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اخبار کوتاه

 ۶مانع پیش روی سازندگان

بنــا به گفته معــاون وزیر راه و شهرســازی ۹۰ ،درصد
سرمایهگذاری حوزه مسکن از طریق بخش خصوصی انجام
میشــود؛ این در حالی است که سازندگان با حداقل شش
مانع برای فعالیت مواجهاند .تولید و عرضه مســکن توسط
بخش خصوصی به عنوان مهمترین اقدام برای رونقدهی و
شکستن قیمتها با چالشهایی مواجه شده که هدفگذاری
برای تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را دچار وقفه
کرده است .طبق برآوردها بر اساس پروانههای ساختمانی در
حال حاضر بین  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار مسکن در کشور ساخته
میشــود و این در حالی است که اقدامات دولتی جوابگوی
نیاز بازار نیست.به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه
و شهرسازی ،ســالیانه  ۲۰تا  ۲۵هزار میلیارد تومان منابع
برای بخش مسکن الزم است .با این وجود بررسیها حاکی
از آن است که بخش خصوصی به حدود  ۱۰برابر این ارقام
نیاز دارد که البته قســمت اعظم آن توسط خود سازندگان
میتواند تأمین شود؛ مشــروط بر اینکه موانع هفتگانه از
جلوی پای آنها برداشته شود .به گزارش ایسنا ،انبوهسازان،
نوســانات گاه به گاه در بازار ارز ،نبود چشــمانداز روشن در
اقتصاد کالن ،عدم امکان محاسبه دقیق از عایدی سرمایه،
ایرادات قانون پیشفروش ،مالیات ،عوارض و بیمه کارگران
ساختمانی را مهمترین مشکالت حوزه کاری خود میدانند.

بخش خصوصی در حال ترک ساخت و ساز

با اینکه عرضه  ۹۰۰هزار واحد مسکونی تا سال  ۱۴۰۰که
توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده برنامهای مهم تلقی
میشود اما آنچه هدف محمد اسالمی برای تعادل بخشی به

چرخ تولید مسکن نمیچرخد

بــازار را محقق خواهد کرد ،آمدن بخش خصوصی پای کار
اســت؛ بخش خصوصی که دبیر کانون انبوه سازان معتقد
اســت در حال ترک این حوزه هستند .فرشید پورحاجت با
اشــاره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم معتقد است
این مساله سبب شده نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص
سازندگان به یک سوم کاهش پیدا کند؛ بنابراین وقتی قدرت
خرید متقاضیان مسکن کاهش مییابد ،تولیدکنندهها نیز

رغبتی برای ورود به عرصه ســاخت و ســاز از خود نشان
نمیدهند.

کمبود  ۴میلیون واحد مسکونی در بازار

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که بر اساس
تحقیقات کمیســیون عمران طبق آمارهای رسمی کشور
مشخص شــد که کشــور با کمبود چهار میلیون واحدی
مسکن مواجه است .محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه

صرفه جویی  ۱۵۰میلیون دالری با ساخت سکوی چهارم پارس جنوبی
رییــس هیات عامل ایدرو بــا تقدیر از وزارت نفت
در اعتماد به ســازندگان داخلی و تالش برای تعمیق
داخلی سازی تجهیزات نفت و گاز اعالم کرد :با ساخت
داخل سکوی چهارم گازی فاز  ۱۴پارس جنوبی ۱۵۰
میلیون دالری صرفهجویی شــد .محمد باقر عالی روز
ســه شــنبه در آئین آغاز عملیات بارگیــری دریایی
ســکوی گازی فاز  ۱۴پارس جنوبی در جریان بازدید
از ایــن مجموعه افزود :در صــورت واگذاری پروژه به
ســازندگان خارجی ۵۷۰ ،میلیون دالر خروج ارز رخ
میداد که با واســپاری داخلی چهار ســکوی فاز ۱۴
پارس جنوبی در اقتصاد داخلی جریان افتاده اســت
که صرفه جویی ارزی این ســکو معادل  ۱۵۰میلیون
دالر بوده و حدود  ۱۰میلیون نفر ساعت اشتغال ایجاد
کرده است.وی بیان داشــت ۱۰۰ :درصد فرآیندهای
مهندســی و طراحی این ســکوی عظیم نفتی توسط
مهندســان داخلی و با اتکا به توان داخل انجام شد.به
گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
بیش از  ۶۰درصد تجهیزات این سکوی  ۲هزار و ۵۰۰

هدفگذاری دو میلیارد دالری
در روابط اقتصادی ایران و ویتنام
«در سالهای گذشــته کاهش تولید مسکن از سالی ۸۰۰
هزار واحد به  ۳۰۰هزار واحد ،موجب ایجاد یک نیاز انباشته
شده است» تاکید کرد :این اتفاق منجر به افزایش قیمتها
شد و باید در نظر داشت که نمیتوان در کوتاه مدت به این
نیاز انباشته پاسخ داد.از ســوی دیگر معاون امور مسکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سیاست وزارت
راه و شهرسازی مبنی بر ساخت مسکن ،رونق تولید و ایجاد
مشــوق برای بخش خصوصی گفته است :بیشترین تقاضا
برای واحدهای مســکونی  ۴۰تا  ۸۰متری است و سیاست
تولید مسکن نیز در همین چارچوب است.حسینی تصریح
کرد :این یک واقعیت است که  ۹۰درصد سرمایهگذاریهای
بخش مســکن توسط بخش خصوصی انجام میشود و باید
با تقویت این بخش زمینه را برای تولید مســکن در کشور
فراهم کنیم که خوشبختانه در این دوره مشوقهای خوبی
برای سازندگان ارائه شده است.وی با تاکید بر اینکه تصمیم
گرفته شد تا ســهم تسهیالت خرید مسکن در نظام بانکی
از هشــت درصد به  ۲۰درصد افزایش یابد ،اعالم کرد :برای
ساخت  ۴۰۰هزار واحد مســکونی کمترین اتکا را به نظام
بانکی داریم و منابع مالی این طرح بر اساس مشارکت تأمین
میشود.حسینی خاطرنشــان کرد ۹,۵۰۰ :میلیارد تومان
برای تکمیل مسکن مهر و پنج هزار میلیارد تومان بازگشت
ســرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص یافته
اما هنوز روی کاغذ اســت و باید تأمین شود.به گفته معاون
وزیر راه و شهرسازی ،ساالنه به  ۲۰تا  ۲۵هزار میلیارد تومان
منابع برای تولید مسکن نیاز است.

نیاز ساالنه به گوشت قرمز بیش از  ۹۵۰هزار تن است

تنی بومی سازی شده که بیشترین حجم داخلی سازی
بوده است.وی تاکید کرد :با وجود تحریمهای یکجانبه
آمریکا ،با اعتماد وزارت نفت به مهندسان داخلی این
سکو تکمیل و امروز به آب سپاری شد که پس از طی
 ۵۰۰کیلومتر در محل فاز  ۱۴پارس جنوبی مســتقر
شده و راه اندازی نهایی خواهد شد.عالی ادامه داد :در
مقایسه با سازندگان خارجی ایدرو به رکوردهای بسیار
مناسبی دســت یافته ،به گونهای که در سکوی قبلی
 A ۱۴زمــان راه اندازی از نصب تا خروج گاز  ۲۶روز
بوده است.برپایه این گزارش ،مجموع وزن سکوی ۱۴
 Bو متعلقات آن هفت هزار تن اســت و با ورود این
ســکو به مسیر تولید روزانه  ۵۰۰میلیون فوت مکعب
گاز ترش ۲۵ ،هزار بشکه میعانات گازی به حجم تولید
حوزه گاز و انرژی کشــور در سال رونق تولید افزوده
میشــود.فاز  ۱۴پارس جنوبی از سوی وزارت نفت و
شــرکت نفت و گاز پارس به ارزش پنج میلیارد دالر
به گروهی متشــکل از هشت شرکت ایرانی به ریاست
ایدرو واگذار شده است.

معاون امور دام وزیر جهاد کشــاورزی گفت :ساالنه
 ۸۵۰هزار تن گوشــت قرمز تولید می شــود ولی نیاز
کشــور بیش از  ۹۵۰هزار تن است.مرتضی رضایی در
بازدید از مجتمع گوشت زیاران آبیک افزود :این میزان
کمبود گوشت هر ســاله از طریق واردات جبران می
شــود و با وجودی که کشــور ظرفیت خوبی در زمینه
گوشت دارد اما در شرایط فعلی ناچار هستیم تا رسیدن
به مرز خودکفایی از دامهای خارج نیازهای گوشــتی
را تامین کنیم.وی در خصوص طرح آزمایشی پرورش
گوساله نژاد شاروله فرانسه در مجتمع زیاران نی :اظهار
داشت :یکی از نژادهای مهم دنیا ،نژاد شاروله است که
تقریباً باالی  ۱۶۰۰گــرم در روز افزایش روزانه دارد و
وزن کشتاری آن باالی یک تن است.رضایی ادامه داد:
ضریب تبدیلی غذایی این نژاد نسبت به نژادهای مطرح
هولشتاین کمتر اســت یعنی راندمان غذایی باالتری
دارد و همچنین کیفیت گوشت و تردی باالتری دارد و
درصد استخوان آن نسبت به وزن الشه پایینتر است.
وی گفت :این طرح به صورت آزمایشــی اجرا شــده و

به عنوان یکی از طرحهــای مرکز اصالح و نژاد وزارت
جهاد کشاورزی است که توســعه نژادهای گوشتی از
جمله شاروله اســت و اعتبارات توسعه ای خاص خود
را دارد.معاون امور دام وزیر جهاد کشــاورزی همچنین
در بازدید از مجتمع طیور زیاران آبیک نیز گفت :توسعه
واحد های بوقلمون جز سیاستها و اولویت های جهاد
کشــاورزی در تامین گوشــت مورد نیاز کشور است.
رضایی خاطرنشان کرد :این مجتمع دارای بخش های
مختلف است که با راه اندازی آن زنجیره تولید بوقلمون
از تولید تا عرضه در این مجتمع ایجاد خواهد شد.رئیس
ســازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز در این بازدید نژاد
گاو شاروله را جایگزین بسیار مناسبی برای سایر نژادها
دانست و گفت :شرکت کشت و صنعت گوشت زیاران
یکی از مجتمعهای به نام در زمینه تولید گوشت قزمز
در سطح کشور محسوب میشود که سالهاست فعالیت
دارد.مجتمع گوشت زیاران در زمان حاضر دارای واحد
جوجه کشی ،کشــتارگاه ،نقلیه ،فارم پرورش ،کارخانه
خوراک دام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

راهاندازی پنجره واحد صدور مجوزها تا پایان سال
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــر افزایش
ظرفیتهای صادراتی مازندران تأکیــد و از افتتاح پارک
فنــاوری فضایی بــرای کســبوکارهای فضاپایه باهدف
افزایش بهرهوری محصوالت کشــاورزی خردادبه گزارش
وزارت ارتباطات و فــنآوری اطالعات ،محمدجواد آذری
جهرمی در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای تجاری
و ســرمایهگذاری استان مازندران ،با اشاره به ظرفیتهای
بسیار استان برای سرمایهگذاری ،گفت :شیالت ،دامداری،
کشــاورزی و گردشــگری برخی از ظرفیتهای اســتان
مازندران اســت که هم در داخل و هم در خارج از کشور
بازارهای خود را دارد و نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتر
اســت.وی تولید خاویار را یکــی از ظرفیتهای صادراتی
اســتان مازندران عنوان کرد و افــزود ۲۰ :درصد ظرفیت
این بازار در اســتان مازندران بالفعل شده و یک ظرفیت
بزرگتری نیز مغفول مانده که نیاز به توســعه بازار دارد.

وزیر معین اقتصاد مقاومتی اســتان مازندران با اشاره به
اینکــه دو برنامه جدی برای توســعه ســرمایهگذاری در
اســتان مازندران وجــود دارد ،گفت :به دلیــل اینکه در
این اســتان در حوزه کشاورزی سطوح کشت و منابع آبی
قابلافزایش نیســت از سرمایهگذاریهایی باهدف افزایش
بهرهوری محصوالت کشــاورزی حمایت میشــود و این
موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران نیز مورد
تأکید بوده است.وی تسهیل در صدور مجوزها و فرآیندها
را یکی از وظایف دولت در حوزه سرمایهگذاری بیان کرد
و افزود :وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات با همکاری
وزارت اقتصاد راهاندازی پنجره واحد صدور مجوزها برای
استان مازندران را بهصورت جدی پیگیری میکند و باید
تالش کنیم این پنجره واحد تا پایان سال جاری راهاندازی
شود.آذری جهرمی ارائه تسهیالت برای پروژههای استان
مازنــدران را یکی دیگر از برنامههای دولت برای اســتان

مازندران اعالم کرد و گفت :در این حوزه بر اســاس قانون
از ســهمیه  ۱۰درصدی کشاورزی و  ۱۰درصدی صنعت
برای پرداخت تسهیالت یا از ظرفیت وامهای اشتغالزایی
میتوان استفاده کرد و مشــکلی برای تأمین منابع مالی
وجود ندارد.وی به فعالیت اســتارتآپها باهدف افزایش
بهرهوری نیز اشاره کرد و افزود :پارک فناوری فضایی برای
کسبوکارهای فضاپایه با در اختیار قرار دادن اطالعات به
کشــاورزان باعث افزایش بهرهوری در این حوزه میشود
که تا پایان ســال جاری بــه بهرهبرداری میرســد.وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات یکی دیگر از موارد مطرح در
سال اقتصاد مقاومتی اســتان مازندران را افزایش سطوح
موردنیاز برای صادرات عنوان کرد و گفت :در سال گذشته
صادرات این استان  ۳۵۰میلیون دالر بوده که عدد بسیار
کمی اســت و نشــان از حلقه مفقودهای دارد که یکی از
مهمترین آنها نبود صنایع تبدیلی و بســتهبندی اســت

که ظرفیت ســرمایهگذاری و ســودآوری خوبی دارد.وی
بــه کم بودن فعالیت کشــتیرانی در دریای خزر بهعنوان
یکی از مشــکالت توســعه صادرات این استان اشاره کرد
و افــزود :این زیرســاختها با همکاری ســرمایهگذاری
خارجی و دولت امکان توسعه دارد.آذری جهرمی تصریح
کرد :در یک ســال پیش رو هدفگذاری  2تا  2.5برابری
افزایش صادرات از بنادر اســتان مازنــدران دور از انتظار
نیســت.وی افزود :این همایش فرصتی است که بهصورت
موردی مشــکالت و موانع چرخه سرمایهگذاری و اداری
مطرح شــود و به نتایج حاصل از این همایش در ســتاد
اقتصاد مقاومتی پرداخته میشــود.بر اساس این گزارش،
آذری جهرمی بعد از شــرکت در این همایش از نمایشگاه
توانمندیهای صادراتی استان بازدید و در ادامه پل موقت
روســتای گلورد را که در ســیل اخیر تخریبشــده بود،
افتتاح کرد.

گزارش

سرمایهگذاری  41میلیارد دالری از ذخایر ارزی
صندوق توســعه ملی تا پایان سال گذشــته حدود  41میلیارد دالر برای
ســرمایهگذاری در طرحهای مختلف پذیر و در دســتور کار قرار داده است.
بخش عمده تســهیالت ارزی پرداخت شــده از منابع صندوق توسعه ملی بر
اساس اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت میشود.این در
حالی اســت که بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای
تأســیس ( )۱۳۹۰تا پایان سال گذشته نشان میدهد که مبلغ کل تسهیالت
ارزی پذیرش شــده توسط صندوق (اعالم وصول شده) ،تا حدود  ۴۱میلیارد
و  ۱۸۳میلیون دالر دالر بوده اســت؛ از این مقدار معادل  ۳۹میلیارد و ۷۳۶
میلیون دالر ،به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مســدودی به بانک مرکزی)
رسیده است.همچنین از مجموع تسهیالت ارزی مسدود شده در بانک مرکزی
مبلغ  ۲۳میلیارد و  ۷۰۴میلیون دالر به طرحهای بخش خصوصی ۹۶ ،میلیون
چشم انداز اقتصاد ایران در  ۹ماه باقی مانده سال ۱۳۹۸
چگونه خواهد بود؟ آیا این روند نزولی قیمتها در بازار طال،
ارز و خودرو ادامه پیدا کرده و قرار اســت مردم ایران سالی
بهتر از ســال  ۱۳۹۷را تجربه کنند؟ آیا چشم انداز مثبتی
وجود دارد؟ این پرسشهای مهمی است که این روزها ذهن
مردم را پر کرده اســت.از یک ســو در ابتدای سال جاری و
پایان سال  ۱۳۹۷کشور با تهدیدهای خارجی روبه رو شد و
ایاالت متحده آمریکا فشار تحریمها را به ایران بیشتر کرده
و از سوی دیگر در داخل کشور نیز بی نظمی ،بی برنامگی،
عدم درک شــرایط و… مشــکالت را مضاعف کرد ،اما به
اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی تأثیر اخبار سیاسی بر
قیمتها ،خالی شدن حبابها ،بهتر شدن انتظارات مردم از
آینده کشــور موجب شده که این روزها بوی امید در فضای
کشور استشمام شود.علیرضا شکیبایی  -رئیس بخش اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان  -در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
روند نزولی قیمت ارز ،طال و خودرو گفت :عمده مسائلی که
در حال رخداد است به دلیل جو سیاسی و روانی است.وی
ادامه داد :با توجه به اینکه باب مذاکره به صورتغیرمستقیم
بین ایران و برخی از کشورها آغاز شده ،این موارد خبرهای
مثبتی در بازار منتشر میکند که بر اساس آن روی قیمت
دالر و سکه تأثیر میگذارد و باعث کاهش قیمتها میشود.

تأثیر اخبار سیاسی بر قیمتها

رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید
بر اینکه اخبار مثبت سیاسی باعث روند کاهشی قیمت دالر
شــد و در ادامه به بازار خودرو اشــاره و اظهار کرد :افزایش
عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروساز به بازار و اینکه
این عرضه در روزهای آینده افزایش بیشتری خواهد داشت؛

دالر بــه طرحهای بخش تعاونی ،معادل  ۱۵میلیــارد و  ۳۶۸میلیون دالر به
طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و معادل
 ۵۶۹میلیون دالر به سایر موارد ،اختصاص یافته است .به گزارش ایسنا ،از کل
مبلغ مســدود شده نیز برای پرداخت تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت
ارزی ،مبلــغ  ۱۹میلیارد و  ۲۱۹میلیون دالر با همــکاری بانکهای عامل و
بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.اما عالوه بر
سرمایه گذاری انجام شده ،معادل  ۱۱میلیارد و  ۳۵۰میلیون دالر برای اعطای
تسهیالت جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب ،خاک و کشاورزی
بر اســاس قوانین مربوطه اختصاص یافته است که از این رقم هشت میلیارد
دالر بــرای طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی کشــور ۱.۵ ،میلیارد دالر
برای طرحهای احیا و توســعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایالم،

 ۵۰۰میلیون دالر برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان ۵۰۰ ،میلیون
دالر برای طرحهای آبرســانی به روســتاها ۵۰۰ ،میلیون دالر برای طرحهای
آبیاری تحت فشار و  ۳۵۰میلیون دالر برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی
سیســتان اختصاص پیدا کرده اســت.از طرفی تا پایان سال  ،۱۳۹۷بر اساس
سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی ،در مجموع مبلغی معادل
 ۱۳میلیارد و  ۳۸۳میلیون دالر  ۱۳.۳۸۳جهت پرداخت به طرحهای مربوطه،
مسدود شده است که از این میزان حدود  ۱۳میلیارد دالر پرداخت شده است.
صندوق توســعه ملــی در اوایل دهه  ۱۳۹۰و بعــد از تجربه نه چندان موفق
حســاب ذخیره ارزی راهاندازی شد و با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از
فروش نفت ،گاز ،میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار ،مولد و
ســرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از محل نفت،
گاز و فرآوردههای نفتی شــروع به کار کرد .ســاالنه از منابع ارزی ورودی به
صندوق نیز تسهیالتی به صورت عمدتاً ارزی و تا بخشی ریالی بر اساس موارد
درج شده در اساسنامه پرداخت میشود.

تحلیل وضعیت این روزها از زبان اقتصاددانان

دلیل کاهش قیمت خودرو و ارز
باعث کاهش قیمت خودرو شده و قیمت خودرو را واقعیتر
خواهد کرد.وی در پاســخ به این ســوال کــه آیا این روند
کاهش قیمتی تداوم خواهد داشت؟ تاکید کرد :اگر مذاکرات
و مراودات سیاســی نتیجه بخش باشد تصور میکنم روند
کاهشی قیمتها ادامه خواهد یافت.این دکترای اقتصاد در
خصوص وضع کردن مالیات بر ارز و ســکه عنوان کرد :این
یک راهکار درست است که میتواند باعث کاهش تقاضا و در
نهایت بر کاهش قیمت این دو کاال مؤثر باشد.وی علت اصلی
کاهش قیمت ارز و سکه را مراودات سیاسی دانست و بیان
کرد :بازار بورس ،شــاخص مثبت و خوبی در چند روز اخیر
تجربه کرده است و این به سبب اخبار مثبت سیاسی است
که منتشر شده و امیدواریم بحث سیاسی ادامه یابد و باعث
آرامش بازار شــود.همچنین زینالعابدین صادقی  -دانشیار
بخش اقتصاد دانشگاه شــهید باهنر کرمان  -در گفتوگو
با ایســنا ،به بازار ارز اشــاره کرد و گفت :حبابی که در بازار
ارز که از زمستان سال گذشته ایجاد شده بود ،بسیار بزرگ
بود ،بهطور مثال بر اساس آمارها روزی یک میلیون دالر از
هرات افغانســتان به ایران میآمد و به ریال تبدیل میشد،
یعنی ارزش پول ایران در هــرات باالتر از ارزش پول ما در
تهران شده بود و این نشاندهنده حباب بزرگ در این بازار
در کشور بود و همین امر سبب شده بود که آربیتراژورهای
ارزی از این انتقال سود کالنی بدست آوردند .از طرفی چون
بحث تحریمهای بانکی مطرح بود بسیاری از تقاضا کنندگان
ارز تقاضای ارزشــان بصورت بانکــی نبود بلکه تقاضا برای
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اســکناس دالر را داشــتند و خود این عامل باعث افزایش
قیمت دالر میشد.وی بخشی از کاهش کنونی قیمت دالر را
به دلیل درصدی کاهش در حباب بزرگ در این بازار دانست
و در ادامــه امید به آینده را از دیگر دالیل برشــمرد و بیان
کرد :انتظارات مردم به آینده نسبت به قبل بهتر شده و این
موضوع باعث کاهش قیمت ارز شــده است .صادقی به بازار
خودرو اشاره کرد و گفت :اکثرا ً بنگاهداران با نشانهای جعلی
در سایتهای مجازی نامنویسی و قیمتگذاری میکنند و
وقتی بررســی میکنیم در مییابیم اکثر آنهــا بنگاهداران
شــهرهای بزرگ هســتند که به زور یک قیمتی را به بازار
خودرو القا میکنند .از طرفی تولیدکنندگان داخلی خودرو
نیز نیم نگاهی به این قیمتها دارند و خود این عامل باعث
افزایش پلهای قیمت خودرو میشود.
وی با بیان این مطلب که سایتهای معامالتی مجازی و
انحصار در بازار خودرو باعث افزایش سوداگران قیمت خودرو
شده اســت ،تصریح کرد :پلیس برخوردهایی با این فعاالن
سایتهای مجازی که قیمت خودروها را بصورت غیر منطقی
افزایش داده بودند ،انجام داد؛ که باید انصافاً عنوان کرد این
اقدام نیز مؤثر بوده است؛ گفتنی است که قیمتهایی که در
سایتها برای خودروها اعالم میشد خیلی بیشتر از ارزش
واقعی خودرو بود که این افزایش قیمت برای شــرکتهای
بیمه که تأمین کننده خسارت مردم بودند نیز مشکل ایجاد
کرد.این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر آنکه
در مجموع انتظارات مردم نسبت به آینده بهتر شده است،

اظهار کرد :از ســوی دیگر نیز باید عنوان کرد که بخشی از
پیشبینیهــا در مورد تأثیر اقتصاد ایران از تحریمها جنگ
روانی بود.

تأثیر عملکرد بانک مرکزی در بازار

وی سیاســتهای نادرســت بانک مرکــزی در پاییز و
زمســتان  ۱۳۹۷را از دیگر دالیل افزایش نرخ ارز اعالم کرد
و در ادامه با اشــاره به بازار بورس افزود :اگر شاخص بورس
در حال افزایش است به این دلیل است که داراییهای آنها
در حال گران شدن است و خود به خود روی سودآوری آنها
تأثیر دارد و این عامل میتواند با ورود سرمایههای سرگردان
بــه این بازار جلوی ایجاد حباب در بازار ارز و طال را بگیرید.
این دکترای اقتصاد افزود :شــاید عملکرد غیر شفاف و غیر
کارای تخصیــص حدود  ۱۴میلیارد دالری ارز برای واردات
و تأمین کاالهای اساســی مردم نیز خودش یکی از عوامل
افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی در کشــور شــد
و به نظر من دســتگاههای نظارتی با ورود به این بحث باید
پیگیر جریان انحراف تخصیص ارز باشند.وی ادامه داد :شاید
بد نباشد نیم نگاهی به بازار دارو و تجهیزات پزشکی داشته
باشــیم برای مثال داروهای خارجی که اکنون در شــبکه
داروخانههای کشور در حال توزیع است ،برخی از این کاالها
بــا تاریخ تولید  ۲۰۰۶ ،۲۰۰۲و  ۲۰۰۸میالدی به قیمت ۴
برابر قیمت یکسال پیش به مردم فروخته میشود ،سوال این
اســت این دارو اوالً با چه نرخ دالری وارد شده و تاکنون در
کج انبارداری شده است که مصرف کننده مجبور به پرداخت
هزینه  ۴برابر میشود!؟ شاید یکی از اجزای اصلی این پازل
بعد ضعیف نظارتی دستگاه مرتبط است که به نظر بنده باید
در این زمینه برخوردهای مناسبی صورت گیرد.

مجمع عمومی مؤســس اتاق مشــترک ایران و ویتنام برگزار شد و در این
نشســت ضمن برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیــات مدیره  ،موضوع
افزایش سطح مناسبات به میزان مرز ساالنه  ۲میلیارد دالر بررسی شد.گزارش
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشــاورزی ایران حاکی است ،در نشست مجمع
عمومی مؤسس اتاق مشترک ایران و ویتنام ،ظرفیتها و وظایف این اتاق به ویژه
در دوران تحریم و همچنین افزایش ســطح مناسبات بین دو کشور مورد توجه
قرار گرفت.محمدرضا کرباسی ،معاون امور بینالملل اتاق ایران در مورد تشکیل
اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت :سال گذشته شورای بازرگانی ویتنام و ایران
شکل گرفت ،اتاق ایران نیز پیگیریهای الزم برای تأسیس این اتاق را در برنامه
کاری خود قرار داد و امروز مجمع مؤســس این اتاق مشــترک با  ۳۸نفر عضو
برگزار شــد.وی گفت :طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولتمردان
ایران و ویتنام برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور باید سطح مناسبات به مرز
دو میلیارد دالر در سال برسد در حالی که در سال  ۹۷به دلیل محدودیتهای
ناشــی از تحریم بالغ بر  ۵۰درصد از میزان حجم تجارت بین دو کشور کاهش
داشته است.

احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
رئیس بنیاد ملــی گندمکاران ایران گفت :کشــاورزان از فروش گندم خود
به دالالن خودداری کنند چرا که با پیگیریهای که در جریان اســت احتمال
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم وجــود دارد .علیقلی ایمانی در گفتوگو
بــا ایلنا با تاکید بر اینکــه دولت تا امروز مطالبات گندمــکاران را  100درصد
ت کرده است ،اظهار کرد :اگر این روند ادامه پیدا کند دالالن کمتر مجال
پرداخ 
حضور پیدا میکنند ،اما کشــاورزانی هستند که به دلیل فشار اقتصادی تن به
فروش محصول خود بــه دالالن میدهند.وی ادامه داد :ما به این کشــاورزان
توصیه میکنیم که صبور باشند چرا که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در
حال پیگیری است و به زودی خبرهای خوبی برای آنها خواهیم داشت.ایمانی
در پاسخ به این پرســش که در صورت تصویب افزایش قیمت خرید تضمینی
کشــاورزانی که تا امــروز محصول خود را تحویل مراکز خریــد داده و پول آن
را دریافت کردهاند چه خواهند شــد ،گفــت :در صورت تصویب افزایش قیمت
خرید تضمینی مابهالتفاوت پول گندم کشــاورزی که محصول خود را تحویل
و پول دریافت کردهاند به حســاب آنها واریز میشود.وی به کشاورزانی که تن
به ســلف خری( پیش فروش) محصول دادهاند نیز توصیه کرد که اجازه ندهند
مابهالتفاوت واریز پول گندم به جیب سلفخران برود.

 ۸۰۰شرکت جدید
به گیرندگان ارز دولتی اضافه شد
آخرین فهرست ارائ ه شده بانک مرکزی از دریافتکنندگان ارز دولتی نشان
میدهد که بیش از  ۸۰۰شــرکت در یک ماه به فهرســت دریافتکنندگان ارز
دولتی اضافه شد ه است.بانک مرکزی اخیرا ً فهرست جدیدی از دریافتکنندگان
ارز دولتی و نیمایی منتشــر کرده که بر اســاس آن تمامی شرکتهایی که از
فروردیــن تا  ۱۲خرداد ماه ســال جاری ارز دولتی گرفتند ،در این فهرســت
قرار دارند.ارز  ۴۲۰۰تومانی از ســال گذشته توســط دولت برای واردات همه
کاالها در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی ،اختصاص این ارز به کاالهای
اساســی و ضروری تقلیل یافت.بانک مرکزی نیز چند ماهی است که با دستور
رئیسجمهور ،اســامی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی را اعالم میکند که
آخرین فهرست ارائه شده از سوی این بانک حاکی از آن است که بیش از ۸۰۰
شرکت جدید در طول این یک ماه به این فهرست اضافه شدهاند.بررسی فهرست
بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷
تا  ۱۱اردیبهشت  ۱۳۹۸حدود  ۱۰هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.این
در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافتکنندگان ارز دولتی،
نشان میدهد که از فروردین ماه تا  ۱۲خرداد ماه سال جاری بیش از  ۱۰هزار
و  ۸۰۰شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.

بازگشت دالر به کانال  13هزار تومان
صرافیهای بانکها روزگذشــته قیمت دالر را برای فروش به مردم 13 ،هزار
و  100تومــان اعالم کردهاند.به گزارش ایلنا ،صرافیهای بانکها قیمت دالر را
بــرای فروش به مردم 13 ،هزار و  100تومان اعالم کردهاند .این صرافیها دالر
را از مردم با قیمت  13هزار تومان خریداری می کردند.برهمیناساس طی روز
سه شنبه قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها 15 ،هزار تومان اعالم شده
بود؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها  14هزار و  900تومان بود 5 .صرافی
بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی ،کارت شتاب و شماره همراه به
نام متقاضی از ساعت  10تا  15تا  2000دالر آمریکا به متقاضیان واجد شرایط
عرضه میکنند.این صرافیها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد،
خرید و فروش دالر و یورو را با قیمتهای مختلفی انجام میدهند.

استمهال بازپرداخت
به شرکتهای دانشبنیان مناطق سیلزده

رییس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی گفت :مصوبه حمایت از شــرکتهای
دانشبنیان مســتقر در مناطق سیلزده اجرایی شده اســت.به گزارش ایسنا،
علی وحدت در حاشیه نمایشگاه فناوری و نوآوری (اینوتکس  )٢٠١٩در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :برای حمایت از شــرکتهای دانشبنیانی که در مناطق
سیلزده همچون استانهای خوزستان و گلستان آسیب دیدهاند ،اجرای مصوباتی
را برای اعطای تسهیالت به این شرکتها در دستور کار قرار دادیم.وی با اشاره
به این تسهیالت افزود :بر اساس این مصوبات بعد از دریافت درخواست ،به این
شرکتها استمهال در بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی اعطا میشود.وحدت
با بیان اینکه این مهلت بســتگی به تســهیالت دریافتی شرکتها دارد ،خاطر
نشــان کرد :با ابالغ این مصوبه درخواستهایی از سوی شرکتهای دانشبنیانی
که در مناطق ســیل زده دچار خسران شدهاند ،به صندوق نوآوری و شکوفایی
ارسال شــد.رییس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره آمار مربوط به شرکتهای
خسراندیده از سیل ،گفت :ما از استانداران مناطق سیلزده درخواست کردیم
که اسامی شرکتهایی که از سیل آسیب دیدهاند را به ما اعالم کنند تا بر اساس
آن اقدامات حمایتی از این شرکتها به عمل آید.وحدت همچنین درباره برنامه
صندوق نوآوری و شــکوفایی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان مستقر در
مناطــق محروم ،توضیح داد :برای این امر ،صندوق ،برنامههای حمایتی ویژهای
در نظر گرفته است.
بورس

جهش  ۳۵۰واحدی شاخص بورس تهران
شــاخص کل در بازار بورس در روز سه شنبه  ۳۵۰واحد رشد داشت که در
نهایت این شــاخص به رقم  ۲۳۰هزار و  ۶۱۷واحد رســید .براساس معامالت
روزگذشته پنج میلیارد و  ۳۷میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۷
هزار و  ۳۹۷میلیارد ریال در  ۳۵۷هزار نوبت داد و ستد شد .همچنین شاخص
کل (هم وزن) با  ۳۹۲واحد افزایش به  ۵۷هزار و  ۲۵۹واحد و شــاخص قیمت
(هم وزن) با  ۲۶۹واحد افزایش به  ۳۹هزار و  ۳۲۸واحد رســیدند .شاخص آزاد
شــناور نیز با  ۲۵۵واحد کاهش به رقم  ۲۶۱هزار و  ۱۷۳واحد رسید ،شاخص
بــازار اول  ۹۹واحد کاهش و شــاخص بازار دوم  ۲هــزار و  ۳۴۶واحد افزایش
داشــت.عالوه براین در بین تمامی نمادها ،مخابرات ایران (اخابر) با  ۲۹۶واحد،
نماد شــرکت ارتباطات ســیار ایران (همراه) با  ۲۶۶واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با
 ۱۶۲واحد و خدمات انفورماتیک (رانفور) با  ۱۰۷واحد بیشــترین تاثیر مثبت
را بر شــاخص کل داشتند.نماد فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) هم با  ۱۲۰واحد،
نماد فوالد خوزســتان (فخوز) با  ۹۷واحد و معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)
با  ۸۵واحد از جمله گروههایی بودند که افت شــاخص بورس را رقم زدند.برپایه
این گزارش ،در بین نمادهای امروز نماد بانک تجارت ،بانک ملت ،ســایپا ،ایران
خودرو ،ایران ارقام ،لنت ترمز ایران و داده گســتر عصر نوینهای وب در گروه
نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه خودروییها در معامالت روز ســه شنبه
صدرنشــین برترین گروههای صنعت شــد و در این گروه یک میلیارد و ۱۶۵
میلیون برگه سهم به ارزش  ۲هزار و  ۴۱۰میلیارد ریال داد و ستد شد.شاخص
فرابورس نیز روزگذشــته بیش از  ۱۴واحد رشد داشت و بر روی کانال  ۲هزار
و  ۹۳۷واحــد ثابت ماند.همچنین در این بازار یک میلیارد و  ۴۷۲میلیون برگه
سهم به ارزش بیش از هفت هزار و  ۲۷۴میلیارد ریال داد و ستد شد.

