
بازدید رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار از ساختمان مرکزی بانک 

پارسیان
دکتر حس��ن قالیباف اصل، رییس س��ازمان بورس 
اوراق بهادار،عصر روز چهارش��نبه ۱۲ ش��هریور با 
حض��ور در س��اختمان مرک��زی بانک پارس��یان با 
دکترپرویزیان، مدیرعامل بانک دیدار و از همکاری 
و تعامالت سازنده بانک پارسیان تقدیر کرد.رییس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار پس از این دیدار، از 
ش��عبه مرکزی و مرکز خدمات مالی بانک پارسیان 
بازدی��د کرد.در جریان این بازدید که اعضای هیات 
مدیره س��ازمان بورس و دکتر پرویزیان، مدیرعامل 
و اعض��ای هی��ات عامل بانک پارس��یان نیر حضور 
داش��تند، اهم فعالیت های بانک پارس��یان تشریح 
و جدیدترین دستاوردهای این بانک در حوزه های 
مالی، بازارس��رمایه و بانکداری الکترونیک به سمع 

بازدید کنندگان رسانده شد.

حرکت پرشتاب بانک شهر در مسیر 
بانکداری حرفه ای

مع��اون مال��ی و اقتص��ادی بانک ش��هر گفت: تیم 
مدیریت��ی بانک ش��هر ب��ا تمرک��ز بر پن��ج حوزه 
استراتژیک س��ود آوری، سهم بازار، مدیریت بهینه 
مصارف و مطالبات، ارتقای سطح درآمدها و ارتقای 
بانکداری الکترونیک و با تکیه بر استراتژی حرکت 
به س��وی بانکداری حرفه ای، تم��ام اهتمام خود را 
ب��ر جذب مناب��ع ارزان قیمت، کاه��ش مطالبات و 
س��ودآوری متمرکز کرده اس��ت .به گزارش مرکز 
ارتباطات وروابط عمومی بانک ش��هر، رسول خوش 
بین تصریح کرد: هیئت مدیره فعلی بانک ش��هر در 
ش��رایطی مس��ئولیت بانک را پذیرفت که به علت 
تس��ری قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این 
بانک ، به یکباره از خدمات بسیاری از فرهیختگان 
خود محروم ش��د؛ اما خوشبختانه با توجه به اینکه 
بانک ش��هر بانکی جوان و خوشنام است توانست با 
سیاست گذاری تعریف ش��ده برای پیشبرد اهداف 
بر مبنای بانکداری حرفه ای به سرعت از بانکداری 
س��نتی فاصله بگیرد.وی ادامه داد: در همین رابطه 
و در راس��تای دس��تیابی به س��ودآوری، بانکداری 
حرفه ای را به عنوان خط مشی برای جلب رضایت 
مش��تریان و سهامداران و تحقق خواسته های آنان 
در نظ��ر گرفتی��م تا به واس��طه آن بتوانی��م، زیان 
انباشته موجود را کاهش و سهم بازار را با پرداخت 

سود مناسب به مشتریان افزایش دهیم.

رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات 
ایران مطرح کرد:

صدور 143 میلیون یورو حوالجات 
ارزی و بروات اسنادی طی 7 سال

شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران طی هفت 
س��ال گذش��ته بالغ بر ۱43 میلیون یورو حوالجات 
ارزی و بروات اس��نادی برای مش��تریان این بانک 

صادر کرده است
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ای��ران؛ نعمت فتح��ی رئیس بانک ش��عبه اردبیل 
بانک توس��عه ص��ادرات ایران گف��ت: قریب به 30 
میلیون ی��ورو حوالجات ارزی و بروات اس��نادی از 
اول س��ال 98 تا مرداد ماه س��ال 99 در این شعبه 
برای مش��تریان صادر ش��ده و مجموع این خدمات 
طی هفت س��ال اخی��ر به رق��م ۱43 میلیون یورو 
می رس��د.به گفته وی، تسهیالت اعطایی در مدت 
5 ماهه س��ال جاری از رش��د 90 درصدی نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل برخوردار بوده که غالبا 
به صورت تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش و عقود 
ف�روش اقس��اطی و مرابحه ب��ه بخش های مختلف 
اقتص��ادی از جمله صنعت و معدن ، کش��اورزی و 
بازرگانی تخصیص یافته اس��ت.رئیس شعبه اردبیل 
بانک توس��عه صادرات ایران در ادامه کش��اورزی و 
صنای��ع چوب را از مهمترین ح��وزه های صادراتی 
تامین مالی ش��ده توسط این ش��عبه معرفی کرد و 
گفت: شعبه اردبیل تامین مالی در بخش کشاورزی 
و ب��ه موازات آن به صنایع مرتبط با چوب و صنایع 
وابسته مانند تولید انواع پارکت ، ام دی اف و فیلم 
س��ه الیه درب بط��ور انحصاری در منطقه ش��مال 
غرب و تولید رویه درب را در دس��تور کار داشته و 
در همین راس��تا به منظور بهبود کیفت خدمات و 
گس��ترش حمایت های مربوطه ، تعامالت مستقیم 
و س��ازنده ای با اتاق بازرگانی ، سازمان های صمت 

و کشاورزی استان دارد.

سبد تسهیالتی متنوع بانک مسکن 
برای فعال سازی ساخت و ساز

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس��کن 
همزم��ان مهم تری��ن اقدامات این بان��ک در حوزه 
بازس��ازی واحدهای مسکونی کش��ور طی یکسال 

گذشته را تشریح کرد.
مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت 
بانک مس��کن همزمان با فرارسیدن هفته دولت، به 
پایگاه خبری بانک مس��کن- هیبنا ، گفت: با توجه 
ب��ه تاکید ریی��س جمهوری مبنی بر فعال س��ازی 
بخش س��اخت و ساز کش��ور به عنوان یک صنعت 
پیش��رو و همزمان حمایت از اقشار آسیب دیده در 
این بخش، بانک مسکن یکی از مهم ترین سیاست 
های اعتباری خود طی چند سال اخیر را بازسازی 
واحدهای مس��کونی در مناطق روستایی و شهری 
کش��ور قرار داده اس��ت. وی ادامه داد: در راستای 
تحقق پذیری این هدف در س��بد تسهیالتی بانک 
مس��کن س��هم ویژه ای برای بازس��ازی واحدهای 

مسکونی پیش بینی شده است. 

اخبار گزارش

ط��ی 5 م��اه اخی��ر اگرچه ب��ازار س��رمایه با 
تالطم های س��نگینی روبرو بود، اما از آنجا که 
بازار مس��کن با سرعتی کم نظیر روند رشد را 
در پیش گرفته، نرخ اوراق تسهیالت مسکن از 
۷0 هزار تومان پایین تر نیامد.   بررسی فراز و 
فرودهای قیمت اوراق تسهیالت مسکن در 5 
ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دو بازار 
اثرگ��ذار بر تحوالت قیمتی این اوراق ش��امل 
بازار سرمایه و بازار مسکن، نشان می دهد که 
نرخ اوراق تس��هیالت مس��کن تابعی از هر دو 

بازار مذکور بوده است.
به خصوص که همزم��ان با اوج گیری بورس 
در نیمه های خرداد و ابتدای تیر ماه امس��ال، 
قیمت هر برگه تسهیالت مسکن از کانال 40 
ه��زار تومانی تا کانال 90 هزار تومانی رش��د 
کرد؛ اما در مرداد ماه امس��ال که شاخص کل 
بورس با کاهش شدیدی مواجه شد، به دلیل 
آنک��ه بازار مس��کن در اوج بازدهی ماه به ماه 

قرار داشت، قیمت برگه های تسهیالت مسکن 
ب��ه دلی��ل افزای��ش تقاضای خرید مس��کن، 
همچن��ان در کان��ال قیمتی ب��االی ۷0 هزار 

تومان تثبیت شد.

اوراق تسهیالت مسکن صادره 
به عنوان مثال س��ابقه قیمت اوراق تسهیالت 
مس��کن صادره در اسفند سال گذشته با نماد 
تسه 98۱۲ که از ۱0 فروردین امسال به بازار 
عرضه ش��دند نش��ان می دهد این برگه ها در 
نیمه نخس��ت فروردین بین 49 هزار و 900 
تا 53 هزار تومان عرضه می ش��دند همچنین 
تا پایان اردیبهش��ت نیز قیمت این برگه ها تا 
کمت��ر از ۶0 ه��زار تومان بود ام��ا ناگهان در 
۱۲ اردیبهشت به حدود 8۷ هزار تومان رسید 
ولی در هفته آخر اردیبهش��ت به زیر ۶0 هزار 
تومان برگش��ت ولی در ۱ م��رداد به 94 هزار 
تومان افزایش یافت که گران ترین قیمت این 

نماد در 5 ماهه نخست امسال است.
این در حالی اس��ت که ش��اخص بازار در این 
روز در حدود ۱ میلیون و 900 هزار واحد قرار 
داش��ت و متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی در تهران در تیر ماه امسال که همان 

روز اعالم شد، ۲۱ میلیون تومان بوده است.
اما قیمت این نم��اد معامالتی در حال حاضر 
)ش��نبه ۱5 ش��هریور( ۷۲ هزار و ۲00 تومان 
است در حالی که شاخص بورس در بازه یک 
میلی��ون و ۶4 هزار واحدی باق��ی مانده ولی 
قیمت مس��کن به مت��ری ۲3 میلیون و ۱00 

هزار تومان رشد یافته است. 
بازدهی این اوراق در صورتی که دارنده تس��ه 
98۱۲ آن را در ۱0 فروردین خریداری کرده 
باش��د، برای فروش در معام��الت امروز 33.8 
درصد است اما در معامالت یکم مرداد 88.3 

درصد بود.
اوراق تس��هیالت مس��کن صادره در فروردین 
امسال نیز با نماد تسه 990۱ از ۲ اردیبهشت 
در بازار فرابورس ش��روع به عرضه ش��د با 4۷ 
هزار تومان کش��ف قیمت ش��د اما در آخرین 
روز اردیبهشت به ۶8 هزار و 300 و سپس در 
۱۲ خرداد به 8۷ هزار تومان رسید اما مجدداً 
روند نزول��ی در پیش گرفت و ب��ه کانال ۷0 
هزار تومانی بازگش��ت حت��ی در ۱ تیر به 59 
هزار تومان سقوط کرد ولی بالفاصله طی یک 

هفته در کانال ۷0 هزار تومانی تثبیت شد.
3۱ تیر م��اه، اوراق 990۱ به قیمت 93 هزار 
تومان فروخته ش��د ک��ه باالترین قیمت ثبت 
ش��ده برای این برگه ها طی 4 ماهه گذش��ته 
از انتش��ار آن است. در مرداد ماه امسال اوراق 
ب��ا نماد 990۱ در کانال ۷0 تا اوایل 80 هزار 
تومان س��رگردان بود ام��ا در معامالت امروز، 
کار خود را با ۷۲ هزار تومان به پایان رساند.

بازدهی نماد 990۱ در صورتی که دارنده این 
برگه ها آن را در ۲ اردیبهشت خریداری کرده 
باش��د، در معامالت ام��روز 34.۷ درصد و در 
معامالت 3۱ تیر ماه 49.4 درصد بوده است.
اوراق تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت 
اوراق تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت 
م��اه نیز که با نماد تس��ه 990۲ در ۷ خرداد 
وارد بازار ش��د، با کش��ف قیم��ت ۷8 هزار و 
4۱0 تومان شروع به خرید و فروش شد ولی 
در تیرم��اه و خرداد ماه در کان��ال ۶0 تا 80 
هزار تومان نوس��ان قیمت داشت هرچند که 
در معام��الت 3۱ تیرماه با فروش این برگه ها 
ب��ه قیمت 93 هزار و 800 تومان که باالترین 
قیمت این برگه ها در 3 ماه از زمان انتشار آن 
است، توانس��ت رکوردزنی کند؛ قیمت پایانی 
این برگه ها در معامالت امروز ۷۱ هزار و ۶00 
تومان است که نشان می دهد سرمایه گذاری 
در ای��ن اوراق، بازدهی منفی داش��ت. س��ایر 
اوراق تسهیالت مسکن منتشر شده از خرداد 
به این س��و همگی یا زیان ده هستند یا حول 
و ح��وش قیمت خریداری ش��ده در معامالت 

روزهای اخیر خرید و فروش داشته اند.
این در حالی است که بسیاری از روزهایی که 
ش��اخص کل بورس طی ماه های تیر و مرداد 
امس��ال با افت شدید مواجه بود، قیمت اوراق 
تسهیالت مس��کن یا رشد داشته یا با کاهش 

چندانی مواجه نبوده است.
به نظر می رسد بازدهی باالی بخش مسکن در 
5 ماهه نخست امسال سبب افزایش تقاضای 
خرید مس��کن و به تب��ع آن، افزایش تقاضای 
خرید اوراق تسهیالت مسکن با هدف دریافت 

وام خرید مسکن بوده است.
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 5 ماهه 
ابتدایی امس��ال از ۱5 میلی��ون و 545 هزار 

توم��ان در فروردین ماه به ۲3 میلیون و ۱00 
هزار تومان در مرداد ماه رسید که رشد 3۲.۷ 

درصدی داشته است.

وضعیت بازار اوراق تسهیالت مسکن 
در معامالت دیروز اوراق تس��هیالت مس��کن 
تقریب��اً همه نمادهای معامالتی در بازه ۷0 تا 

۷3 هزار تومان خرید و فروش شدند.
گران ترین قیمت فروش برای اوراق تسهیالت 
مس��کن صادره در فروردین )تس��ه 990۱( با 
قیم��ت ۷4 ه��زار و 300 توم��ان در یکی از 
معامالت روز جاری این نماد تعلق داش��ت و 
ارزان ترین برگه نیز ۶3 ه��زار تومان فروخته 
ش��د که به یکی از معامالت اوراق تس��هیالت 
مس��کن صادره در شهریور 9۷ با نماد 9۷0۶ 

اختصاص داشته است.
ب��ا توجه ب��ه اینکه متوس��ط قیم��ت هر متر 
مربع واحد مس��کونی در تهران، در مرداد ماه 
امس��ال ۲3 میلیون و ۱00 ه��زار تومان بود، 
در صورتی که متقاضی خرید مس��کن بتواند 
سقف تس��هیالت خرید مسکن )۲40 میلیون 
توم��ان( را دریافت کند، می تواند با این مبلغ، 
حداکث��ر ۱0 متر از یک واح��د 50 متری را 
ک��ه ۱ میلیارد و ۱55 میلی��ون تومان قیمت 
دارد، خریداری کند که معادل یک پنجم )۲0 
درصد( قیمت یک واحد مس��کونی 50 متری 
است. از سوی دیگر، برای دریافت وام مسکن 
۲40 میلیون تومانی، متقاضی باید 480 برگه 
خری��داری کند که با در نظ��ر گرفتن قیمت 
ه��ر برگه، ۷0 هزار توم��ان، متقاضی دریافت 
تس��هیالت مس��کن می بایس��ت 33 میلیون 
و ۶00 ه��زار تومان را ک��ه معادل ۱4 درصد 
کل وام می شود، به عنوان هزینه خرید اوراق 

تسهیالت مسکن هزینه کند. مهر 
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به زودی؛
مالیات بر خانه های خالی ابالغ می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن و ابالغ 
مالی��ات ب��ر خانه های خالی به زودی خب��ر داد و گفت: 
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم با رویکرد ایجاد پایه های 
مالیاتی در کمیسیون تصویب و وارد کار کارشناسی شده 
اس��ت. محمد رضا پورابراهیمی در خصوص طرح اصالح 
قانون بانکداری و بانک مرکزی اظهار داش��ت: کلیات این 
طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و وارد جزئیات 

شده است. البته این طرح در مجلس دهم نیز کلیات آن 
تصویب ش��ده بود ولی به دلیل تداخل با بررسی بودجه، 
ناتمام ماند. وی با اش��اره به اینکه بررس��ی جزئیات این 
طرح در این دوره با تس��ریع در دس��تور کار کمیس��یون 
اقتصادی قرار گرفته است، گفت: حدود سه هفته گذشته 
کلیات این طرح در کمیس��یون با حض��ور وزیر اقتصاد و 
مدیران بان��ک مرکزی تصویب ش��د و امیدواریم هر چه 

زودتر بررسی جزئیات آن انجام و به تصویب برسد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس یازدهم در خصوص 
طرح اصالح قانون مالیات های مستقیم نیز خاطر نشان 
کرد: عالوه بر ط��رح مجلس در این خصوص، دولت نیز 
الیح��ه در خصوص اصالح مواردی از قانون مالیات های 
مس��تقیم ارائه کرده است که قرار شد، طرح کمیسیون 
و الیح��ه دولت با یکدیگر ادغام ش��ود. وی با بیان اینکه 
مالی��ات بر خانه های خالی ب��ه زودی نهایی و ابالغ می 
شود، افزود: اصالح مالیات بر ارزش افزوده، الیحه اصالح 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز و همچنین موضوع س��هام 
عدالت جاماندگان نیز از مواردی است که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس یازدهم بررسی و در حال انجام است.

بانک مرکزی برای سال 98 اعالم کرد
صادرات 29 میلیارد دالری نفت، گاز و 

فرآورده های نفتی 
میزان درآمدهای ناش��ی از ص��ادرات نفت، فرآورده های 
نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال 98 

معادل ۲9 میلیارد و ۱۶ میلیون دالر بوده است.
براس��اس آمارهای نماگرهای اقتصادی س��ال 98 بانک 
مرک��زی، می��زان درآمدهای ناش��ی از ص��ادرات نفت، 
فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی 

در سال 98 نسبت به سال 9۷ کاهش چشمگیری یافته 
است.

میزان درآمدهای ناش��ی از ص��ادرات نفت، فرآورده های 
نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال 98 

معادل ۲9 میلیارد و ۱۶ میلیون دالر بوده است.
این صادرات توس��ط ش��رکت های ملی نفت ایران، ملی 
گاز ایران، مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی و 

شرکت های پتروشیمی و سایرین انجام شده است.
میزان صادرات در این بخش در س��ال 9۷ به میزان ۶0 
میلیارد و ۷35 میلیون دالر بوده اس��ت. بنابراین میزان 
ص��ادرات نف��ت، گاز و فرآورده های نفتی در س��ال 98 
نس��بت به س��ال 9۷ بالغ بر 5۲.۲ درص��د کاهش یافته 

است.
البت در این آمارها میزان صادرات نفت، گاز و فرآورده ها 
ب��ه تفکیک درج نش��ده و ب��ا توجه به اینک��ه صادرات 
ش��رکت های پتروش��یمی هم به این آمارها اضافه شده 
اس��ت، نمی ت��وان به طور دقیق مش��خص ک��رد درآمد 
دولت از ف��روش نفت، فرآورده های نفت��ی و گاز چقدر 

بوده است.

خ��ب��رخ��ب��ر

بررسی های نشان داد؛ 

اوراق تسهیالت مسکن؛ سرگردان در 
دوگانگی بازارهای بورس و مسکن

معاون وزیر راه با اشاره به وجود 9000 مسکن مهر فاقد 
متقاضی، گفت:برای تکمیل خدمات واحدهای باقیمانده 
این طرح س��ال 98 و امس��ال 450 میلیارد تومان هزینه 

شده است.
عل��ی نبیان اظه��ار کرد: با تالش س��ازمان ملی زمین و 
مس��کن، تعهد وزارت راه و شهرسازی در خصوص اتمام 
واحدهای مسکونی مهر باقیمانده در شهرهای باالی ۲5 
هزار نفر جمعیت تا قبل از اتمام امسال محقق می شود.

وی یادآور ش��د: جلس��ات س��تادی در خصوص پیگیری 
تکمیل واحدهای باقیمانده مس��کونی مهر با حضور  قائم 
مقام وزیر در طرح مس��کن مهر به ش��کل ویدئوکنفرانس 
برگزار می ش��ود و ع��زم وزارت راه و شهرس��ازی درعمل 
به تعهدات در خصوص واحدهای باقیمانده مس��کن مهر 
اس��ت. وی ادامه داد: در ۷ استان از جمله یزد، چهارمحال 
و بختیاری، سیستان و بلوچستان و اصفهان مسکن مهر به 
اتمام رسیده است. در عین حال، تالش مجموعه وزارت راه 
و شهرسازی این است که تا قبل از اتمام سال جاری تمامی 
واحدهای مسکونی مهر به اتمام برسد و تحویل متقاضیان 
شود. ضمن این که برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در 
بالغ بر ۶ اس��تان دیگر  تا پایان شهریور برنامه ریزی شده 
اس��ت. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با یادآوری 
ای��ن که تا قبل از پایان دولت، تمامی واحدهای باقیمانده 
مس��کن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان می شود، گفت:  
اگرچه تالش بر این اس��ت ت��ا واحدهای فاقد متقاضی به 
دارای متقاضی تبدیل شود، اما تکمیل و تحویل واحدهای 

باقیمانده مس��کن مهر ش��امل پروژه های زیر 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی، فاقد متقاضی و همچنین پروژه هایی که 

دارای پرونده های حقوقی و قضایی هستند، نمی شود.
نبیان افزود: یکی از اقدامات حائز اهمیت مجموعه وزارت 
راه و شهرس��ازی در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن 
مهر ای��ن بوده که نه فقط تکمی��ل واحدها بلکه تکمیل 
خدم��ات زیربنایی و روبنای��ی را نی��ز وزارتخانه برعهده 
گرفت. بدین معنا س��ال گذشته در بودجه سال 98 اداره 
کل راه و شهرس��ازی های سراس��ر کشور بودجه تکمیل 
خدمات زیربنایی مس��کن مهر نیز لحاظ شد. وی اضافه 
کرد: ب��رای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مس��کن 
مهر 450 میلیاردتومان منابع مالی به استان های سراسر 

کشور تخصیص یافت که اینکار در حال انجام است.
همچنین، برخی از پروژه های مس��کن مهری که پیش تر 
فاقد متقاضی بودند به پیشنهاد دستگاه های دیگر از جمله 
نیروهای مسلح، وزارت دفاع، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی 
به آن دس��تگاه ها معرفی ش��دند، هم اکنون بخش عمده 
ای از پروژه ها معرفی ش��دند و فاقد متقاضی ها به مانده 
متقاضی تبدیل شده اند. نبیان گفت: هم اکنون پروژه های 
فاقد متقاضی مس��کن مهر کمتر از 9 هزار واحد است. در 
عین حال درخواست هایی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی برای تامین مس��کن نیروهای کارگری به وزارت 
راه و شهرس��ازی رس��یده است که بخش��ی از پروژه های 
مس��کن مهر نیز در پروسه معرفی به آن وزارتخانه است و 

در حال بررسی قرار گرفته است. تسنیم 

ریی��س کل بانک مرک��زی ضمن تاکید ب��ر اینکه نتایج 
پژوه��ش های علم��ی پژوهش��کده پول��ی و بانکی باید 
کاربردی و آثار آن در سیاس��تگذاری های بانک مرکزی 
برای مردم ملموس باشد، گفت: در حال حاضر سیاست 
گ��ذاری نوین پولی را آغاز کرده ای��م و به دنبال طراحی 
مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل 

و هدف گذاری کنیم.
عبدالناص��ر همتی تصریح ک��رد: بانک مرک��زی باید از 
ساختار سنتی سیاستگذاری پولی که ۶0 سال براساس 
آن فعالی��ت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق این هدف، 
پژوهشکده نقش موثری می تواند ایفا کند. اکنون شاهد 
تحوالت در بانکداری مرکزی در س��طح جهان هس��تیم 
و نح��وه دخال��ت بانکهای مرک��زی در بازاره��ای پولی 
دس��تخوش تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید 
مس��یر خود را اصالح کند و به س��مت عملیاتی ش��دن 
پیش برود که قطعاً پژوهش��کده می تواند در این زمینه 

بانک را یاری کند.
 همتی یادآور ش��د: در حال حاضر سیاس��ت گذاری نوین 
پولی را آغاز کرده ایم و به دنبال طراحی مس��یری هستیم 
که به واس��طه آن بتوانیم ت��ورم را کنترل و هدف گذاری 
کنیم. از این رو، همه ارکان کش��ور و بخش های اقتصادی 
مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده باید نقش 

تسهیل گری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.
به گفته وی، باید به س��متی حرک��ت کرد که در زمینه 
انتشارات و نشریات، پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی به 

جایگاهی شاخص برای مسائل پولی و بانکی دست یابد.
 طب��ق اعالم بانک مرکزی، رئیس ش��ورای پول و اعتبار  
با اش��اره به اینک��ه دبیرخانه کمیت��ه نقدینگی برعهده 
پژوهش��کده پولی و بانکی اس��ت، گفت: بعد از تأکیدات 
مق��ام معظم رهبری در س��ال ۱39۷ کمیت��ه نقدینگی 
دو س��ال اس��ت که در بانک مرکزی ش��کل گرفته و در 
این مدت بحث ها و پیش��نهادات مهمی داش��ته اس��ت. 
خوش��بختانه این کمیته توانسته اس��ت منشأ فعالیت ها 
و سیاس��ت گذاری های مطلوبی باش��د. به گفته همتی، 
مسئولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای 

شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات 
کوتاه مدت نیز  در دس��تور کار پژوهش��کده است، اظهار 
کرد: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار 
اس��ت، اما نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاه مدت نیز 
غافل شد، چراکه بسیاری از گزارش های کوتاه مدت این 
نهاد علمی می تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر 
افتد. عالوه براین، گزارش های یاد ش��ده می تواند ضمن 
هش��دار به سیاس��ت گذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل 

تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.
همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی 
برای تبیی��ن ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که 
این امر می تواند با همکاری پژوهشی میان بازار سرمایه، 
بازار بیمه و بازار پولی با پیش��تازی پژوهش��کده پولی و 

بانکی بانک مرکزی محقق شود. ایبنا 

معاون وزیر راه مطرح کرد 

۹۰۰۰مسکن مهر همچنان فاقد متقاضی 
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد

آغاز سیاست گذاری نوین پولی 


