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همتی:
 صادرات نفت ایران در حال افزایش است

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: جمهوری اسالمی قله مقاومت 
تحریمی را پشت سرگذارده و باوجود ادعای آمریکا مبنی بر صفر شدن 

فروش نفت، روند صادرات نفت، در حال افزایش است.
عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در 
جمع خبرنگاران، درباره تحریم های جدید آمریکا علیه رهبر معظم انقالب 
که دیروز اعالم شد، اظهار داشت: آمریکایی ها هر کاری که برای تحریم 

قادر به انجام بودند، اجرا کردند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نشانه مهم مبنی بر اینکه مردم 
برای تحریم ها اهمیتی قایل نیستند، وضعیت بازار ارز است وگفت: امروز 
التهابی در بازار ارز وجود ندارد؛ مردم آگاهی یافته اند که دشمنان هرکاری 
که می توانسته اند انجام داده و تحریم ها، بیشتر از این، فایده ای ندارد.

وی درباره ادعای اروپایی ها مبنی بر اینکه در آستانه اجرای سازوکار 
مالی اینستکس هستیم، گفت: مدتی است که این موضوع را از طرف 

اروپایی می شنویم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: جلسات نزدیک تری را با ما برگزار کرده و 
اسناد الزم برای اجرای اینستکس مبادله شده، اما تاکید می کنیم که باید 

داخل اینستکس، منابع مالی جابجا شود.
وی با بیان اینکه ما به اروپا صادراتی نداریم، پس نمی توانیم وارداتی 
داشته باشیم، اضافه کرد: یک راه حل این است که از ما نفت بخرند که 

گفتند در این موضوع مشکل دارند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: راه دوم این است که اروپایی ها خط 
اعتباری بدهند تا بتوانیم از آنها کاال خریداری کنیم و چنانچه هر کدام 
از این کارها انجام شود، راه اندازی اینستکس حتی یک هفته نیز طول 

نمی کشد.

شاخص بورس تخت گاز می رود

در آخرین روز معامالت بورس تهران در این هفته شاخص های بازار 
سرمایه باز هم رشد کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. در این روزها 
تقاضا از عرضه پیشی گرفته و سهم های زیادی شاهد صف های خرید 

هستند.
به گزارش ایسنا، فعاالن بازار سرمایه از روزهای ابتدایی سال جاری شاهد 
رشد قیمت ها بودند. در این مدت نماگر اصلی بازار بارها رکوردشکنی کرده 
است. کارشناسان در این مورد معتقدند که بخشی از این افزایش قیمت ها 
جو روانی دارد و بخشی مربوط به قیمت دالر است. صورت های مالی 
بسیاری از شرکت ها نیز حکایت از افزایش سودآوری ناشی از افزایش تولید 

و فروش شرکت ها ندارد.
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۳۴۷۹ 
واحد رشد کرد و برای اولین بار در تاریخ بورس کانال ۲۴۸ هزار و ۵۷۷ 
واحدی را تجربه کرد. شاخص کل هم وزن نیز ۳۶۷ واحد افزایش یافت و 

به تراز ۵۸ هزار و ۳۶۳ رسید.
شاخص آزاد شناور نیز رشد ۳۶۴۸ واحدی را تجربه کرد و وارد کانال 
۲۸۰ هزار واحدی شد. در عین حال شاخص بازار اول و بازار دوم ۲۴۲۳ و 

۷۵۶۰ واحد رشد کردند.
اصفهان،  مبارکه  فوالد  فارس،  خلیج  پتروشیمی  صنایع  امروز 
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین هر کدام به ترتیب ۶۲۶، ۴۶۹ 

و ۲۶۶ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در طرف مقابل شرکت ارتباطات سیار ایران، بانک صادرات و شرکت 
خدمات انفورماتیک هر کدام به ترتیب ۷۷، ۵۵ و ۴۴ واحد تأثیر افزایشی 

روی شاخص بازار داشتند.
تجربه  را  ارزش معامالت  بیشترین  امروز گروه محصوالت شیمیایی 
کردند؛ به طوری که این ارزش به عدد ۲۶۸ میلیارد تومان رسید و حجم 

معامالت تا رقم ۳۹۳ میلیون سهم و اوراق مالی در این گروه باال رفت.
همان طور که گفته شد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس که در 
بازار دوم بورس بیشترین تأثیر افزایشی را روی شاخص های بازار داشت 
و امروز شاهد صف خرید بود. در این نماد خاص بیش از ۲۱ درصد از 
خریدها مربوط به افراد حقیقی و مابقی مربوط به حقوقی ها بود. عالوه بر 
این ۶۹.۱ درصد عرضه ها به حقوقی ها مربوط بود. خودرویی ها امروز نیز 
ارزش معامالت باالیی را به خود اختصاص دادند؛ به طوری که این گروه 
پس از محصوالت شیمیایی بیشترین ارزش معامالت را داشتند. حجم 
معامالت گروه خودرو به حدود ۶۲۰ میلیون سهم و اوراق مالی رسید که 
ارزش معامالت این مقدار اوراق مالی ۱۴۶ میلیارد تومان شد. در این گروه 
بسیاری از سهم ها با کاهش قیمت مواجه شدند؛ هرچند که سهم هایی هم 

بودند که توانستند بیش از دو درصد رشد قیمت را تجربه کنند.
فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و بانک ها سه گروه دیگری بودند که 
ارزش معامالت بیش از ۱۰۰ میلیارد به خود اختصاص دادند. در گروه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری بسیاری از سهم ها توانستند رشد قیمت بیش 

از چهار درصد را تجربه کنند.
نفتی ها امروز به جز در یک نماد همگی رشد قیمت ها را تجربه کردند. 

فلزات اساسی نیز عمدتاً با افزایش قیمت روبرو شدند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱,۴۹۷ میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از معامله شدن ۳.۹ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین 

تعداد معامالت این بازار رقم ۳۷۷ هزار و ۳۷۲ نوبت را تجربه کرد.
آیفکس نیز با ۴۴ واحد رشد بار دیگر رکورد جدید به ثبت رساند و 
توانست به رقم ۳۱۷۸ برسد. ارزش معامالت این بازار ۸۸۶ میلیارد تومان 

را تجربه کرد و حجم معامالت به ۲.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

اخبار
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معاون وزیر راه تشریح کرد

جزئیات برنامه اقدام ملی تولید مسکن

مبنای دالر ۸۰۰۰ تومانی آقای وزیر

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات برنامه 
از ۴۰۰  نیمی  تولید و عرضه مسکن گفت:  اقدام ملی 
هزارواحدمسکونی برنامه اقدام ملی را سازنده می تواند 
فروش  پیش  فیزیکی،  پیشرفت  درصد   ۴۰ مرحله  در 

کند.
عمران  شرکت  مدیرعامل  طاهرخانی  الله  حبیب 
درباره  مهر  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  جدید  شهرهای 
و عرضه  تولید  اقدام ملی  با طرح  تفاوت مسکن مهر 
مسکن و همچنین اظهاراتی که برنامه اقدام ملی را در 
راستای ادامه طرح مسکن مهر می دانند، اظهار داشت: 
یکی از اصلی ترین تفاوت های این دو طرح این است که 
مسکن مهر به خط اعتباری بانک مرکزی متصل بود که 
در حال حاضر قاعدتاً چنین امکانی در این طرح وجود 
ندارد و بنا هم نداریم از خط اعتباری بانک مرکزی در 

طرح اقدام ملی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
تسهیالتی  و  خصوصی  بخش  منابع  به  متکی  بیشتر 
پرداخت  بانکی  سیستم  معمول  صورت  به  که  است 

می کند.
قرار نیست دولت در برنامه اقدام ملی مانند مسکن 

مهر ورود کند
از  دیگر  یکی  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
این است  اقدام ملی  تفاوت های مسکن مهر و برنامه 
که دولت در این برنامه قرار نیست مانند طرح مسکن 
مهر به برنامه ورود کند. در طرح مسکن مهر متقاضیان 
ساخت  و  آوری  جمع  آنها  منابع  می کردند،  نام  ثبت 
پروژه ها شروع می شد، دولت )شامل ادارات کل راه و 
و  جدید  عمران شهرهای  استان ها، شرکت  شهرسازی 
بنیاد مسکن( مسئولیت اجرای پروژه ها را به وکالت از 

متقاضی بر عهده داشتند.
وی یادآور شد: این در حالی است که در برنامه اقدام 
ساز  )انبوه  خصوصی  بخش  با  مشارکت  قرارداد  ملی 
امضا  به  قالب ساختار مشخصی  در  گذار(  یا سرمایه 

می رسد.
درباره  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
واگذاری رایگان اراضی دولتی در برنامه اقدام ملی به 
انبوه ساز که به نوعی تکرار این فرآیند در طرح مسکن 
مهر است، گفت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به 
از  زمین  قیمت  نشود،  تحمیل  هزینه ای  گذار  سرمایه 
سازنده اخذ نمی شود اما زمین به عنوان سهم دولت در 
قرارداد مشارکت لحاظ می شود. به این معنا که زمین 
آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است؛ در 
یک مشخص  هر  و ساز، سهم  عملیات ساخت  پایان 
سهم  بود،  بیشتر  زمین  ارزش  جایی  در  اگر  می شود. 
دولت بیشتر می شود و اگر در شهری زمین از ارزش 
باالیی برخوردار نبود، سهم سرمایه گذار از پروژه بیشتر 

خواهد بود.

انبوه ساز در پایان ساخت و ساز به جای پول زمین، 
واحد ساخته شده به دولت می دهد

به گفته طاهرخانی، در پایان پروژه بر اساس سهم هر 
یک از این دو )زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام 
واحدهای  گذار(  آورده سرمایه  عنوان  به  شده ساخت 

ساخته شده میان آنها تقسیم می شود.
وی تأکید کرد: وجه تمایز اصلی میان این دو برنامه 
این است که در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، 
بنابراین  حوزه سرمایه گذاری خصوصی ورود می کند، 
و  آغاز  پروژه ای  آنکه  برای  را  مربوطه  محاسبات  تمام 
ساخته نشود که کارآیی و فروش نداشته باشد، انجام 
می دهد. بر خالف آنچه در مسکن مهر رخ داد و ما با 
حجم انبوهی از واحدهای فاقد متقاضی مواجه شدیم. 
نخواهد  بروز  مشکلی  چنین  قطعاً  برنامه  این  در  اما 
کرد چون بخش خصوصی وقتی می خواهد در طرحی 
بازاریابی  برای  را  الزم  مطالعات  کند،  گذاری  سرمایه 

فروش واحدها انجام می دهد.
وام انبوه ساز بدون نیاز به خرید اوراق تسهیالت 

مسکن و با سود ۱۸ درصد است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره نحوه 
مسکن  عرضه  و  تولید  ملی  اقدام  برنامه  مالی  تأمین 

اظهار کرد: بخشی از سرمایه را در مراحل اولیه ساخت 
و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می شود. در ادامه 
نیز به اعطای تسهیالت مورد نظر  بانکی  آن، سیستم 
می پردازد. بانک های عامل هم تعهد کرده اند تسهیالت 
مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند و نیازی به 
خرید اوراق تسهیالت مسکن از سوی سازنده نیست. 
این تسهیالت، در قالب تسهیالت کوتاه مدت در دوره 

ساخت پرداخت می شود.
پیش فروش ۲۰۰ هزار واحد زیر نظر شرکت شهرهای 

جدید انجام می شود
مالی  تأمین  روش های  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از محل پیش 
عمران  شرکت  مدیریت  با  که  واحدهاست  فروش 
در  می تواند  سازنده  می شود.  اجرایی  جدید  شهرهای 
مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، تمام یا بخشی 
از واحدها را پیش فروش کرده و پروژه را تأمین مالی 
کند. در این روش، سرمایه های خرد مردم جمع آوری 

می شود.
واحد  هزار   ۴۰۰ مجموع  از  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ 

هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر 
انجام  فرسوده  بافت های  نوسازی  طریق  از  است  قرار 
شود؛ که به گفته طاهرخانی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
تحت مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید در قالب 

پیش فروش به متقاضیان عرضه خواهد شد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تفاوت های 
که  است  این  مهر  مسکن  طرح  با  ملی  اقدام  برنامه 
افزایش  به  منجر  وجه  هیچ  به  برنامه،  این  اجرای 
محدوده شهرها به خصوص در مجموعه شهرهای جدید 
نخواهد شد بلکه در قالب ظرفیت های طرح های جامع 
تفصیلی شهرها اجرا می شود؛ بر خالف آنچه در مسکن 
مهر رخ داد و محدوده برخی شهرهای جدید اضافه شد.
درآمد حاصل از فروش واحدها صرف احداث مسکن 

حمایتی می شود
از  حاصل  درآمدهای  کرد  هزینه  نحوه  درباره  وی 
فروش زمین به متقاضیان خرید واحدهای تولید شده 
در برنامه اقدام ملی، گفت: بخشی از آن به طرح های 
توسعه ای شهرهای جدید اختصاص می یابد بخشی هم 
به دولت داده می شود تا در حوزه مسکن حمایتی هزینه 
در  درآمدها  این  کرد  هزینه  نحوه  شود. چارچوب های 

حال آماده سازی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تحلیلی بر قیمت 
دالر داده و گفته که قیمت این ارز بدون در نظر 
هم  تومان   ۸۰۰۰ زیر  تا  سیاسی  مسائل  گرفتن 
می تواند پایین آید؛ تحلیلی که مبنای اقتصادی 

آن تا حدودی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، وضعیت بازار ارز این روزها 
مبهم تر و پیچیده تر از هر زمان دیگری است به 
طوری که حتی بسیاری از اقتصاددانانی که از 
مدل های اقتصادی دقیق و نرم افزارهای آن چنانی 
برای رصد نوسانات دالر استفاده می کردند دیگر 
کمتر می توانند با قطعیت در این باره صحبت 

کنند.
واقعیت این است که بازار دالر امسال بیشتر 
از هر سال دیگری به تحوالت و اخبار سیاسی 
وابسته شده است و دیگر فاکتورهای اقتصادی 
به تنهایی برای ارزیابی این بازار کفایت نمی کنند. 
با این حال گذشته از همه این مسائل سیاسی 
لحاظ  به  ارز  بازار  وضعیت  نمی رسد  نظر  به 
پارامترهای اقتصادی وضعیت شکننده ای داشته 

باشد.
را  به کشور  ارز  ورود  بخواهیم مسیرهای  اگر 
بررسی کنیم، اولین مسیر از صدور نفت می گذرد 
اما همانطور که می دانیم صادرات نفت ایران تا 
حدود زیادی به دلیل تحریم ها محدود شده است 

اما از همین مجرا هم روزانه به صورت رسمی و 
بشکه  هزار  حدود ۵۰۰  در  مقادیری  غیررسمی 
صادرمی شود که به راحتی می توان اسکناس های 

الزم برای حمایت از بازار ارز را از آن تأمین کرد.
منابع ۱۸ میلیارد دالری صادرات غیر نفتی

صادرات  آن  صدر  در  که  غیرنفتی  صادرات 
پتروشیمی ها و محصوالت فوالدی قرار دارد یکی 
کشور  به  ارز  ورود  مجاری  اصلی ترین  از  دیگر 
است که با توجه به تقاضای اندک بازار ارز بعید 
است نتواند پاسخگوی نیازهای این بازار باشد. بر 
اساس آخرین اظهار نظری که رئیس کل بانک 
مرکزی داشته است میزان بازگشت این ارزهای 
بوده  میلیارد دالر  به کشور حدود ۱۸  صادراتی 
است. از سوی دیگر منابع ارزی دیگر دولت مانند 
صندوق توسعه ملی نیز وجود دارند که دولت 

می تواند از آنها نیز استفاده کند.
بر این اساس و با توجه به اقدامات بانک مرکزی 
در ایجاد بازار متشکل ارزی، اگر شرایط سیاسی 
فعلی در مناسبات بین ایران و آمریکا به وجود 
نمی آمد قیمت دالر می توانست کاهشی هم باشد 

و نرخی بسیار کمتر از نرخ فعلی داشته باشد
هیچ مدل اقتصادی دالر باالی ۸,۰۰۰ تومان را 

پیش بینی نمی کند
بر همین اساس است که فرهاد دژپسند –وزیر 

امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود 
مدل های  از  هیچکدام  که  گفت  خبرنگاران  با 
اقتصادی نرخ باالتر از هشت هزار تومان را برای 
نرخ ارز نشان نمی دهند و حتی صحبت از نرخ 
اگر شرایط  تا ۵,۰۰۰ تومان است.  ۳,۸۰۰ تومان 
عادی سیاسی برقرار شود نرخ ارز به زیر هشت 

هزار تومان هم کاهش خواهد کرد.
با وجود همین شرایط سیاسی  و  این حال  با 
خاصی که در روابط بین ایران و آمریکا پدیدار 
شده است بعید است که در همین حالت نرخ ارز 
با نوسان چندانی مواجه شود مخصوصاً که رئیس 
جدید بانک مرکزی تمرکز خود را بر ایجاد ثبات در 
این بازار گذاشته است. با توجه به پیامدهایی هم 
که جهش دالر در سال گذشته دالر برای اقتصاد 
ایران داشت بعید است دولت جرأت کند دوباره 
برای تأمین کسری بودجه خود به سراغ آن برود.

از سوی دیگر با همین نوسانات یکی دو هزار 
تومانی که هرازگاهی در بازار ارز اتفاق می افتد 
با پول های خرد خود  مردم عادی و کسانی که 
به  تمایلی  دیگر  می آوردند  هجوم  بازار  این  به 
سرمایه گذاری در این بازار پر ریسک و پیش بینی 
ناپذیر ندارد که همین مساله تا حدودی می تواند 
باعث کاهش تقاضای کل و ثبات بیشتر در بازار 

پول های خارجی باشد.

وزیراقتصاد: 
سهم وام اعطایی به مستاجران به زودی تعیین می شود

حمایت  نهایی صندوق  رقم  اکنون  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
از مستاجران در حال بررسی است و به نظر می رسد که تا ۷۰ درصد از 
مبلغ نهایی اجاره بهای مسکن از طریق این صندوق تامین شود؛ این موضوع 

همچنان تصویب نشده است.
»فرهاد دژپسند« امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران به صندوق حمایت از مستاجران اشاره و بیان کرد: این بحث در 
فصل جابجایی مستاجران در اولویت قرار گرفت و از آنجا که مستاجران هم 
اکنون فشاری مضاعف را تحمل می کنند، به دنبال این بودیم تا رابطه بین رهن 

و اجاره را به نفع مستاجران ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به طرح تاسیس صندوق حمایت از مستاجران و پیشنهاد آن به 
رئیس جمهوری بیان کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته وجوهی در این 
صندوق قرار می گیرد که از طریق آن به مستاجر وام داده می شود؛ این وام با 
نرخی متمایز که در حال متعادل سازی است باید تسویه شود تا فشاری به 

مستاجران وارد نشود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با توجه به اهمیت این مساله، تالش می کنیم هر 

چه زودتر به جمع بندی نهایی دست یابیم.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم های اعمال شده از 
سوی آمریکا اشاره کرد و افزود: تحریمهای اعمال شده بیانگر این است که 
آمریکایی ها به طور کامل متوجه شده اند در روش های به کار گرفته شده در 

برابر ایران موفق نبوده اند؛ به همین دلیل متوسل به روش های غلط و خارج 
از عرف بین الملل شده اند.

وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با تحریم به طور مرتب در وزارت اقتصاد 
برگزار می شود، گفت: ما همه راه های الزم برای مقابله با تحریم و جلوگیری 
از تحقق آثار منفی که آمریکایی ها دنبال می کنند را پیش بینی کرده ایم؛ یک 

اهتمام جدی در کشور وجود دارد و می توان امیدوار بود که این مرحله را با 
سربلندی طی کنیم.

چه  اقتصاد  وزارت  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اقتصاد  وزیر 
از صرافان در نظر  از متواری شدن برخی  برای جلوگیری  را  تمهیداتی 
مرکزی  بانک  عهده  بر  صرافی ها  کار  بر  نظارت  گفت:  است،  گرفته 
مرکزی  بانک  رییس  سوی  از  الزم  پیگیری های  زمینه  این  در  است؛ 

صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد و دارایی به آخرین وضعیت طرح بخشودگی جرایم وام های 
۱۰۰ میلیون تومانی اشاره و بیان کرد: به واسطه ایرادهای مالی که این طرح 
دارد، مراحل تصویب آن هنوز طی نشده و ابالغ نهایی از سوی مجلس انجام 

نشده است.
وی در خصوص اتهام هایی که علیه سازمان خصوصی سازی مطرح شده 
اشاره کرد و گفت: به حاشیه ها توجه نشود، اتهام باید در محاکم قضایی مورد 
بحث قرار گیرد، سازمان خصوصی سازی در این زمینه پاسخ داده و اعالم کرده 

که تخلفی صورت نگرفته است.
دژپسند با اشاره به دریافت مالیات از خریداران سکه گفت: آنچه که مسلم 
است به موجب قانون بر مالیات مستقیم هر نوع فعالیتی که صورت گیرد، 
از درآمد الزم برخوردار باشد و آن درآمد از حد معافیت بیشتر باشد مشمول 

مالیات خواهد شد.
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