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اخبار
شمارش معکوس برای تغییر جهت بورس

پیشبینی یک کارشناس از آینده شاخص

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه
چشمانداز روشنی پیشروی سرمایهگذاران
بورسی است ،گفت :زمان افزایش سرمایهگذاری
در بازار سرمایه فرا رسیده و با توجه به وجود
شرایط مثبت در بازار انتظار میرود معامالت
بورس به سمت مثبت تغییر جهت دهد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه خبری
بازار سرمایه ایران ،مصطفی صفاری با اشاره
به افزایش چشمگیر حجم معامالت در بازار
سرمایه افزود :آمارها حکایت از بازگشت مجدد
پول به بورس دارد؛ به ویژه آنکه بازارهای موازی
همچون خودرو ،مسکن و طال به مرور وارد
دوران طوالنی رکود می شوند.
وی با بیان اینکه چشم انداز روشنی پیش
روی سرمایه گذاران بورسی است ،خاطرنشان
کرد :زمان افزایش سرمایه گذاری در بازار
سرمایه فرا رسیده است و با توجه به گزارش های
قابل قبول شش ماهه در بسیاری از شرکت ها،
حجم نقدینگی در کشور ،و دستور العمل های
جدید بازار سرمایه از جمله الزامات بازارگردانی،
ممنوعیت معامالت الگوریتمی و محدود شدن
سفته بازی  ،انتظار این است که بازار به سمت
مثبت تغییر جهت دهد.
صفاری تصریح کرد :عایدی بسیاری شرکت
های بورسی در نیمه اول امسال به اندازه کل
سال گذشته بوده که این اتفاق ،نویدبخش
جریانی مثبت در آینده بازار سرمایه است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه،
برخی سرمایهگذاران که بهتازگی وارد این بازار
شده بودند ،به دلیل ناآگاهی از ویژگیهای
بازارسرمایه ،نقدینگی خود را با هدف
سرمایهگذاری کوتاهمدت وارد بورس کرده بودند
که این رویکرد اشتباه سبب هیجانی شدن رفتار
آنان در مواجهه با روند منفی بازار شده بود.
وی ورود هیجانی مردم به بورس را
موجب منفی شدن سیر صعودی بازار دانست
و افزود :بازار سرمایه همواره نگاهی به آینده
دارد و سرمایه گذاران باید در تحلیل های خود
این مساله را در نظر داشته باشند که منطق
سرمایهگذاری در این بازار حداقل یک ساله
است.
صفاری با بیان اینکه بی توجهی به این
موضوع عامل اصلی نوسان های اخیر شاخص
بورس است ،اظهار داشت :زمان اصالح قیمت
سهام ،سرمایه گذاران غیر حرفه ای بدون اینکه
تحلیل صحیحی از قیمت واقعی سهم داشته
باشند با عرضه های هیجانی موجب کاهش
شاخص می شوند ،در حالی که عوامل بنیادی
چنین کاهشی را اعالم نمی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:
با توجه به ارزندگی بسیاری از سهم ها ،بازار
سرمایه با تحلیل صحیح همچنان سود معقول
و قابل قبولی نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد.
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وعده مهم وزیر صنعت درباره تولید خودرو؛

خودروی ایرانی در شان ملت ایران نیست

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) اعالم کرد  :کیفیت  ،تنوع و قیمت
خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.
علیرضا رزمحسینی در نشست هم اندیشی
با مدیران رسانههای کشور با اعالم اینکه کیفیت،
تنوع و قیمت خودرو تولید داخل در شان مردم
ایران نیست ،افزود :بسته اصالح صنعت خودرو را
ارائه کرده ایم که به زودی نهایی میشود.
وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه باید
رقبای جدید در حوزه خودروسازی وارد شوند،
گفت :بخش خصوصی باید تقویت شود .وی با نگاه
به آمارها در حوزه خودرو گفت :افزایش تولید ۵۰
درصدی در حوزه خودرو پیشبینی شده است که
تا پایان سال محقق شود و در همین چند ماه اخیر
نیز ایران خودرو و سایپا افزایش تولید داشتند.وزیر
صمت در بخش دیگری از سخنان خود تامین نهاده
های دامی را وظیفه وزارت صمت دانست و گفت:
نهاده های دامی به موقع تامین شدند و توزیع آنها
از طریق سامانه «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی
می باشد.
رزم حسینی همچنین دو نرخی بودن ارز را
ریشه بسیاری از فسادها دانست که سبب از بین
رفتن ثروت ملی می شود و در این خصوص افزود:
در  ۲۰قلم کاالیی که ارز ترجیحی دریافت میکنند
ثبات نسبی ،کاهش قیمت و وفور را شاهد هستیم.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه
صادرکنندگان در این شرایط سخت تحریمی
مجاهدان اقتصادی هستند ،بیان کرد :ابالغ
سیاستهای جدید صادراتی توسط رئیس جمهور

و با هماهنگی بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت
سبب خرسندی فعاالن اقتصادی و حل بسیاری از
پروندهها در این حوزه شده است .وی گفت  :فعاالن
اقتصادی که از سال  ۱۳۹۸به بعد در این حوزه
مشکل دارند با مراجعه به سامانه جامع تجارت
میتوانند به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به ابالغیه تسریع در ترخیص
کاالهای اساسی و رسوب شده در گمرکات گفت :
مجموعه این سیاست ها سبب وفور کاال و تامین به
موقع مواد اولیه کارخانجات شده است.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به علل گرانی گفت :افزایش چند برابری نرخ
ارز ،رشد نقدینگی و هزینه های کرونا از علل گرانی

های اخیر بوده است.
رزم حسینی بورس را بهترین جایگاه برای
عرضه نقدینگی دانست و تصریح کرد :نقدینگی
های موجود در جامعه باید به سمت بورس هدایت
شود و بنگاهها نیز با استفاده از روش های نوین
تامین مالی از بورس تغذیه کنند.
وعده مهم وزیر صنعت درباره تولید خودرو

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :پیش بینی
ما این است که تا پایان سال تولید خودرو ۵۰
درصد افزایش یابد
علیرضا رزم حسینی در حاشیه مراسم افتتاح
طرحهای توسعهای یک گروه صنعتی تولیدکننده
لوازم خانگی در جمع خبرنگاران گفت :تولید

لوازم خانگی گروه صنعتی مذکور نسبت به قبل
از تحریمها افزایش  ۸برابری داشته و عمق ساخت
داخل نیز تا  ۸۵درصد افزایش یافته است که خود
نشانگر تبدیل محدودیتها و تحریمها به فرصت
هاست.
وی ادامه داد :اگرچه تحریمها در اقتصاد
کشور فشارهایی وارد کرده اما برای توسعه عمق
ساخت داخل ،داخلی سازی برای قطع وابستگی و
افزایش تولید شرکتهای داخلی فرصت مناسبی را
به وجود آورده است.
وزیر صمت همچنین تصریح کرد :تولید
کنندگان با افزایش کیفیت محصوالت به سمت
افزایش سهم خود در بازار و ایجاد هدفهای
صادراتی پیش رفته اند.
رزم حسینی سیاست وزارت صمت را تقویت و
حمایت از بنگاههای تولیدی به خصوص در شرایط
تحریم عنوان کرد و ادامه داد :جهش تولید در لوازم
خانگی اتفاق افتاده و در خودرو نیز با پیش بینی
افزایش  ۵۰درصدی تولید تا پایان سال محقق
میشود.
وی کاهش بروکراسی اداری و کنترل و نظارت
بر بازار را از جمله حمایتها عنوان کرد و گفت:
حتی اگر تحریمها برداشته شود ساخت داخل و
استفاده از محصوالت داخلی در اولویت خواهد بود
که این سیاست نظام نیز میباشد.
وزیر صمت اضافه کرد :اگر محصولی در
داخل امکان ساخت دارد جلوی واردات آن را
خواهیم گرفت تا تولید داخلی تقویت شود و
توسعه یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

تا  ۵سال هرچه مسکن بسازیم زمین داریم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :به همه دستگاه ها و سازمان
های دولتی در سراسر کشور اعالم شده که زمین مورد نیاز احداث
مسکن ملی بر اساس نیاز پنج سال آینده کشور را تامین کنند.
محمود محمودزاده اظهار کرد :فرآیند طرح اقدام ملی مسکن
از ابتدا بر اساس شناسایی زمین صورت گرفت و مشکلی از این بابت
وجود ندارد .البته در مرحله سوم بعضی کسانی که به صورت پیامکی
ثبت نام شدند در برخی شهرها به مشکل کمبود زمین برخوردیم؛ زیرا
مازاد بر ظرفیت ثبت نام شد .ما دو راه داشتیم یا آنها را حذف کنیم
یا زمین تامین کنیم.
وی افزود :طبق گفته وزیر راه و شهرسازی ،برای همه کسانی که
ثبت نام کرده اند استان مورد نظر مکلف به تامین زمین است .این
تعداد حدود  ۸۰۰۰نفر هستند که عموما در شهرهای تحت نظر بنیاد
مسکن نام نویسی شده اند .سازمان ملی زمین و مسکن کارهای تامین
زمین تعدادی را انجام داده و برخی دیگر در حال انجام است .به طور
کلی بیشتر از آنچه باید برای اقدام طرح ملی مسکن ،زمین اختصاص
یافته و مشکلی برای  ۴۰۰هزار واحد نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم
نامه با دستگاه های دولتی برای احداث مسکن ملی گفت :مجموع

تعداد واحدهایی که بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های دولتی
باید ساخته شود مقداری بیش از  ۴۰۰هزار واحد است ولی چند
تفاوت دارد؛ اوال دستگاه ها مکلفند خودشان زمین بیاورند .بعضی که
زمین نداشتند ما اختصاص دادیم.
محمودزاده با اعالم این خبر که برای تامین زمین پنج سال آینده
بخش مسکن برنامه ریزی کرده ایم افزود :وزیر راه و شهرسازی به
همه استان ها ،سازمان ها و شرکت های ذی ربط اعالم کرده که تا
پایان سال کار فشرده ای برای تامین زمین به منظور تولید مسکن
پنج سال آینده کشور انجام دهند .یعنی ما خیلی فراتر از عددهای
تامین زمین طرح  ۴۰۰هزار واحدی اقدام ملی مسکن داریم حرکت
می کنیم و آن شاءاهلل نگرانی از این بابت وجود ندارد.
شهریوماه  ۱۳۹۸طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهور
کلنگ زنی شد .اولین واحدها از این پروژه  ۴۰۰هزار واحدی به تعداد
 ۱۱هزار و  ۵۶۰واحد در روز یکم آبان ماه  ۱۳۹۹به دستور رئیس
جمهور افتتاح شد.
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و  ۱۰۰میلیون تومان وام
بانکی با نرخ سود  ۱۸درصد ساخته میشود .آورده متقاضیان در
مرحله اول حدود  ۴۰میلیون تومان است .میانگین قیمت این واحدها

در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان  ۱۳۹۹به
متری  ۲.۷میلیون تومان می رسد.
ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده و متقاضیان واجد شرایط
برای بارگذاری مدارک خود باید به سامانه  tem.mrud.irمراجعه
کنند .مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب ،پایان مهر ماه اعالم
شده بود که تمدید شده است .در صورت عدم واریز وجه یا انصراف
متقاضیان اولیه ،افرادی از لیست رزرو جایگزین آنها میشوند.

بانك
جشنواره اپلیکیشن هپ به نیمه راه رسید

برای شرکت در جشنواره «با هپ رویاهاتو
بساز» ،فقط نیمی از آن فرصت باقی ست.
به گزارش امتیاز ،برای شرکت در
جشنواره اپلیکیشن هپ که از دوم آذرماه آغاز
شده ،تنها تا دوم دی ماه فرصت باقی است.
در طول برگزاری این جشنواره ،نوجوانان
می توانند با نصب اپلیکیشن هپ ،در آن شرکت
کرده و به قید قرعه از جوایز ارزنده ای شامل
کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی
 PS4هر کدام به ارزش  ١00میلیون ریال،
کمک هزینه خرید  ١٠عدد گوشی تلفن همراه
هر یک به ارزش  60میلیون ریال و کمک هزینه
خرید  ٥٠عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش
 10میلیون ریال برخوردار شوند.
عالقه مندان به نصب اپلیکیشن هپ
میتوانند این اپلیکیشن را از طریق سایت بانک
ملی ایران و استورهای بازار ،مایکت و چارخونه
دانلود كنند.
روش دیگر برای دریافت لینک نصب
اپلیکیشن هپ ،ارسال عدد  2به شماره
 100005566است.
اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون
جوانه های بانک ملی ایران و یک اپلیکیشن
آموزشی-سرگرمی است که با توجه به نیاز
نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف
پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران قرار
گرفته است و در بخش های مختلفی مانند
مدرسه اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی ،مدرسه
کسب و کار ،مدرسه شهروندی ،مدرسه مشاوره
و هدایت تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه
دیجیتال ،بازی و انیمیشن و  ...مطالب مفید و
متنوعی را ارايه مي كند.
کاربران اپلیکیشن هپ ،پس از نصب و
فعالسازی آن ،عالوه بر شرکت در این جشنواره،
می توانند با افتتاح حساب در یکی از شعب
بانک ملی ایران و ثبت شماره حساب خود در
اپلیکیشن ،امتیازاتشان را افزایش داده و برای
شرکت در جشنواره های آتی کانون جوانه ها
نیز آماده شوند.همچنین کاربرانی که قبال عضو
کانون جوانه های بانک ملی ایران بوده اند ،می
توانند با مراجعه به قسمت کانون جوانه ها در
بخش پروفایل اپلیکیشن ،امتیازات خود را از
سایت کانون به اپلیکیشن هپ منتقل کنند.
الزم به ذکر است ،پس از پایان این
جشنواره ،کانون جوانه های بانک ملی ایران
جشنواره های دیگری را برای کاربران فعال
اپلیکیشن هپ در دستور کار خود دارد.

