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اقتصاد

سال چهارم شماره 990

«همدلی» از رکود ادامهدار در یکی از پرحاشیهترین بازارها  گزارش میدهد

خبر

خواب زمستانی مسکن

تاکید سازمان حمایت  مصرف کنندگان  و
تولیدکنندگان
ن نخرند
مردم گرا 

معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
با تشــریح جزئیات قیمت  ۱۵قلم محصول لبنی ،گفت:
پرونده تخلف گرانفروشــی برخی شــرکتها ،به تعزیرات
حکومتی ارسال شد .به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت،
معدن و تجارت؛ داوود موســوی ضمن تاکید بر الزماالجرا
بودن قیمت گذاریهای اخیر گفت :هر گونه افزایش قیمت
فرآوردههای لبنی بدون طی فرآیند مربوط ،شامل بررسی
قیمت و تهیه گزارش کارشناســی توســط این سازمان و
تصویب در کارگروه تنظیم بازار ،فاقد وجاهت قانونی است.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شــبکه های توزیعی
اقتصادی افزود :در همین رابطه پرونده تخلف گرانفروشی
برخی شرکتهای لبنی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال
شده است.
او گفت :مشکالت و مسائل طرح شده از سوی واحدهای
لبنی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه منجمله شیرخام
و مواد بســته بندی در حال بررسی و انعکاس به مسئوالن
ذیربط برای تصمیم نهایی قرار دارد.
موسوی در پایان افزود :این سازمان کماکان ضمن بررسی
عللتخلــف واحدهای لبنی ،موضوع برخورد با متخلفین را
به جدیت پیگیری کرده و از مــردم میخواهد در صورت
مشــاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴
اطالع داده تا رسیدگی الزم صورت گیرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛
بدهی خارجی ایران به ۱۱میلیارد دالر
رسید

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی در
سه ماه نخست سال جاری بیانگر میزان تغیرات ترازحساب
جاری ،صادارات ،واردات و البته بدهی خارجی نســبت به
سال قبل است .به گزارش اقتصادآنالین ،بدهیهای خارجی
کشور معموال وامها و دریافتهایی است که عمدتا از سوی
بانک مرکــزی از طریق منابع خارجی اعم از خصوصی یا
دولتی تامین میشــود و بهطور طبیعی تعهداتی را برای
بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مشخص ایجاد
میکند .مســئولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی است و
عمدتا دریافت و پرداخت از کانال این بانک انجام میشود
ولی این بدان معنا نیست که بدهیهای خارجی به مصرف
بانک مرکزی رسیده و توزیع آن در بخشهای مختلف انجام
میشود.
تازهترین آمــاری که بانک مرکــزی از روند بدهیهای
خارجی ایران منتشر کرده اســت ،از این حکایت دارد که
در پایان خردادماه ســال جاری حدود  ۱۰میلیارد و ۴۴۱
میلیــون دالر بدهی خارجی دارد که باید به آن حدود یک
میلیارد و  ۴۴۴میلیون دالر معوقه (عدم پرداخت بدهی در
سررسید) را اضافه کرد که در مجموع به حدود  ۱۱میلیارد
و  ۸۸۵میلیون دالر میرســد .بدهیهای خارجی ایران از
سال  ۱۳۹۳تاکنون حدود پنج میلیارد دالر افزایش یافته
و از حــدود پنج میلیارد و  ۱۰۸میلیون دالر به رقم فعلی
رسیده است.
از بدهی خارجی حدود  ۱۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالری
ایران حدود چهار میلیارد و  ۷۵۴میلیون دالر برای امسال
سررسید شده و باید تســویه کند .این در حالی است که
از رقم بدهیهای ایران به کشــورهای خارجی برای سال
۱۳۹۸حدود یک میلیارد و  ۶۶۳میلیون دالر ۱۳۹۹ ،یک
میلیــارد و  ۴۵۲میلیون دالر ۱۴۰۰ ،تا  ۹۲۳میلیون دالر
و برای سال  ۱۴۰۱حدود یک میلیارد و  ۶۴۹میلیون دالر
دیگر ســر رسید و باید پرداخت میشــد و عدم پرداخت
موجب افزایش معوقات خواهد شد.

عضوکمیسیونصنایعمجلس:
بستهای برای لغو ممنوعیت واردات
طراحی شود

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
باید یک بسته برای لغو ممنوعیت واردات خودرو طراحی
شود ،گفت :از ســر گیری واردات خودرو می تواند موجب
ساماندهی بخشی از آشفتگیهای بازار شود.
توگو با
اقتصادآنالین  -المیرا اکرمی؛ سعید باستانی در گف 
خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنالین با بیان اینکه واردات خودرو
به لحاظ تعــداد حدود  7درصد ســهم واردات را به خود
ی دهد ،گفت :البته به لحاظ ارزشــی ،واردات
اختصاص م 
خودرو حدود  20درصد سهم بازار را در اختیار دارد و عددی
که به آن تعلق میگیرد حدود  1.7میلیارد دالر اســت که
عدد قابل توجهی است.
او در ادامه افزود :این موضوع را هم باید مدنظر داشت که
حدود  3.7میلیــارد دالر واردات قطعات و مواد اولیه برای
خودروسازیها انجام میشود و حتی اگر تولید داخلی را هم
تقویت کنیم و بار موضوع را به سمت خودروسازی ببریم باز
هم ارزبری خواهیم داشــت و اینطور نیست که اگر واردات
خودرو انجام نشود ،دیگر ارزبری نداشته باشیم.
باســتانی عنوان کرد :در واقع بسیاری از کارشناسان هم
معتقدند که مابه التفاوت ارز حاصل از قطعات و مواد اولیه
برای خودروســازیها و واردات خــودرو عدد قابل توجهی
نیست.
نماینــده مردم تربــت حیدریه در مجلــس با تاکید بر
اینکه لغو ممنوعیت واردات خودرو میتواند به بخشــی از
آشــفتگیهای بازار پایان دهد ،گفت :در عین حال که لغو
ممنوعیت واردات خودرو اقدام درســتی اســت اما باید بر
واردات خودرو مدیریتی اعمال شود .این مدیریت باید از نظر
حجم خودروی وارداتی ،حجم سیلندر ،قیمت ،کشورهای
مبدا ،تعیین تعرفهها و تعیین وضعیت اسقاط خودروهای
فرسوده به ازای واردات هر خودرو باشد و در واقع باید یک
پکیج و بسته برای آن طراحی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی
مجدد طرح ساماندهی بازار خودرو در این کمیسیون اظهار
کرد :با بررسی مجدد طرح ساماندهی خودرو احتمال قوی
وجود دارد که ممنوعیت واردات خودرو لغو شود.
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در مهر ماه جاری   ۴۲۶۲فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش  ۳۰درصدی نشان میدهد
همدلی| مســکن این روزها در رکود تورمی بهســر
میبرد؛ بازاریکه به گفته فعاالنش بعد از افزایش قیمتی
کــه در ماههای اخیر تجربه کرد ،از اواســط تابســتان
تاکنون رونق چندانی ندارد و چند وقتی میشــود که
در سوتوکور به سر میبرد .گزارشهای میدانی نشان
میدهد کــه در چند ماه اخیر میــزان خرید و فروش
مسکن در بسیاری از نقاط پایتخت با کاهش محسوسی
مواجه بوده ،تا جاییکه به گفته برخی مشاوران تقریبا
هر دو ماه یکبار در این بازار معامله انجام شــده است.
افت معامالت مسکن در ماههای اخیر در حالی گزارش
میشود که اوضاع مستاجران نیز تحت تاثیر این وضعیت
مســکن قرار گرفته اســت .به صورتی که بسیاری از
مستاجران از مناطق شمالی پایتخت به مناطق مرکزی و
برخی نیز به نقاط جنوبی و حتی حاشیه شهر مهاجرت
کردهاند .براســاس گــزارش های رســمی وزارت راه و
شهرسازی در نیمه اول امسال قیمت مسکن در تهران تا
 60درصد ،در کل کشور حدود  40و در کل کشور بدون
احتساب تهران تا  30درصد افزایش یافت .این افزایش
جهشی قیمت مسکن در شرایطی رخ داد که بازار مسکن
طی 5ســال گذشته در رکود نسبی به سر می برد اما با
افزایش قیمت ارز و سکه در بازار بخشی از نقدینگی ها
هم به سمت بازار مسکن هجوم آورد.
مهم ترین دلیل ورود نقدینگی به سمت بازار مسکن
بحث عدم ثبات در اقتصاد کشور بود که باعث شد مردم
برای حفظ ارزش ســرمایه خود اقــدام به خرید کاالی
بادوامی همچون مسکن کردند و در حالی که در طول
 4الی  5ســال گذشته مسکن به کاالی نسبتا مصرفی
تبدیل شده بود ،در یک چشم به هم زدن با زمزمه های
گرانی در بازارها یک کاالی سرمایه ای محسوب شد.
در حال حاضر هم که با نوســانات قیمت ارز در بازار
مواجه هستیم  ،اظهارات متفاوتی از سوی کارشناسان
اقتصادی درباره آینده کوتاه مدت بازار مسکن می شود.
عده ای بر این باور هستند که قیمت مسکن هم کاهش
پیــدا می کند اما در مقابل برخی دیگر می گویند بازار
خانه های کم متراژ رونق پیدا می کند که این رونق به
معنای گرانی است .البته در نهایت آنچه که در دیدگاه
کارشناسان بازار مسکن مشترک است ،بحث ورود دوباره
بازار مسکن به رکود است.
از طرفی نیز نگاهی به وضعیت مســکن از گذشــته
تاکنون نشــان میدهد که در فاصله ســالهای  ۹۲تا
نیمه نخســت  ۹۶بخش مسکن و به طور کلی صنعت
ساختمان با رکود ســنگینی مواجه بود .آنطور که این
گزارشها وضعیت بازار مســکن را روایت میکنند ،در
برخی ماههای ســال  ۹۵آمار معامالت مسکن به کمتر
از  ۱۰هزار فقره خرید و فروش در یک ماه رســیده بود.
از اینرو کارشناسان مسکن برای خروج از این وضعیت
راهکاری بهتر از تحریک تقاضای خرید مســکن پیش
روی مسکن نمیدیدند .با این همه بر اساس گزارشهای

رســمی و حتی میدانی ،این بخش با تمام تالش دولت
و نظام بانکی برای اثرگذار بودن تســهیالت مسکن ،به
جز چند ماه پایانی نیمه دوم سال  ۹۶و تا حدودی سه
ماه ابتدایی سال جاری که افزایش معامالت مسکن رقم
خورد ،باز هم درگیر رکودی است که بنظر میرسد در
ادامه روند گذشته در جریان است.
بر اساس گزارشها ،از اواخر خرداد ماه امسال تا پایان
مرداد ماه تعداد معامالت مســکن به شدت افت کرده
اســت .به گونه ای که از  ۱۹هزار فقره معامله مســکن
در اردیبهشــت ماه ،به  ۱۵هزار فقره در خرداد و سپس
 ۱۳هزار فقره در ماه های تیر و مرداد امســال رسیدیم.
پیش بینی می شود این روند کاهشی در حالی در اواسط
تابســتان اعالم شد که به باور بســیاری از کارشناسان
پیشبینی شــده بود این روند تا اواخر نیمه دوم سال
ادامه داشته باشد .حاال همانطور که پیشبینی شده بود
این گمانهزنیها درست از آب در آمدهاند و حال و هوای
مسکن چندان هیجانی نیســت .بر همین اساس ،آمار
ثبت شده در سامانههای ملکی نشان میدهد در  ۱۶روز
ابتدای مهرماه امسال حجم معامالت مسکن شهر تهران
نسبت به زمان مشابه سال قبل  ۳۰درصد کاهش یافته
است .به گزارش ایسنا ،در  ۱۶روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۷
بالغ بر  ۴۲۶۲فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران
انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰
درصدی نشان میدهد .پس از رونق نسبی از آذرماه سال
گذشته ،ورود به دوره رکود معامالتی مجددا در بازار نیمه
جان مسکن شهر تهران از مردادماه امسال کلید خورده

و همچنان ادامه دارد .با رشد یکباره قیمت مسکن متاثر
از نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال گذشته رقم خورد،
بازار مسکن در مسیر افت معامالتی قرار گرفت .نقدینگی
نوسانگیران در بهار امســال مانع از آن شد که حجم
خرید و فروش آپارتمان در پایتخت کاهش محسوسی
داشته باشد .اما از ابتدای مردادماه به دلیل فاصل ه ایجاد
شده بین توان متقاضیان واقعی با قیمت مسکن ،کاهش
شدید معامالت رقم خورد.
مهم ترین دلیل ورود نقدینگی به سمت
بازار مسکن بحث عدم ثبات در اقتصاد
کشور بود که باعث شد مردم برای حفظ
ارزش سرمایه خود اقدام به خرید کاالی با
دوامی همچون مسکن کردند و در حالی
که در طول  4الی  5سال گذشته مسکن به
کاالی نسبتا مصرفی تبدیل شده بود در یک
چشم به هم زدن با زمزمه های گرانی در
بازارها یک کاالی سرمایه ای محسوب شد

خرید و فروش مســکن شــهر تهران در شش ماهه
نخست امســال در مقایســه با مدت مشابه سال قبل
 ۱۲.۱درصد کاهش یافته است .با این حال روند کاهش
معامالت از مردادماه شدیدتر شده است .مقایسه تعداد
قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به
زمان مشابه سال قبل از فروردین تا شهریورماه امسال به

ترتیب  -۳۳.۵ ،-۳۳.۲ ،-۷ ،-۳.۱ ،۱۶.۷ ،-۶.۳بوده است.
همانطور که مشاهده میکنید تنها در اردیبهشت ماه
قراردادهای خرید و فروش افزایش  ۱۶.۷درصدی داشته
و در ســایر ماهها نزولی بوده است.اما در روزهای اخیر
که قیمت ارز مقداری کاهش یافته ،برخی کارشناسان
بــه اثرگذاری این روند بر بخش مســکن و کاهشــی
شدن قیمتها معتقد هستند و برخی دیگر میگویند
که قیمتها باال میرود.محمدمهدی مافی ،کارشناس
اقتصاد مسکن ،در این زمینه به ایسنا گفته است« :در
صورتی که دولت مشوقهای الزم را برای تسهیل شرایط
ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند ،سرمایههایی
که هماکنون از بازار ارز خارج میشود ممکن است وارد
بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم.
البته این اتفاق میتواند با تصمیمات ساده برای خالص
شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی
پیچیده و قوانین دســت و پاگیــر مواجهند ،به راحتی
کنترل شود».
همچنین مهدی ســلطانمحمدی در این خصوص
میگوید« :رابطهی ارز و مســکن دوگانه اســت؛ بدین
صــورت که بازار ارز هــم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت
بر بازار مســکن میگذارد .از یک بعــد دالر به عنوان
رقیب مســکن ،وقتی که برای ســرمایهگذاران جذاب
میشود طبیعتا اقبال به مســکن کاهش مییابد؛ زیرا
مسکن کاالیی است که تغییرات کندی دارد ،بنابراین
سرمایهگذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دالر،
طال و بورس بروند.

از سوی دیگر افزایش دالر عالمتی میدهد که ارزش
ریال دارد کاهش مییابد ،انتظارات تورمی باالست و در
چنین شرایطی بخشــی از توجهات برای حفظ ارزش
خرید سرمایههای قبلی خانوار به سمت مسکن میرود.
از ایــن زاویه میتوان گفت کــه افزایش قیمت دالر با
افزایش قیمت مســکن همبستگی مثبتی دارد .مضافا
اینکه نهادههای تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقالم
وارداتی متاثر از نرخ دالر هستند که آن هم تاثیر مثبت
در قیمت مسکن دارد .بنابراین رابطه ارز و مسکن به این
نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دالر
باالست ،مسکن نمیتواند همپای آن جلو برود ولی در
طوالنی مدت ،خود را با آن تطبیق میدهد.
بیتاله ستاریان هم معتقد است :بازارهای ارز و طال به
عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کالن به
صورت کوتاه مدت سرمایهها را به سمت خود میکشند
و بعد از تخلیه این بازارها سرمایهها وارد مسکن میشود.
دالر و سکه در دورهای که جاذب هستند به صورت کوتاه
مدت منابعی را به ســمت خود جذب میکنند و بعد با
ارزش افزودهای به بخش مسکن میرود.
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون انبوهسازان نیز با بیان
اینکه در ســالهای گذشــته عرضه و تقاضا در بخش
مســکن تقریبا پایاپای بوده است ،تاکید کرد« :در حال
حاضر بخش عرضه در کشــور شرایط مناسبی ندارد .از
ســوی دیگر برای طیف مصرفی ،شرایط بسیار سخت
شده اســت؛ زیرا یک افزایش قیمت را تجربه کردیم و
معتقدم در شش ماه آینده نیز این روند ادامه مییابد .چه
بازار دالر به آرامش برســد و چه نرسد در هر دو صورت
افزایش قیمت را در بازار مسکن خواهیم داشت .مسکن
یک کاالی تولیدی زمانبر است و بخش تولید در شرایط
ســختی که حتی اجزای کوچک ساختمانی در بازار به
وفور یافت نمیشود با گرانی مصالح و نهادههای تولید
مواجه شده اســت .الجرم قیمت تمام شده واحدهای
مسکونی که در آینده وارد بازار میشوند به مراتب باالتر
از مسکنهای موجود خواهد بود».
بر اســاس این گزارش ،قیمت مســکن پایتخت در
شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهد که
معامالت در مســیر کاهش قــرار دارد .با این وجود ،در
شهریورماه  ۱۳۹۷رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت
مسکن طی شش ماه اخیر شکسته شد .آنطور که بانک
مرکزی گزارش داد ،متوسط قیمت خرید و فروش یک
متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران  ۸میلیون
و  ۱۰۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل  ۹.۴درصد
و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۷۴.۱درصد رشد نشان
میدهد .معامالت اما همچون ماههای گذشــته ســیر
نزولی داشته است .در شهریورماه  ۱۳۹۷تعداد معامالت
آپارتمانهای مســکونی شهر تهران به  ۱۰هزار و ۳۰۰
واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل
به ترتیب  ۱۳.۹و  ۳۳.۵درصد کاهش نشان میدهد.

گوشه
بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه

حمل و نقل بیشترین طرحهای نیمهتمام را دارد

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد:
بیشتر طرحهای نیمه تمام در حوزههای حمل و نقل ،انرژی و منابع آب متراکم است .درصد
باالیــی از طرح های نیمه تمام در حوزههای حمل و نقل /احصــاء  ۱۴هزار و  ۵۰۰پروژهبه
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اطالعرسانی ،روابطعمومی و امور بینالملل سازمان
برنامه و بودجه کشور ،مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان
برنامه و بودجه کشور با اشاره به این که تقریبا در همه فصول عمرانی طرح نیمه تمام وجود
دارد ،گفت :تعداد طرحهای نیمهتمام در سطح استانی حدود  ۷۰هزار ،در سطح ملی  ۵۸۰۰و
در مجموع حدود  ۷۶هزار طرح گزارش شده است که از زمان کلنگ زنی برخی از این طرحها
بیش از  ۲دهه میگذرد.
او فقدان توجیه پذیری اقتصادی ،تخصیص نیافتن منابع مالی طرحها و اولویت یافتن برخی
طرحهای دیگر را علل طوالنی شدن عملیات اجرایی طرحها دانست که طبق قانون بودجه
امسال برای برخی از آنها مقرر شده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای
مشارکت عمومی -خصوصی استفاده شود.
خانلو بیان کرد :براساس بررسیهای اولیه صورت گرفته سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۴
هزار و  ۵۰۰پروژه احصاء شدهاند تا بر اساس مشوقهایی که در نظر گرفته شده با مشارکت
بخش خصوصی به نتیجه برسند.
او برخی از این مشوقها را در قالب تبصره  ۱۹قانون بودجه سال  ۱۳۹۷و مصوبه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توجیهپذیری طرحها اعالم کرد و گفت :خرید

اخبار بانک

آغاز بهره برداری از پروژه ملی فاند بانک ملی ایران
بــا رونمایــی از وب ســایت پروژه ملــی فاند بانک ملــی ایران،
تامیــن مالی جمعی و مشــارکت در طــرح های عــام المنفعه و
غیرانتفاعی بــرای متقاضیان در بســتر شــبکه اجتماعی مجازی
عملیاتیشد.
بانــک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشــور در ایفای نقش
اساسی خود جهت ارتقای سالمت و توسعه اقتصادی کشور با تجهیز و
تخصیص منابع ،اقدام به طرح ابداعات مالی جدید در زمینه بانکداری
اســامی کرده که از مهمترین آنها ،محصول ملی فاند (تامین مالی
جمعی) است.
همچنین از آنجا که توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی زمینه
های جدیدی را برای توسعه فعالیت های مالی فراهم کرده است ،از این
رو ملی فاند یکی از فین تک های مهم در زمینه تامین مالی محسوب
می شود که بستر استفاده از شبکه های اجتماعی در راستای بانکداری
اسالمی را فراهم می کند.

تضمینی محصول و خدمات پــروژه ازجانب دولت ،ممنوعیت قیمت گذاری در محصول و
خدمات طرحهای مشارکتی از جانب دولت ،معافیت  ۱۰ساله مالیاتی اجازه تخفیف قیمتی،
ارائه تضامینی ،امکان ایجاد کاربریهای چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با
حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتیکه براساس مصوبات کارگروههای
واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق هاست.
خانلو همچنین اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهمترین مشوقهای بخش

احساس مسئولیت و پیشرو بودن ،رسیدن به هدف
را تضمین میکند
دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران ،در اولین روز
از همایش سراسری روسای حوزههای صف ،ستاد و شعب ممتاز شبکه
این بانک ،طی ســخنانی وجود انرژی ،احساس مسئولیت ،پیشگام و
پیشرو بودن در هر برنامهای را برای رسیدن به اهداف ضروری عنوان
کرد.
حجتاله صیدی در این همایش گفت :هر سازمانی برای پیشرفت و
بقاء و استمرار فعالیتها نیازمند برنامه است و یک سازمان بدون برنامه
به واقع یک سازمان شکست خورده محسوب میشود.
دریافت نشان عالی پربازدهترین و سودآورترین
شرکت سرمایهگذاری توسط شرکت پارسآریان
در شــانزدهمین اجالس ســران و مدیران معتبرترین شرکتها
و ســازمانهای عالی رتبه ایرانی ،نشــان زرین اســتقامت ملی در
خدمات ســرمایهگذاری به علیاکبر امینتفرشی مدیرعامل شرکت

خصوصی در اجرای واگذاری طرحهای نیمهتمام دانست و گفت :این عامل در کنار منابع نظام
بانکی ،صندوق توسعه ملی (ارزی) ،فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت
هم افزایی و در نهایت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرحها را در پی دارد.
ورود نقدینگیهای سرگردان به طرحهای عمرانی و اشتغالزایی
او اتمام طرحهای نیمه تمام را به سرمایه گذاری  ۵۰۰هزار میلیارد تومانی منوط دانست
و گفت :دارندگان نقدینگیهای سرگردان میتوانند در ورود به این طرحها هم به اشتغالزایی
و درآمدزایی بپردازند و هم در ســازندگی کشور ایفای نقش کنند .خانلو با یادآوری این که
اطالع رسانی درباره طرحهای نیمه تمام طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا بر عهده سازمان صداوسیما و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران است گفت:
تاکنون مراجعات بسیار زیادی در این باره به اتاقهای بازرگانی استانی برای کسب اطالع از
طرحها شده است و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال تهیه سامانه جامعی است تا اطالعات
تکمیلی این طرحهای عمرانی از این طریق و صورت دقیق و شفاف در اختیار سرمایه گذاران
بخش خصوصی قرار گیرد.
او ادامه داد :سازمان برنامه و بودجه استانها باید مرتب با رصد اقدامات دستگاههای اجرایی،
درباره چگونگی توسعه مشارکت یا واگذاری طرحها به بخش خصوصی گزارش عملکرد ارائه
دهند بنابراین در مجموع میتوان گفت که به لحاظ جمیع حمایتها و مشــوقهای مالی،
قضایی و اقتصادی تالش شــده تا بســترهای الزم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت بخش
خصوصی برای تکمیل طرحهای عمرانی دولت فراهم شود.

سرمایهگذاری پارسآریان اهدا شد.
در شــانزدهمین اجالس ســران و مدیران معتبرترین شرکتها
و ســازمانهای عالی رتبه ایرانی که با حضور مرتضی بانک مشــاور
رییسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،محمد
خزاعی رییس ســازمان سرمایهگذاری ،عیسی منصوری معاون وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران و فعاالن اقتصادی کشور
برگزار شــد ،شرکت پارسآریان موفق شد نشان عالی پربازدهترین و
سودآورترین شرکت سرمایهگذاری در ایران را از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،یزدان مقدم مدیرعامل شرکت
بهساز مشارکتهای بانک ملت ،با اشاره به برطرف کردن موانع تولید
در شــرکت کرپ ناز و امیدواری کارگران به افزایش و بهبود شرایط
تولید این کارخانــه در دوره جدید ،به ارائه توضیحاتی در این زمینه
پرداخت و اظهار داشــت :شرکت کرپ ناز با هدف تولید سالیانه ۱۰
میلیون متر پارچه در ســال  ۱۳۶۴با سهامداری سازمان صنایع ملی
تاسیس شد و پس از دوران سازندگی در سال  ۱۳۷۸به بهره برداری
رسید.

فعالیت شرکت«کرپ ناز» در سطح بسیار خوبی
ادامه دارد
مدیرعامل شرکت بهساز مشارکتهای ملت با اشاره به عبور موفق
شــرکت کرپ ناز از موانع تولید ،از افزایش تولیدات این شرکت خبر
داد و گفت :قرار شــده اســت از منابع درآمدی مختلفی ،بازسازی و
نوسازی خط تولید و تامین سرمایه در گردش شرکت در دستور کار
قرار گیرد.

ارائه  70درصد از خدمات بانکی در پیشخوانهای
شهرنت بانک شهر
معاون شــعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به پیشرو بودن
این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک ،گفت :هم اکنون شهروندان
و مشــتریان بانک شهر در سراسر کشور  70درصد از خدمات بانکی
ارایه شده در شعب را می توانند در ساعت مختلف شبانه روز از طریق
پیشخوان های شهرنت دریافت کنند.

