
۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی، یعنی حدود ۵۰ شــغل از شــهریور امسال ملزم به 
استفاده از کارتخوان شدند که نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است اجرای آن 
به شفافیت نظام اقتصادی، نظام مالیاتی و معامالت کمک می کند.به گزارش ایسنا، 
قانون »پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان« آبان ماه از سوی رئیس جمهوری 
برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شــد.  این قانون با عنوان الیحه 
»نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی )صندوق مکانیزه فروش(« 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۴ هیات وزیران 
تصویب و به مجلس شورای اسالمی ارسال شــده بود.بر اساس قانون فوق، بانک 
مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس 
از ابالغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره 
اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص 
دهد. پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب 
بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی 
به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب 

شده و بانک مرکزی مکلف اســت اطالعات این تراکنش ها شامل مانده اول دوره، 
وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور 
تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکــردی و دارایی مؤدیان به صورت بر خط در 
اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار دهد.بنابراین ســازمان امور مالیاتی از شهریور 
سال گذشــته معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند را 
دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به 
فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده 
از کارتخوان باشند. در این راســتا،  صاحبان مشاغل باید از ابتدای امسال ملزم به 
استفاده از کارتخوان می شــدند اما از آنجا که در پی شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، این موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم 
شد و طبق اعالم رئیس سازمان مالیاتی الزام مشــاغل به استفاده از کارتخوان به 

ماه جاری منتقل شد.

اصنافدراینبارهچهمیگویند؟
در این رابطه جــالل الدین محمد شــکریه، نایب رئیس اتاق اصنــاف ایران، در 

گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از طرفی به دلیل مشــکل فروش نفت و تحریم ها، 
درآمدهای مالیاتی اهمیت بیشــتری پیدا کرده اســت و از طــرف دیگر در دنیا 
نصب دســتگاه های مکانیزه فروش برای مالیــات نهادینه شــده و در ایران هم 
باید این اتفاق بیوفتد.وی همچنین معتقد اســت که مالیــات بر درآمد و مالیات 
 بــر ارزش افــزوده باید به صورت آنالین دریافت شــود و بهتر اســت سیســتم 
مالیاتی به ســمتی حرکت کند که از فرآیند ارائه اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده 
۱۰۰ خارج شود و واحدها مجهز شــوند تا همان لحظه که فروش کاال یا خدمات 
صورت می گیرد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد کســر شــود و عدالت 
مالیاتی رعایت شود.به گفته نایب رئیس اتاق اصناف قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و همچنین نصب دستگاه کارتخوان می تواند به شــفافیت نظام اقتصادی، نظام 
مالیاتی و انجام معامالت کمک کند و جلوی بسیاری از معامالت زیرزمینی و خارج 

از چارچوب اقتصاد و دارایی را بگیرد.

دریافتمالیاتازمشاغلبایدآنالینشود
شــکریه در پاســخ به اینکه آیا نصب کارتخوان می تواند جلــوی دریافت موارد 

غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده از مشــتریان را بگیرد، تصریح کرد: اگر مالیات 
بر ارزش افزوده روی دســتگاه کارتخوان بــه صورت آنالین دریافت شــود این 
مشکالت تا حد زیادی برطرف می شــود. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده 
به صورت فصلی دریافت می شــود، یعنی ســه ماه نزد واحد صنفــی می ماند و 
بعد او نســبت به مبلغی که مالیات بر ارزش افزوده دریافــت کرده خوداظهاری 
می کند. اما بهتر اســت که همان زمانی که مشــتری کارت می کشد مالیات به 
صورت آنالین به حســاب ســازمان امور مالیاتی ریخته شــود.وی با بیان اینکه 
اجرای این فرآیند باعث ایجــاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از خطاها می شــود، 
 تصریح کــرد: با اجرای این فراینــد واحدهای صنفی اجــازه ندارند تحت عنوان

 مالیات از مشتری پول نقد دریافت کنند. به عبارت دیگر با نصب کارتخوان و اتصال 
شماره حســاب به ســازمان امور مالیاتی خطاهایی که در گذشته انجام می شده 
برطرف می شود.شکریه با بیان اینکه البته تا زمانی که کل فرآیند آنالین و برخط 
نشود اجرای آن فایده ندارد، تصریح کرد: باید بالفاصله بعد از خرید مشتری مبلغ 
مالیات از حســاب واحد صنفی مشمول مالیات به حساب ســازمان امور مالیاتی 

منتقل شود.

 رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شورا ها درباره 
ابالغ حق مسکن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق 
مسکن از تیرماه در مجموع ۲۵درصد ازحق مسکن 
کارگران کم شــد. توفیقی گفت: اگر ماهیانه ۲۰۰ 
هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران 
اضافه می شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزارتومان می شد، با ابالغ مصوبه حق مسکن 
از ابتدای تیــر ماه و با کســر ۶۰۰ هزارتومان برای 
فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از 
مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شورا ها درباره ابالغ حق 
مسکن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق مسکن 
از تیرماه در مجموع ۲۵درصد ازحق مسکن کارگران 
کم شد.فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شورا ها در گفتگو با تسنیم، درواکنش به ابالغ 

مصوبه دولت برای افزایش حق مســکن کارگران 
گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که 
مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار 
اســت، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای 
عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای 
اعالم کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت 
دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل 
کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی 
بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال 
ً به بحث گذاشته شد. برخی مولفه ها تغییر  ۹۹ مجددا
و برخی دیگر اصالح شــد. یکــی از مولفه هایی که 
تغییر کرد بحث حق مســکن کارگران بود. با توجه 
به اینکه بار ها مسئولین اعالم کردند که این مصوبه 
برای دستمزد ۹۹ کارگران است؛ بنابراین افزایش 

حق مسکن می بایســت از ابتدای فروردین ماه ۹۹ 
اجرایی می شد.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شــورا ها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب 
کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی 
به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای 
عالی کار بــه تصویب برســد.توفیقی گفت: حدود 
۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد 
که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد اســت. اگر 
ماهیانــه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مســکن به 
حقوق کارگران اضافه می شد در ۱۲ ماه سال رقمی 
حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می شد، با ابالغ 
مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ 
هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 
 حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران 

کاسته شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور با بیان این که 
»برای حضور ۶۳ روزه آقــای ویلموتس در جایگاه 
ســرمربی گری تیم ملی فوتبال، مبلغ ۲/۲ میلیون 
یورو و ۱۱ هزار دالر از ســوی فدراســیون فوتبال 
هزینه شده«، گفت: عالوه بر این هزینه، فدراسیون 
فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت 
۷ میلیارد تومان مالیــات این قــرارداد رفته و در 
نهایت هم فدراســیون فوتبال عــالوه بر پرداخت 
این مبالغ، از ســوی فیفا محکوم بــه پرداخت ۶/۱ 
میلیــون یورو غرامت نیز شــده اســت.به گزارش 
ایسنا، حجت االسالم درویشــیان رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور در جلسه شــورای عالی قضایی 
به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد 
ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرداخت 
و گفت: ایــن قرارداد بــه مدت ۳ ســال و به مبلغ 

۷/۸ میلیون یورو منعقد شــده بود که در انعقاد آن 
نظر کمیته فنی و توسعه فدراســیون فوتبال اخذ 
نشده و رأســاً اقدام به امضای آن شده بود و هیأت 
رئیسه فدراسیون نیز پس از ۸ روز آن را تأیید کرد.
 درویشیان با بیان این که »برای حضور ۶۳ روزه آقای

 ویلموتس در جایگاه سرمربی گری تیم ملی فوتبال، 
مبلغ ۲/۲ میلیون یــورو و ۱۱ هزار دالر از ســوی 
فدراسیون فوتبال هزینه شده«، افزود: عالوه بر این 
هزینه، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی 
از جمله پرداخــت ۷ میلیارد تومــان مالیات این 
قرارداد رفتــه و در نهایت هم فدراســیون فوتبال 
عالوه بر پرداخت این مبالغ، از ســوی فیفا محکوم 
بــه پرداخت ۶/۱ میلیــون یورو غرامت نیز شــده 
است.وی تصریح کرد: ســازمان بازرسی کل کشور 
ضمن بررســی این پرونده و ابعــاد و زوایای آن، ۸ 

نفر از افــرادی که در این قرارداد دخالت داشــته و 
موجب تضییع حقوق بیــت المال شــده  اند را به 
دادستانی تهران معرفی کرده اســت.    درویشیان 
همچنین گفت که با پیگیــری های صورت گرفته 
از سوی سازمان بازرســی کل کشور، سازمان لیگ 
به کارگیری ســرمربی و بازیکن خارجی در ســال 
جاری را ممنوع اعالم کرده و همچنین باشــگاه ها 
ملزم به حذف ســفرهای تدارکاتــی غیرضروری 
به خارج از کشــور و برگزاری آنها در داخل کشور 
شده اند.رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با اشاره 
به رونمایی از سامانه اعالم فســاد در این سازمان، 
از اســتقبال قابل توجــه در ۳ روز ابتدایی فعالیت 
این ســامانه و ثبت ۳۰۰ گزارش با نام و به صورت 
 ناشناس و از در دســتور کار قرار گرفتن و پیگیری

 این گزارش ها خبر داد.

اتاق بازرگانی ایران می گوید بررســی ها در حوزه 
کســب و کار نشــان می دهد کــه رضایت بخش 
خصوصی از وضعیت این محیط در ســال ۱۳۹۸ 
بهبودی نسبی داشته اســت.به گزارش ایسنا، بر 
اســاس تحقیقی که از ســوی اتاق بازرگانی ایران 
و با ســنجش نظرات فعاالن اقتصــادی در تمامی 
استان های کشــور صورت گرفته، عدد رضایت از 
محیط کســب و کار بهبود یافته اســت. بر اساس 
شاخص طراحی شده، پاسخ های فعاالن اقتصادی 
در طیف از یک تا ۱۰ تقسیم بندی می شود و هرچه 
عدد به ســمت یک حرکت کند، میــزان رضایت 
باالتر خواهد بود.طبق اعالم اتــاق بازرگانی ایران 

این شاخص ملی که در ســال ۱۳۹۷، در عدد ۵.۲ 
قرار داشته در سال گذشته به ۴.۴۷ رسیده و نشان 
دهنده بهبود نسبی شــرایط از نظر فعاالن بخش 
خصوصی اســت.بر اســاس این گزارش، فعاالن 
اقتصادی وضعیــت تعامل خود را دســتگاه های 
مختلف دولتی را تحلیــل کرده اند که طبق جمع 
بندی های صورت گرفته از این نظرات سه دستگاه 
سازمان بهزیستی، وزارت میراث فرهنگی و سازمان 
ملی اســتاندارد بهترین تعامل را داشته و بیشتری 
رضایت را کسب کرده اند. در مقابل شرکت کنندگان 
در نظرسنجی اعالم کرده ند که پایین ترین رضایت 
را از بانک مرکزی، شــهرداری ها و سازمان تامین 

اجتماعی داشته اند.در بررسی استانی این شاخص، 
میزان رضایت در استان خراسان جنوبی، آذربایجان 
غربی و یزد در باالترین سطح و در تهران، خراسان 
شمالی و اصفهان در پایین ترین سطح قرار داشته 
است. همچنین فعاالن حوزه کشاورزی در مقایسه 
با دو بخش خدمات و صنعت، رضایت بیشــتری از 
شرایط خود داشته اند.بهبود نسبی سطح رضایت از 
محیط کسب و کار در میان فعاالن بخش خصوصی 
در حالی صــورت گرفته که ایــران در رتبه بندی 
جهانی این شاخص شــرایط خوبی ندارد و همین 
امر جذب سرمایه جدید برای اقتصاد ایران را دشوار 

کرده است.

پیش از این دو بانک مهــر اقتصاد و حکمت ایرانیان 
به عنوان بانک های نظامی در بانک سپه ادغام شدند 
و اکنون نیز با اعالم رئیــس کل بانک مرکزی مبنی 
براینکه ادغام رســمی ســه بانک )قوامین، انصار و 
موسسه اعتباری کوثر( دیگر نیز انجام شده و ففط ارائه 
خدمات آن ها به مشتریان با تابلوهای بانک سپه، باقی 
مانده است. بنابراین، پروژه ادغام بانک های وابسته به 
نیروهای مسلح به ایستگاه پایانی رسید. به گزارش 
ایسنا، پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه، از بیش از یک سال پیش کلید خورد و 
در این مدت اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بود 
که در پی آن ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت 

ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر 
در بانک سپه از ماه های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد 
و در سال گذشته نیز، در تابلوی این بانک ها عبارت 
وابسته به بانک سپه درج شد.رئیس کل بانک مرکزی 
در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک حکمت 
ایرانیان و مهر اقتصاد را طی ۱۰ روز داده بود که این 
امر ۱۲ روزه نهایی شد و با احتساب وعده آقای رییس 
کل برای ادغام موسسه اعتباری کوثر تا پایان این ماه، 
پرونده ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به نیمه 
رسیده و با تعیین تکلیف و ادغام دو بانک باقی مانده 
دیگر )انصار و قوامین(، پرونده ادغام بانک های نظامی 
برای همیشه بســته می شــود.با این حساب، طبق 

جدیدترین اظهارات همتی ادغام رسمی بانک های 
انصار و قوانین و موسســه اعتباری کوثر انجام شده 
است اما هنوز ارائه خدمات آن ها به مشتریان با تابلوی 
بانک سپه نهایی نشــده که پس از اتمام بررسی ها و 
داوری ها نهایی می شود و به بانک سپه می پیوندند.
بنابراین، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
به پایان رسیده و چهار بانک انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر 
در بانک سپه به طور رسمی ادغام شده اند. همچنین، 
با اتمام ادغــام بانک های نظامی به عنــوان یکی از 
برنامه های اصالح نظام بانکی، یک گام موثر در اصالح 

نظام بانکی برداشته شده است.

الزام مشاغل به نصب کارتخوان، راهی به سوی شفافیت نظام مالیاتی
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يادداشت

مانع تراشی بانک ها در 
پرداخت تسهیالت کم بهره

 حباب ترس 
در بورس ترکید 

بــه دلیــل بحــران کرونا 
 و کاهــش تقاضــا بــرای
 فعالیت هــای اقتصادی و 
همچنین نبود تقاضا برای 
دریافت تسهیالت ذخایر و منابع بانک ها افزایش 
یافته و اینکه بگوییم دلیل امتناع برخی از بانکها 
در پرداخت وام ازدواج نبود منابع اســت برداشت 
درستی نیست. با نگاهی به بازار بین بانکی می توان 
متوجه این موضوع شــد که منابع مازاد بانک ها 
افزایش یافته است بنابراین اینکه بانک ها تمایلی به 

دادن این تسهیالت...

کامرانندری،کارشــناس
اقتصادی

سهرابدلانگیزان،اقتصاددان

متنکاملدرصفحه۳

متنکاملدرصفحه4
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۲

عقب ماندگی دولت
در تامین مسکن

پاسکاری پرداخت 
کمک ودیعه مسکن

خرید و فروش وام ازدواج و ازدواج  صوری باعث توقف ثبت نام این وام  در برخی بانک ها شد

تعلل   بانک ها  در  پرداخت وام ازدواج
صفحه۳
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 سرمایه  ترسو   در  راه
  بازار  ارز  و  طال

»کسب و کار« آینده  دالر   را    از دریچه  تاالر شیشه ای  بررسی  می کند

کوچ سرمایه ها   از سعادت آباد   به  چهارراه  استانبول؟

 رئیس جمهــور در توییتی مدعی شــد که در
 ۷ سال اخیر ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت 
وی ساخته شده اســت. این در حالی است که 
این خبر با انتقادات بســیاری مواجه شــده و 
کارشناســان و فعاالن بازار مســکن معتقدند 
که نقش بخش خصوصی در رابطه با ســاخت 
مسکن بسیار پررنگ تر از دولت بوده است. در 
حقیقت بنابر اظهارات کارشناســی شده نقش 
دولت حسن روحانی در ساخت مسکن در طول 
سالهای فعالیت خود نزدیک به صفر بوده است. 
فرشید ایالتی، کارشناس مسکن در این رابطه 
می گوید: طبق آمار مرکز آمار ایران، در ۷ سال 
اخیر حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد مسکن در کل 

کشور ساخته شده که تمامش...

درحالیکه قــرار بود کمک ودیعه مســکن تا پایان 
مردادماه به حساب متقاضیان واریز شود اما وزارت 
راه و شهرســازی و بانک مرکزی به عنوان متولیان 
این امر پرداخت این کمک به مستاجران را بین خود 
پاسکاری می کنند و از آماده نبودن سازمان مقابل 
خود می گویند.  کمک ودیعه مسکن طرحی است 
که دولت برای حمایت از مستاجران درنظر گرفته و با 
وجود انتقاداتی که از سوی برخی کارشناسان مبنی 
براینکه با وجود تورم باال در اقتصاد، ودیعه مسکن 
نمی تواند کمک قابل توجهی به این قشر کند، به آن 
وارد شد،  سرانجام به مرحله پرداخت نزدیک شد. 
مبلغ پرداختی به متقاضیان ایــن وام به ترتیب در 

تهران، شهرهای بزرگ و در ...

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد:

افزایشرضایتبخشخصوصیازمحیطکسبوکار
پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به ایستگاه پایانی رسید

همهبانکهاینظامیدربانکسپهادغامشدند



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:
 صادرات گاز به ۱۶ میلیارد متر 

مکعب می رسد
وزیر نفت با اشاره به اینکه در پتروپاالیشگاه ها می 
گویند مخالف بودم، افزود: این در حالی اســت که 
فرایندها تمام شده و ۱.۵ میلیون بشکه تقاضا آمده 
که توسط دولتی ها و نیمه دولتی ها است، به دلیل 
اینکه مصالح ملی را تامین کنند. برخی می گویند 
فرصت بورس در تامین مالی در پتروپاالیشگاه ها را 
از دســت دادیم اما اینها نه بورس را نه تامین مالی 
و نه پتروپاالیشــگاه را نمی شناسند. وزیر نفت در 
پاسخ به منتقدان خود گفت: بعد از عمری خدمت 
به ما تهمت خیانت می زنند. من زبــان دارم اما به 
دلیل مصالح سکوت می کنم، زیرا در دعوا نان ما در 
نمی آید و خدمت نیاز به آرامش دارد. »بیژن زنگنه« 
)دوشنبه( در حاشیه افتتاح پروژه های نفتی در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به ایرنا تاکید کرد: »منتقدان، 
بنده را به خیلی چیزها متهم می کنند اما تحمل می 
کنیم و می شنویم و چاره ای نداریم زیرا آدمی که بار 
سنگینی روی دوش دارد نمی تواند به هر انتقادی 
پاسخ دهد. بنابراین اگر حرف نمی زنم این نیست 
که زبان ندارم.« زنگنه ادامه داد: »یک عده دنبال 
تخریب هستند و این گونه القا می کنند که همه 
بدی ها مال ما اســت، البته هر کجا که الزم باشد 
جواب می دهیم و زبانمان قطع نشده است، اما اگر 
 سکوت می کنم به خاطر مصلحت کشور است زیرا 
در دعوا نان ما در نمی آید و خدمت نیاز به آرامش 
دارد.« وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص 
قاچاق سوخت نیز گفت: برخی معتقدند روزانه ۴۰ 
میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود که این عدد غیر 
ممکن است، زیرا تنها روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین 

در کارت های سوخت تخصیص پیدا می کند.

خبر

روز گذشته روند نزولی بازار 
سرمایه همچنان ادامه داشت 
و شــاخص کل این بازار روز 
گذشته بیش از ۵۳ هزار واحد 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، 
در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با 
۵۳ هزار و ۷۸۷ واحد ریزش به یک میلیون و ۶۰۸ هزار 
واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۸۹۴۱ واحد 
کاهش یافت و رقم ۴۵۶ هزار و ۱۷۸ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران روز گذشته ۹۷۴ هزار معامله به ارزش ۱۳۳ 

هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت تهــران، مخابرات ایــران و س. نفت و گاز 
و پتروشیمی تأمین نسبت به ســایر نمادها بیشترین 
تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند و ملی صنایع مس 
ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، ایران 
خودرو، بانک تجارت، پاالیش نفت بندرعباس و سایپا 

نمادهای پربیننده این بازار بودند.

عقب گرد فرابورس به کانال ۱۷ هزار واحد
روند نزولی در فرابورس هم ادامه دارد و شاخص کل این 
بازار با ۵۶۸ واحد کاهش به رقــم ۱۷ هزار و ۲۵۶ واحد 

رسیده اســت. معامله گران این بازار ۱۴۷ هزار معامله 
انجام دادند که ۲۳ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال ارزش داشت.

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی مارون، 
سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی تندگویان، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، ســرمایه گذاری صباتأمین و بیمه 
پاسارگاد نسبت به ســایر نمادها بیشترین تأثیر منفی 
را روی فرابورس گذاشــتند. لیست نمادهای پربیننده 
این بازار نیز از بانک دی، ســهامی ذوب  آهن اصفهان، 
پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صباتأمین، صنایع 
ماشین های اداری ایران، س. توســعه و عمران استان 
کرمان و توسعه مولد نیروگاهی جهرم تشکیل شده است.

تحلیل کارشناسی از وضعیت بورس
حرکت شــاخص بورس بر مدار کاهش همچنان ادامه 
دارد و طی دو هفته گذشته شاهد کاهش شاخص از دو 
میلیون واحد به یک میلیون و ۶۰۰ واحد بودیم؛ اتفاقی 
که برخی آن را سقوط و برخی دیگر اصالح شاخص می 
دانند و در این میان یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور 
است همانطور که میزان صعود شاخص مشخص نبود، 

میزان نزول آن هم مشخص نیست.
مهرزاد منتظری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
فشار فروش عجیبی در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار 
کرد: همان موج صعودی در بازار که شــاخص کل را از 

یک میلیون واحد به دو میلیون واحد که کســی انتظار 
نداشت و به دلیل فشار ورود نقدینگی اتفاق افتاد، این بار 
برعکس شده است و نقدینگی با سرعت درحال خروج 
از بازار است. به طوریکه حمایت هایی که این چند روز 

از بازار شده است هم کمکی به توقف این روند نمی کند.
وی به این ســوال که ممکن است شاخص بورس تا چه 
میزانی کاهش داشته باشد، پاسخ داد: همانطور که پیش 
بینی اینکه بورس تا چه حدی صعود می کند امکان پذری 
نبود، مشخص نیست آخر نزول بازار کجاست و نمی توان 

گفت تا چه زمانی ادامه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جمع شدن صف 
فروش برخی سهم ها در روز گذشته اظهار کرد: بازار باید 
قوی حمایت شود و برای این حمایت باید پولی وارد بازار 
شود که همه صف های فروش را جمع کند. بنابراین به 
پول زیاد نیاز است زیرا تا کنون پول زیادی از بازار خارج 
شده است. اگر دولت هنوز پشت بازار است نباید تجهیز 
منابع سخت باشد. باید دید این کار را می کند یا خیر. زیرا 

این بازار با حرف درست نمی شود.
منتظری با بیان اینکه توصیه به صورت کالن به سهام 
داران امکان پذیر نیست، گفت: اگر سهام داران سهم های 
ارزشمندی دارند، فروختن سهم هایشان با این قیمت 
منطقی نیست و باید گفت برخی سهم ها دوباره رشد 
می کنند و در افق چند ماهه ضرر را جبران میکند. اما 
سهم هایی هم هستند که قیمت آن ها با ارزش واقعیشان 

فاصله دارد و نمی توان به آینده آن ها امیدوار بود.

شاخص بورس بیش از ۵۳ هزار واحدی کاهش داشت

موج فروش در بازار سرمایه

روحانی:
 عرضه سهام »شستان«، تحول 

بزرگی در بورس ایجاد می کند
رئیس جمهور گفت: اینکه تاکید شد سهام شستان تا 
پایان سال به تدریج واگذار و در بورس معامله می شود، 
بسیار مهم است. شستان تحول بسیار بزرگی را با ورود 
خود به بورس ایجاد خواهد کرد. روحانی: تولید نفت از 
منابع مشترک نفتی از ۷۰ به ۴۰۰ هزار بشکه افزایش 
یافته؛ اگر این خبیث در آمریکا روی کار نیامده بود، 
به بیش از یک میلیون بشکه می رسید / دستاورد های 
این دولت یادگار بزرگی برای دولت آینده اســت. 
رئیس جمهور گفت: سهام شستان)سازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح( تحول بسیار بزرگی را با 

ورود خود به بورس ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: مردم ما از همه کارگران، مهندســان و 
مدیران سپاسگزار هســتند که در طول شبانه و 
حتی روزهای زمستان، گاز را در روستاها و شهرها 
در اختیارشان قرار می دهند و فشار گاز نیز متعادل 
است. رئیس جمهور تاکید کرد: برای این مهم، یک 
مرکز فرماندهی وجود دارد که فشار گاز را تنظیم و 
پمپاژ می کند. روحانی همچنین در جریان افتتاح 
فاز اول پتروشیمی بوشهر، گفت: کار بسیار بزرگی 
در پتروشیمی بوشهر انجام گرفته است. این اولین 
پتروشیمی است که گاز را از مبدا می گیرد یعنی 
قبل ازا اینکه گاز شیرین شود، گاز ترش را دریافت 
می کند و زنجیره این کار را در اختیار دارد. وی افزود: 
اینکه تاکید شد سهام شستان تا پایان سال به تدریج 
واگذار و در بورس معامله می شود، بسیار مهم است. 
شستان تحول بسیار بزرگی را با ورود خود به بورس 
ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهور گفت: امروز بیش 
از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یــورو طرح  افتتاح 

می شود که برای مردم بسیتار ارزشمند است.

اخبار

درحالیکه قرار بود کمک ودیعه مسکن تا پایان مردادماه به حساب متقاضیان 
واریز شود اما وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر 
پرداخت این کمک به مستاجران را بین خود پاسکاری می کنند و از آماده 

نبودن سازمان مقابل خود می گویند.  
به گزارش ایسنا، کمک ودیعه مسکن طرحی است که دولت برای حمایت از 
مستاجران درنظر گرفته و با وجود انتقاداتی که از سوی برخی کارشناسان 
مبنی براینکه با وجود تورم باال در اقتصاد، ودیعه مسکن نمی تواند کمک قابل 
توجهی به این قشر کند، به آن وارد شد،  سرانجام به مرحله پرداخت نزدیک 
شد. مبلغ پرداختی به متقاضیان این وام به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ 

و در شهرهای کوچکتر معادل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان است که ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته و نرخ بازپرداخت این کمک ۱۳ 
درصد است. همچنین، طبق گفته همتی، رییس کل بانک مرکزی، کسانی 
که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند 

با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
گروهی از مســتاجران در اولویت پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند که 
شامل افراد تازه ازدواج کرده، کسانی که سه فرزند و بیشتر دارند، خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی می شوند. 
عالوه براین، مســتاجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط 

وام ســاماندهی را هم داشته باشــند یعنی وام یا امکانات یارانه ای از طرف 
دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشــند و صاحب ملک نباشند و از 
سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشــته باشند. ضمن این 
که باید سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می کنند در آن ۵ سال 
سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه ها باید مستند و در سایت قابل 
بارگذاری باشند. همچنین، مسئوالن وزارت راه و شهرسازی نیز اعالم کرده اند 
که ۱۵ بانک پرداخت ودیعه مسکن را برعهده گرفته اند و اسامی متقاضیان به 
آن ها اعالم شده که تا این هفته ودیعه مسکن پرداخت می شود اما با گذشت 

سه روز فعال خبری از واریز کمک ودیعه مسکن به متقاضیان نشده است.  

پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره ۱99۶| سه شنبه  4 شهریورماه ۱۳99

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت  سکه  به ١٠ میلیون و ٦٥٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ٣ شهریور ٩٩ در معامالت بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٦٥٠ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ١٠ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان، نیم سکه ٥ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٢ میلیون و ٩٥٠ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٦٧٠ هزار تومان است. قیمت هر 

اونس طال در بازارهای جهانی نیز١٩٤٢ دالر و ٥٥ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ٤٣ هزار و ٤٤١ تومان است.

بیش از 55درصد از ســرمایه گذاری های 6 سال 
نخست دولت کنونی در بخش معدن و صنایع معدنی، 
طی دو سال اخیر انجام شده اســت. در حالی که 
مجموع سرمایه گذاری انجام شده طی دولت یازدهم 
و دوازدهم به بیش از 8.۷ میلیارد دالر رسیده،  مدل 
جدید نظارتی ایمیدرو سبب شــد،  4.8 میلیارد 
دالر آن از این رقم، طی دو سال گذشته  )9۷ و 98( 

محقق شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، مهمترین 
علت تسریع در راه اندازی طرح ها به رغم تشدید 
تحریم ها، طراحی و اجرای مــدل جدید نظارتی 
ایمیدرو از زمان حضور غریب پــور در راس این 
ســازمان بوده به طوری که در این مدت،  ایمیدرو 
مدل "پایش حوزه تولید و توسعه" را با هدف نظارت 
دقیق، طراحی و اجرایی کرده است. مدلی که در آن 

ماهانه 40تا 50 جلسه پایش برگزار می شود.
یکی از برجسته ترین اثرات این مدل، تسریع در 
راه اندازی پروژه ها بوده است. در حالی که از ابتدای 
فعالیت ایمیدرو،  در اکثر سال ها، متوسط تعداد طرح 
های راه اندازی شده تک رقمی بوده، در سال های 
9۷ و 98 به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و 
همچنین راه اندازی پروژه ها شده ایم به طوری که 
طی این دوره، به رغم تشــدید تحریم ها و اعمال 
شــرایط پیچیده، به ترتیب ۱6 و 22 طرح معدن و 
صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در سراسر 

کشور راه اندازی شد.   
بخش قابل توجهی از این طرح ها همچون آلومینیوم 
جنوب، توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله سنگ 
آهن در سنگان، آهن اسفنجی فوالدهای استانی، 
طرح های توسعه صنعت مس و ... در مقیاس ملی 

بوده اند.
ایمیدرو به همراه شرکت های بزرگ بخش معدن و 
صنایع معدنی از ابتدای دولت کنونی تا پایان سال 
گذشته در 2۷ استان سرمایه گذاری کردند. اکنون 

اما این سازمان و شرکت های بزرگ، در 3۱ استان 
کشور "پروژه در دست اجرا و یا راه اندازی" دارند.

در دولت فعلی ۱۱0 پروژه در بخش معادن همچون 
سنگ آهن، زغالســنگ، فوالد، مس، آلومینیوم،  
طال، سرب و روی و همچنین حوزه های زیرساخت 
راه اندازی شده است. در این میان، از سال گذشته 
معادن کوچک احیا و فعال شــده نیز سهمی از راه 

اندازی طرح ها داشته اند.
طی شش سال اخیر، 22هزار و 35۱ اشتغال مستقیم 
و ۷۱هزار و 250 شغل به صورت غیرمستقیم برای این 
تعداد استان از سوی ایمیدرو و شرکت های بزرگ معدن 
و صنایع معدنی ایجاد شده است.  این میزان اشتغال در 
اســتان های اصفهان، ایالم، البرز، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان شمالی، خراســان رضوی، خراسان جنوبی، 
خوزستان، زنجان، ســمنان،  سیستان و بلوچستان، 
فارس،  قزوین، قم، کردســتان، کرمان، کردســتان، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن،  لرســتان، مازندران، 

مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد ایجاد شده است.

۱3 میلیارد دالر طرح با 43هزار شغل مستقیم 
از سوی دیگر ایمیدرو و شرکت های بزرگ معدن 
و صنایع معدنی، اکنون در 3۱ استان کشور پروژه 
 در دســت راه اندازی یا احداث دارند. تعداد این 
پروژه ها به 24۷ و ارزش ســرمایه گذاری آن ها به 
بیش از ۱3.5 میلیارد دالر می رســد. این طرح ها 
بخش های اکتشاف و معادن کوچک )در مسیر احیا 
و راه اندازی( را نیز شامل می شود. پیش بینی شده 
این میزان ســرمایه گذاری بیش از 43هزار و 300 
شغل به صورت مستقیم و افزون بر ۱80هزار شغل به 

صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

عملکرد سال 98؛  بهره برداری از 3.2 میلیارد 
دالر طرح 

عملکرد کالن ایمیدرو در توسعه و تکمیل طرح های 

بخش معدن و صنایع معدنی موجب شد تا در سال 
98، حدود  3.2 میلیارد دالر طرح با مشارکت بخش 
خصوصی به بهره برداری برســد. این دستاورد در 
حالی محقق شد که کشور در وضعیت تحریم های 

بی سابقه قرار دارد. 
 

برنامه های سال 99؛ اشتغالزایی 4۱00 نفر 
افتتاح 2.2 میلیــارد دالر طرح در ســال99  با 
اشتغال مســتقیم 4۱00 نفر و ۱5 هزار نفر به طور 
غیر مستقیم هدفگذاری شــده است. همچنین 
عالوه بر هدفگذاری فــوق، ایمیدرو به عنوان یک 
سازمان توسعه ای بستر کمک به افتتاح یک میلیارد 
 دالر طرح بخش خصوصی در ســال99 را فراهم 

خواهد کرد.

گوهر سنگ ها و سنگ های تزیینی؛  اقدامات 
جدید ایمیدرو

ایمیدرو برای نخســتین بــار، بهینه ســازی 
 صنعت ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی )گوهر 
سنگ ها( و همچنین سنگ های تزئینی را با تشکیل 
کارگروهی را آغاز کرده اســت. در این میان، سند 
جامع گوهرسنگ ها با همکاری و مشارکت بخش 
خصوصی و مراکز دانشــگاهی تهیه و نهایی شده 
است. نخستین بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی خردادماه امسال با حضور خداداد غریب پور 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان 
نمای شهر اصفهان افتتاح شد. قرار است بازارچه 
ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از 
کشور احداث شود که 2 نقطه از آن در اصفهان است. 
مقصد بعدی بازارچه گوهرسنگ ها استان خراسان 
رضوی و شهر مشهد است. در راستای تفاهم نامه 
همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی 
به منظور ایجاد بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی، قرار اســت به زودی بازارچه این شهر نیز 

افتتاح شود. 

از سوی دیگر پروژه آسیب شناسی و برنامه تهیه و 
اجرای طرح جامع سنگ های تزئینی از نیمه بهار 
امسال توسط شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
)زیرمجموعه ایمیدرو( آغاز شــده که هدف آن 
رفع گلوگاه های توسعه صنعت و تسهیل صادرات 
سنگ های تزئینی اســت. در این میان به سبب 
اینکه 30درصد از تولیدات صنعت سنگ تزئینی 
در اصفهان واقع شده،  این استان به عنوان پایلوت 

توسعه تولید و صادرات مشخص شده است.

افزایش سرمایه و توسعه  
ایمیدرو اســتراتژی افزایش سرمایه شرکت ها از 
محل سود انباشته را با توجه به نیاز مالی شرکت های 
بزرگ  تعریف و از سال گذشته با هدف ایجاد توسعه 
این بخش، کلید زد. امسال هم شرکت هایی همچون 
مبارکه، مس، گل گهر، چادرملو و... این راهبرد را 
عملیاتی خواهند کرد. این رویکرد به منظور تکمیل 
راه اندازی  طرح های توسعه ای شرکت ها و با هدف 
"جهش تولید" اجرا می شــود. در سال گذشته 
مجموع افزایش سرمایه شرکت های بزرک به مرز 

۱3۷00 میلیارد تومان رسید.
امسال مبارکه و مس هر کدام ۱0000 میلیارد تومان، 
گل گهر 5200 میلیارد تومان، چادرملو ۱200 میلیارد 
تومان و خوزســتان ۱300 میلیارد تومان افزایش 

سرمایه خواهند داشت.

بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای سال، اســتراتژی بومی سازی 
و توسعه ســاخت داخل را ابالغ، اهداف عملیاتی 
آن را از شــرکت های زیرمجموعه دریافت کرده و 
پایش این استراتژی را در اولویت برنامه های خود 
قرار داده است. به عنوان نمونه شرکت های بزرگ، 
بومی سازی ۱000 قطعه در سال جاری را هدفگذاری 
کرده اند. شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی 
با اجرای برنامه بومی ســازی قطعات و تجهیزات 

توانسته اند معادل 500 میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی ایجاد کنند.

اکتشاف در وسعت650 هزار کیلومتر مربع
ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم اقدام به اکتشاف 
650 هزار کیلومتر مربع از مســاحت کشور کرده 
است. در این میان عملکرد 2 سال گذسته، 400 هزار 

کیلومتر مربع است.
یکی از نتایج فعالیت های گستره اکتشافی ایمیدرو 
طی دولت یازدهم و دوازدهم ، افزایش بیش از 500 
میلیون تن به ذخایر ســنگ آهن کشور و 2 برابر 

شدن ذخیره بوکسیت کشور است.

افزایش تولیدات طی چهار ماه ابتدای ســال 
جهش تولید 

آلومینیوم در سال جهش تولید، همچنان باالترین 
رقم رشد تولید را در بین تولیدات شرکت های بزرگ 
معدن و صنایع معدنی در اختیار دارد. تولید شمش 
این محصول طی چهار ماه ابتدای امســال با رشد 
6۷درصدی همراه شد. طی فروردین تا پایان تیر ماه 
سال جاری، افزون بر ۱38هزار و ۷00 تن شمش تولید 
شد این در حالی اســت که تولید مدت مشابه سال 
98 به 83هزار تن رسیده بود. از تابستان گذشته تا 
بهار امسال، ایمیدرو دو کارخانه آلومینیوم جاجرم و 
آلومینیوم جنوب )سالکو( را راه اندازی کرد به طوری 
که سالکو، به عنوان بزرگ ترین و مدرنترین کارخانه 
تولید آلومینیوم ایران، با سرمایه گذاری و مشارکت 
بخش خصوصی احداث شــد. شرکت های فوالدی 
نیز طی این مدت بیش از 9.4 میلیون تن فوالد خام 
)بیلت، بلوم و اسلب( تولید کردند که این رقم 9درصد 
بیش از عملکرد مدت مشابه سال قبل است. همچنین 
تولید آهن اسفنجی به بیش از ۱0.5 میلیون تن رسید 
که حاکی از افزایش ۱2 درصدی تولید این محصول 
است. مس کاتد نیز دراین مدت با تولید 9۱هزار تنی 

رشد یک درصدی را تجربه کرد.

ایمیدرو به مناسبت فرارسیدن هفته دولت گزارش می دهد:

55درصد از سرمایه گذاری های شش سال اخیر در 97 و 98 محقق شد
نقش مدل جدید نظارتی ایمیدرو در سرعت گرفتن راه اندازی پروژه ها                                                   ۳۱ استان تحت سرمایه گذاری ایمیدرو و شرکت های بزرگ قرار دارند
تقویت و توسعه "گوهر سنگ ها" و "سنگ های تزئینی" برنامه جدید ایمیدرو                                                                            رشد تولیدات چهار ماهه 99 در سال "جهش تولید"



3 اقتصاد
ایران

تندگویان به هدفدار 
نبودن اعتبارات دولت 
برای افزایش جمعیت 
تاکید کرد و گفت: چرا 
دستورالعملی تدوین 

نشود تا در آن قید شود 
که به زن ۵۰ ساله ای که 
دیگر فرزندآور نیست 

وام ازدواج جوانان تعلق 
نگیرد؟ مشخص است 

که زن ۵۰ ساله نمی تواند 
خانواده ای ایجاد کند، 
حتی اگر طالق صوری 

نگرفته باشد.

بنابر اظهارات محمدمهدی 
تندگویان، معاون ساماندهی 
امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان ثبت نام وام ازدواج 
متوقف شده است. تخلفات 
گســترده از جمله خرید و فروش وام، افزایش سوال 
برانگیز مزدوجین و ازدواج صوری از مهمترین دالیل 

توقف موقت پرداخت وام ازدواج است.
محمدمهدی تندگویان، با بیان اینکه در حال حاضر 
شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکالت 
و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش 
متقاضیان وام و موضوع تبعات ســنی مواجه شدیم 
و از ســوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام 
ازدواج در جامعه بســیار زیاد شده است و برخی نیز 
وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند 
و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان 
ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از 
این تذکر داده  بودیم. وی در ادامه این را نیز گفت که 

 البته جای نگرانی نیست و
وام های متقاضیان هرچند  

با تاخیر، اما تا پایان امسال 
حتما پرداخت خواهد شد.

اما برخی منابــع عنوان 
کرده اند که بانک ها در این 
رابطه همراهی نمی کنند 
و مشکل اصلی به محدود 
شدن منابع برخی بانک ها 
در این زمینه برمی گردد. 
ظاهرا برخی بانک ها هم 
اعالم کرده اند که فعال وام 

اعطا نخواهند کرد.

اظهارات مســئوالن 
بانک ها

در ایــن رابطــه اکبری 
روابــط  مدیــر  زاده، 
عمومــی بانــک ملت به 
"کسب و کار" گفت: هنوز در این رابطه بخشنامه 
و یا اطالعیه ای به دســت ما نرســیده اســت. اما 

اگر این خبر توســط آقای تندگویان اعالم شــده 
بنابراین ثبت نام و پرداخت ها متوقف می شــود. 
اما تا به امروز هنوز اطالعی در این رابطه نداشــته 
ایم. هرچند بنــده امروز در بانک حضور نداشــته 
 ام و شــاید در این مدت اطالعاتی به دســت بانک 

رسیده باشد.
ترابی، مدیر روابط عمومی بانک صنعت و معدن نیز 
در این رابطه گفت: بانک صنعت و معدن ســهمیه 
ای برای پرداخت وام ازدواج دارد. اما اطالعاتی در 
رابطه با توقف پرداخت و ثبت نام وام ازدواج دریافت 
نکرده ایم. البته قرار بود آییــن نامه ای برای اصلح 
روند پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا حق جوانان 
و زوجین در این باره ضایع نشود چراکه سواستفاده 
هایی از این وام شــده اســت و منابع بانکی برای 
اختصاص وام به کســانی اختصاص یافته که واجد 
شــرایط نبوده اند و تنها برای دریافــت وام ازدواج 

کرده اند.
اما تندگویــان در بخش دیگــری از اظهارات خود 
گفته اســت که باتوجه به حجم متقاضی موجود 
ممکن اســت برخی از بانک ها در ابالغ اعتبارات و 
سهمیه بندی اســتان ها دچار دیرکرد شوند؛ البته 

همه افراد وام ازدواج را دریافت می کنند و مشکلی 
وجود ندارد و تا پایان ســال، دولت بــا تمام توان 
اعتبارات را تســویه می کند اما به دلیل مشکالت 
موجود پیش بینی های تامین اعتبار دچار مشکالتی 
شده است. وی در ادامه به انتقاد برخی به پیشنهاد 
تهیه دستور العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج 
واجد شرایط اشــاره کرد و گفت: از ۶ ماه گذشته 

نسبت به این موضوع )ایجاد مشکل اعتباری برای 
بانکها در پرداخت وام ازدواج( هشــدار داده و ابراز 

نگرانی کرده بودیم.
این در حالی اســت که با توجه به تبصره ۲۹ قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۵، بانک مرکزی موظف است به 
منظور حمایت از ازدواج جوانــان، کلیه بانک ها و 
مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم 

خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و 
جاری در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت 
کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت 
نخست پرداخت قرار دهد. بانک مرکزی همچنین 
موظف اســت پرداخت وام ازدواج را بــه گونه ای 
مدیریت کند که در پایــان هر ماه، صف متقاضیان 

کمتر از ۵0 هزار نفر باشد.

خرید و فروش وام ازدواج باعث توقف ثبت نام وام ازدواج در برخی بانک ها شده است

تعلل   بانک ها  در  پرداخت وام  ازدواج
ثبت نام وام ازدواج متوقف شد

دولت مدعی شد در ۷ سال اخیر
۴.۵ میلیون مسکن ساخته است

عقب ماندگی دولت
در تامین مسکن
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مانع تراشی بانک ها در پرداخت تسهیالت کم بهره
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

به دلیل بحران کرونا و کاهش تقاضا برای فعالیت های اقتصادی و همچنین نبود تقاضا برای دریافت تسهیالت ذخایر و منابع بانک ها افزایش یافته و اینکه بگوییم دلیل امتناع 
برخی از بانکها در پرداخت وام ازدواج نبود منابع است برداشت درستی نیست. با نگاهی به بازار بین بانکی می توان متوجه این موضوع شد که منابع مازاد بانک ها افزایش یافته است 
بنابراین اینکه بانک ها تمایلی به دادن این تسهیالت دارند یا ندارند موضوع دیگری است. بانک ها به دلیل اینکهیود تسهیالت دیگر مانند وام مسکن بسیار بیشتر از سود وام ازدواج 

است تمایل بیشتری برای پرداخت این مدل وام ها دارند و وام ازدواج به دلیل کارمزد 4 درصدی و زمان هفت ساله بازپرداخت آن صرفه ای ندارد. 
وام های ازدواج کم بهره و هفت ساله است و نمی توانند نرخ بهره باالیی را برای آن در نظر بگیرند. بنابراین سود چندانی برای بانک ها از محل پرداخت این تسهیالت حاصل 
نمی شود. همین دلیل بی رغبتی این نهادها در پرداخت وام ازدوج است. مگر اینکه تکلیف و اجباری و جود داشته باشد و معموال این تکالیف را هم مجلس برای بانک ها در لوایح 
بودجه تعیین می کند. البته در هیچ کجای دنیا مجلس برای بانک ها برنامه ریزی برای اعطای تسهیالت ندارد. به عبارت کامل تر عمدتاً تسهیالتی که برای اموری چون ازدواج 
داده می شود عمدتاً یا قرض الحسنه یا با سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است لذا بانک ها تمایلی به پرداخت این تسهیالت ندارند و مایل اند منابع خود را به بازارهای دیگری 

که بازدهی بیشتری برای آن ها به دنبال دارد ببرند.
ما اگر بتوانیم نرخ تورم را در اقتصاد مهار و بانکداری معمول در تمام جای دنیا را اجرا کنیم چینین اتفاقاتی مطرح نخواهد شد. به این ترتیب هر کسی به راحتی می تواند برای 
دریافت تسهیالت ازدواج و البته هر نوع تسهیالتی بله بانک ها مراجعه کند. نظام بانکی ما مشکالت ساختاری دارد و متفاوت از نظام بانکی سایر کشورهاست. در کشورهای توسعه 
یافته مجلس برای بانک ها تعیین تکلیف نمی کند و برای تسهیالت ازدواج برنامه ریزی نمی کند و به دلیل پایین بودن نرخ بهره و نزدیک به صفر بودن آن هر کسی می تواند 
مستقیم از بانکها وام دریافت کند. در ایران دسترسی مردم به وام و تسهیالت بسیار سخت است اما در دیگر کشورها رقابت بانک ها برای پرداخت تسهیالت باهم رقابت می کنند. 

این در حالی است که در ایران بانک ها برای جذب سپرده گذاری در حال رقابت هستند. 
در شرایط تورمی باال همه  مردم متقاضی وام 4 درصدی هستند، اما این موضوع مورد غفلت کارشناسی اقتصادی قرار گرفته که اعطای وام به معنای خلق پول و تشدید تورم است. 
بانک مرکزی تاکنون تالش بسیاری برای کاهش نرخ بهره کرده که البته در شرایط تورمی کنونی تصمیم درستی اتخاذ نکرده چرا که کاهش نرخ بهره باید بعد از مهار تورم صورت 
می گرفت در غیر این صورت دولت باید خلق پول کند و پول به دست مردم برساند، بنابراین ایجاد تقاضا در اقتصاد تورمی و رکود ناشی از بیماری کرونا فقط قیمت ها را افزایش 
می دهد. باید از تجربیات دیگر کشورها در ارایه خدمات بانکداری به مردم باید استفاده شود. دسترسی آسان به وام ها و تسهیالت در دیگر کشورها مورد تقدیر است. متاسفانه در 

ایران نتوانستیم نظام تامین مالی را در نظام بانکی ایجاد کنیم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس جمهور در توییتی مدعی شد که در ۷ سال اخیر 4.۵ میلیون مسکن توسط 
دولت وی ساخته شده است. اینم در حالی است که این خبر با انتقادات بسیاری 
مواجه شده و کارشناسان و فعاالن بازار مسکن معتقدند که نقش بخش خصوصی 
در رابطه با ساخت مسکن بسیار پررنگ تر از دولت بوده است. در حقیقت بنابر 
اظهارات کارشناسی شده نقش دولت حسن روحانی در ساخت مسکن در طول 

سالهای فعالیت خود نزدیک به صفر بوده است. 
فرشید ایالتی، کارشناس مســکن در این رابطه می گوید: طبق آمار مرکز آمار 
ایران، در ۷ سال اخیر حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد مسکن در کل کشور ساخته 
شده که تمامش نیز توسط بخش خصوصی بوده و دولت آقای روحانی هیچ نقشی 
در ساخت آن نداشته اســت. من نمی دانم آقای رئیس جمهور عدد ساخت 4.۵ 

میلیون خانه در ۷ سال را از کجا آورده است؟
اما محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات متعددی 
با نمایندگان مجلس برای طرح احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی برگزار 

شده، گفته است: هدف این است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و 
دولت قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند. 

مسئله اینجاست که مسکن به طور دائم در کشور تولید می شود، اما ما همچنان 

با معضل کمبود مسکن و مشکل اجاره مسکن مواجهیم.یعنی در شرایط کنونی 
تناسبی بین قیمت مسکن و اجاره و رکود بازار وجود ندارد و به هر حال باید یک 

روز این چالش حل شود.

منابع محدود ساخت مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

ساخت مسکن به فاکتورهای بسیار زیادی بستگی دارد که امکان تحقق این میزان از تولید مسکن را در ابهام قرار می دهد. دولت اعالم می کند در در ۷ سال اخیر 4.۵ میلیون 
مسکن ساخته است. در صورتیکه برای ساخت مسکن در کالن شهرها نیاز به مراجعه به زمین های خارج از شهر است چراکه ظرفیت شهری دیگر پاسخگوی ساخت مسکن 
نیست. برای زمین های حاشیه کالن شهرها نیز یک سری اقدامات آماده سازی الزم است که زمان زیادی الزم دارد. همچنین تولید یک میلیون خانه در سال نیاز به ۲۵0 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی دارد و در خوشبینانه ترین حالت معادل همین ۲۵0 هزار میلیارد تومان را باید خرج زیرساخت ها کند. بنابراین چنین منابعی موجود نیست و نباید 
شعارهایی مثل احداث چند میلیون خانه را داد که امکان تحقق آن وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل کمبود تولید و عرضه و رشد شدید قیمت مسکن، این کاال را از دسترس 
مصرف کننده واقعی خارج کرده است. بسیاری با تسهیالت کنونی و سطح درآمدها توان خرید مسکن را ندارند، به عبارت دیگر دوره خرید مسکن طوالنی تر از گذشته شده 

است و همین امر سبب می شود بسیاری از کسانی که به مسکن مناسب دسترسی ندارند، در همین شرایط باقی بمانند.



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 1996| سه شنبه  4 شهریورماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
99

ه 6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
ریو

شه
 4  

به|
 شن

سه
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

همزمان با هفته دولت، توسعه فناورهای های معدن با كمك زیست بوم 
دانش بنيان

در قالب طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های 
حوزه معدن و صنایع معدنــی معاونت علمی 
فناوری ریاســت جمهوری با راه اندازی مرکز 
نوآوری و فناوری معدن در برج فناوری کیش، 
ظرفیت های این حوزه به کمک دانش بنیان ها 

توسعه می یابد.
توســعه فناوری هــای معدنی کــه یکی از 
ظرفیت های غنی و راهبردی کشــورمان به 
شــمار می آید، صبح امروز دوم شهریورماه و با 
امضای تفاهم نامه  همکاری مشترک فیمابین طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های مشترک حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش به کمک نوآوری  فعاالن زیست بوم دانش بنیان شکل تازه ای گرفت.طرح 
توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی و مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، با اهدافی چون توسعه نوآوری ها و 
تجاری سازی فناوری های این حوزه، توسط کامبیز مهدی زاده مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مسعود توفیقی مدیرعامل مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، با امضای این تفاهم نامه 
همکاری مشترک آغاز شد.مهدی زاده در این نشست با بیان این که توسعه و دانش بنیان شدن نوآوریهای حوزه معدن و صنایع معدنی 
که یکی از ظرفیت های ارزنده کشور است در اهم اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد، افزود: همکاری های 
مشترک برای توسعه زیست بوم فناوری های معدن و صنایع معدنی، آموزش و توسعه زیرساخت های ترویجی و تحقیقاتی این حوزه از 
اولویت هایی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمک ظرفیت ایجاد شده بر بستر زیست بوم نوآوری دنبال می کند.
مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های ارزنده جزایر خلیج فارس در حوزه زمین شناسی و معدن افزود: 
ژئوتوریسم صحرایی و زیردریایی از محورهایی است که با کمک ایده های نوآورانه جوانان میتواند به خلق ارزش افزوده و کارآفرینی 
منجر شود. وی همچنین افزود جزیره کیش ظرفیت ایجاد و راه اندازی موزه زمین شناسی و نمایشگاه دائمی معدن و زمین شناسی 
را دارد.مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی، این تفاهم  نامه را گامی در راستای توسعه ظرفیت های 
بالقوه معدنی کشور دانست و گفت: زمانه ارزیابی کشورها بر اساس تعداد کارخانه ها و میزان خام فروشی گذشته و اکنون، خلق نوآورانه 
و اشتغال بر مبنای دانش و فناوری، معیار اصلی توسعه کشورها است. در همسن راستا سعی داریم تا با ایجاد زیست بومی برای بروز 
خالقیت های جوانان دانش آموخته، ضمن توسعه فضای کسب و کار دانش بنیان ظرفیت های مغفول را به ویژه در حوزه صنایع معدنی 
شکوفا کنیم.مهدی زاده با بیان این که اعتماد به جوانان خالق و کارآفرین در سال های اخیر نتایج ارزنده ای را برای کشور به ارمغان آورده 
است، اظهار کرد: اگر به جوانان مستعد و توانمند کشورمان اعتماد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. نمود عینی این اعتماد را در 
توسعه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها دیده ایم و دانش آموختگانی که در قالب طرح های حمایتی به کشور بازگشته اند با محصوالت 
دانش بنیان خود برای رویارویی با بحران کرونا به یاری کشور آمدند.در بخش دیگری از این نشست، مسعود توفیقی مدیرعامل مؤسسه 
علوم و فنون کیش، با اشاره به استقبال واحدهای فناور برای استقرار در برج فناوری کیش گفت: در حال حاضر ۳۴ واحد فناور استقرار 
یافته اند و این در حالی است که بیش از ۱۶۷ درخواست استقرار در حال بررسی است. این استقبال ناشی از ظرفیت های بسیار خوب 
منطقه آزاد کیش برای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و فناور، به عنوان یک مدل منحصر به فرد توسعه در جنوب کشور است.بر اساس 
این تفاهم نامه همکاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تسهیل شرایط و فرآیند اخذ مجوز های مورد نیاز و تاییدیه های 
دانش بنیان، تجاری سازی طرح های موفق و صادرات محصوالت استارتاپ های معرفی شده را در دستور کار قرار می دهد. همچنین 
معرفی و ارزیابی طرح های فناورانه و پروژه های پژوهشی کاربردی حوزه معدن برای استقرار و بهره برداری از امکانات مرکز فناوری و 
نوآوری و نیز حمایت از پروژه های کاربردی با هدف توسعه فناوری های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی از دیگر وظایف این معاونت 
خواهد بود.مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش نیز فضای کافی را برای راه اندازی مرکز فناوری و نوآوری معدن و صنایع معدنی اختصاص 
خواهد داد و در برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تخصصی مشارکت خواهد کرد. تالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه 
گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه برای تسهیل فرایند فروش محصوالت خروجی در کنار 
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای برای تقویت ظرفیت استارتاپ ها از دیگر وظایف این مؤسسه بر مبنای این تفاهم نامه همکاری است.

اخبار

ستاری:
پایه اقتصاد دانش بنیان حمایت و همراهی مردم با زیست بوم فناوری است

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: مردم باید از نواحی نوآوری سود ببرند و زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان را فراهم سازند. سورنا ستاری در مراسم افتتاح و بازدید از نخستین برج فناوری بخش خصوصی مستقر در 
ناحیه نوآوری شریف که پیش از ظهر امروز برگزار شد، بیان کرد: ناحیه نوآوری شریف فرهنگ جدیدی را در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، توسعه شهری و فرهنگ عمومی جامعه شکل داده است. وی افزود: دانشگاه های نسل 

سه و چهار ابتدا باید محیط اطراف خود را بسازند، اگر دانشگاهی نتواند این کار را انجام دهد قادر به آبادانی و ساخت کشور نیز نیست. اگر دانشگاه نتواند با مردم و جامعه تعامل کند، نمی تواند برای جامعه اثربخش باشد. 

با فاصله ۲۳ درصدی 
بــازار ســهام از قله 
تاریخی خود و ترس 
سهامداران تازه وارد 
از سقوط، برخی از این 
ســرمایه گذاران ترجیح دادنــد که عطای 
بورس را به لقای آن ببخشند و پول خود را از 

این بازار خارج کنند. 
حاال اما این فرضیه مطرح اســت که در پی 
اصالح شاخص، دالر روندی صعودی البته 
به ســرعت الک پشــت دارد!روز یکشنبه 
شــاهد بودیم که پس از دو هفتــه دالر از 
کانــال ۲۲ هزار تومانی خارج شــد و بدین 
 ترتیب مماس بر کانال ۲۳ هزار تومان قرار 

گرفت. 

هرچند از مــوج افزایش قیمــت که هفته 
های گذشــته در بــازار ارز شــاهد بودیم 
کمــی فاصلــه گرفته ایــم ولی عــده ای 
از کارشناســان معتقدند قیمــت دالر، چه 
تحت تاثیر بورس قرار بگیــرد و چه نگیرد 
افزایش خواهد یافــت و در مقابل عده ای 
معتقدند این بازار سِر سازش دارد و به دلیل 
سیاســت های در پیش گرفته شده توسط 
 بانک مرکزی افزایش محسوســی نخواهد 

یافت. 
در مقابل برخی معتقدند با خروج ســرمایه 
ها از بازار بورس این پول ها در مســیر دالر 
و طال قرار می گیــرد و به دلیــل تنگنای 
ارزی دولت تقاضا بر عرضه پیشــی خواهد 
گرفت و شــاهد افزایش قیمــت خواهیم 
بــود. »کســب و کار« در گفتگــو با یک 
 کارشناس، این بازار را از جنبه دیگری رصد 

می کند. 

»كسب و كار« آینده  دالر   را    از دریچه  تاالر شيشه ای  بررسی  می كند

سرمایه  ترسو   در  راه  بازار  ارز  و  طال
كوچ سرمایه ها   از سعادت آباد   به  چهارراه  استانبول؟

حباب ترس در بورس ترکید
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

قبل از اینکه بورس ریزش کند، در سال گذشته این اتفاق برای دالر افتاد و بسیاری از خریداران دالر ۴0 تا 50 درصد سرمایه خود را ضرر دادند و زیان کردند، لذا این تجربه در بین مردم ایجاد شد و حتی 
اگر بخش قابل توجهی از پول هایی که در بورس است، خارج شود توسط مردم عادی وارد حوزه دالر نمی شود یا حداقل انتظار نداریم که بشود چون قبل از اینکه ترس به جان بازار سرمایه بیفتد، این 
ترس به جان دالر اتفاق افتاد و کاهش قیمت را در آنجا دیدیم. طی همین اتفاق دالر از حدود ۱8 هزار تومان دوباره وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد. خروج سرمایه از بورس یک اتفاق عادی است. حداقل 
در شش ماه گذشته هر روز ۱000 تا ۲000 میلیارد تومان ورودی پول به بازار سرمایه داشتیم. کسانی که عرضه اولیه داشتند در حقیقت این پول را خارج می کردند. مثال وقتی شستا ارائه شد همان 
روز ۷500 میلیارد تومان پول از بورس توسط شستا خارج شد و این یک اتفاق عادی است زیرا ورود و خروج پول به بورس عادی است. به نظر می رسد حجم معامالت بورس تا نزدیک روزانه ۲8 هزار 
میلیارد تومان رسیده بود. می توان انتظار داشت که به حد معقول ۱0 تا ۱۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و در آنجا ثابت بماند. در بورس هنوز ریزش یا سقوط نداریم، بلکه این هنوز اصالح است. 
تا وقتی به ناحیه ۳5 درصدی هم نرسیده همچنان اصالح است. این در حالی است که هم اکنون نزدیک به ۲0 درصد کاهش قیمت را داریم و ۲0 درصد اصالح محسوب می شود. احتمال بازگشت 
بورس نیز همچنان زیاد است زیرا حبابی که در بازار موجود است حباب پولی نیست، بلکه حباب ترس است. خیلی ها در بازار حتی حقوقی ها رفتارهای هیجانی دارند و یک روز می خرند و یک روز در 
صف فروش هستند. بنابراین هیچ برنامه دقیق و مدون و مشخصی نزدشان نیست و همه اینها نشان دهنده ترس است. تا زمانی که این ترس در بازار باشد ما انتظار این کاهش را داریم ولی بعد از تخلیه 
ترس که ممکن است یک هفته و در محدوده ۳0 تا ۳5 درصد کاهش طول بکشد، قاعدتا در آن ناحیه ما این خروج پول را نداریم. بخشی از پول های خارج شده وارد بازارهای موازی از جمله دالر می 
شود. در اینکه این پول وارد بازار مسکن شود ذکر این نکته الزم است که سهامداران خرد پولشان نمی رسد که مسکن بخرند و احتماال طال و ارز خریداری خواهند کرد و یک تقاضای خیلی کوچک 
در آن بخش ایجاد خواهد شد. کسانی ترجیح می دهند وارد بازار مسکن شوند که یا از قبل تمایل داشتند که در حوزه مسکن خرید و فروش کند یا االن نیاز مسکن دارند. این عدد هم بزرگ نیست. 
در کل کاهش قیمت بورس را ما از قبل پیش بینی می کردیم و حتی هشدارهای بسیار زیادی را از ۴ ماه پیش به مردم داده بودیم که پول هایی که نیاز ندارید را به بورس بیاورید. امیدواریم این ترس 

هر چه زودتر از بازار تخلیه شود و بازار به شرایط باثباتی برسد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اصفهان –محسن راعی-دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی 
اصفهان روز شنبه با حضور مسئوالن اســتانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی این استان گشایش یافت.مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان در آیین افتتاحیه این نمایشگاه افزود: 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 
وابسته اصفهان طی چهار روز از یکم تا چهارم شهریورماه برپا است و ۷0 شرکت در 
۶500 مترمربع فضای نمایشگاهی به ارائه محصوالت، خدمات، کاالها، توانمندی ها 
و پتانســیل های خود می پردازند.علی یارمحمدیان با بیان اینکه امسال نیز همانند 
سال های گذشته نمایندگانی از کشورهای خارجی میهمان نمایشگاه فوالد اصفهان 

هستند، گفت: شرکت ها و نمایندگانی از کشورهای چین، ترکیه، آلمان، فرانسه و ایتالیا 
در نمایشگاه فوالد اصفهان حضور دارند و برای ایجاد ارتباطات تجاری با شرکت های 

ایرانی تالش خواهند کرد.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی اصفهان گشایش یافت

يادداشت
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