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ضرورتتوجهبهبازارموبایلهمزمانبا
رسیدگیقضایی
ایــن روزها شــاهد برگــزاری دادگاه های ویژه رســیدگی به
تخلفات اخالل گــران در اقتصاد کشــور هســتیم و از جمله
این پرونده ها مربوط به متهمانی اســت که به دلیل خرید ارز
4200تومانی و فروش محصول – گوشــی تلفن همراه  -با
قیمت های گزاف ،متهم به گران فروشی هستند و جلسات
دادگاه آن ها به صــورت علنی و غیرعلنی در حــال برگزاری
است.نگارندهکهدرجلساتعلنیبهعنوانخبرنگارحضور
داشته قصد ندارم میزان جرم یا مجازات چنین پرونده هایی
را گمانه زنی کنم که ایــن کار بر عهده قضات اســت و انصافا
هم تاکنون قضات مجرب این پرونده هــا به خوبی کار را جلو
برده و ایــن امیدواری وجــود دارد تــا در پایان یک دادرســی
قانونی ،حکمــی منصفانه ،متقــن و عادالنه نیز صادر شــود
اما در کنار این رســیگی قضایی موضوعی که اکنون مغفول
مانده،تعیینتکلیفبازارموبایلبهعنوانیککاالیعمومی
در جامعه امروز و شاغالن در این بازار اســت .حدود 40روز
از بازداشــت این افراد که همگی مدیران ارشد شرکت های
معتبر وارد کننده گوشــی تلفن همراه به داخل هستند ،می
گذرد و این کار باعث شده تا عمال بازار گوشی تلفن همراه با
رکودوبحرانبزرگیروبهروشود.درکناراینموضوعهزاران
نفر از شاغالن مستقیم و غیرمستقیم شــرکت ها نیز امروز یا
بیکار شــده اند یا در معرض بیکاری قرار دارند از سوی دیگر
طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،تاکنون بیش
از720هزاردستگاهتلفنهمراهدرانبارهایاینشرکتها
توسطدادستانتوقیفشدهوهرروزنیزباوروداینگوشیها
وترخیصازگمرکبهتعدادشانافزودهمیشودکهباتوجهبه
اینکهساالنه 12میلیوندستگاهگوشیتلفنبهکشوروارد
می شود ،این میزان بیش از شش درصد از کل بازار ساالنه را
در برمی گیرد که توزیع نشــدن آن در بــازار می تواند التهاب
فعلیوقیمتهاراباالترازآنچههست،کند.اینکهرسیدگی
قضاییبایدصورتگیردواگرکسانیازآبگلآلوداینچند
ماهسوءاستفادهکردهاندمجازاتشوندغیرقابلتردیداست
اماهمانگونهکهرئیسمحترم وسخنگویقوهقضاییهگفته
اندحلمشکالتوبحرانهایاقتصادیاینایامتنهابابگیر
وببندقضاییمیسرنمیشودوبهنظرنگارندهقضاتمحترم
باید تدبیری بیندیشند تا ضمن توزیع این گوشی ها در بازار،
شرکت های این متهمان نیز فعال شود تا شاهد اضافه شدن
هزاراننفرازجوانانبیکارشدهای کهعمدتاتحصیلکردهو
مسلطبهفناوریهایروزهمهستندبهخیلبیکارانکشور
نباشــیم .نمونه این اقــدام و تدبیــر را در پرونده هــای بزرگ
اقتصادیازجملهپروندهسههزارمیلیاردیمهآفریدخسروی
و بابک زنجانی نیز شاهد بودیم که در اقدامی درخور تقدیر،
دادستانی تالش کرد تا ضمن رســیدگی قضایی و مجازات
مجرمان ،شرکت ها و کارخانه های این افراد متوقف نشده و
کارگرانشانبیکارنشوند.درپروندههایاخیرنیزمیتوان
ضمن سرعت دادن به روند دادرسی و صدور حکم از یک سو
و تدبیر در فعال شــدن شرکت ها و توزیع گوشــی ها از هدف
اصلی این دادگاه ها که ایجاد تعادل در اقتصاد به نفع عموم
مردماستدورنشد.

...
نفت

جوابیهوزارتنفتدربارهگزارش"رانت
نفتیبا 3تصمیممتناقضدر 8روز"
روزنامه خراســان در شــماره مورخ 13شــهریور امســال در
گزارشیباعنوانرانتنفتیباسهتصمیممتناقضدرهشت
روز ،منتشــر و راجع به ایجاد فضــای رانت آلــود و تناقضات
مشکلزادرفرایندقیمتگذاریمحصوالتفرعیپاالیشی
انتقاد کرد .ماجرا از این قرار بود که شــرکت پاالیش و پخش
فراوردههاینفتی(زیرمجموعهوزارتنفتومسئولتبادالت
مالی و کاالیی و قیمتگذاری محصوالت پاالیشــگاه ها) به
یک باره در تاریخ 3شهریور مبنای قیمت گذاری محصوالت
فرعی پاالیشــی را دو برابر کرد (بــر مبنای ارز بــازار ثانویه به
جای ارز  4200تومانی) اما دو روز بعد دوباره در بخشــنامه
ای مبنای قیمت گــذاری را همــان دالر 4200تومانی قرار
داد و بخشــنامه قبلی را ملغی کــرد .این تصمیــم هم فقط تا
 11شهریورپایدارماندودراینتاریخاگرچهقیمتپایهتغییر
نکرد اما سقف رقابت بر خالف مصوبه قبلی حذف شد! این
تصمیمات متناقض هیجانات و رانت های بســیاری در بازار
سرمایهایجادکرد.اکنونبعدازگذشت 10روزازانتشاراین
گزارش،وزارتنفت جوابیهایبهاینگزارشفرستادهاست
کهالبتهبهموضوعاتاصلیموردانتقاددرگزارشمزبورهیچ
اشارهایندارد.متناینجوابیهدرادامهعینامیآید:
"نرخ کلیه فراورده های نفتی بر اساس مصوبه هیئت محترم
دولت و شورای محترم اقتصاد از سال  1388تاکنون طبق
بازاربینالمللیخلیجفارستعیینمیشود،برهمیناساس
با هدف سیاســت های ارزی و مطابق بــا تصویب نامه هیئت
دولت نرخ فــراورده های نفتی اعالم می شــود .هم اکنون با
توجهبهتغییراتنرخارزوشرایطاقتصادیکشوروبهمنظور
حمایت و تداوم تولید و عرضه در بخش صنایع و بازار داخل و
حفظقدرتخریدمصرفکنندگانداخلی،تصمیماتالزم
اتخاذ و اطالعیه دوم با نرخ ارز رسمی مجدد محاسبه و برای
اجراابالغشدهاست.بنابراینتاکیدمیشودتااطالعثانوی
بخشنامهاخیربهقوتخودباقیاست".

...
خبر

ایرانذخیرهسازینفترویآبراازسرگرفت
فــارس به نقــل از بلومبــرگ -با اســتناد بــه آمــار رهیابی
نفتکشها ،ایرانذخیرهنفتدرسوپرنفتکشهایشبرروی
دریا را دوباره آغاز کرده تا راهبردی را که قب ً
ال در دور پیشــین
تحریمها انجــام می داد دوباره از ســر بگیرد .بر این اســاس،
حداقلپنجنفتکشباظرفیتکاملبیشازدوونیمهفتهاست
کهخارجازسواحلایرانلنگرانداختهاند.دونفتکشحامل
میعاناتگازیهفتههاستکهدرسواحلدبیتوقفکردهاند.
با این حال ،این گــزارش می افزاید :ایران بــه اندازه دور قبل
تحریمها،نفتبررویآبذخیرهنکردهاست.

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یورو

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
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رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :ایران قطعا از شرکت هواپیماسازی فرانسوی-ایتالیایی ای تی آر شکایت می کند .به گزارش خبرگزاری خانه ملت،
محمدرضا رضایی کوچی در واکنش به اقدام  ATRمبنی بر عدم تحویل هواپیما به ایران به دلیل اجرای تحریم ها گفت :بر اساس قرارداد قرار بود که ای
تی آر  ۲۰فروند هواپیما به ایران تحویل دهد؛ حال طبق گفته مسئوالن این شرکت تا کنون  ۱۲فروند هواپیما به ایران داده شد است.

اونس جهانی

بورس ایران
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40.000.000

) 2.000.000( 43.000.000

11.500.000 21.000.000

(دالر)

مقدار

155.061

نیم سکه

سکه طرح جدید

ربع سکه
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39.910.000

) 190.000( 43.810.000
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تغییر
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رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

ابعادجدیدازوارداتغیرقانونیخودرو

براساس آمار ما بیش از 16هزار مورد تخلف در واردات خودرو انجام شده بود
حسین بردبار :رئیس انجمن وارد کنندگان
خودروباتوضیحوافشایبرخیازابعادواردات
و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو درگفت وگو
باخراسانازنهادهاینظارتیدرخواستکرد
که این موضوع را برای دیگر کاالهایی که ثبت
سفارشآنهاممنوعبودهاستنیزطیدوسال
گذشته بررسی کنند .فرهاد احتشام زاده که
ریاست فدراسیون واردات ایران را نیز برعهده
دارد،دراینگفتوگومدعیشدهاستافرادی
در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که
درایــن حد تخلف ایجــاد کنند در بــاره خودرو
که شــفاف ترین فرایند واردات را دارد ،درباره
کاالهای دیگر مثل تخم مرغ ،برنج ،گوشــت،
فوالدواینمواردیکهبهصورتمقطعیبسته
می شــود ،چطور؟ ...وی درپایان پیشنهادی
درباره واردات خودرو از طریق سرمایه گذاری
خارجیمطرحمیکندکهجزئیاتبیشتررادر
پرسش و پاسخ با وی می خوانید در عین حال
بدیهی اســت که خراســان آماده چاپ پاســخ
مسئوالن به موارد مطرح شده از سوی رئیس
انجمنواردکنندگانخودرو  است :
می خواســتم به عنوان رئیــس انجمن وارد
کنندگان خودرو دیدگاه تان را درباره ثبت
ســفارش و واردات غیرقانونــی خــودرو که
درکشــور اتفاق افتاد و هک شــدن ســایت
زیرمجموعهوزارتخانهبدانم؟
 ما در اتاق بازرگانی فعــاالن اقتصادی داریمکه به صورت شــفاف فعالیت مــی کنند و تمام
فعالیت های آنان قابل رصد اســت ،در اسفند
سال  94ما با تخلفات و موضوعات مشکوکی
روبه رو شدیم که خودروهایی که فاقد تاییدیه
انجمنبودندواصالتشرکتشانتاییدنشده
بود ،دارای سوابق ترخیص از گمرکات کشور
بودند .ما بــه دفتــر مقــررات در وزارت صمت
اطالعدادیمکهاینتخلفاتاتفاقافتادهاست
ولــی خروجی اش ایــن بود کــه مــا را از فرایند
کنترل حــذف کردنــد و گفتند که شــما نباید
دراین باره دخالت کنید و این فرایندی اســت
کهتحتنظارتخوددولتاست.
شماقبالنظارتیداشتید؟
-بلهدقیقاتااسفندسال.94



چهکارمیکردید؟
بحــث صحــه گــذاری اصالت شــرکت هایواردکنندهبرعهدهانجمنبودواینرابهعنوان
یک نهــاد تخصصی رایــگان انجام مــی دادیم
ولی به واســطه این که به تخلفاتی رسیدیم که
وقتیاعالمکردیمبهمذاقدولتخوشنیامد،
انجمنازاینفرایندحذفشد.
چهکسیحذفکرد؟
دسترسی ما به سیستم توسط دفتر مقرراتوزارت صمت حذف شــد ،در مرداد ســال95
مجدد ما با یک ســری آمــار مشــکوک روبه رو
شــدیم و آن ها را اعــام کردیم باز مــورد توجه
قرارنگرفــت تا این که در دی ســال گذشــته با
حجم عمــده ای از تخلفات روبه رو شــدیم و به
همه نهادها اعــام کردیم .این دفعــه صرفا به
خود دولت و وزارت صمت اعالم نکردیم بلکه
بهتمامنهادهاینظارتیهماعالمکردیم،تمام
همکاری هایی که امکان پذیر بود و راهنمایی
هایی کــه دراین فراینــد باید انجام می شــد به
واســطه تخصصی که دراین موضوع داشتیم،
برای نهادهای نظارتی انجام شــد .براســاس
آمار ما بیش از16هزار مورد تخلف انجام شده
بود یعنی بیش از 16هــزار خودروی ترخیص
شدهازگمرکوجودداشتهکهدرمقطعیثبت
ســفارش آن ها انجام شــده که ثبت ســفارش
قانونیبستهشدهاست.
یعنیدرزمانیکهثبتسفارشممنوعبوده
ثبتسفارششدهاند؟
بله،ثبت ســفارش شــده و ترخیص هم شدهالبتــه در همان مقطــع بیش از 35هــزار ثبت

...

ســفارش انجام شــد که از ایــن تعــداد بیش از
16هزار مــورد منجــر بــه ترخیص خــودرو از
گمرکات شــدند ،از همان ثبت سفارش هایی
کــه دردوران ممنوعیــت ثبت ســفارش انجام
شده است .بر اســاس اطالعاتی که دراختیار
نهادهاینظارتیگذاشتیموغربالگرینهایی
که ظاهرا آن جا صورت گرفت درنهایت جمع
بندی به این رســیده که از 16هزارخودرویی
که از گمرک ترخیص شــده اند ،صرفا1900
دســتگاه فاقد مجوز بوده است .یعنی احتماال
مجوزهــای خاص یــا مقطعی بوده که توســط
افرادی که در دولت هســتند ،داده شده است
و از طرفی قریب به 4500دستگاه خودرو هم
درگمرکاتشناساییکردهاندکهاینهاهنوز
ترخیص نشده است یعنی بر می گردد به مابه
التفاوت  35هزار تــا 16هزارخودرویی که ما
اعالم کردیــم که آن ها در گمرک شناســایی و
متوقف شده اند .این داســتان چند نکته دارد
یکی این که چرا دولت از ابتــدا ازهمان زمانی
که ما اعــام کردیم تخلــف وجــود دارد این را
جدینگرفتووارداینفرایندنشد.دوماینکه
چرا سامانه ثبت سفارش به صورت غیرقانونی
بستهشدووزیرصمتدولتیازدهمبهخودش
ایناجازهرادادکهبرخالفقانونکاریراکند
که منجر بــه بروز تخلف شــود ولــی االن صرفا
متخلفان را داریم شناســایی می کنیم و هیچ
کدام از تصمیــم گیرانی کــه در دولت تصمیم
غلطگرفتندپاسخگویمسئولیتیکهداشتند،
نیستند.موضوعسومدربارهخودروکهشفاف
تریــن فراینــد واردات را دارد ،ایــن اتفــاق می



نفت

افتد .یعنی از ابتدا کــه از گمرک ترخیص می
شــوند و درنهایت شــماره گــذاری آن توســط
نیروی انتظامی انجام می شــود ،فرایندی که
راه گریزی برای آن توسط وارد کننده نیست،
دراین فراینــدی که این قدر شــفاف انجام می
شود ،افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه
میدهندکهدراینحدتخلفایجادکنند.حاال
اسم شان را بگذاریم بخش خصوصی که ثبت
سامانهرانوشتهبودندیاافرادبیاطالعوزارت
صمت یا واردکنندگان ســودجو یا اســمش را
هــک بگذاریم یا بــه هر اســم دیگــری ،درنظر
بگیریم که این افراد این جســارت را داشته اند
که درخودرو که شفاف ترین فرایند را دارد این
کارراکردهاند.حالدربارهکاالهایدیگرمثل
تخم مرغ ،برنج ،گوشــت ،فوالد و این مواردی
که به صورت مقطعی بسته می شود ،چه؟ چرا
آن ها را نظارت نمی کنیم .مــا فهمیده ایم که
خطایی درسیستم درباره خودرو اتفاق افتاده
است،چرادربارهبقیهکاالهاکنترلنمیکنیم
که ببینیم کاالهایی که ظرف دو سال گذشته
در زمانی کــه ممنوعیت واردات داشــته اند آیا
ثبت ســفارش برای آن ها انجام شــده اســت؟
باوجود این دیر اقدام کــردن دولت ما فکر می
کنیمموارددیگریهموجودداردکهالزماست
نهادهای نظارتی به صورت جدی وارد مسئله
شوندوصرفابهخودرواکتفانکنند.
خب کار به جایی رســید کــه رئیس جمهور
بــه وزرای مربوط و رئیــس کل بانک مرکزی
دســتور داد کــه موضــوع بــه طــور کامــل
رســیدگی شود،رســیدگی هایی که انجام
شــده البته منجــر به دســتگیری یــک نفر
در خوزســتان و موارد دیگری شــد ،چطور
ارزیابیمیکنید؟
واقعیتشآنقدرآششورشدکهصدایآشپزهم درآمد .من فکر می کنم اتفاق اولی که باید
بیفتد جوان ســازی بدنه دولت اســت ،دولت
نیازمند خون جدیدی است که با جوان سازی
نهتنهاجلویتخلفاترابگیردبلکهانرژیالزم
را برای کارکردن داشته باشــد ،همان طوری
که در وزارت ارتباطات واقعا حضور آقای آذری
جهرمیارزشمنداستوخیلیاتفاقاتخوبی

...



بازار

شاخص کل

درایــن مدت افتــاده اســت .برای ریشــه کنی
این موضوع باید از افــراد جوان و متخصص در
بدنه دولت اســتفاده کنیم و به صورت جدی با
فساد مبارزه کنیم ،اگر قرار باشد با افراد فاسد
مصالحهکنیمقبحفسادازبینخواهدرفت.
االنشرایطوارداتخودرودرکشورچگونه
است؟
 هم اکنــون کامال ممنوع اســت و امکان ورودخودروی خارجی نیســت .ثبت سفارش های
قبلیکهفقطتخصیصارزشانانجامشدهاست
به صورت بسیار محدود که کمتر از نیاز یک ماه
بازار هســتند ،دارند وارد می شوند و متاسفانه
می بینیم که در بازار قیمت ها نســبت به سال
گذشتهبیشازدوبرابررشدداشتهاست.
البته این موضــوع متاثر از وضعیــت ارز هم
هست؟
بخشــی از آن متاثــر از ارز و بخشــی متاثــر ازتصمیم غلط دولت دربــاره افزایش تعرفه های
خودروهای بنزینی و هیبریدی اســت ،بخشی
متاثــر از تصمیمات مجــدد غلط دولــت درباره
خودرویفرسودهوالزاماتجدیدیکهدرکشور
زیرساخت مناسب برای اجرای آن وجود ندارد
وبخشی از آن برمی گردد به بازار سیاهی که به
واســطه ممنوعیت درکشــور ایجاد شده است.
راهکاربرایحلمسئلهچیست؟
بازگذاشتن دســت واردکننده ها که بتواننداز منابع ارزی خارج از کشــور درقالب سرمایه
گــذاری های خارجــی و انتقال ســرمایه های
خارجبهداخلکشوراستفادهکنندکهمتاسفانه
به واســطه این که برخی از مســئوالن دولت با
اینفرایندهاآشنانیستندبهنظرشانپیشنهاد
خوشــمزه آمده درحالی که پیشنهادی کامال
جدیوکاربردیاست.
همین جا این ســوال پیش می آید که دراین
پیشنهاد اگر دست وارد کنندگان خودرو
بازگذاشتهشودموجبوارداتغیرضروری
کاالبهداخلوخروجغیرضروریارزازکشور
نمیشود؟
اوال که دراین پیشــنهاد خروج ارز اتفاق نمیافتد چون دارید از منابع خارجی استفاده می
کنید و نوعی ســرمایه گذاری خارجی اســت،
سرمایهگذاریخارجیکهانجاممیشودنوعی
پدافند غیرعامل است که دولتی ها الزم است
بدانند .بحث دوم این است که درحوزه خودرو
فقطچهاردرصدبازاروارداتاستو 96درصد
تولید داخل اســت ،درباالترین آمــار و بهترین
شرایط این رقم به شــش درصد رسیده است.
این جــا تقابل دولت با بخش خصوصی اســت
چونخودروسازهایبزرگمادولتیهستند.

...
برق

زنگنه :سهم ایران و آذربایجان از  2میدان نفتی
مشترک در خزر مساوی است

وزیر دادگستری :آرای پرونده های تعزیرات  15روزه
صادر می شود

 11برنامه دولت برای رفع مشکل خاموشی
در سال 98

هادی محمدی – وزیر نفت از ســهم برابر ایــران و آذربایجان از دو میدان
نفتی مشترک در خزر خبر داد .بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در جمع
خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت درخصوص انتقادات به توافق
با آذربایجــان و میادین نفتــی الوند و البــرز افزود  :حرفهــای بیربط و
بیخودیدراینزمینهمیزنندکهپایهواقعیندارد.توافقماباآذربایجان
مربوط به اواخر سال قبل و اوایل امسال بود و قرار شده است بر مبنای50
–  50از این میادین بهره برداری شــود .وی همچنین در پاسخ به سوالی
درباره کمبود بنزین سوپر در کشور گفت  :مشکل کمبود بنزین نداریم اما
ممکناستبنزینسوپردریکجایگاهیکمباشد.وزیرنفتتصریحکرد:
هنوز تصمیمی برای افزایش یا دو نرخی شدن بنزین گرفته نشده است.

زاهدی  -وزیر دادگستری اظهار کرد :تعزیرات از زمانی که موج گرانی
پیش آمد ،کم نگذاشته و سعی کرده کم کاری نکند و آرای غالب پرونده ها
بین یک هفته تا  15روز صادر شده است .علیرضا آوایی در حاشیه جلسه
دولت در پاســخ به این که مردم درباره مبارزه با گران فروشــی خواستار
برخورد قاطع هستند ،گفت :همیشه نگرانی درباره تعزیرات این بوده که
به دلیل فشار و مطالبات به حق مردم و فضاهای هیجانی از مسیر تعادل
خارج شویم ،یعنی همین مقدار که اجناس احتکار شده پیدا شود مفید
است و مردم را راضی می کند ،اگر بی احتیاطی شود و سراغ انباری برویم
که جز احتکار نیست ،کارهای درســتی که انجام می شود نیز زیر سوال
می رود و آثار منفی خواهد داشت.

وزیرنیرواظهارکرد:براساسگزارشعملکردسال،97واحدهایصنعتی،
دستگاههایدولتیومردمبیشازدوهزارمگاواتمدیریتمصرفداشتند.
رضااردکانیاندرحاشیهنشستهیئتدولتدرجمعخبرنگارانبابیاناین
کهبرآوردماایناستکهدراوجبارتابستان،98مصرفبرقبهبیشاز 61هزار
مگاوات برسد ،گفت :برای جبران این کسری ،چند اقدام در دستور کار قرار
دادهایم؛ نخست این که 25نیروگاه حرارتی در حال ساخت داریم .وزیر نیرو
افزود :برای این بخش حــدود 11برنامه را طراحی کرده ایم که این برنامهها
شاملتغییرساعتکاردراوجبار،تغییر15میلیونرشتهالمپدرسازمانهای
دولتیوجایگزینیباالمپهایکممصرف،مدیریتروشناییمعابر،اصالح
سیستمکولرهایآبیوفعالشدنمولدهایخودتامینمیشود.

اصالح قیمت گذاری محصوالت فوالدی ،باعث رشد تاریخی  4.3درصدی شاخص کل بورس شد

فراخبر

پرواز بورس با بال های فوالدی

مزایای آزادسازی همزمان مواد اولیه و سوخت و محصوالت

شــاخص کل بورس تهران در ادامه رکوردشــکنی های منحصر به
فردشطیامسال،دیروزبهمدد دستورالعملجدیدقیمتگذاری
محصوالت فوالدی در بورس کاال که چشم انداز سودآوری شرکت
هارابهشدتافزایشدادهاست،یکجهشتاریخیدیگررابهثبت
رساند .شاخص کل دیروز 6483واحد معادل 4.36درصد رشد
کرد؛ رشــدی که از نظر مقــداری یک رکورد جدید اســت اما از نظر
درصدی بعد از جهــش 5.4درصدی 4شــهریور ،88بزرگ ترین
جهش شــاخص کل بورس تهران اســت.به گزارش خراسان ،روز
سهشنبهمعاونوزیرصنعتاعالمکردکهسقفرقابتدرمعامالت
محصوالت فلزی و فوالدی در بورس کاالی ایران حذف می شود و

نرخهابدونمحدودیتوبراساسعرضهوتقاضاتعیینخواهدشد.
طبق برآوردها این موضوع می تواند سود شرکت ها را 50تا100
درصدافزایشدهد.اینموضوعباعثشددیروزسهامشرکتهای
بزرگ فوالدی در حداکثر قیمت روزانه نوسان کنند .اما رشد6.5
هزار واحدی شــاخص فقط متاثر از رشد فوالدی ها نبود .همزمان
گمانههابرایاتخاذتصمیممشابهدربارهشرکتهایپتروشیمینیز
باعثشداینگروهبزرگبازارنیزعمدتابااقبالمواجهشود.وزارت
صنعتدراطالعیهخودتاکیدکردهاستکهدرصورتجهشقابل
توجهقیمتمحصوالتشرکتهادربورسکاال،تعدیلیارانهانرژی
دریافتیرادردستورکارقرارخواهدداد.

سازمان برنامه و بودجه:

افزایش نرخ ارز هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نکرده است

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :افزایش نرخ ارز هیچ
درآمد مازادی بــرای دولت ایجــاد نکرده و مابــه التفاوت
نرخ ارز  ۳۸۰۰تا  ۴۲۰۰به کاالهای اساسی ،نهادههای
کشاورزی و دامی و دارو پرداخت می شود.
به گزارش مهر ،ســازمان برنامــه و بودجــه ،در واکنش به
اظهاراتی مبنی بر افزایش درآمدهای دولت ناشی از رشد
نــرخ ارز بیانیه صــادر کرد.متن کامل این بیانیه به شــرح
ذیل است:
در روزهای اخیر اشخاصی در قالب تحلیل های اقتصادی
خبر از وفــور درآمدهــای دولت به علــت افزایش نــرخ ارز
می دهند .بدینوســیله اعالم می دارد طی امســال هیچ
درآمــدی از محــل افزایش نــرخ ارز بــه منابــع بودجه ای
دولت اضافه نشده است .چرا که کل ارز سهم دولت با نرخ
 ۴۲۰۰تومان صرف خرید کاالهای اساسی ،نهاده های
کشــاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود و از
این محل هیچ گونه درآمدی عاید دولت نشــده اســت .از
طرفی اگرچه بودجه ســال  ۱۳۹۷براساس دالر ۳۸۰۰
تومانی تنظیم شــده و عرضه ارز دولتی بــا قیمت ۴۲۰۰

تومان انجــام می شــود مابه التفــاوت  ۳۸۰۰تــا ۴۲۰۰
تومان نیز در حســابی نزد بانک مرکزی نگهــداری و عینا
صرف پرداخت مابه التفاوت کاالهای اساسی و نهاده های
کشــاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشــکی می شود به
طوری که کاالهای فوق با همان نرخ  ۳۸۰۰تومان قانون
بودجه  ۱۳۹۷تامین می شود .بر این اساس نه تنها دولت
هیچ گونه درآمد مازادی نســبت به بودجه نداشــته بلکه
منابع درآمدی دولت نســبت به پیشبینیها و محاسبات
بودجه کاهش قابل مالحظه ای داشته است.

اگرچه این نحوه قاعده گذاری غیرشفاف وزارت صنعت همچنان محل انتقاد است اما افزایش هزینه
های سوخت و انرژی شرکت ها ( به بیان بهتر کاهش یارانه پرداختی از محل اعطای برق و گاز ارزان)
سیاست درستی است که انتظار می رود وزارت صنعت و نفت با سرعت و قاطعیت در دستور کار قرار
دهند .موضوعی که با توجه به افزایش قابل توجه سودآوری شرکت ها ،آسیبی به آن ها وارد نخواهد
کرد و ضمنا یارانه های مخرب انرژی را کاهش و درآمدهای عمومی را نیز افزایش می دهد .همزمان
اخباری مبنی بر احتمال آزاد شدن قیمت فروش محصوالت و همچنین افزایش نرخ خوراک شرکت
های پتروشیمی هم به گوش می رسد .عالوه بر آن مطالباتی برای افزایش عرضه های اولیه در بورس
وجود دارد تا از حاکمیت هیجان و رشد حبابی قیمت ها در برخی نمادها بکاهد که تاکنون مورد اجابت
مسئوالن بورس قرار نگرفته است.

رشدعرضهارزصادرکنندگانبهبازارثانویهپسازانتقادرئیسجمهور،فقط 2روزدوامآورد

کمتر از نصف ارز صادرکنندگان به بازار ثانویه آمد

مقایسه آمارهای تجاری و بازار ثانویه نشان می دهد که
برخالف میزان صادرات غیر نفتی از ابتدای امســال و
به ویژه در یک ماه اخیر ،تنها بخشــی از ارز صادراتی در
بازار ثانویه عرضه شده است .در این میان ،تا دو روز بعد
از انتقاد شــدید رئیس جمهور از عرضه پایین ارز توسط
صادرکنندگان غیر نفتی به سامانه نیما ،عرضه ارز روند
صعودی گرفته ،اما بعد از آن مجدد فروکش کرده است.
به گزارش فارس ،نگاهی به آمارهای بازار ثانویه نشان
می دهد که دقیق ًا پس از انتقاد شــدید رئیس جمهور از
برخی صادرکننــدگان در خصوص عرضه نکــردن ارز
صادراتی میزان عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه ارزی
به میزان قابــل توجهــی افزایش یافــت .رئیس جمهور
با خیانت بــار خواندن اقــدام صادرکننــدگان مذکور،
تلویح ًا به این نکته اشــاره کرد که میزان ارز عرضه شده
از ابتدای امسال تاکنون زیاد نبوده است.بر این اساس
روز یک شــنبه این هفته ،میزان عرضــه ارز در این بازار
 234میلیون یورو و روز دوشنبه  167میلیون یورو بود.
اما با این حال ،این رقم در روز ســه شنبه به  64میلیون

یورو افت کرد .گزارش خبرگزاری فــارس حاکی از آن
است که در این مدت عرضه کنندگان ،به طور متوسط،
روزانه  41میلیــون و  600هزار یورو ارز بــه بازار ثانویه
عرضه کرده اند.
ایــن موضــوع ایــن ســوال را ایجــاد مــی کنــد کــه
صادرکنندگان به ویژه در یک ماه جاری که سامانه نیما
به طور جدی شــروع به کار کرده است ،به چه میزان ارز
می توانســته عرضه کند؟ نگاهی به آمارهای صادرات
غیرنفتــی در پنج ماهه امســال نشــان می دهــد که در
دوره مذکور میزان صادرات غیرنفتی  19میلیارد دالر
بوده اســت .این رقم گویای منابع در اختیار قابل توجه
صادرکنندگان برای تامین نیازهای ارزی کشور است.
بههمینمنوال،در 30روزکاریبازارثانویهامکانعرضه
روزانه  109میلیــون و  360هــزار یورو در مجموع ســه
میلیارد و  281میلیون یــورو وجود دارد .امــا در  30روز
کاریگذشتهتنهایکمیلیاردو 589میلیونیوروعرضه
شدهاست.بنابراینیکمیلیاردو 692میلیونیوروکمتر
ازآنچهکهبایدعرضهمیشد،عرضهشدهاست.

شاخص

قیمت انواع زعفران در بورس چند؟
با وجود رشــد  200درصدی نرخ ارز ،قیمت محصول
کامال صادراتــی زعفران ،به تازگی اندکی گران شــده
اســت و این روزها معامالت آینده و گواهی سپرده این
محصول در بورس با شــور و هیجان بیشتری انجام می
شود و قیمت ها اندکی رشــد کرده است .رشدی که به
هیچ وجه متناســب با رشد نرخ ارز نیســت .متاسفانه،
چنانچه حســینی عضو شــورای ملی زعفران اواسط
مردادماه گفته بود ،با رشد نرخ ارز در داخل ،خریداران
خارجی بهای خرید زعفران از طرف ایرانی را از 1200
یورو به حدود  600یورو کاهش داده اند ،موضوعی که
باعث انتقال ارزش افزوده صنعــت زعفران از داخل به
خارج و مقاومت در برابر رشد قیمت خرید از کشاورز می
شود .با این حال چند روزی است که اوضاع کمی بهتر
شــده و قیمت هر گرم زعفران نگین تا  10هزار تومان
و هر گرم پوشــال معمولی تا  5700تومان رشــد کرده
اســت .دیروز همه نمادهای زعفرانــی در بورس کاال با
تقاضــای خرید در حداکثــر قیمت مجــاز روزانه مواجه
بودند اما کمتر کســی خریدار بود .بنابراین انتظار می
رود به این دلیــل و همچنین به خاطــر افزایش مصرف
زعفران در ماه محرم ،این روند ادامه یابد.

...
بازارخبر

نشانههایجنگتجاریدرچیننمایانشد
فارس-فروشخودرودرچیندرماهآگوست
برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت برخی
کارشناســان این آمار را نشانه نمایان شدن
تأثیر منفی جنگ تجاری آمریکا با چین می
دانند .سیاســت اعمال تعرفه بیــن چین و آمریکا به تشــدید
نگرانیهادربازارمنجرشدهاست.البتهپیشبینیمیشود
تأثیر اقتصادی این گونه سیاســتها محدود باشد .چین در
پاسخبهاقدامآمریکابراعمالتعرفهبروارداتکاال،برایورود
خودروولوازمیدکیازآمریکاتعرفه 25درصدیاعمالکرده
استکهالبتهاینمسئلهبیشتربهضررشرکت BMWآلمان
بوده چرا کــه یکی از شاســی بلندهای تولیدی این شــرکت
آلمانیدرآمریکاتولیدوبهبازارچینصادرمیشود.نکتهحائز
اهمیت دیگر این است که برندهای خودروسازی آمریکایی
خودروهای عرضه شده خود به بازار چین را در همین کشور
تولیدمیکنند.

پیشنهادخودروسازانبرایافزایش
۱۷درصدیقیمتخودرو
تسنیم -باستانی ،ســخنگوی کمیسیون
صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد
خودروسازانمبنیبرافزایش۱۷درصدی
قیمتخودروگفت:افزایشقیمتهابایدبر
اســاس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان
حقــوق و دســتمزد۱۱هزار پرســنل مــازاد در یک شــرکت
خودروسازیرابدهند.

افزایشقیمتالستیکوروغنموتور 9درصد
تعیینشدهاست
تســنیم  -مدیرکل نظارت بر کاالهای غیر
فلزی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگاناعالمکرد:قیمتکاالهایی
همانند الســتیک خودرو و روغــن موتور در
گروهکاالهای اولویت دار قرار دارنــد و دارای قیمت مصوب
هســتند که قیمت این دسته کاالیی ،تیر امســال با حدود9
درصدافزایشنسبتبهسال 93تعیینشد.موالخواهافزود:
تایرهای سبک و سنگین وارداتی حتم ًا باید در شبکه تعریف
شده توزیع شوند و مشــمول ضوابط قیمت گذاری کاالهای
عمومی وارداتــی خواهند بــود .وی تصریح کرد :غیــر از این
میزان افزایش قیمت که نرخنامه اش هم درسامانه 124در
دسترساست ،هیچگونهافزایشقیمتیرانمیپذیریمواگر
هم افزایش قیمت غیر معمولی در الیه های خرده فروشی و
عمدهفروشیاتفاقبیفتدتخلفوگرانفروشیمحسوبوبا
آن برخورد می شــود و هم اکنون هم در بــازار در حال اعمال
هستیم.

هشدار روسیه در باره تبعات تحریم نفتی ایران

ایجادمیکند.

تســنیم -وزیر انرژی روســیه دربــاره تاثیر
تحریــم هــای قریــب الوقــوع آمریــکا علیه
صادرات نفت ایران هشدار داد و گفت :این
یک وضعیــت بی اطمینانی عظیــم در بازار

دریافت وام11میلیارددالریتوسطعربستان
تسنیم-صندوقداراییملیعربستاناین
هفته قــراردادی برای گرفتن یــک وام ۱۱
میلیــارد دالری امضــا مــی کند کــه اولین
اســتقراض تاریــخ ایــن صندوق محســوب
خواهد شــد .برخی از بزرگترین بانک های جهان از جمله
گلدمنساکس،اچاسبیسیوجیپیمورگانچیسقرار
است این وام را پرداخت نمایند .سال گذشته یاسر الرمیان،
مدیر صندوق دارایی ملی عربســتان گفته بود ،این صندوق
قصد دارد برای تنوع بخشــیدن به اقتصاد نفتی عربستان و
افزایــش بازدهی حاصــل از ســرمایه گــذاری ها ،دســت به
استقراضبزند.
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