اقتصاد

14

دوشنبه 12مرداد 17. 1394شوال . 1436شماره19034

نعمتزاده مجددا خواستار خروج خودرو
از فهرست انحصار شد

شاخص
درس خواندن برای درس خواندن!

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نعمتزاده مجددا خواستار خروج خودرو از فهرست انحصار شد .تعلل ۷ماهه ش��ورای اقتصاد در بررسی درخواست غیرانحصاری بودن
خودرو باعث شد نعمتزاده با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیسجمهور خواستار پیگیری این موضوع شود .در این نامه وزارت صنعت
بهاستناد قوانین مرتبط با انحصار ،خودرو را کاالی انحصاری ندانسته و اعالم کرده ،باید وظیفه قیمت گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.
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دالیل حرکت بورس خالف موج توافق

رئیس سازمان بورس:بورس دچارعارضه «کم واکنشی» شده است

بانک جهانی چندی پیش گزارشی منتشر کرد در
مورد اینکه آموزشهای کشورهای مختلف چقدر در
جوامعشان کاربردی است .طبق این گ��زارش فقط
 10درصد آموزش های ارائه شده در کشور کاربردی
است .به اعتقاد کارشناسان عالوه بر اینکه تحصیالت
منطبق بر نیاز کشور نیست ،جای آموزش های عمومی
مثل آشنایی با مقررات و قوانین و نهادینه سازی احترام
به آن ،تعمیق فرهنگ کار ،آموزش حقوق ،وظایف و
مهارتهای اجتماعی نیز در مدارس ما خالی است.

یادداشت
محمد حقگو

economic@khorasannews.com

چقدر به اقتصادمان پاسخگو هستیم؟
وزیر کار دیروز در مصاحبه با خبرنگاران ،از مراجعه یک
کارخانه دار در اعتراض به حذف یارانه نقدی خبر داد!
موضوعی که مشابه آن نیز قب ً
ال تکرار شده بود .به راستی چه
اتفاقی رخ می دهد که برخی افراد که از لحاظ مالی به ظاهر
مشکلیندارند،نسبتبهحذفیارانهمدعیوحتیمعترض
می شوند؟ این در حالی است که دولت قب ً
ال نسبت به شرط
نیازمند بودن یارانه بگیران از آنان تعهد گرفته است!
اگر چه می توان این قبیل رفتارها و انتظارات را از زاویه ای،
مربوط به اقتصاد نفتی دانست ،اما از منظری دیگر می توان
گفت این موضوع ،ریشه در ضعف های فرهنگ اقتصادی
کشور دارد .به عنوان مثال اگر بخواهیم این موضوع و
موضوعات مشابهی هم چون فرارهای مالیاتی را مقایسه
کنیم با استعفای چند وقت قبل دسته جمعی مدیران ارشد
توشیبا به همراه ابراز شدید عذرخواهی (در فرهنگ آن ها)
در پی رسوایی مالی ،به چه نتیجه ای می رسیم؟
شاید مهم ترین عامل تفاوت در این دو نوع فرهنگ اقتصادی
را بتوان در احساس پاسخگویی به جامعه ای که در آن فعالیت
اقتصادیداریمدانست.عاملیکهضعفدرآنازیکسوباعث
میشودنگرشهاییازقبیل:چونبقیهیارانهمیگیرند،پس
من هم باید بگیرم ،یا حذف یارانه نقدی محرومیت از یک حق
شهروندی است ،یا چرا علیرغم نیاز ،مسکن مهر ثبت نام
نکنم ،تمایل شدید به شغل دولتی و  ...شکل بگیرد و از سوی
دیگر ،سبب ترجیح منافع زودگ��ذر شخصی بر منافع بین
نسلی شود .به هر صورت بایدتوجه داشته باشیم که پیشرفت
وتوسعههزینهبراستوترجیحاتوانتخابهایمابینحالو
آینده ،فاصله مان را با کشورهای پیشرفته مشخص می سازد.

خبر
وزیر کار :حذف شدگان یارانه تا پایان
مرداد  2میلیون نفر می شوند
خاطره ربیعی از اعتراض یک کارخانه دار به حذف یارانه

در حالی که چند روز پیش قائم مقام وزی��ر کار از حذف
یارانه یک میلیون نفر خبر داده بود ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :با حذف اف��راد شناسایی شده تا پایان
مرداد ،تعداد افراد حذف شده از لیست یارانه بگیران به 2
میلیون نفر خواهد رسید .وی همچنین با بیان خاطرهای،
از اعتراض یکی از متمولین به حذف یارانه با وجود دارابودن
چند کارخانه خبر داد.به گزارش تسنیم ربیعی در مراسم
تودیع و معارفه معاون فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه،
با اع�لام اینکه تا پایان م��اه ج��اری شمار ح��ذف شدگان
یارانه به دو میلیون نفر میرسد ،گفت :اعتراضها نسبت
به دریافت یارانه نقدی بررسی شده و آن دسته از افرادی
که بهاشتباه حذف شده بودند و مشمول دریافت یارانه
بودند مجدد ًا پرداخت یارانهشان برقرار شده است.وزیر
کار با اشاره به اینکه یارانه نقدی حق افراد نیازمند است،
گفت :براساس مالکها و شاخصهایی که برای حذف
یارانه داریم بازنشستگان و کارگران حذف نخواهند شد.
وی به خاطره ای از حذف یکی از مشمولین یارانه اشاره
کرد و افزود" :بازنشستهای به وزارتخانه مراجعه و نسبت
به حذف یارانهاش اعتراض کرد ،پس از بررسی مشخص
شد که وی بازنشسته یکی از شرکتهای خودروسازی
است که در حال حاضر چندین ماشین و کارخانه صنعتی
کوچک دارد .لذا در پاسخ به اعتراضش اعالم کردیم که
جزو نیازمندان نیست .این بازنشسته در جواب اعتراضش
گفت :مگر جرم کردهام که ماشین و کارخانه دارم؟! بنده
پاسخ دادم ما مجرمان را از دریافت یارانه حذف نمیکنیم
بلکه ثروتمندان را حذف میکنیم .کار وزارت کار شناسایی
افراد غیرمشمول است".

رئیس سازمان ب��ورس دلیل اصلی واکنش منفی
بازار سرمایه به انتشار خبر توافق هستهای را عوامل
بنیادینی هم چون برگزاری مجامع شرکت های
بورسی و نیز ارائه اطالعات متناقض توسط شرکت
ها در این مقطع زمانی عنوان کرد.به گزارش ایسنا،
فطانت فرد رییس سازمان ب��ورس و اوراق بهادار،
در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم نتایج مثبت
مذاکرات ،بورس تهران روند نزولی در پیش گرفت،
گفت :این امر چند دلیل دارد که یکی از آنها مربوط
به برگزاری مجامع شرکتهای بورسی در تیرماه
است به ط��وری که در چهار ماه ابتدایی امسال در
مجموع  363مجمع برگزار شده است که از این تعداد
 212مجمع در تیرماه برگزار شده و  169مجمع
شرکتهای مهم در هفته آخر تیرماه برگزار شد.وی
تنفس در برگزاری مجامع شرکت های پاالیشی و ارائه
اخبار متناقض از سوی شرکت ها در این مقطع که
ناشی از اطالعات ارائه شده توسط برخی دستگاه ها
و اعالم نرخ فرآورده و نفت خام بود را عامل دیگر افت
شاخص در این بازه زمانی برشمرد .وی به تصمیمات

بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و
گفت :اقداماتی که بانک مرکزی در مجامع بانکها
برای تقویت بنیه مالی آنها انجام داده آثار خود را بر
بازار سرمایه خواهد گذاشت ،این در حالی است که
سود تقسیمی بانکهای بورسی در مجامع امسال از
هشت هزار میلیارد تومان به  1600میلیارد تومان
کاهش پیدا ک��رده است که این وضعیت ب��ازار را با
چالش مواجه کرد زیرا سهم بانکها در بازار سرمایه
 13درصد است و وضعیت آنها به طور مستقیم روی
بورس اثرگذار است .از سوی دیگر شرکتهای معدنی

▪ ▪ماجرای پول های بلوکه شده از زبان وزیر

به گزارش ایرنا ،وزیر نفت در این برنامه اعالم کرد :بدهی
 6میلیارد دالری پاالیشگاه های هندی هنوز به حساب
ما واریز نشده و با رفع تحریم به خزانه واریز می شود .وی
تاکید کرد :بخشی از پول ها ،مربوط به شرکت نفت است
که نزدیک به  2 /5میلیارد دالر می شود .وی افزود :در
کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ،یونان وانگلستان پول
داریم و مجموع این ارقام نزدیک به دو و نیم میلیارد دالر
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رئیسسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازپیش بینیعدمتحقق
 ۵۲هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴تا پایان سال خبر داد.بهگزارش
تسنیم ،محمدباقر نوبخت در سی و دومین اجالس رؤسای آموزش
و پرورش سراسر کشور گفت :بودجه سال  ۹۴دولت  ۲۳۶هزار
میلیارد تومان است اما مجلس دولت را موظف کرد به جای ۲۳۶
هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول براساس  ۲۲۰هزار میلیارد
تومان اعتبارات را تخصیص دهد حتی دریافت ۲۲۰میلیارد تومان
نیز قابل تحقق نیست.نوبخت افزود :در ۵ماهه اول سال ۵۳درصد
تحقق منابع صورت گرفت و دولت با رقم نصف بودجه در حال اداره
کشور است پیش بینی ما برای پایان سال تحقق  ۱۸۴هزار میلیارد
تومان است و براین اساس برنامهریزی کردهایم.وی اظهار داشت:
از این  ۱۸۴هزار میلیارد تومان  ۱۴۷هزار میلیارد تومان اعتبارات
هزینهای (بودجه جاری) ۳۰،هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی
و  ۷هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق مشارکت است.معاون
رییس جمهور با بیان اینکه از سال  1395تا سال  3 ،1399تا 4
محور اصلی را در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار داده و آن را پیش
میبریم گفت :برنامه ششم توسعه از سال  1395آغاز میشود که
با لغو و بیاثر شدن تحریمها همزمان میشود .در حال حاضر 6تا7
میلیارد دالر از منابع نفتی به دلیل تحریمها امکان ورودش به کشور
نیست ،اما ما برنامهها را به این وجوه محدود نمیکنیم.
▪ ▪کسانی که افزایش تولید ایران را زمانبر می دانند
بنشینند و بنگرند

پرونده هایدکلی و خط ونشان برای رقبای نفتی

وزیر نفت با حضور در برنامه نگاه یک موضوع بابک زنجانی
دوم را بی اساس خواند و از پیگیری ماجرای دکل گمشده،
دکل اسقاطی و دکل های خریداری شده از چین خبر داد.
وزیر نفت با بیان اینکه تقریبا تمام درآمد شرکت ملی گاز،
پاالیش و پخش و نفت بابت یارانه پرداخت می شود ،در
مورد حذف یارانه ثروتمندان تاکید کرد :شناسایی 10
میلیون نفر با خطای  10تا  15درصد ممکن است اما
پذیرش این میزان خطا برای رئیس جمهور سخت است.

66.530

می شود .برخی شرکت ها مانند شل آمادگی دارند که با
رفع تحریم ها ،پول های بلوک شده را برگردانند و ممکن
است برخی با تاخیر این کار را انجام دهند.
▪ ▪بابک زنجانی دوم در کار نیست

زنگنه در ادامه تصریح کرد :موضوع بدهی  5.3میلیارد
دالری که برخی با بیان حرفهای بیربط ،ماجرا را بابک
زنجانی دوم عنوان کردند کامال بیاساس بود  .وی ادامه
داد :این رقم  5.3میلیارد دالری در حساب یک شرکت
اماراتی است و با رفع تحریمها این پول به تصرف بانک
مرکزی در می آید .وی تصریح کرد :این موضوع با مسئله
بابک زنجانی تفاوت دارد چرا که پول های مورد نظر که نزد
زنجانی بوده مشخص نیست که کجاست.
▪ ▪از دکل گمشده تا دکل اسقاطی

زنگنه در ادام���ه درب���اره پ��رون��ده ه��ای م��رب��وط ب��ه خرید
دک��ل نیز توضیح داد .به گفته زنگنه مدیریت شرکت

دود ارز با طعم سیگار

پیش بینی نوبخت ازکسری
 ۵۲هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴

زنگنه دریک برنامه زنده تلویزیونی عنوان کرد:

تاسیسات دری��ای��ی قبل از تحویل گرفتن دک��ل ،سند
تحویل آن را امضا کرده است .وی ایراد دوم را این گونه
توضیح داد :پس از اینکه پیش پرداخت  20درصدی
به شرکت فروشنده انتقال یافت با وجود اینکه «پس از
مدتی شرکت صاحب دکل قرارداد را فسخ می کند زیرا
هزینه از سوی شرکت طرف قرارداد با شرکت تاسیسات
دریایی ،پرداخت نمی شود » اما هزینه  88میلیون دالر
همچنان پرداخت می شود .زنگنه در ادامه به دو پرونده
دکلی دیگر نیز اش��اره کرد و گفت :در این میان دکلی
اسقاطی نیز خریداری شده که دستور پیگیری دادم آن
هم باید پیگیری شود .وی افزود :پرونده دیگری نیز در
این باره وجود دارد که  30دکل آبی و خشکی با شرکتی
چینی قرارداد بستند و باید مسائل پیرامون آن حل شود.

وزیر نفت در ادامه گفت  :برخی می گویند ایران یکسال و
نیم طول میکشد تا تولید خود را افزایش دهد و پیشنهاد
میدهماینافرادبنشینندونگاهکنندکهایناتفاقچگونه
رخ میدهد .به گزارش ایسنا ،زنگنه افزود :همان طور که
قبال هم گفته ام بعد از لغو تحریم ها در مرحله نخست٥٠٠
هزاربشکهبهمیزانصادراتماناضافهمیکنیمودرمراحل
بعد به همان میزان تولید  ٣,٧میلیون بشکه می رسیم.
▪ ▪همه درآمد صنعت نفت به یارانه اختصاص می یابد

به گزارش شانا وزیر نفت با اشاره به پرداخت روزانه 90
میلیارد تومان و  33هزار میلیارد تومان تا پایان سال بابت
یارانه ها توسط صنعت نفت گفت :به عبارت دیگر تقریبا
همه درآمد شرکت های ملی گاز ،پاالیش و پخش و نفت
بابت یارانه ها صرف می شود.زنگنه در مورد حذف یارانه
ثروتمندان ضمن گالیه از عملکرد صدا و سیما در این
خصوص گفت :به گفته مسئوالن دولتی در انتخاب ١٠
میلیون نفر پر درآمد ممکن است  ١٠تا  ١٥درصد خطا
صورت پذیرفته باشد که پذیرش این موضوع برای آقای
رئیس جمهور بسیار سخت است.

براساس آمار گمرک در چهار ماه نخست امسال 4.7
هزارتن سیگار با ارزش  32.5میلیون دالر به کشور
وارد شده است .این تنها بخش رسمی واردات سیگار
است و باید به این عدد قاچاق ساالنه  26میلیارد نخ
سیگار را هم اضافه کنیم.

بازار خبر
استرالیاخواستارصادراتگوسفندبهایرانشد
فارس-وزیرکشاورزیاسترالیادرمالقات
با سفیر ایران در کانبرا با ابراز تمایل برای
سفربهاینکشور،خواستارتقویتصادرات
گوسفند به ایران شد.

فرار مالیاتی از یارانه نقدی بیشتر
شد؛سازمان مالیاتی خلف وعده کرد
تسنیم -علی ف��اض��ل��ی ،ری��ی��س ات��اق
اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور
مالیاتی به جای افزایش مالیات اصناف
از فرار های مالیاتی جلوگیری کند که
از یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است ،گفت :در
زم��ان��ی ک��ه ت��ول��ی��دات اص��ن��اف ف���روش ن��رف��ت��ه ب��اش��د،
نمیتوانند مالیات دهند.

وزیر صنعت :صداوسیما اجناس خارجی را
تبلیغ نکند
مهر -نعمتزاده،وزیرصنعتازروندتبلیغ
صداوسیما از کاالهای خارجی انتقاد کرد
و گفت :صدا و سیما به عنوان یک رسانه
دولتی اقدام به تبلیغ کاالهای خارجی می
کند و در هنگام سوال از این رسانه نیز پاسخ می دهند که
خارجی ها بیشتر از داخلی ها پول می دهند ،در حالی که
این پاسخ به هیچ وجه قانع کننده نیست.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

سود موسسات مالی غیرمجاز مشمول مالیات می شود

حسین بردبار :رییس سازمان امورمالیاتی کشور دیروز از
رشد 14درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان تیرماه امسال
نسبتبهمدتمشابهسالقبلخبردادوبابیاناینکهسود
سپرده های بانکی وموسسات مالی واعتباری مجاز معاف
از مالیات است،گفت :طبق تفاهمی که با بانک مرکزی
امضا کرده ایم ،مقرر شد که سود موسسات مالی غیرمجاز
مشمول مالیات شود چون این موسسات نظم پولی را
درنظام اقتصادی کشور به هم می زنند و بر این اساس سود
سپرده ها ،سود ترازنامه ای و ارزش افزوده آن ها مشمول
مالیات می شود.به گزارش خراسان ،علی عسکری دیروز
دریک نشست خبری درمحل سازمان امورمالیاتی کشوربا
بیان این که اگر بانک یا موسسه مالی مجوز داشته باشد
هزینه های مالی که افراد بابت دریافت وام از آن ها می
پردازند به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول است؛ افزود:
اگر این وام از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود،
جزو درآمد افراد محاسبه می گردد ودرنتیجه مشمول
مالیات می ش��ود.وی درپاسخ به پرسش خراسان مبنی
بر نیاز به حذف  6میلیون نفر یارانه بگیر برای جلوگیری
از ایجاد کسری بودجه درسال جاری و این که آیا از سامانه
اطالعاتی این سازمان برای چنین کاری استفاده شده
است یا خیر؛گفت:اگر دولت یا حاکمیت نیازی به این
گونه اطالعات داشته باشد دراختیار قرارخواهیم داد ولی
تاکنون چنین اطالعاتی ازما خواسته نشده است.
▪ ▪تشکیل بازرس ویژه مالیاتی

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور همچنین از توافق
با نیروی انتظامی ب��رای برخورد با جرایمی همچون
فرارمالیاتی  ،قاچاق و پولشویی خبرداد وگفت :بازرسان
ویژه مالیاتی می توانند بر اساس قانون فعال شوند که
حکم پلیس را دارند وبا مرتکبان جرایم این حوزه برخورد

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮدوس ﻫﺎى
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

می کنند.به گفته وی حدود  200هزار میلیارد تومان از
یک میلیون میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور
زیر چتر شناسایی مالیاتی قرارندارند که درنتیجه 7
درصد از این رقم معادل  14هزار میلیارد تومان به عنوان
کف فرار مالیاتی در ایران محسوب می شود.رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی
از طریق ابزارهای شناسایی که در اختیار دارد ،میتواند
به سازمان مالیاتی در این زمینه کمک کند ،افزود :برای
این منظور تفاهمنامهای میان سازمان مالیاتی و نیروی
انتظامی منعقد شد و بر اساس آن ،شناسایی پولشویان،
متواریان مالیاتی و قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.
عسگری اف��زود :براساس ارزیابیهای اظهارنامههای
تیرماه سال گذشته ،رقم ابراز یهای  1000شرکت
بزرگ اول کشور  ۱۱هزار میلیارد تومان بود که امسال
این رقم به  ۵هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان کاهش یافته
است .در اصل نصف ابرازیهای تیرماه سال گذشته در
تیرماهامسالابرازشدوبراساسرصدهایصورتگرفته،
مشخص شد تعدادی از این شرکتها زیانده هستند،
اینها در سال گذشته هم زیانده بودند و برخی دیگر هم
زیانده شدهاند اما در داخل آنها شرکتهایی بودند که
درآمد داشتند ،اما ابراز نکردند.
▪ ▪تشکیل کمیته ویژه برای جلوگیری از فرار مالیاتی

وی با ذکر این مطلب که تمام استانها امسال تحت
اجرای طرح جامع مالیاتی قرار میگیرند ،از تشکیل یک
کمیته کاری مشترک با قوهقضائیه برای جلوگیری از فرار
مالیاتی خبر داد و گفت :الیحه صندوق فروش تهیه شده و
به زودی به مجلس میرود و بر اساس آن احکام جدیدی
درمورد نصب و استفاده از صندوق فروش درمغازه ها
درآینده اجرایی می شود.

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻣﻮﺿﻮع :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎت درون
ﺷﻬﺮ� از ﻃﺮ�ﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
 ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٣٦٢٣٧٣٨٧ :
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮدوس ﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٤٢٠٨٥٦٩آ

ﻣﻮﺿﻮع :اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎز�
)ﻟ�ﻪﮔﻴﺮ� ﺟﺰﺋ�( آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺳﻄﺢ ﻧﻮاﺣ�  ٢و  ١ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ
٢٫٠٣٥٫٥٥٩٫٠٥٩ر�ﺎل )ﺗﺠﺪ�ﺪ ﺷﻤﺎره
(٢٫٩٤٫١
ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
آدرس http:\\ets.mashhad.ir :ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢

اﮔﺮ ﺳﺎل ﮔﺸﺘ� ﻓﺰون از ﻫﺰار
ﻫﻤﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻴﻢ ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان
 /٩٤٢٠٥٤٧٥ف

با کاهش قیمت گندله و سنگ معدن مواجه شدند که
این موضوع نیز به نوبه خود بر روی افت شاخص و
شرکتهای معدنی اثرگذار بود.رییس سازمان بورس
به بروز عارضه کم واکنشی در بورس نیز اشاره ای
داشت و تصریح کرد :در حال حاضر عارضهای که در
بازار سرمایه قابل تحلیل است این است که بازار دچار
کمواکنشی شده و نه تنها این اتفاق ،بلکه هر اتفاق
مثبت دیگری که رخ میدهد آثار محدودی را بر بازار
سرمایه میگذارد که البته این موضوع در یک دوره
زمانی اصالح میشود.فطانت فرد با انتقاد از نرخ
های باالی تسهیالت بانکی ،در حالی که بازارهای
رقیب بازار سرمایه مانند مسکن و طال از کمرونقی
رنج میبرند اظهار داشت :از نظر ما جای تعجب دارد
که وقتی بخش واقعی اقتصاد نمیتواند سود مناسبی
داشته باشد چگونه ممکن است تسهیالتی با نرخهای
باالی  27درصد توسط برخی موسسات داده شود.
وی هم چنین رعایت نکردن نرخ سود سپرده توسط
بسیاری از موسسات بانکی را زمینه ساز خ��روج و
مهاجرت پول به سوی سیستم بانکی دانست.

شاخص کل

عکس و شرح

 /٩٤٢٠٣٤٧٤آ

ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم �ﺎر
ﺑﻪ ﮔﻴﺘ� ﻧﻤﺎﻧﺪ �ﺴ� ﺟﺎودان

ﺧﺎﻧﻮادهﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﻮﺳﯽ ورﺿﻮىدرﮔﺬﺷﺖﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪدوﺳﺖ،ﻧﻴ�ﻮ�ﺎرو�ﺎرﺑﻨﻴﺎدﻓﺎﻃﻤﻪﺗﻮﺳﯽ
)ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺳﯽ وﻧﺪ( را ﺳﻮگ ﺑﺎد ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .راه ﻧﻴ� ش ﭘﺎ�ﺪارﺑﺎد.
ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮس

 /٩٤٢٠٨٦٦٢م

 /٩٤٢٠٦٤٤٧م

CMYK

