
مانند  به  اما  شد  آغاز  نسبی  تعادل  با  امروز  معامالت 
بازار جلوتر رفت فشار عرضه  روزهای گذشته هر چه 
بیشتر  پاالیشی ها  میان  این  در  یافت.  افزایش  نیز  ها 
در  و  گرفتند  قرار  عرضه  فشار  تحت  گروه ها  سایر  از 
بر  را  منفی  تاثیر  بیشترین  معامالت  پایانی  ساعات 

شاخص گذاشتند.
این روزها بورس تهران روزهایی کم نوسان و توام با رخوتی 
را سپری می کند. روزهای که با نوسان های پردامنه بازارهای 
موازی نظیر سکه و ارز و همین طور بازارهای متالطم جهانی 
همزمان شده است. از طرفی انتظار معامله گران برای آشکار 
فاز  سیاست گذاران  عملی  اقدامات  و  تحریم ها  اثر  شدن 
امروز  معامالت  است.  کرده  رنگ  پر  معامالت  در  را  احتیاط 
با تعادل نسبی آغاز شد اما به مانند روزهای گذشته هر چه 
این  در  یافت.  افزایش  نیز  ها  عرضه  فشار  رفت  جلوتر  بازار 
میان پاالیشی ها بیشتر از سایر گروه ها تحت فشار عرضه قرار 
گرفتند و در ساعات پایانی معامالت بیشترین تاثیر منفی را 
بر شاخص گذاشتند. از طرف دیگر به نظر می رسد هیجان در 
گروه بانکی و خودرویی فروکش کرده و نمادهای این گروه ها 
کمتر در معرض صف خرید یا فروش قرار گرفتند و اغلب در 

دامنه منفی ولی با درصدهای کم معامله شدند.
بازار بورس

شاخص  آذر   ۲۱ چهارشنبه  امروز  معامالت  پایان  در 
 ۱۶۵.۳۵۲ ارتفاع  در  کاهش  واحد   ۸۸۲ تهران با  کل بورس 
و  منفی  اثر  نماد های فوالد، فخوز و فملی بیشترین  ایستاد. 
زدند.  رقم  کل  بر شاخص  را  مثبت  اثر  نماد فارس بیشترین 
ارزش کل معامالت حدود ۳۲۳ میلیارد تومان به ثبت رسید. 
ارزش  به  میلیون سهم  با ۱۶۰  تجارت  بانک  مانند دیروز  به 
بخود  را  بورس  معامالت  بیشترین حجم  ریال  میلیارد   ۲۲۲

اختصاص داد.

گزارش روزانه بورس تهران
در معامالت امروز بازار فرابورس شاخص کل با کاهش ۶.۵۳ 

واحدی در عدد ۱۸۵۱ ایستاد. 
و  منفی  تاثیر  نماد های زاگرس و مارون بیشترین 
نماد های ذوب و هرمزبیشترین اثر مثبت را بر آیفکس رقم زدند. 

تومان  میلیارد  ارزش ۶۵  به  سهم  میلیون  با ۳۱۴  آهن  ذوب 
بیشترین حجم معامالت فرابورس را به خود اختصاص داد.

کلیت بازار
آخرین روز هفته گروه خودرویی شروعی متعادل و مثبتی 
داشت، اما این جو دیری نپایید و با آغاز نیمه دوم معامالت 

ورق برگشت و شاهد افزایش عرضه ها در این گروه بودیم. در 
این گروه به نظر می رسد خاذین راهش را از بقیه خودروسازان 
بازار شاهد  ابتدای  و قطعه سازان جدا کرد چرا که از همان 
اقبال سهامداران به این سهم بودیم و نماد روز معامالتی خود 

را با صرف خریبد بیش از ۵ میلیونی پایان داد.

اقتصادی 5

 ٤٠ هزار دانش آموز اولین کارت بانکی خود را از بانک 
صادرات ایران دریافت کردند

بیش از ٤٠ هزار دانش آموز، فراگیری امور مالی و بانکداری الکترونیک را در 
قالب طرح »سپهر دانش« در بانک صادرات ایران آغاز کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با گذشت ٤٥ روز از عملیاتی 
شدن طرح افتتاح حساب سپرده  دانش آموزی »سپهر دانش«، ٤٠ هزار دانش آموز 
از سراسر کشور با حمایت این بانک از امکان تبادالت مالی و خدمات بانکداری 

الکترونیک تا سقف دو میلیون ریال بهره مند شدند.
بانکداری  فرهنگ  توسعه  منظور  به  که  طرح  این  گزارش،  براین  بنا 
بار  اولین  برای  بانکی،  نوین  خدمات  با  دانش آموزان  بیشتر  آشنایی  و 
طرح  قالب  در  فرد؛  به  منحصر  مزیت های  با  کشور  بانکی  نظام  در 
»سپهر دانش« رونمایی شده است، توانسته اعتماد طیف قابل توجهی 
از دانش آموزان و خانواده های آنها را جلب کرده و روند روزافزون آن 

دارد. ادامه  همچنان 

در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور صورت گرفت

تفاهم نامه همکاری بانک رفاه و صندوق ضمانت 
صادرات ایران

بانک رفاه کارگران و صندوق ضمانت صادرات در زمینه توسعه همکاری 
های فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش ظرفیت ها به منظور توسعه 
صادرات غیر نفتی کشور، بانک رفاه و صندوق ضمانت صادرات در زمینه توسعه 

همکاری های فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهم نامه با حضور دکتر 
سهمانی مدیر عامل بانک رفاه و سید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت 

صادرات ایران امضاء و بر گسترش تعامالت فی ما بین تاکید شد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان اردبیل سفر 
می کند

حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق 
هیات همراه به استان اردبیل سفر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ، وی در این سفر که به 
منظور بررسی وضعیت صنایع استان یاد شده صورت می گیرد از واحدهای صنعتی 
آرتاپان ، آرتاویل، آذرساروج، رویای هفت آسمان و سبالن خودرو مایوان بازدید 

خواهد کرد.

در دیدار با استاندار و نمایندگان کرمان در مجلس تاکید شد

مالرحمان: نیازمند اجماع نمایندگان مجلس برای 
تامین ارز پروژه ها هستیم

سرپرست هیات عامل ایمیدرو در دیدار با استاندار و نمایندگان کرمان 
در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: نوسانات نرخ ارز و مسائل مرتبط به 
مابه التفاوت آن، خطر توقف پروژه های معدنی را به دنبال خواهد داشت و 
در این زمینه، نیاز به اجماع نمایندگان مجلس در تصویب قوانین حمایتی 

است.
 به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو(، 
جمشید مالرحمان با تاکید بر تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز در بخش معدن و صنایع 
معدنی اظهار کرد: حل این امر و موضوع مابه التفاوت نرخ ارز یک ضرورت برای 

بخش های تولیدی محسوب می شود.

 وین کارت خود را کارت سوخت کنید
جایزه ببرید

مشتریان بانک سامان با اتصال وین کارت خود به کارت سوخت تا پایان 
آذرماه، 500 امتیاز دریافت می کنند تا در قرعه کشی وین از شانس بیشتری 

برای برنده شدن بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در قرعه کشی وین کارت که در حال حاضر 
تنها قرعه کشی ماهانه نظام بانکی است، ۲۵۱ جایزه به ارزش ۵ میليارد ریال میان 

دارندگان این کارت تقسیم می شود.
براساس این گزارش، دارندگان وین کارت بانک سامان با اتصال کارت خود به 
نیز  را  کارت سوخت، ضمن کاهش تعداد کارت های خود، پرداخت وجه سوخت 

تسهیل خواهند کرد.

قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد

 شبکه فروش رمز موفقیت
 شرکت های بیمه

قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا، تالش مضاعف در حوزه شبکه فروش را از 
عوامل اصلی موفقیت شرکت های بیمه دانست.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسین حسینی در جلسه کارکنان و نمایندگان 
استان البرز این شرکت اظهار داشت : با توجه به آمار نمایندگان در سطح کشور به 
نظر می رسد میانگین فروش یا پرتفوی نمایندگان بیمه دانا نیازمند بازنگری است 
و باید صف و ستاد شرکت آن را ترمیم کنند. وی اضافه کرد: استان البرز دارای 
ظرفیت های اقتصادی واجتماعی باالیی است و بیمه دانا که نیروی انسانی باتجربه ای 

دارد، باید سهم بازار را افزایش دهد.

بانک ملی ایران در رتبه دوم دارندگان بیشترین سهم از 
کل دارایی های بانک های اسالمی جهان

 Bankscope دریافت های یک پژوهش مبتنی بر داده های بنک اسکوپ
به عنوان یکی از معتبرترین منابع اطالعاتی بانکداری نشان می دهد بانک 
ملی ایران در رتبه دوم بانک های دارنده بیشترین سهم از کل دارایی های 

بانک های اسالمی قرار دارد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پژوهش برای معرفی برترین 
بانک های اسالمی از نظر شاخص های مهم مالی در سال ۲۰۱۶ استفاده شده 

است.
اسالمی  بانک  از ۲۰۰  بیش  میان  از  دهد  می  نشان  گزارش  این  اطالعات 
ایرانی در کنار بانک های برتر اسالمی از جمله بانک  موجود، نام بانک های 
الراجحی عربستان، خانه مالی کویت، بانک اسالمی ابوظبی، بانک اسالمی دبی، 
بانک اسالمی قطر، مای بانک اسالمی برهاد مالزی، بانک رایان قطر و بانک 

آلیمای عربستان قرار گرفته است.
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کید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم فروش امالک مازاد
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه استفاده از انرژی های سبز و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان های بانک، بر لزوم فروش امالک مازاد بانک در زمان مقرر تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 

ملی ایران، برات کریمی در بازدید از اداره کل مهندسی و امالک بانک با بیان این که فروش امالک ملکی و تملیکی مازاد، منابع بانک را آزاد می کند، افزود: این روش قدرت تسهیالت دهی بانک را افزایش می دهد و خدمت رسانی به مردم را بیش 
از پیش تسهیل خواهد کرد.

گزارش بازار بورس 

دالر به خواب زمستانی رفت
اخبار

نرخ ارز باید واقعی باشد

محدودیت در بازار ارز
کاهش مداوم نرخ ارزهای عمده در روزهای اخیر و رسیدن آن به مرز 
10 هزار تومان این  گمانه زنی را در بین فعاالن اقتصادی پیش آورده که 
در کنار اعمال سیاست های محدود کننده بانک مرکزی، ممکن است بار 

دیگر با اعمال روش سرکوب ارزی کنترل شود.
کارشناسان فعاالن بازار و نیز مسئوالن دولتی عوامل مختلفی را در بیان چرایی 
نزولی شدن نرخ ها در بازار ارز قطار می کنند. برخی از آنان اعمال محدودیت در 
سقف تراکنش  های روزانه به میزان ۵۰ میلیون تومان برای هر کارت و ۱۰۰ میلیون 
تومان برای هر کد ملی و نیز ممنوعیت انتقال چک تضمینی به غیر را در کاهش 
معامالت بازار ارز موثر دانسته  اند.  گذری بر بازار ارز نیز این موضوع را تایید می کند و 
فعاالن بازار گفتند که بخش عمده ای از معامالت ارزی حداقل در یک  سال گذشته 
با چک های تضمینی انجام می شد زیرا هم به راحتی نقد می شد و هم به سهولت 
و با دو امضا قابل انتقال به دیگری بود. در کنار این دیدگاه، برخی مسئوالن از تاثیر 
سیاست های دولت در تقسیم بندی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از 

صادرات بر بازار سخن می گویند.
به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفته است که 
ورود ارز صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند سبب شده 
نرخ ها نزولی شود و این روند ادامه می یابد. برخی نیز دیدار اخیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی با رئیس کل بانک مرکزی را مورد اشاره قرار می دهند که ایشان بر تقویت 
پول ملی تاکیده کرده اند. با این حال نمی توان تاثیر رایزنی های سیاسی و تالش 
برای گشایش کانال مالی ایران و اروپا با هدف مقابله با تحریم های آمریکا و حفظ 
برجام را بر بازار ارز نادیده گرفت زیرا این پیام را به بازار داده که به زودی بخشی از 

محدودیت های ارزی پایان می یابد.
 فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوزدهم آذر پس از پایان 
نشست وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل از آماده شدن سازوکار 
ویژه مالی اروپا برای همکاری با ایران خبر داد. سازوکار ویژه مالی دارای مکانیسمی 
است که به  عنوان حلقه واسط میان فروش نفت و خرید کاال عمل خواهد کرد. این 
حلقه در مرحله نخست بر غذا و دارو تمرکز خواهد داشت و در مرحله دوم همه 
خریدهای ایران را دربر خواهد گرفت. اما جدا از جزئیات این سازوکار ویژه، تاثیرات 
روانی این مکانیسم بر حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ایران بسیار مهم 
خواهد بود به گونه ای که در فضای پساآمریکایی برجام، کشورهای مبادله کننده 
با ایران با فشارهای کمتری از سوی دولت ترامپ مواجه خواهند شد. یک گام 
سیاسی موثر دیگر که این هفته به سرانجام رسید، رفع مانع ایجاد شده در مسیر 
نقل و انتقال مالی بین ایران و چین در هفته گذشته بود و مشکالت پیش آمده 
برای تجار ایرانی با بانک کونلون چین رفع شد. همچنین بیستم آذرماه رئیس کل 
بانک مرکزی از آغاز به کار کانال های مالی ایران با چند کشور و حذف دالر از 
تبادالت تجاری ایران با آن کشورها خبر داد و گفت: بین ایران و برخی از کشورها 
پیمان پولی دو جانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع تقویت می شود. 
در هر صورت این نرخ ها روند کاهشی خود را در بازار آغاز کرده است  هرچند 

که معامالت کمی در بازار انجام می شود و برخی می گویند این کاهش به دلیل 
ورود بانک مرکزی به بازار است که از طریق صرافی های بانکی، نرخ های کف بازار 

را کاهش می دهد.
بازار محدود شده است

احمد حاتمی یزد، کارشناس پولی و ارزی در بیان چرایی کاهش نرخ ها در بازار 
می گوید: برخورد قضایی با فعاالن بازار ارز، فعالیت ها را در این بازار بسیار محدود 
کرده است ضمن آنکه با بخشنامه هایی که در زمینه دامنه فعالیت صرافی ها و 
تامین ۲۳ نوع ارز خدماتی در نظر گرفته شده، تقاضای بازار به موارد خاص هدایت 
شده است. از آنجا که تقاضا برای ارز خدماتی قابل توجه نیست، دامنه نرخ ها نیز 
قابل کنترل است. حاتمی یزد درباره بخشنامه های اخیر بانک مرکزی برای اعمال 
محدودیت در نقل و انتقال پول را بر بازار موثر دانست و گفت: این ابزارها برای 

جلوگیری از سفته بازی در بازار خوب است.
وی درباره اینکه آیا راه اندازی کانال مالی با اروپا به بازار سیگنال مثبت داده 
است، گفت: این قول و قرارها تا زمانی که وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( مشخص نشود، اجرایی نخواهد شد. اروپایی ها از ابتدا شرط ایجاد این 
کانال را روشن شدن وضعیت ایران در این گروه و خروج کامل از فهرست سیاه 
گذاشته اند. برای روشن شدن وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی باید لوایح 
چهارگانه آن تصویب و تبدیل به قانون شود که فقط یکی از آنها نهایی شده است.

نرخ ارز باید واقعی باشد
اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان ایرانیان در ارزیابی خود درباره وضعیت 
حاکم بر بازار ارز اظهار کرد: اینکه بهای ارزهای عمده حرکت کاهشی را آغاز کرده 
است، ۲ پرسش را مطرح می کند؛ نخست اینکه اگر قیمت واقعی همین نرخ های 
امروز بازار بود چرا اجازه داده شد بازار دالر ۱۸ و حتی ۱۹ هزار تومانی را تجربه کند 
و یک فضای روانی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود؟ در سایه جهش نرخ ارز، 
بخشی از کاالها خود را با نرخ های باال وفق دادند و روحیه مردم تضعیف شد. حتی 
عده ای از ترس باالتر رفتن بیشتر نرخ ها شروع به خرید و انبار کاال کردند. به طور 
مسلم اجازه ندادن به باال رفتن نرخ ارز بسیار کمتر از اینکه بخواهیم نرخ ها را پایین 
بیاوریم، زحمت دارد و انرژی می برد. پرسش دوم اینکه، چه تضمینی وجود دارد 
که دالر با ورود به محدوده هشت و یا ۹ هزار تومانی، در ۶ ماه آینده در همین بازه 
بماند و اگر قرار باشد در ۶ ماه آینده به قیمت های باال بازگردد، در واقع این حرکت 
آسانسوری، جز به نفع عده ای قدرتمند و رانتخوار و به زیان عامه مردم نخواهد بود.

وی با یادآوری اینکه باید در تعیین نرخ مطلوب ارز عواملی چون نرخ تفاضل تورم 
و بهره داخلی و خارجی را در نظر گرفت، گفت: اگر با این معیار، نرخ ها واقعی نباشد، 
نمی توان تضمین کرد که در چند ماه دیگر، ارز چند برابر و یا حتی نصف نشود. 
وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات و تالطم های مخرب در بازار است نه اینکه 

نرخ ها را به صورت مصنوعی و با روش دستوری باال یا پایین ببرد.
تالش برخی کشورها برای تاثیر بر بازار ارز ایران

وی از عربستان به عنوان یکی از دشمنان اقتصادی ایران یاد کرد و گفت: 

همان طور که در گذشته هم دیده شده، سعودی ها توسط عمال خود در دوبی، 
اربیل، افغانستان، ترکیه و .. . سعی دارند بر بازار ارز ایران اثر بگذارند و به فضاسازی ها 
دامن بزنند؛ گاهی با استفاده از عوامل خود نرخ ها را باال می برند و گاهی نیز برای 
پایین آوردن آن دست به کار می شوند تا فنر قیمت ها جمع شود تا در زمان الزم با 

یک بهانه و تلنگر، این فنر رها شده و قیمت ها باز هم افزایش یابد.
هیچ کجای دنیا مبالغ باال آنالین جابه جا نمی شود

این کارشناس بازار ارز درباره اینکه اقدام های محدودیت ساز بانک مرکزی در 
جابه جایی پول با مبالغ باال از طریق تراکنش های بانکی و چک های تضمین شده 
چقدر در کنترل بازار موثر بوده است، گفت: نمی توان اثر این امور کنترل کننده را 
بر بازار ارز کتمان کرد زیرا همین که پول در قالب نقل و انتقال آنالین و حتی 
چک های بانکی در یک روز چند بار گردش پیدا کند خود عامل تورم خواهد بود 
زیرا به نوعی حجم نقدینگی را افزایش می دهد و گاهی با یک تومان، چندین 
بار معامله صورت می گیرد و یک تومان نقش چندین تومان را بازی می کند. در 
کشوری چون انگلستان نقل و انتقال ها حتی تا ۴۸ ساعت هم زمان می برد و این طور 
نیست که پول در لحظه به حساب وایز شود مگر با هزینه های سنگین، این طور که 
با روش آنالین پول به سرعت جا به جا شود، قدرت آن نیز چند برابر می شود و برای 

نمونه با ۱۰۰ میلیون تومان می  توان به اندازه یک میلیارد تومان معامله انجام داد.
حداکثر نوسان ارز باید یک درصد باشد

سمیعی در پاسخ به اینکه نرخ ها براساس چه سازوکاری از سوی بانک مرکزی 
به صرافی بانک ها اعالم می شود که نرخ کف بازار را تعیین می کند، توضیح داد: 
اساس کار بر این است که نرخ ها را در زمان بسته شدن بازار در روز گذشته تعیین 
می کنند اما باید دید که چه عواملی در بازار دخیل بوده که خواسته نرخ ها پایین 
بیاید. کنترل بازار باید در یک دامنه نوسانی مشخص و حداکثر یک درصد باشد. 
اگر این میزان یک درصد بیشتر شود یعنی یک جای کار مشکل دارد و رانتی در 

کار است.
 ایجاد spv بر نرخ واقعی ارز اثری ندارد

این فعال بازار ارز درباره اینکه اعالم اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه کانال مالی با ایران 
به زودی به نتیجه می رسد تا چه میزان بر بازار موثر بوده است، توضیح داد: مبادالت 
مالی با کشورهای مختلف اکنون توسط صرافی ها در حال انجام است و راه اندازی 
این کانال نیز ربطی به واقعیت نرخ ها در بازار ندارد اما البته برای نظام اقتصادی 
کشور امر مبارکی است و باعث می شود، مبادالت مالی کالن دولتی بسیار راحت تر 
انجام شود. باید نرخ واقعی ارز را از تفاضل نرخ بهره و تورم داخلی و خارجی به 

دست آورد و روی قیمت های پایه تاثیر داد.
وی درباره اینکه چرا اکنون که نرخ ها پایین آمده، صرافی ها ارز نمی فروشند، 
توضیح داد: طبق بخشنامه های بانک مرکزی در کنار ۲۳ ارز خدماتی صرافی ها تا 
۲ هزار یورو یعنی حدود ۲۲۰۰ دالر امکان فروش ارز با کارت ملی به مردم عادی 
را دارند اما وقتی نوسان قیمتی پیش می  آید، برخی صرافان از خرید و فروش امتناع 

می کنند تا بازار به نرخ های تعادلی برسد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی:

به دنبال رونق بازار مسکن هستیم
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با تصریح اینکه خروج از رکود با افزایش نرخ متفاوت است، گفت 

که به دنبال رونق بازار مسکن هستیم.
به گزارش ایرنا، امیر امینی با بیان این مطلب افزود: موضوع جهش قیمت ها در مسکن را نباید بازار مسکن بدانیم چراکه مداخله سایر 

بازارها هنوز سنجش نشده بنابراین نمی توانیم تمام گرانی مسکن را در خود بازار مسکن ببینیم.
وی که شامگاه سه شنبه برای معارفه مدیرکل جدید راه و شهرسازی گیالن به این استان سفر کرده، به مصوباتی برای 
ساماندهی مسکن اشاره و اضافه کرد: مالیات بر امالک خالی، دو ساالنه کردن قراردادهای اجاره، در نظر گرفتن تسهیالت، 
بازآفرینی شهری و منابع الزم برای نظام پایدار سکونتگاه های شهری از جمله برنامه ها برای ساماندهی مسکن است. نیازهای 
جدیدی وجود دارد؛ ساخت مسکن برای افرادی که به تازگی ازدواج کرده اند، نوسازی واحدهای مسکونی، استحکام بخشی 
واحدهای مسکونی و بخشی نیز مربوط به حوزه روستایی از مواردی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی برای 

دولت قرار داده است.
وی بازآفرینی شهری را یکی از سیاست های مهم دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و هدف از آن را ارتقاء سطح زندگی مردم ذکر کرد 
و افزود: شورای عالی ستاد بازآفرینی شهری فعالیت خود را آغاز کرده که یکی از تکالیف آن شناسایی محله هایی است که باید بازآفرینی 

شوند تا هویت ببخشند و بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی از محل تبصره ۱۸ منابعی را تزریق کرده و موافقت نامه ای برای ساخت یکصد 

هزار مسکن با سازمان برنامه و بودجه امضا شده که به زودی عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز ساخت مسکن مهر در دولت قبل یادآور شد: از یک میلیون و 77۰ هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری رسیده، 

حدود یک میلیون و یکصد هزار واحد مسکن مهر در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسیده است.
امینی با تصریح اینکه در حوزه مسکن روستایی با مشکل منابع مواجه هستیم، گفت: با این وجود تولید ساالنه ۵۰ هزار واحد مسکونی 

روستایی در برنامه است و بنیاد مسکن نیز بر این امر اهتمام دارد ضمن اینکه شهرهای جدید را توسعه داده ایم.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی:

نباید فقط با اتکا به کاهش ارزش پول ملی به صادرات بپردازیم
درآمد ارزی کشور بیش از ارز مورد نیاز واردات است بنابراین می توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم.

به گزارش ایلنا، کامران ندری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارزش پول ملی بر اثر شوکی که از ناحیه تحریم ها به اقتصاد 
کشور وارد شد کاهش یافت، گفت: مسئله تورم در بلند مدت به رشد نقدینگی کمک می کند و به دالیل تاریخی و ساز و کار پولی 
در اقتصاد کشور رشد نقدینگی ما از بقیه کشورها بیشتر بوده است. در سال های اخیر عامل رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک ها 

به بانک مرکزی بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل صادرات نفتی تراز مثبت تجاری داریم، افزود: درآمد ارزی کشور بیش از ارز مورد نیاز واردات 
است می توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم. پیش از تحریم ها اختالف نظر بین اقتصاد دانان این بود که نباید نرخ ارز پایین نگه داشته شود زیرا 

درجه رقابت پذیری کاالهای داخلی کاهش می یابد اما با تحریم ها برای تثبیت نرخ ارز با مشکل روبه رو شدیم. 
افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت مزیتی برای کشور به ویژه شرکت های پتروشیمی و نفتی ایجاد کرد اما این مزیت رقابتی با افزایش قیمت ها 

به مرور از بین می رود و به گذشته باز می گردد.
استفاده از نرخ ارز یک ویژگی برای صادرات است و این موضوع به فراهم شدن شرایط دیگر نیز نیاز دارد. در صنایعی که با مشکل روبه رو 

هستیم نباید فقط با اتکا به کاهش ارزش پول ملی به صادرات بپردازیم.
اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بهره وری بسیار پایین و محیط کسب و کار نامناسب از سرمایه گذاری در بخش تولید جلوگیری 
می کند. نتیجه سیاست  های پوپولیستی این است که سیاست های دولت در کوتاه مدت به نفع مردم است اما در بلند مدت به ضرر 
آنها تمام می شود. دولت ها برای جلب نظر رای دهندگان در کوتاه مدت سیاست های حمایتی را اجرا می کنند که در بلند مدت آثار 
مطلوبی برای جامعه ندارد .به عنوان نمونه یارانه ای که مردم دریافت کردند اکنون با رشد نقدینگی موجب شده که قدرت خرید 

آنها کاهش یابد.
استقالل بانک مرکزی و سیاست های این بانک نباید متاثر از مالحظات سیاسی باشد .مقامات بانک مرکزی با استقالل این بانک می توانند 

بر کنترل تورم متمرکز شوند .


