
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و 
پنجره گشایش یافت

دوازدهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی در و پنج��ره و 
صنایع وابس��ته پیش از ظهر امروز در محل دائمی 

نمایشگاههای بین المللی ایران  گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی ایران، 
در مراسم افتتاح این نمایش��گاه،دکتر نیکزاد نائب 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی و دکتر حسین زاده 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین المللی ایران حضور داشتند.در 
نمایش��گاه تخصصی در و پنجره که با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، بازدید برای 
عموم ممنوع است و تنها متخصصین با ارائه کارت 
دعوت رسمی، می توانند بازدید داشته باشند.برپایه 
این گزارش در خالل مراس��م آغاز بکار نمایش��گاه 
در و پنج��ره، دکت��ر نیکزاد با بازدی��د از غرفه ها و 
گفتگو با تولید کنندگان، نسبت به رفع موانع تولید 
و برپایی هر چه بهتر نمایشگاه های تخصصی تاکید 
کرد که مجلس ش��ورای اس��المی از تمام ظرفیت 
های قانونی برای رفع موانع در این بخش اس��تفاده 

خواهد کرد.  

با حمایت ویژه وزارت صمت صورت می گیرد 
برگزاری  بیست و نهمین نمایشگاه 

فرش در شهریور 
 رئیس هیات مدیره ش��رکت س��هامی نمایش��گاه 
های بین المللی ایران از برگزاری پررونق بیس��ت و 
نهمین نمایش��گاه بین المللی فرش دستباف ایرانی 
با حمایت وزارت صمت و استقبال فعاالن این حوزه 

در شهریور 99 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
سهامی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران، بهمن 
حس��ین زاده از  اس��تقبال فع��االن صنعت فرش و 
حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری 
بیس��ت و نهمین نمایشگاه فرش دستباف خبر داد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران با اش��اره به جلسه امروز )جمعه 13 تیر 99( 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این جلسه 
با تاکید ویژه جناب مدرس خیابانی سرپرست این 
وزارت خانه و اصرار فع��االن اتحادیه ها، بافندگان 
و تعاون��ی های حوزه فرش، بیس��ت و نهمین دوره 
نمایش��گاه بین الملل��ی فرش دس��تباف ایرانی در 

تقویم ساالنه خود )شهریور ماه( برگزار می شود.
حس��ین زاده در ادام��ه ب��ر رعایت کام��ل پروتکل 
بهداش��تی مورد تائید س��تاد ملی مقابله با کرونا در 
برگزاری نمایشگاه ها تاکید کرد و گفت: 2 نمایشگاه 
گذشته )نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله 
ب��ا کرونا و دوازدهمین نمایش��گاه در و پنجره( نیز با 
رعایت این پروتکل ها برگزار شد و تا آسیبی به برگزار 
کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و بازدیدکنندگان 
وارد نشود. حسین زاده در پایان گفت که ثبت نام از 
شرکت کنندگان در بیست و نهمین نمایشگاه فرش 
دستباف ایرانی از شنبه 14 تیرماه 99 آغاز می شود.

طرح "پیوند رفاه" از سوی بانک رفاه 
ارائه شد

 بان��ک رف��اه در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی و ترویج سنت حسنه ازدواج طرح "پیوند 

رفاه" را ارائه کرد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، این 
بانک در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی، 
تسهیل و ترویج سنت حسنه ازدواج، حمایت از تولید 
کنندگان و توزیع کنندگان داخلی در س��ال "جهش 
تولی��د" و حمایت از جوانان ب��رای تأمین لوازم اولیه 
زندگی طرح پیوند رفاه را ارائه کرد.بر این اساس،کلیه 
اش��خاص حقیقی متقاضی بهره مندی از تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، پس از ثبت نام 
در سامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا و معرفی آن ها از 
س��وی این سامانه به بانک رفاه، می توانند از مزایای 
این طرح که تس��هیالت با کارمزد حداقل یک درصد 
است برخوردار شوند. گفتنی است، متقاضیان مذکور 
عالوه بر تسهیالت موصوف، می توانند 200 میلیون 
ریال تس��هیالت مرابحه با ن��رخ 15 درصد )کمتر از 
ن��رخ مصوب بانک مرک��زی ج.ا.ا( در قالب طرح رفاه 
کاال مش��روط به اینکه 60 درصد حقوق و مزایا کل 
اقس��اط تسهیالت دریافتی را پوش��ش دهد دریافت 
کنند.الزم به ذکر اس��ت، این طرح در مرحله نخست 
شامل استان های کرمان، خراسان رضوی، مازندران، 

خوزستان و آذربایجان شرقی است.

 فرصت دوباره برای بدهکاران 
بانک مسکن

بانک مسکن زمان اجرای طرح »میثاق« که با هدف 
بخش��ودگی جرایم بانکی مشتریان اجرا می شود را 

تمدید کرد.
مال��ک آزادی��ان، ریی��س اداره کل پیگیری وصول 
مطالبات بانک مس��کن با اش��اره به اینکه با توجه 
به ش��رایط خاص ناشی از ش��یوع کرونا و ضرورت 
کاهش ترددهای غیرضروری ش��هروندان به شعب 
بانک ه��ا، پیش از ای��ن نیز اجرای ط��رح میثاق تا 
پایان خرداد 99 تمدید ش��ده بود، گفت: با تصمیم 
کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، طرح 
میثاق برای بخش��ودگی جرایم بدهکاران این بانک 

تا پایان تیرماه تمدید شد.
به گفته آزادیان، مش��تریانی ک��ه از ابتدای تیرماه 
به بعد تا پایان تیرماه نس��بت ب��ه پرداخت تمام یا 
بخش��ی از مانده بدهی خود اقدام کنند، مش��مول 
بخش��ودگی جرای��م بانکی بابت دیرک��رد پرداخت 

مطابق با ضوابط طرح میثاق خواهند شد.

اخبار گزارش

در حالی که مقامات ارش��د وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس 
از راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت از هفته جاری خبر 
داده اند، اما هنوز موارد بس��یاری در س��ازوکار معامالت این 

بورس مبهم و نامعلوم مانده است.
اگرچه بارها در س��ال های اخیر از راه اندازی بورس مس��کن 
صحبت ش��ده بود، اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرس��یده بود؛ 
چرا که همواره مخالفان��ی در دولت و بخش های غیر دولتی 
داشت؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز از آنجا که مسکن 
را کاالیی ناهمگن می دانند، راه اندازی چنین بورس��ی را در 
عمل چیزی شبیه مزایده های امالک نهادهای دولتی، عمومی 
و خصوصی عنوان می کردند با این تفاوت که مزایده امالک با 
سازوکار بازار سرمایه، نسبت به تشریفات مزایده های مرسوم 
که در فرایند قرائت پاکات پیشنهاد همواره بیم مفسده وجود 

دارد، شفافیت بیشتری وجود دارد.
اما جدی ترین اظهار نظر در خصوص راه اندازی بورس مسکن 
که رنگ و بوی اجرا دارد، خبری است که فرهاد دژپسند 10 

تیرماه امسال در نشست با فعاالن بازار سرمایه اعالم کرد.
وزی��ر اقتصاد در این نشس��ت از راه ان��دازی بورس امالک و 
مس��تغالت در هفته پیش رو )هفته جاری( خبر داده و گفته 
بود: بس��یاری از سازمان ها، همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد 
شهید، ستاد فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعالم 

آمادگی کردند تا امالک خود را در این بورس قرار دهند.
در حال��ی وزیر اقتصاد از عرض��ه امالک نهادهای عمومی در 
بورس ام��الک صحبت کرده که دس��تگاه های مذکور مانند 
بنیاد مس��تضعفان، س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
دانشگاه آزاد شفاف سازی تاکنون در خصوص تعداد امالک و 

دارایی های غیر منقول خود اظهارنظری نداشته اند.
ضمن اینکه تا زمانی که سامانه امالک و اسکان راه اندازی نشود، 
چگونه می تواند از ش��فافیت در معامالت بورس مسکن سخن 
گفت؟ چه تضمینی هست تا این بورس به محلی برای سفته بازی 
دالالن تبدیل نشود؟ همچنین برخی نهادهای عمومی حمایتی، 
امالک مازاد خود را برای خانه دار کردن اقش��ار مس��تضعف و 
دهک های یک و دو جامعه اختصاص داده اند؛ آیا قرار است نحوه 
عرضه امالک مس��کونی این نهادها در بورس تشریح شود؟ نوع 
کاربری امالک دستگاه های عمومی که قرار است به بورس امالک 
بیاید، مسکونی است یا اداری؟ از سوی دیگر، زیرساخت قانونی 
عرضه امالک دستگاه های دولتی و عمومی در بورس کاال نیز که 
به صراحت در قانون به صورت مزایده ذکر شده، چگونه قرار است 

ظرف کمتر از یک هفته اصالح شود؟

خرید چند متر از یک واحد مسکونی  
در بورس امالک 

بالفاصل��ه پس از خبری ک��ه وزیر اقتصاد اع��الم کرد، علی 
صحرایی یازدهم تیر ماه در شبکه خبر سیما درباره جزئیات 
بورس مسکن گفت: این بورس، پنجمین بورس کشور است 

که به زودی راه اندازی می شود.
وی افزود: هدف از راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت این 
اس��ت که اطمینان خاطر از پروژه های انبوه سازی در فروش 
مسکن است. نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( اراضی زیادی در اختیار دارند؛ از سوی 
دیگر انبوه س��ازان پر قدرتی در کشور داریم که نیاز به منابع 
نقدینگی دارند؛ از طرف دیگر؛ نقدینگی ُخرد هم در دس��ت 
مردم زیاد است که با راه اندازی این بورس، منابع مالی ُخرِد 

در اختیار مردم، به پروژه های انبوه سازی متصل می شود.
مدیرعامل بورس تهران، با بیان اینکه راه اندازی بروس امالک 
و مس��تغالت می تواند هزینه های انبوه سازی را کاهش داده و 
بازار ساخت و ساز را به یک بازار شفاف تبدیل کند، ادامه داد: 
با ایجاد بورس مسکن، امکان خرید متری مسکن متناسب با 

بودجه خانوارها فراهم می شود؛ همچنین امکان وثیقه گذاری 
سهام عدالت برای دریافت وام های خرید نیز در این بازار و نیز 
امکان اجرای فرآیند اجاره به شرط تملیک در پروژه های انبوه 
س��ازی پیش بینی شده اس��ت. به گفته صحرایی در بورس 
امالک، امکان خرید و فروش امتیاز تراکم، پروانه ساختمانی، 
حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن و دیگر امتیازات مرتبط 
با بخش مس��کن برای تأمین مالی سازمان های مرتبط قابل 
معامله به صورت شفاف وجود دارد. وی خرید متری مسکن 
در ای��ن ب��ورس را امکانی ب��رای پوش��ش دارایی های ُخرد 
مردم به صورت ملک در زمان وجود تورم دانس��ت و افزود: 
بورس مس��کن موضوع مالکیت صحیح و پیشرفت پروژه ها 
را رص��د ک��رده و از طریق س��امانه کدال به س��هامداران و 
سرمایه گذاران اعالم می کند. مدیرعامل بورس افزود: بخش 
خصوص��ی می تواند در این بورس هم زمین ارائه دهد و هم 

پیمانکار ساخت و ساز پروژه ها باشد.
سازوکار اوراق سلف موازی استاندارد برای بورس مسکن

پیش از این نیز محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره بورس مسکن، از مذاکره با سازمان بورس و اوراق 
بهادار برای فعال کردن ابزار نوین بازار سرمایه شامل »اوراق 

سلف موازی استاندارد« با سازوکار بورس کاال خبر داده بود.
اوراق س��لف م��وازی، ابزاری اس��ت که در ب��ورس کاال برای 
خری��د و فروش دیگر کاالها همچون فوالد و نیز پیش خرید 
فرآورده های نفتی و همچنین محصوالت نیروگاه ها در بورس 
انرژی فعال شده بود اما اینکه پروژه های مسکنی و انبوه سازی 
نیز با استفاده از این اوراق پیش فروش شوند، مشخص نیست 
که آیا همان اجرای قانون پیش فروش اس��ت یا قرار اس��ت 
سرمایه گذار و دارنده اوراق سلف موازی، واحدی که موجود 

نیست و از ویژگی های آن اطالعی ندارد، پیش خرید کند؟
هدف دولت از طرح بورس امالک چیست؟

برخی کارشناس��ان معتقدند دولت موض��وع بورس امالک را 
در حالی که هیچ برنامه مدون و دس��تورالعمل دقیقی برای 
معامالت مس��کن در بورس طراحی نکرده، برای ساماندهی 
بازار مس��کن و جلوگی��ری از افزایش ب��ی ضابطه قیمت ها 
مطرح نکرده است؛ بلکه هدف دولت این بوده تا با استفاده از 
تبلیغات و مانور بر روی بورس مسکن آن هم در دوره ای که 
بورس به ش��دت مورد توجه مردم است، توجه ها را از بخش 
مسکن به س��مت بازار سرمایه منتقل تا بتواند جریان روانی 

بازار مسکن را کنترل کند.

وزیر راه و شهرسازی: بورس مسکن پیچیده است؛ 
به این سرعت راه اندازی نمی شود

علی رغم اصرار وزیر اقتصاد در خصوص راه اندازی بورس امالک 
و مس��تغالت در هفته جاری، وزیر راه و شهرس��ازی در اظهار 
نظری، راه اندازی س��ریع بورس امالک و مستغالت را اقدامی 
پیچیده توصیف کرده که نیاز به زمان دارد. محمد اسالمی 11 
تیر ماه در حاشیه سفر خود به لرستان برای افتتاح و بازدید از 
پروژه های عمرانی با اشاره به طرح پیش فروش متری مسکن 
در بورس گفت: عرضه مسکن در بورس یک امر پیچیده است 
و امر س��اده ای که سریع بشود انجام شود نیست. وی با بیان 
اینکه صندوق سرمایه گذاری زمین و مسکن را شکل داده ایم و 
با بورس هم مذاکره کرده ایم تا مردمی که نیازمند خانه نیستند 
اما عالقمند هستند در صنعت زمین و مسکن سرمایه گذاری 
کنند بتوانند منابع خود را به سهم و سهام تبدیل کنند، تصریح 

کرد: امیدواریم این طرح به زودی به نتیجه برسد.

محلی برای جوالن خصولتی ها 
در همین ارتباط، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه 
سازان درباره بورس امالک و مستغالت اظهار داشت: امیدوارم 
این بورس، محلی برای فروش امالک و واحدهای مس��کونی 
بخش خصوصی باشد؛ نه محلی برای تأمین مالی خصولتی ها. 
وی افزود: این بورس ابزار خوبی برای تأمین مالی پروژه های 
انبوه س��ازی است؛ اما آیا صندوق های پروژه بورس امالک را 
شرکت های ساختمانی بانک ها تشکیل می دهد یا انبوه سازان 
متعلق به بخش خصوصی واقعی؟ اگر قرار باشد محلی برای 
خرید و فروش امالک نهادهای عمومی و بانک ها باشد و بنگاه 
داری بانک ه��ا را تقویت کند، به نظر می رس��د آینده خوبی 
نداش��ته باشد؛ اما اگر برای بنگاه های بخش خصوصی تأمین 
مالی کند، می تواند اتفاق خوبی برای صنعت ساختمان و انبوه 
سازی مسکن مصرفی باشد تا هزینه های سرمایه گذاری آنها 

که تا پیش از این بانک محور بوده، کاهش یابد.

سازمان بورس شفاف سازی کند
علی قائدی، کارش��ناس اقتصاد مس��کن نیز یادآور شد: قرار 
اس��ت این بورس با س��ازوکار اوراق س��لف موازی و از طریق 
بورس کاال فعال ش��ود؛ پیش از این هم اوراق س��لف موازی 
اس��تاندارد در بورس کاال برای فروش فوالد راه اندازی ش��ده 
بود اما چون مسکن کاالی همگن نیست، راه اندازی این ابزار 

در بورس، نیاز به تهیه دستورالعمل خاصی دارد.
وی ادامه داد: راه اندازی بورس امالک و مستغالت می تواند 
هم در طرف عرضه مسکن و هم در سمت تقاضا اثر مثبت 
داش��ته باشد به این صورت که سمت عرضه را تأمین مالی 
تقویت می کند و س��مت عرضه را ب��ا جلوگیری از افزایش 
قیمت های آتی؛ به این صورت که افرادی که توانایی خرید 
مس��کن را با سیستم پس انداز س��رمایه های ُخرد به دلیل 
تورم های س��االنه ندارند، با اس��تفاده از بورس کاال اقدام به 

خرید متری مسکن می کنند.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه 
مکانیزم بورس مسکن هنوز نهایی نشده و نحوه قیمت گذاری 
آن، قیم��ت پایه، نحوه عرضه ام��الک در بورس و… نهایی 
نش��ده، نمی توان فعاًل درب��اره آن اظهار نظر ک��رد؛ یا اینکه 
ملک فروخته ش��ده، اگ��ر دوباره بخواهد در بورس مس��کن 
عرضه ش��ود، معامالت ثانویه آن به چه صورت اس��ت، نحوه 
اختصاص تسهیالت مسکن به امالک قابل معامله در بورس 
کاال، دریافت کننده اصلی تسهیالت مسکن برای واحدهایی 
که چند بار عرضه شده اند و این تسهیالت چگونه قابل انتقال 
به خریدار نهایی است و بسیاری موارد دیگر، اصاًل سازوکاری 

برایشان اعالم نشده است. مهر 
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برخی مسؤوالن آدرس غلط می دهند؛
طرح کردن قاچاق دام سرپوشی برای 

گرانی گوشت 
در حالی که قیمت گوش��ت در بازار به روند صعودی خود 
ادامه می دهد برخی مسؤوالن با مطرح کردن موضوع قاچاق 

دام می خواهند سرپوشی روی افزایش قیمت ها بگذارند.
قیمت گوشت در بازار به رغم مؤلفه های معمول اقتصادی 
که باید در ش��رایط عرضه باال روند کاهشی داشته باشد 
اما همچنان میل به افزایش دارد. برخی مسؤوالن قاچاق 
دام از مرزهای غربی را مطرح می کنند و آن را توجیهی 

برای این افزایش قیمت ها عنوان می کنند.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی به 
تازگی گفته اس��ت قیمت گوس��فند زنده در بازار تهران 
40 هزار تومان و در بازار عراق 90 هزار تومان اس��ت و 
این افزایش قیمت باعث ش��ده که دام ها در کشور عراق 
به فروش ب��رود و همین عاملی برای پایین بودن عرضه 

در داخل کشور شده است.
ملکی در حالی قاچاق دام را به عنوان عامل افزایش قیمت 
این محصول مطرح می کند که در ماه های گذش��ته هم 
قیمت ها مناس��ب نبوده و اینکه تولیدکنندگان استان ها 
از افزایش ش��دید عرضه گالیه داشتند اما قیمت ها قصد 
پایین آمدن نداشت و سوال این است که چطور در طول 
یک هفته قاچاق گس��ترده موجب کاهش عرضه دام در 
داخل کش��ور شده اس��ت؟ همچنین موضوع قاچاق دام 
از س��وی تأمین کنندگان دام کش��ور تأیید نمی شود به 
طوری که منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان 
دام کش��ور با بیان اینکه قاچاق گوش��ت و دام از کشور 
صحت ندارد گفته اس��ت: »اگر قاچاقی هم انجام بشود 
میزان آن در حد قابل طرح کردن نیست و نمی تواند بر 

بازار داخل تأثیر بگذارد«. فارس 

از سوی بیمه مرکزی اعالم شد؛
شرایط صدور الحاقیه برای بیمه بدنه 

خودروها 
بیمه مرکزی در بخشنامه جدیدی که برای شرکت های 
بیمه فرس��تاده شرایط پوش��ش تکمیلی افزایش ارزش 
وس��یله نقلیه به دلیل نوس��ان قیمت در بیمه نامه بدنه 

خودرو از روز 15 تیرماه را اعالم کرد.
در نام��ه ای که مدی��رکل دفتر برنامه ری��زی و امور فنی 
بیم��ه مرکزی در زمینه فراه��م آوردن تأمین الزم برای 
بیمه گ��زاران بدنه خودرو در ش��رایط فعلی بازار و لحاظ 

کردن حق انتخاب هنگام اخذ »پوشش تکمیلی افزایش 
ارزش مورد بیمه به علت نوسان قیمت ها« شرایط جدید 
پوشش موصوف به شرحی که اعالم می شود در سیستم 
نرم افزاری »بیمه نامه بدنه« تعریف ش��ده و از تاریخ 15 

تیرماه آماده بهره برداری است.
ب��ر این اس��اس ارائه پوش��ش تکمیل��ی افزایش ارزش 
س��رمایه در زمان ص��دور بیمه نامه ی��ا از طریق الحاقیه 
منوط به بروز رس��انی سرمایه بیمه نامه بر مبنای ارزش 

واقعی مورد بیمه است.
شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:1- افزایش 
ارزش مورد بیمه تا س��قف 25 درصد سرمایه بیمه نامه 
بدنه »در تمامی خسارت ها اعم از جزئی و کلی« با حق 

بیمه معادل 15 درصد حق بیمه پایه.
2- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف 50 درصد سرمایه 
بیمه نام��ه بدنه »در تمامی خس��ارت ها اع��م از جزئی و 

کلی« با حق بیمه معادل 25 درصد حق بیمه پایه.
3- افزای��ش ارزش م��ورد بیم��ه تا س��قف 100 درصد 
س��رمایه بیمه نامه بدن��ه »در تمامی خس��ارت ها اعم از 
جزئ��ی یا کلی« با حق بیمه معادل 40 درصد حق بیمه 

پایه.  بیمه مرکزی 

خ��ب��رخ��ب��ر

مکانی برای ساماندهی بازار مسکن یا جوالن سفته بازان 

بورس امالک؛  از انکار وزارت راه  تا اصرار وزارت اقتصاد

   مدیرکل وزارت صمت خواستار شد؛
اعالم زودتر قیمت جدید 

 خودروها برای فصل 
دوم سال 

مدیرکل دفت��ر صنایع حمل ونقل وزارت صمت اعالم کرد: 
تأخیر در اعالم قیمت محصوالت شرکت های خودروسازی 
ب��رای فصل دوم امس��ال، فرآین��د عملیات ش��رکتها را با 
اختالل مواجه کرده است و تأخیر در ارائه قیمت می تواند 

روند عرضه محصوالت به بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
س��هیل معمارباشی گفت: برای فصل اول سال و بر مبنای 
رویه حاکم، قیمت محصوالت اعالم ش��د و خودروس��ازان 
علی رغم اعالم چالش��های فرایند قیمت گذاری، طرحهای 

فروش خ��ود را بر مبن��ای قیمت های اعالم ش��ده اجرایی 
کردن��د، ح��ال اج��رای طرح های ف��روش س��ه ماهه دوم 

خودروسازان در انتظار اعالم قیمت های جدید می باشد.
وی افزود: بر مبنای تکلیف قانون، شورای رقابت متولی تدوین 
و اعالم دس��تورالعمل قیمت گذاری بوده و الزم است آخرین 
ویرایش را در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان قرار داده و بانک مرکزی هم ش��اخص ها و ضرایب 
بِروزش��ده بخشی را اعالم کند تا سازمان حمایت قیمت های 

جدید محصوالت را محاسبه کند و از طریق ستاد تنظیم بازار  
به خودروس��ازان اعالم گردد. معمارباشی تصریح کرد: تأخیر 
در پیشبرد این فرایند، روند تأمین منابع مالی و اجرای برنامه 
خودروس��ازان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.وی ادامه داد: اگر 
جریان مس��تمری از منابع مالی وارد عملیات خودروس��ازان 
نشود، عملیات شرکتها با اختالل مواجه می شود و این مشکل 
می تواند تأثیر منفی در تحقق برنامه های زنجیره تأمین صنعت 

خودرو را در پی داشته باشد.  تسنیم 

نمای نزدیک

  تشکیل بورس امالک با سرمایه اولیه؛
5 هزار میلیارد تومان

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ش�رکت بورس امالک و مس�تغالت قرار اس�ت با سرمایه اولیه ۵ هزار 
میلیارد تومان کار خود را آغاز کند. حس�ین س�الح ورزی تصریح کرد: ش�رکت بورس امالک و مس�تغالت 
قرار اس�ت با س�رمایه اولیه ۵ ه�زار میلیارد تومان کار خ�ود را آغاز کند. ۵۰ درصد این س�رمایه به صورت 
پذیره نویس�ی در اختیار مردم قرار می گیرد. ۲۵ درصد آن بین مؤسس�ات و نهادهای دولتی تقسیم می شود 
و ۲۵ درصد دیگر در اختیار ش�رکت های بخش خصوصی قرار می گیرد. عضو ش�ورای عالی بورس ادامه داد: 
تا پایان هفته فرصت داریم در این مورد اطالع رس�انی کنیم. به طور مش�خص ش�رکت های عضو تشکل های 
مربوطه که مایل به مش�ارکت هس�تند باید درخواس�ت اولیه خود را اعالم کنند. این ش�رکت ها می توانند تا 
سقف ۲.۵ درصد از این سهام معادل ۱۲۵ میلیارد تومان را در اختیار داشته باشند. نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران همچنین راه اندازی بورس امالک و مستغالت را فرصتی برای ایجاد بستر رقابتی در این حوزه برشمرد و 
تأکید کرد: بازار سرمایه این توانایی را دارد تا ابزارهای تأمین مالی در حوزه امالک و ساخت پروژه های بزرگ 

را تعریف کند و موجب شود مردم با اطمینان بیشتری در ساخت این طرح ها مشارکت کنند.  


