
شاید سال ۹۸ تنها سالی باشد که به گفته بخش 
خصوصی ش�عار »رونق تولید« به معنای واقعی 
تحقق یافته، زیرا با پاک ش�دن بازارها از جنس 
خارجی و خروج رقب�ای تولیدکنندگان داخلی ، 
رونق در تولید و بازار ش�کل گرفته  اس�ت، البته 
مش�کالت تأمین ارز ، مق�ررات دس�ت  و پا گیر ، 
مش�کالت فضای کس�ب و کار و تأمی�ن به موقع 
مواد اولی�ه همچنان به ق�وت خود باقی اس�ت، 
اما در س�ایه همراه�ی نکردن دول�ت و مجلس ، 
بخ�ش خصوص�ی همچن�ان مش�غول تولی�د 
و دس�ت و پنجه نرم کردن با مش�کالت اس�ت.

بيش از چهار سال است شعار هايي با اولويت اقتصادي 
به عنوان شعار سال از سوي رهبري انتخاب مي شود. 
نام گذاري هر س��ال ب��ا رهنمود رهب��ري به معني 
اولويت  بخش��ي و هدايت برنامه  ها در جهت تحقق 
اهداف بلند داخلي و خارجي ايران اس��ت. رويكرد 
اقتصادي شعارهاي مذكور در چهار سال اخير از آن 
رو ضرورت يافته كه ناتواني  هاي اقتصادي پيوسته 
ابزار اصلي فش��ار بيگان��گان  در قال��ب تحريم  هاي 
پي در پي و متنوع شده است.  هر ساله با پايان يافتن 
تعطيالت نوروز دولت و مجلس با اولويت بندي كارها 
و وظايفشان از برنامه هاي جديد خبر مي دهند، اما با 
پايان يافتن سال، در مي يابيم كه اقدام مشخصي براي 
تحقق شعار سال انجام نشده است. رهبري در نوروز 
۹۸ با نامگذاري امسال با نام »سال رونق توليد« رونق 
يافتن توليد را موجب »تحول در بخش هاي مختلف 
اقتصادي«، »كاهش بيكاري، تورم و فقر«، »افزايش 
ارزش پول مل��ي« و حتي »ايجاد ت��وازن و كاهش 
كس��ري بودجه كش��ور« خواندند و تأكيد كردند: 
»دولت، مجلس و همه كس��اني كه توانايي ورود به 
حيطه توليد دارند، براي تحقق شعار امسال با وظايف 
سنگيني روبه رو هستند. دستگاه هاي مسئول بايد 
به توليد كننده، سرمايه گذار و فعال اقتصادي سالم 
از زواياي مختلف از جمله اصالح قوانين و مقرراِت 

فضاي كسب و كار كمك كنند.«
امس��ال نيز رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در ۲۰ 
فروردين به اين كميس��يون ويژه حمايت از توليد 

ملي مأموريت داد كه براي تحقق ش��عار س��ال ۹۸ 
مبني بر رونق توليد راه��كار ارائه دهند. حميد رضا 
فوالدگر، رئي��س اين كميس��يون در اين خصوص 
مي گويد: »رئيس مجلس اين وظيفه را به كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملي محول كرد تا محورهاي 
رونق توليد در كشور را تعيين كند. كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملي داراي چهار محور كاري است. 
اولين گام حمايت از توليد است، گام بعدي پيگيري 
اجراي صحيح سياس��ت هاي اصل ۴۴ براي تقويت 
بخش خصوصي و به ميدان آمدن مردم است، گام 
بعدي بهبود مس��تمر فضاي كس��ب و كار و آخرين 
گام بحث اش��تغال و تحقق سياس��ت هاي اقتصاد 

مقاومتي است.« 
فوالدگر با اش��اره به اينك��ه اين كميس��يون از دو 
سال گذشته براس��اس چهار محور در جهت رونق 
حوزه اقتصادي اق��دام و برنامه ريزي كرده اس��ت، 
مي افزايد: »حمايت از توليد، پيگيري اجراي صحيح 
سياس��ت هاي قانون و اصل ۴۴ براي تقويت بخش 
خصوصي براي به مي��دان آوردن م��ردم در حوزه 
اقتصادي، بهبود مستمر محيط كسب و كار و اشتغال 
و تحقق سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي در بحث 
اش��تغال از جمله چهار محور كاري اين كميسيون 
بوده كه از اس��فند س��ال ۹5 تاكنون در حال اجرا 
است.«  اين نماينده مردم در مجلس دهم مي گويد: 
»در بخش توليد ما گزارشی نظارتي تهيه كرديم تا 
ببينيم چه ميزان قانون استفاده از حداكثر توان توليد 
داخل محقق شده است و به اين نتيجه رسيديم اين 
قانون بايد اصالح ش��ود و در سال ۹۷ طرح حداكثر 
اس��تفاده از توان توليد داخل��ي و حمايت از كاالي 
ايراني را تهيه كرده و تا ماه آينده )ارديبهشت ۹۸( 
تبديل به قانون مي شود. اين كميسيون گزارشي در 
مورد قانون رفع موانع توليد تهيه كرده و اين اولين 
گزارش در خصوص نحوه اجراي اين قانون است كه 

در نوبت قرائت در صحن علني مجلس قرار دارد.« 
وي مي افزايد: »محور بعدي كه كميسيون پيگيري 
كرده اس��ت، اجراي صحيح سياس��ت هاي اصل ۴۴ 
بود كه گزارش��ي نظارتي در اين خصوص تهيه شد 

و به دنبال آن دو طرح براي اص��الح اين قانون تهيه 
شده است. در اصل ما به س��متي رفتيم تا نهادهاي 
تنظيم گر ي��ا رگالتور در بخش هايي ك��ه انحصار در 
قيمت وجود دارد، راه بيفت��د و در بخش خصوصي 
شفاف سازي ايجاد شود.« فوالدگر تأكيد مي كند: »ما 
به دنبال تهيه گزارشي هستيم تا ببينيم چرا بخش 
خصوصي نتوانسته به جايگاه اصلي كه براي آن تعريف 
شده ، دست يابد و دچار فساد شده است. محور سوم 
فعاليت هاي كميسيون بهبود فضاي كسب و كار است. 
كميسيون گزارشي در س��ال ۹۶ تهيه كرد و به اين 
نتيجه رسيد كه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار 
به طور كامل اجراي نشده است، لذا كارگروهي تشكيل 
ش��د تا به طور مس��تمر در اين زمينه فعاليت كند و 
اقدامات الزم براي بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي 
رتبه جهاني انجام شود. در اصل مؤلفه هاي محيطي 

فضاي كسب و كار را بررسي كرديم.« 
اكنون كه در ماه هاي پاياني س��ال رونق توليد قرار 
داريم، وعده هاي رئيس كميسيون در ابتداي امسال 
در همان حد باقي مانده و نمايندگان مجلس و حتي 
اعضاي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي حاضر 
نيس��تند در خصوص اقداماتش��ان در حول چهار 
محوري كه در آغاز سال وعده دادند، توضيح دهند. 
نمايندگان ملت در ۱۰ ماهه گذش��ته در خصوص 
بهبود فضاي كسب و كار و تغيير قوانين دست و پاگير 
و تحقق اقتصاد مقاومتي اقدام شايسته اي نداشتند، 
اما بخش خصوصي معتقد اس��ت كه در سال ۹۸ با 
خروج رقباي خارجي توانس��تند، شعار امسال را به 

معناي واقعي تحقق بخشند. 
  دول�ت و مجل�س در رفع قوانی�ن و صدور 

مجوزها با تولید همراه نبودند
محد عرب، مدير  عامل گروه توليدي شيما كفش در 
گفت و گو با »جوان« درخصوص تحقق شعار امسال 
مي گوي��د: »متأس��فانه دولت و مجل��س در صدور 
مجوزها، قوانين ارزي، ثبت سفارش ها و صادرات كه 
دغدغه اصلي توليد كنندگان در سال جاري بود با ما 

همراه نشدند.«
وي از مشكالت تأمين مواد اوليه براي بخش توليد 

خبر مي ده��د و مي ا فزايد: »توليد كنن��ده به جاي 
اينكه توانش را براي بخش توليد و صنعت بگذارد، 
درگير ص��دور مجوزه��اي الزم يا تأمي��ن ارز براي 
واردات مواد اوليه است؛ در حالي كه با توجه به شرايط 
فعلي اقتصادي پيش بيني مي شد كه دولت بيش از 

سال هاي گذشته با توليد كنندگان همراه شود.«
 محمد عرب تأكيد مي كند: »امس��ال تنها س��الي 
اس��ت كه مي توانيم مدع��ي توليد داخل��ي و رونق 
باشيم؛ چراكه با خروج رقباي خارجي عرصه براي 
توليد بازتر شد و مردم نيز براي خريد كاالي داخلي 
رغبت بيشتري داش��تند.« وي مي افزايد: »در حال 
حاضر ب��ازار از خارجي ها پاك ش��ده و به دليل نرخ 
ارز، قاچاق نيز صرفه اقتصادي ن��دارد و گران تمام 
مي شود؛ از اين رو اگر دولت بخش خصوصي را كمك 
كند و كيفيت توليد داخلي افزايش يابد، بازار رونق 

بيشتري مي گيرد.« 
وي از كمبود كارگر در تهران خبر می دهد و مي گويد: 
»با رونق بخش كشاورزي در روس��تا ها بسياري از 
كارگران س��اده به روستا ها بازگش��تند و كارگران 
افغاني نيز به دليل كاهش ارزش ريال به كشورشان 
برگشتند، از اين رو كارگر س��اده در تهران و اطراف 
پايتخت بسيار كم شده و در صنف كفش و پوشاك 

بيش از ساير حرفه ها اين كمبود ديده مي شود.« 
  پایین آمدن تابلوهاي ال جي و سامسونگ 

اتفاق خوب امسال بود 
همچنين فعاالن حوزه لوازم خانگي از بهبود توليد 
س��خن مي گويند و پايين آمدن تابلوهاي برندهاي 
ال جي و سامسونگ را اتفاق خوب امسال مي دانند 
و معتقدند جايگزيني برندهاي ايراني كه س��ال ها 
تحت ليسانس اين دو شركت كره اي كار مي كردند، 
در حال حاضر ب��ه خودكفايي تقريبي رس��يدند و 
مي توانند نمونه هاي مشابه خارجي را توليد و عرضه 
كنند. توليد كنندگان لوازم خانگ��ي اميد دارند كه 
با تأمين لوازم خانگ��ي مورد نياز م��ردم بتوانند در 
س��ال هاي آينده به كشورهاي همس��ايه صادرات 
داش��ته باش��ند. به گفته يك��ي از توليد كنندگان، 
مردم در س��ال هاي اخير لوازم خانگي سامسونگ را 
خريداري مي كردند با اين عنوان كه كره اي هستند، 
اما تمام اين كااله��ا تحت نظارت سامس��ونگ در 
جاده مخصوص ته��ران با گارانتی معتب��ر توليد و 

عرضه مي شد. 
  رونق تعاوني ها در سال ۹۸ 

رئيس اتاق تعاون ايران از رونق تعاوني هاي توليدي 
در سال جاري خبر مي دهد و در گفت و گو با »جوان« 
مي گويد: »تعاوني ها نيز مانند ساير توليد كنندگان 
با مشكالتي در بخش عدم تثبيت قوانين و مقررات، 
تأمين مواداوليه توليد، ماليات و مس��ائل مربوط به 

تأمين اجتماعي دست به گريبان بودند.«
 بهمن عبداللهي از مش��كالت اين بخش با بانك ها 
س��خن مي گويد و معتقد اس��ت: »بانك ها به دليل 
مشكالت داخلي ش��ان ديگر توان كمك به توليد و 
صنعت را ندارند و قادر به حمايت نيس��تند، از اين 
رو توليد كنندگان بايد به دنبال منابع جديدي براي 
تأمين مالي بنگاه هاي توليدي ش��ان باش��ند. ما در 
جلسات متعددي كه با مسئوالن دولتي داشتيم از 
آنها كمك خواستيم كه متأسفانه اراده اي براي رفع 
اين مشكالت وجود نداش��ته است.«  وی مي گويد: 
»به رغم تمامي مشكالت فوق بخش توليد با همت 
بخش خصوصي پيشرفت خوبي داشته، اما به طور 
كلي توليدات كشاورزي، ش��يالت و پرورش ماهي 
در شركت هاي تعاوني در سال جاري رونق بسياري 
داش��تند و از لحاظ قيمتي و روند توليد از پيشرفت 

خوبي برخوردار بودند.« 
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تحقق رونق توليد با خروج رقباي خارجي  
گزارش »جوان« از چگونگي تحقق شعار امسال

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

كاهش ساالنه صادرات نفت عربستان
ب�ر   2۰1۹ س�ال  در  س�عودي  عربس�تان  نف�ت  ص�ادرات 
ک�رد.  پی�دا  کاه�ش  1۰/75درص�د  س�االنه  مبن�اي 
به گزارش اويل پرايس، آمار منتشره از سوي سازمان JODI نشان داد 
مجموع صادرات عربستان سعودي شامل نفت خام و محصوالت نفتي 
در سال ۲۰۱۹ به  ۸/33۹ ميليون بشكه در روز رسيد كه در مقايسه با 
۹/3۴۴ ميليون بشكه در روز در س��ال ۲۰۱۸ كاهش داشت. صادرات 
نفت عربستان سعودي در دسامبر نس��بت به ماه پيش از آن تغييري 

نداشت و ۷/3۷ ميليون بشكه در روز بود. 
براساس آمار، صادرات نفت عربستان س��عودي در طول سال ۲۰۱۹ 
از۷/۴ميليون بشكه در روز فراتر نرفت. در سپتامبر كه تأسيسات نفتي 
اين كش��ور هدف حمالت هوايي قرار گرفت، ص��ادرات نفت به ۶/۶۷ 
ميليون بشكه در روز افت كرد كه پايين ترين ميزان در ۲۲ ماه گذشته 
بود. تا پايان سال ۲۰۱۹ عربستان سعودي نفت كمتري در مقايسه با 
سال ۲۰۱۸ و دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ صادر كرد، زيرا در تالش بود ميزان 
عرضه به امريكا كه شفاف ترين آمار ذخاير نفت را دارد، كاهش دهد و 

همزمان سهم خود را در بازار آسيا تقويت نمايد. 
جفري موري، مدير تحقيقات كاالي جهاني بانك »گلدمن ساكس« در 
مصاحبه با بلومبرگ اظهار كرد: كندي فعاليت صنعتي چين بدترين 
شوك را به تقاضا براي نفت در بيش از يك دهه گذشته وارد كرده است. 
عربستان سعودي با پايين بردن قيمت فروش رسمي گريدهاي نفتي 

خود براي مارس، به افت اخير تقاضا واكنش نشان داده است. 

كرونا به  اپل زد!
ش�دید  اف�ت  از  بیانی�ه اي  انتش�ار  ب�ا  تازگ�ي  ب�ه  اپ�ل 
گس�ترده  تحت تأثی�ر ش�یوع  ای�ن ش�رکت  درآمدزای�ي 
وی�روس کرون�ا و کاه�ش تقاض�ا در چی�ن خب�ر داده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، اپل به تازگي با انتش��ار بيانيه اي كم سابقه خطاب 
به سرمايه گذاران و س��هامداران خود اعالم كرده است كه تحت تأثير 
شيوع گسترده ويروس خطرناك و كش��نده كرونا قادر نخواهد بود به 
پيش بيني هاي صورت گرفته درباره كسب درآمد و سودآوري هاي خود 
در سه ماهه اول و دوم سال مالي ۲۰۲۰ دست پيدا كند؛ چراكه تقاضاي 
محصوالت مختلف علي الخصوص گوشي هاي آيفون در چين كه بدون 
ش��ك يكي از بزرگ ترين بازارهاي فروش براي اين غ��ول تكنولوژي 
امريكايي به شمار مي رفت، به شدت پايين آمده است. از طرف ديگر، 
توليد كارخانه فاكسكان كه توليدكننده اصلي گوشي هاي آيفون اپل 
به شمار مي رود، به شدت تحت تأثير شيوع ويروس كرونا قرار گرفته و با 

محدوديت هاي فراواني روبه رو شده است. 
ويروس كرونا از حدود دو ماه پيش تاكنون جان بالغ بر ۲ هزار نفر را در 
چين گرفته و بيش از ۷۰ هزار نفر را در كشورهاي متعدد جهان مبتال 
كرده است.  همزمان با ش��يوع گس��ترده ويروس خطرناك و كشنده 
كرونا در چين و ساير مناطق شرق آسيا، س��ازمان بهداشت جهاني با 
اعالم وضعيت اضطراري در جهان از تمامي ش��هروندان كش��ورهاي 
مختلف درخواس��ت كرد كه از هرگونه س��فر غيرض��روري به مناطق 
پرخطر خودداري كنند.  همچنين بسياري از شركت هاي بزرگ فعال 
در حوزه هاي مختلف همچون تكنولوژي و خودروس��ازي نيز دفاتر و 
كارخانه هاي خود را تا اطالع ثانوي در چين تعطيل كردند. بدين ترتيب 
توليد و عرضه محصوالت مختلف تكنولوژي نيز به ش��دت در اين بازه 

زماني كاهش يافته است. 

اخراج ۳۵ هزار نفر از بزرگ ترين بانك اروپا
بانك اچ اس بي س�ي طرح هایي را ب�راي ف�روش 1۰۰ میلیارد دالر 
از دارایي های�ش، کوچك ک�ردن بخ�ش س�رمایه گذاري خود و 
تجدید س�اختار در امریکا و اروپا اعالم کرد. این تجدید ساختار 
به معن�اي اخراج ۳5 هزار نفر طي س�ه س�ال آین�ده خواهد بود. 
به گزارش رويترز،   اعالم اين تجديد ساختار در حالي صورت مي گيرد 
كه ميزان س��وددهي اين بانك انگليسي بدون كس��ر ماليات در سال 
۲۰۱۹ افت 33 درصدي را شاهد بوده است. كاهش رشد اقتصادي در 
بازارهاي عمده اي كه اچ اس بي س��ي در آنها حضور دارد، شيوع سريع 
ويروس كرونا، طوالني ش��دن فرآيند خروج انگليس از اتحديه اروپا و 
كاهش نرخ هاي بهره بانك هاي مركزي از عوامل كاهش سوددهي اين 
بانك اعالم شده اس��ت.  هر چند اين بانك انگليسي در طي چند سال 
گذشته از سرمايه گذاري هاي خود در آس��يا و به ويژه چين ميلياردها 
دالر سود كسب كرده، اما عملكرد ضعيف در اروپا و امريكا موجب افت 
سوددهي كلي آن شده است.  تغيير اس��تراتژي اچ اس بي سي از سوي 
نوئل كوئين، دبير اجرايي موقت بانك ارائه ش��ده است. به گفته نوئل 
براساس اين برنامه تعداد كارمندان بانك طي سه سال آينده از ۲35 به 
۲۰۰هزار نفر كاهش خواهد يافت. بزرگ ترين بانك اروپا از نظر ميزان 
دارايي كه بخش عمده دارايي هايش در آسيا قرار دارد، ميزان سوددهي 
سال ۲۰۱۹ خود قبل از كسر ماليات را ۱3/35ميليارد دالر اعالم كرده، 

درحالي كه اين رقم در سال پيش از آن ۱۹/۸۹ميليارد دالر بود. 
اچ اس بي سي در بيش از 5۰ كشور جهان از جمله اروپا، امريكاي شمالي، 
خاورميانه و آس��يا فعاليت دارد و حدود نيمي از درآم��د و ۹۰ درصد 

سوددهي اين بانك از بازار آسيا به دست مي آيد. 

محكوميت روسيه به پرداخت ۵0 ميليارد دالر 
به سهامداران سابق  يك شركت نفتی

دادگاه اله�ه اعالم ک�رد که روس�یه باید به س�هامداران س�ابق 
شرکت نفت یوکاس این کش�ور 5۰ میلیارد دالر غرامت بپردازد. 
به گزارش راش��اتودي، دادگاه تجديد نظر الهه اعالم كرد حكم س��ال 
۲۰۱۶ درباره شكايت سهامداران ش��ركت نفت يوكاس روسيه در لغو 
حكم پرداخت غرامت به سهامداران درست نبوده و روس ها همچنان 

بايد 5۰ ميليارد دالر به آنها پرداخت كنند. 
وزارت دادگستري روسيه بالفاصله پس از اين حكم اعالم كرد كه به اين 

تصميم دادگاه الهه اعتراض خواهد كرد. 
در نخستين اقدام در سال ۲۰۰3 دادگاه داوري بين المللي حكم داده 
بود كه روسيه با اعمال ماليات سنگين عليه شركت يوكاس مالكيت اين 
شركت نفتي را تصاحب كرده است و بنابراين بايد 5۰ ميليارد دالر به 
سهامداران، غرامت بدهد. روسيه هم با ارسال مستندات خود به دادگاه 
الهه اين حكم را نقض كرد و به تفصيل جزئيات تخلفات انجام شده در 
تملك سهام شركت يوكاس را ارائه داد و تالش كرد تا صالحيت شكات 
را در دادگاه زير سؤال ببرد.  در سال ۲۰۱۶ دادگاه منطقه اي الهه حكم 
ديوان دادرس��ي قبلي را رد كرد. در تابستان س��ال ۲۰۱۶ سهامداران 
ش��ركت يوكاس به دادگاه الهه اعتراض كرده و خواس��تار نقض حكم 
دادگاه منطقه اي ش��دند كه به آنها حق دريافت غرام��ت نمي داد كه 
هم اكنون اين حكم دوباره نقض شده و دادگاه هلندي خواستار پرداخت 

5۰ ميليارد دالر غرامت از سوي روس ها به سهامداران شده است.  
پرونده ش��ركت نفتي يوكاس نخستين بار در س��ال ۲۰۰3 در روسيه 
باز ش��د و اين ش��ركت نفتي متهم به تخلفات مالياتي بود و در س��ال 
۲۰۰۶ اعالم ورشكس��تگي كرد و دارايي هاي خ��ود را در يك مذاكره 
به عنوان بخشي از انحالل به فروش رساند.  ميخائيل خودوروكوفسكي، 
مديرعامل سابق اين شركت، و پالتون لبدوف، شريك وي در دادگاه به 

جرم اختالس، پولشويي و فرار مالياتي متهم شناخته شدند. 
در س��ال ۲۰۰5 خودوروكوفس��كي به ۹ س��ال زندان محكوم شد كه 
بعدها و در يك دادگاه دوم كه در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، مدت زندان 
به ۱۱سال افزايش يافت. وي در سال ۲۰۱3 از سوي والديمير پوتين، 

رئيس جمهور روسيه بخشيده شد و با ترك روسيه به انگليس رفت.

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

تس�هیالت  اوراق  دی�روز  معام�الت  در 
مس�کن، ب�ار دیگ�ر در تع�دادي از نماده�اي 
معامالت�ي، توانس�ت باالتری�ن قیم�ت فروش 
ای�ن اوراق ت�ا 5۰ ه�زار توم�ان را ثب�ت کن�د. 
به گزارش مهر، بازار اوراق گواهي حق تقدم استفاده 
از تسهيالت مسكن بانك مسكن در معامالت ديروز 
توانس��ت رونق خوب��ي را تجربه كن��د، اگرچه بازار 
مسكن در ركود به سر مي برد، اما به نظر مي رسد با 
توجه به افزايش وام نوس��ازي بافت هاي فرسوده به 
ويژه براي سازندگان حرفه اي تا ۱۷۰ميليون تومان 
و همچنين محاسبه عوارض صفر براي صدور پروانه 
ساخت در اين بافت ها كه مشوق خوبي براي نوسازي 
در اين بافت ها است، سازندگان اقدام به خريد اوراق 

تسهيالت از فرابورس كرده اند. 
به خصوص كه براساس آمار منتشره از سوي دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
در سه ماهه پاييز امسال صدور پروانه ساختماني در 
تهران در ماه هاي مهر و آذر با رش��د به ترتيب ۲۸ و 
۱۲درصدي نسبت به ماه هاي قبل از آن مواجه بوده 
كه اكثراً در بافت هاي مياني و مناطق ۹ تا ۱۲ تهران 
كه در زمره بافت هاي فرسوده هس��تند، اين اتفاق 
رخ داده اس��ت. مش��اهدات ميداني نيز از افزايش 
روند ساخت و س��از در بافت هاي فرس��وده پايتخت 

خبر مي دهد. 
با اين حساب بيشتر متقاضيان خريد اوراق تسهيالت 
مس��كن در معامالت روزهاي جاري بازار سرمايه، 
سازندگاني هستند كه قصد اس��تفاده از تسهيالت 
نوسازي بافت هاي فرسوده را با نرخ سودهاي نسبتاً 

پايين تر از نرخ سود تسهيالت خريد مسكن، دارند. 
به خصوص كه نرخ سود وام نوسازي بافت فرسوده 
از محل اوراق، ۱۶درصد بوده كه ۱/5 درصد كمتر از 

نرخ سود اين تسهيالت براي خريد مسكن است. 
ايجاد صف خريد تنها ۶۲۰ نفره براي تس��ه ۹۷۰۹ 
)اوراق تسهيالت مس��كن صادره در آذر ۹۷( كه در 
معامالت ديروز بيش از ۴۸ هزار برگ��ه از اين نماد 
به فروش رس��يد و نيز ثبت تنها ۲35 فقره معامله 
براي نماد معامالتي تس��ه ۹۷۰۸ ك��ه بيش از 3۰ 
هزار برگه از آن به فروش رس��يد، مي تواند شاهدي 

بر اين مدعا باشد. 

از همين رو اگرچ��ه در معامالت هفته گذش��ته و 
نخس��تين روز هفته جاري، خريد و ف��روش اوراق 
تس��هيالت با كاهش هم در قيمت و ه��م در تعداد 
مواجه ب��ود، ام��ا در س��ه روز اخير، قيم��ت اوراق 
تسهيالت مسكن توانس��ت از بازه كمتر از ۴5 هزار 
تومان به تدريج رش��د كرده و ديروز در شش نماد 

معامالتي به 5۰ هزار تومان برگردد. 
همچنين در س��ه نماد معامالتي تسه ۹۷۰۸، تسه 
۹۷۰۷ و تسه ۹۸۱۰ )اوراق تسهيالت مسكن صادره 
در مهر و آبان ۹۷ و دي امسال( ميزان عرضه اوراق 
باالی 3۰ هزار برگه و به ترتيب، 3۰ هزار، ۴۸ هزار 

و 3۷ هزار برگه بود. اين در حالي است كه بازار اين 
اوراق در هفته گذشته شاهد كاهش گسترده خريد 

از نظر تعداد بود. 
متوسط قيمت اوراق تسهيالت مس��كن تقريباً در 
همه نمادهاي معامالتي تس��ه ديروز بين ۴۷ تا ۴۸ 
هزار تومان ثبت شد. حتي براي سه نماد معامالتي 
۹۶۱۲، ۹۷۰۱ و ۹۷۰۲ كه در آستانه حذف از بازار 
س��رمايه به دليل اتمام تاريخ اعتبار آنها ظرف سه 
ماه پيش رو است نيز متوسط قيمت ۴۷ و ۴۸ هزار 
توماني در معامالت ديروز كشف شد؛ اين در حالي 
اس��ت كه معموالً اوراق تس��هيالتي كه در آستانه 
اتمام تاري��خ اعتبار هس��تند، در پايين ترين قيمت 
معامالت اين ابزار نوين بازار سرمايه، خريد و فروش 

مي شوند. 
گفتني اس��ت، بر اس��اس اعالم فراب��ورس كه طي 
بيانيه اي در ۲5 بهمن ماه منتش��ر شد، محدوديت 
ورود س��فارش خريد و انجام معامل��ه اوراق گواهي 
صادره بانك مس��كن به ميزان حداكثر ۲۸۰ ورقه 
براي هر ك��د معامالتي در هر جلس��ه معامالتي در 
نظر گرفته شده است.  با توجه به اينكه براي دريافت 
تسهيالت ۲۴۰ ميليون توماني خريد مسكن، ويژه 
زوجين در ته��ران به عنوان باالتري��ن رقم اين نوع 
از تس��هيالت مس��كن، متقاضيان بايد ۴۸۰ برگه 
خريداري كنند، عماًل دو جلسه معامالتي اين روند 
به طول مي انجام��د.  همچنين ب��ا در نظر گرفتن 
ميانگين ۴۸ هزار توماني براي هر برگه، متقاضيان 
بايد ۲3 ميليون و ۴۸ هزار توم��ان بابت حق تقدم 

دريافت تسهيالت مسكن هزينه كنند. 

هزينه وام مسكن ۲۳ ميليون شد
بازگشت اوراق تسهیالت مسکن به 5۰ هزار تومان

   گزارش 2


