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سقوط پول اردوغان
روسيه نسبت به جنگ اقتصادي با امريكا هشدار داد

 ساز ناكوك بازار زرد 
قيمت سكه بعد از يك فراز و فرود خاص در پايان هفته به قيمت اول هفته رسيد 

دماس��نج هاي اقتص��اد در هفته گذش��ته روال خاصي را 
پشت سرگذاش��تند. در حالي كه به نظر مي رس��يد، روال 
كاهش��ي كه از روزهاي ابتدايي هفته گذشته شروع شده 
است با اجراي بسته سياست هاي ارزي جديد دولت موجب 
كاهش بيشتر قيمت ها در بازار شود. اما تداوم روال كاهشي در 
بازار سكه تنها براي يك روز بعد از اجراي بسته سياست هاي 
ارزي ادامه يافت و پس از آن، آخر هفته خاصي در بازار سكه 
و طال ثبت شد . گزارش ميداني خبرنگار اعتماد از بازار طالي 
تهران حاكي از اين است كه در روزهاي پاياني هفته گذشته 
هجوم خريداران طال بعد از تداوم چند روزه قيمت ها با عدم 
عرضه سكه هاي پيش فروش ش��ده بانك مركزي مواجه 
شدند آنها را شوكه كرد.  يكي از خريداران در بازار مي گويد: 
»از ابتداي هفته گذشته براي حضور در مراسمي قصد خريد 
قطعه اي طال داشتم، اما با كاهش قيمت ها خريد قطعي را 
به آخر هفته موكول كردم تا بتوانم با قيمت واقعي تر خريد 
كنم، اما امروز به يك باره قيمت ها افزايش يافته و فروشندگان 
نيز بيشتر به سمت عدم فروش رفته اند و زماني كه در مورد 
قيمت سوال مي كنيد با تعلل و پيشنهاد اينكه صبر كنيد 
هنوز متعادل نيست، سعي دارند خريد و فروش را به صفر 
برسانند.« يكي از فروشندگان البته علت عدم فروش طال و 

سكه را بي ثباتي بازار مي خواند و مي گويد: »از روز چهارشنبه 
دوباره به روال هفته گذشته بازگشته است در صورتي كه 
با اجراي بس��ته جديد ارزي و تحويل پيش فروش سكه ها 
بايد قيمت ها كاهش پيدا مي كرد، اما به نظر مي رسد روالي 
موجب شده تا قيمت ها مجددا افزايشي شود و به اين جهت 
شايد برخي فروشندگان براي جلوگيري از زيان بيشتر سعي 
دارند تا بيشتر نظاره گر بازار باشند تا فروشنده.« نيم نگاهي 
به بازار سكه نشان مي دهد كه سكه امامي 3ميليون و 849 
هزار توماني روز شنبه بعد از افت نزديك به 800 هزار تومان 
در طول سه روز در روز چهارشنبه مجددا استارت افزايش 
قيمت خود را زده و روز پنجشنبه گذشته به قيمت 3 ميليون 
و 863هزار تومان رس��يد كه حتي از نخستين معامله روز 
شنبه گذشته نيز بيشتر بود. سكه بهار آزادي )قديم( نيز كه 
شنبه را با قيمت 3 ميليون و 525 هزار تومان شروع كرده 
بود  روز پنجشنبه به قيمت 3 ميليون و 506 هزار تومان شد 
كه كمي كمتر از نخستين معامله هفته گذشته بود. نيم سكه 
بهار آزادي هم همچون س��كه امامي آخرين معامله هفته 
گذشته اش را با افزايش قيمت نسبت به نخستين معامله 
هفته ثبت كرد و با قيمت يك ميلي��ون و 886هزار تومان 
خريد و فروش شد. ربع سكه بهار آزادي اما بدون تغيير در 
نخستين معامله و آخرين معامله هفته گذشته با قيمت 942 

هزار تومان خريد و فروش شد. 

بازارهاي جمعه تحت تاثير ادامه سقوط لير تركيه بودند. لير 
روز گذشته 14 درصد سقوط كرد، آن هم در واكنش به اين 
گفته اردوغان كه »دالر نمي تواند راه ما را سد كند. نگران 
نباشيد.« لير در مقطعي از هفته گذشته 5درصد ارزان شد 
و در مقطعي توانست 2 درصد از ارزشش را پس بگيرد. با اين 
همه، ضعف لير رفع نشد و جمعه بدترين روز پول اردوغان 
از س��ال 2001 ش��د. »پول اردوغان« گزافه  گويي نيست 
كه سال هاست در تركيه حزب عدالت و توسعه به تنهايي 

حكومت مي كند و اين حزب هم يكسره در دست اوست.

بورس هاي نگران
بازارهاي آسيايي در ابتداي روز وضعيت 
يكپارچه اي نداشتند، اما با شروع به كار 
بازاره��اي اروپاي��ي، اف��ت ارزش لير 
به شدت جلب توجه كرد. اروپايي ها كه 
روابط تجاري گسترده اي با تركيه دارند،  به شدت نگران 
تش��ديد تنش هاي ميان تركيه و امريكا هستند. پس از 
دستگيري يك كشيش در تركيه، امريكا تهديد به تحريم 
تركيه كرده است. پس از افت بازارهاي سهام اروپا، نوبت 
به ب��ورس آتي امريكا رس��يد ك��ه آن هم تح��ت تاثير 
نگراني هاي متحدان واشنگتن در »ناتو« كه تركيه عضو 

آن است، لرزان شد.

باز هم دالر
همزمان با سقوط شديد لير، دالر باز هم 
تقويت شد. البته دالر بيشتر تحت تاثير 
تنش هاي اين كش��ور با روس��يه قرار 
داشت. اين تنش ها خريد دالر به عنوان 
س��رمايه امن را حتي در خود روس��يه افزايش داده كه 
شاخص دالر را قوي نگه داشته است. روز جمعه، روسيه 
اعالم كرد كه هر فعاليتي براي محدود كردن بانك هاي 

اين كش��ور، اعالم جنگ اقتصادي از سوي امريكاست. 
شاخص دالر كه پول امريكا را با 6 رقيب بين المللي مقايسه 
مي كند، پنجشنبه هم رشد كرد و روي عدد 95.50 واحد 
قرار گرفت تا جمعه كار سختي نداشته باشد. اين شاخص 

جمعه از مرز ميانه 95واحد هم باالتر رفت.

طالي بدشانس
فلز زرد روز جمعه از هيچ يك از عوامل 
بالقوه افزايشي نفع نبرد. در اين روز در 
حالي كه آشوب بازارهاي ارز )سقوط 
لير و روبل روسيه مقابل يورو و دالر و 
سرايت آن به ديگر بازارهاي مالي( مي توانست يار طال 
باشد، طال به دليل ضعف فني و نبود حاميان بنيادين بيمار 
ماند. ديگر عاملي كه مي توانست به رشد طال كمك كند، 
افت بازاره��اي بورس بود كه آن هم كاري از پيش نبرد. 
حتي تنش هاي روسيه و امريكا هم از كمك به طال ناتوان 
بودند. البته اين عوامل توانستند طال را از كف روزانه باال 
بياورند. اونس كه پنجشنبه با حدود 1 دالر افت به بهاي 
1212.10 دالر رسيده بود، جمعه صبح تا قيمت 1204 
دالر ه��م افت كرد، اما به ابتداي مح��دوده 1210 دالر 

بازگشت.

تقالي نفتي
بازار نفت خام هم دچار ضعف است. 
اين بازار حتي از شروع تحريم هاي 
كش��ورمان ه��م نفع��ي نب��رد تا 
چهارش��نبه پس از چند روز رشد، 
روند كاهش��ي به خود بگي��رد. با اين هم��ه، هر دو 
شاخص جهاني برنت و وس��ت تگزاس اينترمدييت 
روز جمعه اندكي رشد كردند. نفت برنت با 24 سنت 
افزايش به قيمت 72.31 دالر رسيد و شاخص دوم 
با حدود 50 سنت رش��د، قيمت 67.32 واحد را به 

خود ديد.

گروه اقتصادي گروه اقتصادي

11اقتصاد eghtesad@etemadnewspaper.ir

باشگاه اقتصاددانان 

خبر آخر

بنگاه ها 

در حالي كه در هفته گذشته نوسانات ارزي در دنيا موجب 
شد تا برخي ارزها، ارزش بيشتر يا كمتري در مقابل دالر پيدا 
كنند، علي ديني تركماني، اقتصاددان در شبكه اجتماعي 
خود با بررسي اين موضوع به ش��كاف تمدني اشاره كرده 
و كاه��ش ارزش ريال در برابر افغاني را مورد بررس��ي قرار 

داده است .
او در كانال اختصاصي خود در مطلبي با عنوان »ش��كاف 
تمدني، كاهش ارزش ريال در برابر افغاني و بازگشت كارگران 
افغان به افغانس��تان« نوشته اس��ت: »اين روزها كارگران 
افغانستاني، تمايلي براي ماندن در ايران و كار كردن ندارند. 
سال گذشته در اين هنگام به ازاي يك ميليون تومان، نوزده 
هزار افغاني گيرشان مي آمد. با كاهش شديد ارزش پول ملي، 
اكنون 6 هزار افغاني عايدشان مي شود. اين ميزان كمتر از 
درآمدي است كه در افغانستان مي توانند به دست آورند. 
بنابراين انگيزه آنان براي ماندن در ايران ضعيف شده است. 
بيست سال پيش ارزش يك ميليون تومان، برابر يك صد هزار 
افغاني بود. در طول اين س��ال ها ارزش ريال در برابر افغاني 
بيش از 1600 درصد كاهش يافته است. اين يعني شكاف 
تمدني كه متاسفانه در كاهش ارزش ريال در برابر افغاني به 
خوبي بازتاب مي يابد. سخن بر سر نوسان نرخ ارز و گاهي 
شوك ارزي نيست. بر سر افول تمدني اقتصاد كشور و بازتاب 
آن در آينه تمام نماي كاهش ارزش پول ملي در برابر همه 
ارزهاست. با ادامه اين وضع غم انگيز و تاسف بار نه تنها همه 
افغان هايي كه وابستگي خانوادگي در اينجا ندارند، تمايل به 
بازگشت به افغانستان خواهند داشت و بخش هاي ساختمان 
و خدمات نظافتي را با كمبود نيروي كار خوب مواجه خواهند 
كرد، ممكن است بخشي از نيروي كار ايراني نيز سوداي پيدا 

كردن كار در افغانستان را در سر بپروراند.«

جابراظهري رييس گروه نظارت بر وسايل پرنده فوق 
سبك سازمان هواپيمايي كشوري گفت: گواهينامه 
خلبان هواپيماي فوق س��بك كه در فضاي مجازي، 
بازيگ��ر كليپ خلبان بيهوش ش��ده اس��ت تا اطالع 
ثانوي از اعتبار س��اقط شد. تا تشكيل كميته تخلفات 
حرف��ه اي هوانوردي و بررس��ي چگونگي و علت عدم 
رعايت الزامات عملياتي حين پرواز و تصميم نهايي آن 
كميته، گواهينامه خلبان مذكور به حالت تعليق درآمد. 
وي افزود: رعايت اصول و مقررات براي كليه خلبانان 
هواپيماهاي فوق سبك نيز الزامي است و هواپيمايي 
كشوري با هرگونه اقدامي كه ايمني پرواز را تحت تاثير 

قرار دهد؛ برخورد خواهد كرد.

تعليق گواهينامه خلبان هواپيماي تعادل ريال و افغاني
فوق سبك 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با اشاره به توليد 
محصول جديد شركت س��ايپاديزل گفت: با اجراي 
روش ه��اي متن��وع در زمين��ه مقابله ب��ا تحريم ها، 
تهديده��اي ناش��ي از آن را به فرصتي براي رش��د و 
شكوفايي گروه س��ايپا تبديل خواهيم كرد. محسن 
جهرودي در جريان بازديد استاندار خراسان رضوي، 
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مديران 
صنعتي استان خراس��ان رضوي از غرفه گروه سايپا 
 KX480 گفت: خودروي كشنده سنگين دانگ فنگ
به عنوان يك محصول تجاري جهت ادامه اجراي طرح 
جايگزيني خودروهاي فرسوده تجاري مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت. 
اين خ��ودرو تمامي اس��تانداردهاي بين المللي روز 
دنيا را پش��ت سر گذاش��ته و در حال حاضر با عمق 
داخلي س��ازي 30 درصدي در ايران توليد مي شود 
كه باتوج��ه به برنامه ه��اي گروه س��ايپا، در آينده 
نزدي��ك بيش از 40 درصد از قطع��ات آن در داخل 
كش��ور توليد خواهد ش��د. تاكنون قرارداد توليد 8 
هزار دس��تگاه از اين محصول با طرف چيني منعقد 
شده كه بزودي توليد و در طرح جايگزيني، تحويل 

مشتريان خواهد شد.
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در ادامه به 
اعم��ال تحريم ها عليه صنعت خودرو اش��اره كرد و 
گفت: بس��ياري از ش��ركت هاي بين المللي در حال 
حاضر آماده همكاري با ايران هستند و با برنامه هاي 
مختلفي كه در دستور كار داريم، اين تحريم ها را به 
يك فرصت مناسب براي كشور تبديل خواهيم كرد. 
هر شركتي كه امروز به صورت جدي وارد همكاري 
بين المللي مشترك با سايپا شود، در آينده از جايگاه 
ويژه اي در صنعت خودروس��ازي اي��ران برخوردار 

خواهد بود.

 تهديد تحريم ها را 
فرصت مي كنيم 
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فراخوان مناقصه  عمومی
  يک مرحله ای 

سازمان  آب و برق خوزستان در نظر دارد مناقصه عمومی »خرید لوله ، اتصاالت و متعلقات 
فایبر گالس GRP ش�بکه آبیاری و زهکشی ساحل راست رامهرمز – ناحیه 3«   به شماره  
200971597000006 را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه فوق از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگش�ایی پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/05/20 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 97/05/24

 مهلت زمانی  ارائه پیشنهاد : ساعت 12روز دوشنبه مورخ 97/06/05
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10روز سه شنبه مورخ 97/06/06

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه وارائه پاکت های الف ب و ج :-061-33155936

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس02141914 
دفتر ثبت نام 88969737-85193768

الزم به ذکر اس�ت مناقصه گران عالوه بر مدارک و پیشنهاد قیمت در سامانه ،میبایست 
ضمانتنامه ،اسناد ،مدارک و برگ پیشنهاد قیمت خود را در مطابق شرح مندرج در اسناد 
مناقصه در سه پاکت الف ب وج   حداکثر تا ساعت 12 مورخ97/06/05 به آدرس اهواز- بلوار 
گلستان -ساختمان پنج طبقه -سازمان آب و برق خوزستان طبقه دوم اتاق 228 دبیرخانه 
مدیریت حراست و امور محرمانه تحویل نمایند .توضیح اینکه فقط پیشنهاد هایی که به 
هر دو روش ثبت در سامانه و ارسال پاکت ارائه شوند بررسی می شوند و در صورت نقص و 

مغایرت در هرکدام و پیشنهاد مردود است.
روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

سازمان  آب و برق خوزستان

نوبت اول

روابط عمومي  شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند 

»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند »سهامي عام« 

شماره مجوز: 2109- 1397
نوبت دوم 

ش�ركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( ش�ازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومي دومرحله اي به پیمانكار واجد 
شرایط واگذار نماید. 

1( موضوع مناقصه 
الف( شرح مختصر كاال 

ب( شرایط متقاضي 
1- داشتن شخصیت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- داشتن امكانات، توانایي مالي، نیروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمایان قبلي. 
3- داشتن گواهي تایید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران و دارا بودن مجوزهاي الزم جهت مناقصه فوق االشاره. 

4- توان ارائه تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه این شركت( و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین معامالت 
دولتي )در صورت برنده شدن(.

5- داش�تن صورت هاي مالي حسابرسي ش�ده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مطابق با ماده 2 آیین نامه راهكارهاي افزایش ضمانت اجرایي و تقویت 
حسابرسي. 

ج( برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 44.000.000.000 )چهل و چهار میلیارد( ریال مي باشد. 
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند واقع در استان مركزي- اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند. 

3( مهلت، محل دریافت و تحویل فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي: 
متقاضیاني كه داراي شرایط اولیه مندرج در »بند ب« ماده یك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق  الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه 
روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي را از طریق 
پایگاه اینترنتي این شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تكمیل فرم ها به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت 
تقاضا به نشاني: اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پیمان ها- اتاق 233 

تحویل نمایند. ضمنا تلفكس شماره 33673701- 086و تلفن شماره 33491085-086 آماده پاسخگویي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان: 

مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحویل 
مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پیمانهاي شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بدیهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت 
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شركت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یك یا كلیه پیشنهادهاي رسیده را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا مي باشد و 
دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هیچ گونه حقي براي متقاضیان ایجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل یك ماه پس از وصول اسناد ارزیابي كیفي نسبت 

به اعالم اسامي واجدین شرایط اقدام خواهد نمود. 
WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتي
WWW.SHANA.IR                         

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار )ریال( مدت زمان انجام كار موضوع مناقصهشماره مناقصه 

97/14 UPVC 2.200.000.000یك سال شمسي  تعویض پنجره هاي آلومینیومي منازل سازماني شهرك با نوع

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : انجام آنالیز بر روی روغن های صنعتی و مواد شیمیایی 

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای
مدت زمان : 3 سال 

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1397/05/24 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت WWW.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
 دریافت اسناد مناقصه )پس از تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ 1397/05/29 به مدت دو روز در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ 100/000ریال )غیر قابل استرداد(  در وجه شرکت فوالد خوزستان 

 تاریخ تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1397/06/10 
تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یکشنبه مورخ 1397/06/11 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 80،000،000 ریال
نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان

 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واریز وجه :

 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 
ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532

نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها
KO.NARIMANI@KSC.IR  کارشناس : کبری نریمانی   تلفن:6435-3213-61-98+ ایمیل  

»آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
شماره: 52388080« 

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

نوبت دوم

روند بازار سكه در هفته گذشته
اختالف روز شنبه 13 مرداد روز پنجشنبه 18 مرداد نوع سكه

20هزار تومان 3میلیون و 849هزار 3میلیون و 869هزار امامي 
21هزار تومان 3میلیون و 525هزار 3میلیون و 506 هزار بهار آزادي 
43هزار تومانیك میلیون و 843هزار یك میلیون و 886هزار نیم سكه 
-----942هزار 942هزار ربع سكه

قیمت ها به تومان و بر اساس اطالعات سایت اتحادیه طال و جواهر است.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: 
با ثبات بازار ارز در نيمه دوم س��ال پيش بيني مي شود 
بازار مسكن رونق گرفته و افزايش 50 الي 60 درصدي 
قيمت مسكن در 5 سال متعادل و طبيعي است.حامد 
مظاهري، با اشاره به اينكه پيش بيني ما اين است كه 
در نيمه دوم س��ال با ثبات بازار ارز، بازار مسكن رونق 
گيرد، گفت: افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت مسكن 
در 5 سال متعادل و طبيعي است. اما بازارهايي مانند 
ارز افزايش حبابي داشته اند. بهترين سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه است چرا كه شفافيت بيشتري دارد. او با 
اشاره به اينكه از نيمه دوم سال گذشته بخش مسكن 
وارد رونق نسبي شد، بيان داشت: صنايع پايين دستي 
بخش مسكن مي تواند نقش موثري در ايجاد اشتغال 
داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد در شرايط چالشي 
قرار دارد و هرگونه صحبت از تحريم آسيب زيادي به 

اقتصاد وارد مي كند. مهر

 وعده رونق بازار 
به نيمه دوم  سال رسيد 


