اقتصاد

»

»

5
آمادگی بانک مهر
ایران برای کمک
به زلزلهزدگان
اندیکا

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران ،دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک درنامهای خطاب به دکتر سید صولت
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری ،از آمادگی بانک مهر ایران برای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه برای بازسازی
و تعمیرات اساسی منازل مسکونی آسیبدیده از زلزله مسکونی اندیکا با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد.
گفتنی است بانک مهر ایران در همکاری با بنیاد مسکن انقالب اســامی۲۱ ،هزار و  ۲۲۶فقره تسهیالت به ارزش بیش
از  ۱۷۵۸میلیارد ریال به معرفی شــدگان این بنیاد پرداخت کرده اســت .همچنین بانک مهر ایران تا کنون برنامههای
گستردهای را در حوزه مســئولیت اجتماعی اجرا کرده که بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایی در سطح سه استان سیستان و
بلوچستان ،ایالم و خراســان جنوبی و همچنین خرید ۲۵هزار قلم تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا در چهارچوب طرح
شهید سلیمانی وزارت بهداشت بخشی از فعالیتهای بانک مهر ایران در این حوزه به شمار میرود.

بانک و بیمه

دور جدید همکاری بانک آینده و شرکت
بیمه ایران آغازشد

با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بانک آینده و شرکت بیمه
ایران توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک
آینده و اســماعیل داورپناه معاون توســعه و مدیریت منابع شرکت
بیمه ایران ،زمینــه ارائه خدمات متقابل بانکــداری ،بیمهای و ایجاد
همافزایی الزم و پایهریــزی یک اتحاد اســتراتژیک مالی و اعتباری
بهمنظور ارزشآفرینی برای مشتریان ،سهامداران ،کارکنان و مجموعه
ذینفعان طرفین ،فراهم شــد .پشتیبانی و توســعه نظام دریافت و
پرداخت الکترونیکی بیمه ایران در نقاط تعیین شده از سوی شرکت
و سطح ســرویس توافق شــده ( )SLAاز موضوعات این تفاهمنامه
مشترک اســت .اختصاص و افتتاح حســاب متمرکز یکپارچه به
تعداد موردنیاز و متناسب با نیاز پروژه ،توسعه خدمات از طریق سایر
کانالهای ارتباطــی الکترونیکی بهصورت تدریجــی ،تامین و ارائه
سرویس ســایر درگاههای دریافت حق بیمه از قبیل خدمات درون
شعبهای (نقد و چک) ،موبایل بانک ،خودپرداز ( ،)ATMاینترنت بانک
( IPG)، USSDو سایر درگاههای موردنیاز با حفظ یکپارچگی ،پنل
کاربری و وبســرویس مرتبط با اســتخراج گزارشهای واریز وجوه
حق بیمه و پرداخت الکترونیکی خســارتهای بیمه ایران با سطوح
کاربردی و دسترسیهای مورد نظر شرکت در چارچوب ضوابط بانکی،
از جمله خدمات توافق شــده در این تفاهمنامه است .همچنین ،ارائه
خدمات بانکی و شخصیسازی شــده در زمینههای مختلف بانکی،
تامین ،نصب ،راهاندازی و پشتیبانی دســتگاههای پایانه فروش ،ارائه
زیرساختهای الزم برای استقرار شرکتهای پرداختیار ،واریز وجوه
حق بیمه پرداخت شده مشتریان به حسابهای بیمه ایران در بانک،
ارائه آموزشهای الزم و اســتخراج و ارائه گزارشهای مالی مربوط به
خدمات دریافت و پرداخت نیز از دیگر خدماتی است که ارائه میشود.

بانک سپه  ۵۵هزار زوج را
به خانهبختفرستاد

 55هــزار زوج جوان ایرانی طی هفتماه نخســت ســال جاری
زندگی مشــترک خود را با تسهیالت قرضالحســنه این بانک آغاز
کردند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی بانک سپه ،آیتاله ابراهیمی،
مدیرعامل بانک سپه مبلغ کل تسهیالت پرداختی بانک سپه در قالب
قرضالحســنه ازدواج طی هفتماه نخست ســال  ۱۴۰۰را  ۴۸هزار
میلیارد ریال اعالم کرد .وی ضمن اشاره به برنامههای حمایتی بانک
سپه از ازدواج جوانان و همسویی با سیاستهای اجتماعی و اقتصادی
دولت ،تصریح کرد :این بانک در برنامه جامع عملیاتی ساالنه خود برای
کمک به ازدواج جوانان ،تسریع و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج برای واجدان شرایط را در دستور کار دارد .دکتر
ابراهیمی از متقاضیان تســهیالت قرضالحســنه ازدواج خواست با
تکمیل مدارک خود بانک سپه را در پرداخت سریعتر این تسهیالت
یاری کنند .مدیرعامل بانک سپه حداکثر میزان تسهیالت پرداختی
قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین را  ۷۰۰میلیون ریال اعالم
کرد و افزود :کارمزد این تسهیالت چهار درصد و با بازپرداخت حداکثر
 ۱۰سال ( ۱۲۰ماهه) با ضامن معتبر اســت .وی یادآور شد :زوجهای
جوانی که تاریخ عقد آنها از اول فروردینماه سال  ۱۳۹۷به بعد در دفاتر
ثبت شده اســت ،میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات برای دریافت
تسهیالتقرضالحسنهازبانکسپهاقدامکنند.

قدردانی از شعب برتر فروش
بیمههایزندگی

در گردهمایی مدیران و روسای شعب ،مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره بیمه البرز از شــعب برتر در فروش بیمه های زندگی قدردانی
کردند .به گزارش روابط عمومی بیمه البرز ،بر این اساس طی مراسمی
به کیومرث رزم گیر رئیس شعبه بوشهر ،ستار جمشیدی رئیس شعبه
بندر امام خمینی ،احمد علی فخیره رئیس شــعبه زاهدان ،محسن
شریفی رئیس شعبه یاسوج وســید مجتبی میر فضلی رئیس شعبه
بندر انزلی شرکت بیمه البرزو همکاران و نمایندگان شعب مذکور که
در فروش بیمه های زندگی جایز کسب رتبه اول تا پنجم شده بودند،
لوح قدردانی و هدایایی اهدا شد.

»

ترخیص یک
هزار و ۹۰۰
کامیون وارداتی
از گمرکات

 چهارشنبه  3آذر  / 1400شماره 4695
 24نوامبر  18 / 2021ربیعالثانی
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران از ترخیص ۱۹۰۰دستگاه کامیون وارداتی از مرداد گذشته تاکنون خبر
داد .به گزارش مهر ،مهرداد جمال ارونقی سخنگوی گمرک گفت :از میزان  ۶۵۰دستگاه از گمرک تهران (شهریار سابق)،
حدود  ۴۰۰دستگاه از گمرک غرب ،بیش از  ۱۰۰دســتگاه از گمرک ارومیه ،بیش از  ۵۰دستگاه از گمرک اصفهان۲۵۰ ،
دستگاه از گمرک اردبیل ۲۵۰ ،دستگاه از گمرک سهالن ،صد دستگاه از گمرک زنجان و بیش از صد دستگاه از گمرک جلفا
ترخیص شده است .وی با بیان اینکه رانندهها برای تأمین مبلغ پیش خرید این کامیونها ،کامیون قبلی خود را که منبع
درآمدشان بود فروختند افزود :از آنجا که این رانندهها دارای کارت بازرگانی نبودند ثبت سفارش واردات کامیونها توسط
اشخاص یا شرکتهای حقوقی مورد تأیید سازمان حمل و نقل جادهای صورت پذیرفت و کامیونها به کشور وارد شد ،اما
در ترخیص آنها موانع مختلفی وجود داشت که با همکاری دستگاههای نظارتی بیشتر این مشکالت رفع شد.

گزارش »

کارت مصالح ساختمانی عملیاتی شد

پیشنهادهایجذاببرایتامینمالی ۳۶۰هزارمیلیاردتومانیپروژهنهضتملیمسکن
مدیرعامل بانــک مســکن از عملیاتی شــدن کارت مصالح
ســاختمانی با هدف کاهش هزینههای ساخت مسکن در نهضت
ملی مسکن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ،محمود شایان در خصوص
تامین مالی نهضت ملی مسکن ،اظهار کرد :اگر از دید کلیتری به
این موضوع نگاه کنیم برای اینکه مشکل مسکن را در کشور حل
کنیم  3پارامتر اصلی و تاثیرگذار در این بخش داریم؛ زمین ،مصالح
ساختمانی (سیمان و فوالد) و منابع مالی.
وی ادامه داد :در دولت ســیزدهم راهاندازی بانک زمین مطرح
شد .در جلسه اخیر شــورای عالی مسکن با حضور آیتاهلل رئیسی
رئیسجمهوری و اعضا اخبار خوبی در رابطه با نهضت ملی مسکن
اعالم شد .االن وزارت راه و شهرسازی برای حدود  2.5میلیون واحد
مسکونی زمین را تامین کرده است.
وی افزود :موضوع دیگــر در رابطه با تامین زمیــن ،واگذاری
بخشی از زمینهای بنیاد مستضعفان برای ساخت واحدها نهضت
ملیمسکناست.
مدیرعامل بانک مســکن با اعــام اینکه حداقــل  60درصد
هزینههای مسکن مربوط به زمین است ،گفت :اگر این مولفه را از
پروسه ساخت و ساز خارج کنیم،شرایط ساخت مسکن در کشور
فراهمتر میشود .در بحث فوالد و ســیمان نیز ظرفیت واحدهای
تولیدی در کشور به گونهای اســت که هم میتوانند نیاز داخلی را
تامین کنند و هم اینکه صادرات داشته باشیم.
شایان یادآور شد :مسئله بعدی بحث تامین مالی است؛در این
بخش دولت با یک حساسیت ویژه به این موضوع نگاه میکند تا هم
بحث تورم را کنترل کند و هم اینکه بهعنــوان یک ضرورت برای
جامعهتامینشود.
وی با یادآوی توقف تکمیل واحدهای مسکن مهر در دو وزارت
قبلی راه و شهرســازی ،اضافه کرد :در آن دوره از مســکن مهر به
تعبیری دیگر نام برده می شــد و سرعت ســاخت و ساز و تکمیل
آن گرفته شــد .بیش از  200هزار واحد مسکن مهر هنوز تکمیل
نشده است،اگر ارادهای برای تکمیل این واحدها بود عالوه بر اینکه
هزینههای کمتری صرف میشد ،امروز شاهد ورود  200هزار واحد
به چرخه مصرف بودیم و  200هزار خانوار صاحب خانه می شدند.
یک پیشنهاد خوب برای تامین مالی ساخت مسکن
وی با اشاره به اینکه تولید مسکن در کشور در دوره یاد شده به
شــدت کاهش یافت ،اظهار کرد :برای ساخت یک میلیون مسکن
اعالم شده از سوی دولت سیزدهم بخش عمدهای یعنی حدود 350
هزار واحد را بخش خصوصی میسازد .در مسکن روستایی ساالنه
 200هزار واحد ساخته می شود .برای تامین مالی ساخت باقیمانده
واحدهای هدفگذاری شــده بانکها چارهای جر این ندارند که در
مصارف خود بخشها را کنترل کنند.
مدیرعامل بانک مسکن افزود :وقتی بانکی برای ساخت مسکن
تسهیالت میدهد،وام گیرنده میرود کاشــی،سیمان ،فوالد و...
خریداری میکند .هرکدام از نهادههای ســاختمانی یک صنعت
است .در واقع وقتی تســهیالت بانکی به سازنده پرداخت میشود
چنانچه بانکها مقداری از تســهیالت دهی خــود را در صنعت و
خدمات کاهش دهند و آنرا به حوزه مسکن بیاورند به طور اتوماتیک
بخش صنایع مرتبط با مسکن کشور فعال میشود.
شــایان تاکید کرد :عمال اگر بانکها تســهیالت دهی بخش
صنعت را  5درصد کاهش دهند و آنرا به بخش مســکن اختصاص
دهند ،شاهد توزیع این تســهیالت در بخشهای مختلف صنایع
مرتبط با مسکن خواهیم بود.بنابراین باید حواسمان باشد که این
منابع مالی بهطــور  100درصد وارد بخشهای مختلف مســکن
خواهدشد.
سهم  60درصدی خدمات از تسهیالت بانکی
وی با بیان اینکه بخش خدمات در سیستم بانکی رشد زیادی
دارد ،اضافه کرد :ســهم خدمات در پرداخت تسهیالت بانکها در
زمان حاضر حدود  60درصد اســت ،در حالیکه اگر بخش مسکن
ســهم  20درصدی خودش را حفظ میکرد و تولید بخش مسکن
فعال بود ،امروز نیازی به این نداشتیم که ساالنه یک میلیون مسکن

»

اگــر بانکهــا تســهیالت دهــی بخــش صنعــت را  5درصــد کاهــش
دهنــد و آن را بــه بخــش مســکن اختصــاص دهنــد ،شــاهد توزیــع این
تســهیالت در بخشهــای مختلــف صنایع مرتبــط با مســکن خواهیــم بود

بسازیم و وضعیت سوداگرانه در بخش مسکن نیز به وجود نمی آمد.
وی با اشــاره به اینکه در این صورت عرضه و تقاضا متناســب
میشد و شاهد این وضعیت در بازار مســکن نبودیم ،تاکید کرد:
به ســود سیســتم بانکی اســت که این تکالیف را انجام دهد .اگر
تسهیالتی را که موظف هســتند به بخش مسکن پرداخت نکنند
سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی افزایش مییابد.
وی بیان کرد 10 :تا  13منابع مالی که به سیستم بانکی می آید
نزد بانک مرکزی سپردهگذاری میکنند .اگر  100میلیون تومان
در بانک سپردهگذاری میشــود  13میلیون تومان از چرخه خارج
می شود .حاال اگر بانکی ســهم خود در تسهیالت بخش مسکن را
پرداخت نکند طبق قانون سپرده قانونی این قبیل بانکها افزایش
مییابد .واقعیت آن است که اصال عقل علمی ،مالی و بانکی پاسخ
مثبتی نخواهد داد که بانکی تسهیالت تعیین شده را پرداخت نکند.
مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه این کار هم به نفع تولید
اســت هم صورتهای مالی بانک ،اظهار کرد :با پرداخت سهم 20
درصدی سیستم بانکی به بخش ساخت و ساز مسکن ساالنه یک
میلیون مسکن در کشور ساخته می شود که خودمالکان هم جزو
آنهستند.
شــایان با اشــاره به اینکه سیســتم بانکی در بخش مسکن
روستایی عملکرد خوبی داشته و سقف تعین شده ساالنه را پرداخت
کردهاند ،گفت :از محل برگشــتی اقســاط وصولی این تسهیالت
میتوانند برای این بخش وام پرداخت کنند .در زمان حاضر حجم
نقدینگی سرگردان کشور از مرز  4000هزار میلیارد تومان عبوری
کرده اســت 360 .هزار تومان ساالنه که قرار اســت برای نهضت
ملی مسکن تسهیالت تامین شود معادل حدود  7.5درصد حجم
نقدینگیاست.
وی ادامه داد :مدیر بانک بر اســاس نیاز موجود دنبال بازاریابی
میرود نقدینگی ســرگردان را جمعآوری کرده و به سمت تولید
مســکن ســوق میدهد .این فرصتی برای بانک مسکن است که
ابزارهای مالی خوبی بــرای تامین مالی در اختیاری دارد ،ســایر
بانکها هم میتوانند از این ابزارها از جمله صندوق پروژه استفاده
کرده و در پروژههای بزرگ تامین مالی را از بازار سرمایه انجام دهند.
وی تاکید کــرد :صندوق پروژه بهترین مســیری اســت که
میتوانیم نقدینگی ســرگردان را جمعآوری کنیم و منابع مالی را
در ساخت و ساز مسکن بیاوریم و یک مشارکت واقعی را عملیاتی
کنیم.
وی با یادآوری ایجــاد صندوق ملی مســکن در قانون جهش

تولید مسکن ،اظهار کرد :منابع برگشتی تسهیالت مسکن مهر به
این صندوق واریز میشــود ،همچنین مالیاتهای مختلف بخش
مسکن ،سرمایهگذاری خیرین و  ...به این صندوق می آید.
وی در پاسخ به این پرسش که مدیریت صندوق مذکور بر عهده
کیست ،تصریح کرد :این صندوق هیئت عامل و هیئت امنا دارد که
مدیریت آن با وزیر راه و شهرسازی است.
وی در پاسخ به این پرسش که مشخصا وضعیت بانک مسکن
در تامین مالی نهضت ملی مسکن چگونه است ،اضافه کرد :در این
راستا از چند کانال استفاده میکنیم؛ یکی ســپردهگذاری مردم
است ،مثال حساب سپرده جوانان یک صندوق خودگردان است که
از محل واریزیها تسهیالت را پرداخت میکنیم .از ابتدای امسال
تاکنون تسهیالت ساخت برای  55هزار واحد پرداخت شده است.
ضمن اینکه 35هزار واحد مسکن مهر را تکمیل کردهایم.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در طرح ملی مسکن مردم
 83هزار واحد واریزی داشــتهاند ،گفت :االن  36هزار واحد از طرح
مذکور را در مشارکت داریم و به مراحلی رسیده که بانک باید برای
آنها تســهیالت پرداخت کند .یک تفاوتی که بانک مسکن با سایر
بانکها دارد برگشت اقساط تسهیالت پرداختی قبلی است .یعنی
مبلغ قابل توجهی به صورت ماهانه از محل بازپرداخت تسهیالت به
بانکبرگشتمیشود.
شایان با اعالم اینکه ماهانه حدود  5000میلیارد ریال برگشتی
اقساط تســهیالت داریم ،اظهار کرد :تسهیالت طرح ملی مسکن
 150میلیون تومان است .در جلسه اخیر شورای عالی مسکن یکی
از پیشنهادات این بود که واحدهای طرح ملی مسکن به نهضت ملی
مسکن الحاق شود و در قالب برنامه دولت سیزدهم تکمیل و تحویل
شوند.
وی با بیان اینکه برخی پروژههای مســکن مهر پیشرفت 20
تا  90درصدی دارند ،افزود :برای تســریع در روند ساخت و تکمیل
این واحدها یک راهکار این است سقف تســهیالت آنها را افزایش
دهیم،در واقع چارهای جز این برای خروج از رکود این بخش نداریم.
وی همچنین از عملیاتی شــدن کارت مصالح ساختمانی خبر
داد و افزود :با این کار هدف کاهش هزینههای ســاخت مســکن
در نهضت ملی مســکن کاهش مییابد .برای این کار  30درصد از
تسهیالتی را که قرار است در اختیار سازندگان قرار گیرد به صورت
کارت اعتباری ارائه می شود .سازندگان با این کارت فقط میتوانند
مصالح ساختمانی خریداری کنند که تاثیر خوبی در تسریع ساخت
و سازها خواهد داشت.

گزارش جدید از ساخت یک میلیون
مسکن در کشور

وزارت راه و شهرســازی تازه ترین وضعیت مربوط به اجرای
سیاست ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در سال را اعالم
کرد .به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن ،معاون امور مسکن
وساختمان وزارت راه وشهرسازی در تشریح تازه ترین وضعیت
ســاخت یک میلیون مســکن در ســال از ثبت نام بیش از یک
میلیون و 600هزار نفر در ســامانه نهضت ملی مســکن تا روز
گذشــته خبر داد .به گفته وی این آمار همچنان و در هر روز در
حال افزایش اســت و اســتقبال از این پروژه تاکنون خوب بوده
است.
محمودزاده همچنین از شروع عملیات ساخت بیش از 500
هزار واحد از مجموع  4میلیون واحد مسکونی که قرار است طی
چهار ســال پیش رو از ســال  1400تا  1404در سراسر کشور
احداث شــود خبر داد و افزود :هم اکنون عملیات ساخت 540
هزار واحد مســکونی در شــهرهایی که ثبت نام در آن ها انجام
شــده و برای آنها پروژه تعریف شــده ،آغاز شــده است که به
زودی جزییات مربوط به آن به ســمع و نظر متقاضیان وعموم
مردم خواهد رســید .این در حالی است که بنا بر اعالم وی عالوه
بر این تعداد بیش از  200هزار واحد مسکونی  207-هزار واحد
مسکونی -نیز آماده احداث هستند .به این ترتیب و در مجموع
حدود  750هزار واحد مسکونی تاکنون و به عنوان سهمیه سال
 1400در دســت احداث قرار گرفته ویا آماده شــروع عملیات
ساختمانیهستند.
معــاون وزیــر راه وشهرســازی همچنیــن توضیحاتی در
خصوص تمهیدات جدید ایمن ســازی واحدهای مسکونی در
برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال و همچنین مشوقها
و معافیت های در نظر گرفته شده برای به حداقل رساندن هزینه
ساخت این واحدها ارائه کرد.
به گفته وی به منظور افزایش ایمنی سکونت شهروندان در
این واحدها ،در نظر اســت تا تمام این واحدها از طریق شرکت
های بیمه و با قرارداد وزارت راه وشهرسازی بیمه شوند تا از این
طریق ایمنی حداکثری برای جان و مال مردم تامین شــود .وی
همچنین از سیاست وزارت راه وشهرســازی و مجموعه دولت
برای به صفر رســاندن هزینه ها و مقدمات اداری شروع ساخت
این واحدها همچون هزینهها و تعرفه های مربوط به انشعابات،
خدمات نظام مهندسی و عوارض شهرداری خبر داد.
محمودزاده در ایــن زمینه اعالم کــرد :واحدهایی که برای
متقاضیان دهک هــای محروم یعنی دهک یک تا ســه احداث
خواهد شــد از معافیت های حداکثری برخوردار اســت به این
ترتیب که براســاس تمهیدات در نظر گرفته شــده و به موجب
قانون جهش تولید مسکن در آن دســته از واحدهایی که برای
دهک های محروم یک تا ســه احداث خواهد شــد ،هزینه های
مربوط به دریافت پروانه ســاخت ،دریافت خدمات مهندســی
و همچنین تامین انشــعابات (آب ،برق ،گاز) برای آنها رایگان
خواهد بود .وی همچنین از در نظــر گرفتن تخفیف حداکثری
برای پرداخت مالیات این واحدها از ســوی گروه های کم درآمد
اشاره کرد و گفت :حداکثر مالیاتی که متقاضیان دهکهای یک
تا ســه درآمدی برای این واحدها پرداخت خواهند کرد تا یک
میلیون تومان خواهد بود .این تخفیف ها و همچنین معافیت ها
هزینه های مربوط به قیمت تمام شده این واحدها را برای گروه
های کم درآمد به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد و کمک
خواهد کرد تا خانوارهای محروم و افرادی که از ســطح درآمدی
و اقتصادی پایین تری برخوردارند هم بتوانند صاحب مســکن
شوند .وی همچنین به نقش شــبکه بانکی در پیشبرد این طرح
اشاره کرد و گفت 27 :بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
همکاری و مشارکت خواهند داشت که بانک مسکن در این میان
به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن بیشترین و اساسی ترین
نقش را بر عهده دارد.
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