
برخورداری از سقف باالی سر یکی از نیازهای ضروری و اولیه 
هر فرد است و طبق ماده 29 و 31 قانون اساسی، تامین مسکن 
برای مردم به ویژه گروه های کم درآمد مانند کارگران، روستاییان 

و عشایر جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، براساس قانون باید از آحاد ملت حمایت شود 
تا خانه ای درخور و شایسته به صورت شخصی یا اجاره ای داشته 
باشند.  به همین دلیل در فیش های حقوقی کارگران و کارمندان 
ردیفی به نام حق مسکن در نظر گرفته شده است تا بدین ترتیب 
بخشی از هزینه  های تامین خانه پوشش داده شود.  نیم نگاهی 
به این گزینه که رقم درج شده در آن 40 هزار تومان است این 
سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا با این رقم بخشی از هزینه 

مسکن کارگران تامین می شود؟ 
بررسی اجاره بها در نقاط مختلف شهر تهران بیانگر این حقیقت 
از هزینه های  فقط بخش کوچکی  تومان  است که 40 هزار 
مسکن کارگران را تامین می کند پس چرا هنوز همین میزان 
در فیش حقوقی گروه کم درآمدی مانند کارگران درج می شود؟

حق مسکن فقط رفع تکلیف است 
مجیدرضا حریری، کارفرما می گوید: همه ما به خوبی می دانیم 
40 هزار تومان هیچ بخشی از هزینه های مسکن را پوشش 
نمی دهد. بنابراین نمی توان از این عدد به عنوان حق مسکن 

نام برد.  
وی می افزاید: این عدد بخشی از حقوق پرداختی به کارگران 
است که در فیش حقوقی آنها به عنوان حق مسکن درج می  شود 
تا نشان دهنده اهمیت مسائل رفاهی کارگران برای مسئوالن و 
کارفرمایان باشد وگرنه همه ما می دانیم که در شرایط اقتصادی 

امروز 40 هزار تومان حق مسکن محسوب نمی شود.
این کارفرما اضافه می کند: قرار دادن این گزینه در فیش 
حقوقی کارگران فقط با هدف رفع تکلیف از مسئوالن در قبال 

مسائل رفاهی کارگران است.
مانع تامین مسکن ارزان برای کارگران شدند 

نادر قاضی پور، نماینده مردم آذربایجان غربی نیز در این باره 
می گوید: با جهش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی کارگران 
نمی توانند به خانه دار شدن فکر کنند و حتی برای اجاره خانه با 

تنگناهای جدی روبه رو شده اند.  
کارگران  ماه  هر  یارانه  گذشته  سال های  در  می افزاید:  وی 
معادل 45 دالر بود که این رقم امروز به حدود چهار دالر رسیده 
است. با این احتساب ارزش هر ماه حق مسکن کارگران، معادل 
سه دالر می شود بنابراین نباید انتظار داشت آنان بتوانند با حق 
مسکن 40 هزار تومانی بخشی از هزینه های خود در این بخش 

را تامین کنند .  
با 40 هزار تومان حتی نمی شود برای یک شب خانه روستایی 

اجاره کرد چه برسد به اینکه کارگری با داشتن خانواده 4 نفری 
بتواند برای یک ماه خانه ای در روستا یا حاشیه شهرها اجاره کند.

قاضی پور می گوید: اگر شرایط اقتصادی کشور ثبات داشت، 
طرح مسکن مهر می توانست به صاحب خانه شدن کارگران یا 

تامین خانه اجاره ای ارزان برای این قشر کمک کند. 
عضو فراکسیون کارگری مجلس ادامه می دهد: با توجه به 
شرایط اقتصادی جامعه و آسیب  هایی که کارگران از ناحیه گرانی 
قیمت خانه و رکود در این بازار متحمل شده اند بارها با کمک 
خانه کارگر و کمیته امداد امام خمینی تالش کردیم وزیر پیشین 
مسکن و شهرسازی را متقاعد کنیم ادامه اجرای طرح مسکن 
مهر را به آنها واگذار کند تا از یک سو با ایجاد رونق در صنعت 
ساختمان، کارگران این بخش و صنایع وابسته را که بیکار یا کم 
کار شده اند به بازار کار برگردانیم و از سوی دیگر برای کارگران، 

مسکن ارزان تهیه کنیم.  
اساسی  قانون  و 31  مفاد 29  طبق  می کند:  یادآوری  وی 
جمهوری اسالمی ایران دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف 
به تامین مسکن برای عموم جامعه از جمله کارگران، کشاورزان 

و عشایر است. 
حق مسکنی که کمتر از هزینه شارژ ساختمان است 

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز یادآوری 
می کند: 2 سال قبل با تالش  های فراوان توانستیم حق مسکن 
کارگران را از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان برسانیم.  این رقم 
برای حق مسکن بسیار ناچیز است.  وی تصریح می کند: برخی 
افراد این مساله را در بوق و کرنا کرده و گفتند حق مسکن 
کارگران افزایش 100 درصدی داشت درحالی که با این رقم 
حتی نمی توان هزینه شارژ ماهیانه یک ساختمان را پرداخت 

کرد. 
مسکن  افزایش حق  برای  بعدی  برنامه های  درباره  خدایی 
کارگران اعالم می کند: ما خواهان افزایش رفاه کارگران هستیم 
اما بحث افزایش میزان حق مسکن کارگران خارج از عهده ما 

است و باید هیئت وزیران این موضوع را تصویب کند. 
فرجام سخن 

با توجه به رشد سرسام آور اجاره بها، کارگران برای برخورداری 
از ابتدایی ترین نیازهای خود مانند مسکن به حمایت جدی 

مسئوالن نیاز دارند البته این حمایت ها نباید در حد گزینه ای 
برای پر کردن فیش حقوقی و رفع تکلیف باشد.  

محمد شریعتمداری آبان ماه امسال هنگامی که به عنوان 
اسالمی  به مجلس شورای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
پیشنهاد شده بود، در حاشیه نشست با تعاونگران به ایرنا گفت: 
اگر مسئولیت این وزارتخانه را برعهده بگیرم صیانت از مشاغل 

موجود و تامین معیشت کارگران را اجرایی می کنم. 
تا  برنامه هایی داریم  اهداف  این  برای تحقق  ادامه داد:  وی 
بتوانیم تاثیر تکانه های ناشی از تحریم را در بخش تولید و اشتغال 

و تامین معیشت افرادی که حقوق ثابت دارند کنترل کنیم. 
با توجه به نوسان قیمت ارز و طال و تاثیر آن بر بهای مسکن 
)خرید و اجاره( در شرایط کنونی بخش زیادی از درآمد کارگران 

صرف پرداخت هزینه های مسکن و اجاره بها می شود. 
براین اساس انتظار می رود مسئوالن ذی ربط برای افزایش 
بار  از  بخشی  و  بردارند  گامی  کارگران  مسکن  حق  میزان 
هزینه های آنان در این زمینه را کاهش دهند و زمینه بهره مندی 

آنان از شرایط معیشتی مناسب تر را فراهم کنند.

اقتصادی 5

تجلیل از بانک قرض الحسنه مهرایران در همایش تکریم 
خیرین مدرسه ساز زلزله کرمانشاه

زلزله  ساز  مدرسه  خیرین  تکریم  همایش  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کرمانشاه از بانک قرض الحسنه مهرایران به علت کمک به مردم آسیب 
دیده از زلزله و ساخت ۴ مدرسه در روستاهای سوخور عبدی، بابارستم، 

ژاومرگ و ثالث باباجانی تقدیر کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، همایش تکریم خیرین 
مدرسه ساز زلزله کرمانشاه با عنوان »با هم مدارس کرمانشاه را ساختیم«، با حضور 
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، محمدباقر نوبخت معاون رئیس 
جمهور، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، مهراهلل رخشانی مهر معاون وزیر و 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و محمدرضا حافظی رئیس جامعه 
خیرین مدرسه ساز کشور در مرکز همایش های هتل ارم برگزار شد. حسن تلیکانی 
عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران نیز از مدعوین این همایش بود 
که لوح سپاس و تندیس یادبود مشارکت در ساخت مدارس مناطق زلزله زده 
کرمانشاه از سوی وزیر آموزش و پرورش به نمایندگی از طرف بانک قرض الحسنه 

مهرایران به وی اعطاء شد.

وزیر جهاد کشاورزی در اختتامیه فین تک فارم بانک کشاورزی تاکید 
کرد

فرصت ها را مغتنم بشماریم و کارهای ماندگار برجای 
بگذاریم

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در مراسم اختتامیه کمپ نوآوری »فین 
تک فارم« رویداد استارت آپی بانک کشاورزی، با اشاره به این که در شرایط 
جنگ سخت اقتصادی باید به استفاده از استعدادها و توان داخلی توجه 
بیشتری داشته باشیم و بکوشیم جایگاهی را که در شان مردم ایران و نسل 
آینده است فراهم کنیم ، اظهار داشت: بکوشیم نسلی باشیم که فرصت ها 
را مغتنم می شمارد ، از ظرفیت ها استفاده می کند و تالش کنیم از خود 

کارهای ماندگار برجای بگذاریم.  
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، محمود حجتی در مراسم اختتامیه 
نخستین رویداد استارت آپی و فین تکی شبکه بانکی که برای اولین بار توسط 
بانک کشاورزی اجراشد، با بیان مطالب فوق افزود: بحث شرکت های دانش بنیان 
و مراکز رشد از ابتدای دولت یازدهم مدنظر بود و  امیدواریم بتوانیم با توانمندی 
که در جوانان کشور وجود دارد ، با استفاده از شیوه های نو ، ارتباط دوسویه 
وظرفیت های الکترونیکی،  بخش تولید و خدمات پس از تولید را ساماندهی کنیم 

و نگرانی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مرتفع سازیم.

تدوین آیین نامه فعالیت استارت آپ ها در بیمه
قائم مقام بیمه مرکزی از تدوین آیین نامه فعالیت استارت آپ ها در صنعت 
بیمه خبر داد وگفت: تدوین این آئین نامه که با همکاری معاونت علمی و 

فناوری نهاد ریاست جمهوری در مراحل نهایی قرار دارد. 
پرویز خسروشاهی که در برنامه »گفتمان تعاملی اهالی بیمه و استارت آپ ها« 
می گفت اظهار کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بنا ندارد در فعالیت شرکت 
های بیمه در حوزه استارت آپ ها دخالت کند وظیفه ما در این زمینه کنترل 
رفتارهای ناسالم، حفظ ثبات بازار و توسعه خدمات بیمه ای با کیفیت و بطور 
خالصه تأمین فضای و کسب و کار مناسب است. قائم مقام بیمه مرکزی با تاکید 
بر این نکته که رفتارهای ناسالم به بی ثباتی و عدم توسعه بازار بیمه دامن خواهد 
زد، خاطرنشان کرد: طبیعی است که هر کسب و کار جدیدی چون استارت آپ 
ها برخی از کسب و کارهای سنتی را در معرض تهدید قرار می دهند اما می توان 
با اتخاذ تدابیر الزم در کنار توسعه نوآوری ها در صنعت بیمه مانع از آن شدکه ثبات 

اقتصاد و صنعت بیمه آسیب ببیند.

تقدیر از بانک صنعت و معدن در همایش تکریم خیرین 
مدرسه ساز

همایش تکریم خیرین مدرسه ساز زلزله کرمانشاه با حضور وزیر آموزش 
و پرورش و جمعی از خیرین مدرسه ساز کشور با عنوان »با هم مدارس 
کرمانشاه را ساختیم« روز چهارشنبه گذشته در مرکز همایش های هتل ارم 
برگزار شد و در این همایش از بانک صنعت و معدن با اهدای تندیس ویژه 

این همایش تقدیر بعمل آمد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، در زلزله 21 آبان 9۶ در 
مناطق زلزله زده کرمانشاه ۸۷ مدرسه مشتمل بر 415 کالس درس تخریب شد که 
با استقبال باالی خیرین مدرسه ساز برای بازسازی فضاهای آموزشی برای ساخت 

1۶0 مدرسه برنامه ریزی شد.
مهر ماه امسال 59 پروژه توسط رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس در و 
همزمان با آغاز سال تحصیلی افتتاح شد، تعداد ۷۶ مدرسه تاکنون تحویل داده شده 
و مابقی به مرور به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد که تا پایان سال این 

تعداد به 102 واحد آموزشی خواهد رسید.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران:

کاهش سوانح جاده ای یک وظیفه فرادستگاهی است
حرکت صنعت بیمه روی ریل توسعه در گرو هماهنگی فعاالن این صنعت 

است.
سید محمد علیپور که در همایش کاهش تلفات جاده ای، چالش ها و راهکارها 
سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: شورا هماهنگی استان های صنعت بیمه 
فرصت تازه ای را برای تعامل فعاالن این صنعت خلق کرده که باید با برنامه ریزی 
دقیق از ظرفیت های آن استفاده کنیم. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تشریح 
آخرین دستاوردها و عملکردهای صنعت بیمه در خصوص کاهش سوانح جاده ای از 
این مقوله به عنوان یک وظیفه فرادستگاهی یاد کرد و افزود: صنعت بیمه به تنهایی 
نمی تواند در کاهش حوادث موفق عمل کند و نهادهای ذیربط و مرتبط باید در این 

عرصه حضور جدی تری داشته باشند.

شهردار کالن شهر شیراز تصریح کرد

لزوم استفاده از ظرفیت های بانک شهر در خدمت 
رسانی به گردشگران

شهردار کالن شهر شیراز با اشاره به اهمیت گسترش همکاری ها و افزایش 
تعامالت با بانک شهر بر استفاده از ظرفیت های این بانک در خدمت رسانی 

به گردشگران تاکید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی،حیدر اسکندرپور با بیان این مطلب 
اظهار کرد: امیدواریم با همکاری دوجانبه شهرداری شیراز و بانک شهر ، شاهد 
افزایش سطح دسترسی خدمات نوین شهری و الکترونیک بانکی به همشهریان و 

گردشگران این شهر باشیم.
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در راستای مسئولیت های اجتماعی مطرح شد: اعالم آمادگی بیمه معلم جهت تجهیز مدارس به وسایل گرمایشی
بیمه معلم جهت تجهیز مدارس به وسایل گرمایشی با نظارت وزارت آموزش و پرورش اعالم آمادگی کرد.   در حالیکه برخی شرکت های بیمه به شاخصه جبران که حکایت از تامین خسارت دارد را مد نظر قرار داده اند،اما توجه خاص بیمه معلم به 

شاخصه پیشگیری از وقوع خسارت ضمن عمل به ایفا تعهدات اجتماعی قابل مالحظه  است. 

۴0 هزار تومان حق مسکن محسوب نمی شود

بازنگری حق مسکن؛ نیاز جامعه کارگری
اخبار

پشت صحنه غوغای بودجه شرکت های دولتی

دولت سال به سال چاق تر می شود!

دولت از تصدی گری خارج شود

افزایش سرسام آور بودجه شرکت های دولتی در الیحه سال 139۸ در حالی 
اتفاق افتاده که به اعتقاد برخی کارشناسان، این شرکت ها اکنون در کنار 
هزینه ها و زیان هایی که با خود برای دولت به همراه دارند، به حیات خلوتی 

برای ذی نفعان تبدیل شده اند.
به گزارش ایسنا، الیحه بودجه 139۸ با وجود تاکیدی که بر کاهش هزینه ها داشت، 
در نهایت نشان از افزایش 40 درصدی سقف کل بودجه سال آینده و رسیدن آن 
به 1۷03 هزار میلیارد تومان دارد. از این رقم 12۷4 هزار میلیارد تومان متعلق به 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است که نسبت به سال جاری که ۸39 
هزار میلیارد تومان بود، 51.۸ درصد افزایش دارد. رشد تامل برانگیز بودجه شرکت های 
دولتی در حالی اتفاق می افتد که طی سال های گذشته همواره تاکید بر کوچک شدن 
بدنه دولت و واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی بوده است. بررسی ابعاد افزایش 
بودجه شرکت های دولتی در الیحه سال آینده و گفت وگو با وحید شقاقی، کارشناس 
اقتصادی با توضیحاتی در این باره همراه بود. وی با بیان این که متاسفانه قرار بر این 
بوده که شرکت های دولتی از طریق واگذاری کمکی برای کوچک شدن بدنه دولت 
باشند، اظهار کرد که نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه بر افزایش هزینه های دولت و به 
دنبال آن فضایی برای ایجاد رانت کمک کرده اند. به گفته این کارشناس اقتصادی، 
قرار بر این بوده که شرکت های دولتی به محلی برای سودآوری تبدیل و دولت از آن ها 
منتفع شوند و در نهایت سود آن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت ها نه تنها 
سودآوری ندارند، بلکه هزینه ها و زیان های قابل توجهی که با خود به همراه داشته اند، 
آنها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین 
حال که اندازه دولت در این سال ها بزرگ شده و شرکت ها بیشتر به عنوان منبعی 

زیان ده روی دست دولت مانده اند.

وی با اشاره به این که ذی نفعان بزرگی پشت صحنه برخی شرکت های دولتی قرار 
دارند، گفت: اگر حساب های این شرکت ها بررسی شود، به وضوح نشان می دهد که 
چگونه برخی از آنها پشت صحنه ای برای رانت خواری و حیات خلوتی برای ذی نفعان 
تبدیل شده اند که این ذی نفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکت ها و واکنش های آنها 

را نمی دهند.
شقاقی همچنین به موضوع دیگری در رابطه با شرکت های دولتی اشاره کرد و 
گفت: ماندن و حیات آنها با ناکارآمدی که دارند در نهایت با توجه به زیان های قابل 
توجه باعث شده که به سمت دست اندازی به شبکه بانکی پیش بروند به گونه ای که 
برای پوشش هزینه های خود از منابع بانکی استفاده کرده و دائم به سمت استقراض 
می روند که این موضوع را می توان به وضوح در ترازنامه بانک ها مشاهده کرد که چگونه 
دائم بر بدهی دولت به بانک ها و به طور خاص بدهی موسسات و شرکت های دولتی به 

شبکه بانکی افزوده می شود.
در همین رابطه باید یادآور شد که افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال های 
گذشته از بزرگ ترین معضالت شبکه بانکی بوده و دولت با وجود اقداماتی که اخیرا 
انجام داد، نتوانست عملکرد چندان موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد به طوری 
که طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود 230 هزار 
میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود 30 هزار میلیارد آن متعلق 
به شرکت ها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است. با این حال 
دولت طی سال های گذشته همواره هزینه سنگینی برای بودجه شرکت های دولتی در 

بودجه ساالنه خود ثبت کرده و بر آن افزوده شده است.
بودجه کشور از دو بخش عمومی و شرکت ها تشکیل می شود که برای سال جاری 
حدود 1222 هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه است که ۸39 هزار میلیارد تومان 

آن مربوط به »شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« و 440هزار 
میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی می شود، اما برای سال آینده با رشدی 
قابل توجه سقف کلی بودجه به 1۷03 هزار میلیارد تومان رسیده که در آن بودجه 
شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها بالغ بر 12۷4 هزار میلیارد 
تومان و بودجه عمومی دولت که کل کشور را با آن اداره می کند حدود 4۷0 هزار 

میلیارد تومان است.

دولت باید تصدی گری ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط حال 
حاضر بیشترین تکیه دولت بر بودجه 9۸ باید به جای رفتن به دنبال درآمد جدید، 
کاهش هزینه های کشور باشد و این امر بزرگترین موضوعی است که در شرایط حال 
حاضر کشور با وجود تحریم ها احساس می شود. دولت باید تصدی گری ها را به بخش 
خصوصی واگذار کند و از این بابت در تامین  بودجه کشور با روش درست به نقطه 

مطلوب دست پیدا کند. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنانش در خصوص چالش های 
موجود بر سر راه قوانین بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: مهم ترین مشکلی که 

وجود دارد این است که ما این قانون را داریم و تصویب شده اما آن را اجرایی نمی کنند. 
نظیر اینگونه قوانین در کشورهای توسعه یافته کم نیست، ما نیز باید از این قانون 
استقبال کنیم. این قانون در کشورهای توسعه یافته سبب شده که بهره برداری فراوانی 
داشته باشند ولی ما متاسفانه بزرگ ترین مشکلی که داریم این بوده که بسیاری از 

قوانین خوب ما به مرحله اجرایی نمی رسد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قوانین درخصوص فضای کسب و کار اجرا نشود و 
این دیوان ساالری در مسائل اقتصادی ما وجود داشته باشد، محیط کسب و کار نیز 
دچار فضای مه آلودی می شود، تصریح کرد: همچنین در جذب سرمایه گذار داخلی و 

خارجی دچار مشکالت عدیده ای خواهیم شد.

شافعی در خصوص تصویب قوانین خلق الساعه، اضافه کرد: در قانون بهبود فضای 
کسب و کار دو ماده قانونی وجود دارد که ماده اول 24 و دیگری 2۶ است که درباره 
دو تکلیف قانونی است که باید رعایت شود، ابتدا آن که در تصیم گیری های اقتصادی 
و تدوین آیین نامه های اقتصادی باید سیاست گذاران، نظر بخش خصوصی را قبل از 
تصویب هر قانونی دریافت کنند و آن را مدنظر قرار دهند. موضوع مهم دیگر که در 
ماده این قانون آمده این است که اجرای هرگونه دستورالعمل جدید باید با پیش 
آگهی الزم به فعاالن اقتصادی رخ دهد. این قانون سبب شده که فعاالن اقتصادی 
تا مهلت داده شده خود را با قانون جدید منطبق کنند، اما متاسفانه دو موضوع فوق 

رعایت نمی شود.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن پیش بینی قیمت ها در 
بازار ارز و سرمایه، به ممنوع شدن پرداخت سود روزشمار 
سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: اگر نظارت ها بر این 
دستورالعمل به درستی صورت گیرد، هزینه تامین مالی 

برای بنگاه ها کم می شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا قدرتی درباره تصمیم شورای پول 
و اعتبار مبنی بر ماه شمار کردن سود سپرده های بانکی، اظهار 
کرد: ممنوع کردن سود روزشمار سپرده ها از سوی بانک مرکزی 
سرآغاز تحول مهمی برای اصالح ساختار نظام بانکی کشور است. 

اگر نظارت صحیح و دقیقی بر این دستورالعمل بانک مرکزی 
ادامه پیدا کند نظام بانکی می تواند با تحول بزرگی روبه رو شود. 
در گذشته هم بانک مرکزی ممنوعیت هایی برای بانک ها اعمال 
کرده بود، ولی عدم نظارت و کوتاه آمدن بانک مرکزی نسبت 
به بانک های متخلف باعث شد این دستورالعمل ها اجرا نشود. 
این تصمیم تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه بانک ها و کاهش 
نرخ تامین مالی بنگاه ها خواهد داشت. هفته گذشته با توجه به 
تعطیلی بازارهای جهانی، تحول خاصی در قیمت جهانی کاالها 

شاهد نبودیم. 

و  ارز  بازار  وضعیت  درباره  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
تاثیر آن بر بازار سهام تا پایان سال جاری گفت: در بازار ارز 
متغیرهای مختلفی می تواند نقش بازی کند. تاثیر تحریم ها 
بر مقدار فروش، بازگشت ارز ناشی از فروش نفت و تقاضای 
مهم ترین  از  مسافرتی  دالر  جمله  از  دالر  برای  سال  آخر 
متغیرهاست. اگر دولت بتواند این موضوعات را مدیریت کند، 
ارز روند نوسانی شدیدی نخواهد داشت مگر اینکه اتفاق غیر 
قابل پیش بینی رخ دهد. گزارش هایی که شرکت ها منتشر 
کرده اند، بسیار مطلوب است و نشان می دهد گزارش ها در 

حوزه تولید و فروش خود با مشکالت زیادی روبه رو نیستند. 
اگر با همین روند شرایط ادامه یابد سال پر رونقی برای بازار 
سرمایه خواهیم داشت. با نگاهی به الیحه بودجه سال آینده 
در مقایسه با سال گذشته می بینیم این بودجه چندان برای 
بازار سرمایه مطلوب نیست. درست است که مقدار بودجه  
عمرانی ثابت مانده اما با توجه به مقدار جذب بودجه های 
افزایش  عدم  به  توجه  با  و  گذشته  سال های  در  عمرانی 
احتماال در  باید گفت که  آینده  درآمدهای دولت در سال 

حوزه بودجه عمرانی به مشکل خواهیم خورد.

تاثیر سیاست های بانکی و بودجه بر بازار سرمایه


