اقتصادی

دوشنبه  22دی  27 1399جمادیاالولی  11 1442ژانویه 2021

اخبار
همتی :امکان تحقق رشد اقتصادی بدون
حمایت بانکها از تولید وجود نداشت

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امکان
تحقق رشد اقتصادی بدون حمایت بانک ها از تولید
وجود نداشت ،گفت :توقف رشد پول و کاهش رشد
دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان ،نشانه
مهمی از کاهش انتظارات تورمی است و این نکته
سیگنال مثبتی به بازارها تلقی میشود که آرامش
بازارها را در پی خواهد داشت.
عبدالناصر همتی در جلسه دورهای با مدیران
عامل بانک ها ضمن ابراز امیدواری درباره بهبودی
شرایط اقتصادی کشور گفت :باتوجه به تحوالت
بین المللی بی شک شرایط ما بهبود خواهد یافت،
زیرا در این مدت دشمن فشار بسیاری را بر مردم ما
وارد کرد و البته مقاومت مردم جواب داده است و از
شرایط سخت عبور کرده ایم.
وی با اشاره به انتشار گزارش متغیرهای
پولی ،عنوان کرد :خوشبختانه سیالیت پول و رشد
آن صفر شده است و این امر به معنای توقف رشد
پول است ،رشد پول به معنای حجم سپرده دیداری
و اسکناس ومسکوک است که رشد آن متوقف شده
است و البته این امر نویددهنده کنترل انتظارات
تورمی است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:
آمارها حاکی از رشد  ۱۵.۵درصدی پایه پولی در
۹ماهه سال جاری و توقف رشد «پول» در آذر ماه و
کاهش  ۱۰.۳درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر
در آذرماه نسبت به آبان ماه بوده است و البته دلیل
کاهش این امر ناشی از عواملی مانند مقاومت بانک
مرکزی ،همکاری بانک ها و انتشار اوراق است.
وی با اشاره به اهمیت استقالل بانک
مرکزی در کنترل تورم گفت :در صورتی
که بانک مرکزی مستقل و براساس نظرات
کارشناسی خود تصمیم بگیرد ،کنترل تورم
آسان خواهد شد و با تحقق این امر در طوالنی
مدت شاهد رسیدن به هدف تورمی خواهیم بود.
همتی درباره کنترل ترازنامه بانکها از ابتدای دی
ماه سال جاری گفت :همانطور که پیش از این
نیز عنوان شد ،بانک مرکزی ترازنامه بانکها را به
صورت سه ماهه کنترل می کند و ضروری است
شبکه بانکی درخصوص رشد ترازنامه های خود
کنترل الزم را داشته باشد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار،
این بانک برای بانک ها که نسبت به کنترل
ترازنامههای خود اهتمام الزم را نداشتند ،باتوجه
به مجوزهای شورای پول و اعتبار اقدامات
تنبیهی را لحاظ میکند .وی خاطرنشان کرد :از
ابتدای دی ماه ترازنامه های بانک های تجاری
باید ماهانه دو درصد و بانکهای تخصصی ماهانه
 ۲.۵درصد رشد کند.
همتی درخصوص کنترل نقدینگی گفت:
کنترل نقدینگی برای بانک مرکزی بسیار مهم است
و البته از نظام بانکی میخواهم که نسبت به این امر
اهتمام الزم را داشته و برای تحقق این مهم ،بر رشد
ترازنامه خود کنترل داشته باشند.
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روحانی :بورس نهاد اصلی درحفظ تعادل اقتصاد کشور است

از مداخالت غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود

روحانی گفت :زمان بررسی بودجه ،زمان
تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی
نیست و نباید موجب شود که فعاالن اقتصادی که
پیشران امور توسعه کشور به شمار می روند دچار
سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه
ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای
ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،در یکصد و نود و پنجمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز
یکشنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد ،رییس
سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی الیحه
بودجه سال  1400در مجلس شورای اسالمی ارایه
کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
روحانی پس از ارایه این گزارش ،تصریح کرد:
الیحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی
و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص
الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این
بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم
شده است.
رییس جمهور افزود :دولت همواره از نظرات
مشورتی کارشناسان و فعاالن اقتصادی استقبال
کرده و همچنین پذیرای دیدگاه ها و پیشنهادهای

اصالحی نمایندگان محترم در مجلس بوده اما
دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه ،مطمئنا
غیرقابل قبول است.
روحانی گفت :زمان بررسی بودجه ،زمان
تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی
نیست و نباید موجب شود که فعاالن اقتصادی که
پیشران امور توسعه کشور به شمار می روند دچار
سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه

ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای
ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس
گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد و رییس
جمهور با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی
در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است،
اظهارداشت :بورس بستر معامالتی شفاف است و
دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس

بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این
بازار را قاعده مندی و رعایت قانون در آن می داند.
روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه
خود را دارد ،تاکید کرد :سیاست گذاری های آن
نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از
مداخالت غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رییس جمهور افزود :رسالت این بورس،
کشف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست
اصولی دولت این است که قیمت گذاری کاالها
بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار
رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت
به نفع بازار ،تولیدکننده و مصرف کننده واقعی
است.
رییس جمهور با اشاره به برنامه های دولت
ت
برای کنترل و مقابله با افزایش بی دلیل قیم 
برخی کاال ها ،تصریح کرد :دولت همواره بر اساس
سیاست های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار
سرمایه با محوریت بورس ،تالش دارد با تسهیل
فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به
شرکت های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات
رویه و با رعایت مقررات عمل کرده اند و همواره
موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده اند،
زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس
کاال را فراهم کند.

احتمال ریزش قیمت مسکن در اطراف تهران قوت گرفت

رکود بازار مسکن پایتخت ،بازار شهرهای اطراف تهران را شوکه کرد

هر چند قیمت مسکن در قیاس با قدرت خرید طبقه متوسط
افزایش قابل توجهی را طی سال های اخیر شاهد است اما برآوردها
از بازار واحدهای مسکونی شهرکهای اطراف تهران نشان میدهد
قیمتها در این مناطق تا بیست درصد کاهش داشته است.
تحت تاثیر اخبار انتخابات آمریکا و ثبات نسبی قیمتها در
بازارهای مالی نظیر ارز ،سکه و طال ،بازار مسکن نیز به این شرایط
واکنش نشان داد و روند صعودی قیمت ملک متوقف شد.
بررسیها نشان میدهد با افزایش قیمت مسکن در تهران ،برخی
از ساکنان این کالن شهر در یک سال اخیر به شهرکها اطراف
مهاجرت کردهاند .این روند زمینه افزایش قیمت را در این مناطق
رقم زد اما با توقف آهنگ رشد قیمتها در تهران ،بازار مسکن در این
شهرکها با آرامش روبرو شده است و برخی از فعاالن مسکن دراین
مناطق حتی از کاهش بیست ردصدی قیمتها در این شهرکها خبر
میدهند و میگویند احتمال ریزش بیشتر قیمتها نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره میزان
کاهش قیمتها در این شهر به خبرآنالین گفت :در نیمه دوم سال
 ۹۹و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،قیمت مسکن
در پردیس حدود  ۲۰درصد کاهش یافت.
مهدی هدایت افزود :از همان زمان که روند صعودی قیمتها
در تهران متوقف شد در شهر پردیس نیز کاهش قیمتها اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد :به نسبت نیمه نخست سال  ،در پاییز و زمستان
 ۹۹مسکن در پردیس ۲۰درصد ارزان شده است و پیشبینی میکنم
قیمتها در این محدوده باقی بماند و همانند تهران و سایر شهرهای

کشور ،بازار مسکن پردیس در رکود به سر برد.
این نکته از سوی فعاالن بازار مسکن در پرند نیز تایید شده
است.برخی مشاوران امالک در این مناطق با اشاره به اینکه رشد
قیمتها در این منطقه محدود شده از کاهش قیمتها خصوصا
در واحدهای لوکستر خبر میدهند.هدایت تصریح کرد :مسکن
در پردیس تحت تاثیر اقتصاد کالن کشور ،اقتصاد تهران و قیمت
امالک پایتخت قرار دارد و کاهش یا افزایش نرخ ها در تهران به طور
مستقیم بر قیمت امالک در پردیس تاثیر می گذارد .هزینه هر متر
مربع بین  ۴تا ۵میلیون تومان است که برای ساخت یک ساختمان
 ۱۲۰متری حداقل ۸۰۰-۷۰۰میلیون تومان باید هزینه کرد وی بیان
کرد :باید توجه داشت هزینه مصالح و  ...افزایش داشته به طوری
که قیمت میلگرد اکنون متری ۱۵هزار تومان شده که در نهایت بر
قیمت هزینه ساخت میافزاید .این فعال حوزه مسکن درباره علت
قیمتهای میلیاردی امالک در پردیس گفت :اکنون هزینه هر متر
مربع بین  ۴تا ۵میلیون تومان است که برای ساخت یک ساختمان
 ۱۲۰متری حداقل ۸۰۰-۷۰۰میلیون تومان باید هزینه کرد بنابراین
وجود قیمتهای میلیاردی در پردیس با این هزینهها و همچنین
قیمت زمین ،طبیعی است .وی توضیح داد :حداقل هزینه ساخت
مسکن ۳.۵میلیون تومان است و قیمت زمین برای ساخت  ۱۰واحد
حداقل بین  ۶تا ۸میلیون تومان است که برای خرید ۴۰۰متر زمین
باید ۳میلیارد در نظر گرفت که سهم هر یک از  ۱۰واحد ساخته شده،
۳۰۰میلیون تومان می شود که این مبلغ به هزینه ساخت هر متر
مربع افزوده می شود .

کاهش ۵درصدی قیمت مسکن در پردیس در روزهای آینده

هدایت درباره واکنش بازارهای مالی و موازی به خبر قطعی
بایدن به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا و احتمال ریزش نرخها در
بازار مسکن بیان کرد :بله به شکل ۱۰۰درصد این اتفاق خواهد افتاد
و در روزهای آینده شاهد کاهش ۵درصدی نرخ ها در بازار مسکن
پردیس و همچنین قیمت مسکن مهر خواهیم بود.
وی گفت:هنگامی که به قیمت ساخت درمسکن پردیس نزدیک
می شویم،سازنده زیر قیمت ساخت نمیتواند واحدها را عرضه
کندبنابراین کاهش  ۵درصدی نرخها طبیعی است.البته هرچه مسکن
لوکستر باشد،کاهش قیمت بیشتری اتفاقمیافتد در حالی که اثر
کاهش قیمت مسکن بر روی مسکن مهر و دهکهای پایین کمتر
است.
مهاجرت ۵۰هزار نفر به پردیس در ۱۴۰۰

مهدی هدایت درباره میزان افزایش معامالت و مهاجرت پایتخت
نشینان به پردیس گفت :پردیس نزدیکترین شهر جدید به تهران بوده
و دارای موقعیت خوب،امکانات مناسب و ظرفیتهای فراوانی است،
معموال افرادی از شمال و شمال شرق تهران برای خروج از تهران،
پردیس را برای سکونت انتخاب می کنند و این مساله سبب شده تا
پردیس دارای بیشترین نرخ افزایش جمعیت در کشور باشد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس پیشبینی کرد:
اکثر کسانی که از تهران خارج میشوند ،در پردیس ساکن میشوند و
سال آینده جمعیت حداقل  ۴۰تا  ۵۰هزار نفری به جمعیت پردیس
اضافه خواهد شد.

بانك
نخستین شعبه «ملی پالس» افتتاح شد

طی مراسمی حضوری – مجازی و با
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی،
نخستین شعبه «ملی پالس» بانک ملی ایران
با رویکرد بانکداری دیجیتال و ارائه مشاوره های
حضوری به مشتریان فعال در حوزه های مختلف
اقتصادی ،افتتاح شد.
به گزارش امتیاز؛ دکتر محمد رضا
حسین زاده مدیرعامل بانک که به صورت
ویدئوکنفرانس در این مراسم حضور داشت با
بیان این که صنعت بانکداری جهان و کشور ما با
سرعت به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود،
اظهار کرد :بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز
است و تا کنون ده ها محصول در این حوزه را به
مشتریان خود عرضه کرده است.
وی با اشاره به این که بانک ملی ایران تا
کنون بیش از  800شعبه خود را کاهش داده و
این روند ادامه خواهد داشت ،اظهار کرد :بدون
شک نمی توان همه شعب بانک ها را تعطیل
کرد ،بلکه باید تعادل در این زمینه را حفظ کرد،
اما رویکرد تعامل شعب با مشتریان باید تغییر
کند و «ملی پالس» نخستین گام در همین
راستاست.
حسین زاده با بیان این که «ملی پالس»
نخستین شعبه با رویکرد نوین در نظام بانکی
است ،ارائه خدمات ویژه به مشتریان ،فعاالن
اقتصادی ،دانشجویان و استارت آپ ها در این
شعبه را باعث تغییر رویه های بانکی خواند و
ادامه داد :در این شعبه پول تبادل نمی شود و
همه فرایندها بر مبنای بانکداری دیجیتال است.
وی اظهار کرد :فضای در نظر گرفته شده
در شعبه برای تعامل چهره به چهره با مشتریان
و ارائه مشاوره های بانکی ،مالی و پولی می تواند
تصویر تازه ای از بانکداری را در کشور به نمایش
بگذارد و بدون شک مشتریان پس از خروج از
«ملی پالس» خاطره بسیار متفاوتی از حضور در
بانک ملی ایران خواهند داشت.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این
که چند شعبه جدید «ملی پالس» در تهران
افتتاح خواهد شد ،گفت :برنامه ریزی شده تا
در هر استان ،دست کم یک شعبه «ملی پالس»
راه اندازی شود.
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در
این مراسم با تقدیر از خدمات دست اندرکاران
راه اندازی نخستین شعبه «ملی پالس» ،تاکید
کرد که نظام بانکی باید به سمت ایجاد طرح
های نو و متناسب با نیازهای جامعه حرکت کند.
عباس شفیعی با تاکید بر این که روش های
ارتباط میان مشتری و بانک باید به روزرسانی
شود ،خاطرنشان کرد« :ملی پالس» ایده بسیار
جدیدی بود که با همت طیف وسیعی از مدیران
و کارکنان بانک ،عملیاتی شد و این تجربه باز هم
ادامه خواهد داشت.
وی با اظهار امیدواری نسبت به این که
فعالیت های بانک ملی ایران در این حوزه بتواند
چشم انداز تازه ای از بانکداری در کشور را به
نمایش بگذارد ،افزود :بانک ملی ایران همواره
در پیاده سازی فعالیت های حوزه بانکداری
دیجیتال پیشتاز بوده و امروز نیز برگ تازه ای از
این فعالیت ها ورق خورد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز
پاسخگویی به عالیق و سالیق جوانان را از برنامه
های اساسی بانک خواند و گفت« :ملی پالس» با
همین رویکرد طراحی و اجرا شده است.
سید فرید موسوی با بیان این که گام های
بانک ملی ایران در راستای ایجاد تحول در نظام
بانکی ادامه دار خواهد بود ،اظهار کرد« :ملی
پالس» نماد خودباوری در نظام بانکی است و
می توان آن را با خدمات بانکداری در کشورهای
توسعه یافته مقایسه کرد.
در این مراسم که حسن مونسان معاون
شعب و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت
کل بانک ملی ایران به همراه اصحاب رسانه
حضور داشتند ،از بخش های مختلف شعبه
«ملی پالس» بازدید و درباره نحوه عملکرد آن
توسط کارشناسان بانک توضیحاتی ارائه شد.
نخستین شعبه «ملی پالس» در محل
سابق شعبه فخررازی رو به روی دانشگاه تهران
واقع شده است .در این شعبه همه سامانه
های بانکداری دیجیتال از جمله ربات آلفا،
خودگردان ،خودبانک ،خودپرداز  ،کیوسک
چند منظوره CASHLESS ،و  VTMوجود
دارد .همچنین مشتریان می توانند با مراجعه به
کارشناسان شعبه ،ضمن دریافت مشاوره های
بانکی ،ار فضای کتابخانه و کافی شاپ بهره مند
شوند.
با دستور رييس جمهور؛

طرح پرتودهی گاما شهيد شهرياری در استان
چهارمحال و بختياری با تسهيالت بانك صنعت
و معدن به بهره برداری رسيد

طرح پرتودهي گاما شهيدشهرياري از
طريق ويدئو كنفرانس و ارتباط با رييس جمهور
و با حضور استاندار و مدیران ارشد استانی
چهارمحال و بختیاری و مدیر استانی این بانک
روز پنجشنبه هجدهم ديماه سال  99به بهره
برداري رسيد .اين طرح با تالش ،همت و حمايت
اين بانك با هدف پرتودهي موادغذايي و پزشكي
با ظرفيت  70هزارمتر مكعب پرتودهي در سال
در منطقه ويژه اقتصادي استان چهارمحال و
بختياري با تسهيالت ارزي اين بانك به مبلغ
 2ميليون و  680هزار دالر و تسهيالت ريالي به
ميزان  50ميليارد ريال و اشتغالزايي  61نفر وارد
مدار توليد شد .شركت شارپرتو ايرانيان موسوم
به طرح ملي پرتودهي گاما شهيد شهرياري يك
زيرساخت به شمار مي رود كه در حوزه صنايع
غذايي و تجهيزات پزشكي با سرمايه اوليه 100
ميليون ريال و تولید  70هزار مترمكعب پرتودهي
در سال شروع به كار نموده است  .اين زيرساخت
در رعايت استاندارها و پروتكل هاي بهداشتي و
حذف مواد شيميايي در حوزه نگهداري و افزايش
ماندگاري موادغذايي  ،ميوه و صيفي جات كاربرد
دارد و در حوزه تجهيزات پزشكي نيز در بخش
استريل به كار گرفته مي شود.

