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 بانک پارسیان، یاریگر اقتصاد کشور
در دوران تحریم است
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور گفت: بانک ها 
به ویژه بانک پارس��یان درپیش��برد طرح های عمرانی و 
توسعه ای کشور در دوران تحریم عملکرد مثبتی داشتند.

حمیده زرآبادی بیان کرد: ورود بانک ها به طرح های 
توس��عه ای و عمران��ی ع��اوه بر تامین مال��ی طرح ها، 
اش��تغال زایی مولد و پایداری اقتص��اد را به همراه دارد 
و منج��ر به کاهش بی��کاری می ش��ود. وی اعام کرد: 
سرمایه گذاری بانک ها در طرح های توسعه ای و عمرانی 
باید با نظارت همراه باشد، در صورت نظارت بر مشارکت 
بانک ها در این طرح ها تا حد زیادی به اقتصاد فعلی که 
دچار بحران و تحریم است، کمک می شود زیرا طرح های 

زیرساختی همواره اثر مطلوب در اقتصاد داشته اند.

 کارت اعتباری »همیاران سپهر«
بانک صادرات وخرید محصوالت »پاکشوما« 
مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با دریافت 
کارت »همیاران س��پهر«، محصوالت »پاکشوما« را تا 

سقف ٢٠٠ میلیون ریال اقساطی خرید کنند.
با امض��ای تفاهم نامه ای بین این بانک و ش��رکت 
پاکشوما، مشتریان و دارندگان کارت »همیاران سپهر« 
امکان خرید اعتباری کاالهای تولیدی شرکت »پاکشوما« 
ب��ا اعتبار حداق��ل ٢٠ میلی��ون ری��ال و حداکثر٢٠٠ 
میلی��ون ریال را از مراکز ف��روش و نمایندگی های این 
شرکت خواهند داش��ت. براساس این تفاهم نامه، مدت 
بازپرداخت اعتبار اعطا ش��ده توس��ط کارت »همیاران 
س��پهر« به انتخاب متقاضی بین ١٢ تا ٣٦ ماه بوده که 
با نرخ س��االنه ١٥ درصد برای مانده تسهیات استفاده 
شده از اعتبار کارت محاسبه می شود. همچنین قیمت 
کاالها و خدمات ارائه ش��ده توسط شرکت به دارندگان 
کارت مذکور، برابر با قیمت مصرف کننده مصوب مراجع 

رسمی و بدون هیچ افزایشی خواهد بود.
 

تخصیص 47 میلیارد تومان یارانه بالعوض 
به بنگاه های کوچک و متوسط 
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از تخصیص 
۴۷ میلی��ارد تومان یارانه باعوض در س��ال ١٣۹۷ به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط خبر داد و گفت: امس��ال 
ب��ه ٦ ه��زار و ۷٠٠ واحد صنعتی کوچک و متوس��ط 
تسهیات برای ارتقای تولید و فنآوری اختصاص یافت.

محس��ن صالحی نیا اظهار داش��ت: ۹8٣ شهرک و 
ناحیه صنعتی مصوب در کش��ور وجود دارد که شامل 
٥۷٠ شهرک صنعتی، ۴١٣ ناحیه صنعتی و ۹ منطقه 
ویژه اقتصادي اس��ت. وي با اشاره به این که ١۴۷ هزار 
هکتار اراض��ی در اختیار ش��هرک ها و نواحي صنعتي 
زیرمجموع��ه س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران اس��ت، افزود: تاکن��ون ١٢٢ هزار هکتار 
اراضي داراي س��ند ثبتي اس��ت که ٥۹ ه��زار هکتار 
زمین صنعت��ي را براي فعالیت واحدهاي تولیدي دربر 
مي گی��رد. بیش از ۴٣ هزار واح��د صنعتي و افزون بر 
٣ هزار واحد کارگاهي در ش��هرک ها و نواحي صنعتي 
تحت مدیریت این س��ازمان مشغول فعالیت هستند و 
بال��غ بر 88۴ هزار نفر در این واحدها به کار اش��تغال 
دارن��د. صالحي نی��ا ی��ادآور ش��د: بی��ش از ۹٣ درصد 
واحده��ای خ��رد و کوچ��ک، چهار درص��د بنگاه های 
متوس��ط و س��ه درصد واحدهای بزرگ هستند که بر 

مبنای سطح اشتغال طبقه بندی شده اند.

 سیگنال مثبت صنعت برق
در تجارت ایران و عراق

رایزن بازرگانی ایران در عراق در حاش��یه بازدید 
از نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی ب��رق و تجهیزات 
نیروگاهی ایران از صنعت برق به عنون اساس��ی ترین 
اولویت زیر س��اختی کش��ور عراق نام برد و تمرکز بر 
بخش های مختل��ف صنعت برق را تاش��ی در ایجاد 

فرصت های جدید در تجارت دو کشور دانست. 
ناصر بهزاد، درخصوص زمینه های ورود شرکت های 
ایرانی به عراق اظهار داش��ت: در کنار صادرات مستقیم 
برق ایران به عراق پیش بینی می گردد در س��ال ٢٠١۹ 
ظرفیت��ی معادل حداق��ل ۴٠٠ ت��ا ٦٠٠ میلیون دالر 
تجهیزات، ادوات و قطعات برقی مورد نیاز عراق از ایران 
قابل تأمین اس��ت. وی افزود: شبکه های انتقال و توزیع 
عراق نیازمند اصاح، تعمیر و بازس��ازی است و از این 
حیث انجام همکاری های فنی و انتقال تکنولوژی راهی 

موثر در تقویت تعامات دو کشور خواهد بود. 

آمادگی بانک توسعه صادرات برای تامین 
سرمایه در گردش پتروشیمی ایالم

مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات گف��ت: با توجه 
ظرفیت های مطرح شده و توان صادراتی مجتمع پتروشیمی 
ایام، بانک توسعه صادرات آمادگی دارد در زمینه سرمایه 

در گردش به این مجموعه تسهیات ارائه کند.
عل��ی صالح آبادی در ادامه رایزنی ها برای توس��عه 
تعامل و همکاری بین این بانک و پتروش��یمی ایام از 
واحد تولیدی صادراتی یاد ش��ده بازدید کرد، پیش از 
این مجتمع پتروش��یمی ایام برای استفاده از خدمات 
و تس��هیات به ش��عبه بانک توس��عه ص��ادرات ایام 

درخواست همکاری داده بود.

اخبار

 امکان بارگیری زمینی میعانات گازی 
یک مقام مسئول از ایجاد یک تسهیل جدید در عرضه جدید میعانات گازی 
در ب��ورس خبر داد و گفت: امکان بارگی��ری به صورت زمینی در بندرعباس در 
نظر گرفته شده است. در این مرحله عرضه میعانات گازی در رینگ بین المللی 
بورس انرژی یک میلیون بشکه میعانات گازی در محموله های ٣٥ هزار بشکه ای 

با قیمت ٦٦ دالر و ٣١ سنت به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد.
امیرحسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از ایجاد یک 

تس��هیل جدید در این دوره عرضه خبر داد و گفت: امکان بارگیری به صورت زمینی در 
بندرعباس در نظر گرفته شده است. وی افزود: تحویل دریایی محموله ها نیز از عسلویه 

یا از طریق انتقال کشتی به کشتی صورت می گیرد.
گفتنی اس��ت طی روزهای اخیر یک میلیون بش��که نفت خام س��بک ایران با نرخ 

٥۹.٦٣ دالر در بورس انرژی عرضه شد اما خریداری نداشت.

ینگ وی ر ر
جزئیات تجارت خارجی محرمانه شد

با وجود گذش��ت ١٥ روز از پایان بهمن ماه، صرفا کلیات عملکرد یازده ماهه 
تجارت خارجی از سوی رئیس کل گمرک اعام شده و یک مقام آگاه از محرمانه 

شدن جزئیات این آمار خبر می دهد.
مهدی میراشرفی گفت: مجموع تجارت غیرنفتی کشور با جهان در ١١ ماهه 

نخست س��ال جاری را ۷8.٥ میلیارد دالر ثبت شده اس��ت. طی ١١ ماهه امسال 
صادرات غیر نفتی کشورمان به ۴٠ میلیارد دالر رسید و در این مدت به میزان ٥.٣8 

میلیارد دالر کاال به کشور وارد شد. وی به کلیات حجم صادرات و واردات اکتفا کرده و 
از توضیحات بیشتر ابعاد تجارت خارجی خودداری می کند. 

طبق رویه  گذشته حداکثر تا سه روز پس از پایان ماه، عملکرد تجارت خارجی از سوی 
مقامات یا س��ایت گمرک اطاع رسانی می ش��د و پس از چند روز جزئیات آن به تفکیک 

صادرات و واردات با طبقه بندی شرح کاال، کشور و گمرکات منتشر می شد.

تجارت 
جزئیات توزیع روزانه 126 تن گوشت قرمز در تهران

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به توزیع روزانه ١٢٦ هزار 
تن گوش��ت قرمز گرم در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای گفت: 

گوشت قرمز منجمد هم بین اتحادیه های کارگری و کارمندی توزیع می شود.
ی��داهلل صادقی در مورد توزیع گوش��ت قرم��ز تنظیم بازار، گفت: ش��رکت 

پشتیبانی امور دام روزانه به طور متوسط ١٢٦ تن گوشت قرمز گرم را در اختیار 
س��ازمان های میادین میوه و تره بار و فروش��گاه های زنجیره ای قرار می دهد، تا از این 

طریق این گوشت عرضه شود. 
وی با بیان اینکه این گوش��ت به صورت الش��ه گرم به قیمت هر کیلوگرم ۴١ هزار 
و ٥٠٠ تومان در اختیار مش��تریان قرار می گیرد، افزود: همچنین پاک شده این گوشت 
به ش��کل سردست، ران به قیمت هر کیلوگرم ۴٥ هزار تومان عرضه می شود. البته قرار 

است توزیع این گوشت به صورت هدفمند شود.  فارس

وز بازار ر

رئی��س کل بان��ک مرک��زی از تأمین  باج�ه منابع ریالی و ارزی کاالهای اساسی و پش�ت 
مورد نیاز مردم در پایان سال خبر داد.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه نحوه تأمین کاالهای 
اساسی پایان سال که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار 
شد، گفت: جلسه امروز هم مانند جلسات قبل، دغدغه دولت 
درباره تأمین کاالهای اساسی پایان سال و کاالهای ضروری 
مورد نیاز مردم اختصاص داش��ت که در این باره معاون اول 

رئیس جمهور به بخش های مختلف تاکیداتی داشت.
وی اف��زود: تأکی��دات ام��روز این بود که ت��ا حد امکان 
بخش ه��ای مختلف که متولی تأمین کاالهای ضروری مردم 
در ش��رایط هس��تند این وظیفه و مهم را انجام دهند ضمن 
اینکه ما هم در این باره اعام آمادگی کردیم البته از نظر ارزی 

و ریالی منابع مورد نیاز را از طریق بانک ها تأمین کرده ایم.
رئی��س کل بانک مرک��زی درباره ت��داوم تأمین کاالهای 
اساس��ی با ارز ۴ ه��زار و ٢٠٠ تومانی گفت: اگرچه در این باره 
بحث های مختلفی در جامعه انجام شده، اما دولت تاکنون هیچ 
تصمیمی نگرفته بلکه با بحث های مختلف کارشناسی که داریم 
هدف این است مشکات تأمین کاالهای اساسی با ارز ۴ هزار و 
٢٠٠ تومانی که در همین حد هم باید در اختیار مصرف کننده 
قرار گیرد، اما دچار انحراف و در بعضی زمینه ها دچار افزایش 

قیمت شده با بحث های کارشناسی بررسی و حل شود.
همتی افزود: ه��ر طرح جدید ابعاد مثبت و منفی دارد 
بنابرای��ن اینگونه نیس��ت که در یک جلس��ه بتوان تصمیم 
گرفت و آنرا اجرا کرد بلکه با بحث های مختلفی که می شود 

باید همه ابعاد هم دیده ش��ود و بگونه ای باش��د که تصمیم 
به نفع مردم باش��د یعنی هم بهینه باش��د هم بتواند معایب 

سیستم فعلی را رفع کند.
وی با بیان اینکه در این باره ٢ تا ٣ پیشنهاد کارشناسان 
و صاحب نظران ارائه ش��ده گفت: ما هم در بانک مرکزی با 
اقتصاددانان جلسات متعددی داشتیم ضمن اینکه در دولت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هم 
تأثیر پیش��نهادها بر روی قیمت کاال، ارز، تولید و دسترسی 
مردم به کاالهای اساسی بررسی می شود تا بتوان با بررسی 

ابعاد مختلف، تصمیم را در جهت منافع مردم اخذ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: آرامش در نظام 
بانکی برقرار است و مردم از خدمات مختلف استفاده می کنند 
ضمن اینکه تأمین اس��کناس از طری��ق بانک های عامل نیز 
انجام می شود همچنین این اجازه داده شده که مردم با کارت 
بانکی خود از خودپردازهای همان بانک بتوانند در ایام پایان 

سال به صورت نقدی تا ٥٠٠ هزار تومان برداشت کنند.
همت��ی درب��اره س��قف اس��تفاده از کارت بانک��ی در 
دس��تگاه های کارت خوان بانکی گفت: این سقف همان ٥٠ 

میلیون تومان روزانه است و تغییری نمی کند.
گفتنی است، جلس��ه ستاد تنظیم بازار دیروز با حضور 
معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د. در این جلس��ه که به 
ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد وزرای صنعت، معدن 
و تج��ارت، جهاد کش��اورزی، دادگس��تری رئیس کل بانک 
مرکزی و ش��هردار تهران، گزارش��ی از اقدامات انجام شده 

برای تنظیم بازار ارائه کردند.  صداوسیما 

در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد؛
تأمین منابع ارزی و ریالی کاالهای اساسی

کمیس��یون تخصص��ی ش��ورای عالی  اقتصاد دیروز بحث تعلیق شرکت های اص����ل 44
تعاونی س��هام  عدالت را در دستور کار دارد و در اعتراض به 
این اقدام جمعی از کارکنان تعاونی های سهام عدالت مقابل 

وزارت اقتصاد تجمع کرده اند.
جمعی از کارکنان تعاونی های سهام عدالت شهرستان ها 
از دو روز قب��ل در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوق 
خود مقابل وزارت اقتصاد و س��ازمان خصوصی سازی تجمع 
ک��رده بودند؛ عاوه بر حق��وق و مطالبات مع��وق، احتمال 
تصمیم ش��ورای عال��ی اقتصاد به تعلیق تعاونی های س��هام 
عدالت مورد دیگری اس��ت که امنیت ش��غلی این افراد را به 

خطر می اندازد و به آن معترضند.
مهدی بائی مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری استان 
گلستان با اشاره برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی شورای 
عالی اقتصاد گفت: پیش از این س��ازمان خصوصی سازی به 
دنب��ال انحال ش��رکت های تعاونی س��رمایه گذاری بود که 
مس��ئول اداره سهام عدالت را برعهده داشتند اما نتوانستند 
در این زمینه مصوبه مجلس را داشته باشند، موفق به انحال 
نش��دند و پس از آن تاش کردند تا با فشار مالی شرکت ها 
را به تعطیلی بکش��انند و با روش های مختلف جلوی حقوق 
پرس��نل را گرفتند و اجازه ندادند منابع مالی به این تزریق 

شود تا شرکت ها عما خودشان تعطیل کنند.
وی با اشاره به دو مصوبه هیئت وزیران درباره مطالبات 
مالی این ش��رکت ها تاکید کرد: حت��ی برای اجرای دومین 
مصوبه ش��رط و شروط گذاش��تند که راه رس��یدن به این 

مسئله این اس��ت که کارکنان س��هامی عدالت فرم تسویه 
حساب بگیرند و از شرکت بروند، اما سوال این است که اگر 
افراد تس��ویه کنند و بروند منابع مالی شرکت چطور تامین 
خواهد شد؟ حاال چون آخرین روش شان به نتیجه نرسیده 

درخواست مستقیم برای تعلیق شرکتهای تعاونی داده ند.
مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری استان گلستان تاکید 
کرد: این مصوبه حتی اگر امروز رای بیاورد، با توجه به مغایرتی 
که با فصل شش��م قانون اص��ل ۴۴ و ماده های ٣۴ تا ٣8 این 
قانون دارد و همچنین مغایر مجوز 8 بندی مقام معظم رهبری 
در واگذاری سهام عدالت قطعاً ابطال می شود اما بحث ابطال 
نیز به تعامل بین دولت و مجلس بر می گردد چراکه مصوبات 
شورای عالی باید برای رئیس مجلس فرستاده شود و به هیئت 
تطبیق جهت بررسی ارجاع دهد تا مغایرتی نداشته باشد اما 
اگر اتفاق نیفتد و چشم پوشی شود باعث می شود ٣۴٠ شرکت 
تعاونی س��هام عدالت در کل کش��ور بعد از ١٢ سال تعطیل 
می شوند و اختیار سهام عدالت خصوصی شده مجدداً به دولت 

باز گردد و تبدیل به حیات خلوت عده ای شود. 
کارکنان تعاونی های س��هام عدالت شهرستان ها که در 
روزهای اخیر مقابل وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی 
تجمع کرده بودند از بی اعتنایی و نحوه برخورد پوری حسینی 
رئیس سازمان خصوصی سازی نیز گایه مندند. بائی در این 
مورد به فارس می گود: دیروز تعدادی از کارکنان سهام عدالت 
جلوی خودرو آقای پورحسینی را گرفتند تا مطالبات خود را 
مطرح کنند که ایشان با بی اعتنایی حتی ابایی نداشت که با 

آنها برخورد کند و از بین آنها عبور کند.  فارس

در دستور کار شورای عالی اقتصاد قرار گرفت؛
تعلیق تعاونی های سهام عدالت 

شورای پول و اعتبار در حالی  خونه به  س��اخت خونه  تس��هیات  س��قف 
مس��کن با قابلیت تبدی��ل به فروش اقس��اطی در 
بانک های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که 
این روزها شکاف میان تولید و تقاضا افزایش یافته 

و کسری مسکن به ٣،٥ تا ۴ میلیون رسیده است.
نگاهی به شرایط بازار مسکن نشان می دهد که 
این روزها شکاف زیادی میان تولید و عرضه مسکن 
با تقاضا به وجود آمده و این ش��کاف به نوعی بازار 
مس��کن را با یک کسری ٣،٥ تا ۴ میلیونی مسکن 
به دلیل برخی سیاست های انقباضی در چند سال 
گذشته رس��انده است. تولید مس��کن فرصت های 
شغلی مناسبی به همراه خواهد داشت، بنابراین اگر 
گفته ش��ود که با وجود خانه های خالی از س��کنه 
که این عدد در کش��ور ٢،٥ میلیون واحد مسکونی 
است دیگر نیازی به تولید مسکن نیست، باید گفت 
که این واحدها عمدتا لوکس بوده و نمی تواند برای 

تنظیم بازار مسکن مناسب باشد.
به هر س��وی کارشناسان مس��کن سال ها بود 
ک��ه بر این ب��اور بودند که اعطای تس��هیات تنها 
ب��ه بخش تقاض��ا نمی تواند موثر باش��د و هر گونه 
افزایش سقف تسهیات موجب رشد قیمت مسکن 

شده و آن رشد سقف تسهیات بی اثر می شود.
کارشناسان س��ال ها اعام می کردند، بهترین 
روش برای حمایت از تولید و عرضه مس��کن توام 
با تقویت بخش تقاضا این اس��ت که تسهیات به 
بخش تولید و سپس انتقال آن تسهیات به بخش 
تقاضا اس��ت اما ه��ر بار این پیش��نهاد با مخالفت 

شورای پول و اعتبار مواجه می شد.
ش��ورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهیات 
س��اخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی 
در بانک های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد 
که تا حدودی نوش��دارو پس از مرگ سهراب بود و 
به عبارتی زمانی از این مصوبه رونمایی شد که تولید 

مسکن از بخش تقاضا بسیار عقب مانده است.
نکته مهم این مصوبه امکان تقسیط بلندمدت 
این تس��هیات برای خریداران واحدهای س��اخته 
ش��ده تا ١٥ س��ال و بازی دادن بانک های تجاری 

در کنار بانک مسکن است.
فرش��ید پورحاج��ت دبی��ر کانون سراس��ری 
انبوه سازان کشور در مورد افزایش سقف تسهیات 

س��اخت مس��کن از س��وی ش��ورای پول و اعتبار 
می گوید: سیکل معیوبی سالیان سال در پرداخت 
تسهیات س��اخت مسکن داش��تیم و بارها اعام 
کردیم که باید مس��یر هدای��ت نقدینگی و تقویت 

قدرت خرید تقاضا باید از این سیکل عبور کند.
وی افزود: بنابراین به عبارتی پرداخت تسهیات 
به بخش عرضه و امکان تقسیط به بخش تقاضا در 
بازه بلندمدت به خریداران مسکن نشان می دهد که 

شورای پول و اعتبار به این بلوغ رسیده است.
پورحاجت با اشاره به اینکه مضافاً بر اینکه در 
این مصوبه مجوز برای تمامی بانک های خصوصی 
و تجاری و بانک مسکن داده شده است و این یک 
نکته مهم است که قدرت نقدینگی سیستم بانکی 

را در این مصوبه نشان می دهد اظهار داشت: آنچه 
که به نظر می رس��د در حال حاضر باید در سیکل 
و روال پرداخت تس��هیات تجدیدنظر شود چراکه 
وقتی که بانک جهانی ش��اخص حوزه کسب و کار 
در ای��ران را کاهش می دهد و رتبه ایران از ٢٥ به 
8٦ تن��زل پیدا می کند این نش��ان می دهد که در 

پرداخت تسهیات خوب عمل نکرده ایم.
وی ادامه داد: باید در فرآیند پرداخت تسهیات 
تجدیدنظر ش��ود و اگر این مهم انجام شود قطعاً در 
مناس��ب تر شدن شاخص حوزه کس��ب و کار کمک 
خواه��د کرد مضافاً بر اینکه هزینه نقدینگی هم باید 
مجدداً مورد توجه قرار گیرد که با چه ش��رایطی قرار 
است به بخش تولید مسکن تسهیات پرداخت شود.

ای��رج رهبر نای��ب رئیس انجمن انبوه س��ازان 
مس��کن می گوید: اعطای تس��هیات برای ساخت 
مس��کن وجود ندارد هر چند اعام می شود که در 
حال حاضر با نرخ س��ود ١8 درصد این تسهیات 
پرداخت می ش��ود اما با سایر آپش��ن ها و جرایم و 
دیرکرد نرخ س��ود این تس��هیات به بیش از ٢٥ 
درص��د می رس��د. وی با اش��اره به مصوب��ه دیروز 
شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیات 
ساخت مس��کن گفت: اگر طبق مصوبه جدید این 
تس��هیات پرداخت و به خریدار با بازپرداخت ١٥ 
سال منتقل شود یک اقدام مناسب و خوبی است.

به گفته وی، اعطای تس��هیات برای حمایت 
و تش��ویق س��اخت واحدهای کوچک و متوس��ط 
مقیاس ب��ا حداکثر زیربنای مفی��د ١٠٠ مترمربع 

یکی دیگر از نکات مثبت این موصبه است.
رهبر ادامه داد: قطعا با پرداخت تس��هیات به 
س��اخت مسکن و س��پس انتقال آن به نام خریدار 
نکته مناس��بی است که س��ال ها بود به آن اشاره 

می کردیم اما گوش شنوایی نبود.
نای��ب رئی��س انجم��ن انبوه س��ازان مس��کن 
خاطرنشان کرد: به هر حال کسری مسکن در کشور 
این روزها به ۴ میلیون واحد مسکونی رسیده است 
و بای��د دولت راهکارهای ویژه ای برای تقویت تولید 

مسکن و تقویت تقاضا بیندیشد.
بنابراین گزارش، حال با این مصوبه باید فرآیندی 
ایجاد شود که هزینه دریافت تسهیات به بخش تولید 
افزایش نیابد اما به هر حال این یک گام مثبت برای 

بخش تولید مسکن و تقویت تقاضاست.  فارس

ملی  ش��رکت  مدیرعملی��ات  ل و پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی پت�����ر
ایران تدابیر اندیش��یده شده برای فرآیند تامین و 

توزیع سوخت کشور در نوروز ۹8 را تشریح کرد.
محمد فرازمند در این باره گفت: ش��رکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران مانند س��ال های 
گذشته از ابتدای بهمن ماه اقدام های الزم را برای 
نظارت بر روند سوخت رسانی در کشور آغاز کرده و 
از هم اکنون برای تأمین به موقع و مطلوب سوخت 
مورد نیاز هموطنان در ایام نوروز ۹8 آماده است.

وی اف��زود: از ابت��دای بهمن ماه ب��ه مناطق 
سی وهفت گانه شرکت ملی پخش اعام شده است 
که با حض��ور در جایگاه ها و بازدید و ارزیابی آنها، 
نس��بت به رفع عیوب تلمبه ها و نقایص فنی اقدام 
و وضعیت خدمات رفاهی جایگاه ها شامل آمادگی 
مبلم��ان جایگاه ه��ا، نمازخانه ها و س��رویس های 
بهداش��تی را ارزیابی کنند. این نظارت ها در همه 
روزهای س��ال توسط همکاران ما در مناطق انجام 
می ش��ود، اما در دو ماه پایانی سال روند ویژه ای را 
سپری می کند تا به سرعت نسبت به رفع مشکات 
اقدام ش��ود. هدف از ای��ن کار، آمادگی جایگاه ها 
برای خدمت رس��انی در ای��ام نوروز به مس��افران 
همراه با آرامش اس��ت تا نس��بت به خدمات ارائه 

شده رضایت الزم را داشته باشند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران از آمادگی و اعزام اکیپ های جداگانه 
به محورهای مهم مواصاتی کشور از روز هجدهم 

اس��فندماه خب��ر داد و گفت: این اکیپ ها ش��امل 
نمایندگانی از س��تاد اس��ت که به منظ��ور بازدید 
و کنت��رل عملکرد ب��ه مناطق اعزام می ش��وند تا 
در روزهای پایانی س��ال، نس��بت به بررسی و رفع 
نواقص احتمال��ی اقدام کنن��د و از آمادگی کامل 
جایگاه ها در این محورها شامل محور تهران - البرز 
- چالوس - ساری - گلستان، قم - اراک - لرستان 
- اهواز - آبادان، قزوین - زنجان - گیان - اردبیل 
- آذربایجان ش��رقی، شاهرود - سبزوار - خراسان 
رضوی، همدان - کردستان - کرمانشاه و اصفهان 

- یزد - کرمان - هرمزگان اطمینان یابند.
فرازمند با اش��اره به اینکه پیش بینی ها نشان 
می ده��د از نخس��تین روز ش��نبه قب��ل از عی��د، 
مس��افرت ها آغاز می ش��ود و در روزهای سه شنبه 
و چهارش��نبه، ٢8 و ٢۹ اس��فندماه ب��ه اوج خود 
می رس��د، گف��ت: انباره��ای نفت این ش��رکت با 
حداکث��ر ظرفی��ت، مهی��ای س��وخت گیری برای 
جایگاه ها هستند و ناوگان نفتکش کشور نیز آماده 

ارسال سوخت به جایگاه ها است.

کشیک های نوروزی در ستاد و مناطق 37 گانه
وی همچنی��ن از در نظر گرفتن کش��یک های 
ن��وروزی در ١٦ روز تعطی��ات ن��وروز در مناطق 

سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
خبر داد و گفت: همه مس��ئوالن فنی و عملیاتی به 
منظ��ور هماهنگی بین مناطق، با مراکز اس��تان و 
س��تاد پخش در ایام نوروز در مراکز شهرس��تان ها 
و استان ها حضور خواهند داشت. افزون بر این، در 
ستاد ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
نیز برنامه کش��یک منظم در نظر گرفته شده است 
و ه��ر روز یکی از مدیران و اعض��ای هیئت مدیره 
به عنوان مدیر کش��یک بر عملیات سوخت رسانی 
کش��ور نظارت خواهند کرد، ضم��ن آنکه مدیریت 
عملی��ات و مدیریت تأمی��ن و توزیع نیز به صورت 
مس��تمر و روزانه در تماس با مناطق، موارد را رصد 

و مشکات احتمالی را رفع می کنند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران اظهار کرد: همراه با گروه های عملیاتی 
و نظارت��ی، ی��ک گروه دیگ��ر از هم��کاران روابط 
عموم��ی نیز با عنوان طرح نظ��ارت، کار خود را از 
روز ٢۹ اس��فندماه آغاز می کنند. گفتنی است که 
فعالیت این گروه ش��امل نظارت بر مس��ائل فنی و 
عملیاتی و ایمنی نیس��ت و فقط در رابطه با آماده 
بودن جایگاه ها برای پذیرایی از مسافران، جایگاه ها 
را محور به محور مورد بازدید قرار داده و اشکاالت 
موج��ود را به س��تاد و مدیریت عملی��ات اعام و 

نس��بت به س��نجش میزان رضایت مندی مردم و 
درصد آمادگی جایگاه ها اق��دام می کنند. فرازمند 
تصریح کرد: در اس��تان های بزرگ تر، روزانه هشت 
اکیپ و در استان های کوچک تر روزانه چهار اکیپ 
از جایگاه ها بازرس��ی می کنند که به ترتیب اکیپ 
اول مس��ئول کنترل کیفیت فرآورده در جایگاه ها، 
اکی��پ دوم مس��ئول کنترل کمی��ت فرآورده های 
توزیع ش��ده، اکیپ سوم مسئول بازرسی و نظارت 
بر عرضه فرآورده ش��امل مسائل کلی، شکوائیه و... 
و اکی��پ چهارم ش��امل هم��کاران روابط عمومی 
هس��تند که در همه جایگاه ه��ا در کنار همکاران 

عملیات و فنی حضور می یابند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی در تش��ریح برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده 
ب��رای حضور مس��تمر اکیپ های بررس��ی کیفیت 
فرآورده ه��ای توزی��ع ش��ده در جایگاه ه��ا گفت: 
این اکیپ ها به صورت مس��تمر و ب��دون وقفه، در 
هم��ه ١٦ روز تعطیات نوروز نس��بت به آزمایش 
فرآورده های توزیعی در جایگاه ها اقدام و بر کیفیت 
فرآورده های تحویل��ی در محورهای اصلی نظارت 
خواهند کرد. افزون بر این، گروه خدمات مهندسی 
نیز مأموریت دارد کمیت تلمبه ها را با پیمانه سنجی 

و اندازه گیری کنترل کند.
فرازمن��د، نظارت کارکن��ان روابط عمومی های 
مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش در ارتباط 
ب��ا نحوه رفتار کارگ��ران جایگاه ها، چ��اپ و توزیع 
بروشورهایی در جایگاه های شهرها به منظور معرفی 

موقعی��ت جایگاه های عرضه س��وخت و نیز فاصله 
جایگاه ها از یکدیگر را که مختص هر اس��تان است 
از دیگر تدابیر اندیش��یده شده برای خدمات رسانی 

مطلوب به مسافران نوروزی اعام کرد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تاکید ک��رد: در کنار این تدابیر، همکاران ما 
در ستادهای تسهیات نوروزی که در استان ها به 
صورت مجزا تشکیل می شود، نسبت به هماهنگی 
بین دس��تگاهی برای خدمات رس��انی در ایام نوروز 
اقدام می کنند و خوش��بختانه شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران از جمله س��ازمان هایی 
اس��ت که در طول سال های گذشته توانسته است 
به بهترین ش��کل ممکن خدمات رسانی به مردم و 
مس��افران را انجام دهد. وی با اشاره به پیش بینی 
افزایش مصرف س��وخت اتوبوس ها و کامیون ها در 
روزهای پایانی سال، اظهار کرد: به همه جایگاه ها 
اعام ش��ده است با حداکثر ظرفیت، نفت گاز مورد 

نیاز کامیون ها و اتوبوس ها را ارائه کنند.
فرازمند همچنین از تأمین مناس��ب س��وخت 
مورد نیاز بخش هوایی در ٦٠ فرودگاه کشور و مراکز 
سوخت گیری هوایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
پروازهای فرودگاه های کشور در ایام نوروز به صورت 
فوق العاده انجام می شود، نهایت آمادگی برای تأمین 
س��وخت هواپیماها وج��ود دارد، در بخش قطارها و 
دریایی نیز همه امکانات شرکت برای تأمین سوخت 
آماده شده است و امیدواریم امسال هم مانند سال های 

گذشته خدمات رسانی مناسبی داشته باشیم.

با وجود کسری 4 میلیونی بازار ملک رخ داد؛

فرصت سوزی شورای پول و اعتبار در تصویب وام ساخت مسکن

سقف  افزايش  اعتبار  و  پول  شورای 
به  تبديل  قابليت  با  مسکن  ساخت  تسهيالت 
بانک  و  تجاری  بانک های  در  اقساطی  فروش 

مسکن را تصويب کرد.
با  بانک  اين  اقتصادی  معاونت  گزارش 
موضوع آخرين تحوالت شاخص های بخش مسکن 
در  بخش  اين  مالی  تامين  تقويت  راهکارهای  و 
شورای  سال جاری  اسفندماه   14 مورخ  جلسه 
راستای  در  اعضای شورا  و  مطرح  اعتبار  و  پول 
کمک به تداوم رونق بخش مسکن در گام اول 
ساخت  تسهيالت  سقف  »افزايش  پيشنهاد  با 
مسکن با قابليت تبديل به فروش اقساطی در 
ذيل  شرح  به  مسکن«  بانک  و  تجاری  بانک های 

سهم الشرکه  انتقال  »قابليت  کردند:  موافقت 
به  مسکن  ساخت  اعطايی  تسهيالت  در  بانک 
خريداران اين واحدها در کليه بانک های تجاری 
)دولتی و خصوصی( و بانک مسکن به ازای هر 
واحد مسکونی در چارچوب رعايت تعادل منابع 
ذيل  سقف های  قالب  در  بانک ها  مصارف  و 
معادل  انفرادی  تهران:  شهر  است:  امکان پذير 
 1600 معادل  زوجين  و  ريال  ميليون   1000
 800 حداکثر  زوجين  از  يک  )هر  ريال  ميليون 
هزار  باالی 200  بزرگ  شهرهای  ريال(  ميليون 

نفر جمعيت: انفرادی معادل 800 ميليون ريال 
و زوجين معادل 1200 ميليون ريال )هريک از 
زوجين حداکثر 600 ميليون ريال( ساير مناطق 
و  ريال  ميليون   600 معادل  انفرادی  شهری: 
از  )هريک  ريال  ميليون   1000 معادل  زوجين 
زوجين حداکثر 500 ميليون ريال(« همچنين در 
راستای حمايت و تشويق ساخت واحدهای کوچک 
صرفاً  جديد  تسهيالت  سقف  مقياس،  متوسط  و 
ناظر بر تامين مالی ساخت واحدهای مسکونی با 
می باشد.  مترمربع   100 مفيد  زيربنای  حداکثر 
اين  بلندمدت  تقسيط  امکان  آن که  ضمن 
تسهيالت برای خريداران واحدهای ساخته شده 

تا 15 سال توسط بانک ها امکان پذير است. 

نمای نزدیک

 افزایش سقف تسهيالت
ساخت مسکن

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد
 تامین سوخت سفرهای نوروزی


