
گروه اقتصادی - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
افزایش کارمزد خدمات بانکی مانند سنوات اخیر در شورای مربوطه بررسی و 
درباره آن تصمیم گیری خواهد شد، گفت: از سال آینده ارائه تسهیالت خرد به 

مردم مجازی خواهد شد.
مهران محرمیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کارمزد خدمات بانکی در 
سال آینده افزایش خواهد یافت یا خیر؟ اظهار کرد: این مسئله بر اساس مقررات 
مربوطه هر سال این موضوع بررسی می شود و امسال هم مانند سال های دیگر 

به شورای مورد نظر خواهد رفت و در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد.
وی افزود: البته آخرین باری که خدمات بانکی مانند کارمزد تراکنش های 
بانکــی و نقل و انتقال پول افزایش یافت حــدود ۲۰ درصد بود که در آذر ماه 
سال ۱۳۹۹ بود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرد: در زمینه برخی خدمات بانکی مانند دسترســی به تســهیالت خرد 
شاید هنوز زیرساخت های الزم به وجود نیامده است. به همین دلیل به صورت 
خاص مسئله اعتبارسنجی را به عنوان پروژه اولویت دار مد نظر ما قرار داده ایم و 
درصددیم تا در ماه های باقیمانده امسال و البته ماه های ابتدایی سال آینده روی 
آن تمرکز کنیم. اگر اعتبارسنجی به بهره برداری برسد مسلما تاثیر بسزایی در این 

زمینه خواهد داشت.
محرمیــان درباره اینکه پرداخت تســهیالت خرد به صورت مجازی در 
برخی بانک ها با مشکالت بسیاری مواجه بوده و دریافت تسهیالت به صورت 
حضوری به مراتب راحت تر از آن اســت، گفت: البته مشکالتی در این زمینه 
وجود دارد و زمانی حل می شود که  اعتبارسنجی به صورت متمرکز و از طریق 
بانک مرکزی و پایگاه داده اعتبارسنجی انجام شود. به نظر می رسد اتفاق بسیار 
خوبی در سال آینده در این زمینه می افتد. وی با اشاره به نقش فناوری های نوین 
در ارائه خدمات بانکی به مردم گفت: در این زمینه شــمولیت مالی در سیستم 
بانکــی در ایران برای افراد باالی ۱۵ ســال در حدود ۹۳.۵ درصد بوده و جزو 
کشورهای پیشرو هستیم. به  عنوان مثال این آمار در آمریکا حدود ۹۲.۵ تا ۹۳ 
درصد است و برخی کشورهای اروپایی هم در این رنج قرار دارند که بعضی از 
آن ها باالتر یا و برخی دیگر پایین تر از این عدد هستند. معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی اضافه کرد: البته در منطقه رتبه نخســت را از این حیث داریم. به 
این معنی که هیچ کشوری از نظر خدمات بانکی الکترونیکی باالتر از ما نیست 
و از سوی دیگر سابقه خوبی در این زمینه داریم. چرا برخی از کشورها که طی 
سال های اخیر در حال پیشرفت در این زمینه هستند به تازگی به اعداد  ۷۰ تا ۸۰ 
درصد رسیده اند. اما ایران طی سالیان گذشته همواره روی ۹۳ درصد بوده  است. 
وی ادامه داد: مهمترین اتفاقی که رخ داده، این است که در سال ۱۳۹۸ و با شیوع 
و همه گیری ویروس کرونا، بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد، عمال اسکناس از 
جیب مردم حذف شد. یعنی در آن ایام هیچ مشکلی مانند اختالل در سامانه های 

بانکی و... ناشی از افزایش ناگهانی تراکنش ها نداشتیم.

معاون بانک مرکزی خبر داد؛

بررسی افزایش کارمزد خدمات بانکی
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گروه اقتصادی - مهدی فرمهینی 
فراهانی؛ مدیرکل امور دریایی سازمان 
بنــادر و دریانــوردی درخصــوص 
خطوط هــای دریایــی در بخــش 

مسافری گفت: خوشبختانه در حوزه 
مســافرت های دریایی در ســال های 
گذشته زیر ساخت های الزم بمنظور 
پهلوگیری ایمن کشتی ها در پایانه ها و 

بنادر مسافری کشور فراهم شده است. 
در مبحث برقراری خطوط مسافری، 
عوامل متعدد و تأثیــر گذاری دخیل 
هستند. وی در ادامه بیان کرد: در جلسه  

اخیر با حضور سازمان ها و ارگان های 
دخیل در این حوزه در ســطح کشور، 
چالش ها و مشــکالت شناسایی شده 
پیش رو حوزه مسافری مورد بررسی 

قرار گرفت. خوشبختانه عزمی جدی 
از ســوی این ســازمان برای برقراری 
خطوط مسافری در حوزه خلیج فارس 
و دریای عمان در جنوب کشور وجود 

دارد. مدیرکل امور دریایی ســازمان 
بنــادر و دریانوردی در خصوص زیر 
ســاخت های دریایی گفــت: یکی از 
چالش هــای عمده و تأثیــر گذار که 

در سر راه شــرکت های کشتیرانی در 
حوزه مســافری وجود داشته، قیمت 
باالی سوخت مصرفی کشتی ها بوده 
است که به نوعی هزینه تمام شده برای 
مالکان کشــتی ها را به شدت افزایش 
می داد کــه با همــت وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دریایی 
و همکاری مؤثر این سازمان به منظور 
اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران به 
منظور تخصیص سوخت یارانه ای به 
کشتی های مسافری، این دغدغه پیش 
رو مالکان کشتی ها مرتفع گردید. وی 
در ادامه از برنامه های نوروزی سازمان 
بنادر گفت: سفرهای دریایی همزمان 
با سایر شــقوق حمل و نقل از مورخ 
۲۴ اســفند تا پایــان تعطیالت نوروز 
پیش رو انجام می گردد. ســتاد تسهیل 
سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲ به منظور 
ارتقا خدمات به مسافران و ایمن سازی 
سفرهای دریایی با همکاری ارگان ها 
و سازمان های دخیل در این حوزه در 
سطح ســتاد و بنادر شمالی و جنوبی 

کشور شکل گرفته است.  امسال برای 
اولین بار تخصیص تســهیالت وجوه 
اداره شــده به منظور تعمیر شناورهای 
مسافری در دستور کار این سازمان قرار 
گرفته اســت. پیش بینی می گردد ۴۸ 
فروند شناور مسافری با ظرفیت ۵۸۱۳ 
صندلی آمادگی ارائه خدمات ایمن به 
مســافران و هموطنان عزیز کشورمان 
را داشــته باشند. مدیرکل امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی در پایان از 
هموطنان عزیز کشورمان تقاضا کرد: 
از همه مسافران عالقه مند به سفرهای 
دریایی تقاضا داریم که از شــناورهای 
مســافری و تفریحی اســتاندارد در 
مسیرهای دریایی مجاز که در اسکله ها 
و پایانه های ایمن که ســازمان بنادر و 
دریانوردی حضور دارد، استفاده کنند 
و در صــورت نیاز بــه امداد و نجات 
دریایی با شماره تلفن ۱۵۵۰ بدون نیاز 
به پیش شــماره در استان های ساحلی 
کشور، با مراکز امداد و نجات دریایی 

ارتباط حاصل نمایند.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد؛

عزم جدی برای توسعه خطوط 
مسافری دریایی

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خطوط دریایی یک ارتباط دو سویه است که باید 
هر دو طرف آمادگی های الزم جهت برقراری خط مسافری را داشته باشند.

گروه اقتصادی - مجری پروژه  
کاالبرگ الکترونیکی از افزایش تعداد 
استان های مشمول طرح خبر داد و با 
بیان اینکه اســتفاده از اعتبار کاالبرگ 
الکترونیکی کامال اختیاری اســت، 
گفت: با تصمیــم دولت و به منظور 
حمایت از معیشــت خانوار ۱۰ قلم 
کاالی اساســی در طــرح کاالبرگ 
الکترونیکی عرضه می شــود که افراد 
می توانند به قیمــت ثابت و با اعتبار 
یارانه خود یک ماه زودتر خرید کنند.

حمید فرداد اظهار کرد: سه استان 
قزوین ، گیالن و مرکزی از امروز وارد 
فاز عملیاتی شــده و مشمول اجرای 

آزمایشی این طرح می شوند.
وی در پاســخ به پرسش که آیا 
استانهای مورد نظر از مناطق محروم 
یا مرزی هســتند؟ اظهار کرد: استانها 
الزاماً محروم و مرزی نیستند، همچنان 
که اســتان هرمزگان هم کیش و هم 

بشاگرد را شامل می شد.

کاالبــرگ   پــروژه  مجــری 
الکترونیکــی همچنین گفت: در نظر 
داریم برخی از اســتانها کــه دارای 
فروشگاه ها و پایانه های فروشگاهی 
بسیار هستند، مشمول این طرح قرار 

گیرند.
فــرداد بــه تشــریح جزییات 
راه انــدازی ســامانه شــما و اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی پرداخت 
و اظهــار کرد: دولت به منظور اعمال 
سیاســت های حمایتی خود به بستر 
فنــی مطمئن و فراگیر نیاز دارد از این 
رو جهت رفع این نیاز، شــکل گیری 
شبکه ملی اعتبار در دستور کار دولت 
قرار گرفت و ســامانه "شــما" راه 

اندازی شد.
وی ادامه داد: سامانه شما )شبکه 
ملی اعتبار( بســتری مناسب جهت 
مدیریت و اختصاص کلیه اعتبارهای 
حمایتی بر اساس هر کد ملی است و 
در صورت تحقق کامل این ســامانه، 

امکان های متعددی برای دولت فراهم 
می شــود که در این مقطــع یکی از 
کاربردهای این سامانه، اجرای طرح 

کاالبرگ الکترونیکی است.
کاالبــرگ  پــروژه  مجــری 
الکترونیکــی از اســتان هرمــزگان 
به عنوان گام نخســت شــبکه ملی 
اعتبــار نام برد و گفــت: در گام اول، 
اســتان هرمزگان جهت اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیکی انتخاب شــد و 
دولت تصمیم گرفت به منظور تقویت 
سالمت غذایی خانوار، امکانی را برای 
آنها ایجاد کند تا کاالهای اساســی را 
بــه قیمت ثابــت و به اعتبــار یارانه 
یک ماه زودتر خریــد کنند. این کار 
ضمن حمایت از سبد غذایی خانوار، 
موجب حمایت از معیشــت آنها نیز 

می شود.
فرداد درباره ســازوکار اجرای 
طرح کاالبــرگ الکترونیکی توضیح 
داد: به منظور حمایت از ســبد غذایی 
و سالمت مردم، امکان خرید اعتباری 
۱۰ قلم کاالی اساســی تا سقف مبلغ 
یارانه خانوار، یک ماه زودتر از تاریخ 
واریز نقدی فراهم می شــود.  در حال 
حاضر بر اساس سبد کاالهای اساسی 
مصوب و ســرانه مصرف هریک از 
آنها، سهم پرداختی خانوار از این سبد 
ثابت در نظر گرفته شده و مابه التفاوت 

آن از اعتبار یارانه تأمین می شود.
بــه گفته وی درصــورت تغییر 
قیمت کاالهای ســبد یاد شده، سهم 
پرداختــی خانوار بــدون تغییر باقی 
می مانــد و این امکان برای تمام افراد 

مشــمول دریافت یارانه که حساب 
یارانه آنها در اســتان هرمزگان افتتاح 
شده به صورت خودکار فعال خواهد 
شــد. مدیرعامل شــرکت خدمات 
فنــاوری رفاه ایرانیان بــا بیان اینکه 
مردم در سراســر اســتان می توانند با 
مراجعــه به فروشــگاه های مجاز و 
متصل به شــبکه، نســبت به استفاده 
از این اعتبار در خرید اقالم اساســی 
استفاده کنند، درباره فرایند خرید اقالم 
اساسی اظهار کرد: خرید اقالم اساسی 
به نحوی اســت که ســهم پرداختی 
خریدار از قیمت کاال توســط آنها با 
استفاده از کارت بانکی یا به صورت 
نقدی پرداخت شده و مابه التفاوت آن 
تا قیمت روز اقالم از محل اعتبار آنها 
پرداخت می شود.  در صورت استفاده 

از اعتبار تخصیصی، میزان اســتفاده 
شــده از این اعتبار از یارانه خانوار کم 
شــده و مانده آن در زمان واریز نقدی 

یارانه به حساب آنها واریز می شود.
کاالبــرگ  پــروژه  مجــری 
الکترونیکی، شــرکت در این طرح و 
استفاده از این اعتبار را کامال اختیاری 
دانســت و گفت: استفاده از اعتبار از 
طریق تمام کارت هــای بانکی که به 
نام سرپرست خانوار است، امکانپذیر 
خواهد بود. در مورد کاالهای مشمول 
طرح نیز الزامی به خرید یک نشــان 
تجاری خاص نیست و افراد می توانند 
از هر گروه کاالیی اعالم شده و از هر 
نشــان تجاری دلخواه، خرید خود را 

انجام دهند.
فروشــندگان کدام صنف 

می توانند عضو کاالبرگ شوند؟
فرداد اشــاره ای هم به عضویت 
فروشــندگان در این طرح داشــت 
و گفــت: شــرکت در ایــن طــرح 
برای فروشــندگان اختیاری اســت. 
فروشندگان صنف خواربار، لبنیات، 
پروتئین، فروشــگاه های زنجیره ای 
و تعاونــی های مصــرف می توانند 
بــا مراجعه به نرم افزارهــای بازار و 
مایکت یا از طریق درگاه الکترونیکی

shoma.sfara.ir نسبت به نصب 
برنـــامه کاربردی »شما« و ثبت نام 
از قسمت پنل فروشنده به این سامانه 

متصل شوند.
وی گفت: تسویه حساب و واریز 
مبالغ خریدهای اعتباری )مابه التفاوت 
مبلــغ پرداختی مردم با قیمت کاالها( 
مشابه تسویه با فروشندگان از طریق 
کارتخــوان اســت و اتصــال به این 
طرح کامــال رایگان بــوده نیازی به 
پرداخت هیچگونه هزینه ای توســط 

فروشندگان نیست.
مدیــر عامل شــرکت خدمات 
فناوری رفــاه ایرانیان تعــداد اقالم 
پیش بینی شــده در طــرح کاالبرگ 
الکترونیکی را ۱۰ قلم کاالی اساسی 
شامل شــیر، پنیر، ماست، مرغ، تخم 
مــرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی و 
قند و شــکر نام برد و گفت: به منظور 
حفظ حق آزادی در انتخاب و احترام 
به ســالیق متفاوت در سبد مصرفی 
خانوار، امکان خرید از میان کاالهای 
متفاوت با برندهای مختلف میســر 
شده است؛ به گونه ای که مابه تفاوت 
احتمالی میان قیمت کاالهای انتخابی 
با قیمت کاالهای مرجع، توسط مردم 

پرداخت می شود.
فــرداد همچنین گفــت که این 
امکان فراهم است که مردم بر اساس 
نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از 
کاالهای اساسی را به انتخاب خود و تا 

سقف میزان اعتبار خرید کنند.

گروه اقتصــادی -رئیس امور 
هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی مقدار تولید و 
صادرات سبد متنوع تولید محصوالت 

جانبی این مجموعه را تشریح کرد.
علی احمــدی در این باره اظهار 
کرد: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
از بزرگ تریــن تولیدکننده های گاز و 
محصوالت جانبی در ایران و خاورمیانه 
اســت و تولید گاز این مجموعه از ۱۳ 
پاالیشــگاه اکنون روزانه بیش از ۵۷۰ 

میلیون مترمکعب گاز است.
تولید روزانــه ۱۶ میلیون 

مترمکعب گاز بیش از تعهد
وی بــا بیــان اینکه بــا تالش 
کارکنان این مجتمع گازی توانســتیم 

در ۹ ماهه امســال، ۲.۶ درصد نسبت 
به مدت مشــابه پارسال افزایش تولید 
داشته باشیم، افزود: این گاز فرآورش 
شــده برای مصرف تجاری، خانگی و 
صنایع عمده به خط سراسری تزریق 
می شود، همچنین تأمین کننده خوراک 
شــرکت های پتروشــیمی بوشــهر، 
پتروپاالیش کنگان و پتروشیمی پارس 
است، افزون بر این تأمین کننده کمبود 
خوراک پاالیشــگاه فجــر جم تا ۴۰ 

میلیون مترمکعب در روز هستیم.
تولید بیش از ۱۸۶ میلیون 
بشــکه میعانات گازی تا پایان 

آذرماه
رئیس امور هماهنگی و نظارت بر 
تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

با اشاره به اینکه این مجموعه همچنین 
بزرگ ترین تولیدکننــدگان میعانات 
گازی در خاورمیانــه اســت و روزانه 
بیش از ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی 
در این ۱۳ پاالیشــگاه تولید می شود، 
گفــت: در ۹ ماه امســال بیش از ۱۸۶ 
میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع 
گاز پارس جنوبی تولیدشده که نسبت 
به ســال پیش افزایــش قابل توجهی 
داشته است و شــرکت پاالیش نفت 
ستاره خلیج فارس، پتروشیمی برزویه 
و مقاصدی که در مرکز ایران اســت از 
منابع و محل مصرف این میعانات بهره 
می برند که از طریــق تانکر بارگیری 

می شود.
تولید روزانــه بیش از ۱۵ 

هزار تن اتان
احمدی با تأکید بــر اینکه هیچ 
محدودتــی بابت صادرات و ارســال 
این محصوالت در ۹ سال ۱۴۰۱ نبوده 
است، افزود: یکی دیگر از محصوالت 
راهبردی شــرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی اتان است و ظرفیت تولید روزانه 
۱۵ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول در 
مجموعه ۱۳ پاالیشگاه وجود دارد و به 
پتروشیمی های منطقه ارسال می شود 
و پتروشــیمی های مروارید، کاویان و 
جــم مصرف کننده های این محصول 

هستند.
درصــدی   ۲۵ افزایــش 

تولیدگاز مایع
وی تصریــح کــرد: شــرکت 

مجتمع گاز پارس جنوبی بزرگ ترین 
تولیدکننده گاز مایع )ال پی جی( در ایران 
و یکــی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
این محصول در خاورمیانه اســت که 
ظرفیت تولید روزانه بیش از ۲۲ هزار 
تن این محصول را دارد. این محصول 
توســط تانکرها و به صورت زمینی یا 
با کشــتی به  مقاصد شرق آسیا صادر 
می شود که در ۹ ماهه امسال، این مقدار 
تولید نسبت به زمان مشابه پارسال، ۲۵ 
درصد افزایش یافته که به دلیل افزایش 
صــادرات ذخیره ســازی در مخازن 

است.
صادرات بیش از ۴۸۰ هزار 

تن گوگرد به شرق آسیا
رئیس امور هماهنگی و نظارت بر 

تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
با اشاره به تولید گوگرد در این مجتمع 
عظیم گازی گفت: اکنون ظرفیت تولید 
روزانــه ۲ هــزار و ۳۰۰ تن گوگرد در 
پــارس جنوبی وجود دارد که در ۹ ماه 
ســال ۱۴۰۱ در شرایط کاماًل ایمن و با 
رعایت مسائل محیط زیستی توانستیم 
بیــش از ۴۸۰ هزار تن گوگرد را از این 
مجتمع به مقاصد شــرق آســیا صادر 
کنیم.  احمدی بیان کرد: محصول مهم 
و قابل توجه دیگری که در سایت یک 
مجتمع تولید می شود، ماده بودارکننده 
اســت و ما تنها تولیدکننده این ماده در 
خاورمیانه هستیم که ظرفیت تولید ۵۰ 
تــن در ماه را داریم و تولید آن تا پایان 
پاییز امسال، نسبت به مدت زمان مشابه 

پارســال، ۱۲ درصد افزایش یافته و در 
اختیار شرکت های داخلی و گاز استانی 
قرار گرفته است. وی اعالم کرد: همه 
تــالش کارکنان مجتمــع گاز پارس 
جنوبی این است که شرایط تولید پایدار 
و حداکثری و رضایــت مردم را نگه 
دارند و برای رفاه مردم کشور و تأمین 

صنایع عمده و موارد دیگری مصرف، 
تالش کننــد. رئیس امور هماهنگی و 
نظارت بر تولید شــرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبــی در پایان تأکید کرد که 
این تالش ها با مصــرف بهینه انرژی 
سبب مدیریت مطلوب مصرف گاز در 

کشور می شود.

گــروه اقتصــادی -یکــی از 
مهم تریــن موانع در اجرای پروژه های 
نهضت ملی مســکن عدم همکاری 
بانک ها در پرداخت تســهیالت است 
کــه با انعقاد تفاهم نامــه  وزارت راه و 
شهرسازی با ۵ بانک دولتی بخشی از 

این موانع برداشته می شود.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از 
مهم ترین برنامه های عمرانی کشور به 
شــمار می رود و برای تسریع در روند 
اجرا و ساخت پروژه های مسکونی این 
طرح در شهرهای مختلف برنامه ریزی 

هایی انجام شده است.
هفته گذشــته دولــت برای گره 
گشــایی از بزرگترین مشــکل طرح  
نهضت ملی  مســکن اقــدام مهمی 
انجام داد و قــراردادی برای پرداخت 
تســهیالت نهضت ملی مســکن با ۵ 

بانک دولتی بسته شد.
بــر این اســاس تفاهم نامه هایی 
جداگانه تامین مالی برای احداث یک 
میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مســکونی 

طرح نهضت ملی مســکن به امضای 
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی 
و مدیــران عامــل بانک هــای ملی، 
صادرات، تجارت، سپه و ملت رسید.

در همین راستا مقرر شد تا بانک 
ملی برای تامین مالی ۱۵۰ هزار واحد 
مســکونی، بانک صادرات برای ۵۰۰ 
هزار واحد مســکونی، بانک تجارت 
برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک 
سپه برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و 
بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۵ هزار 

واحد مسکونی اقدام کنند.
بر اســاس  قانــون  جهش تولید  
مسکن و طبق دستورالعمل، تسهیالت 
موضوع طرح جهــش تولید و تامین 
مســکن پس از تاییــد وزارت راه و 
شهرسازی به متقاضیان تعلق خواهد 
گرفت. تســهیالت ســاخت مسکن 
موضوع قانــون جهش تولید و تامین 
مســکن در تهران معادل ۴۵۰ میلیون 
تومان، در شــهرهای باالی ۱ میلیون 
نفر جمعیت معادل ۴۰۰ میلیون تومان، 

در مراکز استان  ها ۳۵۰ میلیون تومان، 
در ســایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون 
تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان 
است. این تسهیالت مطابق با پیشرفت 
پروژه بــه صورت تدریجــی معادل 
پرداخت ۱۰ درصد در مرحله پی کنی 
و فونداســیون، ۴۰ درصد در مرحله 
اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله 
ســفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله 

نازک کاری پرداخت می شود.
وزیر راه و شهرســازی با امضای 
تفاهــم نامه همکاری بــا مدیر عامل 
بانک ملی خواستار تسریع در پرداخت 
تسهیالت و اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن شــد. در این تفاهم  نامه بانک 
ملی متعهد شده تا تامین مالی ۱۵۰ هزار 

واحد مسکونی را در برنامه قرار دهد.
این تعداد شــامل انواع ساخت 
مســکن در طرح نهضت ملی مسکن 
اعم از خود مالکی، احداث پروژه های 
حمایتی در اراضی ۹۹ ســاله توســط 
وزارت راه و شهرســازی و مربوط به 

ســاخت واحد های مسکونی توسط 
متقاضیان در زمین  های واگذار شــده 
بــرای احداث خانه هــای یک طبقه 

حیاط دار خواهد بود.
بر اســاس ایــن تفاهم نامه طبق 
شــرایط اعطای تســهیالت در طرح 
نهضــت ملــی مســکن، متقاضیان 
واجد شــرایط از طرف وزارت راه و 

شهرسازی معرفی می شوند.
این در حالی است که تاکنون یکی 
از مهــم ترین موانع برای اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن، نبود تسهیالت 
بوده و همواره سازندگان و پیمانکاران 
اعالم کــرده اند که بــدون پرداخت 
تســهیالت و بدون منابع مالی امکان 
ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 

وجود ندارد .
بدون همکاری بانک ها امکان 
اجرای پــروژه های نهضت ملی 

مسکن وجود ندارد
در همیــن رابطه ایرج رهبر دبیر 
انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران 

اعالم کرد: بــدون همکاری بانک ها 
برای پرداخت تسهیالت مسکن امکان 
اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن 
وجود ندارد و باید در این زمینه تمامی 
بانک ها همکاری الزم را داشته باشند 
و تنها با پرداخت تســهیالت از سوی 

یک بانک، کار پیش نمی رود.
همچنین محمد رضــا رضایی 
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در 
صورتی که بانک ها و همچنین ســایر 
دســتگاه ها برای اجرای طرح نهضت 
ملی مســکن همکاری الزم را نداشته 
باشــند نمی توان شــاهد تسریع در 

اجرای این طرح باشیم.
او ادامــه داد: در جلســاتی که با 
دستگاه های مختلف و همچنین بانک 
ها داشته ایم مقرر شد که تمامی بانک 
ها طبق قانون جهش تولید مسکن برای 
پرداخت تســهیالت همکاری الزم را 
داشــته باشند چرا که بدون منابع مالی 

امکان پیشرفت پروژه وجود ندارد.

اخیرا هم علی عسکری سرپرست 
بانک مســکن  اعالم کرده اســت : از 
ابتدای اجرای طرح خودمالکی طرح 
نهضت ملی مسکن تاکنون قرارداد ۶۶ 
هــزار و ۶۲۵ واحد به میزان ۲۲ هزار و 

۸۱۷ میلیارد تومان منعقد شده است.
او گفت: از میزان کل قراردادهای 
منعقد شــده به مبلــغ ۲۲ هزار و ۸۱۷ 
تاکنــون ۱۳ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان 
به حساب سازندگان واریز شده است.
براســاس این گــزارش بیش از 
یــک ســال از اجرای طــرح نهضت 
ملی مسکن گذشــته است و بسیاری 
از متقاضیــان آورده های خود را برای 
اجــرای این طرح واریز کــرده اند اما 
تاکنون از وضعیــت پروژه های خود 
مطلع نیستند، بنابراین با اجرایی شدن 
این تفاهم نامه ها و قراردادها در بانک 
ها شاهد تسریع در روند اجرای طرح 
های نهضت ملی مســکن و همچنین 
گره گشایی از موانع این طرح خواهیم 

بود.

گروه اقتصادی - هلن عصمت 
پنــاه گفت: با هــر اتفاقی یک واکنش 
هیجانی در بین ســهامداران دیده می 
شود و این بی اعتمادی به ترس در بین 

مردم تبدیل شده است.
هلن عصمت پنــاه، تحلیلگر و 
مدرس بازار ســرمایه درباره ســقوط 
ســنگین بورس گفت: اتفاق شــنبه 
شب در اصفهان در بازار تأثیر هیجانی 
گذاشــت و شــاهد اصالح ۵۷ هزار 
واحدی و سنگین ترین اصالح بورس 

در ۳۰ مــاه اخیر بودیــم، ابهامات در 
بورس انباشت شده است و موضوعاتی 
مانند اظهارات متعدد شورای رقابت، 
مفروضات مبهم بودجه، نوســانات 
ارزی، وضعیــت تورم، تثبیت نرخ ارز 
در محدوده ۲۸۵۰۰، مجموع اینها ترس 
و هیجانی را در بازار حاکم کرده است و 
در این میان شاخص کل در منطقه های 
مقاومتی خود بوده و برای بســیاری از 
تحلیلگران روند شــاخص بسیار مهم 
بوده و با توجه به اینکه روند شاخص 

کل بورس بر بازار تأثیر گذار است.
عصمت پنــاه در ادامه گفت: در 
ماه های اخیر وقتی شاخص کل مثبت 
بود بسیاری از صنایع با صعود مواجه 
شــدند و پول در تمام صنایع ریالی و 
دالری چرخید و بسیاری از نمادهای 
بورسی رشد خوبی را تجربه کردند و 
یک نیازی هم به اصالح در صنایع بعد 

از رشد طبیعی بود.
این مدرس بازار ســرمایه اضافه 
کرد: ســهامداران بعد از ریزش سال 

۹۹ یک بی اعتمادی بــزرگ در بازار 
سرمایه داشته و باید یک برنامه ریزی 
درست برای اعتمادسازی سهامداران 
خرد شــود، بنابراین با هر اتفاقی یک 
واکنش هیجانی در بین سهامداران دیده 
می شود و این بی اعتمادی به ترس در 
بین مردم تبدیل شــده است و با اینکه 
اتفــاق پهبادی آن قدر مهــم نبود اما 

واکنش به آن اتفاق بسیار سنگین بود.
عصمت پناه در ادامه با بیان اینکه 
مؤلفه های بنیادی بازار سرمایه تغییری 

نکرده اســت، گفت: مولفه هایی مانند 
تورم، رشد نرخ ارز آزاد، گزارش های 
خوب بسیاری از شرکت ها و نزدیک 
پایان ســالی هســتیم و بســیاری از 
ســهامداران حرفه ای به دنبال رفتن به 

مجامع با نمادهای پرپتانسیل هستند.
تحلیلگر بنیادی بازار ســرمایه 
افزود: تقاضا از فعاالن بازار سرمایه این 
است که اگر با روند شاخص کل معامله 
می کنند باید حد ضرر برای نمادهای 
خود گذاشته و باید پایبند به حد ضرر 

و حد سود باشند، معامله گران باید در 
هر شرایطی به اســتراتژی معامالتی 
خود پایبند باشند. عده ای دیگر دیدگاه 
ســرمایه گذاری دارند کــه برای آنان 
تحلیل وضعیت اقتصاد کالن، تحلیل 
صنایع و شرکت ها اعتبار مهمتری دارد،
هلن عصمت پناه در پایان گفت: 
باال و پایین شاخص طبیعی بوده و در 
ایــن میان یک عده از مدیران و حامیان 
بازار در کنار مردم باشند و خود عاملی 

برای افزایش هیجان مردم نباشند.

مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی خبر داد:

اختیاری بودن خرید کاال در کاالبرگ الکترونیکی

تولید روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی

عصمت پناه، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه ؛

سفرهای دریایی همزمان با سایر شقوق حمل و نقل از مورخ ۲۴ اسفند تا پایان تعطیالت 
نوروز پیش رو انجام می گردد.ستاد تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲ به منظور ارتقا 
خدمات به مســافران و ایمن سازی ســفرهای دریایی با همکاری ارگان ها و سازمان های 
دخیل در این حوزه در ســطح ســتاد و بنادر شــمالی و جنوبی کشور شکل گرفته است.

اقتصادی سه شنبه 11 بهمن 1401 ، 9 رجب 1444 ،31 ژانویه 2023، شماره 4145

موانع بانکی از سر راه طرح نهضت ملی مسکن برداشته می شود

انباشت ابهامات باعث بی اعتمادی، ترس و هیجان مردم در بورس شده است


