خبر
رئیس کل بانک مرکزی:

تبعات برداشت از صندوق توسعه را
به دولت هشدار داده بودیم
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نسبت به خرید منابع ارزی صندوق
توسعه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی دارد ،هشدار داد.به گزارش
مهر،عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستا گرام خود با بیان اینکه همه
ً
افزایش قیمتها در بهار امسال صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط
نمیشود،نوشت:خریدبخشیاز منابعارزیصندوقتوسعهملی،جهتتأمین
کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال  ۹۸تکلیف شد)
در شرایط تحریمی ،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است .این روش،
در کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود .لذا ،بانک مرکزی
به حکم وظیفه ،نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند
این روش تأمین بودجه ،گزارش کرده بود.بانک مرکزی تمام تالش خود را برای
کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود ،برای
کنترلومهار تورمبه کار گرفتهاستوباوجودتمامیموانعومحدودیتهااز همه
ف گذاریشده،براییکسالآیندهاستفاده
ابزارهایخودبرایتحققتورمهد 
ی کند.قضاوتدر خصوصعملکردبانکمرکزی،بایستیدر چارچوبمحیط
م 
اقتصاد کالنوشوکهایواردهبهاقتصادوهمچنینبرمبنایابزارها،اختیارات
و درجه استقالل بانک مرکزی باشد.روشهایی که امسال دولت محترم برای
تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار
گرفته است ،در شرایط تداوم فشار حدا کثری ،روشهای مناسبی برای تأمین
منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در
صورت تداوم ،کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد
ً
بود.همه افزایش قیمتها در بهار امسال ،صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی
مربوط نمیشود .افزایش انتظارات تورمی ،متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد
سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

احتکار  ۵۰۰واحد مسکونی توسط هشت بانک

نایبرئیس کمیسیوناقتصادیمجلسبابیاناین کههشتبانکبیشاز۵۰۰واحد
مسکونیدراختیاردارند گفت:ا گراحتکارواحدهایمسکونیبهوسیلهبانکهایا
دستگاههایدولتیونهادهاانجامشوددوبرابرمالیاتمحتکرانمسکنحقیقی
از آنهامالیات گرفتهمیشود.به گزارشخبرگزاریتسنیم،احسانخاندوزیدر
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانههای
خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است با بیان این که
هشتبانکبیشاز500واحدمسکونیدراختیاردارند گفت:سیاست گذاریحوزه
ی کشد.ویافزود:با
اقتصادیمسکنفاجعهبار استوبار آنراجامعهبهدوشم 
بررسینمونهچهار میلیوننفریمتوجهشدیم250فردزیر18سالهر کدامبیش
از پنجواحدمسکونیبهنامخوددارند.خاندوزی گفت:ایندر حالیاست کهآمار
تعداد خانههای خالی و مالکان و سا کنان خانهها را هیچ کس نمیداند و کشور
در آشوبوبینظمیاطالعاتبازار مسکنبهسرمیبرد کهفضارابرایسودا گران
این بازار مطلوب کرده است.وی افزود :طرح مالیات بر خانههای خالی با احتکار
ی کندوموجبافزایشعرضهخواهدشد.نایبرئیس کمیسیون
مسکنمقابلهم 
اقتصادیمجلس گفت:تصویباینطرح،قانوندائمیراایجادمیکند کهانتظار
داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمتها و عرضه مسکن اثر بگذارد .خاندوزی
گفت:در سال 94قانونمالیاتبرخانههایخالیتصویبشد،امانرخآنقانون،
بازدارنده نبود و ا کنون در این طرح نرخ مالیات  12برابر در مقایسه با قانون سال
94افزایشیافتهاست.ویافزود:سامانهامال کواسکان کشور کهقرار بوددر سال
 94راه اندازی شود ،اواخر سال  98آغاز به کار کرد و ا کنون فقط کمتر از یک سوم
رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است .خاندوزی گفت:
دراینطرحازهمهابزارهابرایتقویتسامانهامال کواسکان کشوراستفادهشده
است و نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی مکلف شده اند دادههای خود
را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.وی افزود :ا گر مدیر یا
کارمند دستگاهها برای ارائه اطالعات به سامانه امال ک و اسکان کشور همکاری
نکندبهانفصالاز خدمتمحکوممیشود.

سرپرست وزارت صمت:

از واردکننده فوالد به صادرکننده
تبدیلشدهایم
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا کید کرد :با عملیاتی شدن
طرح های فوالدی کشور از واردکننده محصوالت فوالدی در دهههای گذشته،
امروز حدود  50درصد از تولیدات فوالدی ما صادر می شود.به گزارش شاتا،
حسین مدرس خیابانی در حاشیه بهره برداری 5واحد صنعتی ،معدنی و
لجستیکی که با دستور ویدئو کنفرانس رئیس جمهور انجام شد؛ در گفت وگو با
خبرنگاران اعالم کرد :از مجموع حدود  ۲۸میلیون تن تولید فوالد کشور حدود
ی کنیموباتوجهبهمزیتقیمتیارزبرایصادرات
 ۱۳الی۱۴میلیونتنراصادر م 
تولید کنندگان فوالد از این امر استقبال می کنند.وی اضافه کرد :ما در عین
حال که از صادرات فوالد با هدف ارز آوری حمایت می کنیم معتقد هستیم که
بایستی تامین مواد اولیه کارخانجات پایین دست فوالد مثل تولید کنندگان
میلگرد ،پروفیل ،تیرآهن و واحدهای نوردی شمش آنها حتما تامین شود و در
سیاست های کلی وزارت صمت تامین شمش مورد نیاز واحدهای نوردی در
اولویت است.سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص ضروریات
توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای عضو پیمان اوراسیا گفت :مجموع
وارداتی که پنج کشور اوراسیا شامل روسیه ،بالروس ،قرقیزستان ،قزاقستان
و ارمنستان دارند حدود  ۹۰۰میلیارد دالر کاال است و ما تنها موفق شدهایم به
میزان  ۲/۶با این کشورها مبادالت تجاری داشته باشیم.مدرس خیابانی
تصریح کرد :از زمان امضای توافقنامه تجاری با کشورهای اوراسیا حدود
۵۰۰ردیفتعرفه کاالهایمادروارداتآن کشورهابهصفررسیدومجموعهصادرات
ماامسالنسبتبهمدتمشابهسال گذشته63درصدافزایشیافتهاست.وی
تا کید کرد:سهاستانمازندران ،گیالنو گلستانمیتوانندازفرصتهایتجاری
وافزایشمراوداتاقتصادیبا کشورهایشمالدریایخزر واتحادیهآسیابیش
از پیش استفاده کنند و روابط تجاری و حجم صادرات خود را بهبود ببخشند.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص افتتاح طرح  ۳۰۰هزار متر
مکعب تخته  MDFدر بهشهر گفت :این طرح با طرح قبلی که حدود دو هفته
پیش در استان گیالن افتتاح شد ،در مجموع  ۶۰۰هزار متر مکعب تولید MDF
ی کند.وی افزود:
کشور را باال میبرد و  25درصد به مجموع تولید کشور اضافه م 
راه اندازی  2طرح اخیر تولید تخته  MDFدر استان های مازندران و گیالن کشور
را از وارد کننده این محصول به صادرکننده تبدیل خواهد کرد.

معاون وزیر صمت:

احداث سیلوی استاندارد از نیازهای اصلی
زنجیره تأمین گندم در کشور است
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفته هشتم پویش ملی "تولید،
تداومامید"دراستانفارس گفت:سیلویاستانداردازنیازهایاصلیزنجیره
تامین گندم در کشور و استان گندم خیز فارس است.به گزارش شاتا ،یزدان
سیف در حاشیه آیین افتتاح دو طرح صنعتی سیلوی اقلید و داراب که با
دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و در قالب هفته هشتم پویش ملی
"تولید ،تداوم امید" انجام شد ،اعالم کرد :استان فارس به عنوان یکی از
استانهایقطب کشاورزی کشور استونقشعمدهایدر تولیدمحصوالت
کشاورزی و اساسی کشور دارد.وی افزود :در این استان از ابتدای سال 99
تا کنون ،حدود  ۹۰۰هزار تن گندم از کشاورزان این استان تحویل گرفته شده
است.سیف گفت :پیشبینی میشود امسال بیش از  ۹۲۰هزار تن گندم از
گند م کارانایناستانتحویل گرفتهشود کهوجودسیلوهایاستانداردیکی
از نیازهای اصلی این زنجیره است.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
اجرا و افتتاح سه سیلوی استان فارس با همت و تالش مسئوالن استانی و
ستادی شرکت مادرتخصصی بازرگانی کشور اشاره و بیان کرد :در سال ۹۷
سیلوی کازرون افتتاح شد و امروز نیز دو سیلوی داراب و اقلید با ظرفیت کلی
 ۷۰هزار تن به بهرهبرداری رسیده است.سیف به سرمای ه گذاری  ۵۰میلیارد
تومانی سیلوهای اقلید و داراب اشاره کرد و گفت :ارزش این دارایی برای
استان فارس بیش از  ۱۲۰میلیارد تومان است.
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نقدینگی؛تهدیدیکهتبدیلبهفرصتنشد
گزارش «رسالت» از تبعات عبور حجم نقدینگی از  2600هزار میلیارد تومان؛

نفیسه امامی
این روزها هر تحلیلگری که تالش
ی کندنوساناتدربازارهایمختلفازبورس
م 
گرفتهتابازار ارز،سکه،طالومسکنراتوضیح
دهد ،به یک عامل اصلی یا شاید بهتر است
بگوییم به یک متهم ردیف اول اشاره دارد؛
نقدینگی .طبق اعالم بانک مرکزی حجم
نقدینگی در سهماهه ابتدایی امسال به
بیش از  ۲۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که
نسبتبهپایانسالقبلمعادل۷/۳درصد
رشد را نشان میدهد .نرخ رشد نقدینگی
طیچندسال گذشتهحدود۲۰درصدبوده
ی که در حال حاضر از  ۳۰درصد
است درحال 
عبور کرده است و این یکی از دالیلی است
که برخی از تحلیلگران پیشبینی تورمهای
ی کنند.
باال را برای اقتصاد ایران م 
درصورتی که برای نقدینگی سرگردان در
جامعهبرنامهریزیصحیحدرجهتهدایت
آنبهبخشهایتولیدومولدصورتنگیرد،
بهسیلیویرانگرتبدیلمیشود کهبسیاری
از پایههایاقتصادیجامعهرادچار اختالل
می کند و نابسامانی را در بازارهای سکه،
خودرو ،مسکن و ارز را رقم میزند .اینکه
حرکتنقدینگیدرهرکدامازاینبازارهاباعث
برهمخوردگی قیمتها شده یا نوسانات
شدید قیمتی را به همراه داشته است و یا
با راه یافتن به بورس ،رکوردشکنیهایی
تاریخی بر جای گذاشته است ،پیرو این
بیبرنامگی است.
متأسفانه در یک سال اخیر رشد اقتصادی
کشور منفیبودهاست،بهاینمعنا کهتولید
نسبتبهسال گذشتهنهتنهاافزایشینداشته
بلکه دچار کاهش نیز شده است .طبیعی

است در چنین اقتصادی رشد نقدینگی
بهطورقطعتورمزاخواهدبود،چرا کهافزایش
حجمپول،موجبرشدتقاضاوافزایشتورم
میشود .به همین علت همواره از افزایش
نقدینگیدر کشوربهعنوانعاملیهراسانگیز
در اقتصاد نامبرده میشود ،زیرا سرگردانی
نقدینگی میتواند به سیلی لجا م گسیخته
برای ایجاد نوسان در بازارها و تورم در کاالها
منجر گردد.
حسین درودیان کارشناس اقتصاد پولی و
مالی در گفتوگو با «رسالت» ،درباره دالیل
عبورنقدینگیازمرز2600هزارمیلیاردتومان
در کشور گفت:رشدنقدینگیبهطورمتوسط
در کشور در حدود  27درصد است و رشد
نقدینگی فعلی چند درصد از متوسط رشد
نقدینگی در اقتصادمان بیشتر است .در
شرایط تورمی تقاضای پول افراد و بنگاهها
ی کندوبههمیندلیلبهصورت
افزایشپیدام 
درونزا انتظار داریم در وضعیت فعلی رشد
نقدینگی باالتر از میزان متوسط آن باشد.
درنتیجهبخشیاز افزایشرشدنقدینگیدر
کشورمادرسال گذشتهوابتدایسالجاری
به وجود شرایط تورمی که عمدتا به اقتصاد
ی گردد.
کشور ما واردشده است ،بازم 
درودیان ادامه داد :در شرایط تورمی که از
محل شوکهای بیرونی و برونزا به اقتصاد
تحمیلمیشود،آنرانیازمندبهپولبیشتر
می کند و به همین علت میتوان افزایش
رشد نقدینگی را به افزایش تقاضا برای پول
مربوط بدانیم.
ویباتأ کیدبراینکهجهشورشدهایتورمی
در ارز یا مسکن را نمیتوان به عامل رشد
نقدینگینسبتداد ،گفت:محدودیتهای

ارزیدرپی کاهششدیدصادراتنفتبسیار
باالستواینمسئلهدر کنارانتظاراتتورمی
کهبهدلیلچشماندازهایناخوشایندی که
برایاقتصاد کشور وجوددارد،افرادرابهاین
سمت که با خریدن کاال ،داراییهایشان را
بیمه کنند،سوقمیدهد.هجوممردمبرای
خرید ،افزایش جدی را در قیمت داراییها
به وجود میآورد و خود را تبدیل به قیمت
ی کند.
باالی کاال و خدمات م 
درودیان در پاسخ به این سؤال که آیا جذب
سرمایههااز طریقبورسمیتواندبهعنوان
عاملی برای کنترل نقدینگی از سوی دولت

تلقیشود ،گفت:خیرچنینچیزیصحیح
نیست.درواقعنقدینگیدربازارسرمایهجذب
ی کند
نمیشود.بورسنقدینگیراجذبنم 
بلکهدر واقعبورسجاییاست کهنقدینگی
یکدوردرآنمیچرخد،یعنیسپردهبانکی
از حسابخریدار سهامبهحسابفروشنده
سهام میرود ،پس نقدینگی موجود است
و پتانسیل تورمی قبل خود را دارد ،با این
تفاوت که چرخش در بازار سرمایه باعث
افزایش قیمت سهام شده است و حتی
میتواندانتظاراتتورمیراافزایشدهد،لذا
چرخش پول در بازار سرمایه اتفاق میافتد

نایب رئیس انجمن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن خبرداد:

و سرامیک است و  ۲۵درصد قیمت مسکن هم مربوط به مصالح ساختمانی
پایه از جمله میلگرد آهن و  ۱۰درصد هم مربوط به بخش حمل و نقل مربوط
میشود.ختائی،تا کید کرد:نرخ کارمزدهایی کهدراینزمینهپرداختمیشود
2.5درصداستوبههیچعنواندر اینبخشتحریمهاویانوساناتاقتصادی
تاثیر نخواهد گذاشت.مدیر عامل بازار تهاتر بیان کرد :بنیاد مسکن و ستاد
اجرایی فرمان امام همکاریهای بسیار خوبی داشته و در بسیاری از شهرها
از جمله آذربایجان شرقی ،گلستان و غیره این تهاترها انجام شده ،اما با توجه
به بخشنامههایی که وزارت راه و شهرسازی به ادارات کل صادر کرده است
هنوز در شهر تهران برای استفاده از کارت مصالح ساختمانی اقدامی صورت
نگرفته است.ختائی ،تصریح کرد :با استفاده از این تهاتر کارت  ۶۰درصد از
قیمت تمام شده ساخت مسکن در بازه زمانی دو تا سه ساله میتواند کاهش
 ۱۰درصدی برای سازندگان به همراه داشته باشد ،اما به این شرط که در این
زمینه قیمتها تغییر محسوسی نداشته باشند.این مقام مسئول اضافه
کرد :با روش تهاتر در حوزه تامین مصالح ساختمانی میتوان واحدی را ارزان
ساخت و البته صحبتهایی هم برای حضور در طر حهای بازآفرینی شهری
شده است ،درباره نوسازی بافتهای فرسوده هم مذا کراتی انجام شده ،اما

ساخت  100هزار مسکن ارزان با تهاتر مصالح ساختمانی
نایب رئیس انجمن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن ،گفت :با روش تهاتر
در حوزه تامین مصالح ساختمانی میتوان واحدی را ارزان ساخت و البته
صحبتهاییهمبرایحضوردرطر حهایبازآفرینیشهریشدهاست.ختائی
با اشاره به اینکه بازار تهاتر ایرانیان در قالب تهاتر کارت قراردادی با وزارت راه
و شهرسازی ،بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت  ۱۰۰هزار
واحد مسکونی منعقد کرده است ،ادامه داد :در این تفاهم نامه سعی شده
مصالحساختمانیموردنیاز برایاینواحدهاراتامین کنیمودر ازایآنواحد
مسکونیویاتامینمصالحساختمانیدر سایرشهرهاراتهاتر کنیم.عالءالدین
ختایی،مدیر عامل بازار تهاترو نایب رئیس انجمن سازندگان و تولیدکنندگان
مسکن ،در گفت وگو با فارس ،ضمن بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و
نوساناتموجوددر اینبازار باعثشده کههزینههایساختمسکنبهشکل
چشمگیری افزایش یابد ،گفت :هدف تهاتر ،ساخت مسکن ارزان است و در

همینزمینهاقداماتبسیار زیادیدر حوزه کاهشقیمتمصالحساختمانی
را در دستور کار خود قرار داده ایم .همچنین در این زمینه هم قراردادهایی
را با بخشهای مختلف منعقد کردهایم.وی با اشاره به اینکه قیمت مصالح
ساختمانی در مقایسه با سال گذشته بیش از  ۳۵تا  ۴۰درصد افزایش قیمت
داشته است ،افزود :در سال گذشته مسکن مهار نشد و ما نتوانستیم قیمت
تمامشدهساختمسکنرا کاهشدهیم.مدیرعاملبازارتهاترافزود:قراردادی
که با سازندگان انبوه سازان و سایر دستگاهها منعقد میشود باعث کاهش
قیمتتمامشدهساختمسکنمیشودودرنتیجهاین کاهشقیمتهاباعث
میشود که مسکن ارزان قیمتی به دست متقاضیان برسد.ختایی با اشاره به
اینکه  ۶۰درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن به دستمزد و تامین مصالح
ی گردد تا کید کرد ۳۰ :درصد از قیمت ساخت مسکن مربوط
ساختمانی باز م 
به دستمزد ۳۵ ،درصد مربوط به مصالح ساختمانی عمومی از جمله کاشی

مدیرعامل جدید بانک مسکن:

اعالم نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال 1399
درراستایاجرایقانونعملیاتبانکیبدونرباوباتوجهبهسقفتعیینشدهتوسطبانکمرکزی
ج.ا.ا ،.نرخ حق الوکاله بانک پارسیان به میزان  3درصد در سال  1399تعیین شد.حق الوکاله
مبلغیاست کهبانکهامیتواننددر قبالبه کارگیریمنابعسپردهشدهاز سویسپرد ه گذاراناز
آناندریافت کنند کهشاملهزینههایبه کارگیریسپردههایسرمایه گذاریمدتدارمشتریان
در امور اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک می باشد.

طرححاتم،نخستینگامراهبردیدرتقویتتولیدداخلی
طرح حاتم (حمایت از تولید ملی) نخستین طرح در راستای استحکام زیرساخت اقتصاد مقاومتی است
که براساس آن ریل گذاری برای تحقق جهش تولید وحمایت ازتولیدات داخلی عملیاتی شده وبانک
انصار با اعطای تسهیالت خریدکاالیایرانی ،حمایت از تولیدات داخلی را در سمت تقاضا آغاز کرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات ،کمک به شرکت های تولید کننده داخلی از طریق تزریق
نقدینگی به منظورتسهیل در فروش و تهیه کاال و جهیزیه برای اقشار کم درآمد جامعه ،ترویج امر حسنه
ازدواج و توسعه عقد مرابحه اهداف طرح حاتم را در بانک انصار تشکیل می دهد.در این طرح ،تسهیالتی
تا سقف  500.000.000ریال و مدت بازپرداخت  48ماهه با نرخ  15درصد به کلیه اقشار جامعه اعطا می شود
تا کاالی صددرصد ایرانی و با کیفیت تأمین کنند وعالوه بر رفع برخی نیازهای ضروری زندگی موجبات
احیای فرآیندهای تولید در کارخانه ها و مرا کزتولیدی داخلی را نیز فراهم کنند.جزئیات بیشتر مربوط به
ویژگی های طرح ،ثبت نام ،مراحل و چگونگی برخورداری اقشارمختلف از مزایای این طرح  ،در سامانه
ویژه طرح حاتم درسایت  HATAM.ANSARBANK.IRبارگذاری شده است.

قراردادیدر اینبخشمنعقدنشدهاست.مدیرعاملبازار تهاترایرانباتا کید
بر اینکه هدف ما این است که ظرفیتهای خالی را در کارخانجات فعال کنیم
گفت :ما به دنبال آن هستیم که جهشی در فروش و تولید مسکن ایجاد کنیم
و بتوانیم ظرفیت کارخانه در این زمینه فعال کنیم ایجاد بازار فروش باعث
ایجادجهشدر تولیدمیشودوزمانی کهفروش کارخانجاتافزایشیابدتولید
هم رونق خواهد یافت .وی با بیان اینکه فراخوانی به کارخانجات صنعت
ساختمان ارائه کردهایم گفت :در این فراخوان آمده ا گر فروش عمده داشته
باشند از طریق تهاتر آنها را خریداری و در اختیار سازندگان قرار خواهیم داد و
همچنین به بانکها هم اعالم کرده ایم ا گر امال ک مازادی هم دارند آنها را در
اختیار سازندگان فعال در صنعت ساختمان قرار دهند.ختائی ،توضیح داد:
از جمله مزیتهای کار تهاتر مصالح ساختمانی آن است که میتوانیم تمامی
مصالح ساختمانی را با فروش اقساطی به سازندگان بدهیم که از این طریق
ارزانتروبهصرفهتربرایسازندگانمیشود.مدیرعاملبازارتهاتردرپایانتا کید
کرد :ا گر متوسط سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود نیاز مسکن
کشور تامینمیشودواستفادهاز مصالحساختمانیدر اینبخشنقشبسیار
موثری در حوزه مصالح ساختمانی بر جای خواهد گذاشت.

آ گهی مزایده عمومی شماره 4065

مسکن مهر و طرح اقدام ملی
از مهمترین استراتژیهای بانک مسکن هستند
مدیرعامل جدید بانک مسکن ،اجرای تعهدات بانک برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و
همچنین اجرای طرح ملی اقدام مسکن را از مهمترین استراتژی های بانک مسکن عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا  ،محمود شایان در مراسم معارفه خود به
عنوانمدیرعاملجدیدبانکمسکنضمنخیرمقدمبهوزیرراهوشهرسازی،معمارنژادمعاون
بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی و مهندس رامتین رحیمی انارکی
فرزند مرحوم رحیمی انارکی گفت :از ریاست جمهوری ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر راه و
شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی برای اعتماد به اینجانب تشکر می کنم.شایان با اشاره به
اینکه 30درصد از هزینه های سبد خانوار 12 ،درصد درآمد اشتغال مستقیم و  21درصد از سهم
تولیدناخالصداخلیمرتبطبهبخشمسکناست،افزود:اندازهبانکهابهاندازه ترازنامهمالی
آن ها نیست که بگوییم کدام بانک بزرگتر است ،قدیمی تر است بلکه به اندازه مسئله ای است
که می خواهند حل کنند .مسکن پیچیده ترین مسئله حوزه اقتصاد کالن است و ا گر پیچیدگی
اصل مسئله را در نظر بگیریم بانک مسکن یکی از مهمترین ماموریت ها را بر عهده دارد .بنابراین
در این شرایط نیازمند تصمیمات کارا و ارزشمند هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با تا کید بر اینکه جامعه دانشگاهی ،انجمن ها ،انبوه سازان و فعاالن
اقتصادی باید در تحقق هدف دولت در حوزه تحرک بخشی مسکن در کنار بانک مسکن باشند،
گفت :لذا توجه ویژه به راه اندازی بورس امال ک و مستغالت ،استفاده از بازار پرانرژی بورس برای
تامینمالیبخشمسکن،تغییراتاساسیدر حوزهمنابعاز تامینزنجیرهتولیدتاتولیدمسکن،
هدایتسیاستحمایتیبهسمتانبوهسازیبایدباجدیتدردستور کارباشد.شایانمهمترین
استراتژیبانکمسکنراتعیینتکلیفوتکمیلپروژههایمسکنمهرعنوان کردو گفت:دومین
ماموریت بانک طرح اقدام ملی است که در این زمینه تالش ویژه خواهم کرد.وی گفت :با توجه
بهفرمایشاتمقاممعظمرهبری کهسال99راسالجهشتولیدنامگذاری کردند،بندهبهاتفاق
هیئت مدیره بانک مسکن قول می دهیم تمام تالش خود را برای اجرای این طرح عظیم ملی به
کار بگیریموهرروز شاهدتوفیقاجرایاینطرحباشیم.مدیرعاملبانکمسکنبااشارهبهاینکه
در خصوص اهداف برون سازمانی نیز حتما من و همکارانم تالش خواهیم کرد تا حمایت مجلس
ودولترابرایبرنامهاقدامملیمسکنجلب کنیم ،گفت:تالشخواهیم کرد کهحرکتبهسمت
کاهش زیان و سودآوری ،تقویت سرمایه بانک ،توسعه بانکداری دیجیتال ،فروش اموال مازاد،
جذب منابع ارزان قیمت و هوشمندسازی بانک ها به نحوی که تسهیالت به انبوه ساز پرداخت
شود،هرچهسریعترانجامشود.شایانایجادصندوقهایسرمایه گذاریبرایتاثیرپذیریبهتر،
استفاده حدا کثری از ظرفیت انتشار اوراق های رهنی ،صکوک و استصناع و همچنین بورسی
شدن برخی شرکت های بانک را از دیگر برنامه های بانک مسکن در دوران مدیریت خود عنوان
کرد و گفت :در حوزه پرسنل نیز تالش می کنم بر مبنای اصل شایسته ساالری و بهبود وضعیت
رفاهی کارکنان رسمی  ،شرکتی و بازنشستگان اقدامات الزم را انجام دهیم.

و جذب پول رخ نمیدهد.
این اقتصاددان درباره پیشبینی خود
از میزان رشد نقدینگی در سال  99گفت:
ی کنم رشد نقدینگی کمی بیشتر از
تصور م 
سالقبلخواهدشدیعنیا گرسال گذشته،
 30درصد رشد نقدینگی داشتیم ،امسال
در حدود  35درصد رشد نقدینگی خواهیم
داشت و آنهم به دلیل وجود شرایط تورمی
است که در اقتصاد وجود دارد .وی یادآور
شد :افزایش شدید تورم همواره در سال
هاییر خدادهاست کهوضعیتاقتصادمان
از حیث روابط خارجی و درآمد نفتی ملتهب

بودهاست.وقتیچنیناتفاقیدراقتصادرخ
دهد،نر خهایتورمازمتوسطقبلیبهشدت
باالتر میرود و این را باید به عامل نرخ ارز
مرتبط بدانیم .در چنین شرایطی اقتصاد،
به پول بیشتری برای انجام مبادالت قبلی
ی کند و این تقاضای پول بیشتر
نیاز پیدا م 
یعنیعرضهبیشترپولنقد کهباعثافزایش
رشد نقدینگی میشود .بهعبارتدیگر رشد
نقدینگی در مقاطع فعلی بیشتر پیرو تورم
استتااینکهعاملوعلتتورمباشد.درودیان
راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی را در نحوه
عملکرد نظام بانکی دانست و گفت :باید به
کیفیترشدنقدینگیتوجهداشتتا کمیت
آن.نقدینگیبایدبتواندفعالیتهایمولد که
باافزایشهزینههاروبهروشدهاستراتأمین
مالی کند،زیراا گربرای کنترلرشدنقدینگی
دسترسی بخشهای مولد و اقتصادی به
اعتبارات و پول کاهش یابد ،رکود بیشتر را
به دنبال خود میآورد .به همین علت باید
رشدنقدینگی کهنیرویاصلیآنازاعتبارات
و سرمای ه گذاری بانکهاست ،معطوف به
بخشهای مولد اقتصاد شود که با افزایش
هزینهها به پول بیشتری نیاز دارند.
این کارشناس اقتصاد پولی و مالی در پایان
سخنانش تأ کید کرد :باید رشد نقدینگی
که ناشی از پرداخت غیر مولد و غیرضروری
بانکهاست ،کنترل شود تا کمیت رشد
نقدینگی کاهشیابدو کیفیتآنبهبودپیدا
ی کهدولترشدپایهپولیزیادی
کند.درصورت 
داشتهباشد،امامصارفبانکها کنترلشده
باشد و اهدافی که بانکها برای آن اعتبار
میدهندصحیحباشد،رشدنقدینگیخیلی
هراسانگیز نخواهد بود .ط

( شماره مزایده مرجع )9954:

دادگستری کل استان کرمانشاه

فروش  3دستگاه خودرو اسقاطی غیر قابل شماره گذاری

دادگستری کلاستان کرمانشاهدر نظردارد کاالهایخودبه شرحمذکور وباجزئیاتمندرجدر اسنادمزایدهرابابهره گیریاز سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( )setadiran.irو با شماره مزایده  1099004065000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار از تاریخ  1399/5/7ساعت  9تا تاریخ  1399/5/23ساعت 12
مهلت بازدید :از تاریخ  1399/5/8تا تاریخ  1399/5/21روزانه از ساعت  8تا ساعت 13
توضیحات :بازدید در تمامی روزها به غیر از روزهای تعطیل بعمل آید.
مهلت دریافت اسناد مزایده :تا تاریخ  1399/5/22تا ساعت 12
مهلت ارائه پیشنهاد :از تاریخ  1399/5/9ساعت  9تا تاریخ  1399/5/23ساعت 12
زمان بازگشایی  :تاریخ  1399/5/25ساعت 10
زمان اعالم برنده :تاریخ  1399/5/26ساعت 9
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت
اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)  ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی
پا کات اعالم به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
ی گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از اداره پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل
 -2پیشنهاد م 
آورید.
 -3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021 -41934 :
اطالعاتتماسدفاترثبتنامسایراستانها،در سایتسامانهwww.setadiran.irبخشثبتنام/پروفایلمزایده گرموجوداست.

تاریخ انتشار 99/5/11
خ ش 99/5/11
م الف 927

خدمات و پشتیبانی دادگستری کرمانشاه

آ گهی مناقصه

نوبت دوم

موسسهای در نظر دارد عملیات اجرایی خود را در بستههای كاری  -1حفاری ماشینی شمع  -2خرید مصالح شن
و ماسه  -3حمل مصالح شن و ماسه  -4شمعبافی ،نصب و بتنریزی آن  -5خرید و تحویل بتن آماده -6عملیات
خا كبرداری را در پروژههای شهر كاشان از طریق مناقصه به پیمانكاران واجد شرایط وا گذار نماید.
پیمانكاران جهت كسب اطالعات بیشتر میتوانند به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل
نمایند .آدرس :شهرستان كاشان ،بلوار كارگر ،روبروی كارخانه ریسندگی كاشان ،كارگاه پروژههای شهر كاشان
تلفن( 03155467785-09162562393-09189062652 :داخلی  12و 09123976696-09169676458 – )13
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/11 :

خ ش99/5/8 :

