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اخبار

مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد

برزخ رمزارزها

استراتژی اصلی بانک توسعه
تعاون تقویت ظرفیت های شعب است

عرضه خدمات گروه مالی سامان به
صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی

خبر

« ابتکار» وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بررسی میکند

سرپرست بانک توسعه تعاون

سرپرست بانک توسعه تعاون استراتژی اصلی
بانک را تقویت ظرفیت شعب عنوان نمود.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه
تعاون در دیدار واحدهای اجرایی و ستادی بانک
اظهار داشت :در فعالیت بانکداری ،واحدهای
اجرایی و شعب از جایگاه واالیی برخوردار هستند
و استفاده از ظرفیت و توانمندی شعب حائز
اهمیت است.
وی نقش روسا و معاونین شعب را در فراهم
سازی فضای مناسب ارائه خدمات حائز اهمیت
برشمرد و گفت :اگر فضای مناسب و مطلوبی
در شعب و واحدهای بانکی فراهم باشد ،شرایط
برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان و در نتیجه
ترقی و تعالی سازمان مهیا میگردد.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت :فرهنگ
سازمانی از باال به پایین تسری و انتقال مییابد،
از این رو از روسا و معاونین شعب انتظار میرود
صادقانه و دلسوزانه برای زیر مجموعه خود،
الگوی مثبت اخالقی و شغلی باشند.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد :داشتن روحیه
همدلی ،مثبت نگری و دوستی همراه با آرامش
بر عملکرد بهینه همکاران تاثیر مثبت دارد.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت :مرحله
شناسایی خواسته و نیاز مشتریان از واحدهای
اجرایی و صف صورت میپذیرد و نیز شناخت
نحوه ارائه خدمات قابل رقابت در سایر بانکها
نیز بیشتر از سوی همکاران شعب حاصل
میگردد .وی افزود :سیاستها و فرآیندها در
حوزههای مختلف ارائه خدمات بانکی و نیز
وضعیت پرسنل تاثیرگذار است که قاعدتا با بهره
مندی از نظرات همکاران شعب ،امکان بازنگری
و تقویت سیاستها وجود دارد .سرپرست بانک
توسعه تعاون همچنین با بازدید از برخی ادارات
زیر مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی و معاونت
برنامهریزی و فناوری اطالعات ،امور بین الملل،
اداره کل روابط عمومی و اداره کل حوزه مدیریت
و شعبه مستقل مرکزی ،از فعالیت همکاران
واحدها مطلع شد.

بازاروسرمایه

بیتکوین سال  ۲۰۲۱را انفجاری آغاز کرد و مرزهای
مقاومتی را یکی پس از دیگری پشتسر گذاشت و
همین مسئله موجب شد تا نظرها را به خود جلب
کند و پس از آن شاهد عالقه سرمایهگذاران به
فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال بودیم .اما در این
مدت افتهای کوچک و بزرگ این بازار باعث ترس
و ناامیدی فعاالنش شد و حاال سوالی که مطرح
میشود این است که در آینده چه اتفاقی در این
بازار اتفاق خواهد افتاد؟ بر اساس گزارشی از ایسنا
مارک موبیوس ،سرمایهگذار با تجربه و یکی از
بنیانگذاران  Mobius Capital Partnersنسبت
به خرید بیتکوین در بحبوحه نوسانات باالی قیمت
بیتکوین هشدار داد .وی میگوید« :سقوط در بازار
ارزهای دیجیتال میتواند کاهش قیمت بیتکوین را
در آینده نزدیک به ۱۰هزار دالر برساند».
از سوی دیگر رضا سلطانی ،سرپرست پروژه
متاورس اکسکوینو در گفتوگو با اقتصادآنالین به
بررسی یک نمای کلی از بازار رمزارزها پرداخته و
در این خصوص گفته است« :جدای از نابهسامان
بودن فعلی شرایط بازار رمزارزها ،ولی به صورت کلی
در بلند مدت روند بازار مثبت و صعودی است و
نمیتوان نام این شرایط را سقوط گذاشت .دنیای
رمزارزها چیزی است که با اقتصاد ما گره خورده و
آینده از آن رمزارزهاست .در آینده میتوانیم در مورد
رمزارزها بیشتر صحبت کرد و استفاده بیشتری از
آن داشت».
سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا در
سرمایهگذاری در بازار رمزارزها مشکلی وجود دارد
یا خیر توضیح داد« :در حال حاضر مشکلی از نظر
سرمایهگذاری از ایران در حیطه رمزارزها نداریم.
هرچند قانونی نیست اما مشکلی برای سرمایهگذاری
هم وجود ندارد».
مسدود شدن حسابها مربوط به اخاللگران ارزی
است
با وجود برخی تحلیلهایی درخصوص مثبت
بودن بازار ارزهای دیجیتال در آینده و نبود مشکل
برای سرمایهگذاری در این حوزه انتشار برخی اخبار
شک و دودلی را برای سرمایهگذاران به همراه دارد.
مثال اخیرا خبری درخصوص مسدود شدن 9هزار
حساب بانکی غیر مجاز ارزی و رمز ارز اما و اگرهایی
را به وجود آورده است .بر اساس گزارشها وزارت
اطالعات گفته است اخیرا ً با همکاری بانک مرکزی،
 ۹٬۲۱۹حساب بانکی وابسته به  ۴۵۴نفر از متخلفان
ارزی کشور را مسدود کرده است .ظاهرا ً بخشی از
این افراد در فعالیتهای مجرمانه خود از ارزهای
دیجیتال سوءاستفاده میکردند.
ت مدیره نصر تهران در
رضا قربانی ،عضو هیئ 
این خصوص به «ابتکار» میگوید :موضوع مسدود
شدن حسابها مربوط به رمزارزها نبوده و مربوط

کیمیانجفی

تولید و صادرات  ۲راه نجات کشور
از بحران های اقتصادی

kimia.najafi.23@gmail.com

رضا قربانی با بررسی روند بازار رمزارزها میگوید :پیشبینی بازار کار بسیار دشواری است اما برخیها معتقدند که وضعیت بازار برای مدت طوالنی همانند
وضعیت فعلی خواهد بود و بازار نمیتواند خود را باال بکشد.

قربانی:
بیتکوینکه
 5،6مرتبه
سقوطسنگین
را تجربه کرده
است و اینطور
نیست که
بازار رمزارزها
همیشهروبه
جلو حرکت کند
اللگران ارزی است که مشکالتی را در کشور
به اخ 
ایجاد کرده بودند .این افراد عالو ه بر استفاده از دالر،
یورو و ...از رمزارزها هم استفاده کردهاند و مشکالتی
را به وجود آوردهاند .پس این مسئله ربطی به دنیای
رمزارزها و سرمایهگذاری در این حوزه ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار رمزارزها
میتواند همانند بازار بورس به یک بحران برای
سرمایهگذاران تبدیل بشود یا خیر؟ میگوید :من
گمان نمیکنم بازار رمزارزها همانند بورس به یک
بحران تبدیل شود .در بازار بورس پیش از سقوط
شاخص ،دولت وقت به صورت جدی مردم را
تشویق به سرمایهگذاری در این بازار میکرد .آن
موقع شرایطی به وجود آمد که ما روزانه  5درصد
رشد شاخص را داشتیم و بسیاری از افراد کار خود
را رها کرده و به دنبال سرمایهگذاری در بازار بورس

بودند .این در حالی بود که پس از مدتی بازار با یک
سقوط وحشتناک همراه شد و باعث شد که مردم از
دولت به عنوان دعوتکننده اصلی به این بازار شاکی
بشوند اما اکنون هیچ مقام دولتی از مردم دعوت
نکرد ه است که در بازار رمزارزها سرمایهگذاری کنند.
این در حالی است که فعاالن این بازار دائما هشدار
دادهاند که بازار رمزارزها همیشه یک بازار پرریسک
به حساب میآید.
این کارشناس حوزه رمزارزها ادامه میدهد :بازار
رمزارزها در این مدت چندین مرتبه شاهد سقوط
سنگین بوده است .به خصوص بیتکوین که 5،6
مرتبه سقوط سنگین را تجربه کرده است و اینطور
نیست که بازار رمزارزها همیشه روبه جلو حرکت
کند .اکنون با توجه به گسترش بازار رمزارزها مسائل
مربوط به آن سختتر از گذشته شده است .مثال

چالشی که اخیرا برای لونا پیش آمده است باعث شد
که رمزارز لونا دچار مشکالت جدی بشود ،پس بازار
رمزارزها یک بازار پرریسک به حساب میآید.
پیشبینی بازار کار دشواری است
قربانی در پاسخ به این پرسش که بازار رمزارزها
در ماههای آتی در چه مسیری حرکت خواهد کرد؟
پاسخ میدهد :پیشبینی بازار کار بسیار دشواری
است اما برخیها معتقدند که وضعیت بازار برای
مدت طوالنی همانند وضعیت فعلی خواهد بود
و بازار نمیتواند خود را باال بکشد .به هر صورت
همانطور که اشاره کردم سرمایهگذارانی که در ایران
در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند اگر زیانی ببینند
نمیتوانند از دولت شکایتی داشته باشند و من
معتقدم در حوزه رمزارزها ،بحرانی همچون بحران
بورس به وجود نخواهد آمد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اعالم کرد

حل مشکل شیرخشک رژیمی نوزادان تا  ۱۰روز آینده

بانک سامان در راستای توجه همیشگی خود
به صنایع و صادرکنندگان ،ضمن حمایت از
برگزاری پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی کشور ،به معرفی خدمات خود به
صادرکنندگان فرآوردههای نفتی پرداخت.
پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
ایران با حضور فعاالن عرصه فرآوردههای نفتی
و پاالیشی و همچنین مقامات مسئول کشور
و با حمایت ویژه بانک سامان ،بیمه سامان،
کارگزاری سامان و صرافی سامان برگزار شد.
گفتنی است ،در این همایش رضا شیرین
گوهریان معاون اعتباری بانک سامان بهعنوان
نماینده گروه مالی سامان به تشریح خدمات مالی
و بیمهای به مدیران و صاحبان صنایع نفت و
پتروشیمی پرداخت و اعضای اتحادیه را از آخرین
دستاوردها و محصوالت گروه مالی مطلع کرد .در
پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران،
پنلهای تخصصی با عناوینی چون تعارض منافع
و تنظیم گری ،آینده نفت و گاز در بستر تحوالت
جاری جهان و چالشهای صنایع پاییندستی
نفت و گاز با حضور جمعی از مسئوالن ازجمله
معاون وزیر صمت ،رئیس سازمان استاندارد،
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
اعضای هیئتعلمی دانشگاه برپا شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد کمبود شیرخشک رژیمی نوزاد را ناشی از عدم تخصیص به
موقع ارز برای واردات ماده اولیه این کاال دانست و اعالم کرد که مشکل این نوع شیرخشک تا  ۱۰روز آینده
به طور کامل حل خواهد شد.
لزاد ه در پاسخ به این سوال که چرا شیرخشک رژیمی در بازار کم است؟
به گزارش ایسنا ،هانی تحوی 
گفت :در مقاطعی باید برای خرید ماده اولیه شیرخشکهای رژیمی ارز مورد نیاز تخصیص داده میشد که
متاسفانه تخصیصی صورت نگرفت و تولیدکننده و واردکننده زمان خرید را از دست دادند .کمبود شیرخشک
رژیمی در بازار ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز است.

حضور متفاوت «خلیج فارس» در نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

غرفه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دو روز نخست
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی میزبان دهها جلسه کاری با مدیران ارشد کشور و فعاالن
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بود.
در روز اول قبل از برگزاری رسمی افتتاحیه این نمایشگاه ،علی

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی مشکل کمبود شیرخشک رژیمی در بازار حل خواهد شد؟ گفت :دو ماه
پایانی سال  ۱۴۰۰ارز شرکتهای تولیدکننده شیرخشک تامین و خرید انجام شد .این محمولهها دو هفته قبل
وارد گمرک شدند و به تدریح در حال ترخیص و تحویل به شرکتهای پخش دارویی هستند.
تحویل زاده اضافه کرد :تشریفات اداری ترخیص کاال از گمرک حدود سه هفته طول میکشد .اینگونه
نیست که وقتی ماده اولیه و شیرخشک نهایی به گمرک برسد بتوان سریع آن را ترخیص کرد .بر اساس
آخرین آمار تشریفات اداری اکثرا انجام شده و محموله در حال ترخیص است .اما  ۱۰روز طو ل میکشد که
این شیرخشکهای رژیمی به مراکز استانها برسد.

علی عسکری :حمایت از شرکتهای دانش بنیان و اقدامات زیست محیطی توسعه مییابد

عسکری به همراه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی و
مهندس اوجی وزیر نفت به بازدید از این نمایشگاه پرداخت.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از افتتاحیه
نمایشگاه ،به غرفه گروه آمد و عالوه بر بازدید ،در جلسات متعدد
با نمایندگان مجلس ،مدیران سایر شرکتهای پتروشیمی و به ویژه
شرکتهای دانش بنیان از برنامهها و اولویتهای این گروه گفت.
علی عسکری همچنین از غرفههای تاپیکو ،شستان ،پترو صنعت
صبا بازدید و با مدیران این شرکتها گفتگو کرد.
حمایت تمام قد از شرکتهای دانش بنیان
دیدار و مذاکرات فشرده با فعاالن شرکتهای دانش بنیان حوزه
نفت گاز و پتروشیمی از مهمترین برنامههای علی عسگری در اولین
روز نمایشگاه بیست و ششم بود.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تأکیدات
مقام معظم رهبری بر استفاده از ایدههای دانش بنیان در افزایش
تولید و اشتغال گفت :اولویت اصلی این مجموعه توجه به ایدههای
ناب جوانان ایرانی و تکیه بر سرمایههای انسانی برای نیل به اهداف
متعالی ترسیم شده است.
اقدامات عملی برای حفظ محیط زیست
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در روز اول
نمایشگاه ،میزبان خانم رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست

مجلس بود.
وی در این نشست ،با اشاره به اجرای پاالیشگاههای گاز بیدبلند و
یادآوران خلیج فارس در حوزه محیط زیست ،تأکید کرد :با راه اندازی
پروژه یادآوران و اجرای موفق طرح جمع آوری گازهای همراه مشعل
در شرق کارون ،گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آرزوی
صدساله خاموش کردن فلرها به طور کامل جامه عمل میپوشاند
که این یک اقدام زیستمحیطی بزرگ و در کالس جهانی است.
علی عسکری در این نشست ،برای افزایش تعامل با فراکسیون
محیط زیست مجلس و توسعه اقدامات زیست محیطی این گروه
بزرگ پتروشیمی اعالم آمادگی کرد.
مذاکرات و دیدارهای فشرده سایر مدیران ارشد شرکت
در دو روز نخست این نمایشگاه ،غرفه گروه صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ،مدیران ارشد شرکتهای تابعه ،در این نمایشگاه
جلسات مذاکره و کاری متعددی را با شرکتهای همکار ،مشتریان
و عالقمندان به همکاری برگزار کردند.
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی با شعار «نفت دانش بنیان؛ تولید ایرانی ،صادرات
جهانی» برگزار شده از  ۲۳تا  ۲۶اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱دایر است.
عالقهمندان از ساعت  ۹تا  ۱۶برای آشنایی با دستاوردهای گروه
صنایع پتروشیمی خلیجفارس به سالن  ۳۸Bمراجعه کنند.

افتتاح کتابخانه پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد
بانک پاسارگاد در ادامه فعالیتهای داوطلبانه خود در راستای تداوم ایفای
نقش در رسالتهای ارزشی اجتماعی و در ادامۀ احداث مدارس و کتابخانهها
در نقاط مختلف کشور ،کتابخانه «پاسارگاد» را در استان فارس ،شهرستان
پاسارگاد افتتاح کرد.
طی مراسمی که در روز پنجشنبه مورخ 22اردیبهشتماه  1401با حضور
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و برخی اعضای هیئت مدیره بانک،
اسماعیل محبیپور معاون سیاسی استان فارس ،جالل رشیدی نماینده
مجلس شورای اسالمی ،امامان جمعه شهرهای پاسارگاد ،فرماندار و رئیس
شورای اسالمی شهر پاسارگاد ،روحالله منوچهری مدیرکل نهاد کتابخانههای
استان فارس و اهالی شهرستان پاسارگاد برگزار شد ،کتابخانه پاسارگاد در این
شهرستان افتتاح شد.
در این مراسم اسماعیل محبیپور ،معاون سیاسی امنیتی استان فارس ،از
ی که در جهت ارتقا و تثبیت فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی بهویژه
تمام کسان 
در زمینه کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی تالش میکنند تشکر کرد و از
اقدامهای صورتگرفته توسط بانک پاسارگاد و درک صحیح این سازمان از واژه
مسئولیتهای اجتماعی تقدیر کرد و از این بانک بهعنوان الگویی برای سایر
سازمانهای فعال در این حوزه یاد کرد.
وی در ادامه ،محل احداث این کتابخانه و سرعت انجام این پروژه را از
ویژگیهای مهم و مثبت آن برشمرد و از این کتابخانه بهعنوان مکان و فرصتی
مناسب برای آشنایی جوانان استان با فرهنگ این مرز و بوم یاد کرد.
همچنین مهدی علیپور سرپرست فرمانداری پاسارگاد ضمن خیرمقدم بابت

حضور مسئوالن شهر شیراز و قدردانی از دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک
پاسارگاد بابت حمایت این بانک از ساخت کتابخانه ،فرهنگ کتابخوانی را یکی
از ارکان مهم اشارهشده در نظام اسالمی و مکتب ایرانی برشمرد
مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد در مراسم افتتاح کتابخانه پاسارگاد،
با اشاره به برکات رضوی بودن این بانک ،ضمن تشکر از مقامات استانی و
کشوری حاضر در مراسم و قدردانی از اعضای هیئت مدیره و هیأتعامل
بانک برای حضورشان که مهر تأییدی است بر حمایت از سیاستهای بانک
پاسارگاد در حوزه مسئولیتهای اجتماعی گفت :بانک پاسارگاد تاکنون
۲۷مدرسه در کشور احداث کرده و ۱۲مدرسه در کشور در حال ساخت است
که انشاءالله باتوجهبه سرعت پیشرفت کار ،تا مهرماه ،به بهرهبرداری میرسد
و دانشآموزان عزیز از این مدارس استفاده خواهند کرد و ۷مدرسه دیگر نیز
توسط بانک پاسارگاد در مرحله طراحی و ساخت است که به کارنامه بانک
اضافه خواهند شد.
ن کرد :در مسئولیتهایی
وی که در سابقه خود ریاست بانک مرکزی را دارد بیا 
که داریم باید راهها را باز کنیم تا کارها بهسرعت انجام شود و این بحث بسیار
جدی است .این کتابخانه نیز هجدهمین کتابخانه احداثی بانک پاسارگاد
است و ۲کتابخانه دیگر نیز در دست بررسی داریم .وی افزود مسئولیتهای
اجتماعی در بانک پاسارگاد خیلی گستردهتر از دامنه بحث مدارس و کتابخانه
است و نقطه آغازین این حرکت ،برمیگردد به فرمایش و رهنمود مقام معظم
رهبری در سالی که تحت عنوان سال فرهنگ اعالم شد.
ما خودمان را مشمول این آیه شریفه که میفرماید “ولقد مکناکم فیاالرض

(آیه  ۱۰سوره اعراف) تلقی کردیم و سعی کردیم که از این تمکن که در بانک
پاسارگاد به واسطه اعتماد مردم بهوجود آمده است و به ما امانت دادهاند ،از این
امانت درست استفاده کنیم و در راه ارتقای رفاه جامعه هزینه کنیم ،بحثهای
فرهنگی که بسیار مهم است مانند کتابخانه ،دانشگاه و مسئله فرهنگی باید
در رأس مسائل موردتوجه قرار گیرند .در حوزه مسئولیتهای اجتماعی،
ما با تشخیص وزارت بهداشت7 ،هزار تخت بیمارستانی و بیمارستانهای
1000تختخوابی در شهرکهای سالمت ایجاد میکنیم که رویکرد گردشگری
سالمت هم دارند و اولین بیمارستان هزار تختخوابی را در قم بر اساس پایین
بودن سرانه تخت به تشخیص وزارت بهداشت شروع کردیم.
مجید قاسمی بیان کرد ،درست است که خداوند امکاناتی را به ما امانت داده
ولی امانت هستند و حساب و کتاب دارند و اینگونه نیست که اجازه داشته
باشیم منابع را برای امور غیرموجه هزینه کنیم ،حداقل باید پاسخگوی یک و
نیم میلیون نفر سهامدار در کل کشور باشیم .بانک پاسارگاد بانکی است ملی
به این معنی که در سرتاسر کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم ۱.۵میلیون
نفر سهامدار دارد و در تمام هزینهها باید پاسخگوی سهامداران عزیز باشد.
۸میلیون نفر سپرده گذار هستند و همین االن  ۱۲میلیون نفر در شهر هوشمند
ما در حال استفاده از خدمات مالی هستند .آنجا در همان آیه شریفه “و لقد
مکناکم فی االرض” خداوند در ادامه میفرمایند “و جعلنا لکم فیها معایش
قلیال ما تشکرون”“ ،ما تشکرون” چه کسانی هستند؟ آنها که از همین تمکن
درست استفاده نمیکنند .ما مسئولیت داریم و بایستی مراقبت کنیم ،منابع
مردم ،امانات مردم را درست و بجا هزینه کنیم.

همایش آموزشی تبیین سیاستهای اعتباری
بانک مسکن با حضور مدیر عامل ،رئیس و
اعضای هیات مدیره ،روسای دوایر اعتباری
مدیریتهای این بانک و جمعی از مدیران
ستادی در مجتمع رفاهی و آموزشی دریاکنار
بابلسر برگزار شد.
در این مراسم محمود شایان مدیرعامل بانک
مسکن یکی از وظایف اصلی بانک در سال
جاری را تأمین منابع برای طرح نهضت ملی
مسکن عنوان کرد و گفت :یکی از برنامههای
مهم دولت سیزدهم که جزو شعارهای تبلیغاتی
ریاست محترم جمهوری نیز در زمان انتخابات
بود ساخت یکمیلیون مسکن در سال است
و امروز با وجود اینکه اعتبارات اجرای طرح
ساخت یکمیلیون مسکن در سال بین  27بانک
و موسسه مالی و اعتباری تقسیمشده اما نگاه
و انتظار همگان از بانک مسکن بیش از سایر
بنگاههای اقتصادی است.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه تاکنون
در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع  ۱۳هزار
و  ۸۶۶میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز
شده است ،اظهار داشت :از این میزان  ۸هزار و
 ۲۵۴میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و
 ۵هزار و  ۶۱۲میلیارد تومان از محل تسهیالت
است.
در همین استان مازندران تا اواسط اردیبهشت
ماه سال جاری  ۱۰۷۹پروژه با ظرفیت  ۹۱۷۴واحد
در سامانه مربوط به این طرح ثبت نام کردند
و تاکنون قرارداد مربوط به  ۲۳۸۳واحد به ثبت
رسیده و الباقی پروژه ها هم در حال تکمیل
مدارک برای انعقاد قرارداد هستند.
وی در ادامه از برخی برنامه های بانک
مسکن در سال جاری پرده برداشت و اظهار
کرد :امسال به دنبال افزایش سرمایهی نقدی
بانک هستیم و ازاینرو رایزنیهای الزم با دولت
محترم برای تزریق پول به بانک در حال انجام
است .در ادامه این روند نیز یکی از سیاستهای
کلی بانک مسکن برای افزایش سرمایه را فروش
امالک مازاد است و در سال جاری اراده قوی
داریم که امالک مازاد بانک را در راستای افزایش
سرمایهی بانک به فروش برسانیم.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین به رشد
شاخص های عملکردی بانک اشاره کرد و
افزود :امیدواریم بتوانیم بعد از چندین سال
در سال جاری به مرحله سوددهی برسیم.
در سال گذشته همزمان شاهد رشد تمامی
شاخصهای بانک مسکن در ارزیابیهای صورت
گرفته از سوی بانک مرکزی بودیم که این امر در
نظام بانکی کشور بینظیر است.
شایان در ادامه تولید و صادرات را دو راه
نجات کشور از بحرانهای اقتصادی دانست و
گفت :در کشور بیش از  120صنعت وابسته به
صنعت ساختمان در حال فعالیت میباشند؛
اگر بانک مسکن بتواند در این بخش حضور
فعالتری نسبت به گذشته داشته باشد
قطعا ً از خروج مصالح و کاالهای ساختمانی
با قیمت نازل از کشور ممانعت خواهد شد.
وی به اهمیت اجرای تحول بزرگ اقتصادی اشاره
کرد و افزود :اجرای تحول بزرگ اقتصادی کار
پیچید ه و بزرگی است و مجریان باید مزایای این
طرح را برای جامعه روشن کنند چراکه اجرای
صحیح این طرح برای مردم بهبود معیشت و
رفاه عمومی را به ارمغان خواهد داشت.
شایان با بیان اینکه یکی از بسترهای مهم این
تحول اقتصادی ،حذف ارز ترجیحی است ،اظهار
کرد :دولت سیزدهم برای ارتقا رفاه جامعه این
اقدام شجاعانه را با تمام چالشهای پیش رو
پذیرفته و در حال اجرای آن است.
مدیر عامل بانک مسکن در پایان با بیان اینکه
در اجرای این طرح باید همسو باسیاستهای
دولت حرکت کنیم ،عنوان کرد :همسویی
با برنامه های دولت موجب می شود تا
سیاستهای جدید اقتصادی دولت به نحو
احسن و با کمترین آسیب به اجرا درآید که در
این صورت قطعا ًاجرای این طرح برای کشور آثار
مطلوبی به همراه خواهد داشت.

