اقتصادی
اخبـــار
گفت و گوی تلفنی معاون اعتباری و
حقوقی بانک رفاه کارگران با مشتریان

به منظور تکریم و پاسخگویی به سواالت مشتریان،
ارتباط مســتقیم تلفنی معــاون مدیرعامل بانک
رفــاه کارگران در امور اعتبــاری و حقوقی ،فراهم
شده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران،
در راســتای شــفافیت و پاســخگویی و افزایــش
رضایتمنــدی و تکریم مشــتریان ،وحید خانلری
معــاون مدیرعامل بانــک رفاه کارگــران در امور
اعتبــاری و حقوقــی با حضــور در مرکــز ارتباط
با مشــتریان (فراد) بانک ،پاســخگوی ســواالت،
مشــکالت و آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادها و
نظرات سازنده مشتریان است.بر اساس این گزارش،
مشــتریانی که تمایل دارند مســائل و پرسشهای
خود را بــا معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران در
امور اعتباری و حقوقی در میان بگذارند ،میتوانند
روز یکشــنبه اول خرداد ماه سال جاری از ساعت
 ۱۰تا  ۱۲از طریق تماس با شماره  ۰۲۱- ۸۵۲۵و
انتخاب کلید  ۳در این نشست تلفنی شرکت کنند.

آمادگی بانک سپه برای کمک
به واحدهای تولیدی و اشتغالزایی

دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه از آمادگی این
بانــک برای کمک به رونق تولید و اشــتغالزایی و
خدمات رسانی ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی
بزرگ خبر داد.
مدیرعامل بانک ســپه از آمادگی ایــن بانک برای
کمــک به رونق تولیــد و اشــتغالزایی و خدمات
رســانی ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک سپه،
دکتــر آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه روز
پنجشنبه  ۲۹اردیبهشــت ماه به همراه دکتر علی
صالح آبــادی رئیس کل بانک مرکــزی و مدیران
عامل برخی بانکهای کشــور برای بررسی مسائل
حوزه بانکی اســتان آذربایجان شرقی به شهر تبریز
سفر کرد .دکتر ابراهیمی در حاشیه بازدید از چند
واحد تولیدی ،تأکید کرد :در حال حاضر واحدهای
تولیدی بســیاری در اســتان آذربایجان شــرقی
با پشــتیبانی بانک ســپه فعالیــت میکنند و این
حمایتها افزایــش مییابد .دکتر ابراهیمی تصریح
کرد :بانک ســپه در کنار پشــتیبانی از واحدهای
تولیدی ،در زمینه رفع نیازهای اقشار مختلف مردم
گامهای مهمی در اقصی نقاط کشــور نظیر استان
آذربایجان شرقی برداشته اســت .مدیرعامل بانک
سپه از آمادگی این بانک برای کمک به رونق تولید
و اشــتغالزایی و خدمات رسانی ویژه به واحدهای
تولیدی و صنعتی بزرگ در کشور خبر داد.

نیروی انسانی کیفی و متخصص
عامل پیشران در هر کسب و کار است

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون
در محل اداره سرپرســتی اســتان اردبیل باحضور
مدیریت ،معاون و روســای شعب این استان اعالم
داشــت :نیروی انســانی کیفــی متخصص عامل
پیشران هر کسب و کار است.
وی با تاکیــد بر لزوم توجه بیش از پیش به صنعت
بانکداری نوین و مدرن گفت  :اگر ما برنامه های خود
را با سیاست های بروز صنعت بانکداری پیش نبریم
و تغییر و تحول را تجربه نکنیم و با همان روش های
سنتی ادامه دهیم ،مطمئنا به اهداف مورد نظر دست
نخواهیم یافت و در این راستا باید خودمان را هم از
لحــاظ کیفی و هم از لحاظ کمی ارتقا دهیم  ،چون
تکنولوژی ،تغییرات فناوری و ابزار ها و محصوالتی
که بانک ها برای جذب بازار ارائه می دهند به سرعت
در حال گسترش است .شیخ حسینی در ادامه افزود
 :توفیق ســازمان وتحقق اهداف و برنامه و حر کت
در مســیر تعالی ،حاصل مشارکت  ،همفکری و کار
گروهی مبتنی بر خالقیت ونوآوری است قطعاً نقطه
نظرات و پیشنهادات همکاران به ما کمک خواهد کرد
تا بتوانیم مســیر درستی را به عنوان یک استراتژی
تدوین و آن را پیگیری و اجرا کنیم.وی همچنین یاد
آور شد  :در ســال های اخیر اقدامات اساسی را در
تحول بنیادین بانک شاهد بودیم ،بطوریکه در زمینه
هــای مختلف جایگاه مان در بین بدنه ی اجتماعی
ارتقا یافته و سرانه مان سال به سال رو به رشد بوده
است .شیخ حســنی با اشاره به ارتقای شاخصهای
بهره وری شعب استان در مقایسه با کل کشور گفت
:ســهم اردبیل از منابع و مصارف در مقایسه با سایر
بانکها بهبود یافته اســت و اعمال بهره وری در این
استان از مهمترین ویژگی ها است.

بانک صادرات به دنبال سرمایهگذاری
برای آیندگان

حمایــت بانک صادرات ایران از نمایشــگاه کتاب،
سرمایهگذاری برای آیندگان است
آخرین روز «جشــن واژه» غرفه بانک صادرات ایران
در ســی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
با حضور «قاسم رفیعا» شــاعر ،نویسنده ،طنزپرداز
و مژده لواســانی ،شــاعر و مجری سرشناس رادیو و
تلویزیون برگزار شد .قاســم رفیعا در این نشست با
قدردانی از حمایــت و حضور ادامهدار بانک صادرات
ایران از نمایشــگاه بینالمللی کتــاب تهران گفت:
سرمایهگذاری بدون بازگشت عموما برای هیچ بانکی
ارزش ندارد و بانکها همواره به سود خود میاندیشند.
در شــرایطی که در شرایط حســاس کنونی ،نیاز به
حجم عظیم ســرمایهگذاری در طرحها و پروژههای
بزرگ ملی وجود دارد ،حمایت و سرمایهگذاری بانک
صــادرات ایران در کمک به نمایشــگاه کتاب اتفاق
مبارکی در آینده رقم خواهد زد.

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

|یکشنبه| 1خرداد |1401شماره |5870

وضعیت نابسامان مسکن همچنان ادامه دارد

سقف اجاره مسکن  ۲۵درصد اما تورم اجاره بیشتر از آن

در خرداد  ۹۹با توجه به شــیوع ویروس کرونا ،ستاد ملی
مقابله با کرونا پرداخت تســهیالت ودیعه مسکن موافقت
کرد .در آن ســال نــرخ وام ودیعه در تهــران  ۵۰میلیون
تومان تعیین شــد .این رقم پارسال با افزایش  ۲۰میلیون
تومانی ،به  ۷۰میلیون تومان رســید .طی این دو ســال،
حدود  ۴۵۰هزار خانوار از تســهیالت کمک ودیعه مسکن
استفاده کردهاند.
امسال این تســهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران
به ترتیب برای شــهر تهران ،مراکز اســتانها و سایر نقاط
شــهری  ۴۵ ،۶۰و  ۳۵میلیــون تومان در شــورای پول و
اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی
کشــور ابالغ میشــود و به نظر میرسد ســامانه ثبت نام
برای نهضت ملی مســکن تا اواســط خرداد برای ثبت نام
متقاضیان بازگشایی شود.
میزان تســهیالت ودیعه مسکن برای تهرانیها  ۱۰میلیون
تومان کاهش یافته ،اما میزان تســهیالت در ســایر کالن
شــهرها و شــهرهای کوچک به ترتیب افزایش  ۵میلیون
و  ۱۰میلیــون تومانی داشــته؛ به طوری که برای ســایر
کالنشــهرها  ۴۵میلیون تومان و برای شــهرهای کوچک
 ۳۵میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت .میزان نرخ
ســودی که برای این تسهیالت در نظر گرفته شده ،امسال
از  ۱۳درصد به  ۱۸درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت
تسهیالت هم  ۵سال است.
مصوبه افزایش اجاره بها تا ســقف  ۲۵درصد نیز مجددا ً در
ستاد تنظیم بازار دولت تصویب شده و وزیر راه وشهرسازی
نسبت به اجرای آن توسط صاحبان خانه و مشاوران امالک
هشدار داده است .آقای قاســمی میگوید :اگر قرار دادی
بیش از ســقف تعیین شده بسته و مستاجری بیش از این
نرخ افزایش اجاره داشــته باشد ،یک تخلف آشکار است و
تعزیــرات حکومتی و نهادهای نظارتی با آن برخورد جدی
خواهند داشت.
از ســال  ۹۹تا کنون برای کنترل بازار اجاره تهران ،سقف
اجــاره  ۲۵درصدی هم در نظر گرفته شــده که به گفته

بســیاری از مستاجران ،مالکان این ســقف اجاره را قبول
نمیکنند و نرخهای اجارهای که اعالم میشود ،بسیار باالتر
از این نرخ اســت که در این شــرایط ،باید مســتاجران به
شورای حل اختالف محالت خود مراجعه و شکایتی در این
خصــوص ارائه کنند.طبق اعالم مرکز آمار و بانک مرکزی،
رشــد نرخ اجاره بهای مسکن در تهران باالی  ۲۵درصد و
در کل کشور نیز حدود سی درصد گزارش شده است.
به گفته آقای عبداهلل اوتادی عضــو هیئت مدیره اتحادیه
امالک کشــوری ،دولت باید شــرایطی را در بازار مسکن
به ویژه بــازار اجاره فراهم کند که شــاهد بهبود وضعیت
این بازار باشــیم و یکی از راهکارها ،پرداخت تســهیالت

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

 187شرکت و  300دارایی در فهرست واگذاری دولت

وزیر امور اقتصــادی و دارایــی در همایش بزرگترین
رویداد خصوصیســازی ایران گفت :طبق قانون بودجه
امسال  187شرکت با درصد داراییهای مختلف و 300
عنوان دارایی متنوع در دستور واگذاری قرار دارد.
سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در
نخســتین رویداد بینالملل خصوصیســازی در اقتصاد
ایــران در محل ســالن اجالس ســران در تهران گفت:
براســاس قانــون بودجه  1401و مصوبه اولین جلســه
هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شــد ،امسال
 187شــرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت
کــه از  3الی  4درصد گرفته تا صددرصد ســهام دولت
وجود دارد .همچنیــن  300عنوان دارایی متنوع دولت
در دستور کار واگذاری قرار دارد.
وی تأکیــد کــرد :تمایــز بیــن واگــذاری ،مالکیت و
توانمندســازی مدیریــت و رفتــن به ســمت افزایش
بهرهوری در این شــرکتها وجود دارد و تالش میکنیم
ابتــدا بهرهوری افزایش یابــد .وی همچنین این نکته را
گفت :در  15ســال گذشته ارزش بازار سرمایه باال رفته
است و تعداد کدهای معامالتی بورسی هم افزایش یافته
و توان بازار سرمایه ارتقا یافته است .وی همچنین ادامه
داد :ظرفیت کفایت بازار ســرمایه در اقتصاد باال رفته و
اعتراف میکنم دولت در توانمندســازی خصوصیسازی
و اهلیتســنجی و واگذاری بدون فســاد ،کارنامه قابل
قبولی نداشــته اســت .وزیر اقتصاد ایــن را هم گفت:
تکالیف قانون بودجه در ســالهای گذشته و امسال این
اســت که دولت ســهام خود در شــرکتها را به چند
صنــدوق از جمله صندوق بازنشســتگی کشــوری و یا
صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای
مســلح در قالب رد دیون واگذار کند ،اما از نظر وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،تــداوم واگذاریها در قالب رد
دیون نه به بهرهوری شرکتها منجر میشود و نه از آن
طرف مشــکل نقدینگی صندوقهای تأمین اجتماعی یا
بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل میکند.

وی افــزود :گرچه ما بــه عنوان مجری ،قانــون را اجرا
خواهیم کرد ،اما امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری
در واگذاریها مدنظر داشــته باشند و ما مجری هستیم
کــه قانون را اجرا میکنیم .خانــدوزی گفت :امیدواریم
در مســیر اجرای قانون واگذاریها به ویژه در بخش رد
دیون تجدید نظر شــود.در این جلسه که رئیسجمهور
هم حضــور دارد ،خاندوزی گفت:اولین جلســه هیأت
واگذاری چند هفته قبل برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت :ریل گذشته
در زمینه خصوصیســازی و واگذاری در راستای اجرای
سیاســتها اصل  44قانون اساســی به مقصود نرسیده
است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد ،چون
ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمیرساند .باید مسیر
را تغییــر دهیم .وزیر اقتصاد همچنیــن بر لزوم احیای
اعتماد عمومی به نســبت به واگذاریهای دولت تأکید
کرد و گفت:االن اعتماد عمومی به واگذاریها نیســت،
یا اعتماد ســرمایهگذاران به دولت اندک اســت ،در این
زمینه باید آسیبشناسی شود .تنها اعمال حقوق مالکانه
دولت کافی نیســت ،زیرا قبل از واگــذاری بنگاهها ،نه
بنگاهها بهرهور شدند و نه اینکه پس از واگذاریها رصد
و پایشی صورت میگیرد ،بلکه یک نوع رهاشدگی دیده
میشــود ،گویا صرف تغییر مالکیــت از دولت به بخش
غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند ،در حالی که
بهرهوری و کارآمدی در بنگاههای واگذار شــده افزایش
نیافته است ،بنابراین باید در روند واگذاریها تجدید نظر
شود.خاندوزی البته این نکته را هم گفت:در بیست سال
گذشته در زمینه خصوصیسازی نشان میدهد برخی از
اهداف قانون محقق شده و در برخی موارد کامیابیهایی
بــوده اســت از جمله اینکــه پایه مالکیــت عمومی را
گســترش دادیم و بخشی از مردم در قالب سهام عدالت
سهامدار اقتصاد شده و وارد بازار سرمایه شدهاند .در 15
سال گذشته ارزش بازار سرمایه و تعداد کدهای بورسی
فارس
و معامالتی به شدت افزایش یافته است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی این
ســازمان به معوقات بانکی بانکهای خصوصی گفت که  ۸۰درصد تسهیالت را
 ۲۰ابربدهکار بانکی ،اخذ کردهاند؛ از این رو ضرورت دارد که مشــخص شود آیا
پرداخت تسهیالت و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر.
در جلســهای که با حضور رئیس سازمان بازرســی ،قائم مقام و معاون اقتصادی و
بازرسان این سازمان برگزار شــد ،ذبیحاهلل خدائیان بر لزوم ورود معاونت اقتصادی
ســازمان بازرسی به موضوعات کالن بانکها تاکید کرد و خطاب به بازرسان گفت:
شما عالوه بر اینکه حوزه وسیع و تاثیرگذاری را در جامعه بر عهده دارید از اختیارات
کامل برای نظارت و بازرسی برخوردارید و نمی توانید بگویید اختیار نداشتهام .بر این
اساس ضرورت دارد که به موضوعات کالن بانکها ورود داشته باشید.
وی در این نشست با بیان اینکه مشکالت بانکها کم نیست به این نکته نیز اشاره
کرد که کشــف فسادهای بانکی به دلیل ســروکار داشتن با پول سخت و دشوار
نیست.رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور در ادامه با تقدیر و تشکر از معاونت
اقتصادی ،ســربازرس و تمامی همکاران این معاونت خطــاب به افراد حاضر در
این نشســت گفت :بدون شک زحماتی که شما می کشید نزد خداوند محفوظ و
اجرش با خداســت ،زیرا با خلوص نیت خودتان را به دردسر انداختهاید تا برای
احقاق حق و اجرای عدالت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کمک کنید.
خدائیان ادامه داد :ما باید خودمان قاضی عملکردمان باشــیم و باید ببینیم چه
نمــرهای به خودمان میدهیم اگر خوب عمل کنیم و در کارهایمان نیز اخالص
داشــته باشیم ،حتی اگر کسانی بخواهند علیه ما جوسازی کنند ،خداوند متعال

ودیعه مســکن است که برای امسال باید نظارتها در روند
پرداخت افزایش یابد.
او میگویــد :بیــش از  ۹۰درصــد از دریافــت کنندگان
تسهیالت ودیعه مســکن ،پارســال از طریق قراردادهای
صوری اقدام به دریافت تســهیالت ودیعه مســکن کردند
که باید امســال نظارتها در این خصوص افزایش یابد .در
ســالهای گذشته هیچ شکایتی در خصوص تعیین نشدن
ســقف اجاره اعالم نشــده و مالکان هم حق ندارند حکم
تخلیه برای خارج کردن مســتاجران بگیرند.اقبال شاکری
عضو کمیســیون عمران مجلس هم گفت :امســال مصوبه
ســتاد ملی مقابله با کرونا همانند ســالهای گذشته ارائه

شــده ،اما باید به طور قطع یک ضمانت قوی برای اجرایی
شدن این مصوبه از ســوی دولت ایجاد شود تا مستاجران
در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
به گفته او ،طبق طرح جدید مجلس ،صاحبخانه و مستاجر
باید اجاره نامه خود را در ســامانه امالک و اســکان ثبت
کنند.تعدادی از مســتاجران معتقد بودنــد که وام ودیعه
مسکن در صورت همکاری بانکها برای پرداخت میتواند
مشکل گشا باشد؛ از سوی دیگر ،امیدوار هستند که امسال
نظارتها بر روند تعیین ســقف اجاره از ســوی وزارت راه
وشهرسازی موثر باشد ،چراکه در سالهای گذشته به هیچ
عنوان نظارتی در این باره وجود نداشــت.تعداد دیگری از
مســتاجران هم میگویند :مالکان زیر بار این میزان سقف
اجــاره نمیروند و امیدواریم امســال تعزیرات حکومتی و
سازمان بازرسی برای پرداخت این تسهیالت همکاریهای
الزم را داشته باشند.
پنجشــنبه گذشــته ســتاد تنظیم بازار با بررســی بسته
سیاستی وزارت راه و شهرســازی در حوزه مسکن ،سقف
افزایش اجاره بها در تهران و شهرستانها را تعیین کرد؛ در
این جلســه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار
شد ،سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای
ســال  ،۱۴۰۰در تهران حداکثر  ۲۵درصد ،کالنشهرهای
باالی یک میلیون نفر جمعیت  ۲۰درصد و ســایر شهرها
 ۱۵درصد به تصویب رسید.
آقای مرادزاده رئیس اتحادیه مشاوران امالک میگوید:
تا زمانی که اهرمهای تشویقی و تنبیهی ،رفع مشکالت
مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان
رعایت نشود ،چنین مصوباتی قابل اجرا نیست .نمیتوان
به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد و
دفاتر امالک نیز بر اساس اعداد اعالمی صاحبخانهها ،عدد
اجاره را مشخص میکنند.حاال باید دید در ماههای آتی با
تصویب وام ودیعه مسکن برای سال  ۱۴۰۱و همچنین
تعیین سقف اجاره بها ،نمودار تورم در بخش اجاره مسکن
باشگاه خبرنگاران
کاهشی خواهد بود یا خیر؟

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

برنامههای توسعهای فوالد مبارکه تاجهانی شدن ادامه یابد

معـاون وزیر صنعـت ،معدن و تجارت گفـت :برنامههای
توسـعه ای فـوالد مبارکـه تـا مرحلـه جهانـی شـدن،
همچنـان پر فـروغ پیـش رود.
«وجیـه اهلل جعفـری» در نشسـت کارگـروه کنتـرل
مدیریـت شـرکت فـوالد مبارکـه ،اظهـار داشـت :تحقق
چشـم انـداز ایـن شـرکت تـا  ۱۴۱۰مبنـی بـر اجـرای
طرحهـای توسـعهای بـا نـگاه جدید بـه تأمیـن زنجیره
باالدسـتی و پاییـن دسـتی( ،هشـت میلیـارد یـورو
و  ۱۷۰هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه) ،بـا مدیریـت
مناسـب امـکان پذیـر اسـت .رئیـس هیـأت عامـل
ایمیـدرو ادامـهداد :توسـعه مجتمـع فـوالد مبارکه ،یک
دغدغـه ملی اسـت و ایمیـدرو همه تالش خـود را برای
فراهـم کردن بسـتر این روند اعـم از تأمین مـواد اولیه،
زیرسـاختها ،رفـع موانـع انتقـال آب خلیـج فـارس،
نوسـازی و فنـاوری و غیـره بـه کار میگیـرد.
معـاون وزیـر صمـت با اشـاره بـه اینکـه برنامـه افزایش
سـرمایه شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای توسـعه اقدامـی
مناسـب اسـت ،تصریـح کـرد :نـگاه ایمیدرو بـه موضوع
سـود بـه عنـوان سـهامدار ،این اسـت کـه این سـازمان
هیـچ سـودی درخواسـت نمیکنـد و تمایـل دارد ایـن
سـود ،بـه افزایش سـرمایه شـرکت اختصاص یابـد ،زیرا
معتقدیـم ایـن اقدام بـه نفع شـرکت ،اجـرای طرحها و
در کل ،بـه نفـع کشـور اسـت.وی ابـراز امیـدواری کرد
برنامـه تقسـیم سـود سـهامداران بـه برنامـه افزایـش
سـرمایه تغییـر یابـد تـا شـرکت فـوالد مبارکـه بتوانـد
همزمـان بـا اجـرای طرحها ،زیرسـاختهای مـورد نیاز
را هـم بـه نحـو مطلـوب تامیـن کند.
«یاسـر طیـب نیا» مدیرعامـل فوالد مبارکه در نشسـت
یادشـده بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن شـرکت در فروردین
امسـال  ۳۰رکـورد جدیـد در تولید محصـوالت به ثبت
رسـانده اسـت ،گفـت :این رکوردهـا در اردیبهشـت هم
ادامـه دارد و برنامـه مـا ایـن اسـت که ثبـت رکوردهای
تولیـد ،بـه صـورت منظـم و پیوسـته رخ دهـد.وی

 ۸۰درصد تسهیالت بانکهای خصوصی
را  ۲۰ابربدهکار بانکی اخذ کردهاند
آبروی ما را حفظ و به عزت ما میبخشد.
عضو شــورای عالی قوه قضاییه به تعدد بانکها نیز اشــاره کرد و گفت :با توجه
به این موضوع برای کشــف انحرافات حوزه بانک و بانکداری باید به سراغ مسائل
اصلــی رفت نه اینکه با مســائل جزئی خودمان را ســرگرم کنیم.وی همچنین
از معاونت اقتصادی ســازمان بازرسی خواســت به جای پرداختن به  ۳۰موضوع
جزئی ،چند مســئله مهم و اساسی بانکها را مشخص کند و در سال جاری فقط
بر روی این مسائل کالن متمرکز باشد .رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از
مشکالت نظام بانکی را بنگاهداری عنوان کرد و از بازرسان خواست بر این موضوع
تمرکز کــرده و موضوع بنگاهداری بانک ها که آنهــا را از هدف اصلی خود باز
میدارد بررســی و با هرگونه سوءجریان در این خصوص برخورد شود.یکی دیگر
از موضوعات مورد تاکید وی این بود که بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف
خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده و این را هم متذکر شد که
نیازی نیســت پرداخت وام های قرض الحسنه  ۱۵میلیونی بررسی شود .به جای
این موضوعات ،وضعیت پرداخت تسهیالت به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید
و ببیند که آیا سوء جریاناتی بوده است یا خیر؟
خدائیان با تاکید بر اینکه برخی از اقدامات بانکها باعث وارد شــدن خدشــه به

ادامـه داد :پیشـتر رکوردهـای تولیـد در بخشهـای
فوالدسـازی ،نـورد گـرم و آهـن اسـفنجی حـدود
یکهـزار تـن بـوده امـا این رقـم اکنون بـه  ۳۰هزار تن
رسـیده اسـت.مدیر عامل فـوالد مبارکه تصریـح کرد :با
وجودکاهـش صـادرات ،اجـازه ندادیم محصـوالت گرم،
سـرد و پوشـش دار بـا افزایـش قیمـت مواجه شـود.
طیـب نیـا بـا اشـاره بـه برنامههـای ایـن شـرکت در
حـوزه فنـاوری نویـن ،گفـت :ایجـاد مرکـز زیسـت بوم
نـوآوری در سـال گذشـته ،افزایـش  ۶۰۰درصـدی
خدمـات شـرکتهای دانـش بنیـان بـه ارزش سـههزار
میلیـارد تومـان و هـدف گذاری بـرای ایجاد اشـتغال ۲
هـزار نفـر در ایـن حـوزه و نیز اجـرای  ۵۹طـرح تحول
دیجیتـال بـا پیشـرفت حـدود  ۱۹.۳درصـد ،از جملـه
ایـن اقدامات اسـت.وی افـزود :تاکنون یکهـزار و ۲۵۰
طـرح تحقیقاتـی بـا بیـش از  ۱۲۰مرکـز تحقیقاتـی
انجـام شـده و امیدواریـم در سـال  ۱۴۰۴یـک جهـش
در تحقیـق و توسـعه داشـته باشـیم.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه اضافهکـرد :در سـالهای ۹۹
و  ،۱۴۰۰تعـداد یکهـزار و  ۵۵۱قطعـه و تجهیـز بومـی
سـازی شـده و برنامه بومی سـازی امسـال نیز هزار و ۶۰۰
قطعـه و تجهیـز اسـت.به گفتـه وی ،اکنـون بیـش از ۹۰
درصـد قطعات ،بومی سـازی شـده و حـدود  ۸۷۸میلیون
دالر صرفـه جویـی ارزی شـده اسـت.طیبنیا با اشـاره به
برنامه تولید شـرکت فـوالد مبارکه در سـال  ۱۴۰۱گفت:
در سـال جـاری ،برنامه تولیـد گندله از  ۶میلیـون و ۷۰۹
هـزار تـن سـال  ۱۴۰۰به هفـت میلیون و  ۲۰۰هـزار تن،
آهـن اسـفنجی از هفـت میلیون و  ۳۰۲هـزار تن به هفت
میلیـون و  ۹۳۰هـزار تـن ،تختال از هفت میلیـون و ۸۹۷
هـزار تـن به هشـت میلیـون و  ۴۲۰هـزار تن ،نـورد گرم
از  ۶میلیـون و  ۱۵۴هـزار تـن بـه  ۶میلیـون و  ۵۰۰هزار
میلیـون تـن و نـورد سـرد بـه یـک میلیـون و  ۶۰۰هـزار
تـن اسـت.وی ادامه داد :در حال حاضـر ،خاکبرداری طرح
نـورد گـرم  ۲انجام شـده اسـت .مهر

اقتصاد کشــور شــده اســت ،گفت :چه دلیلی دارد که بانک ها در خرید زمین،
ساخت و ساز برج و ...فعالیت داشته باشند؟وی متذکر شد :اگر به صورت ریشهای
با برخی از انحرافات برخورد و مقصرین شناســایی و بــه مراجع قضایی معرفی
شــوند ،دیگران از ارتکاب آن اعمال مغایر قانون خــودداری خواهند کرد.رئیس
سازمان بازرسی کل کشــور همچنین بر لزوم شناسایی افراد توانمند و با تجربه
حوزه بانکی که بازنشســت شــدهاند برای قرار گرفتن در کنار بازرسان اقتصادی
تاکیــد کرد و گفت که میتوان با اســتفاده از ظرفیتهای افراد مســلط بانک و
بانکداری ســوءجریانات را کشف کرد.احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی
کل کشور نیز در جریان این نشست از بازرسان معاونت اقتصادی خواست که در
ســال جاری به موضوع عدم حمایت بانکها از واحدهای تولیدی نیز ورود کنند
و تاکید کرد اکثر واحدهای تولیدی نســبت به سیستم بانکی نگرانیهایی دارند
که اقدامات برخی از بانکها در نحوه بازپسگیری تســهیالت منجر به تعطیلی
واحدها میشــود.وی لزوم ورود معاونت اقتصادی ســازمان بازرسی به معوقات
بانکــی بانکهای خصوصی را نیز مــورد تاکید قــرار داد و گفت که  ۸۰درصد
تسهیالت را  ۲۰نفر ابربدهکار بانکی ،اخذ کردهان؛ از این رو ضرورت دارد به این
مســئله ورود کنید که مشخص شــود آیا پرداخت تسهیالت و اخذ وثیقه از این
افراد به درستی انجام شــده یا خیر.ورود به بدهیهای مالیاتی بانکها ،پیگیری
نظارت الکترونیکی ،تدوین برنامهای سراســری برای ورود به مسائل کالن بانکی
از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت توجه
ایسنا
به آنها تاکید کرد.

