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اخبار
نخستین شعبه نمونه بانکداریاسالمی بانک انصار تحت
نظارت علما در ارومیه استان آذربایجان غربی افتتاح شد
باگشایش شعبه نمونه بانکداری اسالمی تحت نظارت مشترک علمای شیعه
وأهل سنت در ارومیه ،استان آذربایجان غربی هم به شبکه بانکداری نمونه
اسالمی پیوست  .در آیین افتتاح این شعبه که با هدف ارائه خدمات بانکی به
هموطنان أهل سنت استان آذربایجان غربی صورت گرفت ،بر اعتمادآفرین
بودن این حرکت بانک انصار و تسری آن به همه استان های دارای ساکنین
اهل سنت تأکید شد.
به گزارش اداره کل روابطعمومیوتبلیغات ،در نشست آغازین این افتتاحیه که در
سالن جلسات مجتمع حمزه استان آذربایجانغربی برپاشد ،ابراهیمی ،بانکانصار را
بانکی معرفی کرد که قاعده سود حداکثری بانکهای تجاری را به هرقیمتی تعقیب
نمیکند و با اولویت دادن به مسئولیتهای اجتماعی خود و با اتکا به خداوندبزرگ،
شاهد برکتافزایی التزام عملی به موازین شرعی در حوزه بانکداری بوده است .وی گفت:
تأسیس بانک انصار با پیشینه صندوق قرضالحسنه و موسسه اعتباری ،واکنش مسئوالن
وقت به تحوالت محیطی ،توسعه نیازهای مشتریان و احساس مسئولیت مبتنی بر
مدیریت جهادی و استحکام بانکداری اسالمی بود .مدیرعامل بانکانصار با تشکر ازپیام
رئیس کل محترم بانک مرکزی و حمایت های ایشان از این نوآوری بانکی؛ با برشمردن
مزیتهای رقابتی این بانک در عرصه قرضالحسنه ،شفافیت اطالعاتی ،اقتصادمقاومتی،
سالمت اداری ،بانکداری اسالمی و اشتغالزایی افزود :اگر امروز شاهد بازگشایی برخی
از کارخانههای بسته شده این استان و بازگشت کارگران آن ها به سرکارشان هستیم،
برگرفته از رویکردبانک انصار در حمایت از شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط و
خدمت به مردم و اقشار متوسط وضعیف است.

معاون مالی و اقتصادی بانک اعالم کرد

افزایش سرمایه بانک شهر
تعداد سهام بانک شهر از  1500میلیون سهم به  15573میلیون سهم افزایش
یافته است.
محمد تقی صمدی ،معاون مالی و اقتصادی بانک شهر گفت :با نگاهی به ساختار
سرمایه این بانک و تغییرات آن از سال 1388تاکنون و طی  4مرحله افزایش سرمایه،
تعداد سهام از  1500میلیون سهم به  15573میلیون سهم معادل  4/10برابر (به
ارزش  15573میلیارد ریال ) افزایش یافته است .صمدی گفت :موتور محرکه بانک ها و
موسسات مالی و اعتباری  ،نحوه و چگونگی دسترسی به منابع نقدی و مدیریت نقدینگی
است و این تغییرات تماماً در چارچوب منافع سهامداران ( سهم از بازار ) و افزایش توان
مالی و مدیریتی جهت حداکثر سازی سودآوری بانک و ارائه خدمات به مشتریان و عموم
جامعه بوده است .وی افزود :طبیعی است افزایش سرمایه بدون دریافت وجه ( از محل
مطالبات و تجدید ارزیابی دارایی ها ) با لزوم رعایت منافع سهامداران موجب کاهش بهای
روز هر سهم بوده لیکن در نهایت ارزش کل سهام به نفع سهامداران بهبود یافته است.

مدیرعامل بانک ملت در سمنان:

به عنوان بازوی اقتصادی دولت ،خود را ملزم می دانیم
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قدم برداریم
مدیرعامل بانک ملت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سمنان ،با
حضور وزیر اقتصاد و مقامات استانی ،گزارش عملکردی از فعالیت این بانک
در سمنان و ایفای مسئولیت های اجتماعی در این استان ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت ،در جلسه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سمنان که با حضور کرباسیان وزیر امور اقتصادی و
دارایی و هیات همراه و مقامات استانی سمنان برگزار شد ،با تبریک ایام اهلل دهه فجر،
اظهار داشت :با توجه به اینکه تامین مالی در کشور ما بانک محور است ما به عنوان
مسئولین شبکه بانکی کشور خود را ملزم می دانیم به عنوان بازوی اقتصادی دولت
محترم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قدم برداریم .بیگدلی با اشاره به این موضوع
که بیش از  ۸۰درصد منابع ما در اختیار واحدهای اقتصادی و برای تقویت اشتغال است
گفت :در این راستا بانک ملت باالترین میزان مصارف و اعطای تسهیالت در سطح کشور
را داشته است و از لحاظ منابع نیز رتبه دوم را دارا هستیم.

نفت یک درصد گران شد
قیمت نفت روز دوشنبه بخشی از ضرر بزرگ هفته گذشته را جبران کرد و به میزان یک درصد افزایش یافت .به گزارش ایسنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت با  ۶۳سنت یا یک درصد افزایش نسبت
به روز جمعه ،به  ۶۳.۴۲دالر در هر بشکه رسید .بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت با  ۶۳سنت یا  ۱.۱درصد افزایش ،به  ۵۹.۸۳دالر در هر بشکه رسید .نفت هفته گذشته در پی ریزش
بازارهای مالی ،بزرگترین کاهش هفتگی در دو سال گذشته را ثبت کرده بود ،اما بازارهای سهام آمریکا روز جمعه بهبود یافتند و به نظر میرسد بازارهای سهام آسیایی روز دوشنبه ثبات داشتند که این
موضوع ،از قیمت نفت حمایت کرده است .اما بازارها همچنان با افزایش تولید نفت آمریکا مواجه هستند که به بیش از  ۱۰میلیون بشکه در روز صعود کرده و از سطح تولید عربستان سعودی بزرگترین
صادرکننده جهان سبقت گرفته و در حال رسیدن به سطح تولید روسیه بزرگترین تولیدکننده جهان است.

در گزارشی وضعیت شیوع آنفلوانزای مرغی در مرغداری ها بررسی شد

گ خطر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به صدا درآمد
زن 
اقدامات ناکافی دستگاههای دولتی سبب گسترش بیماری
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور شده و اکنون نیز
شاهد ورود سویه جدید این بیماری که تلفات انسانی نیز
در بر داشته ،به کشور هستیم.
به گزارش مهر ،شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور
به تدریج در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ است .بیستم
آذرماه امسال ،سید فرزاد طالکش ،دبیرکل کانون سراسری مرغ
تخمگذار ایران ،از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه در سال گذشته
در همین تاریخ ،حدود  ۲۰کانون بیماری در کشور وجود داشت،
گفت :امسال از ابتدای مهرماه تاکنون ،بیش از  ۱۷۰کانون آلوده
داشته ایم که تقریباً  ۹۰درصد آن ،مربوط به واحدهای صنعتی
است و حدود  ۹.۵میلیون قطعه مرغ طی این  ۸۰روز ،حذف
شده اند.
از آن تاریخ تا امروز هر چند که مسئوالن می گویند اقدامات
مناسبی در راستای جلوگیری از گسترش بیماری انجام شده ،اما
تعداد مرغهای معدومی به  ۲۵میلیون قطعه رسیده و بیماری
شیوع گسترده ای در کشور داشته که به گفته کارشناسان ناشی
از اقدامات ناکافی و کمتر از حد استاندارد ،برای کنترل بیماری
بوده است.
یکی دیگر از مواردی که مسئوالن سازمان دامپزشکی روی
آن تاکید می کردند این بود که آنفلوانزای فوق حاد پرندگانی
( )H5N8که امسال در کشور شیوع یافته ادامه روند سال قبل
است و ما با شیوع سویه جدیدی از بیماری در کشور مواجه
نیستیم ،اما طی روزهای اخیر خبر ورود سویه جدید بیماری
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  H5N6به کشور که گفته میشود
قابل انتقال به انسان نیز هست ،نگرانیهای جدیدی را بوجود
آورده است.
توگو با خبرنگار
در همین زمینه سید فرزاد طالکش در گف 
مهر با اشاره به شناسایی سویه جدید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
در کشور گفت :متاسفانه این سویه حدود  ۱۲سال قبل در دنیا
شناسایی شده بود و امسال برای اولین بار وارد کشور ما شدهاست.
وی با بیان اینکه سویه مذکور در کشورهای چین ،روسیه و
برخی کشورهای آسیای شرقی گزارش شده بود ،گفت :این سویه
تمایل انسانی نیز دارد و متاسفانه در کشورهایی که با آن درگیر
بوده اند چند مورد تلفات انسانی گزارش شده است.
کسانی که با طیور زنده و تلف شده سر و کار دارند،
مراقبباشند
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد :به
همین جهت افرادی که با طیور زنده و تلف شده سر و کار دارند،
باید مراقبت های ویژه به عمل آورند ،ضمن اینکه سد اول در این
زمینه استان های شمالی مانند گیالن ،مازندران و گلستان و
همچنین استان های شمال غربی مانند اردبیل ،آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما در
جلسات خصوصی و مصاحبه با رسانه های جمعی اعالم کرده

بودیم احتمال ورود سویه جدیدی از این بیماری به کشور زیاد
است ،درباره اینکه چه اقدامی می توان برای کنترل شیوع این
ویروس در کشور انجام داد ،گفت :خوشبختانه اقدامات خوبی
انجام شده است ،پرندگانی که تلف شده اند در پارک ملی بوجاق
بندر کیاشهر استان گیالن قرار داشتند ،که این پارک منطقه
حفاظت شده محیط زیست است.
طالکش با اشاره به اینکه شیوع این سویه جدید موجب ایجاد
تلفات سنگینی شده است ،گفت :در همان منطقه ظرف  ۱۰روز
 ۱۵۰۰قطعه از خانواده اردک سانان از بین رفته است ،بالفاصله
آن منطقه را قرنطینه و رفت و آمد افراد را به آنجا ممنوع کرده اند،
که این اقدام خوبی است.
وی ادامه داد :اما اگر پرندگان حامل ویروس ،قبل از اینکه دچار
تلفات شوند ،از منطقه خارج و به نقاط دیگر بروند ما باید منتظر
تلفات ناشی از این ویروس در سایر نقاط نیز باشیم.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور درباره اینکه آیا
هم اکنون این ویروس در جمعیت مرغ بومی و واحدهای مرغ
صنعتی گزارش شده است؟ ،گفت :این ویروس ابتدا از طریق
پرندگان مهاجر وارد کشور می شود سپس در جمعیت مرغ بومی
شیوع می یابد تا بتواند با شرایط کشور ما سازگار ،تکثیر و تعداد
آن زیاد شود ،بعد از آن واحدهای مرغ صنعتی را درگیر می کند.
طالکش اضافه کرد :بنابراین اگر قرار است ما تلفاتی مشاهده
کنیم باید این تلفات را ابتدا در جمعیت مرغ بومی ببینیم ،این
اتفاق نیز ابتدا در جمعیت مرغ بومی استان های شمالی مانند
استان گیالن که بیماری نخست در آنجا گزارش شده ،مشاهده

آخرین وضعیت مالی دولت

 ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع محقق نشد

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات اعالم کرد

یزد پیشگام استفاده ازخط اعتباری روسیه
تا پایان دی ماه  96مانده تسهیالت مشتریان بانک توسعه صادرات در استان
یزد بیش از  4.878میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه قبلی 35
درصد رشد داشته است.
مجید غفوری منش ،رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات اعالم کرد :در سال جاری
اولین اعتباراسنادی صادراتی از محل خط اعتباری روسیه به مشتریان در چارچوب
اعطای تسهیالت  ۱۰میلیون یورویی به میربیزنس بانک روسیه در قالب اعتبار خریدار
گشایش یافت.
غفوری منش اعالم کرد :برقراری خطوط اعتباری اعتبار خریدار و ریفاینانس با عنایت
به رسالت و هدف اصلی بانک در حمایت از فعاالن اقتصادی و نیز به منظور افزایش
توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در کشورهای هدف ایجاد شده است و در حال حاضر
درخواست متقاضیان جهت استفاده از اعتبار خریدار ،برای صادرات به کشورهای اسپانیا،
غنا ،اتیوپی و افغانستان در حال بررسی است.

طی  10ماه نخست سال 96

بانک توسعه صادرات  4040میلیارد ریال تسهیالت ریالی
پرداخت کرد
شعبه اهواز بانک توسعه صادرات توانسته است با نازل ترین نرخ های
سیستم بانکی 4040میلیارد ریال تسهیالت ریالی 10،میلیون یورو تسهیالت
ارزی به صادرکنندگان این استان تسهیالت ارائه کند.
غالمرضا رومیانی نژاد ،رئیس بانک توسعه صادرات شعبه اهواز گفت :استان خوزستان
بعد از استان تهران رتبه دوم را در استفاده از منابع تسهیالتی بانک توسعه صادرات
ایران در کشور داشته است و با توجه به ظرفیت های باالی اقتصادی ،صنعتی و
کشاورزی استان خوزستان ،هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیالت و ارائه خدمات
به صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور این استان وجود ندارد.بسته حمایت از
توسعه صادرات غیرنفتی سال  96نیز به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور
توسط دولت محترم به دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه
کشور ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک ،توسعه تجارت ،امورمالیاتی ،صندوق
توسعه ملی ،بانک مرکزی و سیستم بانکی با محوریت بانک توسعه صادرات ایران و سایر
وزارتخانه های مرتبط ابالغ شده است و هریک از آنها موظف به ایجاد بسترهای الزم
جهت تسهیل در امر صادرات کشور شده اند.

می شود ،بعد سایر استان ها و سپس واحدهای صنعتی مرغ تخم
گذار ،هنوز گزارشی از آلودگی به این ویروس در جمعیت مرغ
بومی سایر شهرها دریافت نشده است.
وی درباره اینکه آیا هم اکنون به جز کیاشهر منطقه دیگری
نیز به این ویروس آلوده شده است؟ ،گفت :فعال جز کیاشهر
آلودگی به این ویروس جدید ،در نقطه دیگری گزارش نشده
است.
رئیس جمهور باالخره دلیل گرانی تخم مرغ را اعالم کرد
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در بخش دیگری
از سخنان خود جمعیت مرغ معدوم شده بر اثر بیماری آنفلوانزای
فوق حاد را نیز  ۲۵میلیون قطعه مرغ اعالم و درباره گران شدن
مجدد قیمت تخم مرغ اضافه کرد :طبیعی بود که این اتفاق رخ
دهد ،اما باید دلیل اصلی این مساله را به مردم گفت ،ما از ابتدا
نیز می گفتیم که دلیل اصلی این امر را به مردم بگویید که رئیس
جمهوری روز گذشته این کار را انجام داد.
طالکش همچنین با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ به دلیل
نوسانات قیمت ارز دچار اختالل شده است ،تصریح کرد :اصال ما
نمی توانیم مقدار زیادی تخم مرغ وارد کنیم چون کشور ترکیه
خود با این بیماری درگیر است و تخم مرغ کم دارد ضمن اینکه
گران است.
دولت خسارت مرغداران را نداد ،مرغداران پنهان کاری کردند
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در بخش دیگری
از سخنان خود درباره اینکه چه راهکاری برای کنترل شرایط به
وجود آمده و برون رفت از این بحران وجود دارد؟ ،اظهارداشت:

همین کاری که االن در بوجاق انجام شده ،باید درباره ویروس
قبلی نیز انجام می شد ،باید در روستاها پایش انجام می گرفت،
اگر تلفاتی در مرغ بومی مشاهده می شد ،بالفاصله اطراف آن را
خالی می کردند ،ولی این کارها احتیاج به پول دارد وقتی که
سازمان دامپزشکی پول ندارد این کارها را رها می کند.
طالکش توضیح داد :با بیان اینکه سال های گذشته وقتی
واحدی معدوم می شده برای جلوگیری از گسترش بیماری ،تمام
واحدهای مرغداری واقع تا شعاع  ۳کیلومتری آن واحد نیز معدوم
می شده است ،اما امسال به دلیل اینکه اعتبارات کافی وجود
نداشت ،این کار انجام نشد.
وی گفت :یکی از مهم ترین دالیل گسترش بیماری همین
موضوع بوده که شعاع کانون آلوده تخلیه نشده ،یکی دیگر از
دالیل این است که اصال سراغ پایش روستایی رفته نشده است
ضمن اینکه در دو سال گذشته خسارت واقعی مرغداران به آنان
پرداخت نشده بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان در گزارش
بیماری پنهان کاری کردند ،بیماری گسترش پیدا کرد و بعد خبر
دادند ،کسانی که تلفات داده بودند اجناس داخل مرغداری را جا
به جا و سپس اعالم تلفات کردند.
اگر اطالع رسانی نشود ،تلفات انسانی می دهیم
وی تصریح کرد :اگر مسئوالن این اقدامات را اجرایی کنند
می توانند از شیوع ویروس جدید در کشور جلوگیری کنند،
ویروس که همواره وجود دارد ،اگر بخواهیم بیماری زا نشود باید
میزان تراکم آن را کاهش دهیم و اجازه ندهیم تکثیر پیدا کند.
طالکش ادامه داد :اگر روند کنترل به شکل فعلی ادامه یابد،
احتمال شیوع گسترده ویروس وجود دارد و حتی ممکن است
شاید شیوع آن در جمعیت انسانی باشیم ،اگر اطالع رسانی کافی
در منطقه نشود احتمال این امر وجود دارد.
مردم نگران مصرف مرغ و تخم مرغ نباشند
وی گفت :این وظیفه وزارت بهداشت است که وارد عمل شود
و از سازمان دامپزشکی توقعی نیست و این سازمان وظیفه ای در
این زمینه ندارد ،االن وزارت بهداشت باید شروع به آموزش دادن
روستاییان استان های شمالی کند که مراقب باشید و اگر این
عالیم مشخص را مشاهده کردید حتما آن را گزارش کنید ،اگر
عالیم مشکوکی در طیور خود مشاهده کردید بالفاصله آن را به
دامپزشکی گزارش کنید.
طالکش درباره اینکه آیا برای مصرف فرآورده های طیور مانند
گوشت مرغ و تخم مرغ محدودیتی وجود دارد یا اینکه باید در
دمای خاصی پخته شوند؟ ،گفت:انتقال این بیماری به انسان از
طریق ماکیان زنده یا مصرف خام گوشت و تخم صورت می گیرد
و چون در فرهنگ ما خام خواری وجود ندارد ،میزانی که پخته
می شود مشکل خاصی ندارد.
وی اضافه کرد :باید گوشت مرغ نه فقط درباره بیماری آنفلوانزا
بلکه برای جلوگیری از شیوع انواع میکروب های احتمالی که
ممکن است وجود داشته باشد ،در دمای  ۷۰درجه سانتی گراد
حرارت ببیند و درباره تخم مرغ نیز همین که زرده آن سفت
باشد ،کافی است.

بررسی وضعیت مالی دولت در  ۹ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش
از ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده است ،با این حال ارقام نشانی
از کسری بودجه ندارد.
به گزارش ایسنا ،دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها(شامل مالیات و
سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن(فروش دارایی

سرمایهای) و درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی که عمده آن انتشار اوراق است،
در قالب منابع عمومی کسب درآمد میکند .برای سال جاری حدود  ۳۴۶هزار میلیارد
شبینی
تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه  ۱۳۹۶پی 
شد.
بر این اساس مصوب شده بود تا حدود  ۱۷۴هزار میلیارد تومان از محل درآمدها،
تا مرز  ۱۱۹هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآوردههای آن و همچنین بالغ
بر  ۵۳هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی منابع خود را تامین کند.
در این حالت مصوب  ۹ماهه برای درآمدها تا  ۱۳۱هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان ،نفت و
فرآوردههای آن  ۹۰هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی حدود  ۵۳هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان تعیین شد.
گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان  ۹ماهه امسال
منتشر کرد ،نشان داد که از درآمدهای پیشبینی شده حدود  ۹۵هزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان ،درآمدهای ناشی از فروش نفت  ۶۴هزار میلیارد تومان محقق شده است .در این
بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی  ۹ماهه حدود  ۲۶هزار میلیارد تومان و
درآمدها نیز تا  ۳۶هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد .در واگذاری داراییهای مالی ۶۰
هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان میدهد حتی  ۲۰هزار میلیارد تومان
باالتر از مصوب  ۹ماهه و تا  ۷۰۰۰میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود
محقق شده است و دولت به طور گستردهای اوراق منتشر کردهاست.
اما در بخش مصارف دولت دو هزینه اصلی هزینههای جاری که عمده آن را حقوق
و دستمزد تشکیل میدهد و همچنین بودجههای عمرانی وجود دارد .برای سال جاری

رئیس مرکز تحقیقات مسکن:

مصوب شده بود تا حدود  ۲۵۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان هزینههای جاری ۷۱ ،هزار
میلیارد تومان بودجه عمرانی و همچنین  ۲۱هزار میلیارد تومان برای تملک داراییهای
مالی اختصاص پیدا کند .از اینرو باید برای  ۹ماهه تا مرز  ۱۹۲هزار میلیارد تومان
برای هزینههای جاری ،حدود  ۵۴هزار میلیارد تومان بودجههای عمرانی و بیش از ۱۶
هزار میلیارد تومان برای تملک داراییهای مالی هزینه میشد ،اما عملکرد دوره از این
حکایت دارد که دولت در بخش جاری  ۱۶۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان هزینه کرده که
نزدیک به  ۳۰هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است .همچنین در بودجههای
عمرانی تحقق کامل وجود ندارد و تا  ۲۳هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب  ۹ماهه
تخصیص داده شده ،به طوری که فقط  ۳۰هزار میلیارد تومان برای بودجههای عمرانی
در  ۹ماهه اول سال جاری پرداخت شده است ،اما در بخش تملک داراییهای مالی ۲۱
هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان تخصیص وجود دارد که با میزان مصوب سال برابری میکند.
در مجموع از حدود  ۳۴۶هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده باید در  ۹ماهه
امسال  ۲۶۱هزار میلیارد تومان محقق میشد ،اما عملکرد آن حاکی از عدم تحقق
حدود  ۴۲هزار میلیارد و تحقق نزدیک به  ۲۱۹هزار میلیارد تومان است .در سوی دیگر
برای مصارف  ۳۴۶هزار میلیاردی هم باید تا  ۲۶۱هزار میلیارد تومان پرداخت میشد،
اما حدود  ۲۱۶هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشاندهنده عدم ورود
دولت به هزینه  ۴۶هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.
در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل کسر هزینهها ،ظاهرا در  ۹ماهه امسال
دولت با کسری بودجه مواجه نبودهاست .در این مدت مسئوالن دولتی تاکید کردند که
در سال جاری هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.

نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری باید در اولویت باشد
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی با بیان
اینکه امروز کشور با معضل جدی بافتهای فرسوده
روبهرو است ،گفت :باید مقوله نوسازی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری در اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایرنا ،محمد شکرچی زاده روز دوشنبه اظهار کرد:
ب آوری شهرها کاهش خطرپذیری در مقابل حوادثی
افزایش تا 
مانند زلزله از جمله برنامههایی است که باید در اولویت شهری
قرار گیرد.
بنا بر اعالم مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،وی با تاکید
بر اینکه در ما ه های اخیر با حوادثی مانند زلزله بسیار مواجه
شدیم ،گفت :ظرف مدت چند ماه گذشته چندین زلزله از جمله
یک زلزله بیش از  7ریشتر و سه زلزله بیش از  6ریشتر و بیش از
 10زلزله کمتر از  5ریشتر در کشور به وقوع پیوست.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،یادآور شد:
گسلهای ایران فعال شده و همین موضوع خطرپذیری در
کشور را بیشتر کرده است؛ بنابراین باید برای شهروندانی که در
بافت های فرسوده ساکن هستند ،اقدامات گستردهای را انجام
دهیم .ارتقای کیفیت زندگی  3میلیون خانوار با  19میلیون بد

مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ،با اجرای برنامه
ملی بازآفرینی پایدار شهری در برنامه ششم مورد توجه جدی
دولت دوازدهم قرارگرفته است.
قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی پایین ،نوسازی و
بهسازی بافت ها فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی در
حاشیه شهرها را بسیار ضروری کرده است.
نزدیک  18درصد مساحت شهری را در کشور بافت های
فرسوده شهری تشکیل می دهند که  55هزار و  104هکتار آن را
بافت های ناکارآمد میانی 24 ،هزار و  141هکتار آن را بافت های
تاریخی و  61هزار و  657هکتار آن را سکونتگاه های غیر رسمی
تشکیل می دهند.
دولت مصمم است تا با اجرای درست این طرح و زمینه سازی
برای مشارکت اجتماعی ساکنان بافت آنها را توانمند کرده تا از
طریق دل بافت های فرسوده تمایل برای اجرایی کردن این طرح
وجود داشته باشد همچنین با مشارکت مردمی در محله سازی
اعتماد عمومی به دولت افزایش یافته همین امر برای تداوم این
راه و فراهم سازی بستر برای نوسازی تمامی بافت های ناکارآمد
موجود فراهم خواهد شد.

