کوتاه از اقتصاد

سود بورس از همه بازارها بیشتر است

طلسم فروش میعانات گازی در بورس شکست

مهر :عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :سود بلندمدت بورس از همه بازارها بیشتر و میانگین چند سال اخیر آن ۳۲درصد بوده
است .آقامحمدی با بیان اینکه در آینده ،بازار سرمایه بازدهی بهتری خواهد داشت گفت :زمانی که بورس رونق میگیرد افزون بر بازار
ثانویه ،وضع تولید نیز با تأمین منابع بهبود مییابد .وی افزود :رونق بازار بورس ،پیشرفت کشور را نیز در پی خواهد داشت .آقامحمدی
ادامه داد :بر اساس مصوبه شورای عالی بورس  ۳۳۰تعاونی سهام عدالت میتوانند از کارگزاران بورس ،نمایندگی بگیرند و به سهامداران
در محلشان آموزش دهند .برای آموزش دیگر شرکتهای استانی ســهام عدالت و سهامداران آن در آینده نزدیک یکی از شرکتهای
استانی که کارهای آن در حال انجام اســت وارد بورس میشود .وی افزود :قرار است از شــنبه به مدت یک ماه ،میلیونها کد بورسی
صادر شود.

ایرنا :نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با اشاره به اینکه عرضه نفت و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی طی سال۹۹
آغاز شده است ،گفت :در اردیبهشت امسال  ۲۰۰هزار بشکه میعانات گازی عرضه شده در بورس انرژی به فروش رفت .تبیانیان
افزود :عرضه بنزین در اختیار ما نیست و درمورد گازوئیل نیز هنوز برای عرضه اعالم موجودی نشده است .براساس این خبر ،عرضه
نفتخام و میعانات گازی از سال گذشته در بورس انرژی با هدف تسهیل در فروش و افزایش سهم بخش خصوصی آغاز شد .با وجود
تغییر در شیوهنامه عرضه توسط وزیر نفت ،عرضه نفت و میعانات با اقبال چندانی مواجه نشد و نفت خام بورسی بیمشتری ماند
و در سال گذشته حدود یک میلیون بشکه نفت خام سبک و  ۸۰هزار بشکه نفت خام سنگین به فروش رسیده و میعانات گازی
روی دست فروشنده ماند.

اقتصاد

بازار


Economy

طال توان صعود قیمت نیافت

ایسنا :قیمت طال در معامالت بازار جهانی طی
واکنش به تســهیل تدریجی محدودیتهای
قرنطینه ازسوی کشورهای متعدد که چشمانداز
فعالیت اقتصادی بیشــتر را تقویــت و تقاضا
برای خرید ایــن فلز به عنــوان دارایی امن را
ضعیف کــرد ،کاهش یافت .بهــای هر اونس
طال بــرای تحویل فــوری در معامــات بازار
ســنگاپور با ۰.۳درصد کاهش ،به ۱۷۰۰دالر
و ۶۶سنت رسید .در بازار معامالت آتی آمریکا،
هر اونــس طال ثابــت بــود و در ۱۷۱۰دالر و
۹۰سنت رســید .به گفته مدیر استراتژیست
شرکت «سیامســیمارکتس» ،خوشبینی
نســبت به دورنمای اقتصادهایی که تسهیل
محدودیتهای قرنطینه را آغاز کردهاند ،روی
معامالت روز جاری تأثیر گذاشته است.

ارزش سهام عدالت ۱۶برابر
شده است

ایرنا :مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی
قیمت روز تابلوی شــرکتهای بورســی که
مشمول طرح سهام عدالت هســتند را بیش
از ۴۶۰هزارمیلیارد تومــان اعالم کرد و افزود:
افرادی که ۱۲ســال پیش ســهام عدالت یک
میلیون تومانی به آنها داده شده ،اکنون سهام
آنان بیش از ۱۶برابر شــده اســت .فهیمی ،با
اشــاره به ابالغیه تاریخی رهبر معظم انقالب
مبنی بر آزادسازی سهام عدالت گفت :براساس
این ابالغیه مقرر شــد طی ماههــای آینده در
ِ
عدالت افرادی که میخواهند سهامشان
سهام
به صورت مســتقیم معامله شــود یا از طریق
صندوقهای ســرمایهگذاری مدیریت شود،
آزادسازی صورت گیرد.
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حذف چهار صفراز پول ملی ،پــس از باال و
پایین رفتنهای چند ماهه باالخره در صحن
بهارستان مورد موافقت واقع شد .اما بهزعم
بسیاری از دســتاندرکاران اقتصادی این
حــذف و اضافهها نه تنها حالل مشــکالت
نیست که برتعداد گرههای اقتصادی کشور
نیز میافزاید .علی ابراهیمی ،نماینده مردم
شــازند در مجلس دهم در این باره به برخی
پرسشهای مطرح شده پاسخ داد که درادامه
میخوانید...
حذف 4صفراز پــول ملی چه
انــدازه در رفع مشــکالت
اقتصادی موثرخواهد بود؟
متأسفانه مجلس شــورای اسالمی با حذف
چهار صفر از پول ملــی موافقت کرد که در
ی این یک عملی خنثی
شرایط کنونی اقتصاد 
اســت؛ زیرا هیچ تغییر اساسی و بنیادی در
ســاختار اقتصادی را شــامل نمیشود و بر
واقیعت اقتصاد بیتأثیر است.
اما موافقــان اجرای این برنامه
معتقدند اصالحات چشمگیری
صورت خواهد گرفت
برخالف صحبت موافقــان که حذف صفر از
پو ل را سرآغاز اصالحات اقتصادی میدانند،
باید گفت حذف صفرها سرانجام اصالحات
اقتصادی است .به عبارتی حذف صفرها گام

آخر است  نه قدم اول.
یعنی گمانهزنیها مبنای علمی
ندارد؟
در شرایطی که نقدینگی کل کشور طی چند
سال گذشته بهطورمتوســط ساالنه بیش
از 20درصد رشد داشــته و اکنون از تولید
ناخالص داخلی پیشی گرفته است آیا حذف
صفرها مؤثر خواهد بــود؟ قطعاً خیر .وقتی
شاهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
و افزایــش بدهی بانکها بــه بانک مرکزی
که باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم
میشود ،هســتیم حذف صفرها نتیجهای
نخواهد داشت .وقتی نظام بانکی ما در یکی از

بدترین شرایط خود قرار دارد حذف صفرها
تنها اتالف هزینههای گزاف است.
سیاست حذف صفر دربرخی
کشــورها ماننــد ترکیــه
موفقیتآمیزبوده است
بله اما هنوز در اقتصاد کشــورما ثبات ارزی
به صورت پایدار و مداوم وجود ندارد .رشــد
اقتصادی کشور برای سال جاری و آینده در
خوشبینانهترین حالــت ،منفی پیشبینی
میشــود .پس به واقع حذف صفرها تاثیری
در اصالحات اقتصادی کشور ندارد .اقتصاد
اصول خود را دارد؛ اصالحات و اقدامات باید
ساختاری باشد نه ســطحی .حذف صفرها

پاک کردن صورت مسئله یعنی همان راههای
مقابله با تورم اســت .مقابله با تورم را باید با
سیاستهای پولی و ارزی و اصالح نظام بانکی
مرتفع کرد نه با عواملی که فقط برای کوتاه
مدت جنبه روانی دارند.
نباید افزایش ارزش پول ملی را
انتظار داشته باشیم؟
حذف صفرها تنها از لحاظ روانی و محاسباتی
موثرند و تاثیری بــرای افزایش ارزش پول
ملی نخواهد داشت .هم اکنون در معامالت
روزمره مردم صفرها حذف شــدهاند .برای
نمونــه کاالیی بــه ارزش 30هــزار تومان،
درکالم 30تومــان و کاالیی بــه ارزش یک

میلیون تومان ،یک تومان بیان میشود .پس
از لحاظ روانی سالهاست که مردم صفرها را
در معامالت خود حذف کردهاند .ولی حذف
صفرها باعث کاهش قیمتها نشــد .ما باید
مشــخص کنیم آیا به دنبال افزایش ارزش
حقیقی پول ملی هســتیم یا صرفاً به دنبال
افزایش ارزش اسمی آن.
آیا بهتر نبود اصالحات تورمی
ابتدا از خود بانک مرکزی شروع
میشد؟
باید اصالحــات تورمــی را از خــود بانک
مرکزی شــروع میکردند؛ یعنــی نهادی
که سیاســتهای پولی و ارزی را مشخص
میکند .نهادی کــه در تعیین نرخ ســود،
میزان نقدینگی ،انتشــار و خلق پول نقش
اصلی و اساســی را دارد .در غیر این صورت
راه بازگشت مجدد صفرها هموار خواهد بود؛
چراکه هیچ تضمینی وجود ندارد که صفرها
مجدد برنگردند ،همانند تبدیل ریال به تومان
که مشکلی را حل نکرد .بنابراین بهتر نبود با
اینگونه اقدامات بیاثر به غرور ملی بیش از
این لطمه وارد نکنیم؟
راهحلهای اساسی چیست؟
کنترل تورم و احیای ارزش پول ملی،
کم کردن تسلط دولت بر اقتصاد و اهمیت به
بخش خصوصی ،آزادسازی اقتصاد و فراهم
کردن رقابت سالم در جامعه ،اصالح ساختار
اقتصادی ،اســتقالل بانک مرکزی از دولت،
حذف معافیت مالیاتی و تقویت درآمد کشور.

ارز

خودرو

ارز دیجیتالی چین؛ رقیب جدید دالر

کشمکش تعیین قیمت خودرو میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار

ایسنا :در شرایطی که نقش چین از اقتصاد جهانی رو به گسترش
است ،این کشور به دنبال استقالل مالی و کاهش وابستگی خود به
دالر در مبادالت مالی با دیگر کشورهاســت؛ به ویژه حاال که شعله
اختالفات تجاری بین این کشور با آمریکا مجددا ً شعلهور شده است.
انتظار میرود بانک مرکزی چین نخســتین بانک مرکزی در جهان
باشد که ارز دیجیتالی خود را عملیاتی کند .مرکز تحقیقات ارزهای
دیجیتال که بازوی اصلی اجرای این پــروژه در بانک مرکزی چین
محسوب میشود ،اطالع داده که طرح آزمایشی راهاندازی این ارز در
چهار شهر شنژن ،سوژو ،ژیونگآن و چنگدو آغاز شده است .استفاده
از این ارز دیجیتالی که فع ً
ال «دیسپ» نامیده میشود ،در حال حاضر
تنها برای تعداد محدودی از بانکها و کاربران در چهار شهر فوق مهیا
شده است .به گفته «تریلئو» مدیر گروه مشاوران «وونچینتکنالجی»« ،دیسپ» دارای سه تفاوت عمده با سایر ارزهای دیجیتالی نظیر بیتکوین
است :نخست اینکه بیتکوین غیرمتمرکز و استخراجپذیر است ،درحالیکه دیسپ متمرکز و تحت کنترل دولت است؛ دوم اینکه نردبان دیجیتالی
دیسپ توسط دولت کنترل خواهد شد و در بستر سیستم توزیع نخواهد شد و سوم اینکه ارز با هدف اســتفاده در سیستم تجاری و بازرگانی توسعه
مییابد تا بتوان از آن به مانند شکل فعلی پول استفاده کرد .توسعه ارز دیجیتالی چین بخشــی از برنامه کالن این کشور برای جهانیسازی «یوان»
مقاله ۲۴آوریل خود گفته بود :آمریکا دالر را بهعنوان یک سالح استفاده میکند و باید وابستگی به آن را کاهش
است .روزنامه دولتی «چاینادیلی» در 
داد.

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir
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ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ
آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن
ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﯾﺪ؟

021 - 88016649 - 88356308
031 - 32274793 - 32274792

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﮐﺲ ﮐﯿﻤﯿﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  127و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10260034523و ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ
 8768144131ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  30اردﯾﺒﻬﺸﺖ  99در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ در
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ اوره ﻧﻄﻨﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -3ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎداش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ /01 -ز/م99/

دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ  66ﻣﻮرخ  1399/02/13ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ،در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﻼك ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ
ﺷﻤﺎره  49ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) (16*25واﻗﻊ در ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :از ﺗﺎرﯾﺦ درج آﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ، 99/02/28دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز دوﺷﻨﺒﻪ  ،99/02/29دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﺰاﯾﺪه :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  99/02/30ﺳﺎﻋﺖ  ،11:00دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ آدرس :ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ،روﺑﺮوى ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ،دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎدﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰاﯾﺪه:
 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ  5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب 5449951422925019ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 دﻫﯿﺎرى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺪوش و ﻣﺒﻬﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻋﻮارض و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه اﺳﺖ.ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس031-42555002 :
ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻏﻔﺎرى  -دﻫﯿﺎرى روﺳﺘﺎى ﻧﻬﻀﺖ آﺑﺎد

تب پاسکاری تعیین قیمت خودرو پایین نمیآید!
دریا قدرتی پور  /گروه اقتصاد
powerfulsea@gmail.com

کشمکش و پاسکاری تعیین قیمت خودرو
میان شورای رقابت و ســتاد تنظیم بازار،
موضوعی اســت که وضعیت خودرو را در
بــرزخ گرانی فرو بــرده اســت .آمارهای
صعــودی قیمتهای خــودرو این روزها
بیشتر از گذشته خود را نشان میدهد .تب
قیمتی که هر روز باالتر میرود و مسکنی
برای آن نیست .غیرطبیعیبودن حال بازار
خودرو اکنون موجب شده که آشفتگی در این بازار بیشازگذشته نمایان شود .اکنون واردشدن دولت
در بحث قیمت خودرو هم ابهام و آشفتگی این بازار را بیشتر کرده؛ وضعیتی که با تعیین تکلیف نکردن
قیمت خودروها راه را برای دالالن و کسانی که از این آب گلآلود ماهی میگیرند ،باز کرده است .گفته
میشود یکی از عوامل تعلل در تعیین قیمت خودرو ،مشخص نبودن نهاد تصمیمگیر در این باره است.
تا پیش از بهمن سال  ۹۷وظیفه قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت بود؛ اما پس از آن این
وظیفه برعهده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار داده شد؛ به گونهای که سازمان حمایت ،میزان
سود خودروها را تعیین و پس از ارسال و تصویب ستاد تنظیم بازار این قیمتها اجرایی شود ،امری
که همیشه اعتراض شورای رقابت را در این مدت به همراه داشت .اما در فعل و انفعاالتی که صورت
گرفت مقرر شد مجددا ً شورای رقابت به عرصه تصمیمگیری برای قیمتگذاری خودرو بازگردد و
نقشآفرینی کند .ظاهرا ً بازگشت شورای رقابت تازه اول دعوا بین این نهاد و سازمان حمایت و تنظیم
بازار است .حاال در تازهترین فعل و انفعاالت بازار خودرو ،خبر از گرانی خودروست و تعیین قیمتهایی
که موجب میشود این بازار باز هم پلههای صعود را طی کند و ورق را به نفع خودروسازان برگرداند.
این تصمیم در جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار گرفته شد و سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین
فرمول جدید قیمتگذاری خودرو به توافق رســید .بنا بر تصمیمگیریهای انجام شــده ،قیمت
مصرفکننده هر خودرو بــا توجه به فرمول «قیمت تمامشــده به عالوه حداکثر ۵درصد ســود
تولیدکننده» محاسبه خواهد شد .البته سود حداکثری زمانی لحاظ میشود که واحد تولید بهرهوری
۷۰درصدی در خطوط تولید داشته باشد .موضوعی که باز هم بازار خودرو را در حالتی غیرمنطقی
قرار میدهد .فرمولی که برای قیمتگذاری با وجود سوءاستفاده کنندگان از این بازار از هیچ قانونی
تبعیت نمیکند و تنها به مصرف کننده ضربه میزند .این در حالی است که به گفته رضا شیوا ،رئیس
شورای رقابت ،شورا هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته و اگر قیمتهای جدید بدون هماهنگی
با شورای رقابت اعالم شــود غیرقانونی اســت .البته پیش از این احمد نعمتبخش ،دبیر انجمن
خودروســازان نیز در گفتوگو با میزان گفته بود :دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو
مأموریت داد تا تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمتگذاری را بررسی کند که
نتیجهای درباره آن حاصل نشــد .همین موضوع موجب شده که تأثیر گلآلودبودن مذاکرات روی
قیمت خودرو تأثیر بگذارد و شاهد واردشدن پراید به کانال ۸۵میلیون و۹۰میلیون تومان باشیم که
روندی بیسابقه در افزایش قیمت خودرو محسوب میشود .البته اعالم قیمتهای جدید خودرو آن
هم در هفته آینده باعث شد تا نقلقولهایی مختلفی مبنی بر فروش  80تا 90میلیون تومانی پراید
در بازار مطرح شــود اما فروشــندگان خودرو این قیمتها را کاذب میدانند و معتقدند پراید در
خوشبینانهترین حالت با قیمت 73میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد .البته هنوز میان سازمان
حمایت ،شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمتهای جدید اختالفنظر وجود دارد؛ زیرا
خودروسازان تن به دستورالعمل شورای رقابت نمیدهند و معتقدند در طول این سالها قیمتگذاری
خودرو توسط این شورا ضرر آنها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست؛ اما از سوی دیگر ،شورای رقابت
اعالم قیمتهای جدید آن هم بدون توافق با این بخش را غیرقانونی میداند و میگوید :نباید تمام
ضرر و زیان خودروسازان در دستورالعمل قیمتگذاری لحاظ شود؛ چراکه بخشی از این زیان برای
فعالیت غیرتولیدی خودروسازان است.

شرایط پرداخت اقساطی قبوض
آب تعیین شد

مهر :مدیرعامل شــرکت آبوفاضالب استان
تهران گفت :با توجه به شــیوع کروناویروس
و دســتور وزیر نیرو برای مراعات حال مردم،
ماموران کنتورخوان از مراجعــه به در منازل
خودداری کردند؛ ولی باتوجه به حذف قبوض
آب و زمانبربودن قرائت کنتور آب ،چند روزی
اســت که ماموران برای ثبت کنتور قبوض به
د ِر منازل مراجعه میکنند .او با اشاره به تاکید
رئیسجمهور و وزیر نیرو برای همکاری با آن
دسته از مشترکانی که مشکل پرداخت دارند،
افزود :طبق آنچه اعالم شــده این طرح تا آخر
اردیبهشت ادامه دارد و تا آن زمان با مشترکان
همراهی خواهیم داشــت و اگر مشکلی برای
پرداخت قبوض آب وجود داشته باشد میتوانند
آن را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

از پسانداز بلندمدت در بانکها
بپرهیزید

ایسنا :یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
آزادســازی ســهامعدالت منجربــه افزایش
داراییهای نقددارندگان این ســهام و قدرت
خرید آنها میشــود ،به مردم توصیه کرد در
این شرایط از سپردهگذاری پسانداز بلندمدت
در بانکها پرهیز کنند .ندری ،درباره تاثیرات
آزادسازی ســهام عدالت بر اقتصاد و معیشت
مردم اظهار کرد :این اقدام تغییری در شــیوه
مدیریت بنگاههــا ایجاد نمیکنــد؛ بنابراین
آزادسازی این ســهام به دارندگان آنها اجازه
میدهد تــا آن را در بازار بســته به قیمتی که
در بورس پیدا میکند به کار برند و با توجه به
وضعیت بازار سرمایه ،پیشبینی میشود که
قیمت قابل قبولی پیدا کند .در نتیجه این امر،
به میزان داراییهای نقدی مشموالن این نوع
سهام افزایش پیدا میکند.

پیشبینی قیمت مسکن در دوران
پساکرونا

باشــگاه خبرنگاران جوان :دبیــر کانون
سراسری انبوهسازان کشــور ،با بیان اینکه در
دو ماه گذشته تولید مســکن به صورت کامل
متوقف شــده بود گفــت :با توجه به شــیوع
کرونا ،ساختوســاز و تولید مسکن به کمای
صددرصــدی رفت کــه همین امــر موجب
ایجاد مشــکالت زیادی برای تولیدکنندگان
و متقاضیان مسکن شده اســت .پورحاجت،
درباره وضعیت قیمت مسکن در شرایط کنونی
کشور نیز گفت :تاکنون برنامهریزی و سیاست
درستی در حوزه ساختوساز مسکن نداشتهایم
که همین موضوع باعث شده که قیمت مسکن
با افزایش روبهرو شود که در این خصوص باید
اقدامات قابل قبولی صورت گیرد .وی با اشاره
به اینکــه افزایش قیمت مســکن در ماههای
آینده دور از تصور نیســت ،ادامه داد :کاهش
ارزش پول ،نوسانات نرخ ارز و رشد چشمگیر
شــاخص بورس برای بازار مسکن مشکلساز
خواهد بود ،در نتیجه مسئوالن امر باید با تدابیر
و برنامهریزیهای درست مانع از افزایش قیمت
در بازار مسکن شوند.

صادرات از یک مرز ایران
متوقف شد

شهرخبر :فرماندار قصرشیرین گفت :اعتصاب
رانندگان عراقی و مشکالت داخلی عراق ،باعث
توقف صادرات در مرز رسمی «پرویزخان» شده
است .تاتار افزود :رانندگان عراقی به دلیل وضع
قانونی از سوی این کشور ملزم به پرداخت حق
بیمه خسارت برای ورود به ایران هستند که این
امر باعث نارضایتی عدهای از آنها شــده و در
مخالفت با این تصمیم دست به اعتصاب زدهاند.
او گفت :این مشــکل ربطی به کشور ما ندارد؛
ولی با توجه به توقف صــادرات در حال رایزنی
با مقامات عراقــی برای رفع این مشــکل و از
سرگیری صادرات هستیم .فرماندار قصرشیرین
گفت :با توجه به بازگشایی مرزهای شیخصالح و
شوشمی با عراق از حجم محمولههای صادراتی
در مرز رســمی پرویزخان که به دنبال بسته
شدن مرزهای کشورمان به دلیل شیوع ویروس
کرونا با عراق بسته شده بود ،کاهش یافته است.

طالی سرخ ایران تاریخساز شد

پارسیک :مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس
ایران گفت :برای نخستین بار در تاریخ میزان
صادرات مس ،بیش از ۲.۴۵برابر نسبت به سال
قبل افزایش پیدا کرد .اردشیرســعدمحمدی
اظهار کــرد :با توجه بــه تالشهــای انجام
شــده توســط فعاالن حوزه مس ،رکوردهای
مناسبی ثبت شــد که ازجمله آنها میتوان
به ۲۵۰هزار و ۱۳۳تن کاتد مس تولید شــده
اشــاره کرد که افتخار بزرگی بود .این رکورد
در شــرایطی رقم خورد که کــوره خاتونآباد
برای بهروزرســانی و افزایش ظرفیت تعطیل
شده بود یعنی این رکورد تنها با یک کوره رقم
خورد .او تصریح کرد :میزان فروش شرکت ملی
مس در ســال ۹۸بیش از ۱۲۷درصد نسبت
به ســال قبل رشــد کرد و این موضوع باعث
شد در صنایع معدنی کشــور رتبه اول را ثبت
کنیم.

