
بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از 
ركود بازارهاي رقيبي چون مسكن، ارز، طال 
و سكه و خودرو همچنان روند صعودي خود 
را ادام�ه مي دهد، به طوري كه روز گذش�ته 
ش�اخص كل اين بازار با جه�ش 1713 واحد 
به رقم 322 ه�زار و 528 واحد رس�يد، اين 
صعود در ش�رايطي رخ داد كه از يك سو در 
آستانه ارائه بودجه منهاي نفت سال آتي به 
مجلس هستيم و از سوي ديگر دولت پاسخ 
روشني براي پر كردن جاي خالي درآمدهاي 
نفتي در بودجه سال آتي ارائه نداده است، در 
اين ميان، رئيس كل بان�ك مركزي و رئيس 
كانون صراف�ان افزايش قيمت ارز را ناش�ي 
از افزايش تقاض�اي ارز در ماه پاياني س�ال 
ميالدي عنوان كرده  و مدعي شده اند كه بازار 
به زودي آرام�ش خود را به دس�ت مي آورد. 
به گزارش »جوان«، ب��ورس اوراق بهادار تهران 
مدتي اس��ت كه بي توجه به ريس��ك هايي كه 
پيرامون بازار مطرح مي باشد، روند صعودي را در 
پيش گرفته است و وضعيت اين روزهاي بورس 
نشان از ورود نقدينگي جديد به بازار دارد؛ البته 
كارشناسان علت عمده رشد بازار را به ركود در 
بازارهاي موازي همانند مسكن، طال، ارز، سكه و 
خودرو نسبت مي دهند. بازار هاي سكه و طال به 
دليل نوسان جزئي بازار ارز با رشد قيمت مواجه 
شده اند، اما به نظر مي رسد تقاضاي چنداني در 
اين بازار ها وجود ندارد و شايد اگر بازارهاي فوق 
از ش��فافيت بيش��تري برخوردار بود، راحت تر 
مي ش��د اين بازارها را تحلي��ل كرد، زيرا حجم 
مب��ادالت در بخش ه��اي ارز و س��كه و طال به 
ش��كل روزانه و هفتگي و ماهانه و ساالنه تقريباً 
نامشخص است و از زماني هم كه معامالت آتي 

س��كه و طال در بورس كاال ب��ا محدوديت هايي 
مواجه ش��د، نيمچه آمارهاي م��ورد نياز براي 

تحليل نيز از دسترس خارج شد. 
از س��وي ديگ��ر، از آنجايي ك��ه آخرين قيمت 
مب��ادالت در بخش زمين و س��اختمان مبناي 
قيمت هاي بعدي قرار مي گيرد و همين امتياز 
طاليي نيز دس��ت برخي از مشاوران امالك در 
مناطقي چ��ون 5 تهران را براي س��فته بازي و 
دستكاري قيمت مسكن بازگذاشته است و باعث 
سه برابر شدن قيمت مس��كن طي شش سال 
اخير شده است و در واقع بازار را از منظر تعداد 
مبادالت به ط��ور واقعي قفل كرده اس��ت، بازار 
مسكن نيز قدرت رقابت خود را در برابر بورس 
از دس��ت داده و همين امر فرصتي شده اس��ت 
تا ب��ورس اوراق به��ادار فعاًل در اقتص��اد ايران 
ترك تازي كند، به وي��ژه آنكه تقريباً در س��ال 
جاري ميانگين س��ودي در حدود 80 درصد را 

نصيب سرمايه گذاران خود كرده است. 
   اثرات بودجه بر بورس

هر چن��د در پاي��ان معام��الت 13 آذر 1398 
ش��اخص كل بورس تهران ب��ا افزايش 1713 
رقمي به 322 هزار و 528 واحد رسيد. و ارزش 
روز بازار نيز به بي��ش از يك ميليون و 176 هزار 
ميليارد تومان رسيد، اما به نظر مي رسد بودجه 
س��ال آتي مي تواند بازار را ب��ا تعديل مثبت يا 
منفي قابل مالحظه همراه كند،  زيرا مؤلفه هايي 
چون به��اي ارز، ماليات ها، تعدي��ل يارانه هاي 
پنهان و پيداي انرژي، تورم، ميزان تأمين مالي 
دولت از بازار س��رمايه، بودجه عمراني، كسري 
بودجه دول��ت، بدهي هاي دول��ت، پروژه هاي 
نيم��ه كاره و نح��وه جايگزين��ي درآمده��اي 
نفتي در بودجه س��ال آتي، نحوه تسويه بدهي 

شركت هاي دولتي به بانك ها مي تواند بر روند 
حركتي صنايع و ش��ركت هاي حاض��ر در بازار 
سرمايه اثر گذار باش��د، البته انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي و همچنين سرنوشت برجام و 
محدوديت هاي فروش نفت و جنگ اقتصادي 
كه امريكا عليه ايران به راه انداخته نيز از اهميت 
قابل مالحظه اي براي بازار س��رمايه برخوردار 

مي باشد. 
في الحال در شرايطي كه خبر از تداوم تخصيص 
ارز 4200توماني به كاالهاي اساسي مي رسد و 
افزايش بهاي ارز نيز به نوعي تكذيب مي شود، اما 
كس��ري بودجه 100ال��ي 150 ه��زار ميليارد 
توماني براي س��ال آتي همچنان م��ورد توجه 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي و افكار عمومي 
است،  زيرا مشخص نيست اين كسري بودجه از 
كدام محل قرار است تأمين شود البته برخي از 
نمايندگان مجلس مدعي ش��ده اند كه موضوع 
دالر 11هزار توماني در بودجه مطرح اس��ت و 
بايد ديد ارز در رهگ��ذر تصويب بودجه پذيراي 

چه نرخي خواهد بود. 
در اين بين بايد گف��ت معامله گران بورس بيش 
از 3/4 ميليارد س��هام حق تق��دم و اوراق مالي 
در قال��ب 405 هزار نوب��ت معامل��ه و به ارزش 
1625 ميليارد تومان دادوستد كردند و در بازار 
فرابورس ايران نيز در پايان معامالت شاخص كل 
79 واحد رشد كرده و به رقم 4195 واحد رسيد 
و ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 241 
هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين معامله گران 
فرابورس بيش از 1/7 ميليارد سهام حق تقدم و 
اوراق مالي در قالب 294 هزار معامله و به ارزش 

1265 ميليارد تومان دادوستد كردند. 
فضاي سرمايه گذاري در شرايطي در بازار هاي 

سرمايه فوق داغ است كه بازار سكه و طال و ارز 
نيز با اندكي تغييرات قيمت مواجه شده اند، هر 
چند كه اطالع دقيقي در رابطه با حجم مبادالت 
ارز و س��كه و طال ارائه نمي ش��ود و اين بازارها 

هميشه در هاله اي از ابهام وجود دارند. 
   نگاهي به نوسان بازار سكه و ارز 

در همين راستا بايد گفت روز گذشته نرخ دالر 
به عنوان ارز ش��اخص در محدوده 12 الي 13 
نوسان داشت، قيمت هر سكه تمام بهار آزادي 
طرح جدي��د، روز چهارش��نبه 13 آذر 98 در 
معامالت بازار آزاد تهران به 4/5 ميليون تومان 
رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم هم 4 ميليون و 420 هزار تومان، نيم 
سكه 2 ميليون و 380 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 520 هزار تومان و س��كه يك گرمي 

900 هزار تومان است. 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1483 دالر و 
20 سنت و هر گرم طالي 18 عيار نيز 449 هزار 

و 466 تومان است. 
   نوسانات بازار ارز، جدي نيست

در شرايطي كه فعاالن اقتصادي در انتظار اعالم 
نرخ ارز در بودجه سال آتي هستند، رئيس كانون 
صرافان با بيان اينكه نوس��انات بازار ارز جدي 
نيست، گفت: اين نوسانات به دليل ورود تقاضاي 
طبيعي به بازار به خصوص در ايام ژانويه و تأمين 

ارز برخي سفرها است. 
كامران سلطاني زاده افزود: در عين حال افزايش 
اخير قيمت ارز را در بخش ديگر مي توان ناشي 
از هيجانات رواني و مقاوم��ت برخي از افراد در 
نگهداري ارزهاي خانگي به دليل شكسته شدن 
ثبات قيمت در يك مقطع كوتاه دانس��ت، اما با 
برنامه اي كه بانك مركزي در اين حوزه تدارك 
ديده و روند طبيعي كه صرافي ها بيان مي كنند، 

اين ارزها به بازار باز خواهد گشت. 
به گفته س��لطاني زاده طي روزهاي گذش��ته، 
مايحتاج عمومي مردم با افزايش قيمت مواجه 
بوده و قيمت ارز نيز بي��ن 4 تا 5 درصد افزايش 
يافته كه بيشتر ناشي از جنبه رواني، تغيير قيمت 
بنزين است؛ در حالي كه پس از گذشت، مدتي 
قيمت ارز به نرخ هاي قبلي باز خواهد گش��ت و 

چشم اندازي افزايشي براي آن متصور نيست. 
وي افزود: نوس��انات ب��ازار ارز به هي��چ عنوان 
نگران كننده به نظر نمي رسد و تغييرات قيمت 
در دامنه 2 تا 3 درصدي كاماًل طبيعي بوده؛ اين 
در شرايطي است كه رسوب ارز در سامانه نيما 
سبب شده، مديريت بازار به شكل بهتري صورت 
گيرد و حتي اين نوس��انات نيز بعد از گذش��ت 

دوره هايي، كاماًل مديريت خواهد شد. 
   سرمايه گذاران مراقب باشند

در پايان بايد گفت هر چند ك��ه فضاي كنوني 
اقتصاد به سود بازار سرمايه است و اخبار خوبي و 
مثبتي از سودهاي اين بازار به گوش مي رسد، اما 
عالقه مندان به سرمايه گذاري در بورس و ناآشنا 
به س��ازوكار بازار س��رمايه بايد عالوه بر ارزش 
افزوده هاي موجود در بازار سرمايه، ريسك هاي 
اين بازار را هم مد نظر قرار دهند و اگر نسبت به 
بازار آشنايي ندارند، بي گدار به آب سرمايه گذاري 

در اين بازار نزنند.
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رشد بورس در خالل ركود در بازارهاي رقيب 
بودجه سال آتی به مؤلفه هايی چون بهای ارز، ماليات و يارانه ها در بازار مالی متأثر است و تازه واردها مراقب 

ريسك های احتمالی باشند

فاطمه عرفانيان   |     جوان

واگذاري كامل صنعت بيمه به بخش خصوصي مهران ابراهیمیان
مي توان�د  دوره  ي�ك  از  گ�ذار  از  بع�د  بيم�ه  صنع�ت 
ش�ود.  واگ�ذار  خصوص�ي  بخ�ش  ب�ه  كام�ل  ط�ور  ب�ه 
 فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتصاد و دارايی   در همايش بيمه و توسعه  
اظهار داشت: غير از بيمه مركزي كه نقش سياستگذاري و نظارت را بر 
عهده دارد بقيه صنعت بيمه قابل واگذاري اس��ت،   اين قابليت صنعت 

بيمه از دريچه ديگر كمك به تسريع در روند توسعه كشور است. 
وي افزود: واگذاري صنعت بيمه فرصت بس��يار خوبي براي مشاركت 
بخش خصوصي در صنعت بيمه كشور اس��ت. مي توانيم ادعا كنيم در 
صنعت بيمه فقط يك ش��ركت به طور كامل دولتي است و بيمه البرز 
هم تنها 20 درصد سهام مربوط به دولت است كه خوشبختانه با اراده 
دولت براي واگذاري سهام بيمه البرز يكبار در نيمه اول امسال بخشي 
از واگذاري سهام دولت در اين زمينه انجام شد و در آينده نزديك نيز 
عرضه دوم را انجام مي دهيم تا بتوانيم س��هام دول��ت را در بيمه البرز 

واگذار كنيم. 
دژپسند گفت: صنعت بيمه به واسطه نقشي كه مي تواند در اقتصاد در 
حال توسعه ايران داشته باشد بايد از سوي قواي مختلف بيش از پيش 
تقويت و حمايت ش��ود. وي با بيان اينكه ام��روز در ايران حدود 500 
ميليارد دالر پوش��ش بيمه وجود دارد، افزود: اين آمار نشان مي دهد 
اگرچه تاكنون توانس��تيم گام هايي را به جلو برداريم، اما فرصت هاي 

بيشماري براي تكميل و توسعه پيش روي اين صنعت قرار دارد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: صنعت بيمه در فرهنگ ما بيش��تر 
در موضوعات فردي و خانوادگي از جمله موضوعاتي مانند بيمه عمر ، 
بيمه زندگي و بيمه ش��خص ثالث داراي اهميت زيادي است، اما براي 
كشوري مانند ايران كه در مسير توسعه قرار دارد بايد قدم هاي مؤثرتري 
برداشته و صنعت بيمه و رش��ته فعاليت هاي بيمه به سمت بيمه ها و 
رشته فعاليت هايي سوق داده شود كه مي تواند قوام و توسعه اقتصادي 
را استحكام ببخشد. دژپسند ادامه داد: وقتي شرايط اقتصادي ايران را در 
يك دوره تاريخي صد ساله نگاه مي كنيم مي بينيم روند توسعه در ايران 
به گونه اي اس��ت كه همواره نيازمند حمايت حكومت ها بوده است، اما 
اين روند نمي تواند همواره تداوم داشته باشد، زيرا منابعي كه حكومت ها 
براي اين ام��ر مي توانند اختصاص دهند پايان ناپذير نيس��ت بنابراين 
بهترين راه مشاركت اس��ت كه مي تواند توده مردم را بدون اينكه روند 

توسعه دچار انحصار گرايي شده باشد، در اين امر سهيم كند. 
وي با بي��ان اينكه بهترين نوع س��هيم ك��ردن م��ردم، صنعت بيمه 
اس��ت، افزود: صنعت بيمه به گونه اي غير محسوس از همه فعاليت ها 
يا آحاد مي تواند جرياني را شكل دهد كه منابع را به سمت يك انباره 
گس��يل دهند و در موقع مناس��ب اين انباره به فرايند توسعه، آسيب 
كمتر به منابع عمومي و تسهيل در رفاه كمك كند. وزير امور اقتصادي 
و دارايي صندوق بيمه حوادث طبيعي را يكي از اقداماتي دانست كه 
اگر چه دوره طوالني را براي نهايي كردن طي مي كند، اما مي تواند در 
كاهش خس��ارت هاي مربوط به بحران ها و حوادث غير مترقبه نقش 

مؤثري داشته باشد. 
دژپسند افزود: وقتي روند صندوق بيمه حوادث طبيعي در اوايل دهه 
80 شروع شد تا سال 92 پيش��رفت الزم را نداشت كه خوشبختانه از 
دولت يازدهم گام هاي جدي تري به خود گرفت. وي گفت: از آنجا كه 
ايران روي نوار حوادث طبيعي مانند س��يل، زلزله و ساير موارد بحران 
قرار دارد وقتي اين اتفاقات و بحران ها به وقوع مي پيوندد هم خانواده ها، 
هم فعاالن اقتصادي و هم دولت به طور يكپارچه دچار دغدغه و نگراني 
مي شوند، زيرا هنوز نتوانستيم فرايند فعاليت صندوق را به طور كامل 

طي كنيم. 
وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر چه ضريب نفوذ بيمه در شش ساله دولت 
يازدهم و دوازدهم به 2/4 درصد افزايش يافت، اما اين ضريب نفوذ در 
مقايس��ه با هدفگذاري 7 درصدي تا پايان برنامه ششم فاصله زيادي 
دارد؛ البته زماني كه اين هدفگذاري در مجلس صورت گرفته بود مورد 
انتقاد ما بود، اما اين هدفگذاري، گامي است كه مي توانيم ضريب نفوذ 
بيمه را به گونه اي افزايش دهيم كه در مقايسه با كشورهاي همسايه به 

مقدار معقول و مطلوبي برسيم.
.....................................................................................................................

 تمديد مهلت برگشت ارز صادركنندگان
سال ۱۳۹۷

بانك مرك�زي مهلت برگش�ت ارز صادركنندگان س�ال 13۹7 را 
براي بهره من�دي از معافيت ه�اي مالياتي اين س�ال تمديد كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي؛ اين بانك مهلت برگش��ت ارز 
صادركنندگان سال 1397 را براي بهره مندي از معافيت هاي مالياتي 

اين سال تمديد كرد. 
در اطالعي��ه بانك مركزي آمده اس��ت: ب��ا توجه به اينك��ه تعدادي از 
صادركنندگان همچنان موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 

1397 خود به چرخه اقتصادي كشور نشده اند، به اطالع مي رساند:
متعاقب توافقات انجام يافته با س��ازمان امور مالياتي كش��ور، تمامي 
صادركنندگان سال 1397 تا پايان دي امسال فرصت خواهند داشت 
براي آخرين بار براي بهره مندي از معافيت هاي مالياتي سال ياد شده 
نس��بت به رفع تعهد ارزي و بازگش��ت ارز حاصل از صادرات متعلقه 
اقدام كنند. بديهي است در پايان مهلت ياد شده، اطالعات بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اين دسته از صادركنندگان به سازمان امور مالياتي 

كشور توسط اين بانك ارسال خواهد شد. 
همچنين به آگاهي مي رساند اطالعات بازگشت ارز حاصل از صادرات 
صادركنندگان تا پايان آبان امسال به سازمان امور مالياتي كشور توسط 

اين بانك ارسال شده است.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

بي نفتي اتاق بازرگاني را هم فلج كرد ؟ 
15 روز از دي��دار رهبر انقالب با فعاالن اقتصادي گذش��ته و هنوز اتاق 
بازرگاني، صنعت، معدن و كش��اورزي هيچ واكنش مناسبي در جهت 
تبيين منويات ايشان براي مصون س��ازي اقتصاد از آسيب تحريم ها از 
طريق تقويت و رونق توليد داخلي نشان نداده است، گويي اتاق بازرگاني 
در رخوت و خماري بي نفتي فرو رفته و ترجيح مي دهد همسو با دولت 
بي برنامه به سوگواري بپردازد تا در اين روزها براي رونق و رفع موانع توليد 
و بهبود محيط كسب و كار يك مطالبه گري جدي و مؤثر داشته باشد. 

روز مل��ي صادرات و اظه��ارات م��ردان اقتصادي به خص��وص معاون اول 
رئيس جمهوري كه با 45 روز تأخير برگزار شد، نشان داد كه در عمل دولت 
و دولتمردان به جاي پيگيري منويات مقام معظم رهبري در رونق توليد در 
اين شرايط سخت تحريم تحميلي، براي بستن »تمام گلوگاه هاي اصلي كار 
و فعاليت اقتصادي كشور از سوي امريكايي ها « به سوگواري نشسته اند.  وزير 
صنعت، معدن و تجارت نيز در روز ملي صادرات ترجيح داد كه صحبت هايش 

در مورد »كنترل بازارهاي داخلي« در رسانه ها منعكس يابد. 
اما چرا اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي در چنين شرايطي تنها 
به برجاي ماندن مشكالت صادرات از سال هاي دور تأكيد كند در حالي 
كه 15 روز پيش رهبر انقالب در ديدار با فعاالن اقتصادي تنها راه حل 
مسائل موجود را مسير تقويت و رونق توليد داخلي با تصميمات صحيح 
و اقدامات الزم مي دانند و از گوشه و كنار خبر از رونق نسبي توليدات 
داخلي به گوش مي رس��د.  چرا بايد اتاق بازرگان��ي، صنعت، معدن و 
كش��اورزي ايران به عنوان تش��كل تش��كل ها و با وجود بيش از 180 
تش��كل نمايندگان برگزيده فعاالن اقتصاد همه استان ها راه دولت را 
پيش برود، در حالي كه رهبري توليدكنندگان را فرماندهان، پيشروان، 
خط شكنان و صفوف مقدم عرصه  حياتي »توليد داخلي، رونق اقتصادي 
و گسترش رفاه عمومي« خواندند. مگر نه اين است كه رونق توليد در 
داخل به خصوص توس��ط بخش خصوصي به افزايش صادرات و حتي 

مديريت واردات و ايجاد رفاه براي عموم منتهي مي شود ؟ 
اكنون كه مي دانيم نبايد گره زدن روند حل مشكالت را به تصميمات 
ديگران ) خارجي ها ( سپرد و رهبر انقالب دستگاه هاي حكومتي را به 
جديت  در بهبود محيط كس��ب وكار و برطرف كردن قوانين مزاحم و 
اصالح عملكردهاي غلط فراخوانده و از س��وي ديگر چندي پيش نيز 
گفته بود كه دولت سخنان اتاق بازرگاني را بخواند، بشنود و ببيند، چرا 
بايد چنين نهاد اقتصادي روزه سكوت بگيرد؟ و از نبود يك برنامه مدون 

و قابل ارائه خود را محروم كند؟ 
 اگر بناي اين نوع تش��كل ها متكي بر افزايش سهم رانت هاي توزيعي 
ناشي از درآمدهاي نفتي نبوده يا اكنون به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد 
در يك »پارادايم شيف« اعتياد اقتصادمان را به نفت كم كنيم و نقش 
فعاالن بخش خصوصي را بيشتر كنيم، چه شخصيت حقوقي اي بهتر از 

اين نهادهاي اقتصادي مي تواند در اين باره نقشه راه ارائه دهد ؟ 
 چرا نبايد با يك تفكر استراتژيك تهديد تحريم را به فرصتي براي حضور 

بيشتر مردم و بخش خصوصي واقعي در اقتصاد بدل كرد؟ 
اكنون زماني است كه اتاق بازرگاني بايد با فاصله گرفتن از اتهام تمركز 
روي واردات و فلج ش��دن اتاق بر اثر كاهش درآمده��اي نفتي به رفع 
مشكالت توليد متمركز ش��ود و س��هم مردم و بخش خصوصي را در 

اتمسفر اقتصادي بيشتر كند. 

۴۲ درصد بنگاه هاي مشكل دار نيمه فعال است 
بر اس�اس گزارش وزير تع�اون، كار و رفاه اجتماعي از فهرس�ت 
بنگاه ه�اي اقتص�ادي مش�كل دار، 42 درص�د از اي�ن بنگاه ه�ا 
نيمه فع�ال و ح�دود 3 درصد ه�م به دالي�ل و مش�كالت خاص 
تعطيل هس�تند، اما قابليت برگش�ت ب�ه چرخه تولي�د را دارند. 
به گزارش روابط عموم��ي وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، حاتم 
ش��اكرمي، معاون رواب��ط كار وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي از 
شناسايي بنگاه هاي مشكل دار خبر داد و گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي براي حمايت از بنگاه هاي مشكل دار كشور اقدام به شناسايي، 
آسيب شناسي و احصاي آمار و اطالعات واحدهاي مشكل دار كشور در 
بخش صنعت، كشاورزي و خدمات كرده تا مش��كالت آنها به صورت 
دقيق بررس��ي ش��ود. حاتم ش��اكرمي افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي طي يك ليست براي پيگيري و رفع مشكل و اتخاذ تصميم 
توسط ستادهاي تسهيل و رفع موانع استاني و ملي، اطالعات واحدهاي 

مشكل دار را به وزارت صمت اعالم كرد. 
وي با اش��اره به تعداد كارگ��ران بنگاه هاي داراي مش��كل گفت: اين 
تعداد در كل كشور حدود 145 هزار است كه 90 درصد آنها مربوط به 
بخش هاي خصوصي و 8 درصد مربوط ب��ه بخش هاي تعاوني و حدود 
2 درصد هم بخش هاي دولتي و عمومي اس��ت كه اي��ن تعداد واحد 

مشكل دار در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدماتي فعاليت دارند. 
وي با بيان اينكه اين بنگاه ها را به علت پيشگيري از تعطيلي شناسايي 
كرديم، گفت: ح��دود 42 درصد از اي��ن بنگاه ها نيمه فعال هس��تند 
و حدود 3 درصد هم به داليل و مش��كالت خاص تعطي��ل اما قابليت 
برگشت به چرخه توليد را دارند. معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: اين بنگاه ها مشكالت متفاوتي دارند؛ 
برخي از اين مشكالت مربوط به سوء مديريت و نداشتن بهره وري به 
دليل فرسودگي يا به روز نبودن خطوط فرآيند توليد هستند؛ همچنين 

اختالفات حقوقي نيز از مشكالت برخي از اين واحدهاست. 
شاكرمي تأكيد كرد: بخشي از مشكالت اين واحدها هم به دليل پايين 
بودن توان جذب سرمايه يا تأمين نقدينگي يا عدم توان قدرت رقابت 
در بازارهاي فروش چه در ب��ازار داخل و چه در بازار خارج و داش��تن 
بدهي هاي بانكي و مش��كالت مش��ابهي ديگري اس��ت كه مي توان با 
حمايت كارگروه هاي استاني ستادهاي تسهيل و رفع موانع توليد هم 
از تعطيلي واحدها جلوگيري كرد و هم براي بازگشت واحدهاي نيمه 

فعال تعطيل به چرخه توليد اقدام شود. 
معاون رواب��ط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي تصريح كرد: 
خوشبختانه با اختياراتي كه شوراي عالي اقتصاد مقاومتي به ستادهاي 
تس��هيل و رفع موانع توليد ملي داده و پيگيري هاي اعضاي ستاد رفع 
موانع توليد كه در تركيب اين ستاد از جمله وزارت صمت، وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي، وزارت كش��ور، س��ازمان برنامه و بودجه و بانك 
مركزي و بخش خصوصي به رياست وزير صنعت و معدن و در استان ها 
و ادارات كل صنايع و معدن برگزار مي شود امكان تقويت و بازگشت اين 

واحدها به چرخه توليد وجود دارد. 
.............................................................................................................

 تعويق زمان ثبت نام طرح ملي مسكن
در ۵ استان

ثبت نام طرح اقدام ملي در مرحله اول براي آمادگي بيشتر متقاضيان 
در پنج اس�تان از 13 آذر به روز ش�نبه، 1۶ آذر تغيي�ر زمان داد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، اولين مرحله ثبت نام متقاضيان 
طرح اقدام ملي توليد و عرضه 400 هزار واحد مسكوني به شكل رسمي 
در 18 آبان در استان هاي سيستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالي 
و خراسان جنوبي آغازش��د و قرار بود روز 14 آذر در پنج استان ديگر 
همدان، يزد، چهارمحال و بختياري، خوزستان و كرمانشاه آغاز شود، 
اما اين زمان به روز شنبه 16 آذر موكول شد. با پيگيري خبرنگار ما از 
وزارت راه و شهرسازي؛ براي اينكه متقاضيان از اينترنت و شرايط برابري 
برخوردار باشند زمان ثبت نام اين پنج استان تغيير يافت. خانه اولي، 
متأهل بودن و داشتن سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا از شرايط الزم 

ثبت نام در طرح ملي مسكن است.
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مؤسس�ات  و  بانك ه�ا  پرداخت�ي  تس�هيالت 
اعتب�اري در هف�ت ماه�ه اول س�ال 13۹8 ب�ه بخ�ش 
بوده اس�ت.  توم�ان  ميلي�ارد  ه�زار   83/۶ بازرگان�ي 
به گزارش »فارس«، تس��هيالت پرداختي بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري در هف��ت ماهه س��ال 1398 به بخش ه��اي اقتصادي 
مبلغ 447/8 هزار ميليارد تومان اس��ت. تسهيالت پرداخت شده 

به بخش صنعت و مع��دن 137/3 هزار ميليارد تومان اس��ت. در 
بخش بازرگاني نيز 83/6 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت 
شده است. سهم تس��هيالت بخش صنعت و معدن و بازرگاني به 

ترتيب 30/7 و 18/7 درصد بوده است. 
سهم تس��هيالت پرداختي در قالب س��رمايه در گردش در تمام 
بخش هاي اقتصادي طي س��ال جاري مبلغ 241 ه��زار ميليارد 

تومان )معادل 53/8 درصد كل تسهيالت پرداختي( است كه در 
مقايسه با دوره مشابه س��ال قبل مبلغ 25/2 هزار ميليارد تومان 
معادل 11/7 درصد افزايش داشته اس��ت. بر اساس اين گزارش، 
تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در بخش صنعت 
و معدن مبلغ 99/3 هزار ميليارد تومان معادل 72/4 درصد از كل 

تسهيالت اعطايي به اين بخش است.

تسهيالت پرداختي بانك ها در 7 ماهه امسال   خبر


