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برنامه دولت،
مهار تورم و
ثباتبخشیبه
اقتصاد است

بانک و بیمه

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از شعبه
مرکزی

مدیرعامل بانک ملی ایران از شعبه مرکزی بازدید و با همکاران
شعبه گفت و گو کرد .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در
این بازدید دکتــر محمد رضا فرزین با تقدیــر از تالش همکاران در
ارائه خدمات گسترده به مشتریان بر اهمیت جذب منابع جدید برای
بانک اشاره و تاکید کرد :کارکنان بانک با همه توان در راستای ارتقای
خدمات،جذب مشتریان و منابع جدید تالش کنند تا در پایان سال
شاهد کاهش بخش قابل مالحظهای از ناترازی های موجود باشیم.
فرزین ضمن تاکید بر تقویت جایگاه بانک ملی ایران در نظام بانکی،
گفت :شعب بزرگی مانند شعبه مرکزی باید در نقش یک بانک عمل
کنند تا به این ترتیب بانک ملی ایران به بانکی پر بازده تبدیل شود.
وی در این بازدید از نزدیک در جریان مســائل شــعبه مرکزی قرار
گرفت و ضمن شــنیدن گزارشهای کارکنان شعبه در بخشهای
مختلف ،رهنمودهای الزم برای رفع مســائل مطرح شده و ارتقای
وضعیت این شعبه را ارائه کرد.

گروه تولیدی سازه سبک اردکان به جمع
مشتریان بانک مسکن پیوست

مدیرشعب اســتان یزد و مدیرعامل گروه تولیدی سازه سبک
اردکان جهت بررســی افزایش زمینههای همکاری دیدار و گفتگو
کردند .به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن ،مدیرشــعب استان
یزد ضمن ابراز خرســندی از همکاری با گروه تولیدی سازه سبک
اردکان ،گفت :ارائه خدمات به فعاالن عرصه تولید و صنعت خصوصا
در بخش مسکن و ســاختمان موجب امتنان این بانک خواهد بود.
محمد غفوریان ضمن تشــریح سیاســتهای اعتباری بانک اظهار
داشت :پرداخت تســهیالت کالن در خارج از حوزه ساخت مسکن
به فعاالن و تولید کنندکان و تامین کنندگان مصالح ساختمانی ،در
چشم انداز توسعهای این بانک پیش بینی شده است .وی تامین مالی
طرحهای بزرگ اقتصادی مرتبط از طریق اعطای تسهیالت در قالب
بانکداری شرکتی و ارائه خدمات بانکداری سرمایهگذاری از طریق
گروه مالی با در اختیار داشتن تنها شرکت تامین سرمایه تخصصی
در بخش مسکن و ساختمان را از روشهای نوین تامین مالی بانک
مسکن معرفی کرد .مدیر شعب استان گفت :تمام ظرفیتهای کشور
برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن و تبدیل آن به جریان پایدار
تولید مسکن در کشور به خدمت گرفته شده است .در همین راستا
تفاهمنامههایی با سازمانها ،ســازندگان و تامین کنندگان مصالح
ساختمانی جهت تسریع روند اجرای طرح و همچنین کاهش قیمت
تمام شده ساختما ن منعقد شده اســت .غفوریان افزود :با توجه به
اینکه بانک مســکن بانک عامل در ارائه تسهیالت طرح اقدام ملی و
طرح جهش تولید مسکن می باشــد ،فرصت مناسبی برای تامین و
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ایجاد شده تا ضمن برخورداری از
خدمات تسهیالتی و سپردهای این بانک ،به سازندگان و انبوه سازان
جهت تامین مصالح ســاختمانی مورد نیاز سازندگان از طریق بانک
مسکن معرفی شوند.

بانک کارآفرین در مسیر نوآوری و پیشرفت
قرار گرفته است

مراسم قدردانی از محمدرضا فرزین با حضور اعضای هیئت
مدیره ،ســهامداران عمده ،مدیران و معاونین بانک و همچنین
روسای شعب بانکبرگزار شــد .به گزارش روابط عمومی بانک
کارآفریــن ،محمدرضا خرســندی رئیس هیئــت مدیره بانک
کارآفرین در مراســم قدردانی از محمدرضــا فرزین گفت :بنیاد
هستی بر آمدن و رفتن اســت ،اما آنچه از این آمدنها و رفتنها
باقی میماند تنها عملکردها و خاطرات است .وی ادامه داد :بانک
کارآفرین ۲۲سال پیش تاسیس شــد و تاکنون به عنوان بانکی
خوش نام شناخته شده اســت ،بانکی که در تمام دوران خود از
مدیران خوشــفکر ،خوشــنام و فرهیخته بهره برده است .بانک
کارآفرین اگر چه در تعداد شعب همانند بسیاری از بانکها نیست
اما در میزان سرمایه با توجه به افزایش سرمایهای که اخیرا اتفاق
افتاده در شبکه بانکی جایگاه مناسبی دارد.

ســخنگوی اقتصادی دولت از تأیید کلیات نقشــه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان با کاهش
تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت :با تاکید رئیسجمهوری ،سیاست اقتصادی در ماههای آینده افزایش رشد
ب و کار ،ثباتبخشــی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود .به گزارش وزارت امور اقتصادی
اقتصادی ،تسهیل محیط کســ 
و دارایی« ،سیداحسان خاندوزی» درباره جزئیات نشست ســتاد اقتصادی دولت اظهار داشت :در جلسه ستاد اقتصادی
دولت ،کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از
سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم
تحمیل شده است ،افزود :با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایینترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد،
ب و کار کمک شود.
بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کس 
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مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد :براساس نماگرهایی که تولید و مصرف گاز را نشان می
دهند ،مصرف گاز از تولید آن بیشتر شده است.
مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد :براســاس نماگرهایی که تولید و مصرف گاز را نشان
میدهند ،مصرف گاز از تولید آن بیشتر شده است.
بر این اســاس روز گذشــته  ۸۱۴میلیون مترمکعب تولید گاز بوده و مجموع مصــارف ما  ۸۲۰میلیون
مترمکعب بوده است که از این میزان تولید حدود  ۷۰درصد آن در بخش خانگی و تجاری مصرف میشود و اگر
چه تأمین گاز بخش خانگی و تجاری در اولویت قرار دارد ،اما این مسئله به قیمت کم شدن سهم صنایع عمده و
نیروگاهها است؛ موضوعی که تبعات اقتصادی زیادی برای کشور دارد.

گزارش »

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

فروش سهام عدالت به ضرر مردم است
رئیس ســازمان بورس با بیان اینکه فروش سهام
عدالت در نوســانات به ضرر مردم اســت ،گفت :بحث
بازارگردانی سهام شــرکتهای سرمایه گذاری استانی
و نحــوه فروش ســهام عدالــت در روش مســتقیم و
غیرمستقیمدرحالبرنامهریزیاستوقرارشدهتابسته
سیاستگذاری سهام عدالت طراحی و در شورای عالی
بورس مطرح شــود .به گزارش وزارت امور اقتصادی و
دارایی« ،مجید عشقی» به اقدامات انجام شده از سوی
ســازمان بورس در  ۱۰۰روز اســتقرار دولت سیزدهم
اشــاره کرد و افزود :هرچند حدود  ۱۰۰روز از استقرار
دولت سیزدهم میگذرد اما بنده حدود  ۴۰روز است که
در سازمان مستقر شدهام ،با این حال باید گفت یکی از
مهمترین متغیرهای مورد تأکید در بازار سرمایه ،بحث
ثبات بازار اســت .وی با بیان اینکه همه تالش سازمان
بورس در مدت اعالم شده این بود که از طریق رایزنی با
ذینفعان بازار از جمله سرمایه گذاران ،سیاستگذاران و
دستگاههای نظارتی ،ثبات را در بازار برقرار و از نوسانات
مقطعی و بی دلیل جلوگیری شود ،اظهار داشت :به نظر
می رسد تا حدی در این زمینه موفق عمل کردهایم اما
نکته مهم این است که عوامل متعددی در نوسانات بازار
دخیل هســتند ،برای مثال در خصوص کسری بودجه
و تأمین مالی دولت حــرف و حدیثهای زیادی مطرح
بود که در این راســتا با توجه به سیاست وزارت اقتصاد،
ســازمان بورس نهایت تالش خود را به کار گرفت اما به
نظر میرسد برداشت سرمایه گذاران از این تأمین مالی،
صحیح نیست و البته سازمان بورس سعی کرده است تا
شفافسازیهایالزمدراینراستاصورتبگیرد.
عشقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به چه دلیل
برخی ســهامداران ،فروش اوراق از سوی دولت را دلیل
ریزش این روزهای بازار سرمایه میدانند ،گفت :در ابتدا
قرارشدکسریبودجهازطریقانتشاراوراقبرطرفشود،
تالش این بود که همزمان با انتشار اوراق ،بحث بازخرید
اوراق قبلی هم انجام شود تا بین منابع تزریق شده به بازار
ومنابعیکهازبازارخارجمیشود،تعادلبرقرارشود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت:
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ســرمایهگذاری در بــورس یــک ســرمایه گــذاری
بلنــد مــدت اســت و نــگاه کوتــاه مــدت بــرای
ســرمایهگذاری در بــورس توصیــه نمیشــود

تالش بر این است تا به بزرگ شدن نهادهای مالی مانند
صندوقها کمک شود تا جذب منابع برای آنها راحتتر
شــوند ،از ســوی دیگر در این مدت در فرایند افزایش
سرمایه شرکتها هم تســهیالت الزم صورت گرفت.
هرچند به دلیل اتفاقــات رخ داده در بازار پول و افزایش
سود بین بانکی ،تأمین مالی برای شرکتها دشوار شده
و فشار بر روی بانکها زیاد است اما امیدواریم در آینده با
تعدیلبخشیاینسیاستهافشارهاکاهشیابد.
بهگفتهعشقی،مشتریصندوقهایسرمایهگذاری
یا اوراق با درآمد ثابت افرادی ریســک گریز هســتند؛
بنابراین میتوان دو جامعه سرمایهگذاری متفاوت از هم
را در نظر گرفت .رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با
بیان اینکه تاکنون حدود  ۱۳۰هزار میلیارد تومان اوراق
منتشــر شــده که عمده آن از نوع اخزا بوده (مطالبات
پیمانــکاران) و به عنوان تأمین مالی دولت محســوب

نمی شود ،افزود :از این  ۱۳۰هزار میلیارد تومان حدود
 ۵۱هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی اسالمی دولت
بوده و طی همین مدت که  ۵۱هزار میلیارد تومان اوراق
جدید منتشر و فروخته شــده  ۵۸هزار میلیارد تومان
اوراق سر رسید شده قبلی تســویه شده است؛ بنابراین
به صورت خالص بیش از آنکه دولت جذب منابع داشته
باشد ،پرداخت پول داشــته و به طور عملی صندوقها
جذب منابع داشت ه است .وی با بیان اینکه بازار سرمایه
کشــش پذیرش این اوراق را دارد ،گفت :باید روی این
نکته تأکید کنم که این اوراق براســاس کشــش بازار
عرضه میشــود .برای مثال هفته قبل قرار بود  ۱۰هزار
میلیارد تومان اوراق منتشر شود اما حدود هفت هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان منتشر شد که بر اساس درخواست
صندوقها ،بانکها و ســایر نهادهای مالی بود .عشقی
گفت :از ســوی دیگر کل این مبلغ دوباره به سیســتم

بانکی ،بیمهها و صندوقهای ســرمایه گذاری برگشته
است؛بنابرایناینعددبهصورتخالصرویبازارتأثیری
نداشت ،همچنین بخشی از اوراق منتشره ،اوراق نقدی
نیست بلکه نزد پیمانکاران است .رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار با بیان اینکه بسیاری از این افراد نیز اوراق
خود را عرضه نمیکنند و تا زمان سررسید نزد خود نگه
میدارند ،گفت :این اوراق با اینکه پذیرش شده است و
در آمار نیز محاسبه میشود ،روی بازار تأثیری ندارد چرا
کهبرایتأمینمالیدولتنبودهاستوطبقآخرینآمار
بیش از  ۸۰درصد پیمانکاران ،اوراق را تا زمان سررسید
نزدخودنگهداشتهاند.
برنامهسازمانبورسبرایبازگشتاعتمادبهبازار
سهام
وی به برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار برای
بازگشتدوبارهاعتمادبهاینبازارتاکیدکردوگفت:ثبات
در بازار باعث بازگشت اعتماد سرمایهگذاران عمده و خرد
میشود ،شــفافیت اطالعات مالی و اطالعات منتشره
شرکتها توسط سازمان پیگیری میشود .اگر اطالعاتی
که روی کدال منتشر میشود و اطالعاتی که در اختیار
سرمایهگذاران قرار میگیرد ،شفاف باشد ،سرمایهگذار
میتواند اعتماد کند .عشقی با اشــاره به اینکه منظور از
اطالعات شفاف این اســت که صورتهای مالی منتشر
شده شــرکتها در کدال مبهم و متناقض نباشد ،اظهار
داشت:اکنوندرچندصنعتازجملهصنعتبانکداری،
تناقض وجود دارد ،اگر این مشــکل حل شود ،اطالعات
مالی شفاف شــده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران به
بازار برمیگردد .رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با
بیاناینکهبیاعتمادیبهبازارسرمایهفقطناشیازمنشأ
درونینیست،افزود:موضوعقراردادهایبلندمدت،تأمین
خوراک صنایع ،بسیار مهم است .تأکید سازمان بورس
این اســت که روابط مالی به صورت بلند مدت مشخص
شود تا یک شرکت پتروشیمی یا پاالیشگاهی بداند نحوه
محاسبه خوراک تا  ۱۰سال آینده به چه صورت خواهد
بود؟ اگر تکلیــف این موضوعات به صــورت بلند مدت
مشخصباشد،سرمایهگذارنیزتکلیفخودرامیداند.

تسهیلگری؛ محور اصلی فعالیت وزارت تعاون در عرصه دیپلماسی اقتصادی
مشــاور مدیرکل امور بینالملل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
اشاره به ارتقا و گســترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه گفت:
تســهیلگری ،محور اصلی این وزارتخانه در عرصه دیپلماسی اقتصادی
در دولت سیزدهم اســت .به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی« ،هادی مهدوی» در نشست همکاری
های اقتصادی میان دو کشــور روسیه و ایران با اشــاره به روابط نزدیک
تهران و مســکو در زمینه سیاســی و فرهنگی گفت :متاسفانه در روابط
تجاری و اقتصادی ،حجم مبادالت بین دو کشور محدود است و امیدوارم
ارتقاء ،تسریع و گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه پس از
این جلسات حاصل شود .مشــاور مدیرکل امور بینالملل وزارت تعاون،
کارج و رفاه اجتماعی با تاکید بر ظرفیتهای شــرکت ســرمایهگذاری
تامین اجتماعی گفت :به طور رسمی از ســفیر و فعاالن اقتصادی کشور
روســیه برای بازدید حضوری و میدانی از هلدینگهــای زیر مجموعه
شرکت شستا دعوت میکنیم .علی رستمی مدیرعامل شستا نیز در این
نشست گفت :شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۹ ،هلدینگ بزرگ
سرمایه گذاری دارد که در حوزه های مختلف اعم از معدنی ،پتروشیمی،

سیمانی و غیره فعالیت می کند .رستمی با اشــاره به روابط نزدیک فی
مابین کشــور ایران و روســیه گفت :ایران و روســیه در روابط سیاسی،
همکاری های خوبی دارند امــا در زمینه فعالیت هــای اقتصادی هنوز
نتوانستیم به سطح مناسبی از همکاری ها دست پیدا کنیم.
وی افزود :روسیه ،ســالیانه اقالم زیادی وارد می کند که سهم ایران

در تامین کاال برای این کشور ،بســیار پایین است ،روسیه ،کشور بزرگ
و با ســابقه ای اســت و دانش خوبی را در حوزه های نفتی به ویژه نفت،
گاز و پتروشیمی دارد که برای گسترش همکاری ها در این زمینه اعالم
آمادگی می کنیم.
مدیرعامل شستا با اشــاره به لزوم برقراری ارتباطات بانکی نزدیک
اظهار داشت :بانک های کشور روسیه بانک های اقتصادی بزرگی است.
در زمینه فاینانس و تامین مالی پروژه های مشــترک اعالم آمادگی می
کنیم که بتوانیم با شرکت ها همکاری را توسعه دهیم.
رئیس دفتر بازرگانی روسیه نیز در این نشست با اشاره به عزم جدی
در افزایش همکاریهای اقتصادی بین ایران و روســیه گفت :در  ۹ماهه
اول ســال میالدی  ۲۰۲۱حجم مبــادالت تجاری روســیه و ایران۸۱ ،
درصد و صادرات روســیه به ایران  ۱۱۳درصد یعنی بیــش از دو برابر و
واردات محصوالت ایرانی به روسیه  ۲۴درصد رشد داشته که این آمارها
نشاندهنده رشد مبادالت تجاری ایران و روسیه در سال اخیر است.
«رستم ژیگانشــین» افزود :ما نیز مایل هســتیم همکاری روسیه و
ایران را در روابط تجاری و اقتصادی گسترش دهیم.

احداث  ۵۰۰هزار واحد مسکونی نهضت
ملی در شهرهای جدید

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه اراضی  ۴میلیون واحد
ن میشود ،گفت :ایجاد
مسکونی ملی تا دو ماه آینده شناسایی و تعیی 
چندین شهر جدید در دســتور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد
که برای سرریز جمعیت برخی از کالنشــهرها و شهرها ،ایجاد این
شهرها به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی« ،رستم قاسمی» در نشستی
که با استاندار و شهردار تهران در محل ساختمان دادمان وزارت راه
و شهرسازی برگزار شد ،افزود :اراضی احداث  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار
واحد طرح نهضت ملی مسکن آماده شــده است و حداکثر تا دو ماه
آتی اراضی مابقی واحدها مشخص می شــود .وزیر راه و شهرسازی
افزود :برای تمام اســتانها و شهرستانها ،ســهمیهها برای اجرای
طرح نهضت ملی مسکن به طور مشخص و برنامه اجرایی نیز تدوین
شده است.
وی گفت :همچنین اطالعات بانک زمین در حال تکمیل است و
شیوهنامهای نیز برای شروع عملیات اجرای طرح نهضت ملی مسکن
آماده کردیم که بر اساس این برنامه ،واحدهای مسکونی نهضت ملی
مسکن احداث میشود.
عضو کابینه دولت سیزدهم بر احداث  ۴میلیون واحد مسکونی
طرح نهضت ملی مسکن بر اســاس زمانبندی تاکید کرد و توضیح
داد :در اجرای طرح نهضت ملی مسکن غیر از  ۶کالنشهر که تامین
مســکن آنها در شــهرهای جدید انجام خواهد شــد ،برنامه تغییر
کاربری اراضی در درون شــهرها به دلیل داشتن زیرساخت ،الحاق
اراضی متعلق به دولت در جوار شهرها در برنامه است.
قاسمی افزود :ایجاد چندین شهر جدید در دستور کار وزارت راه
و شهرسازی قرار دارد که برای سرریز جمعیت برخی از کالنشهرها
و شهرها ایجاد این شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در حوزه مکران در شهر تیس هم
اکنون عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن برای  ۵۰هزار واحد
آغاز شده است.
وی گفت :در جاسک نیز طراحی شهر جدید در حال انجام است.
در مجموع در ســواحل مکران برای جمعیتپذیر کردن  ۶۰۰هزار
نفر در حال برنامهریزی هستیم و کار را شروع کردیم.
قاســمی تصریح کرد :در ســایر شــهرهای جدید نیز درصدد
هستیم تا عملیات اجرایی  ۵۰۰هزار واحد مسکونی را آغاز کنیم.
وزیر راه و شهرســازی بر اجرای نهضت ملی مسکن که احداث
 ۴میلیون واحد مســکونی در دولت سیزدهم اســت ،تاکید کرد و
گفت :از آنجایی که ساخت مسکن تقریبا  ۲سال به طول میانجامد
درصدد هستیم تا اجرای طرح را در دو گام آغاز کنیم.
وی گفت :گام نخست  ۲میلیون واحد مسکونی است که تقسیم
بندی کار آغاز شده است .در گام دوم نیز در حال برنامه ریزی برای
تکمیل اراضی مورد نیاز اجرای طرح هستیم تا در زمانبندی مقرر،
واحدهای مسکونی آغاز ،تمام و تحویل متقاضیان شود.
قاسمی یادآور شد :بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ،بانکها
مکلف هستند تا ساالنه  ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش
مسکن تخصیص بدهند و سهم هر بانک هم مشخص است.
وی گفت :همچنین صندوق ملی زمین و مسکن که ابزار خوبی
برای تامین بخشــی از منابع مالی اجرای تولید مسکن است نیز در
حال راهاندازی است .قانون جهش تولید مســکن اجازه میدهد تا
مابهالتفاوت سود تســهیالت را برای گروههای کمدرآمدی از محل
این صندوق تامین کنیم .وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد :تمامی
مالیاتهای بخش مسکن بر اســاس قانون جهش تولید مسکن در
صندوق ملی زمین و مسکن جمعآوری خواهد شد.
وی گفت :همچنین تمام خطوط اعتباری مســکن مهر به این
صندوق برمیگردد و از محل برگشــت خط اعتباری مســکن مهر
میتوانیم مابهالتفاوت سود تسهیالت را تنظیم کنیم .سایر مجوزها
برای آنکه ســایر دارایی ها و امالک وزارت راه و شهرسازی به محل
این صندوق برود در حال اخذ است.
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