
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
7 ویژه دستاوردهای دولت تدبیر و امید

شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

ب��ا توج��ه به اهمیت س��ال ج��اری در 
خصوص تاکید بر رونق اقتصادی و خروج از 
رکود وهمچنین دغدغه اشتغال به ویژه برای 
اقشار تحصیل کرده، بخش مسکن و ساختمان 
به عنوان پیش��ران خ��روج از رکود از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل بانک 
مس��کن درنشس��ت خبری که به مناس��بت 
عملکرد سه ساله این بانک در دولت یازدهم 
برگزار ش��د،با تاکید بر اینکه بخش مسکن و 
ساختمان با بیش از100 رشته از فعالیت ارتباط 
پسین وپیشین دارد و می تواند نقش لوکوموتیو 
و پیش��ران را در اقتصاد کش��ور داشته باشد، 
گفت: بنابراین تمام تالش بانک این است تا 
بخش مسکن و س��اختمان در راستای رونق 
اقتصادی نقش تخصصی و توسعه ای خود را 
به کار گیرد.بت شکن ادامه داد: از طرف دیگر 
بانک مس��کن همواره تالش می کند تا بستر 
الزم برای خانه دار شدن خانوارهای متوسط 
با تاکی��د بر زوجین از طریق توانمندس��ازی 
وافزای��ش مبل��غ تس��هیالت را فراه��م کند.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه یکی 
از سیاس��ت های ابالغی مق��ام معظم رهبری 
در چارچوب سیاس��ت های سرمایه گذاری، 
تجهیز پس انداز ملی اس��ت افزود: درهمین 
راس��تا نیز یکی از اهداف بانک، پیاده سازی 
تجهیز پس انداز ملی از طریق ارتقای فرهنگ 
پس انداز است.وی پاسخ مناسب به تقاضای 
مصرفی خانوارها در حوزه مسکن را از جمله 
برنامه های بانک مس��کن عنوان کردوگفت: 
از همین رو طی یکس��ال گذشته سبد کاملی 
از تس��هیالت خرید و ساخت مسکن توسط 
این بانک آماده و به متقاضیان ارائه شده است.
وی در تشریح سبد تسهیالتی این بانک برای 
خرید وس��اخت گفت: یک��ی از محصوالت 
اصل��ی این س��بد مبتنی بر تقوی��ت فرهنگ 
پس انداز "صندوق پس انداز مس��کن یکم" 
اس��ت که از خرداد سال گذشته تاسیس شد 
تا متقاضیان به شرط س��پرده گذاری یکساله 
بتوانند تا سقف 80 میلیون تومان در تهران،60 
میلیون تومان در مراکز اس��تان ها و شهرهای 
ب��االی 200 هزار نفر جمعی��ت و 40 میلیون 
تومان در س��ایر شهرها تس��هیالت خرید و 
س��اخت مس��کن دریافت کنند که این میزان 
برای زوجین برای یک پالک ثبتی به دو برابر 
افزایش می یابد.بت ش��کن با اشاره به اینکه 
نرخ تسهیالت صندوق یکم در ابتدای تاسیس 
این صندوق 14 درصد و یکی از پایین ترین 
نرخ های س��ود در نظام بانکی بود، گفت: با 
وجود ن��رخ معقول 14 درص��د ارزیابی های 
ما این بود که این نرخ باال اس��ت بنابراین به 
تناس��ب روند کاهشی نرخ تورم، نظام بانکی 
نرخ سود س��پرده ها و نرخ سود تسهیالت را 
کاهش داد و بانک مسکن نیز در همین راستا 

روند کاهشی نرخ س��ود تسهیالت صندوق 
یک��م را آغاز کرد ت��ا خوش��بختانه با اعالم 
رئیس جمهور در پایان هفته دولت نرخ سود 
تس��هیالت از محل صندوق یکم تک رقمی 
ش��د.وی با بیان اینکه دس��تورالعمل اجرایی 
کاهش نرخ سود تسهیالت از 13 شهریور ماه 
به تمام 1255 شعب بانک مسکن در سراسر 
کشور ابالغ شده است، تصریح کرد: با توجه 
به اهمیت احیای بافت های بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری نرخ سود تسهیالت خرید 
و س��اخت در این مناطق ب��ه 8 درصد و این 
نرخ برای س��ایر مناطق شهری به 9.5 درصد 

کاهش یافت.
مدیرعامل بانک مسکن از کاهش حدود 
41 درصدی میزان اقساط پرداختی تسهیالت 
پرداختی صندوق پس انداز یکم نسبت به نرخ 
سود 14 درصد در ابتدای افتتاح این صندوق 
خبرداد و گفت: قس��ط پلکانی تسهیالت 80 
میلیون تومانی در بافت فرسوده شهری تهران 
با س��ود 8 درص��د 683 هزار توم��ان و برای 
سایر مناطق شهری تهران با سود 9.5 درصد 
742 ه��زار تومان خواهد بود. قس��ط پلکانی 
تسهیالت 60 میلیون تومانی در بافت فرسوده 
شهری مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 
هزار نفر جمعیت با سود 8 درصد به 512 هزار 
تومان و در خارج از بافت فرسوده شهری این 
مناطق با سود 9.5 درصد به 557 هزار تومان 
کاهش یافت که حاکی از کاهش 41 درصدی 
میزان اقس��اط پرداختی دارد. همچنین میزان 
اقساط پلکانی تسهیالت 40 میلیون تومانی در 
سایر مناطق شهری کشور برای بافت فرسوده 
ب��ا نرخ 8 درصد 341 هزار تومان و در خارج 
از بافت فرسوده شهری این مناطق با نرخ 9.5 
درصد 371 هزار تومان تعیین شد.وی دریافت 

تسهیالت بدون سپرده و از محل خرید اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
)تس��ه( دومین محصول این بانک در بخش 
تسهیالت خرید و ساخت مسکن اعالم کرد 
وافزود: سقف این تسهیالت برای هر فرد در 
تهران 60 میلیون تومان با مبلغ قسط 895 هزار 
تومان، در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 
200 هزار نفر جمعی��ت 50 میلیون تومان با 
مبلغ قسط 746 هزار تومان و برای سایرمناطق 
شهری نیز40 میلیون تومان با مبلغ قسط 596 
هزار تومان در نظر گرفته ش��ده است که این 
میزان تس��هیالت برای زوجین در تهران 100 
میلیون تومان، مراکز استان ها وشهرهای باالی 

200هزارنفرجمعیت 80 میلیون تومان و سایر 
مناطق شهری 60 میلیون تومان و با نرخ سود 
17.5 درصد خواهد بود. این تسهیالت برای 
متقاضیانی اس��ت که تمایل به انتظار یکساله 

برای دریافت وام ندارند در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.وی درادام��ه اف��زود: محصول س��وم 
تس��هیالتی این بانک به ویژه برای زوج های 
جوان ترکیبی از حس��اب »صندوق پس انداز 
یکم« با نرخ 8 درصد برای بافت فرس��وده و 
9.5 درصد در س��ایر مناطق شهری و »اوراق 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن«با نرخ 
17.5 درصد اس��ت. به عنوان مثال اگریکی از 
زوجین با افتتاح حساب از تسهیالت صندوق 
یک��م اس��تفاده می کن��د زوج دیگرمی تواند 
همزمان 50 میلیون تومان تسهیالت از محل 
اوراق ح��ق تق��دم تس��هیالت دریافت کند. 
سقف تسهیالت ترکیبی حساب صندوق یکم 
و اوراق ح��ق تقدم ب��رای تهران 130 میلیون 
توم��ان، برای مراکز اس��تان ه��ا 100 میلیون 
تومان و سایر مناطق شهری 70 میلیون تومان 
است.مدیرعامل بانک مسکن گفت: همچنین 
متقاضیانی که در صن��دوق پس انداز جوانان 
طی سال های 79تا81 سپرده گذاری کرده اند 
می توانند از تسهیالت بدون سپرده این بانک 
تا سقف 60 میلیون تومان در تهران، 50 میلیون 
تومان در مراکز اس��تان ها و 40 میلیون تومان 
در سایر مناطق شهری استفاده کنند.وی گفت: 
پنجمین بسته تسهیالتی خرید و ساخت بانک 
مسکن استفاده از تس��هیالت بدون سپرده تا 
س��قف 60 میلیون تومان، 50 میلیون تومان و 
40 میلیون تومان این بانک با نرخ 18 درصد 
مصوب شورای پول و اعتبار است.بت شکن 
تاکید کرد: در حال حاضر پنج محصول بانک 
مس��کن با ویژگی ها، مکانیزم ها و نرخ های 
متفاوت ارائه می شود و متقاضیان بسته به نیاز 
خود می توانند از آنها استفاده کنند.مدیرعامل 
بانک مسکن بخش دیگری از تسهیالت بانک 
مس��کن را در بخش تقویت طرف عرضه و 

ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
بانک مسکن در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی سیاس��ت های اعتباری خود را برای 
انبوه س��ازان تس��هیل کرده اس��ت. در حال 
حاضر تس��هیالت س��اخت به روش س��نتی 
برای مجتمع ) از دو واحد بیش��تر( در تهران 
و شهرهای بزرگ 110 میلیون تومان، به انبوه 
 سازی به روش صنعتی 130 میلیون تومان و 
انبوه س��ازی با روش های جدید مشروط بر 
انتقال فناوری های جدید به داخل کش��ور تا 
س��قف 150 میلیون تومان به ازای هر واحد 
مسکونی اس��ت. تسهیالت ساخت در مراکز 
اس��تان ها به روش س��نتی 90 میلیون تومان، 
برای صنعتی س��ازی 110 میلی��ون تومان و 
س��اخت و ساز با رویکرد ورود فناوری های 
جدید 130 میلیون تومان تعیین ش��ده است.
بت ش��کن از افزای��ش 23 درص��دی میزان 
سپرده های بانک مسکن در سال 94 خبرداد 
و گفت: بر این اس��اس س��پرده ه��ای بانک 
مس��کن در همان س��ال به 496 هزار میلیارد 
ریال رس��ید که این میزان در 4 ماهه امس��ال 
حجم س��پرده های بانک به 506 هزار میلیارد 
ریال افزایش یافت.مدیرعامل بانک مسکن به 
فعالیت این بانک در بخش مس��کن مهر نیز 
اش��اره کرد و گفت: قرارداد منعقده این بانک 
حدود 502 هزار میلیارد ریال است که حدود 
470 ه��زار میلیار ریال تاکنون توس��ط بانک 
مسکن تس��هیالت به مس��کن مهر پرداخت 
ش��ده اس��ت. از حدود 2 میلیون و 300 هزار 
واحد مس��کن مهر تا کنون ی��ک میلیون 680 
هزار فقره فروش اقس��اطی شده و بالغ بر 366 
هزار میلیارد ریال مبلغ فروش اقساطی مسکن 
مهر توسط بانک مسکن است.این مقام مسئول 
 در بانک مسکن همچنین ازتاسیس موسسات 
پس انداز و تس��هیالت منطقه ای مس��کن در 
مراکز اس��تان ها با هدف کمک به تامین مالی 
بخش مس��کن به وی��ژه در مناطق جغرافیایی 
خاص خبرداد و گفت: قرار است شورای پول 
واعتبار دستورالعمل راه اندازی این نهاد جدید 
را بررس��ی کند. ویژگی اصلی این نهادها این 
اس��ت که تسهیالت فقط در شعاع جغرافیایی 
خاص ایجاد شده مصرف می شود.بت شکن 
افزود:20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک 
مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی 
عام توسط آحاد مردم تامین می شود.این نهاد 
در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می کند 
و سهامدارانی که در آن سپرده گذاری می کنند 
عالوه بر اینکه از منفعت سپرده گذاری بهره مند 
می شوند،می توانند از منفعت سهامداری خود 
نیز بهره ببرد. اجرای پروژه های بزرگ کش��ور 
با توجه به سیاس��ت های توس��عه ای کشور و 
تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت 
فرس��وده در مناطق خاص، از طریق این نهاد 

مالی می توانند تامین مالی شوند.

نگاهی به دستاوردها و طرح های توسعه ای سازمان منطقه آزاد انزلی در هفته دولت

 افتتاح وآغازعملیات اجرایی۶۳ پروژه عمرانی،سرمایه گذاری وفرهنگی 
به ارزش۲۶۱ میلیاردریال درمنطقه آزاد انزلی

هفته دولت بهترین فرصت برای تبیین گفتمان و بیان 
دستاوردها نظام اسالمی و خدمات دولت در سطح کشور 
اس��ت. بی شک عنایت و نگاه ویژه دولت تدبیر و امید در 
س��اختن ایرانی سربلند و آباد با مش��ارکت مردم فرصتی 
ب��ه وجود آورد تا طالیه داران عرضه خدمت رس��انی در 
س��ازمان منطقه آزاد انزلی با افتتاح طرح های توس��عه ای 
و پ��روژه های عمرانی در بخش ه��ای مختلف اقتصادی، 
عمران��ی، فرهنگی،صنعت��ی، افق جدیدی از پیش��رفت و 
توسعه در س��ال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل را به منصه 
ظهور برسانند.س��ازمان منطقه آزاد انزل��ی درهفته دولت 
امس��ال که با ش��عار اقدام و عمل مل��ت –دولت، امیدوار 
و اس��توار نامگذاری شده بود و در راستای اجرای فرامین 
مقام معظم رهبری و ریاس��ت محترم جمهور، هفته دولت 
را که یاد آور خدمات شهیدان رجایی و با هنر و خدمات 
دولتمردان بوده مغتنم ش��مرده و در ادامه حرکت مس��یر 
توس��عه و دستاوردهای مختلف س��ازمان در بهبود فضای 

کسب و کار، رشد شاخص های اقتصادی اجرای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی، ایجاد زیر س��اخت های الزم منطقه، 63 
پروژه در بخ��ش های صنعتی،تجاری، فرهنگی،عمرانی و 
گردشگری را درسطح شهرک های صنعتی، فازتجارت و 
گردش��گری و 28 روستای این منطقه با اعتبار261 میلیارد 
ریال به بهره برداری رسیدوعملیات اجرایی شان آغاز شد.
الزم به ذکراس��ت این طرح ها ش��امل بهره برداری 
از 4 واح��د صنعتی در راس��تای فعال س��ازی واحد های 
راکد در ش��هرک های صنعتی منطقه با اعتبار دویست و 
پنج میلیارد ریال و افتتاح 8 پروژه س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی ش��امل مجتمع های گردش��گری، اقامتی، هتل 
آپارتمان س��ه س��تاره، دفاتر بیمه و نمایشگاه و خدمات 
پ��س از خودرو ب��ا اعتبار 495 میلیارد ریال بوده اس��ت 
ک��ه با به��ره برداری از ای��ن طرح ها ب��رای 240 نفر به 
طور مس��تقیم فرصت ش��غلی ایجاد شده اس��ت.درادامه 
ط��رح های هفت��ه دولت با حضور مدی��ر عامل و رییس 

هی��ات مدیره س��ازمان منطقه آزاد انزل��ی و مدیران کل 
دس��تگاه های اجرایی و فرهنگی استان، 31 پروژه عمران 
روستایی ش��امل آسفالت راه روستایی، تسطیح اراضی و 
الیروبی کانال های آبرس��انی همراه با 10 طرح فرهنگی 
ش��امل بهره ب��رداری از دو مس��جد، بزرگترین س��رای 
فرهنگ��ی گیالن و بهره برداری از 5 زمین ورزش��ی بوده 
اس��ت که ارزش ریال��ی این پروژه ه��ا 39 میلیارد ریال 
اس��ت.همچنین ازس��وی س��ازمان منطق��ه آزاد انزلی به 
منظ��ور ارتقای خدمات در حوزه گردش��گری دو پروژه 
اس��تخر سر پوشیده و آماده سازی اراضی نوار ساحلی را 
با اعتبار سی و یک میلیارد ریال افتتاح شد و دراین هفته 
عملیات س��اخت 5 پروژه تجاری مجتمع نمایش��گاهی، 
گردش��گری، خدماتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و 3 پروژه زیرس��اختی و گردش��گری از س��وی سازمان 
مجموعًا با اعتبار چهار صد و نود و یک میلیون ریال در 

منطقه آزاد انزلی آغاز ش��د.

 اهمیت ویژه بخش مسکن و ساختمان 
به عنوان پیشران خروج از رکود

افزایش 141درصدی فروش اموال 
تملیکی در سه سال اخیر

مدیرعامل س��ازمان اموال تملیکی 
درنشس��ت خبری که به مناس��بت هفته 
دولت برگزارشدگفت:این سازمان با اعالم 
فروش 10،835 میلیارد ریال در سه ساله 
گذش��ته از افزایش 141 درصدی فروش 
ام��وال منقول و غیر منقول این س��ازمان 
نسبت به دوره سه ساله قبل از آن خبر داد 
و افزود: کل اموال تعیین تکلیف شده در 
سازمان از قبیل فروش، انهدام، استرداد و 
اعاده اظهارنامه طی سال گذشته 37،359 
میلیارد ریال بوده است که از آن میان مبلغ 
4،585 میلی��ارد ریال فروش، 265 میلیارد 
ری��ال آن انه��دام، 2،285 میلی��ارد ریال 
اس��ترداد و 30،224 میلیارد ریال آن اعاده 
اظهارنامه گردیده است.وی در ادامه اظهار 
داشت: در 5 ماهه نخست سال جاری کل 
فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان 
1،067 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 
دوره مشابه سال گذشته 140 درصد رشد 
داش��ته است. ایشان در تش��ریح این امار 
گفت: طی همین مدت 305 میلیارد ریال 
انهدام با 187 درصد رش��د، 989 میلیارد 
ریال اس��ترداد با 358 درصد رشد و بیش 
از 2،840 میلیارد ریال اعاده با رش��د 23 
درصد رشد نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل داش��ته ایم.این مقام مسئول بیشترین 
اقالم منهدم ش��ده توسط س��ازمان اموال 
تملیکی را به ترتیب کاالهای سریع الفساد 
مانند حبوبات، غالت و مواد غذایی، انواع 
نوش��یدنی،میوه و کاالهای خاص ش��امل 
لوازم آرایش��ی و بهداشتی فاقد مجوزهای 
مصرف، انواع دارو، مواد معدنی، شیمیایی، 
فلزی، انواع منس��وجات، پوشاک و البسه 
مستعمل عنوان نمود که در راستای صیانت 
از سالمت جامعه و کمک به تولید داخلی 
توس��ط این سازمان امحاء می گردد.وی با 
اش��اره به محدودیت های سازمان جهت 
نگهداری مطلوب کاالهای در اختیار افزود: 
انباره��ای موجود س��ازمان اموال تملیکی 
اعم از ملکی،امانی و اس��تیجاری 147000 
متر مربع می باش��د که در سال جاری نیز 
13،000 مت��ر مربع انبارجدید ملکی به آن 
اضافه شده است وبا توجه به نیاز روزافزون 
 س��ازمان، توس��عه و تجهی��ز انباره��ا از 
اولویت های سازمان در سال جاری است.
دلی��ری در م��ورد حضور س��ازماان اموال 
تملیک��ی در ب��ورس کاال اظهار داش��ت: 
فرآیندهای حضور سازمان در بورس کاال 
انجام شده و 5 مرحله کاالی قابل ارائه در 
ب��ورس عرضه گردیده ولی به لحاظ اعاده 
اظهارنامه از سوی گمرک توسط صاحبان 
کاال عماًل فرآیند فروش به اتمام نرس��یده 
اس��ت و سازمان در صدد آن است که این 
ن��وع موانع را نیز مرتفع نماید و با حضور 
فعال تر در بورس کاال، به لحاظ شفافیت و 
ایجاد رقابت بیشتر، کاالهای متروکه را در 

این نوع بازارها نیز عرضه نماید.

خبرنامه

      

 بانک مسکن همواره 
تالش می کند تا بستر 

الزم برای خانه دار شدن 
خانوارهای متوسط با 

تاکید بر زوجین از طریق 
توانمندسازی وافزایش مبلغ 

تسهیالت را فراهم کند
      


