
به منظور پیشگیری از کرونا سقف 
کارت به کارت بانک ایران زمین 

افزایش یافت
بانک ایران زمی��ن باتوجه به روند صعودی ویروس 
کرونا در کش��ور و ل��زوم کاهش مراجعات حضوری 
به ش��عب، ضمن تأکید بر اس��تفاده هرچه بیش��تر 
ازخدم��ات غیرحض��وری س��قف خدم��ات مبتنی 

برکارت های شتابی خود را افزایش داد.
ب��ه نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ با توجه 
به روند صعودی و شروع موج سوم ویروس کرونا در 
کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از 
ش��یوع این ویروس، طبق بخشنامه صادره از بانک 
مرکزی، سقف مجاز کارت به کارت شتابی و درون 
بانک��ی از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازها 
را افزای��ش داد.بر اس��اس این بخش��نامه، س��قف 
مج��از انتقال وجه کارت به کارت )ش��تابی و درون 
بانکی( از طریق درگاه ه��ای اینترنتی، خودپردازها 
و کیوس��ک بانک ایران زمین از مبلغ سی میلیون 
ریال در هر ش��بانه  روز از مبدأ هر کارت به شصت 
میلیون ریال افزایش یافت، همچنین س��قف مجاز 
انتق��ال وج��ه کارت ب��ه کارت از طری��ق پرداخت 
س��ازها از ده میلی��ون ریال به س��ی میلیون ریال 
با حص��ول اطمینان از انطباق ش��ماره ملی دارنده 
کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده 

تراکنش قابل افزایش است

هدف گذاری پرداخت 200 میلیارد 
تومان تسهیالت بانک توسعه تعاون 

مهدی��ان که به عن��وان نماینده وزیر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده اس��ت ضمن بازدید از طرح های اشتغال زایی 
این اس��تان از هدف گذاری پرداخ��ت 200 میلیارد 
تومان تس��هیالت بانک توسعه تعاون در این استان 
خبر داد.مدیرعامل بانک توسعه تعاون که در جلسه 
اش��تغال این اس��تان س��خن می گفت ب��ا بیان این 
مطلب خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان 
جوان ترین بانک دولتی کش��ور از سال 88 فعالیت 
خود را جهت کمک به تامین مالی بخش بسیار مهم 
اقتصاد کشور یعنی تعاونی ها و تسهیل اشتغال زایی 
آغ��از نم��وده اس��ت و طی این س��ال ها توانس��ته 
اس��ت با دایر کردن 450 ش��عبه در سراسر کشور، 
موفقیت های خوبی در تحقق اهدافش بدست آورد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به تسهیالت 
پرداختی این بانک در استان چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در س��ال 98 ح��دود 130 میلی��ارد تومان 
و در هفت ماهه امس��ال مبل��غ 110 میلیارد تومان 
تسهیالت توسط شعب بانک در این استان پرداخت 
شده اس��ت.مهدیان ادامه داد: طبق اساسنامه بانک 
توسعه تعاون باید حداقل 70 درصد تسهیالت را به 
بخش تعاون اختصاص دهد و بر همین اس��اس هم 
در س��ال گذش��ته از حدود 15 هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت پرداختی و در س��ال جاری از 21 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت هدف گذاری شده، هفتاد 
درصد را به بخش تعاون اختصاص داده اس��ت و ما 

بقی نیز پرداخت خواهد شد.

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون برنامه 
ریزی و فناوری اطالعات

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، 
ای��ن هفته با حضور معاون برنام��ه ریزی و فناوری 

اطالعات برگزارمی شود.
به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی، بانک 
شهر جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک، 
ای��ن هفته با حضور جواد عط��اران و هیات همراه، 
در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی 8655 برگزار 
می ش��ود. بر این اس��اس، ش��هروندان، مشتریان و 
همکاران می توانند امروزچهارش��نبه 7 آبان ماه از 
س��اعت 10 تا 12 از طریق ش��ماره تماس 8655 
هرگونه پرس��ش، انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر 

خود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند.

واگذاری 56 هزار میلیارد ریال از 
امالک مازاد بانک ملی ایران در نیمه 

امسال
بانک ملی ایران در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور موفق 
ب��ه فروش بیش از 56 هزار میلیارد ریال از اموال و 
سهام مازاد خود و شرکت های تابعه در شش ماهه 

اول سال جاری شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، واگذاری 
های یاد ش��ده در راس��تای عمل به ال��زام قانونی، 
تأکید مؤکد مقامات نظام و در راس��تای همراهی با 
سیاست های کالن دولت محترم جمهوری اسالمی 
ای��ران مبنی بر خروج از بنگاهداری بانک ها صورت 
پذیرفته است.در همین راس��تا این بانک از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان ش��هریور ماه بالغ بر 56 هزار 
و 534 میلیارد ریال از اموال و س��هام های شرکت 
های تابعه را تعیین تکلیف کرده که 48 هزار و 821 
میلیارد ریال مربوط به سهام شرکت ها و هفت هزار 
و 713 میلیارد ریال مربوط به امالک مازاد اس��ت. 
همچنین در س��ال جاری کلیه اقدام��ات واگذاری 
برای شرکت های مشمول ماده 16 قانون رفع موانع 
تولید و ارتقای نظام مالی کشور با استفاده از تمامی 
ظرفی��ت ها و ب��ا برنامه ریزی مدون و منس��جم و 
تحقق اهداف واگذاری تا خروج کامل از بنگاهداری 
البته با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه در دستور 

کار بانک ملی ایران قرارد دارد.

اخبار گزارش

روغن این روزها در بازار کم ش��ده اس��ت و تقاضا برای آن 
زیاد، مش��کل علی الظاهر عدم تأمین ارز برای ترخیص مواد 
اولیه و روغن خام است، و متهمان ردیف اول بانک مرکزی 
و وزارت صمت هستند، البته توقف تولید برخی کارخانه ها 

برای گران کردن روغن هم دور از ذهن نیست.
ط��ی دو ماه اخی��ر تأمین مواد اولیه واحده��ای تولیدی با 
نوس��انات نرخ ارز با مشکالتی روبه رو شده است که همین 
امر اثرات خود را بر بازار انواع کاالها به ویژه کاالهای اساسی 
گذاشته اس��ت که روغن خوراکی یکی از این کاالهاست و 
اگر این روزها سری به بازار کاالهای اساسی بزنید، بیش از 

همه بحث روغن داغ است.
کشور ما در حوزه روغن وابس��تگی 80درصدی به واردات 
مواد اولیه و روغن خام دارد و بر همین اساس دولت موظف 
ب��ه تأمین ارز مورد نیاز این کاالی اساس��ی اس��ت اما این 
روزها اوضاع واحدهای تولیدی روغن خوب نیس��ت و مدام 
از تش��دید مش��کالت و عدم تخصیص ارز برای تأمین مواد 
اولیه خود گله مند هس��تند و برخی واحدهای تولیدی هم 
اقدام به توقف مقطعی تولید خود به بهانه عدم دریافت ماده 

اولیه و مشکالت در حوزه تأمین ارز واردات کرده اند.
در همین رابطه یک ش��رکت تولیدی در سایت کدال اعالم 
ک��رد: به دلیل اتمام موجودی روغن خام ش��رکت عملیات 
تولیدی ش��رکت به م��دت 9 روز از تاری��خ 1399.08.01 
متوق��ف می گردد. با توجه به عدم تأمین ارز توس��ط بانک 
مرکزی جه��ت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام 
به میزان مورد نیاز توس��ط ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، 
دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه مدت میسر 
نمی باش��د. امید اس��ت با رفع مشکالت ارزی و تخصیص و 
تأمین ارز، ش��رکت بتواند در تأمی��ن روغن خوراکی مورد 
نیاز جامعه، نقش خود را ایفا نماید.« انتشار این خبر باعث 
شد بانک مرکزی در واکنش به آن اعالم کند: "ما ارز مورد 
نیاز واردات مواد اولیه کاالهای اساسی را پرداخت کرده ایم 
و مش��کل اساس��ی اولویت بندی تخصیص ارز به مواد اولیه 
است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی 

دخالتی در این موضوع ندارد."

ارز مورد نی���از واردات دانه های روغنی و روغن خام 
را داده ایم

در توضیحات بانک مرکزی آمده اس��ت: "از ابتدای س��ال 
تاکن��ون علی رغم فش��ار تحریم ه��ا، ارز کاالهای اساس��ی 
را طب��ق مقررات تأمین کرده اس��ت؛ ضم��ن آنکه  تعیین 
»اولویت بندی« نوع و میزان ارز کاال ها برعهده وزارتخانه های 
ذی ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است.
بانک مرکزی سقف تعیین ش��ده در مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت برای تأمین ارز را به طور کامل اجرا کرده است و این، 

وظیفه وزارتخانه های مربوطه اس��ت که با »اولویت بندی« 
در س��قف مذک��ور، تعیین کنند برای چ��ه کاالهایی و چه 
ش��رکت هایی تأمین ارز ش��وند. بر همین اساس طی سال 
جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد 
دالر ارز ب��ا ن��رخ 4200 تومان به منظ��ور تامین کاالهای 
اساس��ی به تفکی��ک 5.5 میلیارد دالر ب��رای اقالم کاالی 
اساس��ی )ذرت، دانه روغن��ی، روغن خ��ام، کنجاله، جو و 
گن��دم( و 1.5 میلیارد دالر ب��رای دارو و یک میلیارد دالر 
برای تجهیزات پزش��کی در نظر گرفته ش��د. در بخش دانه 
ه��ای روغن��ی 777 میلی��ون دالر و در روغ��ن خام 778 

میلیون دالر ارز تخصیص پیدا کرده است.
طی هفت ماه گذش��ته جمع��ا مبل��غ 6214 میلیون دالر 
توس��ط بانک مرکزی برای تامین کاالهای اساسی در نظر 
گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می دهد،  این 
بانک با توجه به گذش��ت 7 ماه از س��ال جاری، تامین ارز 
کاالهای اساس��ی را طبق مصوبه س��تاد اقتصادی دولت به 
طور کامل انجام داده اس��ت. اگر ش��رکتی مدعی است که 
مش��کل تامین ارز دارد، دلیل آن ب��ه »اولویت بندی« هایی 
برمی گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج 
از تخصص نهادی بانک مرکزی اس��ت و این بانک نقش��ی 

در آن ندارد".

دبی���ر انجم���ن صنف���ی صنای���ع روغن: کاه���ش 50 
درصدی واردات روغن خام

درحال��ی بانک مرکزی در اطالعیه اش از پرداخت ارز مورد 
نیاز واردات روغن خام و دانه های روغنی صحبت می کند 
که امیرهوش��نگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن 
در همین ارتباط مش��کل اصلی واحدهای تولیدی روغن را 
مباحث تخصیص ارز می داند و معتقد اس��ت: شرکت ها و 
تولیدی ها برای تولید روغن نیاز به برخی مواد اولیه دارند 
ک��ه به دلیل عدم دریافت ارز موفق به تهیه آنها نش��ده اند 
به همین دلیل تولید با اندکی توقف روبرو شده است. البته 
قرار اس��ت با پیگی��ری های الزم از بان��ک مرکزی این ارز 
تأمین ش��ود. وی افزود: متأس��فانه هم اکنون 60 هزار تن 
روغن خام در گمرکات دپو ش��ده است. حدود دو ماه است 
که این روغن ها در گمرکات مانده اند و مشکل همان بحث 
تخصی��ص ارز قابل انتقال اس��ت و مرتب در حال رایزنی و 

پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود.
بیرش��ک با بیان اینکه تمام صنعت روغن کش��ور با مشکل 
مواجه ش��ده اس��ت، گفت: طبق آمار گم��رک در 6 ماهه 
نخس��ت س��ال جاری از لحاظ وزنی 400 ه��زار تن روغن 
خام تامین و وارد کش��ور ش��د که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 50 درصد کاهش را نش��ان می دهد. این 

درحالیس��ت که در 6 ماهه نخست س��ال 98 حدود 800 
هزارتن انواع روغن خام وارد کشور شده بود.

ماج���رای دپ���و م���واد اولیه ش���رکت ه���ای روغنی در 
گمرکات چیست؟

براس��اس آمارهای رس��می گمرک از ابتدای س��ال جاری 
ت��ا پایان مهرماه بالغ حدود 500 ه��زار تن روغن خوراکی 
نیم��ه جامد و مایع ب��ه ارزش بی��ش از 400 میلیون دالر 
از گمرکات کش��ور ترخیص شده است. برآوردها از مصرف 
روغن خوراکی برای یک سال حدود 1.5 میلیون تن است 

که آمارها حکایت از افت واردات به دالیل مختلف دارد.
همچنین در حال حاضر 2 کشتی حامل روغن خوراکی در 
آبهای خلیج فارس و نزدیک بندر شهید رجایی بندرعباس 
وج��ود دارد اما امکان پهلوگی��ری و تخلیه این کاالی مهم 
و ض��روری وجود ندارد. بالغ بر 73 هزار تن روغن خوراکی 
در این دو کش��تی از تیرماه منتظر تامین ارز و جابه جایی 
اس��ناد مالکیت ب��رای تخلی��ه و انجام تش��ریفات گمرکی 
هستند. عالوه بر آن دو کشتی دیگر نیز بار خود را در بندر 
تخلیه کرده اما به دلیل نداش��تن اسناد و مدارک ناشی از 

تامین نشدن ارز، امکان ترخیص آنها وجود ندارد.
مهرداد جمال ارونق��ی معاون فنی و امور گمرکی در مورد 
مش��کالت ترخیص مواد اولیه واحده��ا در گمرکات معتقد 
اس��ت: اوالً برای ورود هر کاالیی نیاز به ثبت س��فارش در 
وزارت صمت اس��ت. ثانیاً بعد این اقدام، بانک مرکزی باید 

منشأ ارز این ثبت سفارش ها را تأیید کند.
وی اف��زود: زمان��ی که این دو مرجع از طریق س��امانه جامع 
تج��ارت به ه��م اتصال دارند چ��ه لزومی ب��ه دادن فراخوان 
و تکمیل لیس��ت توس��ط مِن گمرک هست؟ آیا لیست ثبت 
سفارش ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی 
ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی داند چه 
کاالهایی ترخیص نش��ده اند؟ یا بانک مرکزی نمی داند برای 

کدام ثبت سفارش ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟
معاون فن��ی و امور گمرکی تصریح کرده، " نباید با الفاظ بازی 
کنی��م. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کاالیی با 
پذیرش هرنوع ریسکی می تواند کاالیی را اعتباری یا غیراعتباری 
خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کش��ور حمل کند، بعد از 
رسیدن کاال به بندر گرفتار بازی با الفاظ » صف تخصیص« و » 
صف تأمین« و »اولویت« و »صف تشریفات گمرکی« و » صف 
ترخیص« می ش��ود و این کار زیبنده نیست!" وی اضافه کرد: 
بارها گفته ام به جای اینکه صاحبان کاال را از حقوق مکتسبه 
شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصالح کنید. روزی 
نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کاالی اساسی به گمرک 
مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کاالهای وارده 
باش��یم. این موضوع اصاًل زیبنده نیست که در سال »جهش 

تولید«، تولیدکننده ها مستأصل باشند. تسنیم 
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نایب رئیس سابق بورس مطرح کرد؛ 
تقویت سمت تقاضا با مصوبات جدید بورس  
محمود رضا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین س��رمایه 
تمدن گفت: »با ظرفیت ایجاد ش��ده ناشی از دو مصوبه 
جدی��د س��ازمان بورس، س��مت تقاضا در ب��ازار تقویت 
خواه��د ش��د و امیدواریم اثرات مثبت ای��ن مصوبات از 

امروز نمایان شود.«
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بیان مطلب باال اظهار 
کرد: از امروز افزایش س��قف خرید سهام صندوق های با 
درآمد ثابت با ارزش بیش از سیصد هزار میلیارد تومان 

ب��ه میزان 5 درصد و نیز افزایش ظرفیت خرید از طرف 
نهادهای مالی تا 15 هزار میلیارد تومان فراهم و اجرایی 

می شود.  
خواج��ه نصیری اضاف��ه ک��رد: افزایش ضری��ب اعتبار 
مش��تریان ب��ه 30 درصد نیز عالوه ب��ر افزایش ظرفیت 
س��رمایه گذاری جدید اش��خاص، موجب خروج بخش 
زیادی از سرمایه گذاران از وضعیت call margin می 

شود و فشار فروش در بازار را کاهش می دهد.
وی افزود: این ظرفیت ها می تواند با همراهی صندوق های 
سرمایه گذاری موجب افزایش تقاضا و کاهش عرضه در 
بازار شود. امید اس��ت کلیه صندوق های سرمایه گذاری 
از این ظرفیت برای حمایت از بازار اس��تفاده کنند؛ چرا 
که بازار س��رمایه پر رونق و قوی، رمز موفقیت نهادهای 

مالی است.
این کارش��ناس بازارس��رمایه خاطرنش��ان کرد: تجربه 
نشان داده اس��ت که نهادهای مالی و س��رمایه گذارانی 
ک��ه از این ظرفیت در بازار س��رمایه در مواقعی که بازار 
نیاز به حمایت داش��ته است اس��تفاده کرده اند در دراز 
مدت ضمن افزایش رونق و قدرت بازار برای س��هامدان 

نهادهای مالی منافع مطلوبی ایجاد کرده اند. سنا 

تنها در یک سال رخ داد؛
رشد ۱۷2 درصدی قیمت میلگرد پروفیل  
مرکز آم��ار ایران اعالم کرد: قیم��ت آهن آالت میلگرد 
پروفیل درب و پنجره و نرده در تابس��تان 99 نسبت به 

تابستان سال گذشته 172.2 درصد رشد داشته است.
  مرک��ز آمار ایران گزارش ش��اخص قیم��ت نهاده های 
س��اختمان های مس��کونی ش��هر تهران فصل تابستان 
1399 را اعالم کرد بر اساس این گزارش شاخص قیمت 
نهاده های س��اختمان های مسکونی شهر تهران در فصل 
تابستان 1399 به عدد 698.8 رسید که این رقم نسبت 

به ش��اخص فصل قب��ل )536.5(، 30.3 درصد افزایش 
داش��ته است. درصد تغییرات ش��اخص قیمت نسبت به 
فصل مشابه سال قبل معادل 71.4 درصد بوده است که 
نسبت به همین اطالع در فصل قبل )31.9( 39.5 واحد 

درصد افزایش داشته است.
در بی��ن تمامی گروهه��ای اجرایی، گ��روه »آهن آالت 
میلگ��رد پروفیل درب و پنجره و نرده« با 172.2 درصد 
بیش��ترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده 
اس��ت. در همی��ن دوره کمترین درص��د تغییر نقطه به 
نقط��ه نیز مربوط به گ��روه اجرایی »شیش��ه« با 31.3 
درص��د افزایش بوده اس��ت. درصد تغیی��رات میانگین 
ش��اخص چه��ار فصل منتهی به فصل تابس��تان س��ال 
1399 نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به 
تابستان سال 1398 )تورم ساالنه(، معادل 40.8 درصد 
بوده که نس��بت به همین اط��الع در فصل قبل )29.3( 

11.5 واحد درصد افزایش داشته است.
بیش��ترین نرخ تورم ش��اخص کل در یک سال گذشته 
مرب��وط ب��ه پاییز 1398 ک��ه معادل ب��ا 42.2 درصد و 
کمتری��ن نرخ تورم س��االنه مربوط به به��ار 1399 که 

معادل 29.3 درصد بوده است. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

آیا تولیدکنندگان روغن دنبال گرانی هستند؟

پیدا کنید پرتقال فروش را 

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: تا پایان س��ال عوارضی 14 
آزادراه دیگر الکترونیکی می شود.

محمد اس��المی با اش��اره به دریافت ع��وارض آزادراه ها 
به صورت الکترونیکی اظهار داش��ت: با توجه به ش��یوع 
ویروس کرونا و الزامات ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت 
راه و شهرس��ازی تمهیدات مضاعفی داشت تا اینکه تمام 
آزادراه های کش��ور ب��رای دریافت عوارضی به سیس��تم 
الکترونیکی مجهز شوند. وی ادامه داد: از اواخر سال 97 
آزادراه ه��ای تهران-قم، تهران-قزوین و تهران-س��اوه در 
محدوده پایتخت به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض 

مجهز شدند و این اقدام در آزادراه ها انجام می شود.
وزی��ر راه  و شهرس��ازی در ح��ال حاضر در س��ه آزادراه 
تهران-ش��مال، ادامه همت و پردی��س هنوز عوارض به 
صورت الکترونیکی اخذ نمی ش��ود که البت��ه دو آزادراه 
تهران – ش��مال و هم��ت به سیس��تم دریافت عوارض 
الکترونیکی مجهز ش��دند و ب��ه زودی با هماهنگی های 
حقوقی با س��رمایه گذاران این آزادراه ها دریافت عوارض 
الکترونیک��ی در این دو آزادراه به اجرا می رس��د. آزادراه 
پردی��س ه��م تا پایان س��ال ام��کان پرداخ��ت عوارض 

الکترونیکی را خواهد داشت.

اس��المی با اشاره به تاخیر در پرداخت عوارضی ها توسط 
مردم در گیت های الکترونیکی گفت: پیش از این آزادراه 
همت – کرج و تهران – ش��مال هم عوارضی به صورت 
الکترونیکی دریافت می ش��ود اما مردم کشورمان به این 
رفاه ارزشمند که باعث صرفه وجویی در زمان می شد کم 
توجه��ی کردند به همین دلیل ای��ن دو آزادراه به حالت 

دریافت نقدی عوارض برگشت.
  وزیر راه و ش��هرازی گفت: 50 درصد از عوارضی  های 
الکترونیکی هنوز پرداخت نش��ده است به همین دلیل با 
پلیس راه مذاکراتی ش��د که این جرائم از طریق قوبض 

راهنمایی و رانندگی وصول شود.
اسالمی با تاکید بر اینکه از مردم می خواهیم قدر این رفاه 
را بدانند، گفت: امیدواریم با همکاری مردم بتوانیم با انواع 
ش��یوه های پرداخت که طراحی شده تاخیر در پرداخت 
عوارض الکترونیکی نداشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی 
ب��ا اش��اره به تع��داد آزادراه های��ی که به گی��ت عوارض 
الکترونیک مجهز می ش��ود تاکید کرد: ش��ش آزادراه تا 
پایان سال به جمع آزادراه هایی که به صورت الکترونیک 
عوارض دریافت می کنند اضافه می شود همچنین هشت 

آ زادراه دیگر هم درحال تجهیز هستند. یلنا 

افزایش س��قف تسهیالت خرید مسکن که هم اکنون 
160 میلیون تومان است فعال در دستور کار مسئوالن 
از جمله وزیر راه و شهرس��ازی ق��رار ندارد؛ وزارتخانه 
همچنان معتقد اس��ت که کنترل بازار مسکن باید از 

طریق رشد ساخت و ساز محقق شود.
  وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ه عنوان یک��ی از اعضای 
ش��ورای پول و اعتبار اخیرا یک بار دیگر تاکید کرده 
که موضوع افزایش وام مسکن فعال در دستور کار قرار 
ندارد. محمد اسالمی با این حال گفته که »منتظریم 
تا قیمتها فروکش کند و س��پس س��ر فرصت در این 
ب��اره تصمیم گیری  کنیم«. ای��ن صحبت وزیر بدان 

معناست که وام مسکن شاید باال برود اما حاال نه.
با وجود آنکه در دولت روحانی سقف تسهیالت خرید 
مسکن هشت برابر شد و به 160 میلیون تومان برای 
زوجی��ن رس��ید که از س��ال 1392 ت��ا اواخر 1396 
فرصت خوبی به متقاضی��ان برای خرید خانه داد، به 
یکباره با نوس��انات اقتصاد کالن و رشد قیمت مسکن 
تاثیرگذاری وام خرید خانه به طور محسوسی کاهش 
یافت. به طوری که با توجه به میانگین 26.7 میلیون 

تومان قیمت هر متر مس��کن در ته��ران، حاال با وام 
160 میلی��ون تومان فقط می توان حدود ش��ش متر 

خانه خریداری کرد.
با این حال محمد اس��المی، وزیر راه و شهرسازی که 
از 19 آبان 1397 جایگزین عباس آخوندی ش��ده از 
هم��ان ابتدا معتقد بود که افزایش وام مس��کن اثرات 
تورم��ی در بازار ایجاد می کند. او که افزاش عرضه را 
راهکار مناس��ب تری می داند از اواخر س��ال 1397 
پروژه اقدام ملی مس��کن را ب��ا ظرفیت احداث 400 
هزار واحد آغاز کرد. در ادامه توافقنامه هایی ذیل این 
پروژه با دستگاههای اجرایی به امضا رسید که اضافه 
بر 400 هزار واحد قبلی اس��ت. مطابق آخرین آماری 
که اس��المی ارایه کرده تا کن��ون 460 هزار واحد در 

قالب این طرح تعیین تکلیف شده است.
مطابق قانون، بانکها موظفند 20 درصد از تس��هیالت 
پرداختی خود را به حوزه مس��کن اختصاص دهند. با 
این حال این موضوع طی سالهای اخیر مغفول مانده 
و پرداختی بانکها به بخش مس��کن کمتر از این رقم 

بوده است. ایسنا 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

عدم بازگشت50  درصد پول عوارضی های الکترونیکی  
وعده محقق نشده تکرار شد؛ 

افزایش وام خرید مسکن؛ شاید وقتی دیگر


