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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

کمک بانک پارسیان به 
تکمیل ساختمان نیمه تمام 

جامعه معلوالن کشور
بانک پارســیان مبلغ دو میلیارد وســیصد میلیون ریال 
از محــل هزینــه تبلیغــات 
پایــان ســال خــود را بــرای 
کمک بــه جامعه معلوالن 

ایران اختصاص داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانک پارســیان، این اقدام 
نیــک و خیرخواهانه بانک 
پارســیان به منظور تکمیل 
م  ا ـ ـ م ت ه  م ی ن ن  ا م ت خ ا ـ ـ س
جامعــه معلــوالن ایــران و اتمام عملیات ســاختمانی آن 

صورت گرفته است.

انتقال وجه سریع و ایمن 
با استفاده از دستگاه های 

خودگردان بانک ملی
اگر سالمتی تان برایتان ارزشمند است و در این روزهای 
کرونایی دلتان نمی خواهد 
حتــی چند دقیقــه ای را در 
صف بانک بایســتید اما از 
طرفــی بایــد وجه نقــدی را 
به حســاب خــود یا دیگری 
ا راه  ـ ـد، تنهـ ـال دهیـ انتقـ
ن  ـ ـ م ی ا و  ان  ـ آسـ یع،  ر ـ سـ
اســتفاده از دســتگاه های 

خودگردان است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملی، دســتگاه های 
خودگــردان بانــک ملــی عــاوه بــر همه خدمــات معمول 
قابــل ارائــه بــر روی دســتگاه های خودپــرداز، عملیــات 
دریافت وجه نقد و واریز آنی به حســاب مشــتریان این 
بانــک را نیــز انجــام می دهند. این دســتگاه ها به صورت 
24ســاعته فعــال هســتند و در هــر تراکنــش حداکثــر 

150برگه اسکناس یا ایران چک را دریافت می کنند.
دســتگاه های خودگــردان می تواننــد معضــل همراه 
داشتن وجه نقد را حل کنند بدون آنکه نیاز باشد تا فرد 
برای انتقال و واریز پول خود به حساب، به شعب بانک 
مراجعــه کنــد و در صــف انتظــار بایســتد. از طرفــی ایــن 
دستگاه ها نیازی به پول گذاری ندارد. اسکناس دریافتی 
از مشــتری را در خــود ذخیــره می کننــد و بــه مشــتری 
بعــدی کــه به اســکناس نیــاز دارد، تحویــل می دهند. در 
دســتگاه های خودگــردان کاربــران می تواننــد اطاعــات 
تراکنش خود را از طریق یک QR Code که روی صفحه 
خودگردان به نمایش در می آید دریافت کرده و یا حتی 
عکس آن را برای مخاطب خود ارسال کنند. بدین ترتیب 
عاوه بر کاهش احتمال شیوع بیماری کرونا با استفاده 
از خودگردان هــا بــه جــای مراجعــه حضــوری بــه شــعب، 
جایگزینــی QR Code بــا رســید کاغــذی هــم می توانــد 

مخاطرات زیست محیطی را کاهش دهد.

پرداخت 610 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج از سوی بانک رفاه

بانک رفاه فروردین سال جاری در راستای تحکیم بنیان 
خانــواده و کمــک به زوج های جوان بیش از 610میلیارد 
ریــال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیــه 

پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
ســاس  ا ر  ـ ـ ب ه،  ا ـ ـ رف ک  ـ ـ ن ا ب
قانــون بودجــه ســال جــاری 
و بخشــنامه بانــک مرکــزی، 
به منظــور تشــویق و ترویــج 
ـکیل  ـان، تشـ ازدواج جوانـ
و تحکیــم بنیــان خانــواده، 
شــعب سراســر کشــور این 
بانــک بیــش از 610میلیــارد ریــال تســهیات قرض الحســنه 
ازدواج و تهیــه جهیزیــه در قالــب 862فقــره درخواســت 
متقاضیان، پرداخت کردند. همچنین، تعداد متقاضیان در 
صف تا 31فروردین سال جاری، تعداد 13.259نفر است.

حمایت 2 هزار میلیاردی 
بانک کشاورزی از زنان و 

جوانان روستایی
پــروژه تأمیــن مالــی خــرد بــا رویکــرد بانکــداری 
و  ت  ـ ـ ی ا م ح ا  ـ ـ ب ی  د ـ ـ ن و ی پ
همکاری بانک کشاورزی، 
صندوق توسعه کشاورزی 
د  ـ ـ ح ت م ل  ـ ـ ل م ن  ا م ز ا ـ ـ س
)ایفاد( و سازمان بهزیستی 
ه  ـ ـ س س و م ت  ـ ـ ی ل م ا ع و 
بین المللــی تــاک اجرایــی 
 2416 ـون  ـ ده و تاکن ـ شـ
میلیــارد ریــال تســهیالت 
خــرد در قالــب ایــن پروژه به زنــان و جوانان روســتایی 

پرداخت شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، ایــن 
طرح با هدف توانمندسازی، فقرزدایی، ایجاد و توسعه 
کســب و کارهــای خــرد و ارتقــا و بهبود ســطح معیشــت 
زندگــی روســتاییان بــا تاکید بر زنان و جوانان روســتایی 
از ســال 1381در بانک کشــاورزی در حال اجراســت و بر 
اســاس آخرین آمار، بیش از 95درصد از جامعه هدف 

طرح را بانوان روستایی تشکیل می دهند.

بانک توسعه تعاون حامی 
شانزدهمین جشنواره ملی 

تعاونی های برتر
بانــک توســعه تعــاون بــه عنــوان یکــی از حامیــان 
برگزاری شــانزدهمین جشــنواره ملــی تعاونی های برتر 

در شهریور سال جاری حضور دارد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 

مراســم نهایــی جشــنواره 
تعاونی هــای برتــر و تقدیر 
از برگزیدگان به رســم هر 
ســاله در شــهریور ســال 
جــاری برگــزار می گــردد و 
تعاونی هــای برتر اســتانی 
ا  ـ 13تـ ـاون ) ـه تعـ در هفتـ
ر  و ـ ـ ض ح ا ب  ) ر و ی ر ه ـ ـ 2ش 0
و  ی  ن ا ت ـ ـ س ا ت  ا ـ ـ م ا ق م

تعاونی های برتر ملی نیز در روز تعاون )13شــهریور( با 
حضور مقامات کشوری تجلیل و تکریم خواهند شد.

بانــک توســعه تعــاون به عنــوان یکــی از نهادهــای 
مالــی تخصصــی و توســعه ای بخــش تعــاون همــواره 
بــه عنــوان یکــی از حامیــان و برگزارکننــدگان جشــنواره 

حضوری فعال دارد.

استقبال سازندگان مسکن 
از وام ۴۵0میلیونی مسکن

عضو هیأت مدیره بانک مســکن با تاکید بر اینکه 
افزایش ســقف تســهیالت 4۵0میلیون تومانی ســاخت 

مســکن از فروردیــن بــه 
و  ه  د ـ ـ ش غ  ال ـ ـ ب ا ب  ع ـ ـ ش
مورد اســتقبال سازندگان 
مسکن قرار گرفت، اعالم 
کــرد در خصــوص تغییــر 
ت  ال ی ه ـ ـ س ت د  و ـ ـ س خ  ر ـ ـ ن
ات  ـ ـ ب ع مصو ـ ـ ب ا ت کن  ـ مسـ
ر  ا ـ ـ ب اعت و  ول  ـ ـ پ ورای  ـ شـ
س  ا ـ ـ س ا ر  ـ ـ ب و  م  ی ت ـ ـ س ه

برنامــه امســال تــا ۷0هــزار فقــره تســهیالت ســاخت 
مسکن در برنامه است که پرداخت شود.

بــه گــزارش هیبنــا، محمدحســن علمــداری، عضــو 
هیأت مدیره بانک مسکن، در پاسخ به این پرسش که 
آیا انبوه سازان مسکن از تسهیات 450میلیون تومانی 
ســاخت مســکن اســتقبال خواهنــد کــرد گفــت: قطعــا 
همین طــور اســت. چــرا کــه وقتــی در ســال گذشــته کــه 
سقف تسهیات ساخت مسکن برای انبوه سازانی که از 
فناوری های نوین استفاده می کردند 250میلیون تومان 
بود نســبت به ســال 98بیش از 35درصد رشــد داشت 
قطعــا با این افزایش ســقف تســهیات، روند اســتقبال 

که سال گذشته ادامه داشت امسال نیز ادامه یابد.
عضــو هیــأت مدیــره بانــک مســکن اضافــه کــرد: 
وام ســاخت مســکن در تهــران و کانشــهرها تــا ســقف 
450میلیــون تومــان و وام نوســازی بافــت فرســوده بــه 

300میلیون تومان افزایش یافته است.

بیمه رازی به پویش ایران 
همدل پیوست

پویــش ایــران همدل برای کمک به محرومان )از ســوی 
سایت مقام معظم رهبری( طراحی شده و بیمه گزاران، 

ه  ـ ـ م ی ب ش  و ر ـ ـ ف ه  ک ب ـ ـ ش
وکار  ـ ردم نیکـ ـ رازی و مـ
ی  ر ی گ ره  ا م ـ ـ ش ا  ـ ـ ب ا  ـ ـ ه ن ت
#14* می تواننــد در تهیــه 

بسته های افطاری ساده، 
ـی  ـدان را همراهـ نیازمنـ

کنند.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
ـه رازی، بــا پیوســتن  بیمـ

بیمــه رازی بــه پویــش ایران همدل، نمایندگان و شــبکه 
فــروش بیمــه رازی در صفحات مجــازی خود لوگوی این 

پویش را منتشر کردند.

راه اندازی سامانه ثبت و 
مدیریت خدمات فناوری 

اطالعات بیمه کوثر
ســامانه ثبت و مدیریت خدمات فناوری اطالعات 
بیمه کوثر با هدف مدیریت بحران در شرایط پیچیده، 

بررســی دقیــق و ســریع 
درخواســت ها و نیــز رصد 
به موقــع تغییــرات شــبکه 

آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
د  ـ ـ ی ج م  ، ر ـ ـ ث و ک ه  ـ ـ م ی ب
ادی،  ـ ـ ـعلچی فیروزآب مشـ
ر  د ت  رک ـ ـ ش ل  ـ ـ م ا رع ی د م
ز  ا ی  ـ ـ ی ا م ن و ر م  ـ ـ س ا ر م

ایــن ســامانه، تصریــح کــرد: بــا آغاز بــه  کار این ســامانه 
در واقــع، خــط تولیــد هوشمندســازی و مدیریــت برخــط 
کارها، درخواســت ها و پیگیری ها، به شــکلی روشمند و 

خودکار، در تمام ارکان بیمه کوثر اجرا می شود.
مشــعلچی بــا تاکیــد بــر نیــاز بــه انگیــزه جوانــی 
به منظــور پیاده ســازی مطلــوب ایــن ســامانه گفــت: من 
از همــه همکارانــم، در هــر جایگاهــی، می خواهــم بــا 
بهره گیــری از قــوه خاقه و پــرورش این نعمت گران بها، 
کمــک کننــد تــا بتوانیــم راهکارهــای جدیــدی بــرای حــل 
مشــکات شرکت بیابیم و ســامانه های فناورانه شرکت 
را کــه بخشــی از سیاســت مــا در بخش هوشمندســازی 

است کامل تر کنیم.

دبیــر کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار، از بررســی موضــوع »تامیــن 
مالــی از محــل اوراق اجاره مبتنی بر ســهام« 
ی ـ ـ ص ص خ ت ه  ـ ـ ت ی م ک ن  ـ ـ ی ا ر  ـ ـ ی خ ا ه  ـ ـ س ل ج ر   د

خبر داد.
بــه گــزارش پایگاه خبــری بازار ســرمایه، 
مجید پیره گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به 
موضوع بررســی ســهامی که برای اجاره دادن 
برای تامین مالی از محل انتشــار اوراق اجاره 

معرفی شده بود، اختصاص پیدا کرد.
جلســه  ایــن  در  کــه  ن ی ا ن  ا ـ ـ ی ب ا  ـ ـ ب و  ا
درخصــوص ایــن موضــوع و جوانــب آن طــرح 
بحث شد، افزود: یکی از ظرفیت هایی که در 
حــال حاضــر در بازار ســرمایه ایــران به عنوان 
یــک بــازار ســرمایه اســامی مطــرح در ســطح 
بین المللــی وجــود دارد، اســتفاده از اوراق 

اجاره مبتنی بر سهام است.
دبیــر کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار، ادامــه داد: اوراق اجــاره مبتنــی 
بــر ســهام، در ســطح بازارهــای مالی اســامی 
دنیــا، یــک محصــول مالــی جدیــد و نــوآور و 
پیشــرو محسوب می شود که به مدد تصویب 
و تایید آن در کمیته فقهی و به پشتوانه آرای 
فقهــی مراجــع عظــام تقلیــد در بــازار ســرمایه 
ایــران عملیاتــی هــم شــد و با اســتفاده از این 
ســازوکار، خیلی از شرکت های سرمایه گذاری 

و هلدینگ ها می توانند، تامین مالی کنند.
پیــره اظهــار کــرد: نکتــه ای کــه وجــود 

دارد ایــن اســت کــه بــا توجــه به اینکه ســهام 
شــرکت های مختلفــی در بــازار ســرمایه در 
حــال معاملــه اســت و ایــن شــرکت ها از نظــر 
ماحظــات فقهــی هــم تفاوت هایــی بــا هــم 
دارند، سهام تمام شرکت ها از نظر ماحظات 

کمیته فقهی قابلیت اجاره دادن را ندارد.
او دربــاره اینکــه بــر ایــن مبنــا، ســهام 
تمــام شــرکت ها نمــی توانــد به عنــوان دارایی 
مبنای موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد، 
خاطرنشان کرد:  از نظر ماحظات فقهی، آن 

دســته از شــرکت هایی کــه دارایی هــای قابــل 
اجاره آنها در مجموعه اموال شــرکت بر سایر 
انــواع دارایی ها غلبه داشــته باشــد، می تواند 
مبنــای انتشــار اوراق اجــاره قــرار بگیــرد و در 
خصــوص ایــن ســهم ها بعــد از اینکــه کمیتــه 
فقهی این موضوع را تایید کرد، امکان انتشار 

اوراق اجاره برای آنها وجود دارد.
دبیــر کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار،  ادامــه داد: ســازوکاری کــه 
ـه   ـنهاد می شــود و البتـ در ایــن رابطــه پیشـ

مــورد اجــرا هــم قــرار می گیــرد، این اســت که 
مجموعه ای مانند یک هلدینگ یا یک شــرکت 
ســرمایه گذاری کــه ســهم ها را در اختیــار دارد 
و آن ســهم از نظــر ماحظــات فقهــی قابلیــت 
اجــاره دارد، بــه وســیله آن شــرکت کــه بانــی 
نامیــده می شــود بــه خریــداران اوراق اجــاره 
فروختــه می شــود  و خریــداران این اوراق، آن 
ســهم را خریــداری می کننــد و بعــد منافــع آن 
ســهم را در قالــب اجــاره بــه شــرط تملیــک به 

بانی واگذار می کنند.
پیــره افــزود: مشــابه انــواع اوراق اجــاره، 
ساز و کار کلی فرآیند انتشار و روابط حقوقی 
بیــن دو طــرف در مــورد اوراق اجــاره مبتنی بر 
ســهام هــم وجــود دارد و شــرکت ها می توانند 
بــا اســتفاده از ظرفیــت اوراق اجــاره مبتنی بر 

سهام ، از این محل تامین مالی کنند.
او توضیــح داد: در جلســه اخیــر کمیتــه 
فقهــی، مــواردی کــه قبــا از نظــر ماحظــات 
کارشناسی به تایید رسیده بود، و نسبت های 
غلبــه دارایی های قابل اجاره در خصوص آنها 
محــرز شــده بــود، مطــرح شــد و چهــار ســهم 
برای تامین مالی از محل انتشــار اوراق اجاره 
مبتنــی بــر ســهام حایــز شــرایط اجــاره دادن 

شناخته شد.
به گفته پیره، در صورتی که بقیه موارد 
اجرایی هم طی شود، شرکت هایی می توانند 
از محل این چهار سهم در قالب انتشار اوراق 

تامین مالی کنند.

 نایــب رئیس مجلــس برای جلوگیری از تکرار 
اتفاقــات ســال اخیــر و زیان بیشــتر مردم در 

بورس، به دولت پیشنهاداتی را ارائه داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، علــی نیکــزاد 
ثمرین، نایب رئیس مجلس شــورای اســامی 

در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

ارکان مهــم  ز  ا ی  ـ رمایه یکـ ـ زار سـ ا ـ ـ » ب
مدیریــت اقتصــادی کشــور اســت. حــاال کــه 
ـورد  ـازار مـ ـنهادهای حمایــت از ایــن بـ پیشـ
تصویــب ســران قــوا قــرار گرفــت، الزم اســت 
دولت محترم برای جلوگیری از تکرار اتفاقات 

سال اخیر و زیان بیشتر مردم:

 1( از اتاف منابع حمایتی و سواستفاده 

سفته بازان حرفه ای جلوگیری کند.
2( حمایت ها را مستمر و هدفمند انجام دهد.
3( بــا همراهــی بازارگردانــان بــه صورت 
متوازن از ســهم های بزرگ، متوســط و کوچک 

حمایت کند.

ضــرر  کــه  هیجانــی  ارهــای  ت رف ز  ا  )4  

سهامداران خرد را در پی دارد جلوگیری کند.
5( بــا افزایش ظرفیت نهادها و توســعه 
ابزارهــای جدیــد مالــی، مســیر ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم و کم ریسک را برای مردم فراهم 

».نماید

بررسی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام 
در کمیته فقهی

پیشنهاد ۵ گانه نیکزاد به دولت برای جلوگیری از ریزش بورس 

در  پــول  المللــی  ــن  ی ب ق  و د ـ ـ ن ص
گزارشــی از احتمال کاهش بیشــتر سهم 

دالر از ذخایر ارزی جهان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
بــه نقل از صندوق بین المللی پول، دالر 
ـای معتبــر جهانــی کار  ـل ارز هـ در مقابـ
ســختی را پیــش رو خواهــد داشــت و بــه 
عقیده برخی از تحلیلگران، کاهش سهم 
دالر از ذخایــر ارزی جهــان بیانگر کاهش 
نقش دالر در اقتصاد جهانی است. سهم 
دالر از ذخایــر ارزی بانک هــای مرکــزی 
جهــان از ۷1درصــد در ســال 1999 به 59 
درصد در سال 2020 رسیده در حالی که 

سهم یورو تقریبا در محدوده 20 درصدی 
باقی مانده است.

طبــق اعــام صنــدوق بیــن المللــی 
پــول، دالر اســترالیا، دالر کانــادا و یــوان 
چیــن بیشــترین رشــد را طــی یــک ســال 

اخیر تجربه کرده اند.
در پایــان ســه ماهــه چهــارم ســال 
2020 سهم دالر از ذخایر ارزی جهانی به 
59 درصــد رســیده اســت تا بدیــن ترتیب 
بیشــترین کاهــش فصلــی ســهم دالر در 
25 ســال اخیــر بــه ثبت برســد. ایــن رقم 
1.4 درصــد کمتــر از رقــم ثبت شــده دوره 

مشابه قبل است.

بانکــی  افی هــای  ر ص ر  د ر  ال د خ  ر ـ ـ ن
بــا ۳04تومــان  ردیبهشــت   ا  16 نبه،  ـ پنجشـ
کاهــش در مقایســه بــا روز کاری گذشــته به 

رقم 20هزار و 64۳ تومان رسید.
بــه گزارش ایرنــا، قیمت فروش یورو نیز 
در ســاعت 12و 15دقیقــه آخریــن روز کاری 
هفتــه گذشــته بــا کاهــش 51 تومانی نســبت 
بــه روز کاری گذشــته به رقــم 25هزار و 249 

تومان رسید.
ـد نیــز هــر دالر 20هــزار و  قیمــت خریـ
234تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 24 هزار 

و ۷49 تومان بود.

یــن، نــرخ خریــد دالر در  ا بــر  عــاوه 
 839 و  ر  زا ـ 2هـ 0 ی  ز ر ا کل  ـ متشـ ر  زا ا ـ ـ ب
21 هــزار و 59  تومــان و نــرخ فــروش آن 

تومان اعام شــد.  
همچنیــن نــرخ خریــد یــورو در ایــن بازار 
24 هــزار و 949 تومــان و نــرخ فروش آن نیز 

25 هزار و 486 تومان اعام شد.
ز  و ر در  ا  ـ ـ م ی ن ه  ن ا م ا ـ سـ در  ن  ـ ـ ی همچن
معاماتــی گذشــته )چهارشــنبه(، حوالــه یورو 
بــه قیمــت 26 هــزار و 528 تومــان فروخته و 
حوالــه دالر بــه قیمــت 22 هــزار و 466 تومان 

معامله شد.

صندوق بین المللی پول: کشور ها 
از دالر فاصله گرفتند

دالر وارد کانال 20هزار تومان شد
حواله دالر با قیمت 22 هزار و ۴66 تومان معامله شد

بــه گفتــه ســخنگوی کمیســیون تلفیق، 
آمــار نشــان می دهــد بانک هــا بــرای پرداخت 
وام قرض الحسنه ازدواج »منابع کافی دارند 
و کســی نباید برای دریافت این وام در صف 

بماند.«
بــه گــزارش بــازار، ســخنگوی کمیســیون 
وام  اینکــه  بیــان  بــا   1400 ه  ـ ـ ج د و ب ق  ـ ـ ی ف ل ت
ازدواج برای ســال 1400 در بودجه امســال به 
۷0میلیــون تــا 100میلیون تومــان برای هریک 
از زوج هــا افزایــش یافته اســت؛ گفت: منابع 
بانکــی می توانــد بــه راحتــی پاســخگوی ایــن 

میزان وام باشد.
رحیــم زارع افــزود: آخریــن آمــار بانــک 

مرکــزی کــه آذر ســال گذشــته در اختیــار مــا 
قرار گرفت نشــان می دهــد بانک ها 450هزار 
میلیــارد تومــان منابــع قرض الحســنه جاری و 
1۷0هــزار میلیــارد تومان منابع قرض الحســنه 

پس انداز دارند.
ان اینکــه مجمــوع تســهیات  ـ ـ ا بی ـ ـ ب او 
گذشــته  در  ده  ـ رداخت  شـ پ ه  ن ـ لحسـ ا قرض 
180هزار میلیارد تومان اســت، گفت: ســاالنه 
20درصــد ایــن وام هــا بــه سیســتم بانکــی بــر 
می گــردد کــه حــدود 35هــزار میلیــارد تومــان 

منابع ایجاد می کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: 
همچنین رشــد ساالنه منابع قرض الحسنه هر 

سال بین 30 تا ۷0درصد است که با احتساب 
حداقل 30درصد حدود 50هزار میلیارد تومان 

نیز از این محل تامین می شود.
قانــون  ر طبــق  ـ ـ گ ا ـت:  رع گفـ زا م  ـ ـ رحی
10درصــد منابــع قرض الحســنه جــاری بــرای 
پرداخــت تســهیات قرض الحســنه در نظــر 
گرفتــه شــود حــدود 45هــزار میلیــارد تومــان 

منابع نیز از این محل خواهد بود.
ه  ـ بودجـ ق  ـ ـ تلفی یون  ـ خنگوی کمیسـ ـ سـ
افــزود: بــر اســاس محاســباتی کــه در ایــن 
کمیســیون انجــام شــده اســت و بــا احتســاب 
افزایــش مبلــغ وام ازدواج بــرای یــک میلیــون 
نفــر حــدود 80هزار میلیارد تومــان منابع نیاز 

اســت و حــدود 8هــزار میلیــارد تومــان نیــز از 
سال گذشته در صف پرداخت مانده اند.

ـا در نظــر  او اضافــه کــرد: همچنیــن بـ
گرفتــن 30هــزار میلیارد تومــان وامی که باید 
بــرای اشــتغال در کمیتــه امداد و بهزیســتی و 
ســایر موارد به صورت قرض الحسنه پرداخت 
شــود بانک هــا حداکثــر امســال بایــد 120هزار 
میلیــارد تومــان وام قرض الحســنه پرداخــت 
کنند و 10هزار میلیارد تومان نیز مازاد دارند.
او گفت: بنابراین فشــاری به بانک ها در 
ایــن زمینــه وارد نمی شــود و کســی هــم نباید 
پشــت صف بانک ها برای دریافت وام ازدواج 

باقی بماند.

بــه گفتــه کارشــناس اقتصــاد مســکن، 
در  نهادهــا  و  ان ها  زم ا ـ ـ س ک  ال ـ ـ م ا ه  ـ ـ رض ع
بــورس کاال می توانــد عــالوه بر شفاف ســازی 

معامالت، حباب قیمتی را کاهش دهد.
بــه گــزارش بــورس کاال، میثــم مهرپــور 
کارشــناس اقتصــاد مســکن معتقــد اســت که 
ارایه طرح های کارآمد برای عرضه مســکن در 
بــورس کاال از جملــه فــروش متــری و عرضــه 
ر  ـ ـد تاثیـ نـ ـی می توا ـخاص حقیقـ ـاک اشـ امـ
مســتقیمی در تامیــن منابــع مالــی و افزایــش 
ـه  ـد و عرضـ ـرمایه گذاری در بخــش تولیـ سـ
مســکن و بــه تبــع آن کاهــش حبــاب قیمتــی 

داشته باشد.
مهرپــور اظهــار کرد: اگــر نهادهای مرتبط 
از رونق عرضه اماک افراد حقیقی و حقوقی 
و همچنین شرکت های تولیدکننده مسکن به 

همراهــی معرفی ابزارهــای مالی این حوزه در 
بورس کاال حمایت کنند، با تامین نقدینگی و 
رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن، تحولی 
بــزرگ و نــادر در تولید و عرضه مســکن ایجاد 
کننــد که می تواند بخشــی از مشــکات فعلی 

این حوزه را درمان کند.
فــروش  ـش  ـ ی پ  : د ا د ه  ـ ـ م ا د ا ر  و ـ ـ پ مهر
مســکن متری در قالب انتشــار اوراق ســلف 
مــوازی در بورس کاال اتفاق خوبی اســت که 
در ایــن طــرح، همــه افــراد جامعــه می توانند 
بــه انــدازه ســرمایه خــود اقــدام بــه خریــد 
متراژهایــی از یــک پروژه کنند و در هر زمان 
ســرمایه خود را براســاس تورم مسکن حفظ 
کننــد؛ امــا ورود بــه ایــن معامــات لزومــا به 
معنــای خریــد مســکن نیســت و افــراد بایــد 
بــرای تحویــل ملــک تا زمان سررســید پروژه، 

میــزان اوراق خــود را بــه انــدازه یــک واحــد 
مسکونی برسانند.

این کارشــناس اقتصاد مســکن در ادامه 
درباره حضور افراد حقیقی و حقوقی و عرضه 
امــاک ســازمان ها و نهادهــا در بــورس کاال 
گفــت: ایــن روش نیز عــاوه بر شفاف ســازی 
معامــات می توانــد حبــاب قیمتــی را کاهــش 
دهــد و تلویحا بــه معنای حذف دالالن اماک 
است و راهکاری است تا همه عرضه کنندگان 
و متقاضیــان از طریــق بــورس کاال یکدیگــر را 

پیدا کنند.
او بــا بیــان اینکــه البته نمی تــوان انتظار 
حــل کل مشــکات بــازار مســکن کشــور را از 
طریــق عرضــه مســکن در بورس کاال داشــت، 
ادامه داد: برای حل مشــکات مســکن کشور 
نیــاز بــه اقدامــات  ســاختاری اســت؛ بنابراین 

طرح های ارائه شــده در بورس کاال برای رشــد 
تولید، سرمایه گذاری و تسهیل تامین مسکن 
راه حل هــای کارآمــدی اســت و می توانــد در 
راســتای معضــات کان ایــن بخــش کارســاز 

باشد.
مهرپور در پایان با بیان اینکه در کشــور 
با کمبود عرضه مســکن مواجه هستیم، بیان 
کــرد: در حــال حاضــر بــه 800هــزار مســکن 
نیازمندیم و  با توجه به انباشت تقاضا ممکن 
اســت بــا کاهــش عرضــه مواجــه باشــیم، از 
ســوی دیگر با کاهش قدرت خرید مســکن از 
ســوی مردم روبه رو هســتیم که توانایی خرید 
خانــه را ندارنــد بــه ایــن ترتیــب طرح هایی که 
در بــورس کاال در دســتور کار اســت می توانــد 
تاثیــرات مثبتــی را در افزایــش قــدرت خرید و 

رشد عرضه ها داشته باشد.
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