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اقتصادی

جهادی همه در ایجاد زمینه برای اشتغال نقش
دارند ،از این مجموعه یکی تسهیالت میدهد و
دیگری زمینه اشتغال فراهم میکند.
وی افزود :رابطه بین صنعت و دانشگاه و تعریف
طرحهای تجاری در دانشگاهها میتواند به مسأله
ایجاد اشتغال کمک کند.
وی در مورد مشاغل خرد و خانگی گفت :دبیرخانه
مشاغل خانگی کشور در معاونت توسعه اشتغال
و کارآفرینی قرار دارد ،همان گونه که شــورای
عالی اشتغال هم در وزارت کار وجود دارد ،در این
دبیرخانه تمرکز بر مشاغل خانگی است و ایجاد
مشــاغل خانوادگی هم موجــب پایداری و هم
سودآوری بیشتر در اشتغال میشود.
کریمی بیرانون د گفت :قرار شــده است از بودجه
اشتغال دستگاههای دولتی بین  10تا  15درصد
اعتبار هر دستگاه در حوزه کمک به ایجاد مشاغل
خانگی استفاده شود.

چهره ها

آینده پیش روی نفت ایران
رضا پدیدار ،رییس کمیسیون انرژی
اتاق بازرگانی تهــران میگوید که
ایــران در کنار دیگر کشــورهای
صادرکننده نفت میتواند از افزایش
قیمت جهانی این محصول بیشترین
استفاده را ببرد.
وی گفت :هر چند میزان تولید ایران
نســبت به برخی از اعضای اوپک پایینتر است اما به باالتر از دو میلیون
بشکه در روز رسیده است.
رییس کمیســیون انرژی اتاق تهران به تغییرات قیمتی نفت در ماههای
گذشته اشاره کرد و گفت :در سال  ،۲۰۲۱قیمت نفت  ۳۰دالر افزایش یافته
و قیمت نفت اوپک به بیش از  ۸۴دالر رسیده است .گروههای تخصصی
نفتی در جهان ،پیشبینی کردهاند که روند افزایشی قیمت نفتخام طی
سه ماه آینده در دامنه  ۱۰تا  ۲۰درصد ،تداوم داشته باشد.
وی درباره افقهای پیشروی صنعت نفت ایران گفت :از ســال ۱۳۷۹
تا  ،۱۳۹۹حدود  ۳۰.۵میلیارد دالر ســرمایهگذاری خارجی به صورت بیع
متقابل در صنعت نفت ایران انجام شده است.
به گفته وی و بر اساس این آمار ،بیشترین میزان سرمایهگذاری خارجی
در صنعت نفت ایران ،طی سال  ١٣٩١و به میزان  ۳.۴میلیارد دالر در یک
سال اتفاق افتاد.
رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در ادامه ،به گفتههای
اخیر رئیس امور تحقیقات شرکت ملی پتروشیمی مبنی بر صدور مجوز
 ۲۰طرح پیشران در صنعت پتروشیمی اشاره کرد به طوری که با اجرای
این طرحها از میزان واردات محصوالت پتروشــیمی به کشــور کاسته
خواهد شد.

مشکالت تحویل حجم باالی قیر
در خارج از فصل کاری
مجتبی بخشی پور ،عضو کمیسیون
عمران مجلس با بیان اینکه تحویل
حجم باالی قیر در خــارج از فصل
کاری موجــب افزایش فعالیتهای
ســوداگرایانه میشــود ،گفــت:
راه پیشــگیری از این اتفــاق ،ارائه
تدریجی سهمیه براساس زمانبندی
مشخص و از پیش اعالم شده در مدت زمان طوالنیتری است.
وی در رابطه با موضوع اختصاص ســهمیه قیر به دستاندرکاران حوزه
شــهری و راهســازی ،گفت :دولت و مجلس تصمیم گرفتند برای رفع
مشکالت موجود و به خاطر پایین آمدن هزینه تمام شده پروژههای بخش
راه و شهری ،به دستگاههای متولی بخش اجرای راه و بهبود عبور و مرور
شهری و روستایی ،سهمیه قیر اختصاص دهند.
بخشیپور افزود :بر این اساس مقرر شده به دستگاههایی همچون راه و
شهرسازی ،سازمان شهرداریها ،بنیاد مسکن ،نوسازی مدارس ،حوزه
آبخیزداری جهادکشــاورزی و ...که متأسفانه چند ماه است قیر ندارند ،با
قیمتی کمتر از قیمت بورس ،سهمیه قیر اختصاص داده شود که کار قابل
تقدیری است.
نماینده اسالمآبادغرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
در اثر این اقدام قیر زیادی به این دســتگاهها روانه میشــود ،ادامه داد:
نگهداری این حجم از قیر به علت محدودیت در بحث ذخیرهسازی ،کار
بسیار مشکلی است.
بخشیپور اضافه کرد :همچنین به علت از دست رفتن فصل کاری معمول
و تحویل قیر درفصل زمستان ،امکان استفاده از سهمیه قیر دریافتی در
این مدت کوتاه ،میسر نیست و ناگزیر ،قیر زیادی در این مدت کوتاه روانه
بازار خواهد شد.
وی این امر را موجب باز شــدن دســت دالالن و افزایش فعالیتهای
ســوداگرایانه اعالم کرد و نسبت به عواقب آن همچون افزایش قیمت
نهایی قیر و رفتن سود حاصل از این سهمیه به جیب دالالن هشدار داد و
گفت :نباید اجازه داد این کار به نام فعالین حوزه راه و به کام دالالن تمام
شود .عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد :راه پیشگیری از این اتفاق،
ارائه تدریجی سهمیه براساس زمانبندی مشخص و از پیش اعالم شده
و مدت زمان طوالنیتری است تا دستگاههای مذکور ،بیشترین بهره را از
این اقدام ببرند .بخشیپور با بیان اینکه وجود شبکه راهی مناسب ،یکی
از پیشنیازهای مهم توسعه هر منطقه است ،ابراز امیدواری کرد با اقدام
به موقع دولت و برنامهریزی مناســب در این زمینه ،شاهد آثار مثبت این
سهمیه در بخش راه و عبور و مرور شهری و روستایی باشیم و مردم نتایج
خوب آن را لمس کنند.

دولت از سرمایه مردم در بورس
صیانت کند
محمدرضامیرتا جالدینی،نائبرییس
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :اگرچه بورس خیلی به صورت
بخشــنامه ای و دستوری اداره نمی
شــود اما از آنجایی کــه صیانت از
سرمایه مردم در بورس وظیفه دولت
اســت لــذا تعریــف برنامــه و
چارچوب هایی برای آن ضروری است.
وی در خصوص وظایف دولت در قبال بورس و سهامداران گفت:یکی
از وظایف مجلس شــورای اســامی در قبال بازارهــای مالی ،بحث
نظارت است در همین راســتا مجلس به صورت مرتب از دولت گزارش
می گیرد و مشــکالت در این راســتا را پیگیری و درمــورد آن از دولت
سوال می کند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو با تأکید بر اینکه ثبات دهی و امنیت و
آرامش بخشی به بورس وظیفه اصلی دولت است گفت :سهامداران حقوقی
و حقیقی و بازارگردان ها باید به موقع به وظایف خود عمل کنند نه اینکه
برخی سهامداران حقوقی در زمان سقوط قیمتها ،سهام بخرند و در زمان
صعودی شدن قیمتها ،سهام ها را بفروشند چراکه این کار اجحاف در حق
سهامداران حقیقی و خرد است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان بورس باید این مسائل را مدیریت
کند اظهارکرد :اگرچه در چند ماه گذشــته در کل شاهد رشد شاخص کل
بورس بودیم اما سرمایه مردم سیر نزولی داشت لذا دولت باید مراقب باشد
تا شرکت ها به صورت صوری رشد نکنند.
میرتاج الدینی تصریح کرد :درســت اســت که بورس خیلی به صورت
بخشنامه ای و دستوری اداره نمی شود اما از آنجایی که صیانت از سرمایه
مردم در بورس وظیفه دولت است لذا تعریف برنامه و چارچوب هایی برای
آن ضروری است.

گروه
اقتصادی

مصوبه شورای عالی اشتغال که بر اساس آن برای ایجاد یک میلیون و  ۸۵۰هزار شغل در  ۱۷ماه ،یعنی تا پایان سال
 ۱۴۰۱هدف گذاری شده در هفته های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که دولت از برنامه های خود در این
خصوص می گوید ،مخالفان معتقدند با توجه به محدودیتهای بودجه ،نباید اعداد کمی برای اشتغال هدفگذاری کرد.

رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای
اشــتغال با بیان اینکه کشــور ما کامال ظرفیت
ایجاد  ۱.۸میلیون فرصت شغلی را دارد گفت :این
فرصت شــغلی در قالب زیست بوم ملی اشتغال
ایجاد خواهد.
مرتضی محرمخانی با بیان اینکه تبدیل مشاغل
غیررسمی به رســمی و تثبیت مشاغل را در این
زیست بوم دیدهایم افزود :فرصت شغلی صرفا به
معنای ایجاد اشتغال جدید نیست و حتی افرادی
که درآمد مناســبی هم ندارند در این زیست بوم
مورد اشاره قرار گرفتهاند.
محرمخانی تصریح کرد :ریل گذاریهایی از جمله
منابع اشتغال روســتایی و کم برخوردار ،تسهیل
صدور مجوزها و حمایت از کسب و کارها از گذشته
صورت گرفته بود که دولت سیزدهم میخواهد
این برنامهها را با یک رویکرد جدید ادامه دهد و
مسائل ابتر مانده را احیا کند.
ایجاد فرصت شغلی در قالب زیست
بوم ملی
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای
اشتغال افزود :طی  ۴۰روز گذشته با  ۲۰دستگاه
تفاهم نامه منعقد کردیم که  ۱۴دســتگاه ،عضو
اصلی شورای عالی اشــتغال و  ۶دستگا ه دیگر
نهادهای انقالبی از جمله بســیج ،کمیته امداد
و هالل احمر اســت .ما در برنامه زیســت بوم
مشارکت بخش دولتی ،غیردولتی و خصوصی را
به کار خواهیم گرفت.
وی گفت :در قالب برنامه زیست بوم هر دستگاه
ذات ًا متولی یکی از حلقههای اشــتغال است؛ به
عنوان مثال در حوزه آی سی تی وزارت ارتباطات

و فناوری اطالعات متولی تامین زیرســاختها
است .در حوزه تامین مالی و تسهیل وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،موسســات عامل و سازمان
برنامه و بودجه متولی هستند .وزارت اقتصاد در
تســهیل صدور مجوز نیز قرار است برنامهریزی
کند .عم ً
ال متناســب با ظرفیتی که هر دستگاه
دارد و رویکرد وزارت کار ،برای آنها نقش در نظر
گرفتیم که این عوامل در کنار هم ،زیست بوم را
تشکیل میدهند.
محرمخانی افزود :قرار اســت برنامهها و تفاهم
نامههای زیســت بــوم در مرکز ملــی پایش
سیاستها و برنامههای اشتغال به صورت دائم
رصد شود و قرار است نظارت در دولت سیزدهم
پایه سیاست گذاری ها باشد.
وی افزود :زمان زیادی نداریم و دستگاهها باید به
سرعت وارد عمل شوند تا برنامههای زیست بوم
اجرایی شوند .طبق برنامهریزی انجام شده مقرر
است با  ۴۰دستگاه تفاهم نامه امضا کنیم که با ۲۰
دستگاه تفاهم نامه منعقد کردیم و برای نهادهایی
همچون سازمان تبلیغات ،شهرداریها و به طور
کلی هر بازیگر موثر در حوزه اشتغال برنامه تعریف
کرده و قرار است تفاهم نامه منعقد کنیم.
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای
اشــتغال اظهار کرد :با توجه به دســتور رئیس
جمهوری ،مقرر شــده ماهی یک بار جلســات
شــورای عالی اشتغال برگزار شــود و در همین
رابطه نیز سیستم برخطی در مرکز ملی پایش راه
اندازی شده که دستگاهها موظف هستند عملکرد
و برنامههای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد :دســتگاهها طبــق پروتکلهای
تعریف شــده موظف به پاســخگویی هستند و

گزارش عملکرد دســتگاهها در جلسات شورای
عالی اشتغال ارائه خواهد شد.
امضا  ۱۷توافقنامه با ســازمانها و
دستگاهها
سرپرست معاونت کارآفرینی وزارت کار نیز در این
باره گفت :در این زمینه تاکنون  ۱۷توافقنامه با
سازمانها و دستگاههای مختلف امضا شده است.
محمود کریمی بیرانوند گفت :یکی از مشکالت
اساسی حوزه اشتغال این است که به این مسأله به
دید نقطهای نگاه میشود ،مثال تسهیالتی به یک
نفر بدهیم و این نگاه نقطهای است ،در حالی که
اشتغال یک فرایند اجتماعی است که باید جانب
عرضه و تقاضا تحلیل شود که نیاز بازار چیست و
عرضه نیروی کار چقدر است.
وی افزود :در کنار این مرحله ،کشف استعدادها،
تسهیالت ،نظارت بر تسهیالت اشتغالزایی هم
باید مدنظر باشــد .وی اظهار کرد :اولین رویکرد
وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی و معاونت
اشتغال این اســت که نگاه تسهیالتمحور به
مسأله اشتغال عوض شود ،در این راستا دبیرخانه
شــورای عالی اشتغال کشــور با ریاست رئیس
جمهور و دبیری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تشکیل شــد .سرپرســت معاونت کارآفرینی
وزارت کار گفت :نکته دیگر این اســت که برای
ایجاد اشتغال همه دستگاهها نقش دارند ،وزارت
اقتصــاد ،وزارت تعاون در بخش مهارتآموزی،
وزارت علوم ،وزارت بهداشت ،جهاد کشاورزی و
وزارت صنعت ،معدن در این مسأله نقش دارند.
حتی بخــش خصوصی ،عمومی ،دانشــگاهها،
مراکز آموزش عالی و خیریهها و حتی گروههای

نباید اشتغال را کمی و عددی ببینیم
اما حمید نجف ،کارشــناس حوزه کار در ارزیابی
هدفگذاری ایجــاد یک میلیــون و  ۸۵۰هزار
شــغل اظهار کرد :وقتی تصمیمی به این بزرگی
می گیریم باید شالوده و زیربنای آن را هم بسازیم.
قطعا با امکانات موجود چشــم انداز تحقق این
میزان شــغل وجود ندارد نهایتا بتوانیم اشتغال
موجود را حفظ کنیــم چون کرونا موجب ریزش
بخشی از نیروهای کار شده و معادالت بازار کار
را برهم زده اســت و تحریمها نیز رسیدن به این
نقطه را تا حدودی سخت خواهد کرد.
وی ادامه داد :شخصا معتقدم که نباید اشتغال را
کمی و عددی ببینیم ،باید عملکردی که در این
راستا دنبال می شــود مدنظر قرار بدهیم چون
عملکرد است که نشان میدهد چه میزان اشتغال
ایجاد کردیم .این کارشــناس حوزه کار با اشاره
به تجربه موفق ایجاد شغل در کمیته امداد امام
خمینی (ره) گفت :در کمیته امداد تجربه بســیار
خوبی حاصل شــد که اتفاق مثبتی بود و افراد و
خانواده های بی بضاعت را شناســایی و حمایت
کردند .در ماههای اول بیشــتر کمکها مالی بود
و مبلغی پول پرداخت میشــد ولی بعدها روی
اشــتغال خانگی کار شد و با سرمایهگذاری روی
افراد مشاغل خانگی را تقویت کردند و به افراد وام
دادند و برای فروش محصوالتشان و دایر کردن
بازارچه های فصلی و دائمی اقدام کردند .در واقع
افراد را به جای مســتمری بگیر کمیته امداد به
کارآفرینان خانگی تبدیل کردند.
در ســال های اخیر اگرچه به دلیل کاهش نرخ
مشارکت ،آمارهای بیکاری افزایش قابل توجهی
نداشــته اما نرخ بیکاری دو رقمــی همچنان از
ابرچالش های اقتصاد کشــورمان است .بر این
اساس هدفگذاری تعیین شــده اگرچه به گفته
کارشناســان می تواند نقطه مثبتی برای تحقق
اهداف باشد با این وجود موفقیت این امر منوط
به توانایی تامیــن مالی و اعــام محل تامین
منابع است.

الزام بانکها برای ارائه قرارداد تسهیالت به گیرندگان
از روز گذشته و بنا به اعالم وزیر اقتصاد یک نسخه از قرارداد
تسهیالت بانکی در اختیار تولیدکنندگان ،فعاالن اقتصادی و
اشخاص حقیقی قرار گرفت.

ســید احســان خاندوزی اظهارداشــت :یکی از مســائل پرتکرار و
نارضایتیهای فراوانی که این سالها از سوی تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی و حتی خانوارها که با سیستم بانکی سر و کار دارند این بود که
یک نسخه از قرارداد تسهیالت در اختیار نداشته و به آن دسترسی ندارند

و نمیدانند که نرخ سود و جرایم دیرکرد آنها چگونه محاسبه میشود.
خاندوزی ادامــه داد :وضعیت وثایق و تضامین به چه ترتیبی اســت.
استمهال وامچه شرایطی دارد و مجموعه ای از سواالت و نگرانیهایی
که داشتند ،مطرح میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این
زمینه مصوباتی داشــتند ،اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی به
طور کامل اجرا نمیشــود ،گفت :صادقانه بگویم بســیار ضعیف اجرا
می شد و در جلســهای که با مدیران عامل بانکهای دولتی داشتیم

تجارت

تعهدی جدی گرفته شد که حداقل در زیرمجموعه وزارت اقتصاد که
وزیر به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکها مسئولیت در قبال بانکها
و مردم دارد از روز شــنبه هر مراجعهکننده از گیرندگان تســهیالت،
درخواست یک نسخه از قرارداد را داشته باشد ،بانکها موظف هستند
که ارائه دهند تا شفاف شود و اگر اجحافی میشود در مراجع قانونی قابل
پیگرد باشد.
وی تاکید کرد :بهزودی به سمت الکترونیکی شدن قرارداد تسهیالت
میرویم که امکان نظارت آنالین آن وجود داشته باشد.

مسکن

جزییات تجارت ایران با ۱۵کشور همسایه

اوراق تسهیالت مسکن ۸۰هزار تومانی شد

تجارت با همسایگان در هفت ماه ابتدایی امسال به بیش از  ۶۱میلیون تن رسیده که  ۶۲درصد وزن و  ۵۲درصد
ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.
سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک با تشریح وضعیت تجارت ایران با همسایگان خود گفت که از مجموع
تجارت  ۹۸میلیون و ۶۸۷هزار و۵۸۱تنی کشور به ارزش ۵۴میلیارد و ۸۱۲میلیون و ۴۵۰هزار و۴۹دالر ،در هفت
ماه نخست امسال ۶۱ ،میلیون و  ۴۶۵هزار و  ۹۶۴تن به ارزش ۲۸میلیارد و  ۳۱۹میلیون و ۲۶۱هزار و ۳۰۵دالر،
مربوط به تبادل کاال با ۱۵کشــور همسایه بوده است که  ۶۲درصد وزن و  ۵۲درصد ارزش کل تجارت را به خود
اختصاص داده است .بر اساس این گزارش ،در این مدت ۴۷میلیون و۸۸۵هزار و۳۰۶تن کاال به ارزش ۱۴میلیارد
و  ۷۸۲میلیون و  ۷۳۶هزار و  ۴۵۴دالر به  ۱۵کشور همسایه صادر شد که  ۶۴درصد وزن و  ۵۵درصد ارزش کل
صادرات هفت ماهه کشور بوده است.
در رابطه با میزان صادرات به کشورهای همسایه ،عراق با ۱۹میلیون و ۷۴۰هزار و ۲۰۸تن به ارزش پنج میلیارد و
 ۴۸۲میلیون و ۶۲۰هزار و ۲۹۳دالر ،ترکیه با۱۰میلیون و۹۹۵هزار و۵۵۶تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷میلیون
و  ۲۷۸هزار و  ۲۵۰دالر ،امارات با شــش میلیون و  ۶۰۱هزار و  ۵۸۹تن به ارزش دو میلیارد و  ۵۸۹میلیون و ۵۶۰
هزار و۴۸دالر ،افغانستان با دو میلیون و ۷۸۹هزار و ۹۸۱تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵میلیون و ۵۰۱هزار و۹۵۵
دالر و پاکستان با یک میلیون و ۵۹۰هزار و۳۲۹تن به ارزش ۶۵۵میلیون و ۱۵۴هزار و۹۳۰دالر ،پنج مقصد اول
صادرات کاالهای ایرانی به همسایگان بود.
همچنین عمان با ۳۲۷میلیون و ۴۲هزار و ۴۸۴دالر ،روسیه با ۳۱۷میلیون و ۳۵۸هزار و ۵۳۹دالر ،آذربایجان با
 ۲۷۲میلیون و۹۵۸هزار و ۳۷۲دالر ،ارمنستان با ۱۸۰میلیون و ۴۲۵هزار و ۷۶۵دالر ،ترکمنستان با ۱۷۴میلیون
و  ۱۶۳هزار و  ۸۹دالر ،قزاقســتان با  ۹۵میلیون و  ۲۰۹هزار و  ۷۶۵دالر ،قطر با  ۸۵میلیون و  ۳۷هزار و  ۳۲دالر،
کویت با  ۷۶میلیون و  ۲۴۶هزار و  ۶۶۹دالر ،بحرین با چهار میلیون و  ۱۳۸هزار و  ۲۴۷دالر و عربستان سعودی
با ۴۱هزار و ۱۸دالر به ترتیب مقاصد۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال ۱۴۰۰بودهاند.
در میان ۱۴۳مقصد صادراتی کشور ،عراق رتبه دوم ،ترکیه سوم ،امارات رتبه چهارم ،افغانستان پنجم ،پاکستان
هفتم ،عمان  ،۱۰روسیه  ،۱۱آذربایجان  ،۱۲ارمنستان  ،۱۵ترکمنستان  ،۱۶قزاقستان  ،۲۲قطر  ،۲۳کویت ،۲۶
بحرین ۷۰و عربستان ۱۲۱بوده است.
در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز از مجموع واردات  ۲۳میلیون و ۵۸۰هزار و ۶۵۸تنی کاال به ارزش
 ۲۷میلیارد و  ۷۳۸میلیون و  ۶۲۳هزار و  ۲۴۲دالری کشور در هفت ماهه نخست ۱۳ ،میلیون و  ۵۸۰هزار و ۶۵۸
تن کاال به ارزش ۱۳میلیارد و ۵۳۶میلیون و ۵۲۴هزار و ۸۵۱دالر مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی
و دریایی با ایران بوده است که  ۵۸درصد وزن و  ۴۹درصد ارزش کل واردات را شامل می شود.
امارات با فروش 6میلیون و ۸۶۹هزار و۸۸۱تن کاال به ارزش هشت میلیارد و۵۹۵میلیون و ۵۲۰هزار و۹۲۷دالر
در صدر کشورهای طرف معامله با ایران قرار دارد که بیش از  ۵۰درصد وزن و ۶۳درصد ارزش کاالهای وارداتی
به کشور از همسایگان را به خود اختصاص داده است.

هر برگه تسهیالت مسکن با عبور از مرز  ۸۰هزار تومان ،به گرانی هزینه دریافت وام خرید مسکن دامن زد.
قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در معامالت دیروز با افزایش ۱۰تا ۱۵هزار تومانی ،از کف
دامنه ۷۰هزار تومانی ،وارد کانال ۸۰هزار تومان شد.
تالحظهثبتاینگزارشمتوسطقیمتبیشترنمادهایزیرمجموعهتسهدربازه ۸۱تا ۸۳هزارتومانقراردارند
و تقریب ًا در همه نمادها ،افزایش قیمت در معامالت دیروز به ثبت رسیده است.
گرانترین معامله اوراق تسهیالت مسکن به نماد تسه ( ۹۹۰۵اوراق مسکن مرداد سال گذشته) با قیمت هر
برگه ۸۶هزارو ۶۰۰تومانوارزانترینمعاملهنیزبهنمادتسه( ۹۹۰۶اوراقمسکنشهریورسالقبل)باقیمت
 ۷۸هزار و ۵۱۵تومان اختصاص داشت .بیشترینتعداد اوراق فروخته شده در معامالت دیروز نیز به دو نماد تسه
 ۰۰۰۶وتسه( ۰۰۰۷اوراقمسکنشهریورومهرامسال)بابهترتیب ۳۱هزارو ۲۸هزارو ۵۲۵برگهتعلقداشت.
برخی کارشناسان اقتصادی علت افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن را افزایش تقاضای خرید این اوراق
با توجه به افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن از ابتدای مهر ماه امسال و افزایش تحرکات در بازار مسکن
عنوان میکنند .هر چند که بر اساس اعالم گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مهرماه امسال،
تعداد معامالت مسکن ۵۴۷۱فقره بود که نسبت به ماه قبل از آن (شهریور امسال) با انجام ۷۷۸۹فقره معامله،
کاهش حدوداً ۳۰درصدی را نشــان میدهد؛ با این حال برخی گزارشهای میدانی اگرچه از کاهش شدید
قدرت خرید مسکن حکایت دارد ،اما با توجه به نابسامانی سایر بازارها ،از احیای خریدهای سرمایهای در بازار
مسکن خصوص ًا با اعمال افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن در بانک تخصصی این بخش ،حکایت دارد.
در حال حاضر متقاضیان دریافت تسهیالت خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا سقف  ۴۸۰میلیون تومان
میبایست ۹۶۰برگه ۵۰۰هزار تومانی خریداری کنند که با احتساب میانگین قیمت هر برگه ۸۲هزار تومان،
 ۷۸میلیون و ۷۲۰هزار تومان هزینه دریافت این تسهیالت خواهد شد .این در حالی است که سقف تسهیالت
جعاله مسکن که بخشی از وام خرید مسکن است ۸۰ ،میلیون تومان بوده و لذا متقاضیان وام مسکن معادل
حدوداًیکوامجعاله،بایدهزینهدریافتاینتسهیالتکنند.همچنینسقفواممسکنمجردهایتهرانینیز
 ۲۸۰میلیونتوماناستکهمتقاضیباید ۵۶۰برگه ۵۰۰هزارتومانیخریداریکندکهدرنتیجههزینهدریافت
این تسهیالت ۴۵،میلیون و ۹۲۰هزار تومان با احتساب متوسط قیمت هر برگه ۸۲هزار تومان خواهد بود.
حسن محتشم ،کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی درباره پیشبینی
آیندهاینبازارگفت:ماازیکطرفباحدود ۲.۵میلیونمسکنخالیو ازسویدیگرافتشدیدتوانمتقاضیان
مواجهیم .بنابراین وارد رکود شدهایم که نه تنها تا پایان سال جاری بلکه تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
مگر اینکه تیم اقتصادی دولت بتواند به اقتصاد رونق بدهد .بانک مرکزی باید ارزش پول ملی را حفظ کند،
دالر را در محدوده ۲۸هزار تومان نگه دارد تا شاهد افزایش قیمت طال و مسکن نباشیم .وی خاطرنشان کرد:
افزایش قیمت کاالها هنوز در بازار مسکن تاثیر نگذاشته است .زمانی که ارز باال میرود مسکن میایستد .در
حال حاضر نیز چون توان طرف تقاضای واقعی در بازار مسکن کاهش پیدا کرده قیمتها به ثبات رسیده است.

اخبار کوتاه

روند کاهشی ارزش سهام عدالت

ارزشواقعیسهامعدالتهمسوباروندنزولیبازارروبهکاهشاست،به
طوریکهارزشواقعیسهامعدالتباارزشاولیه ۴۹۲هزارتومانینسبت
به حدود دو هفته قبل بیش از ۲۰۰هزار تومان کاهش داشته است.
پس از آزادسازی سهام عدالت مشموالن این سهام که روش مستقیم
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند میتوانند با مراجعه به
سامانه www.samanese.irارزشواقعیسهاموجزییاتدارایی
خودرامشاهدهکنند.البتهاینارزشیکساننیستوتحتتاثیرنوسانات
بازار افزایشی یا کاهشی میشود .برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰اسفند سال گذشته ۱۸میلیون
و  ۷۸۰هزار تومان قیمت داشــت ،در حالی که قیمت این سهام در ۱۶
تیرماه سال جاری تا ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود.
ســهامی که در روزهای نخســتین آزاد سازی ســهام عدالت یعنی
اردیبهشتماه و خردادماه سال ۱۳۹۹بیش از ۲۰میلیون تومان قیمت
داشت .در این راســتا ،در یازدهم مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت با
ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانــی بیش از  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
قیمت داشت و طبق آخرین قیمت ها ،این سهام اکنون کمی بیشتر از
 ۱۱میلیون و  ۷۵۰هزار تومان قیمت دارد که هفت میلیون تومان آن
قابلفروشاست.همچنیندر ۲۵مهرسالجاری،ارزشسبد ۵۳۲هزار
تومانی سهام عدالت به  ۱۳میلیون و  ۳۷۰هزار تومان رسید و در پنجم
آبانماهنیزارزشاینسبدتا ۱۳میلیونو ۱۰۸هزارتومانکاهشیافت.
بر این اساس طبق آخرین ارقام که در  ۲۸آبان ماه به روز رسانی شده
است ،ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی حدود
 ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان قیمت داشت که نسبت به دو هفته قبل
بیش از  ۲۰۰هزار تومان کاهش داشته است .همچنین از این میزان،
حدود ۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان آن قابل فروش است.

استفاده حداکثری تجار ترکیه از بازار
فوالد ایران

عضو انجمن فوالد گفت :تحریم مانع افزایش صادرات فوالد به سوریه
شدهودولتاینکشور محدودیتیاعمالنکردهاستودراینبینتجار
ترک با استفاده از شرایط موجود ،حداکثر بهره را میبرند.
سیدرضا شهرستانی در مورد وضعیت صادرات فوالد به سوریه ،اظهار
کرد:تحریمهایاعمالشدهعلیهدوکشورایرانوسوریه،مانعافزایش
صادراتکاالبهاینکشورشدهاستبههمیندلیلنیزشاهدمحدودیت
در زمینه صادرات فوالد به سوریه هستیم.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد افزود :بنابراین هیچ
محدودیت و مانعی برای صادرات فوالد ایران به سوریه از طرف دولت
این کشور اعمال نشده است؛ منتهی محدودیت صادرات به سوریه به
علت تحریمها در سال جاری بیشتر شــده است .وی تصریح کرد :از
سویی دیگر به علت تحریمها تجار ایرانی نمیتوانند با حجم باالیی
فوالد و میلگرد به ســوریه صادر کنند ،لذا در این خصوص نیاز داریم
بخشی زیادی از میلگردهای صادراتی ایران از طریق ترکیه و بخشی
کمینیزازاقلیمکردستانبهسوریهارسالشود.شهرستانیگفت:تجار
ترکیه نیز با استفاده از شرایط موجود حداکثر بهره را میبرند؛ تجار ترک
میلگرد را از ایران  ۵۷۰تا  ۵۸۰دالر در هر تن میخرند و با سود  ۱۲۰تا
 ۱۳۰دالری به تجار سوری میفروشند .وی ادامه داد :حدود  ۸۰درصد
صادراتفوالدایرانبهسوریهبهمیلگردوحدود ۲۰درصدنیزبهتیرآهن
اختصاص دارد .شهرستانی تصریح کرد :آمارها نشان میدهد که در ۷
ماه نخست امسال ۵۷هزار تن فوالد به ترکیه و ۶هزار و ۵۰۰تن فوالد
به سوریه صادر شده است.
عضوهیئتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفوالدتاکیدکرد:دولتسوریه
برای خرید فوالد از ایران هیچ محدودیتی به وجود نیاورده اســت ،اما
محدودیتهابیشتربهمسائلتحریمبازمیگرددکهباعثشدهصادرات
میلگرد و تیرآهن از ایران به سوریه با مشکالتی مواجه شود.

شاخص بورس کانال ۱/4میلیون
واحد را از دست داد

شاخص کل بورس با افت ۲۷هزار واحدی به رقم ۱میلیون و ۳۸۳هزار
واحد کاهش یافت .هفته گذشته بورس به کار خود در کف کانال ۱.۴
میلیون واحدی پایــان داد و دیروز برای دومین بار در  ۲ماه اخیر نقطه
مقاومت ۱.۴میلیونواحدیراازدستدادوبهکانال ۱.۳میلیونواحدی
برگشت .شاخص هم وزن نیز ۳۲۳۶واحد منفی شد و در رقم ۳۸۳هزار
و  ۵۲۸واحد قرار گرفت.

افزایش سپرده قانونی ۵بانک
به  ۱۳درصد

یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی  ۵بانک
به  ۱۳درصد به دلیل رعایــت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری
داراییهای شبکه بانکی خبر داد .وی درخصوص روند اجرای کنترل
ترازنامهبانکها،اظهارداشت:اینبرنام هبانکمرکزیدرحالاجرااست
و در همین راستا نرخ سپرده قانونی 5بانک کشور که نسبتهای تعیین
شدهبرایرشدترازنامهرارعایتنکردهبودند،بهسقف 13درصدافزایش
یافته است .وی افزود :بانک مرکزی باجدیت کنترل ترازنامه بانکها را
پیگیری میکند و اجرای این ضوابط برای بانکها کار سختی نیست
چون کافی است میزان تسهیالت اعطاییشان را در حدود تعیین شده
قراردهندامااگرایننسبترارعایتنکنندمشمولجریمهشدهوسپرده
قانونی آنها به 13درصد افزایش مییابد .پیش از این نرخ سپرده قانونی
اغلب بانک در سطحی کمتر از  11درصد قرار داشت و افزایش سپرده
قانونیاین 5بانکتاثیربسیارمحسوسیبرکاهشرشدضریبفزاینده
خواهدداشت.هرچندکهبهتربودبانکمرکزیمتناسبباوضعیتمالی
و نرخ کفایت سرمایه هر بانک سقفهای متفاوتی برای رشد ترازنامه
بانکها در نظر میگرفت ،اما در مجموع کنترل رشد ترازنامه بانکها
در شرایط فعلی گامی موثر در کنترل رشد نقدینگی است.
در صورت ادامه این روند میتوان انتظار داشــت تا پایان ســال رشد
نقدینگیبهکمتراز 30درصدبرسدکهاینرقمباتوجهبهمیزانتورمدر
سال جاری ،مناسب ارزیابی میشود .در صورت ادامه اهتمام دولت به
عدم استقراضازبانکمرکزیوکنترلترازنامهبانکهامیتوانانتظار
داشت نرخ تورم در تا پایان سال  1401به حدود  20درصد کاهش یابد.

باران گوجه فرنگی را گران کرد!

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی علت افزایش قیمت گوجه
فرنگی و ســیب زمینی را بارش های اخیر دانســت و گفت که این
بارش ها منجر شــد تا بخشی از محصوالت آسیب ببینند و ورود آنها
به بازار با کندی انجام شود .ســیدرضا نورانی گفت :صادرات میوه و
تره بار آزاد است و مشکل قانونی برای آن وجود ندارد .میزان صادرات
 ،افزایش یا کاهش آن هم بایستی توسط گمرک اعالم شود .وی ادامه
داد:شاید صادرات نقش بسیار کوچکی در افزایش قیمت ها داشته باشد
اما قطعا دلیل اصلی نیست .رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی
اضافه کرد :طی یکی دو هفته گذشته به دلیل بارندگی های زیاد گوجه
فرنگیهایی که در فضای باز تولید شدند آسیب دیدند و ورود آنها به بازار
مصرف با کندی صورت گرفت .در مورد سیب زمینی هم همین اتفاق
رخ داد و بارش ها و گل شدن زمین برداشت آنها را دشوار کرد .به گفته
وی گوجه فرنگی های گلخانه ای قابلیت صادرات دارند و اگر افزایش
قیمتی رخ دهد در این نوع محصول خواهد بود .وی تصریح کرد :تا یک
ماه آینده تولید گوجه فرنگی گلخانه ای دو تا سه برابر بیشتر خواهد شد.

