
آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت 
تحویل گرفتن سکه 

در پی موافقت ش��رکت بورس کاالی ایران، خزانه 
بانک آینده به عنوان انبار س��که طال و صادرکننده 
گواهی سپرده سکه طال، فعالیت خود را آغاز کرد.

خزان��ه بان��ک آینده ب��ا ظرفیت 150 هزار س��که، 
به عنوان پنجمین خزانه س��که طالی پذیرفته شده 
در بورس کاالی ایران، آماده انجام معامالت گواهی 

سپرده سکه تمام بهار آزادی است.
گواهی س��پرده سکه طال، سندی است که مالکیت 
یک فرد بر تعداد مشخصی سکه را نشان می دهد.

دارندگان س��که فیزیکی می توانند با همراه داشتن 
مدارک شناسایی به خزانه بانک آینده رجوع کرده، 
ضم��ن تحویل س��که های خود، گواهی س��پرده را 
دریافت نمایند؛ پس از یک روز و با اعتبارس��نجی 
س��که ها توس��ط بانک، قبض انبار صادر می ش��ود؛ 
دارن��ده این قبض می تواند این قبض را با حضور در 
کارگزاری یا به صورت آن الین بفروشد؛ مبلغ مورد 
نظر پس از یک روز قابل برداشت از حساب خواهد 
بود. دارندگان گواهی س��پرده سکه نیز می توانند با 
در دست داشتن مدارک شناسایی خود، پس از یک 
روز از خرید گواهی به خزانه بانک آینده در تهران، 
خیاب��ان بخارس��ت، خیاب��ان پانزدهم، س��اختمان 
شماره یک بانک آینده رجوع کرده، با ارائه گواهی، 

سکه های خود را دریافت نمایند.
هزین��ه اصالت س��نجی برای آورنده س��که، 3000 
تومان به ازای هر س��که و هزین��ه نگه داری روزانه، 

70 تومان برای هر قطعه سکه است.
ای��ن روش، برای کس��انی که می خواهند س��که را 
نگه داری کنند، بس��یار امن و بدون دغدغه سرقت 
خواهد بود؛ از س��وی دیگر، آن دسته از افرادی که 
می خواهند سکه را دائماً خرید و فروش کنند نیازی 
به دریافت و تحویل مس��تمر سکه نخواهند داشت 
و صرف��اً از طری��ق کارگزاری یا به ص��ورت آن الین 
می توانند سکه خرید و فروش کنند؛ از دیگر مزایای 
این گواهی سپرده، می توان به امکان بهره برداری از 
آن، به عنوان وثیقه، جهت اخذ تسهیالت کوتاه مدت 

از شبکه بانکی اشاره کرد.
متقاضی��ان می توانند اطالعات بیش ت��ر را از مرکز 
ارتب��اط بانک آینده به ش��ماره 021-27663200 

بگیرند.

آغاز پیش فروش یک ساله 
خودروسازان از هفته آینده

ب��ر اس��اس مصوبات کمیت��ه خودرو، مقرر ش��د تا 
پیش��فروش یک ساله 22 هزار دس��تگاه خودرو از 

سوی خودروسازان در هفته آینده آغاز شود.
بر اس��اس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت صمت، 
جلس��ه کمیته خ��ودرو دیروزبا حضور سرپرس��ت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و دس��تگاههای 
نظارتی از جمله دادس��تانی کل کش��ور، س��ازمان 
بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و خودروسازان 

برگزار شد.
ب��ر اس��اس مصوبات کمیت��ه خودرو، مقرر ش��د تا 
پیش��فروش یک ساله 22 هزار دس��تگاه خودرو از 

سوی خودروسازان در هفته آینده آغاز شود.
در این جلس��ه همچنین تصمیمات مشخصی برای 
بهبود فرآیند پیش��فروش خودرو از س��وی کمیته 
خ��ودرو اتخاذ گردید ک��ه مصوب��ات آن، در قالب 
اطالعیه رس��می خودروس��ازان تا س��اعاتی دیگر 

منتشر خواهد شد. میزان

از امروز آغاز می شود؛
 واریز بیمه بیکاری ناشی 

از شیوع کرونا 
اگرچ��ه موج بیکاری افراد به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا از اس��فند س��ال گذشته شروع ش��ده بود اما 
پ��س از ۴ ماه، از فردا ت��ا پایان هفته، بیمه بیکاری 
بخش��ی از بیکارشدگان ناشی از پاندمی کرونا واریز 

خواهد شد.
آنطور که مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار گفته بود، »بیکار شدگان 
برای اس��تفاده از مقرری بیمه بیکاری باید مشمول 
قانون کار و مش��مول بیمه تأمین اجتماعی باشند؛ 
در این صورت است که در فهرست مشموالن نهایی 

قرار میگیرند.«
در این بین، پس از مدتها که از زمان ثبت نام افراد 
گذشته مسئوالن وزارت تعاون نسبت به عدم واریز 
مبلغ وعده داده ش��ده ب��رای صندوق بیمه بیکاری 
گالیه داشتند و تاکید میکردند در صورت تخصیص 
اعتب��ار، بیمه بیکاری به حس��اب واجدین ش��رایط 
واریز خواهد شد که باالخره پس از مدتها، در هفته 
گذشته س��ازمان برنامه و بودجه تخصیص 1,2۸6 
میلیارد تومان اعتبار از محل بخش��ی از منابع یک 
میلی��ارد یورویی صندوق توس��عه ملی بابت تأمین 
هزینههای مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا را به صندوق بیمه بیکاری س��ازمان 
تأمی��ن اجتماعی ابالغ کرد که در آن عنوان ش��ده 
تخصی��ص اعتبار مذکور به ط��ور صد درصدی و از 
محل حس��اب خاص مربوط ن��زد خزانه داری کل 

کشور قابل پرداخت است.
البته رقمی که از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه 
تخصی��ص یافته اس��ت یک پنجم رق��م وعده داده 
ش��ده اس��ت و قطعاً این ارقام نمیتواند پاسخگوی 
واریز بیمه بیکاری همه مش��موالن باش��د؛ آنگونه 
ک��ه مدیرکل بیمه بیکاری ب��ه خبرنگار مهر گفته، 
»این رقم کافی نیس��ت و باید زودتر مراحل بعدی 
پرداخت ش��ود تا فرایند واریز بیمه بیکاری به همه 

مشموالن آغاز شود.« مهر 

اخبار گزارش

 ترکیه به عنوان کشوری که مساحتش از نظر وسعت بیش 
از کمتر از نصف ایران اس��ت ،سالهاس��ت ک��ه مامنی برای 
س��رمایه های کالن ایرانی ها شده اس��ت. این تحلیل را از 
میزان آماری که مرکز آمار ترکیه اعالم کرده به خوبی می 

توان مشاهده کرد.

ایرانی ها  در صدر خریداران ملک
طبق اعالم مرکز آمار این کش��ورترکیه ، در 12 ماه منتهی 
ب��ه فوریه، میزان خرید خانه توس��ط اتباع خارجی با هدف 
اخذ اقامت و ش��هروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 51.۴ درصد افزایش داشته است.
 برهمین اساس، فقط در ماه فوریه 11۸ هزار و 750 مورد 
انتقال ملک در ترکیه به ثبت رس��یده اس��ت که نسبت به 
نوامبر س��ال قبل حدود 22 هزار م��ورد افزایش پیدا کرده 

است.
در م��اه فوریه ۴000 خانه به اتباع خارجی فروخته ش��ده 
است که در مقایسه با فوریه سال قبل 20.6 درصد افزایش 
پیدا کرده اس��ت. استانبول کماکان اصلیترین مقصد خرید 
ملک در ترکیه توس��ط اتباع خارجی بوده اس��ت؛ به گونه 
ای ک��ه 50 درصد کل امالک )معادل 2000 دس��تگاه( از 
خانههای خریداری شده توسط اتباع خارجی در ماه فوریه 
مربوط به اس��تانبول بوده اس��ت. پس از این شهر، آنتالیا با 
۸05 واح��د و آنکارا با 265 واحد در ردههای دوم و س��وم 

قرار گرفته اند.
به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه فوریه اتباع ایرانی با خرید 
721 خانه بزرگترین گروه خریدار مسکن ترکیه بودهاند و 
عراقی ها با 6۹1 واحد، روسها با 2۸2 واحد، افغانها با 256 
واحد و اردنی ها با 1۴1 واحد به ترتیب دومین تا پنجمین 

گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه بوده اند. 

 واکاوی یک مهاجرت 
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی بروز چنین 
مس��اله ای نکات متعددی را مطرح می کنند که بخشی از 
آن به امید خریداران به اخذ اقامت و یا ویزای این کش��ور 
به واس��طه محدودیت هایی که برای ایران وجود دارد ،باز 
می گردد و بخشی به وضعیت اقتصادی و شرایط تورمی و 
البته افت قدرت خرید مردم در ایران نس��بت به ارز جهانی 

یا همان دالر.
جزئیات منتش��ر شده از رش��د محصول ناخالص داخلی که 
از س��وی مرکز آمار ایران ، نش��ان میدهد در ۹ماهه س��ال 
جاری بخش اس��تخراج نفت و گاز طبیعی منفی 37 درصد 
اس��ت که در فصل بهار منفی ۴0,۹ درصد، فصل تابس��تان 
منفی ۴7 درصد و پاییز منفی 15,3 درصد بوده است. گروه 
کش��اورزی ش��امل دو بخش کش��اورزی و ماهیگیری رشد 
۹ماهه 3,۴درصدی و منفی ۴,1درصدی داشته، در مجموع 

گروه کشاورزی رشد 3,2درصدی را تجربه کرده است.
همچنی��ن در گروه صنایع و مع��ادن که از ۴ بخش معدن، 
صنعت، تأمین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل 
شده، گروه معدن رش��د منفی 3۴,۹درصدی را در ۹ماهه 
تجربه کرده و صنعت نیز منفی2,3 بوده است. بخش تأمین 
آب و برق و گاز طبیعی 7,7 و ساختمان ۹,6 درصد افزایش 
نشان میدهد. در مجموع گروه صنایع و معادن رشد منفی 
16,6درصدی داشته است. از سوی دیگر در بخش خدمات 

رشد منفی0,2 درصد به ثبت رسید.

دغدغه ای به نام اقتصاد
آمارهای ارایه شده در کنار نرخ تورم  حکایت جالبی دارد، بر 
اساس آنچه عنوان می شود ،نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه 
13۹۹ در مقایسه با ماه قبل 1,2 واحد درصد افزایش  داشته 

به طوری ک��ه  نرخ تورم نقطهای گروه عم��ده »خوراکیها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« با افزایش 1,3 واحد درصدی به 
12.0 درصد و گ��روه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با 
افزایش 1.0 واحد درصدی به 25.7 درصد رس��یده اس��ت. 
ای��ن اتف��اق در حالی رخ داده که نرخ ت��ورم نقطهای برای 
خانوارهای شهری 21,3 درصد بوده  که نسبت به ماه قبل 

1,1 واحد درصد افزایش  را نشان می دهد. 
  همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1۹,3 درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل 1,2 واحد درصد افزایش داشته 
اس��ت.طبق آمار نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 13۹۹ به 2,5 
درصد رس��یده که در مقایس��ه با همین اطالع در ماه قبل، 
0.۴ واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. تورم ماهانه برای 
گروهه��ای عم��ده »خوراکیه��ا، آش��امیدنیها و دخانیات« 
و»کاالهای غی��ر خوراکی و خدمات« به ترتیب 0.۴ درصد 
و 3.5 درصد بوده اس��ت.این در حالی اس��ت که نرخ تورم 
ماهان��ه برای خانوارهای ش��هری 2,6 درصد میباش��د که 

نسبت به ماه قبل، 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. 

چراغ به خانه روا 
در کنار نگرانی هایی که به خوبی از اعداد وارقام ارایه شده 
می توان به دست آورد اما نکته اصلی و مهم را نباید فراموش 
کرد که بخش زیادی از این س��رمایه های می توانس��ت با 
وجود خیلی از مسائل و محدودیت ها در ایران بماند اما نه 

تنها نماند بلکه روز به روز در حال افزایش است. 
نگران��ی از امنیت اقتصادی و حفظ ق��درت پول  در ایران، 
نه تنها یک روی س��که مهاجرت این سرمایه ها به کشوری 
مانند ترکیه اس��ت که از لح��اظ ظرفیت های اقتصادی در 
رتبه های بسیاری پایینی قرار دارد اما مساله مهم و کلیدی 
آن اس��ت ک��ه ترکیه بدون نفت و ظرفی��ت های اقتصادی 
توانس��ته با تبلیغ��ات و تس��هیل فرآیند س��رمایه گذاری 
نس��بت به جذب س��رمایه های خارجی اقدام کند ،اتفاقی 
که متولیان کشور سالهاس��ت می کوشند وبرای آن قانون 
،آیی��ن نامه و ماده واحده و ابالغیه و ...مصوب می کنند اما 
نه تنها به س��رانجام نرس��یده بلکه کار به جایی رسیده که 
ایران��ی های مقیم داخل نیز ب��ا اقداماتی مانند خرید ملک 
در کشوری مانند ترکیه ،س��رمایه هایی که قابلیت توسعه 
و گس��ترش کش��ور را دارد از اینجا خارج می کنند به این 
امید که بتوانند اندک��ی از نگرانی های خود را بکاهند و یا 
تس��هیالتی را بگیرند که شاید با پاسپورت کشوری کوچک 
مانند ترکیه فراهم باش��د و این درست همان زنگ خطری 
است که برای متولیان و تصمیم گیران اقتصادی کشور در 
حال به صدا درآمدن است چراکه اگر تصمیمات درست،به 
جا و برنامه ریزی ش��ده می گرفتند امروز ش��اید کشوری 
مانند ترکیه مامن امن س��رمایه های حجم قابل توجهی از 
ایرانی ها نمی ش��دو این افراد به جای آبادانی و پیش��رفت 

ترکیه برای وطن خود به آب و آتش می زدند. 
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برای تابستان امسال پیش بینی شد؛
 ثبت رکورد ۶۰ هزار مگاواتی پیک 

مصرف برق 
سخنگوی صنعت برق گفت: اگر درجه حرارت کشور به 
صورت یکنواخت و یکس��ان در همه نقاط افزایش یابد و 
ب��ه تبع آن مصرف افزایش یاب��د، احتمال دارد که پیک 
مصرف برق تابس��تان امس��ال از مرز 60 ه��زار مگاوات 

بگذرد.
مصطفی رجبی مش��هدی، عضو هی��ات مدیره و معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر اظهار داش��ت: طبق 
روال متعارفی که در 10 سال قبل از سال ۹7 بوده، رشد 
مصرف برق ایران ساالنه 5,2 درصد بود؛ اما در سال ۹7 
ش��اهد اجرای اقدامات گسترده مدیریت مصرف برق در 
سطح کشور بودیم که در نتیجه آن، مشترکان در تمامی 

بخش ه��ای خانگی، صنع��ت، تجاری و کش��اورزی در 
ساعات اوج مصرف، اقدام به کاهش مصرف برق کردند و 
در سال ۹7 نسبت به سال ۹6، حدود 2,۹7 درصد رشد 

مصرف برق داشتیم.
وی اف��زود: در س��ال ۹۸ نیز ب��ا ادامه اج��رای اقدامات 
مدیریت مصرف برق در س��اعات اوج مصرف تابس��تان 
و اس��تقبال خوبی که مش��ترکان صنعتی از طرح های 
مدیریت مصرف داشتند، شاهد ثبت رشد مصرف حدود 

یک درصد بودیم.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: اگر رشد مصرف 
برق در تابس��تان س��ال جاری نسبت به س��ال گذشته 
همان یک درصد باشد، پیش بینی ما این است که پیک 
مصرف برق در س��ال جاری به ح��دود 5۹ هزار مگاوات 

برسد.
وی ادام��ه داد: ام��ا اگر درجه حرارت کش��ور به صورت 
یکنواخت و یکس��ان در همه نقاط افزایش یابد و به تبع 
آن مصرف افزایش یاب��د، احتمال دارد که پیک مصرف 

برق تابستان امسال از مرز 60 هزار مگاوات بگذرد.
رجبی مشهدی با اشاره به آغاز افزایش دمای هوا به ویژه 
در مناطق جنوبی کشور گفت: اکنون در مناطق مرکزی 
و جنوبی کش��ور ش��اهد افزایش قابل توج��ه دمای هوا 
هستیم و پیک مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات عبور 
کرده که چیزی در حدود 3000 تا ۴000 مگاوات نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.  پاون 

  مدیرعامل بورس کاال خبرداد؛
آمادگی بورس کاال برای آغاز معامالت 

پیش فروش متری مسکن 
  مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران از آمادگی این بورس 
ب��رای آغاز طرح پی��ش فروش متری مس��کن در قالب 

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خبر داد.
حامد س��لطانی نژاد گفت: در پی مذاکراتی که با وزارت 
راه و شهرس��ازی انجام شده، طرحهایی همچون فروش 
امالک و مس��تغالت، بازار تهاتری مصالح و امالک، طرح 
فروش متری مس��کن و همچنین راه اندازی صندوقهای 
امالک و مستغالت در بازار سرمایه در حال پیگری است 
که ه��م اکنون امکان اجرای ط��رح پیش فروش متری 
مس��کن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در 

بورس کاالی ایران مهیاست.

وی افزود: ابزار مالی س��لف موازی اس��تاندارد از س��ال 
13۹3 در ب��ورس کاالی ایران راه اندازی ش��د و طی 6 
سال گذشته تامین مالی ش��رکتهای مختلفی در حوزه 
های صنعتی، معدنی، پتروش��یمی و کشاورزی با انتشار 
اوراق سلف موازی استاندارد انجام شده است؛ از این رو 
تجربه مناس��بی برای بهره گی��ری از این بازار در حوزه 

مسکن وجود دارد.
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران اظهار داش��ت: در بازار 
مس��کن تالش بر این اس��ت تا به اب��زاری در بورس کاال 
برس��یم که پس��انداز مردم را افزایش ده��د، برای مثال 
فردی که میخواهد در بخش مسکن سرمایه گذاری کند، 
میتواند مس��تقیما با ورود به معامالت متری مس��کن در 
بورس کاال، هر چند اندک در ملک سرمایه گذاری کند.

س��لطانینژاد توضیح داد: ممکن است برخی افراد سرمایه 
کافی برای خرید یک واحد آپارتمان را نداشته باشند اما با 
آغاز معامالت متری مسکن میتوانند متراژی از یک ملک 
را خریداری کنند تا سرمایه آنها متناسب با قیمت مسکن، 
ارزش یابد؛ به این ترتیب افراد میتوانند حتی با س��رمایه 

های خرد هم در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران گفت: ب��رای این طرح 
حضور انبوهس��ازان مس��کن به عنوان عرضه کننده این 
اوراق نیاز است تا در ازای میزان خرید متقاضیان، متراژ 
مشخصی از پروژه مشخص شده را به مردم و خریداران 

عرضه کنند.  بورس کاال 

خ��ب��رخ��ب��ر

 سیاست روز ابعاد سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه رابررسی می کند؛

ترکیه بهشت یا برزخ 
سرمایه گذاری ایرانیان!

مع��اون وزیر اقتصاد گف��ت: اخیرا به نماین��دگان مجلس 
یازدهم پیش��نهاد دادیم تا به صورت مجزا و فوری قسمت 
مرب��وط ب��ه مالی��ات بر عایدی مس��کن از الیح��ه اصالح 

مالیاتهای مستقیم را تصویب کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه چالش بازار مسکن 
هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد تاکید 
کرد، از یک طرف بایس��تی تس��هیالت با نرخمناس��ب در 
اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن قرارگیرد 
و از س��وی دیگر اقدامات تنظیم کنن��ده مانند مالیات بر 
عایدی س��رمایه در حوزه مس��کن و مالیات بر خانه های 

خالی عملیاتی شود.
مع��اون اقتص��ادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه پیش��نهاد 
وزارت اقتص��اد در خصوص مالیات بر عایدی س��رمایه در 
اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شده است گفت: 
پیش نویس این الیحه در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت 
اس��ت اما با توجه به فضای ایجاد ش��ده در بازار مس��کن 
ش��رایطی فراهم ش��د تا این الیحه به صورت مستقیم در 
دستور کار کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت 
قرار گیرد. وی افزود: بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده 
پی��ش نویس الیح��ه مذکور) از کمیت��ه فرعی( به صورت 
مس��تقیم در کمیته اصلی کمیس��یون اقتصادی بررس��ی 

خواهد شد و بالفاصله به هیئت دولت ارسال میشود.
 ای��ن مقام مس��ئول در وزارت اقتصاد تاکی��د کرد، الیحه 
مذکور عماًل در مسیر تصویب دولت قرار گرفته است و ما 

تالش میکنیم هر چه س��ریعتر و طی س��ال ۹۹ مالیات بر 
عایدی مسکن عملیاتی شود.

دهقان دهنوی با اشاره به جلس��ه اخیر برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم با مس��ئوالن وزارت اقتصاد یادآور شد، در 
این جلس��ه تاکید کردیم که نمایندگان مجلس می توانند 
به صورت مجزا قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن 
را به عنوان یک طرح فوری در مجلس تصویب و در قالب 

قانون جدید برای اجرا به دولت ابالغ کنند.
 مع��اون وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه برای رونق مس��کن 
بایستی تامین مالی مناس��ب در حوزههای تولید و تقاضا 
انجام شود تاکید کرد، هم اکنون تسهیالت اعطایی مسکن 
نسبت به قیمت ملک بسیار پایین است و از سوی دیگر با 
توج��ه به باال بودن نرخ بهره در بلند مدت قدرت پرداخت 

اقساط نسبت به درامد محدود میشود.
به گفته این مقام مسئول، به عنوان مثال، در شهری مانند 
تهران محصول مالی مناس��ب برای یک وام 500 میلیون 
تومانی ب��ا درآمد ثابت مثال 5 میلیون تومان در ماه وجود 
ندارد و این مانع خانه دار ش��دن طیف وسیعی از ساکنین 
این شهر است، بنابراین باید یک محصول مالی متناسب با 
شرایط امروز برای تامین نیاز اقشار متقاضی تدوین شود. 
دهن��وی تاکیدکرد:مس��کن مه��ر نیز در ای��ن حوزه یک 
راهحل تلقی میش��د چون اوالً قیمت زمین را حذف کرد 
و در نهایت برای نیاز مس��کن بیش از یک میلیون خانوار، 

هرچند با کاستی هایی، پاسخ ارائه کرد. تسنیم 

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه اکنون صادرات 
رون��د خوب و مثبتی پیدا کرده اس��ت گفت: با روندی که 
بهپی��ش میرویم تعادل برای تأمین ارز کاالهای اساس��ی، 
ضروری است و بهویژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد 
ش��د. عبدالناصر همتی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر 
تقویت نظارت بانک مرک��زی ابراز کرد: ما اقدامات مهمی 
را برای کنترل و اصالح نظام بانکی آغاز کردهایم و بخش 
قابلتوجه��ی از تصمیمگیریها درباره نرخهای س��ود بانکی 
و بینبانک��ی نتیجه انضباطی بود ک��ه در بانکهای مختلف 
ایجاد ش��د.وی گفت: بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را 
بهتدریج ادغام میکنیم و ظرف هفته آینده ادغام دو بانک 

حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.
رئیس��کل بانک مرکزی افزود: سه بانک دیگر هم ادغامشان 
بهتدریج انجام میش��ود. همتی با اشاره به اینکه چند بانک 
ناترازی مالیشان باال بود گفت: اینها را تحت کنترل گرفتیم، 
مدیریتش��ان را اص��الح کردیم و تحت نظر مس��تقیم قرار 
گرفتند و انش��اءاهلل بتوانیم ناترازیش��ان را جمع کنیم. وی 
اضافه کرد: در مورد بازار پول و انضباطی که در نرخ س��ود 
باید وجود داشته باشد کارهای مهمی انجام دادیم بنابراین 

نظام بانکی ما بهسمتی میرود که نظارتها جدیتر شود.
رئیس��کل بانک مرکزی گفت: ش��اید یک��ی از دالیلی که 
توانس��تیم هدفگذاری تورم داش��ته باشیم استفاده از ابزار 
عملیات بازار باز بود که بانکها نقش مهمی در رس��یدن به 

این هدف خواهند داشت.

همت��ی با تأکید بر اینکه بان��ک مرکزی نقدینگی را کنترل 
میکند گفت: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما بهمراتب 
از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود. وی تصریح کرد: 
مجموعه این اقدامات بهسمتی پیش میرود که بازار پولی ما 
از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد. رئیسکل بانک 
مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و روندی منطقی داشته 
باشد و بهسمت کنترل تورم برود بهیقین روی نرخ ارز و بقیه 
بازار هم تأثیر خواهد گذاشت. همتی ابراز امیدواری کرد: با 
روشهای بهکار گرفتهش��ده در بازار پول و ارز شاهد آرامش 

بیشتری تا پایان سال در این بخش باشیم.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: در دوماهه اول امسال بهرغم 
مشکالت در صادرات غیرنفتی ما حدود 3 میلیارد دالر ارز 

برای واردات کاالهای اساسی تأمین کردیم.
عبدالناصر همتی با ابراز اینکه "اکنون روند صادرات روند 
خوب و مثبتی پیدا کرده اس��ت"، افزود: در دوماهه اول ما 
اُفت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه 
صادرات دوباره احیا ش��د و برگش��ت ارز به س��امانه نیما 
س��رعت گرفته اس��ت. وی گف��ت: با روندی ک��ه بهپیش 
میرویم تعادل برای تأمین ارز کاالهای اساس��ی، ضروری 
و بهوی��ژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد ش��د و این 
موضوع بهطور جدی پیگیری میش��ود. مت��ی اضافه کرد: 
اکن��ون هم از طریق س��امانه نیما ارز تأمین میکنیم و هم 
صادرکنندگان بهطور مس��تقیم ارز واردکنندگان را تأمین 

میکنند و با هم ارتباط برقرار کرده اند. مهر 

در سال ۹۹ 

مالیات عایدی مسکن عملیاتی میشود 
این هفته نهایی می شود؛

 ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه


