
نماینده سابق ایران در اوپک؛

نفت ۴۰ دالری در راه است
نماینده س��ابق ایران در اوپک عبور از پیک بیماری کرونا و افزایش 
تقاضا برای خرید نفت را دو عامل مهم برای افزایش قیمت نفت تا 
۴۰ دالر دانست. محمدعلی خطیبی با اشاره به تحریم های یکجانبه 
آمری��کا اظهار ک��رد: مطابق قوانین بین المللی هیچ کش��وری حق 
ندارد کش��تی که در آب ه��ای بین الملل��ی و آزاد در حال حرکت 
اس��ت را متوقف کند و تحریم های این دوره آمریکا بدون پش��توانه 
سازمان های بین المللی است و ضمانت اجرایی ندارد. نماینده سابق 
ایران در اوپک تصریح کرد: تهدید برخی از کش��ور ها توسط آمریکا 
برای عدم تجارت با ایران اقدامی غیرقانونی اس��ت و نمی توان اقدام 
ایاالت متحده آمریکا را به عنوان قانونی جهان شمول عنوان کرد.

وی اف��زود: ورود نفتکش های ایران به ونزوئال نش��ان از حق تجارت 
آزاد است و این معامله که با رضایت دو کشور صورت گرفته، کامال 
قانونی اس��ت. خطیبی عنوان کرد: تهدی��دات آمریکا طی روز های 
گذشته نش��ان از عجز ناتوانی این کشور برای مقابله با تجارت آزاد 
ایران اس��ت و مجامع بین الملل��ی اجازه نخواهن��د داد که آمریکا 

قوانین خود را بر سازمان های دیگر تحمیل کند.
وی ب��ا بیان اینکه آغ��از فعالیت تجاری با فروک��ش کردن بیماری 
کرون��ا باعث افزایش قیمت نفت در بازار ش��ده عنوان کرد: آخرین 
توافق اوپک پالس مربوط به دو ماه می  و ژوئن است و این سازمان 
تصمی��م دارد در ادام��ه مدیریت بازار نفتی را ب��رای ماه های آینده 

ادامه دهد.  میزان 

یک اقتصاددان با بیان این که ریشه مشکالت اقتصادی 
کشور در ۵۰ سال قبل است گفت: یک بانک در فعالیت 
سفته بازی شرکت کرده به این شکل که در بازار بورس 
آمده و س��که را ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت اصلی 

خریداری کرده است.
  راغفر اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه  با اشاره به طرح 
بنگاه های زودبازده و تأثیر آن بر شرایط بانک ها گفت: 
در بانک های دولتی موضوع بنگاه های زودبازده فش��ار 
وارد کرد اما بانک های خصوصی فش��اری نداش��تند و 
تکلیفی برعهده آنها گذاشته نشد. وی با اشاره به اینکه 
بان��ک ها هیچ نوع همکاری ب��ا واحدهای تولیدی نمی 
کنند، افزود: حجم اعتباراتی که تا س��ال قبل به بخش 
تولید داده ش��ده 1۵ درصد از کل اعتبارات شان بوده و 
سایر منابع را به فعالیت های غیرمولد اختصاص دادند.

این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: اعتبارات بانکی را به 
فعالی��ت های نامولد داده اند که ایج��اد تورم می کند 
و ای��ن پیامد مخرب��ی برای اقتص��اد دارد در حالی که 
هیچ نظارتی هم برعملکردش��ان از سوی بانک مرکزی 
نیست. راغفر اظهار داشت: یک بانک که به تازگی وارد 
بورس ش��ده در فعالیت سفته بازی شرکت کرده است 

به این ش��کل که در بازار بورس آمده و س��که را ۷۰۰ 
هزار تومان بیش��تر از قیمت اصلی خریداری می کند. 
این بانک مشغول فعالیت های سوداگرانه بود که مورد 

اعتراض فعاالن بازار سکه و طال قرار گرفت.
ای��ن اقتص��اددان گفت: تخل��ف بانک ها فاحش اس��ت، 
بسیاری از فعالیت هایشان را در بخش مسکن، سکه، ارز 
و .... انجام می دهند و در بسیاری موارد با زد و بند با بانک 

مرکزی این کار را انجام می دهند. 
وی تأکی��د کرد: همین االن اعتبارات��ی که بانک ها به 
بخ��ش تولید می دهند با هزینه نرخ بهره باالس��ت به 
طوری که واح��د تولید کننده نمی توان��د هزینه بهره 
3۰ درصدی را بدهد اما در همس��ایگی ایران، کش��ور 
ترکیه با ن��رخ ۴ درصدی به تولید کننده وام می دهد. 
در این شرایط نمی توان فعالیت تولیدی توأم با رقابت 
انج��ام داد در حالی که برنامه ای در بانک مرکزی برای 
این حمایت وجود ندارد. این استاد دانشگاه در پاسخ به 
نقدی در برنامه مبنی بر اینکه چرا بانک های خصوصی 
ب��دون نظارت بانک مرکزی ایجاد ش��د و یا قوه قضائیه 
در ای��ن موضوع ورود نکرد، با قبول این نقدها در بخش 
دیگری خاطرنشان کرد: ساختار اقتصاد پر مساله ما این 

مشکالت را به وجود آورده اگر از منظر بانک به مشکالت 
نگاه کنیم بخشی از حرف بانکی ها که طرح مشکل شان 
را می کنند درست است. اما وقتی بانک با پول مردم وارد 
خرید و با ورود به فروش زمین، س��که و ارز و به تازگی 
سهام مشکل را بیشتر می کند. راغفر با طرح این موضوع 
که مشکل در سیستم بانکی به دلیل نبود نظارت است، 
گفت: این مشکل به االن هم بر نمی گردد بلکه مربوط به 
س��ال 13۴۵ است که رئیس کل بانک مرکزی وقت می 
گوید نمی توانیم به بانک های موجود –منظور بانکهای 
دولتی آن زمان- نظارت کنیم چه برس��ه به اینکه بانک 

خصوصی افتتاح کنیم.
در بخش دیگری راغفر با اشاره به اینکه در سال 2۰1۵ 
تویوتا ک��ه بزرگترین تولی��د کننده خودروس��ت 2۰۰ 
میلیارد دالرفروش کرد اما سود شرکت یک درصد از این 
درآمد بود که نش��ان می دهد آنه��ا برای تولید، فعالیت 
می کنند، گفت: مشکل اصلی این است که باید ساختار 
تولید درست ش��ود، همچنین باید نقش مالیات درست 
ش��ود اینکه از فعالیت غیرمولد مالیاتی اخذ نمی ش��ود 
وحاصلی ندارد جزء اینکه فش��ار بر تولید وارد می شود. 

 تسنیم 

امکان فروش 30 درصد از سهام 
عدالت در بانک رفاه آغاز شد

مش��تریان بانک رفاه می توانند 3۰ درصد از سهام 
عدال��ت خود را از طریق ای��ن بانک در بورس اوراق 
بهادار به فروش برس��انند. به گزارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران، با تصمیم وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و مصوبه شورای عالی بورس، مشتریان بانک 
رفاه که وضعیت س��هام خود را بر اس��اس مدیریت 
مس��تقیم سهام انتخاب و شماره ش��بای بانک رفاه 
کارگران را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از 
ششم خرداد ماه س��ال جاری می توانند 3۰ درصد 
سهام خود را از طریق این بانک به فروش برسانند.

بر اس��اس این گزارش، فروش س��هام ب��ا دو روش 
مراجعه حضوری به ش��عب و غیر حضوری از طریق 
پورتال بانک امکان پذیر اس��ت. در شیوه حضوری، 
مشتریان با حضور در شعب و تکمیل فرم "اقرارنامه 
و درخواس��ت فروش س��هام عدالت" و در شیوه غیر 
حضوری از طریق پورتال بانک اقدام به فروش سهام 
خود می کنند و بانک پس از فروش سهام، وجه آن 
را به حس��اب مشتریان واریز می کند. گفتنی است، 
در شیوه غیر حضوری، مشتریان می توانند با ورود به 
www.refah-bank. پورتال بانک رفاه به نش��انی

ir و انتخاب گزینه "درخواست فروش سهام عدالت" 
و تکمی��ل فرم های هویتی )ن��ام، نام خانوادگی، نام 
پدر، کد ملی، شماره شناسنامه و تاریخ تولد( نسبت 

به درخواست فروش سهام خود اقدام کنند.

كسب رتبه نخست بانک صنعت و 
 معدن در پرداخت تسهیالت 

رونق تولید
انوش��یروان محسني بندپی استاندار استان تهران در 
پیام��ی از تالش های فرزین س��مائی رییس ش��عبه 
توسعه ملی و دیگر کارکنان این شعبه بانک صنعت 
و معدن از عملکرد مطلوب آنان در خصوص اقدامات 
انجام ش��ده در تأمین مالی واحدهای صنعتی تقدیر 
کرد.ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و 
معدن، در بخش��ي از این پیام آمده اس��ت: توسعه و 
پیش��رفت ایران اس��المي و اس��تان عزیزمان تهران، 
همواره مرهون تالش و کوش��ش بي دریغ مس��ؤالن 
و دس��ت اندرکاران خدوم و متعهد این مرز و بوم مي 
باشد.بي شک اقدامات شایس��ته آن بانک در اجراي 
اه��داف و برنامه ه��اي اقتصاد مقاومت��ي تأثیر قابل 
توجهي در توسعه اقتصادي که از سیاست هاي اصلي 
دولت تدبیر و امید مي باشد، داشته است.کسب رتبه 
اول اس��تاني در پرداخت تس��هیالت رونق تولید که 
منتج به افزایش تولید و اشتغال و حمایت هاي مالي 
هم��ه جانبه از تولیدکنندگان اس��تان گردیده نقش 

بسزایي در اجراي طرح هاي تولیدي داشته است.

استقرار مدیریت حاكمیت شركتی در 
بانک توسعه تعاون

در راستای اجرای مدیریت حاکمیت شرکتی، احکام 
معاونین این بانک از س��وی مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون صادر شد.به منظور اجرای مدیریت حاکمیت 
ش��رکتی، حجت اله مهدی��ان رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون احکام معاونت شعب 
و بازاریاب��ی، معاون��ت مالی و پش��تیبانی، معاونت 
برنامه ری��زی و فناوری اطالع��ات ، معاونت عملیات 
بانک��ی و معاونت حقوقی و نظ��ارت را صادر نمود.

بر این اس��اس س��عید معادی به عنوان سرپرس��ت 
معاونت شعب و بازاریابی، محمد ذوالفقاری به عنوان 
سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی، ایرج شیخ زاده 
به عنوان سرپرس��ت معاون��ت برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات ، حس��ن ش��ریفی به س��مت سرپرس��ت 
معاون��ت عملی��ات بانکی و محم��د مهدی احمدی 
به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و نظارت معرفی 
شدند.بر این اساس مدیریت های ستادی بانک تحت 
نظارت پنج معاون مدیرعامل فعالیت خواهند نمود.

۲3 مدیریت بانک مسکن در محدوده 
سبز مدیریتی قرار داشتند

عضو هیأت مدیره بانک مس��کن گفت: به رغم تمام 
س��ختیها در مجموع عملکرد مدیریت ها و ش��عب 
بس��یار خوب بوده است به طوریکه 23 مدیریت در 

محدوده سبز قرار دارند
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، جعفر 
آقامالیی با تسلیت به مناسبت درگذشت مدیرعامل 
بانک  مسکن گفت: درگذشت مرحوم رحیمی و ۷ نفر از 
کارکنان شاغل، بازنشسته و شرکتی بانک واقعا سخت 
بود و به زودی نمی توان این مصیبت را فراموش کرد.

وی ادامه داد: یکی از خواس��ته های مرحوم رحیمی 
همواره تأکید بر تش��کیل منظم نشست های ارزیابی 
عملکرد بود.عضو هیأت مدیره بانک مسکن افزود: سال 
۹۸ س��ال سختی بود به ویژه در روزهای پایانی سال 
همزمان با ش��یوع کرونا و تعطیلی ادارات، مراجعه به 
شعب افزایش یافت و همکاران ما در شعب در شرایط 
شیوع کرونا دوران سختی را متحمل شدند.آقامالیی 
همچنین در بخش دیگری ادامه داد: از مدیریت های 
بانک مسکن سراسر کشور تشکر می کنم که به رغم 
تمام س��ختی ها در مجموع عملک��رد مدیریت ها و 
شعب بسیار خوب بوده است به طوریکه 23 مدیریت 

در محدوده سبز قرار دارند.
وی گف��ت: بلکه ارزیابی و س��نجش کار بعد از ارائه 
گزارش هم باید م��ورد توجه قرار گیرد و باید نقاط 
ضعف هم ب��ه مدیریت ها منعکس ش��ود تا بدانند 
چقدر با مطلوبیت ه��ا فاصله دارند و در جهت رفع 
مشکالت و حرکت به سمت نقاط قابل بهبود تالش 
کنن��د. بنابراین انتظار می رود بع��د از ارائه گزارش 
ارزیابی عملکرد این ارزیابی ها باید ادامه دار باشند

اخبار گزارش

وزی��ر راه و شهرس��ازی در واکن��ش ب��ه خب��ری مبنی بر 
رس��یدن میانگین قیمت هر متر مس��کن در تهران به 1۷ 
میلیون تومان گفت: هموطنانی که نیازمند خانه هس��تند 
و اس��تطاعت خرید ای��ن خانه ها را ندارند، ب��ه هیچ عنوان 
نگران نباش��ند. در س��امانه طرح اقدام ملی دس��ت همه را 
باز گذاش��تیم تا هر کسی خواست ثبت نام کند و هیچکس 

جا نماند.
محم��د اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی  در حاش��یه آیین 
رونمایی از س��امانه ثبت ن��ام متقاضیان نوس��ازی ناوگان 
حمل و نقل کاال اظهار داشت: هدفگذاری این طرح نوسازی 
۵3 هزار دس��تگاه ناوگان حمل و نقل در این مقطع اس��ت 
که شامل خودروهایی با سه سال کارکرد که در قانون پیش 

بینی شده و همچنین خودروهای تولید داخل می شود.
وی افزود: به همین منظور و برای این هدف چهار گروه می 
توانند در این سامانه اقدام کنند که یکی از آن ها سازندگان 
تولید داخل هستند و در این مرحله حداقل 1۰۰۰ دستگاه 

برای هرکدام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دومین گروه شرکت های توانمند حمل و نقل 
هس��تند که هرکدام از آن ها از این ظرفیت می توانند برای 
1۰۰ دس��تگاه اس��تفاده کنند، س��ومین گروه شرکت های 
واردکننده ای هس��تند ک��ه مجوز وزارت صم��ت را دارند، 
هرکدام از این شرکت ها اجازه وارد کردن ۵۰ دستگاه دارند 
و در گروه چهارم هم اشخاص حقیقی هستند که از یک تا 

1۰ دستگاه می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
اسالمی تصریح کرد: بابت  مجموع اقداماتی که براساس این 
س��امانه از امروز آغاز می شود، الزم است در ابتدا در سامانه 
ثبت نام کرده تا پس از گرفتن تاییدیه به مراحل بعدی آن 
بروند، موضوع مهم دیگر هم در این طرح برای خودروهای 
وارداتی این است که این کامیون ها حتما باید خدمات پس 
از فروش داش��ته باش��ند و منش��أ ارز آن ها نیز مورد تایید 

بانک مرکزی باشد.
وی اف��زود: در همی��ن خص��وص در اقدامی ف��وری ۸۶3 
کامیون باالی ۵۰ س��ال که باالترین پیمایش را داش��تند، 
انتخاب شدند؛ طبق تدبیر رئیس جمهور کار از فرسوده ترین 
کامیون ها شروع شد  امیدواریم طی  ماه های اخیر این تعداد 
با توافق با ایران خودرو دیزل خیلی فوری کامیون های خود 

را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره وجود تعدادی کامیون  با عمر 
سه س��ال در غرب کشور در پاسخ به این سوال که آیا این 
تع��داد بابت این طرح وارد ش��ده و آیا واردکنندگان از این 

مساله آگاه بوده اند، تصریح کرد: این طرح در اجرای قانون 
ب��وده که مصوبه دول��ت را دارد و مطاب��ق آن باید مراحل 
مش��خصی طی می شده اس��ت، برخی هماهنگی ها باید در 
کش��ور انجام می گرفت که این مس��اله کار را کمی زمان بر 

کرد و نتیجه آن امروز با شروع این طرح به ثمر رسید.
وی اف��زود: تع��دادی تصویر دیده ش��د که کامی��ون وارد 
کش��ور شده اما نکته مهم این است که در این طرح دست 
دالل،  واس��طه و س��وداگر قطع ش��ده و کار کامال براساس 

دستورالعمل ها انجام می گیرد.
وی تصری��ح کرد: م��ردم و رانندگان همه بای��د طبق این 
دس��تورالعمل  کار کنن��د، به همین خاطر نه کس��ی مجوز 
واردات داشته و نه این که اجازه داشته از مردم برای آوردن 
خودروی تا س��ه س��ال کارکرد پولی بگی��رد ، همه چیز از 
طریق این س��امانه بوده و ش��رکت، اشخاص، شرکت تولید 
کننده و وارد کننده و حتی شرکت های بزرگ حمل و نقل 
باید به یک ش��کل کار کنند، به همین خاطر این پروس��ه 
باید س��پری ش��ود و اگر افراد خودروی��ی را وارد کردند تا 
مورد تاییدس��ازمان راهداری قرار نگیرد، غیرقابل استفاده 

خواهد بود.

پاالیش نهایی طرح اقدام ملی مسکن در خرداد
 وزی��ر راه و شهرس��ازی درب��اره زمان ب��ر ش��دن بررس��ی 
صالحیت ه��ا در طرح اقدام ملی مس��کن و این مس��اله در 
برخی اس��تان ها هنوز این اتفاق رخ نداده است، با اشاره به 
ثب��ت نام یک میلیون و ۶۰۰ ه��زار نفر برای دریافت ۴۰۰ 
هزار واحد مس��کونی اظهار داش��ت: در طرح اقدام ملی به 
صورت پیامکی و از طریق س��امانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نف��ر ثبت ن��ام کرده اند که در بخش اول ب��ه 23۰ هزار نفر 
جواب داده ش��د و در بخش دوم ه��م کار در حال پاالیش 
بوده و ثبت نام کنندگان پیامکی  باید اطالعات خود را کامل 

کنند.
وی تصری��ح کرد: موض��وع مهم در این طرح این اس��ت که 
۴۰۰ ه��زار واح��د، هدف وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت و 
تفاهمنامه  ه��ای جداگانه ای نیز ب��ا وزارتخانه های آموزش و 
پرورش،  رفاه و همچنین نیروهای مس��لح برای ساخت ۴۸۰ 
هزار واحد منعقد ش��ده و کار پیش می رود. اس��المی گفت: 
در این زمینه برخی همپوش��انی ها وجود دارد که تعدادی از 
افرادی که در لیست ما قرار دارند در لیست آموزش و پرورش، 
وزارت رفاه و نیروهای مسلح هم هستند که این تعداد پاالیش 

و در همین خردادماه تعیین و تکلیف می شوند.

افزایش قیمت خانه متاثر از بخش مسکن نیست
وی درخصوص انتش��ار خبری مبنی بر 1۷ میلیون تومان 
میانگی��ن قیمت هر متر مس��کن در تهران اظهار داش��ت: 
هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این 
خانه ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباش��ند. در سامانه 
طرح اقدام ملی دس��ت همه را باز گذاش��تیم تا هرکس��ی 
خواس��ت ثبت نام کند و هیچکس ج��ا نماند،  تقریبا نیمی 
از کس��انی که ثبت نام کردند مالک بودن��د و از امتیاز قبال 

استفاده کرده اند.
وی افزود: نکته مهم در این خصوص این است که ما جامعه 
هدف خودمان را ش��ناخته ایم و هم��ه کار برای آن ها انجام 
می دهیم تا صاحب خانه ش��وند، بازار مسکن هم تابع عرضه 
و تقاضا نیس��ت و اتفاقی که برای سایر کاالها می افتد متاثر 
از ش��رایط اقتصادی کشور است، این که برای نگرانی از افت 
ارزش پول ملی به دنبال این هس��تند که سرمایه خودشان 
را تبدی��ل به کاال کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به 
خود این تغییر قیمت ها توس��ط صاحبان کاال انجام گرفته و 
این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما 
جامعه هدف اس��ت که شناسایی شده اند و برای آن ها برنامه 
اجرایی داریم. محمد اس��المی در پاس��خ به س��وال دیگری 
درخصوص آخرین شرایط نهایی شدن سامانه اسکان و امالک 
که قرار بود از طریق وزارت راه و شهرسازی تحویل سازمان 
امور مالیاتی کش��ور شود، گفت: این سامانه سال گذشته در 
بهمن ماه رونمایی و آماده بودن آن به س��ازمان امور مالیاتی 

هم اعالم شد که می توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: در این خصوص س��ازمان امورمالیاتی اعالم کرد 
ک��ه به موجب قانون اج��ازه ندارند اطالعات خود را در این 
س��امانه وارد کنند، در حالی که قانون این مس��اله را به ما 
تکلیف کرد تا این س��امانه را در اختیار آن ها قرار دهیم؛ به 
همین خاطر برای این مصوبه یک الیحه تنظیم کردیم که 
در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد تا در دستور کار 
قرار گرفته و به س��ازمان امور مالیات��ی اجازه دهد در این 

سامانه برای گرفتن مالیات اطالعات بارگذاری کند.
براس��اس جدیدترین گزارش دفتر برنام��ه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، متوس��ط قیمت هر متر 
مربع واحد مس��کونی در تهران در اردیبهشت ماه امسال با 
افزایش��ی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به 1۷ میلیون و 

۶۶ هزار تومان رسیده است.  وزارت راه و شهرساز ی
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رئیس كل بانک مركزی؛
تورم به ۲۲ درصد می رسد 

رئی��س کل بانک مرکزی با بی��ان اینکه حجم نقدینگی 
نس��بت به سال گذشته بس��یار کمتر خواهد شد، گفت: 

تورم را در حدود 22 درصد کنترل می کنیم.
عبدالناص��ر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاش��یه 
جلس��ه هیئت دول��ت در رابط��ه با هدف گ��ذاری 22 
درص��دی نرخ تورم و علت رس��یدن به این نتیجه اظهار 
داشت: همانطور که می دانید یکی از وظایف بزرگ بانک 

مرکزی مهار و کنترل تورم در کشور است .
 وی عنوان کرد: در دو سال گذشته به دلیل شوک ناشی 
از تحری��م و اتفاقات��ی که در نرخ ارز افتاد، ش��اهد تورم 
ناشی از عرضه بودیم و این کار موجب شد تورم های دو 
سال گذشته تورم هایی باش��د که در مجموعه میانگین 
سال های گذشته ما نبود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
خوشبختانه سال گذشته توانستیم به ابزار عملیات بازار 
باز مجهز ش��ویم و کارهای اساسی و بنیانی آن را انجام 
دادی��م و مصوبات و ضواب��ط قانونی آن را تهیه کردیم و 

اکنون آمادگی داریم ان ش��اءاهلل بتوانیم از عملیات بازار 
باز در بازار پول و سرمایه استفاده کنیم.

همت��ی بیان کرد: در مورد هدف گ��ذاری تورم هم یکی 
از دالیل اساس��ی موثر در تورم، حجم نقدینگی است. ما 
بن��ای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم و پیش بینی 
ما این اس��ت که با اقدامات دولت محترم و انضباط مالی 
که متعهد شده برای کسری بودجه از طریق فروش سهام 
و انتش��ار اوراق خزانه برعهده بگیرد، مطمئناً پیش بینی 
انجام شده به واقعیت نزدیک خواهد بود. وی افزود: حجم 
نقدینگی ما حتماً نس��بت به س��ال گذشته بسیار کمتر 
خواهد شد و تورم را نیز در همین حول و حوش که اعالم 
کردی��م یعنی 22 درصد، 2 درصد باالی یا پایین کنترل 
می کنیم. خیلی ه��ا معتقد بودند بانک مرکزی ریس��ک 
بزرگی کرده اس��ت اما نه ریسک بزرگی نیست، اگر قرار 

باشد تورم هرچه باشد و ما تابعش باشیم، نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی این 
اس��ت که تمام تالش خود را انجام دهد تا به هدف خود 
نائل شود. فکر می کنم این کار دو حسن دارد؛ یک اینکه 
بقیه دس��تگاه های اجرایی دولت و همه کس��انی که در 
شکل گیری تورم نقش دارند الزام بیشتری برای رعایت 
خواهند داش��ت و نکته دوم اینک��ه انتظارات تورمی در 
کش��ور کاهش پیدا می کند. همتی در پایان خاطرنشان 
کرد: بنابراین ما مقید هستیم با ابزارهایی که در اختیار 
داریم و اقداماتی ک��ه بانک مرکزی در بازار پول خواهد 
داش��ت، بتوانی��م از طریق کنترل نرخ س��ود بانکی نرخ 
تورم را در کش��ور کنترل کنیم و از حاال تا س��ال آینده 
به نرخ هایی که به عن��وان نرخ هدفگذاری تورمی اعالم 

کردیم، برسیم.  پاد 

معاون وزیر اقتصاد ؛
 صندوق REIT در راه بورس است

معاون وزیر اقتصاد خبر داد، پیشنهاد ایجاد صندوق های 
س��رمایه گذاری در امالک و مستغالت)REITs( برای 

حل مشکل مسکن به سازمان بورس ارائه شد.
  محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به چالش های ایجاد 
ش��ده در حوزه مس��کن تاکید کرد در دنیا راه حل های 
مختلفی برای برطرف شدن مشکالت عرضه و تقاضا در 
حوزه مس��کن مطرح شده است یکی از بهترین راه حلها 
در این حوزه اس��تفاده از صندوقهای سرمایه گذاری در 

امالک و مستغالت)ریتس( در بازار سرمایه می باشد.
وی افزود، با بررسی های انجام شده در معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصاد و لحاظ کردن ش��رایط مختلف پیش��نهاد 
ایجاد صندوق ه��ای ریتس از س��وی معاونت افتصادی 
وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد.

دهقان دهنوی گفت: صندوق سرمایه گذاری در امالک 
و مس��تغالت، نوعی صندوق س��رمایه گذاری اس��ت که 
س��رمایه های خرد افراد را به منظور س��رمایه گذاری در 

امالک و مستغالت تجمیع می نماید.
معاون اقتص��ادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش 
متری مسکن در بازار سرمایه تجربه موفقی وجود ندارد، 
بر اساس پیشنهادهای مطرح شده مقرر شده است برای 
ف��روش امالک بزرگ دولتی اوال از روش افراز اس��تفاده 
ش��ده و در نهایت این امالک در بازار س��رمایه به مردم 

عرضه شوند.
 Real صندوق س��رمایه گذاری در امالک و مس��تغالت
Estate Investment Trust )REIT  یک��ی از راه 
هایی است که دولت در جهت تنظیم بازار مسکن به ان 
متمایل شده است. تاسیس نهادهای سرمایه  گذاری در 
بخش زمین و مستغالت تحت عنوان شرکتهای سرمایه  
گذاری در امالک و مس��تغالت، از جمله ابزارهایی است 

که کشورهای صنعتی از آن استفاده می کنند.
دهقان تاکی��د کرد:در زم��ان ثبت نام ط��رح ملی اقدام 
مس��کن با انب��وه س��رمایه های خرد مواجه ش��دیم که 
خواستار تامین مسکن بودند. در ان برهه رقمی نزدیک 
به ۴۸ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه تشکیل شده از 
سرمایه های کوچک 3۰ میلیون تومانی خود نمایی کرد. 
معاون وزیر اقتصاد گفت: این درحالی بود که قیمت هر 
خانه 3۰۰ میلیون تومان بوده که حداکثر 1۵۰ میلیون 

تومان از آن می توانست وام بود.
وی ادامه داد: در این ش��رایط باید به س��مت استفاده از 
ریتس برویم تا سرمایه های خرد با ورود به بازار سرمایه 

مولد شود.
این مقام مس��ئول گفت: تسریع در راه اندازی این روش 
ازمون شده میتواند در بخش تولید و تقاضای  واقعی در 

مسکن موثر باشد. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

متقاضیان مسکن اصال 
نگران نباشند 

وزیر راه و شهرسازی  اعالم کرد؛

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

 تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت های تورم زا


