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ساده ترین راهکار برای مبارزه با تحریم ها، 
توجه جدی به اقتصاد مقاومتی 
معاون بین الملل بانک صادرات ایران س��اده ترین 
راه��کار ب��رای مبارزه ب��ا تحریم ها را توج��ه جدی به 

اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
مه��دی گودرزی در »نشس��ت هم افزایی یک هزار 
مدیر عملیاتی ش��بکه بان��ک صادرات ای��ران«، گفت: 
مدیری��ت جهادی در همه حوزه ه��ا )به خصوص حوزه 
ارز و بین المل��ل( می تواند موثر باش��د. همچنین رونق 
تولید نیز به عنوان شعار اصلی امسال می تواند در بخش 
کاهش واردات، افزایش صادرات و عدم وابستگی به ارز، 
ما را یاری دهد. وی در ادامه محور اصلی تحریم ها را در 
سه حوزه توقف تراکنش ها، انسداد دارایی ها و جلوگیری 
از انتقال وجه عنوان و تصریح کرد: هدف دشمن از این 

موضوع، تسلط بر نظام بانکی و سایر بخش هاست.
معاون بین الملل با اش��اره به تنوع تحریم هایی که 
از س��وی کش��ورهای غربی و به خصوص امریکا شکل 
می گی��رد، تصریح کرد: ما نیز بواس��طه ایجاد تنوع در 
کارگزاران خود س��عی در رفع آس��یب های ایجاد شده 
داریم. وی درخصوص دالیل مشکالت وجود در زمینه 
اعتبارات اس��نادی گفت: وجود تحریم و عدم اطمینان 
بانک های خارجی از تامین ارز توس��ط بانک های ایرانی 
از جمله این موارد است ولی درخصوص صندوق توسعه 
ملی و خطوط فاینانس، امکان گشایش اعتبار را داریم.

قرعه کشی نهمین دوره باشگاه مشتریان 
بانک آینده

یازده��م  چهارش��نبه،  روز  در  مراس��می،  ط��ی 
اردیبهش��ت ماه سال 98، در س��الن همایش ساختمان 
مرک��زی بانک آینده و با حض��ور اعضای هیأت مدیره و 
جمعی از معاونان، مدیران و رؤسای شعب بانک آینده، 
مراس��م قرعه کشی نهمین دوره باشگاه مشتریان، انجام 
شد. با انجام این قرعه کشی، برندگان 1398 جایزه نقدی 

به ارزش 13.450.000.000 ریال، شناخته شدند.
آقایان: علی ابراهیمی از شعبه تهران - بازار موبایل، 
بیرامعلی اس��کندرزاده میانجی از شعبه تهران - مقدس 
اردبیلی و حمیدرضا فیروززاده از ش��عبه شیراز، هر کدام 
برنده یک جایزه یک میلیارد ریالی شدند. ضمناً، آقایان: 
آرش کشاورزی از شعبه تهران - دو راهی قلهک، علی اصغر 
یمینی از شعبه تهران - صادقیه، محمد حسینعلی زاده از 
شعبه تهران - بازار آهن )بهاران 2(، میرابوالفضل حسنی 
از شعبه تبریز - خیابان امام خمینی)ره(، و خانم فرشته 
روش��ن چراغ از شعبه کرمانش��اه - میدان فردوسی، هر 
کدام، برندگان جایزه پانصد میلیون ریالی بودند. برندگان 
1390 جایزه دیگر، شامل: 200 جایزه ده میلیون ریالی 
و 1190 جای��زه پن��ج میلیون ریالی نیز در این جلس��ه 

مشخص و تعیین گردیدند.

 اپلیکیشن 60 در کمتر از 60 ثانیه
فعال می شود

نصب و راه اندازی اپلیکیش��ن 60 بانک ملی ایران 
که برای تولید رمزهای یک بار مصرف به کار می رود، 

کمتر از 60 ثانیه زمان می برد!
ب��ا توج��ه به بخش��نامه بان��ک مرک��زی از ابتدای 
خردادماه اس��تفاده از رم��ز دوم یکبار مصرف برای همه 
دارندگان کارت بانک ملی ایران الزامی اس��ت و رمزهای 
دوم ثابت از این تاریخ کاربردی نخواهند داش��ت. بر این 
اساس، دارندگان کارت های بانک ملی ایران با استفاده از 
اپلیکیشن 60 می توانند رمز دوم یکبار مصرف را تولید و 

از آن در تراکنش های غیرحضوری خود استفاده کنند.
این اپلیکیش��ن از س��ایت بانک ملی قابل دریافت و 
نصب است و راه اندازی آن از طریق سامانه بام، دستگاه های 

خودپرداز، کیوسک یا Cashless انجام خواهد شد.

 اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال
به سیل زدگان از بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات، مبلغ 4 میلیارد و 240 میلیون 
ریال به منظور کمک به هموطنان سیل زده در استان های 

گلستان، لرستان و خوزستان کمک نقدی کرد.
این مبلغ در چارچوب کمک های این بانک به دنبال 
واقعه سیل اخیر و با هدف کمک و ابراز همدردی با هموطنان 
سیل زده پرداخت شد. پیشتر حساب جداگانه ای نزد شعبه 
مرکزی بانک توس��عه ص��ادرات ایران ب��رای جمع آوری 
کمک های نقدی همکاران به هموطنان س��یل زده افتتاح 
شده بود. این حساب به شماره 0100025922004 به نام 
بانک توسعه صادرات ایران است که اختصاص به دریافت 
کمک های مردمی به س��یل زدگان اس��تان های گلستان، 

لرستان، خوزستان و فارس دارد.

 افتتاح فاز اول مجتمع ذوب آهن بیستون
با سرمایه گذاري بانک صنعت و معدن 
فاز اول مجتمع ذوب آهن بیستون با سرمایه گذاري 
بان��ک صنعت و معدن و با حضور رئیس جمهور و وزیر 

صنعت، معدن و تجارت به بهره برداري رسید.
طرح مزبور که از س��وي بان��ک صنعت و معدن با 
تس��هیالت ارزی 52 میلیون یورو و تس��هیالت ریالي 
203 میلیارد ریال تأمین مالي ش��ده اس��ت، ظرفیت 
تولی��د 200 ه��زار تن انواع ش��مش ف��والدی را دارا 
مي باش��د و با اج��راي آن زمینه اش��تغال 253 نفر به 

صورت مستقیم فراهم می شود.

اخبار

۱۵00 میلیارد تومان اعتبار برای خدمات زیربنایی مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه وشهرس��ازی در مسکن مهر با بیان اینکه 200 هزار واحد 
مسکن مهر تا پایان امس��ال تکمیل می شود، از اختصاص 1500 میلیارد تومان 

برای کمک به ایجاد خدمات زیر بنایی و انشعابات این واحدها خبر داد.
احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به اینکه تا پایان امسال واحدهای مسکن مهر 

باقی مانده تکمیل و به متقاضیان واگذار می ش��ود گفت: از مجموع 2 میلیون و200 
هزار مسکن مهر شهری یک میلیون و800 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و200 

هزار واحد آن آماده تحویل و200 هزار واحد باقی مانده هم تا پایان امسال تکمیل می شود.
وی اظه��ار کرد : براس��اس مصوب��ه مجلس هزار و500 میلی��ارد تومان برای کمک 
به ایجاد خدمات زیر بنایی، انش��عابات و خطوط انتقال، محوطه س��ازی، ایجاد مسجد و 
کالنتری و راه های دسترس��ی در مس��اکن مهر ازطریق فروش اراضی در اختیار سازمان 

ملی و مسکن اختصاص یافته است.  ایرنا

پشت باجه
زمان سهمیه بندی بنزین در انتظار توافق در دولت

مشاور س��ازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع سهمیه بندی بنزین پروسه ای 
را طی کرده و ممکن است زمان، اشکال و کیفیت.

 ابوذر ندیمی درباره تصمیم دولت درخصوص بنزین گفت: هر تصمیمی ادله ای 
دارد و درخص��وص بنزین نیز، نیازمند اعمال ی��ک فرآیند در حوزه تصمیم گیری 

هس��تیم که براساس واقعیت های مختلفی از جمله واقعیت های اقتصادی، فرهنگی 
و قیمت گذاری صورت می گیرد و این واقعیت ها س��بب ش��ده، در چند س��ال گذشته 

سهمیه بندی بنزین صورت نگیرد.
وی افزود: موضوع سهیمه بندی بنزین به عنوان یک محور گفت وگو همچنان وجود 
دارد اما در حوزه اجرایی هنوز تحقق پیدا نکرده و در واقع هنوز درباره جزئیات اجرایی 
این اقدام تصمیم گیری نش��ده اس��ت و در حقیقت بیش��تر ابعاد کارشناسی آن در حال 

حاضر مطرح است.  صداوسیما

ول  پتر
احتمال بروز موج تورم در مواد غذایی 
دبی��رکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: در ش��رایط عادی اقتصادی 

افزایش صد درصدی قیمت بنزین کمتر از 5 درصد هزینه های تولید را افزایش می دهد.
کاوه زرگران اظهار کرد: شبکه حمل و نقل زمینی کشور بخش عمده تولیدات 
غذایی کش��ور را حمل می کند و بخش کمی از آن از طریق خطوط ریلی جابه جا 

می شود و افزایش قیمت گازوئیل تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت هزینه تمام شده 
م��واد غذایی دارد، اما به نظر می رس��د که در این مرحل��ه دولت قصد دارد تنها قیمت 

بنزین را افزایش دهد. 
وی با بیان اینکه در ش��رایط عادی اقتصادی افزایش صد درصدی قیمت بنزین کمتر از 
5 درصد هزینه های تولید را افزایش می دهد، افزود: ارتباط میان افزایش قیمت بنزین و سایر 
کاالها از جمله محصوالت غذایی در کشور به خاطر شرایط اقتصادی موجود متفاوت است؛ زیرا 

افزایش قیمت هر کاالیی اثر روانی در جامعه دارد و موج تورم ایجاد می کند.  تسنیم
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ادامه از صفحه اول
در  مرک��زی  بان��ک  گ��زارش  ای��ن  مطاب��ق 
فروردین ماه امس��ال تع��داد معام��الت واحدهای 
مس��کونی ش��هر تهران به 3423 فقره رس��ید که 
نس��بت به اس��فند 97 و ماه مش��ابه سال گذشته 
)فروردی��ن 97( ب��ه  ترتی��ب 73.3 و 32.2 درصد 
کاهش نش��ان می دهد. در ماه مورد اشاره متوسط 
قیم��ت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران 11 میلیون و 269 هزار تومان 
بود که نسبت به اس��فند سال گذشته 2.1 درصد 
و در مقایسه با فروردین 97 بالغ بر 103.9 درصد 

افزایش یافته است.
بیش��ترین رش��د متوس��ط قیمت مسکن در 
فروردین امسال نس��بت به فروردین سال گذشته 
مرب��وط به منطق��ه 14 با 133.1 درصد رش��د و 
کمترین میزان رشد مربوط به منطقه 12 با 65.1 
درصد بوده اس��ت. در فروردین ماه س��ال گذشته 
متوس��ط قیمت یک مترمربع آپارتمان در منطقه 
14 بال��غ بر 3 میلی��ون و 779 هزار تومان بود که 
ای��ن قیمت در فروردین امس��ال ب��ه 9 میلیون و 
89 هزار و 700 تومان افزایش یافته اس��ت. البته 
بررسی این نرخ ها حاکی از افزایش 14.5 درصدی 
است که بانک مرکزی باز هم میزان آن را حدود 7 
درصد کمتر اعالم کرده است. در بخش اجاره بهای 
مس��کن نیز قیمت ها در فروردین امس��ال در شهر 
تهران و کل مناطق شهری نسبت به فروردین 97 
به ترتیب 21.9 و 18.8 درصد افزایش یافته است.

جهش قیمت مسکن در س��ال گذشته سبب 
شد بسیاری از افرادی که قصد خرید خانه داشتند، 
به ویژه آن ها که خانه اولی بودند با مشکل بزرگی 
روبرو شوند که در این میان تسهیالت خرید مسکن 
نیز با توجه ب��ه افزایش قیمت ها چندان تأثیرگذار 
نبود. اما متولیان همواره وعده هایی س��ر می دهند 
که در حالت خوش بینانه حداقل 30 س��ال ممکن 

است تحقق آن به طول بی انجامد.

جنگ روانی
وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد است که وضع 
بازار مسکن ریش��ه در عملیات روانی دشمن دارد و 
در ماجرای جنگ روانی دش��من متأس��فانه عده ای 
آگاهانه یا ناآگاهانه آتش بیار معرکه شده اند.وی براین 
باور است که در این ماجرا عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه 
آتش بیار معرکه شده اند، همانطور که در زمان جنگ 
تحمیلی عده ای کاال را از سطح بازار جمع آوری و آن 
را احت��کار می کردند، االن هم هم��ان اتفاق افتاده و 
عده ای کاال را جمع کرده و نمی گذارند به دست مردم 
برسد. وی با ابراز اینکه "عده ای در حال حاضر آگاهانه 
یا ناآگاهانه در جهت التهاب اقتصاد و برنامه عملیات 
روانی دش��من علیه کش��ورمان حرک��ت می کنند" 
درخصوص قیمت های مسکن، معتقد است که اساساً 
معامله مس��کنی با این نرخ ها صورت نگرفته است و 

بازار مسکن در رکود به سر می برد.
نکته جالب در صحبت های اس��المی آن است 
که وی دستگاه متولی بخش مسکن مقصر نیست و 
ولی هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و 

این وضعیت متأثر از جنگ روانی دشمن است.
وی ه��ر چند از برنامه ه��ای متعدد صحبت به 
می��ان می آورد اما چیزی ک��ه درحال حاضر وجود 
دارد آن است که تمام این برنامه ها هنوز به مرحله 
اجرا نرس��یده و بر روی کاغذ است و نمی توان مثل 

بسیاری از وعده های دیگر به آن امیدوار بود. 
درکنار این اظهارنظرهای وزیر راه و شهرسازی اما 
مازیار حسینی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی 
بر این اعتقاد اس��ت که تا مادام��ی که تقاضا خوب 
پیش بینی نشده و یا بیش از انتظار ما باشد و تولید به 
خوبی تنظیم نشود عدم تعادل در بازار به وجود خواهد 

آمد. به گفته وی در طول س��ال های گذشته شاهد 
افت تولید مسکن بعد از پروژه مسکن مهر بوده ایم و 
با فرض اینکه ممکن است تقاضا به اندازه کافی نباشد 
و عرضه باید کاهش پیدا کند سیاست های انقباضی 
را در دستور کار قرار گرفته است و نتیجه امرآن شده 
که مجموعه ای از پارامترهای مختلف رکود و تورم در 

بازار مسکن را رقم زده است. 

کمر اقشار ضعیف خم شده
اما نمایندگان با نگاه��ی متفاوت به این اظهار 
نظرهای دولتی براین اعتقادند که دولت در 6 سال 
گذش��ته برنامه منظمی برای کنترل بازار مس��کن 
نداش��ته است و بعد از پروژه مسکن مهر که قاعدتاً 
دارای ایرادات��ی بود قرار بر این ب��ود تا که دولت از 
مسکن اجتماعی رونمایی کند که تاکنون این اتفاق 
نیفتاده اس��ت. به اعتقاد این کارشناس��ان مجلس؛ 
مس��کن یکی از اضالع مه��م اقتصاد اس��ت، اما از 
نگاه قانون گذار مس��ئول کنترل ای��ن امر وزارت راه 
و شهرسازی بوده که موظف است نقش رگوالتوری 
خود را ایفا ک��رده و بازار را تنظیم کند اما به دلیل 
درگیر ش��دن متولیان با برخی مشکالت به ناچار از 

وظایف اصلی خود باز مانده اند. 
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس 
با نابسامان خواندن وضعیت مسکن در کشور براین 
اعتقاد است که مردم در حوزه مسکن شرایط سختی 
را تحمل می کنند به طوریکه کمر اقشار ضعیف زیر 
قیمت سرس��ام آور مس��کن چه ب��رای خرید و چه 
اجاره بها در حال خرد ش��دن اس��ت و از آنجایی که 
متولی این حوزه وزارت راه و شهرسازی است لذا باید 

بهبود این بازار در اولویت متولیان آن باشد. 

وی بر این اعتقاد است که نباید موضوع مسکن 
و مش��کالت مربوط به این بخش در گرفتاری های 
دیگر وزارت راه و شهرس��ازی گم شود و یا اولویت 
دوم یا س��وم آن قرار گیرد به طوریکه وزیر راه راه 
و شهرس��ازی به جد مس��کن را در اولویت اول کار 
وزارتخان��ه خود قرارداده و همه تالش خود را برای 

تولید مسکن و کنترل قیمت مسکن بکار گیرد.

صبر 30 ساله برای خانه دار شدن
در این بین قاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل 
بانک مس��کن دلیل بروز چنین ش��رایطی را ناشی 

از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می داند و معتقد 
اس��ت در حال حاضر قدرت خری��د مردم کاهش 
یافت��ه چراکه با توجه به افزای��ش قیمت ها حقوق 
و دستمزدها بیش��تر نشده است لذا اگر در چنین 
شرایطی تس��هیالت افزایش پیدا کند مردم قدرت 
بازپرداخت وام های دریافتی را نخواهند داشت و از 
آنجایی که بانک مس��کن تنها یکی از ابزارها است 
و اگر نتوانیم نزدیک به 70 درصد قیمت مس��کن 
به مردم تس��هیالت ارائه کنیم یک فرد با حقوق 4 
میلیون تومانی باید 30 الی 35 س��ال برای خرید 

خانه صبر کند.

سیاست روز آشفته بازار ملک را بررسی می کند؛

ید مسکن آجر روی آجر وعده منطقه ای شدن تسهیالت خر
سرانجام بعد از سال ها مطرح شدن پرداخت منطقه ای تسهیالت خرید مسکن ظاهرا این پیشنهاد از 
سوی بانک مسکن جدی شده و قرار است، این طرح در بانک مرکزی بررسی و اگر تایید شد اجرایی شود.

 افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در یک سال گذشته باعث شد، تا 
مسئوالن ارشد بانک مسکن طرحی را که سال ها قبل پیشنهاد داده بودند، اما مخالفت هایی برای اجرای 

آن شده بود، مجددا رونمایی و آن را برای بررسی بیشتر مدنظر خود قرار دهند.
طرح منطقه ای شدن تسهیالت خرید مسکن به نظر می رسد می تواند طرح موفقی باشد و متقاضیان 
خرید مسکن که توانایی بازپرداخت اقساط را با نرخ سود کنونی )در بافت فرسوده ۶ درصد( دارند 

می توانند براساس میزان توانایی در بازپرداخت اقساط میزان سقف تسهیالت را نیز انتخاب کنند.
حال با توجه به اینکه تسهیالت کنونی )سقف ۸۰ میلیون تومان( کفاف خرید مسکن در کالن شهرها 
را نمی دهد این منطقه ای شدن شاید بتواند تا حدودی به خرید مسکن با تسهیالت مسکن کمک کند 
و براساس آن تسهیالت مسکن براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت به متقاضیان ارائه می شود. 
پیش از این به منظور تنظیم و عرضه تسهیالت در حوزه های ساخت و خرید از  سقف های تسهیالتی 
استفاده می شد، اما در بسته جدید، سعی شده تا از سایر پتانسیل هایی که تاکنون کمتر استفاده شده 
است، استفاده شود. به این ترتیب که تا پیش از این از سقف های تسهیالت ثابت استفاده می شد به 
این معنا که مه متقاضیان  دهک های سوم تا هفتم که گروه هدف ما هستند، از سقف تسهیالت ۸۰ 
میلیون تومانی استفاده می کردند، در حالی که در بسته جدید براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت 
افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر تعیین می شود و افراد براساس قدرت خرید و بازپرداخت 
پیشنهاد  این  شدن  اجرایی  که  کند  استفاده  خود  شرایط  با  متناسب  تسهیالت  از  می توانند  اقساط 

نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
سقف وام صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا 
۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان 
اختصاص پیدا می کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می تواند نصف مبلغ وام 

مورد نظر را برای یک دوره سپرده گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. 

نمای نزدیک


