
در راستای اصل مشتری مداری صورت 
پذیرفت؛

بازپرداخت تدریجی مبلغ مصرف شده 
اعتبار »آینده داران« بانک آینده

بان��ک آینده با ه��دف رفاه حال مش��تریان، امکان 
را  بده��ی »آین��ده داران«  اقس��اطی  بازپرداخ��ت 
فراه��م س��اخت. به منظ��ور تس��هیل بازپرداخ��ت 
اعتبار اختصاص داده ش��ده به مشتریان برای خرید 
اعتباری از فروش��گاه های ایران م��ال در قالب طرح 
»آینده داران«، عالوه ب��ر امکان بازپرداخت یک جا، 
ام��کان بازپرداخت ماهیانه مبلغ اعتبار نیز در قالب 
۵ قس��ط به صورت تس��هیالت فراهم ش��ده است؛ 
پیش از سررس��ید اعتبار، ضمن ارس��ال پیامکی از 
مش��تری درخواست میشود تا چگونگی بازپرداخت 
اعتبار مصرف ش��ده از حس��اب خود را با مراجعه به 
شعبه تعیین نماید؛ در صورت عدم مراجعه مشتری 
به شعبه یا سامانه های تعیین شده، مبلغ اعتبار از 
س��پرده پشتوانه او، به صورت یک جا، تسویه خواهد 
ش��د. مش��تریان حقوقی نیز می توانند نس��بت به 
درخواس��ت دریافت یا تقسیط اعتبار در قالب طرح 
»آینده داران«، برای کارکنان خود اقدام کنند. این 
دس��ته از مش��تریان، از طریق انعقاد تفاهم نامه و 
رعایت شرایط اعالمی میتوانند از مزایای این طرح 

بهره مند گردند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی اعالم کرد:

بازگشت ارز صادرات فرآورده های 
نفتی به عراق

س��خنگوی اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های 
نفتی با بی��ان اینکه ایران در ش��رایط کنونی فقط 
صادرکننده ف��رآورده نفتی به عراق اس��ت، گفت: 
 ع��راق بزرگترین بازار صادرات��ی فرآورده های نفتی 
ایران به ش��مار نمی رود و برای انتقال پول صادرات 

نیز مشکلی وجود ندارد.
حمید حسینی با بیان اینکه آمارهای اردیبهشت ماه 
نش��ان می دهد صادرات فرآورده های نفتی ایران به 
عراق مطلوب بوده است،  ادامه داد: معامالت خوبی 
در بورس انجام ش��ده اما مشخص نیست چه مقدار 
از این معامالت تاکنون بارگیری و صادر شده است. 
وی ب��ازار اصلی صادرات��ی فرآورده های نفتی ایران 
را عراق عن��وان کرد و افزود:  ص��ادرات از مرزهای 

زمینی به افغانستان بسیار محدود بوده است.
به گفته حسینی در شرایط فعلی،  صادرات فرآورده 
به عراق از مرزهای دریایی متوقف اس��ت و اگرچه 
ای��ران فرآورده ه��ای خ��ود را به اقلیم کردس��تان 
عراق صادر می کند اما بخش��ی از این محموله های 
صادراتی به عراق منتقل می شود و ایران در شرایط 
فعلی تنها صادرکننده فرآورده به این کشور است.

وی صادرات فرآورده ه��ای ایران به عراق را به نفع 
هر دو کش��ور دانس��ت و ادامه داد: عراق از این راه 
به فرآورده با کیفیت و قیمت مناس��ب دسترس��ی 
پیدا می کند و ایران نیز در شرایط تحریم و کاهش 
مص��رف بنزی��ن در داخ��ل،   می توان��د محصوالت 

تولیدی خود را صادر کند.   ایرنا

به دلیل شیوع کرونا ؛
طرح رهگیری سیگارت به تعویق افتاد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
طرح رهگیری س��یگارت به دلی��ل کرونا و تعطیلی 

چاپخانه ها به تعویق افتاد.
 عطاءاهلل معروفخانی در پاسخ به این سوال که ساالنه 
چقدر س��یگار قاچاق به کش��ور وارد می شود، گفت: 
براس��اس برآوردهای انجام شده ساالنه حداقل 1۵ تا 
20 میلیارد نخ س��یگار قاچاق به کشور وارد می شود. 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
اف��زود: ارزش واردات س��یگار قاچاق به کش��ور نیز 
حداقل 10 هزار میلیارد تومان برآورد می ش��ود. وی 
در مورد اجرای طرح رهگیری سیگارت بیان داشت: 
طرح رهگیری سیگارت در اسفند ماه سال 98 برای 
اولین بار در جهان در ایران رونمایی شد. معروفخانی 
با اشاره به اینکه اجرای طرح رهگیری سیگارت باعث 
کاهش قاچاق می ش��ود، گفت: علیرغم تالش یک و 
نیم ساله برای اجرا ش��دن طرح رهگیری سیگارت، 
متاسفانه با شیوع ویروس کرونا عملیاتی شدن طرح 
به تعویق افتاد.  وی با اشاره به اینکه کاغذ الزم برای 
چاپ کد رهگیری وارداتی اس��ت، گفت: متاسفانه با 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چاپخانه ها و همچنین 
مشکالتی که برای ورود کاال به وجود آمد مشکالتی 
برای تهیه کد رهگیری سیگار بوجود آمد.  فارس

اخبار گزارش

نوس��انات بازارهای اقتصادی ایران به حدی گسترده شده 
که دیگر متولیان هم به این باور رس��یده اند که با قانون و 
قاعده و حتی برنامه ریزینمی توان آن ها راب ه س��رانجام 
رس��اند و بی شک تنها اقدامی که منجر به آن می شود تا 
این بازارها بار دیگر روی آرامش راب ه خود ببینند چیزی 

نیست جز یک دستور.
دس��توری برای جلوگیری از گران فروشی ،دستوری برای 
ساماندهی بازار ارز ،دستوری برای گرانی گوشت قرمز و در 

نهایت دستوری برای بازار ملک .
 سالهاست که دستور ها یک به یک جایگزین دستور شرح 
وظایف و  آیین نامه ها ش��ده اند و می ش��وند و اگر چه در 
بره��ه ای آرامش را نصیب این بازارها می کنند اما دس��ت 
آخر باز هم بازار های اقتصادی  مسیر خود را طی می کنند 

و اعتقادی به دستور و دستور العمل ندارند .
بعداز بازار ارزو س��که ،بازار خودرو ؛بازار گوش��ت و مرغ و 
ب��ازار الکل و ماس��ک و بازار لوازم خانگ��ی و ... طی هفته 
های اخیر بازار مس��کن با رشد افس��ار گسیخته ای روبرو 
ش��ده  که بار دیگر رئیس قوه مجریه برآن ش��د تا دستور 

تازه ای صادر کند.
طی هفته های اخیر دو دس��تور از سوی رئیس جمهور به 
منظور کنترل و هدایت بازار مسکن صادر شده اما این بازار 
هنوز به ثبات و آرامشی نرسیده  و برآیند اتفاقات این نکته 
را نمای��ان م��ی کند که اگر قرار بود  این بازار به آرامش��ی 
برس��د با همان دس��تور اول م ی توانست کارگشا باشد اما 
اینک��ه چنین اتفاقی رخ ن��داده و عمال در بازه زمانی کوتاه 
دستورالعمل دوم صادرشده نشان ازآن دارد که کار هدایت 
این بازار  از دستور ودستور العمل گذشته و باید عالج تازه 

ای برای آن جست.
 2 دستور در 7 روز

21 خردادم��اه س��الجاری بود که رئیس جمهور با اش��اره 
به مش��کالت مردم در حوزه مس��کن گفت:»امروز شرایط 
مسکن، اجاره ها، قیمت مس��کن، با شاخص های اقتصادی 
منطبق نیس��ت یعنی یک حرکت��ی در جامعه جریان دارد 
که به مردم فش��ار ناعادالنه می آورد، به همین دلیل امروز 
در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی 
و وزیر مس��کن زی��ر نظر معاون اول رئی��س جمهور، همه 
طرح هایی که برای مهار این مسأله امکان پذیر است را مورد 
نظر قرار دهند که بتوانیم فش��اری که امروز بر دوش مردم 

قرار گرفته را کاهش دهیم.«
دس��تور دوم مربوط ب��ه 29خرداد ماه همزم��ان با افتتاح 
پ��روژه ریلی بود ک��ه رئیس جمه��ور با ناکافی دانس��تن 
قوانی��ن، مقررات و  آیین نامه های اجاره یا فروش مس��کن، 
خواستار اصالح این قوانین شد و گفت: »وزیر راه و مسکن 
و شهرسازی به مردم قول داده تا پایان دولت دوازدهم یک 

میلیون واحد مسکونی تکمیل و تحویل داده شود.«
 نمای یک گزارش 

بررس��ی آمار معامالت مسکن در دوماه ابتدای سال جاری 
از این مهم پرده برمی دارد که متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مس��کونی با بیش از یک میلیون و 460 هزار تومان 
نسبت به فروردین ماه، در اردیبهشت به باالی 17 میلیون 
توم��ان صعود کرده که به اعتقاد فعاالن این بازار دالیل آن 
را می توان در 3 بخش تقسیم بندی کرد. به اعتقاد فعاالن 
این بازار و براساس تحربه تاریخی همواره قیمت مسکن در 
دومین ماه سال به دلیل رخوتی که در ماه های پایانی سال 
و  تعطیالت فروردین ماه وجود دارد ؛با رش��د مواجه بوده 
اس��ت  ودر واقع افزایش عمومی قیمت کاالها در بازارهای 
مختل��ف، در دومین ماه از بهار، فرصتی برای رش��د به این 

بازار می دهد.
به ب��اور این فعاالن؛ تورم انتظ��اری دلیل مهم دیگری در 
افزایش قیمت مس��کن در دومین ماه س��الجاری است به 
ای��ن  معنا که روند ش��اخص های کالن اقتصاد  کش��ور از 
ن��رخ تورم باال برای س��ال 99 خبر می دهد و پیرو همین 
افزای��ش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی س��بب ش��ده تا 
ای��ن مهم به عنوان یک عامل موثر در مکانیس��م عرضه و 
تقاضای بازار مسکن منجر به افزایش تورم ماهانه ملک در 

اردیبهشت شود.
 توپ گرانی مسکن در زمین سایر بازارها 

 همراس��تا با این مس��اله که از س��وی فعاالن مطرح شده 
اما وزیر راه و شهرس��ازی طی روزه��ای اخیر به این نکته 
اش��اره کرده که  قیمت های که در بازار مسکن اتفاق می 
افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و اساس��ا افزایش قیمت 
مس��کن در اختیار بخش مس��کن نیس��ت بلکه بازارهای 

موازی هستند که بر این بازار تاثیر می گذارند.
به اعتقاد اس��المی اتفاقی که برای س��ایر کاالها می افتد 
متاثر از ش��رایط اقتصادی کشور اس��ت به این ترتیب که 
م��ردم برای نگرانی از افت ارزش پ��ول ملی به دنبال این 

هستند تا سرمایه خودشان را تبدیل به کاال کنند. به همین 
خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت ها توس��ط 
صاحب��ان کاال انج��ام گرفته و این افزای��ش قیمت متاثر از 
بخش مس��کن نیس��ت. مهم برای ما جامعه هدف است که 

شناسایی شده اند و برای آن ها برنامه اجرایی داریم.
 اقدامات اجرایی

»یک میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت در اختیار مردم 
قرار می گیرد« این جمله ای اس��ت ک��ه رئیس جمهور در 
دو روز گذش��ته در خصوص بازار مس��کن اعالم کرده است 
. روحان��ی با بیان اینک��ه در این مقطع زمان��ی که ما قرار 
گرفته ایم مس��اله مسکن جزو اولویت های دولت قرار گرفته  
گفته است :»ما از آغاز دولت یازدهم تاکنون همه طرح های 
نیمه تمام باقیمانده مسکن، حدود یک میلیون و 300 هزار 
واحد مس��کونی را تکمیل و افتتاح کردیم در اختیار مردم 
قرار دادیم.به طوری که در دولت دوازدهم مجموعاً وزیر راه 
و مسکن و شهرسازی ما به مردم قول داده، در طول دولت 
دوازدهم مخصوصاً سال گذشته، امسال و تا پایان دولت در 
سال آینده، حدود یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار 

مردم قرار بدهد.«
 رئیس جمهور با اش��اره به اینکه »امروز می دانیم مردم ما 
در زمینه مس��کن و اجاره بها دچار مش��کل هستند« گفته 
اس��ت :» در مجموع در کش��ور ما ح��دود 30 درصد مردم 
مستاجرند یعنی مالک خانه نیستم، 70 درصد مردم مالک 

خانه هستند و 30 درصد مالک خانه نیستند.«
روحانی باتاکید براین مهم که »مسکن جزو کاالهای اساسی 
زندگی م��ردم اس��ت« در زمینه اقدامات انجام ش��ده می 
گوید:» یک حرکت، اقداماتی است که در بلند مدت جواب 
می دهد اما ضروری اس��ت. زمین هایی که ما باید در اختیار 
مردم قرار دهیم و محدوده شهرها باید به مقدار الزم توسعه 
پیدا کند. وزارتخانه های دیگر یا حتی نیروهای مس��لح باید 
زمی��ن های مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی 
قرار دهند تا بتوانند زمین را به قیمت مناس��ب و ارزان در 
اختیار کسانی قرار دهد که ساخت مسکن را به طور انبوه یا 
غیر انبوه انجام می دهند یا مردمی که نیازمند خانه هستند. 
بنابر این مساله زمین مسئله اول ما است.« »مساله مصالح 
ساختمانی که به وزارت صمت مربوط می شود و مسئولیت 
بر دوش آنهاس��ت، قیمت ها باید متناسب باشد برای اینکه 

مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.«
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سیاست روز حال و هوای بازار مسکن را بررسی می کند؛

نافرمانی از جنس آجر  و  �پی 

دبیر ستاد تنظیم بازار تشریح کرد؛

جزئیات مصوبات ارزی، 
صادراتی و کشاورزی ستاد 

تنظیم بازار 
دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار مصوبات ارزی، کش��اورزی، و 
کاالهای اساس��ی این هفته س��تاد تنظیم بازار را تشریح 
کرد و گفت: ثبت سفارش شرکتهای صادراتی، منوط به 

بازگشت ارز است.
 محمدرضا کالمی در خصوص مصوبات این هفته س��تاد 
تنظیم بازار اظهار داشت: پیش از این و در جلسات قبلی 
س��تاد تنظیم بازار در راستای کمک به کشاورزان گوجه 
کار اس��تان کرمان مصوب ش��ده بود که سازمان تعاونی 
روستایی نس��بت به خرید حمایتی گوجه اقدام کند، به 

همین منظور کمیته ای تشکیل شد.
وی ادامه داد: این کمیته که متشکل از سازمان برنامه و 
بودجه، س��ازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی است، 
مصوب کرد که دولت و سازمان برنامه و بودجه اعتباری 

400 تومانی برای هر کیلو گوجه اختصاص دهد.
سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت خاطر 
نش��ان کرد: به زودی برداشت اس��تانهای فارس و سایر 
استانها نیز شروع می شود، بنابراین مقرر شد این خرید 
حمایتی به س��ایر اس��تانهای گوجه کار نیز تسری پیدا 
کند.  کالمی افزود: نکته مهم این اس��ت که این آخرین 
حمایت بوده و کش��اورزان باید از این پس در س��الهای 
آینده، در راس��تای الگوی کشتی که وزارت جهاد اعالم 
می کند، اقدام به کشت کنند تا دولت مجبور نباشد هر 

سال مبلغی برای حمایت به کشاورزان پرداخت کند.

وی با بیان اینکه وقتی در کش��ور نه��اده های مثل جو 
،ذرت،کنجال��ه و دان��ه روغنی با وابس��تگی بیش از 90 
درص��د وارد می ش��ود، گفت: این زمینه��ا می تواند زیر 
کش��ت محصوالت ضروری و مورد نیاز کشور قرار گیرد.
همچنین، صادرات رب و رب اس��پتیک نیز تا پایان مهر 
ماه س��ال جاری تمدید ش��د. این مقام مس��ئول تصریح 
ک��رد: ب��ا توجه به اینکه برداش��ت گوجه ادام��ه دارد بر 
اس��اس گفته وزارت جهاد تمدید ص��ادرات تا پایان مهر 

ماه، مشکلی در بازار داخلی ایجاد نخواهدکرد.
دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار در خصوص س��ایر تصمیمات 
ستاد برای محصوالت کش��اورزی اظهار داشت: با توجه 
به ش��روع فصل برداشت پیاز و سیب زمینی، کشت زیاد 
و همچنین فس��اد پذیری آنه��ا، و همچنین عدم امکان 
صادرات پیاز داخلی به دلیل تفاوت نوع نیاز کش��ورهای 
همسایه، قرار شد سازمان تعاونی روستایی اقدام به جمع 
اوری و خرید سیب زمینی و پیاز و عرضه مستقیم آن در 

میادین میوه و تره بار استانهای کشور کند.
وی خاطر نش��ان کرد: استانداران و کارگروه های تنظیم 
بازار اس��تانها نیز بای��داز این ظرفیت اس��تفاده کنند تا 
حداقل با ورود تعاونی روس��تایی ب��ه عنوان عامل تقاضا 
و خری��د و انتقال به اس��تانهای مقصد، نرخ برای مصرف 

کننده و کشور متعادل شود. 
کالم��ی با تأکید بر اینکه قرار ش��د ت��ا اطالع ثانوی کل 
محصول پیاز، سیب زمین و گوجه در میادین میوه و تره 
بار از اس��تانهای بحرانی و دارای مازاد تهیه شود، گفت: 
س��ازمان تعارنی روستایی نیز باید غرفه های اختصاصی 
در اختیار کش��اورزان برای عرضه ای��ن محصوالت قرار 
ده��د.  ای��ن مقام مس��ئول در خصوص مصوبات س��تاد 
تنظیم بازار برای  مدیریت بازار ارز گفت: مقرر شد بانک 
مرکزی از همه ابزارهای در اختیارش برای س��اماندهی 

بازار ارز استفاده کند.  تسنیم  

نایب رئیس شرکت بورس اعالم کرد؛

افزایش تولید و رشد 
اشتغال با ورود نقدینگی 

به بازار سرمایه

نایب رئیس شرکت بورس اعالم کرد: با ورود نقدینگی به 
بازار سرمایه، شاهد افزایش تولید، رشد اشتغال و بهبود 

وضعیت اقتصاد در کشور خواهیم بود.
محمودرضا خواجه نصی��ری در خصوص ورود نقدینگی 
ب��ه بازار س��رمایه اظهار داش��ت : ورود نقدینگی به بازار 
سرمایه بی شک اتفاق خوبی است اما باید به این مساله 
بپردازیم که آیا سیاس��ت گذاری هایی که منجر به ورود 
نقدینگی مرم به بازار س��رمایه درست است یا خیر اما به 
هر صورت در این موضوع شکی نیست که جایی بهتر از 

بازار سرمایه برای سرمایه گذاران وجود ندارد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به اهداف ورود نقدینگی 
به بازار سرمایه اشاره کرد و افزود : طبعیتا ورود سرمایه 
ها به بازار س��رمایه اهداف��ی را به دنبال دارد و به همین 
دلیل است که با ورود سرمایه های مردم به بازار سرمایه 

ش��اهد افزایش تولید، رش��د اش��تغال و بهبود وضعیت 
اقتصاد کشور خواهیم بود.

خواج��ه نصیری تصریح کرد : به هر حال در این مس��یر 
ش��اهد برخی کاستی هم هس��تیم که باید مرتفع شود. 
اگر در ش��رایطی که در حال حاض��ر 40 هزار کد فعال 
س��هامداری در سال های گذشته به 800 هزار کد فعال 
س��هامداری تبدیل ش��ده و حتی در عرضه های اولیه 3 
میلیون و 600 هزار نفر مش��ارکت می کنند و در سویی 
دیگر شاخص بورس چندین برابر شده و یا نقدینگی 80 
هزار میلیارد تومانی به س��مت بازار س��رمایه آمده است 
بای��د بدانیم این کوچ نقدینگی فقط با هدف گران کردن 
محصوالت در بازار س��رمایه آم��ده یا برای ایجاد تولید و 

ارتقای آن در این بازار حضور دارد.
وی افزود : بررس��ی وضعیت بنیادی ش��رکت ها در بازار 
س��هام یه عن��وان یک اصل همیش��گی باید م��ورد نظر 
س��رمایه گذاران ق��رار بگیرد چرا که به طور کلی س��ود 
متش��کل از س��ود بدون ریس��ک و یا پاداش سهامداری 
اس��ت که یک مبنای علمی دارد به همین دلیل وقتی ما 
 P/E شاهد این هستیم که در بازار سهام شرکت هایی با
ب��اال و حتی منفی و یا در وضعیت زیان با رش��د قیمت 
س��هام مواجه هستند باید به این فکر کنیم که نقدینگی 

را در بازار سرمایه به سمت تولید هدایت کنیم.
خواجه نصیری اعالم کرد: به صورت مشخص باید اذعان 
داش��ت که پل بین ورود نقدینگی در بازار اولیه و ثانویه 
برای تامین مالی و توس��عه ساخته نشده و یا متناسب با 
ابع��اد حال حاضر بازارهای فعلی ایجاد نش��ده و در این 
شرایط ش��رکت های هلدینگ، صاحب ثروت و سرمایه 
ک��ه دارای ت��وان اجرایی باال در بازار س��رمایه هس��تند 
باید بتوانند با اس��تراتژی و برنام��ه ریزی به فکر هدایت 
نقدینگی به س��مت بازارهای هدف باش��ند تا به س��مت 

افزایش تولید هدایت شوند. ایبنا 
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