خودرو

دالر کماکان صعودی است

موافقت صنعت طال و جواهر با معامالت سکه در بورس

پارسیک :دالر به دنبال تصویب الیحه حمایتی سه تریلیون دالری از اقتصاد آمریکا در کنگره صعودی ماند .بر اساس این خبر،
مجلس نمایندگان آمریکا با اختالف کمی به طرح پیشنهادی دموکراتها برای اختصاص یک بسته حمایتی سه تریلیون دالر
دیگر به کسب و کارها و بخشهای مختلف اقتصاد این کشور به منظور کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا رای مثبت داد
که این الیحه برای تایید نهایی باید به تایید سنا و رئیسجمهور آمریکا نیز برسد.
پیشتر نیــز آمریکا ســه تریلیون دالر بــرای حمایــت از بخشهای مختلــف اقتصاد این کشــور در نظر گرفتــه بود .با
این حــال احتمــاال این الیحــه در ســنا رای نخواهــد آورد ،چــرا کــه برخــی آن را بذل و بخشــش سوسیالیســتی
خواندهاند  .

همشهری آنالین :یک مقام مسئول با اشاره به ضرورت شفافسازی معامالت سکه در بورس گفت :این اقدام میتواند به دلیل
وجود شفافیت و ایجاد امنیت مالی برای مردم و سرمایهگذاران در بورس موثر واقع شود.
ابراهیم محمدولــی در خصوص مــوارد مطرح شــده در خصوص احتمــال تعطیلی بازار گواهی ســپرده ســکه طال در
بورس کاال گفت :در حال حاضر ،ســرمایه و نقدینگی ســنگینی در اختیار مردم اســت که باید از طریــق دولت مدیریت
شود.
وی افزود :در این میان کاالهای ارزشمند مانند طال و سکه و ارز بهتر است از طریق بازار شفافی مانند بورس معامله شوند؛ اما
احتماالً شکلگیری بازاری بزرگ و با عمق زیاد برای طال در بورس ،ممکن است زمانبر باشد.

اقتصاد کالن


رشد قیمت طال مهارناپذیر
خواهد ماند

ایرنا :در نظرســنجی هفتگــی کیتکونیوز،
اکثریت هر دو گروه کارشناسان وال استریت و
سرمایهگذاران ادامه روند افزایشی قیمت طال در
هفته جاری را پیشبینی کردند .سرمایهگذاران
حرفهای و معاملهگران به ادامه روند تســهیل
سیاســت پولی به عنوان عامل حمایت کننده
از رشــد قیمت طال و همچنین آمار اقتصادی
نامطلوب اشاره کردند .آمار اقتصادی نامطلوب
هفته گذشته با انتشار آمار هفتگی متقاضیان
دریافت بیمه بیکاری در آمریکا که سه میلیون
نفر دیگر افزایش داشت و کاهش  ۱۶.۴درصدی
خردهفروشی آمریکا در آوریل مورد توجه قرار
گرفت .در نظرســنجی کیتکونیــوز  ۱۴ ،نفر
شرکت کردند که از میان آنها  ۱۰نفر معادل
 ۷۱درصد به افزایش قیمت طال و دو نفر معادل
 ۱۴درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و به
همین تعداد نظر خنثی داشتند.

باشــگاه خبرنگاران جــوان :بــا اعمال
دســتورالعملهای بهداشــتی مقابله با کرونا
برای کسب و کارهای مختلف ،رستورانها جزو
مشاغلی هستند که بیشترین محدودیتها بر
آنها اعمال شده است ،اما پس از گذشت نزدیک
به دو ماه دیروز زمان بازگشــایی این اماکن به
صورت کامل توســط رئیسجمهور اعالم شد.
حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا اظهار کرد :هتلها و رستورانها با
رعایت پروتکلهای بهداشتی بعد از ماه مبارک
رمضان به صورت کامل بازگشایی میشوند.

naslefardanews

Economy

naslfarda

تجربه ورود نفت به بورس ،شاید چندان
موفق نبود .هر چند شرایط ورود نفت به
بازار سرمایه با امروز تفاوتهای بسیاری
دارد .ایــن روزهــا به واســطه حمایت و
تبلیغی که روی بازار ســرمایه میشــود
ورود حوزههای دیگر مانند مســکن در
این شــرایط متفاوت اســت .به گزارش
اقتصاد ،24حال به نظر میرســد با توجه
به ظرفیتهای جدید ایجاد شده در بازار
سرمایه قرعه حضور به نام مسکن افتاده
است .محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه
و شهرسازی در این باره گفته بود :مسئله
مهم این است که بازار مسکن به عنوان یک
بازار مطمئن و ســازنده در بخش آبادانی
کشور به زودی وارد بورس میشود .بنا بر
آنچه محمودزاده گفته بود به نظر میرسد
قرار است در تامین مالی پروژههای مسکن
و حمل و نقل از طریق بــورس ،موضوع
اصلی ،صندوقهای زمین و ســاختمان
باشد که در خصوص سوددهی آنها هیئت
پذیرش بورس بررسیهای دقیقی را انجام
دهد و اینطور نباشــد که به راحتی هر
پروژهای برای عرضــه در بورس انتخاب و
تایید شــود .برخی کارشناسان معتقدند
ی شــدن معامالت امالک و مسکن
بورس 
بزرگ دولت در شفافســازی و گردش
مطلوب معامالت حوزه امالک نقش قابل
توجهی خواهد داشــت .با معامله مسکن
در بورس کاال ،کشــف قیمتها شــفاف
شده ،ابهامها کنار میرود و واسطهگری
کاهش پیــدا میکنــد از ســوی دیگر
دسترسی به دادههای آماری قویتر شده
و قدرت پیشبینیپذیری برای مســکن
ایجاد میشود .در این زمینه علی اسالمی
بیدگلی کارشناس بازار ســرمایه گفت:

دست دولت بر سر بازار سرمایه

کوچ بازار مسکن به بورس

نفس اینکه قرار است مکانیزم بورس برای
معامالت امالک و مسکن راهاندازی شود
کار شایستهای است ،زیرا میتواند موجب
شفافسازی و گردش معامالت در حوزه
امالک شــود ،اما با توجه به ظرفیتهای
موجود در بازار سرمایه ،این بورس میتواند
در زیر مجموعه بورس کاال راهاندازی شود،
زیرا در بورس کاال تجربه و سابقه معامالتی
برای محصــوالت مختلف وجــود دارد و
مسکن هم میتواند به عنوان کاالی دیگر
در این بورس معامله شــود .وی تصریح
کرد :این در حالی اســت که بنده با تعدد

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد:
حتی واحدهای مجاور هم
در داخل یک مجتمع ممکن
است دارای تفاوتهایی
باشند ،بنابراین از نرخپذیری
استانداردی در بازار سرمایه
برخوردار نیستند و این معضل
بورس امالک است

بورسها موافق نیستم هر چند در بسیاری
از کشورهایی که بازار پایه هستند و اقتصاد
آنها بر اســاس توســعه بازار سرمایه بنا
گذاشته شده اســت تعداد زیادی بورس
وجود دارد ،ولی تجربه برخی کشــورها
که بورسهای واحدی داشــته و بر یک
بورس تمرکز دارند ،تجربه موفقتری است
بنابراین این موضوع باید آسیبشناسی
شود .رضا قهاری کارشناس حوزه مسکن
نیز  گفت :در حال حاضر بورس با حمایتی
که دولت از آن دارد رشد کرده است .دولت
به دالیل مختلف از جملــه جمع کردن

نقدینگی راساً وارد بورس شده است ،اما
تضمینی نیست این روند ادامه داشته باشد.
کافی است دولت دستش را از روی سر بازار
بردارد و آن وقت این بازار روند معکوس به
خود بگیرد .وی با بیان اینکه مقدار زیادی
از سرمایههای خرد وارد بازار بورس شده
است که البته مردم باید به ریسکپذیری
این بازار توجه داشته باشند ،اظهار کرد :در
خصوص مســکن چیزی که دولت بتواند
عرضه کند مبهم اســت .اگر بانکها وارد
این بازار شــوند از جمله بانک مسکن یا
شرکتهای سرمایهگذاری مسکن وارد این
بازار شوند شاید بتوان به آن امیدوار بود.
راهاندازی بورس امالک برای
فروش دارایی مازاد دولت
همچنین پیش از این محمدعلی دهقان
دهنوی درباره امــکان راهاندازی بورس
امالک و مســکن اظهار داشــت :یکی از
مهمترین ویژگیهای کاالهای وارد شده
به بازار سرمایه اســتاندارد و مشابه بودن
واحدهای آن کاال است .وی افزود :سهام
شرکتی که وارد بورس میشود باید کامال
استاندارد و مشابه با هم باشند و به همین
دلیل اســت که میتوان یــک قیمت بر
روی هر سهم گذاشــت ،اما از آنجایی که
واحدهای مسکونی در یک مجتمع قیمت
یکسانی ندارند ،بنابراین راهاندازی بورس
امالک و مسکن با مشکالتی در نرخگذاری
مواجه میشــود .معاون اقتصادی وزارت
اقتصاد ادامه داد :حتی واحدهای مجاور هم
در داخل یک مجتمع ممکن است دارای
تفاوتهایی باشند ،بنابراین از نرخپذیری
استانداردی در بازار ســرمایه برخوردار
نیســتند و ایــن معضل بــورس امالک
است.
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یک کارشناس خودرو:

عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران:

پرسش «نسلفردا» از معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری کشور

خودروسازان را به مرگ گرفتند
که به تب راضی شوند

اقتصاد آنالین :یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه خودروسازان با روش
جدید قیمتگذاری خــودرو وضعیت بهتری خواهند داشــت ،گفت :فروش
خودرو با فرمول جدید بسیار بهتر از فروش با قیمتهای سال ۹۷است.حسن
کریمیسنجری درباره روش جدید قیمتگذاری خودرو که همان قیمت تمام
ت تمام شده را واقعی
شده به اضافه ۱۰درصد سود اســت ،اظهار کرد :اگر قیم 
محاسبه کنند خودروسازان با این فرمول وضعیت بهتری خواهند داشت ،چراکه
فروش با ۱۰درصد سود بهتر از این است که خودرو را با قیمت سال ۹۷بفروشند.
این کارشــناس بازار خودرو با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت مصرفکننده
درخصوص صنعت خودرو بیان کرد :سازمان حمایت با قیمتگذاری دستوری
خودرو و تحمیل سیاستهای غلط ،بالیی بر سر شرکتهای خودروسازی آورد
که خودروسازان ناچار هستند این فرمول را قبول کنند؛ درواقع خودروسازان
را به مرگ گرفتند که به تــب راضی شوند.کریمیســنجری اضافه کرد :اگر
قیمتهای تمام شده درست محاسبه شود خودروسازان وضعیت بهتری خواهند
داشت چراکه این فرمول۱۰درصد سود به اضافه قیمت تمام شده بهتر از این
است که خودرو را با قیمت سال ۹۷بفروشند .به گفته این کارشناس خودرو،
البته این حرف به معنای آن نیست که فرمول ارائه شده توسط شورای رقابت
وضعیت خودروســازان را متحول خواهد کرد ،اما با خسارتهایی که سازمان
حمایت در طول زمان تصدیگریاش بر شرکتهای خودروسازی وارد کرده،
این روش کمک حال خودروسازان خواهد بود.

 ETFها برای سرمایهگذاری مناسب
هستند؟

ایســنا :عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران با بیان اینکه طبق برآوردها
هماکنون ارزش سهام صندوق واســطهگری مالی یکم که هنوز در مرحله
پذیرهنویسی به سر میبرد به دو برابر افزایش یافته ،گفت :سرمایهگذاری در
صندوقهای  ETFفرصت خوبی برای مردم است تا بخشی از پسانداز خود
را در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
علیرضا تاجبر با تاکید بر اینکه جامعه هدف تشــکیل صندوقهای ETF
افرادی هستند که تا کنون در بورس ســرمایهگذاری نداشته یا مشارکت
بسیار کمی در این بازار داشتهاند ،اظهار کرد :یعنی صندوقهای  ETFفعاالن
خارج از بورس را هدف قرار دادهاند ،اما متأسفانه هماکنون بیشتر تبلیغات
و اطالعرسانیها درباره این صندوقها در نشریات و کانالهای بورسی و به
طور کلی رسانههای کارگزاران در حال انجام است .در حالی که برای جلب
توجه مردم ناآشنا با بورس باید اطالعرسانیها از طریق رسانههای عمومی
و رسانه ملی انجام شود تا آحاد مردم از موضوع مطلع شوند .وی در مقایسه
جایگاه بورس در ایران و آمریکا به عنوان کشوری با سابقه بورسی طوالنی،
عنوان کرد :خوب است که از تجربیات ممالک پیشرفته از نظر بازارهای مالی
استفاده کنیم .بازار بورس ایاالت متحده پیشینه  ۲۵۰ساله دارد و دو نفر از
هر سه نفر ،بخشــی از پسانداز خود را در بورس به شکل غیرمستقیم وارد
کردهاند .به عبارتی میتوان گفت که شغل دوم و درآمد دوم مردم آمریکا از
بازار بورس تأمین میشود.

آﮔﻬـﻰ دﻋـﻮت ﻣﺠﻤﻊ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎراﻋﻀﺎىﻣﺤﺘﺮمﻣﻮﺳﺴﻪوﯾﻼﺳﺒﺰﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 2271ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ روزﺟﻤﻌﻪﻣﻮرخ 99/03/23راسﺳﺎﻋﺖ
 19در ﺷﻬﺮك وﯾﻼﺳﺒﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ،از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ وﯾﻼﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 2271ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده راس
ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ 99/03/23ﺷﻬﺮك وﯾﻼﺳﺒﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎ ﻧﻮﻧﻰ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ در روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدى -1:اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل  -2ﮔﺰارش ﺳﺎل 98
 -3ﺑﺮرﺳﻰ اﻫﺪاف آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ
 -4ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺪى ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن  -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

آﮔﻬﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ردﯾﻒ

ﻧﻮع ﻓﺮاﺧﻮان

ﺷﻤﺎره

ﻣﻮﺿﻮع

1

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

48501115

اﺣﺪاث ﭘﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻠﺐ ﻧﻮرد ﮔﺮم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻞ ﻫﺎت ﺷﺎرژ ﻣﻮﺟﻮد

2

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

48504599
و 48504605

3

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

48485096

ﻃﺮاﺣﻰ ،ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺼﺐ ،ﺗﺴﺖ و راه اﻧﺪازى ،آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش ﭘﺮوژه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺎ
ﺑﺼﻮرت EPC
راﻫﺒﺮى  ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪارى اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺎ

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل
ﻣﺪارك

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ

1399/03/07

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ

1399/3/10

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ

1399/3/11

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات  :ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  www.msc.irﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )(SRM
ا ﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎ :ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  www.msc.irﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺪ آﮔﻬﻰ99116 :
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدﻣﺒﺎرﮐﻪ

ساخت منازل  30متری به کجا رسید؟

مردادماه سال گذشته خبری مبنی بر«ساخت خانههای
دریا وفایی /گروه اقتصاد
کوچک  30متری در پایتخت» با هدف کمک به اقشــار
daryavafaei2009@gmil.com
کمدرآمد از زبان سخنگوی دولت منتشر شد .این سیاست
اگرچه بهزعم کارشناسان با ایرادات فنی و مخالفانی مواجه بود با این حال نقطه امیدی برای خالصی از
خانه به دوشی بسیاری از مستاجران ،دانشــجویان و افرادی که به هر دلیل مجبور به سکونت در تهران
هستند ،تلقی میشد .طرحی که اتفاقا سالهاست در شهرهای مختلفی از دنیا مانند نیویورک ،پاریس و
لندن به اجرا درآمده و به نظر میرسد در کالنشهرهای ایران نیز یک ضرورت است و نه یک گزینه انتخابی...
حاال نزدیک به یک سال از آن تصمیم و هیاهوی رسانهای برای ساخت و ساز آپارتمانهای کوچک سپری
میشود ،اما  خبری از اجرایش نیست  .به همین منظور به سراغ مهدی جمالینژاد ،معاون عمرانی وزیر و
رئیس سازمان شهرداری و دهیاری کشور رفتیم تا آخرین اخبار را در این خصوص از وی جویا شویم:
طرح و برنامه «ساخت منازل با متراژ  20تا  40متری» که حدود یک سال پیش عنوان
شد به کجا رسید؟
در جلسه شورای مسکن مردادماه  98به پیشنهاد شهردار تهران موضوع ساز و کار مساکن کوچک اندازه
در شهرها مطرح و مقرر شد شــهرداری تهران متولی تهیه طرح باشد و پیگیری کار نیز به وزارت کشور
سپرده شد .پس از حداقل چهار مکاتبه از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریها و وزارت کشور ،شهردار
تهران در اواخر بهمنماه  98طرح پیشنهادی ارائه کرد که در آن ساخت سوئیتهای اجارهای نیز تولید و
فروش خانههای کوچک اندازه در سطح شهرها تعریف و پیشنهاد شده بود .بهرغم همزمانی دریافت این
طرح با ایام شروع بیماری کرونا و محدودیتهای فراوان به وجود آمده ،وزارت کشور نظرات کارشناسی
تعدادی از استانها و شهرداری کالنشهرها را اخذ و با کار کارشناسی از نظر شکلی و ماهوی گزارش تهیه
کرد که در هفته گذشته توسط معاونت عمرانی در جلسه شورای معاونان وزارت کشور به استحضار مقام
عالی وزارت رسید .در این گزارش اشاره شده که جامعه هدف مساکن کوچک اندازه اجارهای بایستی بسیار
کم و حداکثر یک درصد از جامع شهری را شامل شود .ساز و کار مدیریتی موضوع تحت عنوان موسسه
اداری این امر در شهرداری ایجاد و حداقل پنجاه درصد منابع توسط دولت و پنجاه درصد مابقی توسط
شهرداریها با کمک خیرین و مؤسسات خیریه تأمین شود.
آیا میتوان زمان مشخصی را برای آغاز به کار تولید خانههای کوچک اعالم کرد؟
خیر ،اکنون درمراحل مقدماتی قرار دارد.
پروژه «ساخت منازل کوچک» با طرح مسکن ملی تداخلی ایجاد نمیکند؟ مثال باعث
توقف دیگری و حتی ناقص ماندن روند اجرای هر دو شود؟
ببینید ،در گزارشی که به مقام عالی وزارت ارائه شد تاکید شده موضوع عرضه و فروش مساکن کوچک
اندازه در تمام نواحی و مناطق شهری پراکنده شود .عالوه بر آن این بخش از کار در ساز و کار مدیریتی طرح
اقدام ملی مسکن قرار گرفته و از موازی کاری در این زمینه اجتناب میشود.
عضو شورای ملی زعفران:

قاچاق پیاز زعفران از سر گرفته شد

بازار خودرو با قیمتگذاری جدید دولت
متالطم میشود؟

رانت واردات خودرو دست دوم
بیخ گوش بازار

اقتصاد :۲۴همزمانی خبر برکناری رضا رحمانی
از وزارت صمت در اوج نابســامانی بازار خودرو
ابتدا این شــائبه را ایجاد کرد که این دو موضوع
به هم ربط داشته باشــد ،اما ماجرا به مخالفت
مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی و آنچه ناتوانی
وزیر ســابق صمت از اقناع نمایندگان برای رأی
به این الیحه عنوان شــد بازمیگشت ،لذا علت
برکناری رحمانی هرچه بود ،مشــکالت بخش
تولید و افزایش ناگهانی قیمت خــودرو در آن
مطرح نبود؛ چه آنکه افشای علت عزل وزیر سابق
از سوی رئیس دفتر رئیسجمهور ،درستی این
مســئله را تایید کرد .حاال کارشناسان صنعت
خــودرو معتقدند با تعییــن قیمتهای جدید
برای خودروهای پرتیراژ از سوی شورای رقابت،
باید منتظر صعــود قیمتها در این بــازار بود.
اخیرا رئیس شورای رقابت ،افزایش نرخ مصوب
خودروهای سایپا را میانگین  ۲۳درصد و ایران
خــودرو را  ۱۰درصد اعالم کــرد یعنی پراید به
۴٢میلیــون و  ۱۰۰هزار تومان و ســاینا به ۵۹
میلیون تومان درب کارخانه خواهد رسید .تجربه
نشان داده است که اختالف میان قیمت کارخانه
و قیمت بــازار آزاد بعضا بــه ۴۰میلیون تومان
رسیده است .با اعالم قیمتهای جدید و بعد از
ورود سران دو قوه به موضوع خودرو و نیز برکناری
وزیر صمت و تشکیل جلسه تعیین قیمت خودرو
در ستاد تنظیم بازار و ورود مجدد شورای رقابت
برخی منتظرند قیمت خودرو روند نزولی به خود
بگیرد ،چرا که اگر این بازار بلبشو ،یک قربانی را
هم طلب میکرد امروز با تغییر و تحوالت رخ داده
در وزارت صمت این اتفاق روی داده و دیگر زمان
ثبات در بازار است.
فاجعه در پشت قیمتهای جدید؟
در همین زمینه امیرحســین کاکایی،
عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه
علم و صنعت درباره تاثیر برکناری رحمانی وزیر
سابق صمت در آرامش بازار خودرو  گفت :قبل از
برکناری وزیر ،ضربه نهایی از طرف شورای رقابت
به بدنه صنعت خودرو وارد شد .تعیین قیمتهای
دستوری توسط دولت موضوعی است که بارها به
تبعات آن و بار منفی برای صنعت خودرو تاکید
شده است.
به گفتــه وی ،عزل و نصبها هیــچ تغییری در
شــرایط نامناســب صنعت و بازار خودرو ایجاد
نخواهد کرد چرا که تا زمانی که دولت همچنان
حاکمیت خود را بر این صنعت حفظ نگه دارد،
فرمان را به دست هیچ فردی حتی وزیر خودش
هم نمیدهد .کارشــناس صنعت خودرو ادامه
داد :در حال حاضر افکار عمومی با این طرز فکر
که قطعا پراید با  42میلیــون تومان قابل خرید
است ،اما نمیدانند پشــت پرده این نوع تعیین
قیمت ،ویرانی ساختار صنعت خودرو و به مراتب
بازار این محصوالت اســت ،این عده به نام مردم
به دنبال بازگشــایی مبادی واردات خودروهای
دست دوم به کشــور بوده و هستند .کاکایی در
ادامه با تاکید بر اینکه طی این روزها بازار خودرو
قطعا با تالطم شدید قیمتی نه به دلیل برکناری
وزیر بلکه به دالیل متعددی همچون حذف پراید
و پژو  405از چرخه تولید مواجــه خواهد بود،
گفت :باید در نظر گرفته شود با حذف مدلهای
پرتیراژ ،مشتری همچنان به دنبال خودروهایی
در رده قیمتی پایین اســت ،اما در نظر داشــته
باشید با افزایش بیش از صددرصدی مواد اولیه و
افزایش نرخ تورم ،کدام خودرو به راحتی میتواند
جایگزین این خودروها شــود؟ همین موضوع
به نابســامانی قیمت و ادامه بلبشوهای قیمتی
در بازار کمــک خواهد کرد .وی بــا بیان اینکه
این موضــع ناهماهنگ در موضــوع دخالت در
تولید ،قیمت و عرضه خــودرو هنوز ادامه دارد و
بازار ،رفتارهای متفاوتی به نظریههای متناقض
تنظیم بازار نشان خواهد داد ،به مردم توصیه کرد
ازخرید وفروش خودرو در این شرایط بپرهیزند و
نگذارند شرایط بیش از این به دست عدهای که
تنها به دنبال سود از جیب مردم هستند ،بیفتد.
بازار افسارگسیخته خودرو در حالی قرار است از
این پس دوباره به روزهای کاهش خود بازگردد
که در طول چند ماه گذشــته بیمحابا در خط
افزایش قیمت حرکت کرده و ناگفته پیداســت
که با اولتیماتومها و دســتورالعملهای جدید
اگرچه کمی در مسیر کاهش قیمت قدم خواهد
گذاشت ،اما هیچ گاه نباید امید داشته باشیم که
قیمت خودرو به روزهایــی بازگردد که پراید در
نهایت  20میلیون بود.

بازار

شهر خبر :عضو شــورای ملی زعفران ،با اشــاره به اینکه بازار زعفران تعریفی
ندارد ،اظهار کرد :با توجه به شــیوع ویروس کرونا و نبود تقاضا در بازار داخل و
برای صادرات امــکان پیشبینی بازار زعفران تا پایان مــاه رمضان وجود ندارد.
علی حســینی افزود :هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران شــش میلیون
تومان و حداکثر  ۱۰میلیون تومان است .وی قیمت هر مثقال زعفران خالص در
خردهفروشیها را  ۴۰تا  ۵۰هزار تومان اعالم کرد .حسینی درباره چشمانداز بازار
طالی سرخ بیان کرد :با توجه به تغییر وضعیت اقتصادی در کشورهای هدف به
سبب شیوع ویروس کرونا پیشبینی میشود که با فروکش کردن این بیماری
وضعیت به سرعت بهبود نیابد .وی از آغاز کشت زعفران خبر داد و گفت :با توجه به
بارندگیهای اخیر و شرایط مطلوب تولید ،نگران جذب محصول در بازارهای هدف
هستیم .این مقام مسئول ادامه داد :افرادی که با احتکار زعفران در انبارها به دنبال

فروش با نرخهای کاذب بودند ،به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود تقاضا برای خرید
متضرر شدند .حسینی با بیان اینکه سال گذشته سازمان تعاون روستایی اقدام
به خرید توافقی  ۷۰تن زعفران کرد ،گفت :طبق اعالم سازمان تعاون روستایی
 ۷۰تن زعفران از  ۹هزار کشاورز خریداری شد .عضو شورای ملی زعفران در پایان
اخیر ،کشاورزان
با انتقاد از قاچاق پیاز زعفران تصریح کرد :طی  ۱۰سال
با معضل قاچاق پیاز زعفران روبهرو هستند ،این در
حالی است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی راه
چارهای برای این بحران به کار نگرفتهاند و استمرار
این روند معضل جدی برای تولید زعفران
به شمار میرود.

