اقتصاد

10
گفت و گو
مدیر روابط عمومی بانک مسکن خبر داد:

تشکیل کارگروه فروش اموال مازاد
بانک مسکن در سراسر کشور
بردبار-رئیس اداره کل روابــط عمومی بانک
مسکن از تشکیل کارگروهی برای فروش اموال
مازاد این بانک در استان های سراسر کشور خبر
می دهد .توضیحات بیشتر را در گفت وگو با دکتر
مهدی احمدی می خوانید:
با توجه به دغدغه ای که االن برای فروش
اموال مازاد نهادها برای تامین بودجه های
دولتی وجود دارد ،بانک مسکن چه اقدامی
در این خصوص انجام داده است؟
از زمانی که دکتر شایان (مدیر عامل) به بانکمسکن تشریف آوردند ،یکی از مواردی که روزانه
پیگیری می کردند ،حل و فصل فروش امالک
مازاد بود که البته پروتکل هایی دارد ،از جمله این
که باید مزایده برای آن برگزار شود و نفراتی که
پای کار می آیند ،در سامانه دولت ثبت نام کنند
و ...بنابراین شخص نمی تواند به صورت توافقی
بگوید که می خواهم به فالن قیمت بخرم ،لذا یک
سری مشکالت و مسائلی دارد که باید آن ها را
حل و فصل کنیم که البته در این زمینه توانسته
ایم توفیقاتی به دست آوریم و عملکردمان نسبت
به دیگر بانک ها بهتر است.
آیا بانک مسکن درخصوص تامین مالی نهضت
ملی مسکن نقش و سهمی ایفا می کند؟
پــیــرو فرمایش هــای رئــیــس جمهور محترمدرخصوص نهضت ملی مسکن ،بانک مسکن
نیز چون بانکی دولتی است باید کمک کند چون
بانک مسکن تخصص این کار را دارد و تجربه
مفیدی نیز در مسکن مهر دارد ،با توجه به شبکه
گسترده ای که در کشور با  1200شعبه دارد،
می تواند این کار را انجام دهد.
با چه نرخ سودی؟
نــرخ ســود آن همان  18درصــد اســت ولــی یک
صندوق ملی مسکن هست که واریزی هایی در
آن توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می شود
که به دهک های یک تا چهار کمک می کند که
سود آن ها تا  9یا  7درصد کاهش یابد که توان
مالی بیشتری برای بازپرداخت داشته باشند و
یکی از گزینه هایی که هست روش پلکانی است
که اقساط با ارقام کمتری شروع شود و به تدریج
طی سال های بعدی افزایش یابد.

نرخ ارز

سه شنبه 28دی۱۴۰۰
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یورو

پوند

355/373 295/576

رئیس جمهور در جلسه دیروز خود
با مــدیــران عامل بانک هــا ،بر پنج
موضوع ناظر به دغدغه های مردم
در ارتباط با بانک ها تاکید کرد که
در راس آن ها می توان بر سهل شدن
دریافت تسهیالت خرد از بانک ها
اشاره کرد .به گزارش فارس ،رئیس
جمهور دیروز با مدیران عامل بانک
ها جلسه داشت .جلسه ای که طبق
روایت وزیر اقتصاد ،پس از گذشت
یک دهه برگزار شده است .رئیسی
در ایــن جلسه پنج تاکید و دستور
کلیدی به این شرح داشت:
 -1ضرورت توسعه وام های قرض
الحسنه :رئیس جمهور بر ضرورت
توسعه جریان قرض الحسنه تاکید
کــرد و گفت :بانکها تــاش کنند
کارمزد و سود تسهیالت اعطایی را
تا حد ممکن کاهش دهند.
-2سهلکردناعطایتسهیالت
بــه مــــردم :رئــیــســی تــاکــیــد کــرد
کــه مــقــررات بــانــک هــا در اعطای
تسهیالت به مردم باید سهل و آسان
باشد .وی همچنین افزود« :بانک
هــا بــه م ــردم تسهیالت بدهند نه
تضییقات» .در پرداخت تسهیالت
خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین
دریافت وثیقه شود.

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

40/901

70/751

11/861/070

)-800/000(119/700/000

ربع سکه

36/700/۰۰۰ 65/500/۰۰۰

 5دستور بانکی
رئیسی

رئیس جمهور در نشست با مدیران بانک ها
خواستار افزایش اعطای وام های قرض الحسنه،
جایگزینی اعتبارسنجی با وثیقه و بازگرداندن
سود مازاد دریافتی بانک ها به مردم شد

 -3سخت گیری بــر بدحساب
ها :رئیسی بیان کــرد :بدهکاران
بــدحــســاب بــانــکــی شــنــاســایــی،
دسترسی آن ها به اعتبارات بانکی
قطع و در صورت لزوم معرفی شوند.
 -4استرداد سود مازاد دریافتی
از مردم و تولیدکنندگان :رئیسی
بــا تاکید بــر ایــن کــه دریــافــت سود
مشارکت از تسهیالت بانکی دقیق ًا
بــر اســاس مــقــررات ابــاغــی بانک
مرکزی انجام شود ،گفت :دریافت

هرگونه وجــه دیگری با هر عنوان
از تسهیالت گیرنده مجاز نیست
و چنان چه بانکی مبالغی غیر از
نرخ سود مشارکت مصوب از افراد
دریافت کرده این مبالغ را به آن ها
بازگرداند.
 -5واگــذاری بنگاه های تولیدی
تملیکشدهتوسطبانکها:رئیس
جمهور در بخشی از سخنانش گفت:
بانکها تا آن جا که ممکن است از
تملیک واحدهای تولیدی خودداری

دعوای ادامه دار بر سر چرایی افزایش صادرات نفت
درادامهبحثدولتوهمتیبرسرافزایشدرآمد
نفتی ،رئیس کل اسبق بانک مرکزی به نمودار
منتشر شده در خبرگزاری فارس واکنش نشان
دادوگفت:صادراتنفتبعدازخروجترامپرشد
کرده و در دولت سیزدهم تغییری نداشته است.
ایندرحالیاستکهمنتقداندولتقبل،حرف
های مسئوالن سابق را که از نبود امکان افزایش
صادراتنفتبدونبرداشتنتحریمهاسخنمی
گفتند در تناقض با افزایش صادرات نفت در ماه
هایاخیرمیدانند.بهگزارشخراسانروزجمعه
رئیس جمهور در سفر استانی در قشم از افزایش

 40درصدیصادراتنفتدردولتسیزدهم
خبر داد .روز بعد ،عبدالناصر همتی ،رئیس
کل اسبق بانک مرکزی این افزایش را ناشی
از افزایش قیمت نفت دانست .در ادامه برخی
رسانه ها توضیح دادنــد که منظور رئیسی،
افــزایــش حجم صـــادرات نفت بــوده اســت.
خبرگزاری فارس نیز با استناد به آمارهای
اوپک،نموداریازمیزانصادراتنفتدرسال
های 2020و ،2021ارائه کرد که نشان می
داد از ابتدای سال  2021و با تغییر دولت در
آمریکاروندافزایشصادراتنفتصورتگرفته
است.همتی در توئیت خود نقش دولت
رئیسیرادرافزایشصادراتنفتکمرنگ
و نقش تغییر دولت در آمریکا را در افزایش
صادرات نفت ایران موثر دانسته است .در
این میان برخی صاحب نظران با اشاره به
این که ممکن است آمریکایی ها برای دادن
پالسمثبتدرمذاکرات،سختگیریهای
تحریمی در زمینه نفت را کمتر کرده باشند
به موضوع دیگری در این زمینه اشاره می
کنندوآنهماستفادهازصادراتنفتایران
برای تنظیم بازار جهانی نفت و جلوگیری
ازافزایشبیشترقیمتجهانینفتاست.

کنند ،اما چنان چه ناچار به این کار
شدند ،در کوتاهترین زمان ممکن یا
آن واحد تولیدی را مجدد راهاندازی یا
واگذارکنندتاتولیددچاروقفهنشودو
کارگران بیکار نشوند.
▪نوع وثیقهگذاری وا مهــای زیر
 ۱۰۰میلیون تومان تغییر می کند

در این باره دیروز سخنگوی دولت
گفت :با دستور رئیسجمهور نوع
وثــیــقـهگــذاری وامهـــای زیــر ۱۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

356/539

-

میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا
مردم بتوانند تسهیالت ُخرد را آسان
دریــافــت کنند .به گــزارش ایسنا،
علی بهادری جهرمی افزود :کسی
که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت
است بالطبع میتواند حقوق خود را
وثیقه و اعتبار وامش کند.
▪همتی :دولت با فشار به بانک ها
 180هزار میلیارد تومان پایه پولی
خلق کرد

از سوی دیگر رئیس اسبق بانک
مرکزی به اظهارات دیروز رئیسی
واکنش نشان داد .همتی که در
روزهــای اخیر در فضای مجازی
فعال تر شده است و به خبرهای
اقــتــصــادی دربـــاره دولــت بیشتر
واکنش نشان می دهد ،در توئیتی
نوشت :رئیس جمهور نکات خوبی
به بانکها ابالغ کردند که اجرای
آنها مفید است اما دغدغه اصلی،
توقف فشار به بانکها برای تأمین
مالی دولــت و اعطای تسهیالت
تکلیفی بــه شــرکـتهــای دولتی
است که با اضافه برداشت بانکها
و خرید اوراق دولتی از بانکها
در ماههای اخیر درمجموع ۱۸۰
همت پایه پولی خلق کرده است.

برندگان  5هزار میلیارد دالری و بازندگان  97میلیون نفری
یک موسسه بین المللی گزارشی از برندگان
و بازندگان اقتصادی کرونا ارائه کرد که بر
این اساس میلیاردرهای جهان توانستند در
طول بحران کرونا  5هزار میلیارد دالر و به
عبارتی دیگر به اندازه  14سال به ثروت خود
اضافه کنند .این در حالی است که همزمان
در سال گذشته میالدی 97 ،میلیون نفر زیر
خط فقر رفتند.به گــزارش فــارس ،موسسه
آکسفام گزارش داد که در طول بحران کرونا
 5هزارمیلیارددالربهثروتپولدارهایجهان
اضافه شده و همین امر نابرابری اقتصادی را
با توجه به این که دهها میلیون نفر در همین
مدت در جهان به زیر خط فقر رفتهاند تشدید
کرده است .این موسسه با تحلیل آمارهای
ارائهشدهازسویموسسهفوربساعالمکرده
است که ثروت میلیاردرهای جهان از 8.6
تریلیون دالر در ماه مارس سال  2020به
 13.8تریلیون دالر در نوامبر  2021رسیده
که از مجموع افزایش ثــروت آن ها در همه
 14سال منتهی به سال  2020بیشتر بوده
است .آکسفام میگوید :دارایی  10ثروتمند
برتر جهان در همین مدت دو برابر شده است
و روزان ــه  1.3میلیارد دالر افــزایــش یافته

است .آکسفام گفته است ثروت  10میلیاردر
برتر جهان شامل ایــان ماسک ،بنیان گذار
شرکت تسال و جف بزوس بنیان گذار شرکت
آمازون در زمان بحران کرونا در حالی دو برابر
شده که شش برابر کل دارایــی  3.1میلیارد
نفر جمعیت پایین جهان است.بانک جهانی
تخمین زده است که  97میلیون نفر در سراسر
جهان در سال  2020به زیر خط فقر رفتهاند و
با درآمد کمتر از  2دالر در روز زندگی میکنند.
از سوی دیگر برای نخستین بار در  20سال
گذشته شاهد افزایش تعداد فقرا در جهان
بــودهایــم .به نظر می رسد دو عامل اصلی در
رشد چشمگیر درآمد ثروتمندان در دوره کرونا
موثر بوده است .نخست این که ،شیوع کرونا
در سال  ۲۰۲۰با رشد چشمگیر خرید و فروش
آنالین ،ارزش ارزهای دیجیتال و نیز افزایش
ارزشسهامشرکتهایفناوریمحوردرجهان
همراه شد .شرکت هایی که مالکان آن ها بزرگ
ترین ثروتمندان جهان هستند .همچنین تورم
ناشی از تزریق پول به اقتصادهای جهان نیز
باعث افزایش ارزش بازارهای بورس جهانی و
در نتیجه افزایش ثروت سهامداران بزرگ که
ثروتمندان هستند ،شده است.

شاخص
بانک ها چقدر تسهیالت
قرض الحسنه می دهند؟

رئیس جمهور در سخنان خود به بانک ها بر
ضــرورت تقویت جریان قرض الحسنه تاکید
کردهاست.دراینزمینهآمارهایبانکمرکزی
نشانمیدهدکهسهمتسهیالتقرضالحسنه
از مانده کل تسهیالت در سال های اخیر ،رشد
کرده و از کمتر از  6درصد به بیش از  8درصد
رسیده است .به نظر می رسد این روند پس از
انتقادها راجع به انحراف منابع قرض الحسنه
در سال های گذشته رخ داده است.

بازار خبر

اجرای آزمایشی رمزپول بانک
مرکزی؛ به زودی
ایرنا -معاون فناوری های نوین بانک مرکزی
از اجرای آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام
«رمز ریال» در آینده نزدیک خبر داد .وی گفت:
به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با
نام «رمز ریال» اجرا میشود .این رمز ارز استفاده
عمومی دارد و به صورت اسکناس است ،اما در
فضای دیجیتال منتشر می شود و در اختیار مردم
قرار میگیرد .وی درباره استفاده از رمز ارز در
واردات کاال گفت :مصوبه مرداد ماه هیئت وزیران
بود که در واردات از رمز ارز استفاده کنیم.

نان گران نمیشود
ایرنا -عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱
مجلس گفت :در مسئله گندم دولت اعالم کرده
است که قیمت نان افزایش نخواهد یافت بلکه
صرفا روند اصالح میشود و مردم همان قیمت
قبلی را میپردازند و مابهتفاوت قیمت را دولت
به نانواها پرداخت میکند.

استفاده از شهرهای مجاور
در صورت عدم تامین مسکن
در شهر مورد تقاضا
تسنیم -مقام مسئول وزارت راه گفت :در سامانه
نهضت ملی مسکن قید شده در هر شهری که
زمین تامین نشده باشد متقاضیان در شهرهای
مجاور سامان دهی میشوند .بدینمعنا در هر
شهری که زمین موجود نباشد در نزدیکترین
شهر مجاور به شرط تامین زمین ،متقاضیان
سامان دهی میشوند .بنابراین هیچ ضرورتی
وجود ندارد تا تامین مسکن در همان شهر باشد
بلکه میتواند در صــورت تامین نشدن زمین
در شهرهای مجاور سامان دهی شوند که این
موضوع به اطالع متقاضیان میرسد.

