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خبر اقتصادی

قراردادهای اجاره تا پایان دیماه
میتوانند وام ودیعه بگیرند

مدیرکلدفتراقتصادمسکنبااعالماینمطلب
که قراردادهای رســمی تا پایان دیماه مشمول
دریافت وام ودیعه مســکن هســتند ،از تکمیل
مدارک ۵۰۰هزار متقاضی دریافت وام ودیعه طبق
آخرین آمار خبر داد .پروانه اصالنی با اشاره به اینکه
ستاد ملی کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت وام
ودیعه مسکن را تا دیماه امسال تمدید کرد ،گفت:
متقاضیان دریافت وام ودیعه مســکنی که تا پایان
دیماه قرارداد اجارهشــان منعقد شود برای سال
جاری میتوانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
مدیرکلدفتراقتصادمسکنوزارتراهوشهرسازی
ضمنتاکیدبراینکهدرحالحاضرثبتنامجدیددر
خصوص وام ودیعه مسکن انجام نمیشود ،توضیح
داد :افرادی که پیشتر ثبتنام کردهاند ساماندهی
میشوندومبالغیکهبرایپرداختوامودیعهمسکن
درنظرگرفتهشدهبهمتقاضیانواجدشرایطبهمرور
وتدریجیپرداختخواهدشد.

چرتکه 3

کارشناسان در گفتوگو با «توسعهایرانی» آینده بازار سرمایه را درخشان دانستند

بورس درگیر تصمیمات بزرگ؛ تاثیرات کوچک

رشد  ۷۷درصدی فروش
حوالههای ارزی در نیما

ایسنا-مدیرادارهصادراتبانکمرکزیضمن
تاییدافزایشصادراتنفتیکشوروتسریعبازگشت
ارزهای صادراتی در ماههــای اخیر ،گفت :فروش
حوالههای ارزی صادراتی در شــهریور سال جاری
نسبت به مرداد ماه در سامانه نیما معادل ۷۷درصد
رشد داشته است .صمد کریمی گفت :در ماههای
اخیر روند صادرات نفتی کشــور افزایشی بوده و با
تصمیماتوتدابیراتخاذشدهشاهدبهبوداینروند
نیز خواهیم بود که این موضوع توان بانک مرکزی
برای تامین کاالهــای اساســی ،دارو و مواد اولیه،
کاالهایواسطهای،سرمایهایومصرفینهاییونیز
ایجادثباتوآرامشدربازارارزراافزایشدادهاست.

ادامه تامین کاالهای اساسی
با ارز  ۴۲۰۰تومانی

توسعهایرانی-رئیسسازمانبرنامهوبودجه
گفت :تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰
به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می
شود؛لذاسیاستدولتبرایتأمینکاالهایاساسی
وموردنیازمردمدرسالآینده تامینآنباارز۴۲۰۰
تومانی است .محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه
ستادبودجه ۱۴۰۰گفت:سالآیندهآنچهازفروش
نفت به دست میآید به دو شیوه است یکی فروش و
صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را
صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد
و درآمدهای ارزی آن را با ارز  ۴۲۰۰تومانی ،ریالی
آنرادربودجهبیاوریموارزآنرابهکاالهایاساسی
اختصاصدهیم.

مرغداران از جوجهریزی
واهمه دارند

ایســنا -نایب رئیس کانون انجمن صنفی
مرغداران گوشتی با اشــاره به کمبود نهاده دامی و
افزایشروزافزونقیمتآنهادربازارآزادگفت:جوجه
ریزی در واحدهای مرغداری کاهش یافته اســت،
زیرا مرغداران به دلیل کمبود نهاده دامی از جوجه
ریزی واهمه دارند .حبیب اســداهلل با بیان اینکه از
ابتدای ســال تاکنون صرفا وعده تامین نهاده های
دام و طیور را شنیده ایم و در عمل چیزی مشاهده
نکردهایم،اظهارکرد:بهعلتکمبودنهادههایدامی
قیمت این اقالم در بازار آزاد هر روز در حال افزایش
است.ویادامهداد:کمبودکنجالهسویاوذرتباعث
شــده که مرغداران از جوجه ریزی واهمه داشته
باشند و پیشبینی می شود جوجه ریزی بیشتر از
۱۰۵میلیونقطعهدرماهنباشد.

ایمان ربیعی

آینده درخشان اســت ،اما شرایط
کنونی اســف بار؛ این جمله را میتوان
وصف حال بازار ســرمایه در شــرایط
کنونیدانست.
دیروز عقبنشینی بیش از  40هزار
واحدی بورس از پس پیشــروی اندک
در روز شنبه ،بار دیگر سهامداران را در
وضعیتی معلق قرار داد .شاخص بنای
سازگاری را ندارد و هر روز بازی یک گام
به پیش و دو گام به پس تکرار میشود.
داستانبورسباسهامدارانحاالبهیکی
ازتلخترینفرازهایشرسیدهاست.
زمانخداحافظیاست؟
حاالکسانیکهدرچندماهاخیروارد
بازارشدهاندزیانهنگفتیرادرپرتفوی
خود حمل میکنند و درصدند شرایط
مساعدی فراهم شود تا از بازار سرمایه
خارجشوند.فروشسهامعدالتتوسط
دارندگانی که امــروز را میدیدند نیز
دلیل دیگری اســت که زمینه را برای
فروشمهیاکردوازسویدیگرایجادجو

بیاعتمادیدربازارسرمایهخودعاملی
بحرانیبرایشکلگیریوضعیتمنفی
این روزهاست .حاال بورس ،روی دیگر
ســرمایهگذاری را دیده است .انتظار
میرفت در روزهــای تورمی ،بورس از
این تورم مصون نماند ،اما این روزها در
محدودهخیابانحافظخبریازتورم40
درصدی و دالر 30هزار تومانی نیست و
قیمتها به محدوده شــش ماه قبل یا
شایدعقبتربازگشتهاند.
بورسازاسبقدرتپایینآمد
بورس سرمســت بر اســب قدرت
میتاختوروزبهروزبهتعدادمتقاضیان
ورود به بازار ســهام افزوده میشد که
ناگهان یک اتفاق کلید فروپاشی را زد.
شــاخص از دو میلیون واحد عبور کرد
و همه منتظر ارائــه دارا دوم بودند که
خبری درخصوص اختــاف وزیر امور
اقتصادی و دارایــی و وزیر نفت در باب
عرضهدارادومپیچید.یکروزبعدریزش
شاخص آغاز شد ،داســتانی که هنوز
به پایان نرسیده اســت .علی حیدری،
کارشناسبازارسرمایهمیگویدهرچند

درروزهایابتداییبرخیاصرارداشتند
بگوینداینعقبنشینیشاخصاصالح
اســت ،اما حاال مشخص شــد ریزش
شاخصاتفاقافتادهاستوهنوزبازاردر
حالیافتنکفمقاومتیوورودبهپروسه
بهاصطالحکفسازیاست.
وی میگویــد آینــده ایــن بازار
روشن است ،تورمی که در دالر و سایر
بخشهایاقتصادیوجودداردتاثیرش
رابربازارسرمایهخواهدگذاشت،امازمان
ایناتفاقمعلومنیست.
مصطفی صفــاری ،تحلیلگر بازار
سرمایه اما به «توســعه ایرانی» گفت:
تصور من این اســت که رشد شاخص
پسازانتخاباتآمریکااغازشودوسپس
روزهای خوب و ســبز برای بورس فرا
برسد .این کارشناس میگوید هنوز با
وجود همه شرایط رخ داده من معتقدم
با توجه به عقبماندگی ســود سپرده
بانکی از تورم ،بــورس بهترین جا برای
ســرمایهگذاری اســت اما نکته مهم
اینجاست که سرمایهگذاری در بورس
مولفههایی دارد کــه پیشتر چندان

مصطفیصفاری،تحلیلگر
بازار سرمایه به «توسعه
ایرانی» گفت :تصور من این
است که رشد شاخص پس از
انتخابات آمریکا اغاز شود و
سپس روزهای خوب و سبز
برای بورس فرا برسد
از ســوی تازهواردان به بورس رعایت
نمیشد.اینمولفههاعبارتندازشناخت
شرکتها ،شــناخت ماهیت بورس،
بررسی میزان ســوددهی در گذشته و
پیشبینی وضعیت سوددهی در آینده
ودرنظرگرفتنوضعیتسیاسیو....
رشــد شــاخص بورس در فاصله
ســالهای  1397تا مرداد  99چنان
عجیب بود که بســیاری با تصور اینکه
هر سهمی سودده است وارد بازار شدند
حال آنکه همایون دارابی  ،کارشــناس
بازارسرمایهبه«توسعهایرانی»میگوید
اگردرساینریزشتنهاهمینباشدکه

سهامداران بفهمند هر سهمی سودده
نیستوالزاماقیمتشافزایشنمییابد،
بورسوارددورهایتازهشدهاست.
تصمیماتمتعدد
بااثربخشینامعلوم
حاال تصمیمات بسیاری برای رشد
شاخصگرفتهشدهاست.افزایشسقف
حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای
سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد
ثابتدرسهام،حقتقدمسهاموقرارداد
اختیار معامله ســهام پذیرفته شده در
بورسیکیازاینتصمیماتاست.
منع ســرمایه گــذاری بانکها در
بورسلغوشدهاستوازسویدیگرمنع
نوسانگیری یا به عبارتی فروش سهام
در همان روز خرید نیــز به مرحله اجرا
درآمدهاست.
مدیرعامل بــورس تهــران از لغو
ممنوعیت سرمایهگذاری بانک ها در
بورس خبر داد و گفــت :این مصوبه از
امروزقابلیتاجراییدارد.
علــی صحرایی درایــن خصوص
گفته است :بر اســاس مصوبه شورای
عالی بــورس طبق مــواد  ۱۶و  ۱۷که
محدودیتهایی برای سرمایهگذاری
ایجاد شــده بود بــا ایــن مصوبه این
محدودیتهالغوشدهاست.
مدیرعاملبورستهرانافزود:منظور
از این مصوبه سرمایهگذاری بلندمدت
نیست و بانکها پس از خرید هر زمان
که صالح دانســتند طی یک تا دو سال
آینده میتوانند بفروشــند و اصال جزو
سرمایهگذاریبهحسابنمیآید.
ویگفت:اینمصوبهبهبانکهاابالغ
شدهوازامروزقابلیتاجراییداردوحتی
روز گذشته به صورت شفاهی از سوی
وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانکها
ابالغشد.
صحرایی درباره منع فروش ســهام
در روز خرید یا نوســانگیری نیز گفته
است :هر تصمیمی که در بازار سرمایه
گرفته میشــود ،موافقان و مخالفانی
دارداماباتوجهبهجلساتیکهمابابرخی
مسئوالن و اشخاص حقوقی داشتیم،
اکثر کارشناســان با این مسئله موافق
بودند و حدود  ۸۰درصد این تصمیم را
تاییدکردند.

همایون دارابی  ،کارشناس
بازار سرمایه به «توسعه
ایرانی» میگوید اگر درس
اینریزشتنهاهمینباشد
کهسهامدارانبفهمند
هرسهمیسوددهنیست
و الزاماقیمتش افزایش
نمییابد ،بورس وارد
دورهای تازه شده است
مدیرعاملبورسواوراقبهادارتهران
تصریحکرد:باتوجهبهتصمیماتشورای
عالی بورس ،برای ایجاد تعادل در بازار
ابزارهایی همچــون اوراق تبعی و بازار
گردانی از  10مهرماه استفاده میشود
وآخرینگزینهنیزسهامخزانهاست.
سایهشایعاتبرسربازار
در میــان همه اتفاقاتــی که رقم
خورده و زمینه را برای ریزشــی که به
عقیده برخی کارشناســان دستوری
بود فراهم کرده است ،اتفاقی تازه نیز
به سرعت بازار سرمایه و بازارهای ایران
را تحتتاثیر قرار داده اســت« :شایعه
مذاکــره» .همان طور که فردوســی
تحتتاثیر شــایعه مذاکره با وسواس
باالیی برای خرید فــروش ارز مواجه
است ،در این سوی ،در خیابان حافظ
نیز سهامداران مبهوت و سردرگم در
انتظار مشخص شــدن راست و دروغ
مذاکراتیهستندکهگفتهمیشودقرار
است میان ایران و آمریکا اتفاق بیافتد.
این اتفاق میتوانــد زمینه را برای
خیز بــورس و مهــار دالر و در نهایت
تعادل در هر دو بازار فراهم کند.
هر چند بســیاری از کارشناسان
بر این عقیده هســتند کــه وضعیت
سیاسی به هر سمتی حرک کند بازار
ســرمایه با رشــد مواجه خواهد شد،
چرا که بــه تدریج تورم ناشــی از دالر
 30هزار تومانی را بر قیمت ســهمها
نشــان میدهد .قیمتهایی که حاال
فرســنگها از نرخ دالر عقب ماندهاند
و این جبــران عقبماندگی معنایی
جز افزایش نرخ سهمها و رشد دوباره
شاخص نخواهد داشت.

خبر

طرح اختصاصکاالبرگ برایکاالهای اساسی به هیات رئیسه مجلس رفت

طرحاختصاصکاالبرگبرایتامینکاالهای
اساسی تقدیم هیات رییسه شــد و به زودی در
دستورکارجلسهعلنیقرارمیگیرد.
طرح اصالح قانون بودجه ســال  1399کل
کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین
کاالهای اساســی کــه پــس از جمعبندی در
کمیســیون برنامه و بودجه دیروز تحویل هیات
رییسه شده است که این طرح به زودی در دستور
کارجلسهعلنیمجلسقرارمیگیرد.
در این طرح آمده اســت :دولت مکلف است
به منظور تامین بخشــی از نیازهای معیشــتی
خانوارهایکشوربهویژهخانوارهایکمبرخوردار،
در شش ماهه دوم سال 1399و به صورت ماهانه،
نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به
هر فرد ایرانی شناسایی شــده در طرح معیشت
خانوار (موضوع ردیــف ( )31جدول تبصره 14
قانون بودجه ســال  1399کل کشور) ،از طریق

واریزاعتباربهکارتیارانهنقدیسرپرستخانوار
اقدامنماید.پیشبینیشدهاستایناعتبارصرفا
برایتامینکاالیاساسیوضروریدرنظرگرفته
شدهووزارتصنعت،معدنوتجارتموظفاست
امکانتخفیفدرخریداینکاالهارابرایمشموالن
فراهمکند.خانوارهاییکهسطحدرآمدآنهاکمتر
ازمبلغحداقلدستمزداست،ازدوبرابریارانهسایر
خانوارهایمشمولبهرهمندمیشوند.شناسایی
این خانوارهــا به عهده وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعیاست.
بر اســاس این گزارش منابع مورد نیاز برای
اجرای این بند تا ســقف ســیصد هزار میلیارد
( )300.000.000.000.000ریال به نســبت
مساوی از محل افزایش اعتبارات بندهای تعیین
دهدراینطرحتامینمیشود.
آییننامه اجرایی این بند مشــتمل بر مبلغ
یارانهسرانه،مصادیقکاالهایاساسیبهپیشنهاد

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی با همکاری
وزارتخانههای امور اقتصــادی و دارایی ،صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،سازمان برنامه
و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو
هفته پس از ابالغ این قانون تهیه میشــود و به
تصویبهیاتوزیرانمیرسد.
بــر اســاس پیــش بینــی هــای صورت
گرفته مبلغ ســیصد و پنجــاه هــزار میلیارد
()350.000.000.000.000ریالبهسقفاعتبار
پیشبینیشدهدربند(و)تبصره()2قانونبودجه
سال 1399اضافهوبهشرحزیرهزینهمیشود:
تا مبلــغ یکصــد و پنجــاه هــزار میلیارد
( )150.000.000.000.000ریال جهت ایفای
تعهداتبند(الف)اینقانون
تــا مبلــغ یکصــد هــزار میلیــارد
( )100.000.000.000.000ریــال صــرف
تکمیلطرحهایعمرانینیمهتمام

وام مسکنجوانان به ٤٠٠میلیون تومان افزایش یافت

بانکمسکنسقفتسهیالتقابلپرداختازمحلحساب
پسانداز مســکن جوانان در تهران را  ۶۰درصد افزایش داد و
رقمتسهیالتمسکنجوانانرابه ٤٠٠میلیونتومانرساند.
بهگزارشتوسعهایرانی،یکیازانواعتسهیالتقابلپرداخت
خریدمسکنبهلحاظنرخسودومدتبازپرداختکهاکنوندر
شبکهبانکیپرداختمیشود،تسهیالتازمحلحسابهای
پساندازمسکنجواناناست؛دارندهحسابمیتواندبارعایت
برنامه سپردهگذاری ارائه شده توســط بانک در بلندمدت از
تسهیالتمسکنبرخوردارشود.
انتظارپرداختاینتسهیالتنسبتبهسایرانواعتسهیالت

مسکن طوالنیتر بوده و بین  ۵تا  ۱۵سال و مدت بازپرداخت
آن  ۲۰ساله پیشبینی شده و با نرخ ســود  ۹درصد پرداخت
میشود.
ویژگی دیگر حساب پسانداز مسکن جوانان این است که
نیازی به سپردهگذاری یکجا با مبالغ ســنگین ندارد و از این
بابت نسبت به صندوق پسانداز مسکن یکم برای گروهی از
متقاضیانمسکنارجحبهشمارمیآید.
در این صندوق سپردهگذار موظف است به صورت ماهانه
نسبتبهپرداختمبالغخردازپیشتعیینشدهاقدامکندودر
پایانسالپنجمیاپانزدهمازتسهیالتخریدمسکنبرخوردار

تــا مبلــغ یکصــد هــزار میلیــارد
( )100.000.000.000.000ریــال جهــت
همسانسازیحقوقبازنشستگانتحتپوشش
صندوقهایتامیناجتماعی،لشکریوکشوری
تخصیصمییابد.

شود .بر اساس اعالم بانک مســکن با توجه به شرایط جدید
قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف این تسهیالت
برای افتتاحکنندگان حســابهای پسانداز مسکن جوانان
اقدامکردهاست.
سقفتسهیالتقابلپرداختازاینمحلدرشهرتهراندر
پایان سال پانزدهم با ۶۰درصد رشد ،از ۲۵۰میلیون تومان به
 ۴۰۰میلیونتومانافزایشیافتهاست.
همچنین ســقف تسهیالت مذکور در شــهرهای بزرگ
شاملکرج،مشهد،تبریز،اصفهان،اهواز،قم،شیرازوکرمانشاه
در پایان سال پانزدهم از  ۲۱۰میلیون به  ۳۳۰میلیون تومان
افزایش یافته است .این میزان در مورد سایر نقاط شهری۱۸۴
میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲۹۰
میلیونتومانافزایشیافت.

همچنین دســتگاههای اجرایــی ذیربط
مکلفند گــزارش عملکرد این قانــون را هر دو
ماه یکبار به کمیســیونهای برنامه و بودجه و
محاسبات ،عمران و اجتماعی مجلس شورای
اسالمی ارائه نمایند.

برای برخورداری از سقف تسهیالت مذکور سپردهگذاری
ماهانهدرهرسالبامبالغیبیشازآنچهپیشترتعیینشدهبود
صورت میگیرد .بر این اساس میزان سپردهگذاری ماهانه در
سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیالت تعلق
گرفتهبهافتتاحکنندگانحسابدرسال ۹۹بهترتیببامبالغ
 ۶۵هزار تومان آغازمی شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر
سالبهمبلغ ۲۴۷هزارتوماندرسالپانزدهمافزایشمییابد.
سپردهگذارانیکهمیخواهندبین ۵سالتا ۱۵سالاززمان
سپردهگذاریخودازسقفتسهیالتمسکنجواناناستفاده
کنندبایدبیشترازحداقلهایتعیینشدهواریزکنند.بهطور
مثال ســپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف
تسهیالت ۲۱۰میلیونتوماندرشهرتهرانبهرهمندشودباید
درسالاولماهانهمبلغ ۶۱۰هزارتومانواریزکند.

