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شماره 5185

اقتصادی
چهره ها

راهکار سبکسازی دولت از امالک راکد چیست؟

مانعتراشیدستگاههایدولتی
درفروشامالکمازاد

روزنامهها و یا نصب بنر در محل ،اطالع رسانی
محلی هم انجام دهند.
وی تصریح کرد :سامانه سادا برای معرفی امالک
و داراییهای دولت است در این سامانه شرکتها،
نهادها و وزارت خانهها اطالعات خود را بارگذاری
میکنند.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت
وزارت اقتصاد عنوان کرد :یکی از اهداف سامانه
سادا این اســت که مدیریت داراییهای اموال
اختصاصی دولت را ســامان بدهد و مستلزم این
اســت که الیحه مدیریت داراییهای دولت به
مجلس برود و تصویب شــود تا بتوانیم در حوزه
اموال اختصاصی مدیریت مشــخصی را داشته
باشیم.

ارز۴٢٠٠تومانی تا پایان سال
حذف نمی شود

حسنعباسیمعروفان،سرپرستدفتر
خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد
کشاورزی مباحث مربوط به حذف ارز
 ۴٢٠٠تومانی را تکذیب کرد و گفت :تا
پایان ســال جــاری ایــن ارز حذف
نمیشود.
وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر
حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی از واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی گفت:
خیر چنین مسألهای صحت ندارد ،ارز ۴٢٠٠تومانی از واردات این اقالم حذف
نشده و ما دیروز نیز برای واردات آنها ارز ۴٢٠٠تومانی تخصیص دادیم ،امروز
نیز همین روند بوده و تا آخر سال جاری نیز همین طور خواهد بود بنابراین تا
پایان ســال  ١۴٠٠ارز  ۴٢٠٠تومانی از واردات دانههای روغنی و نهادههای
دامی حذف نمیشود.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبااشارهبهبرخیمباحثمطرحشدهمبنی
برتأخیرواردکنندگاندربارگیرینهادههایدامیاضافهکرد:ازاولسالجاری
تا پایان آبان ماه  ١١میلیون و  ١۵٠هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شده
است که بیش از ۶میلیون تن آن ذرت و مابقی کنجاله سویا و جو بوده است.
معروفان تاکید کرد :ممکن اســت در مقاطعی به دلیل کمبود کامیون و یا
مشــکالتی که در حوزه کرایه و حمل و نقل وجود دارد بارگیری نهادههای
دامی با تأخیر انجام شــود اما این مسأله هیچ ربطی به واردکنندگان ندارد و
مقطعی نیز بوده است.

رشد  ۳۰درصدی صادرات ایران
تا پایان۱۴۰۰

محمد الهوتی ،رییس کنفدراسیون
صادرات ایران میگویــد با توجه به
تغییرات مثبتی که پــس از روی کار
آمدن دولت جدید خود را نشان داده،
امید به رشد صادرات غیرنفتی کشور
افزایش یافته است.
وی اظهار کرد :خوشــبختانه از زمان
آغاز بــه کار دولت جدید ،تیم اقتصادی این دولت اقدامات مثبتی را در حوزه
حمایت از صادرات اجرایی کردهاند که نتایج برخی از این اقدامات خود را نشان
دادهاست.باهماهنگیکهدرسیاستهایارزیخودرانشانداده،امیدبهآینده
در میان صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی نیز افزایش یافته است.
ویبااشارهبهبرخیازسیاستهایابالغیمعاوناقتصادیرئیسجمهوری،
بیان کرد :این ابالغیهها در چند حوزه شرایط را بهبود میبخشد .از سویی در
حوزه رفع تعهد ارزی ،دولت مساعدتهای جدیدی را در دستور کار قرار داده
است و از سوی دیگر پس از مدتها سرانجام مشکل مالیات بر ارزش افزوده
صادرکنندگان برطرف شده که همین امر خود را در آمارهای صادراتی کشور
نشان خواهد داد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه ،رشد
صادراتغیرنفتیبه ۴۷درصدرسیدهاست،تشریحکرد:هرچندبخشیازاین
آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده اما
در نهایت با توجه به اقدامات دولت ،روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد بود.
الهوتی ادامه داد :با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم ،اگر اتفاق
غیر قابلپیشبینی رخندهد میتوان انتظارداشت کهروند رو به رشد صادرات
با اندکی کاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این است که این عدد
تا آخر  ،۱۴۰۰بین  ۲۵تا  ۳۰درصد رشد را نشان خواهد داد.
بهگفتهوی،در صورتتداوماینشرایط،هدفگذاریسازمانتوسعهتجارت
برای افزایش پنج میلیارد دالری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال جاری
نیز محققخواهد شد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین درباره اثرات طرح جرم انگاری
صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند نیز گفت :این طرح برای
صادرات کشور بســیار خطرناک بود و میتوانست تاثیرات منفی جدی در
فعالیت صادرکنندگان داشته باشد .البته این موضوع در حد یک پیشنهاد بود و
خوشبختانه با درایت نمایندگان مجلس از دستور کار کنار گذاشته شد تا از این
محل تهدیدی برای صادرکنندگان به وجود نیاید.

زمان صدور مجوز ساخت و ساز
به حداقل برسد

محمد خدابخشی ،رئیس فراکسیون
توسعه متوازن مجلس گفت :الگوی
عرضه مســکن با تقاضای مسکن
همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش
قدرت خرید مردم  ،مشکالت سالیان
اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی
ســبب شــده اســت مردم به دنبال
واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با بودجه خود باشند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :نیاز به مسکن
تحت تاثیر پارمترهایی مانند تعداد مســکن موجود در کشور،رشد جمعیت
،رشد خانوار ،تعداد ازدواج و طالق در سال است که هم اکنون بر اساس آمار
مراکز رسمی کشور ،روند تولید مسکن در کشور نزولی است به گونه ای که از
تولید  525هزار واحد مسکونی سال  1391به تولید  400هزار در سال 1399
تنزل پیدا کرده است.
وی ادامه داد :بر اســاس آمار مرکز آمار ایران ؛در سال  1395حدود  8میلیون
نفر ساکن مناطق شهری کشور فاقد مسکن بوده و مستاجر هستند بر همین
اساس می شود گفت از هر سه خانوار یک خانوار مستاجر هستند اما این آمار
در شهر تهران بدتر بوده و از هر  5خانوار دو خانوار مستاجر می باشند و گفتنی
است نزدیک به  22میلیون نفر نیز در شرایط بد مسکنی هستند و وضعیت
مناسبیندارند.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس با اعالم اینکه یکی از مشکالت
حوزه مســکن ،عدم تعادل عرضه و تقاضا است ،ادامه داد :الگوی عرضه
مســکن با تقاضای مســکن همخوانی ندارد زیرا به دلیل کاهش قدرت
خرید مردم  ،مشکالت سالیان اخیر کشور و کاهش ارزش پول ملی سبب
شــده است مردم به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر و مطابق با
بودجه خود باشند.
وی ادامه داد :بر اساس مطالعات انجام شده تنها  8درصد واحد های عرضه
شــده در بازار زیر  50متر بوده و  28درصد آن بین  50تا  100متر و  64درصد
دیگر باالی  100متر بوده اند اما در همین بازار  29درصد متقاضیان به دنبال
مسکن با متراژ زیر 50متر و 39درصد متقاضی واحد های بین50تا 100متر
و 32درصددیگرخواهانمسکنباالی 100مترمیباشندکهاینروندبیانگر
عدم همخوانی الگوی عرضه مسکن در کشور با الگوی تقاضا است که باید
این موضوع کنترل شود تا افرادی که دنبال خرید خانه هستند بتوانند متراژ
مدنظر خود را خریداری کنند.

سجمهور در
ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش امالک مازاد مطابق نامهای که وزیر اقتصاد به ریی 
گروه
اینباره نوشته به یکسری چالش و مشکالت اجرایی نسبت داده شده است .احسان خاندوزی به تازگی در نامهای
اقتصادی
خطاب به رییسجمهور ۱۵ ،مانع سیاستگذار را برای فروش اموال مازاد دولت تشریح کرد .در این نامه عنوان شده
است که دولت باید تا پایان سال۲۰ ،هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی کسب درآمد کند؛ اما به نظر می
م ارزش
ی های ک 
رسد برخی چالشها ،مانع تحقق این هدف شده است .خودداری دستگاههای دولتی از معرفی اموال مازاد ،معرفی دارای 
ح شده در این نامه است .با این حال بررسی ها نشان می دهد حبس گسترده
و واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس برخی موانع مطر 
منابع در امالک بالاستفاده فراتر از موارد مطرح شده است.

کارشناســان معتقدند ســرنخ ماجرا به انگیزه و
اشــتهای زیاد دســتگاهها برای مالکی ارتباط
دارد .بر اســاس گزارش ها غیررســمی ،نیمه
اول امســال فقط  4.7درصد از هدف تعیینشده
برای سبکســازی دولت از امالک راکد محقق
شــد و علت این مســاله ایجاد اختالل به دلیل
جذابیت مالکی اســت .مدیرکل دفتر مدیریت
امــوال و داراییهای دولــت وزارت اقتصاد روز
گذشته در برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین
وضعیت فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی
گفــت :ارزش اموال مازاد دســتگاههای دولتی
شناساییشــده  ۱۷هزار میلیارد تومان اســت و
امســال  ۹۸۰میلیارد تومان از ایــن امالک به
فروش رفت .فاطمه وظیفه دادگر افزود :در سال
گذشته تعدادی امالک را شناسایی کردیم و مجوز
فروش آنها صادر شد البته در سال جدید به دلیل
تغییرات دولت و اســتقرار اســتانداران ،امالک
کمتری شناسایی شد.
وی ادامه داد :در سال گذشته این امالک به ارزش
 ۱۴هزار میلیارد تومان شناســایی شد که هزار و
 ۶۰۰میلیارد تومان از این امالک به فروش رفت
و برای بقیه امالک مجوزهای آنها گرفته شد که

به فروش خواهد رفت.
روند کند واگذاری اموال مازاد
دادگر خاطر نشان کرد :ظرفیت مزایده و فروش
 ۴۰هزار میلیارد تومــان اموال مازاد دولت وجود
دارد ،چون اموال دولت متنــوع با کاربریهای
مختلف در تعداد زیاد وجود دارد ،ولی اینکه برای
شناسایی این اموال زیر ساختهای الزم وجود
داشته باشد ،تنها طی دو تا سه سال اخیر در قانون
بودجه فقط به آن پرداخته شده است؛ گرچه وزارت
اقتصاد تالش کرده که با کارگروههای استان و
کمک گرفتن از بازرســیهای میدانی نسبت به
شناسایی اموال اقدام کند ،ولی اینکه این اموال به
فروش برسد هماهنگی و اقدام خوب دستگاهها
را نیاز دارد همچنین بازار باید کشــش خرید این
امالک را داشته باشد.
وی تصریح کرد :بعضی مواقع دستگاهها خودشان
اقدام به فروش میکنند ،ولی از تغییر کاربری و
فرآیندهای طوالنی و ســخت که در معامالت
دولت حاکم است نتیجه مطلوب حاصل نمیشود
ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته شود،
ولی برندهای ندارد.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت
وزارت اقتصاد گفت :با شــتابی که ما در بخش
شناسایی و فروش اموال پیش میرویم ،قوانین
با ما پیش نرفتند یعنی مقدمات کار فراهم نشد؛
در قوانین درباره فروش اموال دولت اقساط وجود
ندارد و اموال باید نقد و یکجا به فروش برســد
بنابراین خیلی از جاذبههایی که بعضی دستگاهها
برای فروش اموال دارند در معامالت دولت این
چارچوبهــا وجود ندارد و بایــد مطابق قوانین
موجود اقدام شود.
دادگر افزود :اموال مازاد دولت امالکی است که
متعلق به دولت جمهوری اســامی ایران است
و برای بهره برداری در اختیار یک دســتگاهی
قرار دارد .وی درباره اطالع یافتن مردم از روش
فروش این امــاک و زمان آن گفت :در فروش
اموال دولت ،دستگاه به دســتگاه متولی داریم؛
متاسفانه در کشور برای اموال اختصاصی دولت
متولی خاصی نداریم.
مدیرکل دفتــر مدیریت امــوال و داراییهای
دولت وزارت اقتصاد افــزود :برای فروش اموال
دولت عالوه بر اطالع رســانی از طریق سامانه،
به دســتگاهها توصیه شــده از طریق آگهی در

دلیل مقاومت دســتگاه ها از فروش
امالک مازاد!
سیاســتهای غلــط اقتصــادی باعث شــده
پساندازها به جای آنکه از طریق بازار پول و بازار
ســرمایه ،روانه بخشهای مولد شود ،به سمت
بازار خرید ملک منحرف شده و حبس سرمایهها
در امالک بالاســتفاده را رقم بزند .دستگاههای
دولتی هم مثل افــراد حقیقی برای حفظ ارزش
پــول و پسانداز ،گزینه اول خــود را بازار ملک
میدانند .این بازار ،از یکسو بدونریسک ارزیابی
میشود و از ســوی دیگر ،ارزش واقعی دارایی
ســرمایهگذاران ملکی را در برابــر تورم ،حفظ
میکند .این مسیر انحرافی برای سرمایهگذاری
اما میتوانست در صورت سیاستگذاری درست در
بخشهای اقتصادی ،گزینه آخر باشد و به جای
آن ،سپردهگذاری در بانکها یا سرمایهگذاری در
بازار سهام باعث شارژ منابع و اعتبارات موردنیاز
بخشهای مولد اقتصاد شود.
راهکار چیست؟
روند کند سبکســازی دولت از امالک راکد و
تامین کســری بودجه از این محل در شرایطی
است که در ســال جاری برآوردها حاکی از این
است که  300هزار میلیارد تومان کسری بودجه
وجود دارد .بر این اساس یکی از راهکارها فروش
اوراق بود که به دلیل آســیب هایــی که به بازار
سرمایه وارد کرد محدود شد ،بر این اساس فروش
اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای جایگزین
آن در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان دو راهکار برای حل این مشکل ارائه
داده اند .گام اول ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش
انتظارات تورمی و کاهش جذابیت فعالیت های
ســفته بازانه و گام دوم نیز اخذ مالیات بر دارایی
ملکی است.

نرخ تورم در آبان به  44/4درصد رسید
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان آبان ماه
با یک درصد کاهش به  44/4درصد و تورم نقطه به نقطه با
افت  3/5درصدی به 35/7درصد رسیده است.

نرخ تورم ساالنه آبان ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  ٤٤,٤درصد
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ١.٠ ،واحد درصد کاهش
نشــان میدهد .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص
قیمت ،نسبت به ماه مشابه ســال قبل میباشد .نرخ تورم نقطهای در
آبان ماه  ١٤٠٠به عدد  ٣٥,٧درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارهای
کشور به طور میانگین  ٣٥.٧درصد بیشتر از آبان  ١٣٩٩برای خرید یک
«مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نــرخ تورم نقطهای آبان ماه  ١٤٠٠در مقایســه با مــاه قبل  ٣,٥واحد
درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش  ١٤,١واحد درصدی به  ٤٦.٤درصد
و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش  ٠.٧واحد درصدی
به  ٣٠.٢درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٣٥,٣
درصد میباشد که نسبت به ماه قبل  ٣.١واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی  ٣٧.٤درصد بوده که که

نسبت به ماه قبل  ٦.٥واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به
ماه قبل میباشد .نرخ تورم ماهانه آبان  ١٤٠٠به  ٢,٥درصد رسیده که
در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل ١.٢ ،واحد درصد کاهش داشته
است .تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات» و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ٣.١درصد
و  ٢.١درصد بوده اســت .این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای
خانوارهای شهری  ٢,٤درصد میباشد که نسبت به ماه قبل  ١.٢واحد
درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی
 ٢.٧درصد بوده که نســبت به ماه قبل  ١.٤واحد درصد کاهش داشته
اســت .منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص

انرژی

قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن
است .نرخ تورم ساالنه آبان ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به ٤٤,٤
درصد رسیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل ١.٠ ،واحد درصد
کاهش نشــان میدهد .همچنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای
شهری و روســتایی به ترتیب  ٤٣,٦درصد و  ٤٨.٣درصد میباشد که
برای خانوارهای شــهری  ١.١واحد درصد کاهش و برای خانوارهای
روستایی  ١.٣واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه عمــده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» بیشــترین
افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به گروه «ادویه و چاشنی»
(رب گوجه فرنگی ،زعفران و سس گوجه فرنگی) ،گروه «سبزیجات»
(گوجه فرنگی ،فلفل دلمهای و ســیب زمینی) و گروه «انواع گوشت»
(گوشت مرغ ،کالباس و سوسیس) میباشد .در گروه عمده «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» ،گروه «حمل و نقل» (انواع خودروی سواری
و الستیک خودرو) ،گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک) و گروه «
هتل و رســتوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش
قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در آبان مــاه  ١٤٠٠برای دهکهای
مختلــف هزینهای از  ٤٤,٠درصد برای دهک هشــتم تا  ٤٧.٢درصد
برای دهک دوم است.

بورس

مصرف گاز طبیعی از تولید پیشی گرفت

ادامه زیان پاالیشی یکمی ها در بورس

سرپرســت مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران با تأکید بر رعایت صرفهجویی در
مصرف گاز طبیعی ،اعالم کرد که اکنون مصرف گاز بر تولید پیشی گرفته است.
احمد زمانی اظهار داشت :با کاهش دما ،مردم صرفهجویی در مصرف گاز و استفاده بهینه از این نعمت الهی
را در دستور کار خود قرار دهند ،زیرا تنها با رعایت الگوی مصرف بهینه میتوانیم ناترازی گاز در بخش تولید
و مصرف را کاهش دهیم و از این زمستان زودرس ،به سالمت عبور کنیم.
وی ادامه داد :اکنون مصرف بر تولید گاز پیشــی گرفته و این یعنــی ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف؛
بنابراین باید توجه ویژهای به رعایت الگوی مصرف بهینه در همه نعمات الهی ،از جمله گاز داشته باشیم.
زمانی بخش زیادی از مصرف گاز را متوجه ساختمانهای اداری و نهادهای دولتی و ابالغ این بخشنامه را
ناظر بر همین موضوع دانست و اظهار کرد :بنابراین انتظار این است که افزون بر بخش خانگی ،سازمانها،
نهادها و ارگانهای دولتی نیز در این شرایط ،در حفظ گاز کوشا باشند.
وی همچنین با بیان اینکه مقدار تولید ما در فصل زمستان و تابستان مشخص است ،افزود :این بخشنامه
و خواهش مجموعه همکاران واحد تولید و فرآورش ما این است که مصرف را بهینه کرده تا بتوانیم عدالتی
توزیعی را در سراسر کشور در انتهای شبکههای توزیع گاز ،پیاده کنیم.
همچنین روز گذشته مصوبه گازی دولت اعالم شد .بر این اساس کسانی که در هر اقلیم ،تا پله  ۳مصرف گاز
داشته باشند ،مشمول جریمههای سنگین نخواهند شد اما مشترکانی که مصرف گاز آنها وارد پله مصرفی
چهارم و بعد از آن شود ،مشمول جریمه های سنگین خواهند شد.
محمد عسگری ،سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت :مشترکانی که میزان مصرف گاز آنها در سه
پله نخست مصرف قرار گیرد مشمول جریمه نخواهند شد.
وی افزود :مصرف گاز  75درصد مشترکان در سه پله نخست مصرفی قرار می گیرد که این دسته از مشترکان،
هیچ گونه تغییری در پرداخت بهای مصرفی نخواهند داشت؛ اما  25درصد مشترکان ،مصرف گازی باالتر
از الگوی مصرف دارند که این دسته از مشترکان که نیمی از مصرف گاز بخش خانگی را به خود اختصاص
دادهاند ،از روز دوشنبه شامل جریمه های سنگین در قبوض مصرفی خواهند شد.
سخنگوی شــرکت ملی گاز در خصوص میزان جریمههای ســنگین در نظر گرفته شده برای مشترکان
پرمصرف گفت :جزئیات مصوبه دولت در این زمینه در روزهای آینده ،اطالع رسانی خواهد شد.
عســگری همچنین خاطرنشان کرد :قبض مشترکانی که در ماههای سرد سال کمتر از  200مترمکعب در
ماه مصرف گاز داشته باشند ،رایگان خواهد بود.

بازار سرمایه روزهای پایداری را ســپری نمیکند و نوسانات شدید در این بازار سبب ریزش بازار و ضرر
سهامداران شده است .البته در این بین بعضی روزهای صعودی نیز وجود داشته؛ اما همچنان سهامداران
در ضرر به ســر میبرند .در ماه های گذشته بورس دچار نوسان های متعددی شده است .در صورتی که
این روند ادامه داشته باشد ،بازار سرمایه با مشکل نقدینگی مواجه می شود .خروج پول از بازار سهام شدت
گرفته است و هر روز سهامداران بیشتری از بازار خارج می شوند.
در حال حاضر کمبود تقاضا و عدم وجود نقدینگی در بازار سرمایه به شدت حس می شود و می توان گفت
این مساله در وضعیت فعلی به یک پاشنه آشیل برای بورس تبدیل شده است.
عملیات بازار باز که دولت در سه ماه گذشته در بازار سرمایه انجام داده است ،این مشکل را تشدید کرده
است .کاهش حجم معامالت و معامالت خرد نشان دهنده پایین بودن تمایل سهامداران به انجام معامله
در بورس اســت .در این میان ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ( )ETFدولتی یا همان
دارایکم و پاالیشــی یکم ،همسو با نوسانات بازار سرمایه صعودی یا نزولی می شود و در حال حاضر و با
وجود ریزش های پی درپی بازار ســرمایه ،دارایکم همچنان در سود ایستاده درحالی که پاالیشی یکم
هنوز هم زیر قیمت روز عرضه معامله می شود.
سال گذشته و درحالی که شــاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود ،وعده
عرضه ســه صندوق دولتی در قالب  ETFاز سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و
بیمه ای ،صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد .این صندوق ها با  ۲۰تا  ۳۰درصد
تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی میتوانست خریدار آن ها باشد.
مسیر سوددهی پاالیشــی یکم از همان ابتدا کامال از دارایکم جدا شد .پاالیشی یکم باقی مانده سهام
دولت در چهار پاالیشگاه تهران ،تبریز ،اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت
و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد.
این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود .هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه
 ۱۰هزار تومان قیمت داشــت اما در روزهای ریزشی بازار به  ۵۰۰۰تومان ،یعنی نصف قیمت روز عرضه
نیز رســید .درحال حاضر نیز این صندوق با قیمت  ۷۳۰۰تومان معامله میشود درحالی که یک ماه قبل
 ۶۷۰۰تومان قیمت داشت .این درحالی است که محمدعلی دهقان دهنوی ،رئیس سابق سازمان بورس
و اوراق بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم های دولتی نیز باید دارای بازارگردان باشند و دولت نیز مانند
هر ناشر دیگری باید از سهم خود حمایت کند؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده است.

اخبار کوتاه

بازار در انتظار تعیین تکلیف
قیمت گذاری خودرو

با وجود افزایش قیمت ها در بازار ارز روز گذشــته بازار خرید و فروش
خودرو واکنش چندانی به این موضوع نداشــت و به نوعی در مقابل
افزایش قیمت ها مقاومت می کند .البته در برخی محصوالت ایران
خودروبازارشاهدافزایشقیمتهاستاماموضوعقیمتگذاریخودرو
عاملی شده تا کمتر خریداری حاضر به خرید خودرو آن هم در شرایط
فعلیباشد.فعاالنبازارخودرومیگویندمعامالتدربازاربهصفررسیده
اگر هم خرید و فروشی انجام می شود بسیار اندک بوده و مشتریان به
قید ضرورت اقدام به معامله می کنند .البته بر خالف تمام صحبت ها
خبر آزاد شدن خودروهای دپو شده در گمرک نتوانسته تأثیراتی بر بازار
داشته باشد چرا که میزان این خودروها حدود  2هزار دستگاه است که
این تعداد تغییرات چندانی بر قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار
نخواهد گذاشت .در بازار دیروز خرید و فروش خودرو پژو  206تیپ دو
با قیمت 260میلیون تومان ،پژو 206تیپ پنج 304میلیون تومان ،پژو
 207اتوماتیک 430میلیونتومانسمندالایکس 256میلیونتومان،
رانا پالس  279میلیون تومان ،و پژو  405جی ال ایکس  245میلیون
تومان مورد معامله قرار گرفت .عالوه براین دنا با قیمت  344میلیون
تومان ،ســایپا  111با قیمت  172میلیون تومان ،ساینا  170میلیون
تومان،کوئیکدندهای 174میلیونتومان،تیبادو 168میلیونتومانو
رانا ال ایکس 244میلیون تومان فروخته شد.

افزایش تولید نارنگی

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور از افزایش تولید نارنگی و
سیب در سال جاری خبر داد.
مجتبی شادلو گفت :بارندگیهای اخیر برای باغات بسیار خوب بوده و
باعث شد که محصوالت حتی  ۲۰تا  ۲۵روز هم زودتر به دست بیایند.
از طرفی سرمای سختی هم نداشتیم و به همین دلیل خسارت ناشی
از سرمازدگی هم نداریم.
وی ادامه داد :مرکبات به دست آمده از نظر کمیت و کیفیت در شرایط
خوبی هستند و برداشت آنها آغاز شده اســت .کشاورزان نیز باید در
فرصت بین بارش ها اقدام به جمع آوری محصوالت کنند .عضو هیات
مدیره اتحادیه باغداران کشــور با بیان اینکه برآوردها نشان میدهد
تولید نارنگی امسال در مقایسه با سال قبل  ۱۵درصد افزایش داشته
است ،گفت :نارنگیهای تخم ژاپنی و واریته انشو برداشت شده است
و بعد از آن نوبت برداشت نارنگی یافا و پچ است .دست آخر یعنی یکماه
آینده نیز نارنگیهای جنوبی در استانهای فارس ،کرمان ،سیستان و
بلوچستانوهرمزگانکهکیفیتباالییهمدارند،برداشتخواهندشد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر پرتقال های شمال و جنوب هم قابلیت
برداشت دارند ،زیرا به دلیل شرایط آب و هوایی زودتر به دست آمده اند.
بایستی زودتر این محصوالت برداشته شوند تا ضایعات کاهش یابد.
شادلو با اشاره به اینکه در سیب هم امسال نسبت به سال قبل ۳۰درصد
افزایش تولید داشتیم ،گفت :به دلیل گران بودن تدارکات جمع آوری
و زود به دســت آمدن محصول ،به هنگام برداشت سیب با ضایعات
بسیاری مواجه شدیم.

آرامش نسبی در بازار آهن وفوالد

رییساتحادیهفروشندگانآهنوفوالدتهرانگفت:درصورتحمایت
دولــت و ارگان های دولتی ،تولید داخل رونق می گیرد و هدف دولت
برای ساخت یک میلیون مسکن محقق می شود.
حمیدرضا رستگار اظهار کرد :معمو ًال در این فصل بازار با کمبود آهن
مواجه نیســت؛ روال بازار به این صورت است که به دلیل بارندگی و
وضعیت جوی ،مصرف آهن معمولی است و پروژههایی که به صورت
جزئی کم و کسر دارند ،از بازار جنس می خرند .رکود کنونی نیز مربوط
به وضعیت فصل است.
رییساتحادیهفروشندگانآهنوفوالدتهرانبابیاناینکهتولیدآهنو
فوالد در کشور به اندازه مکفی انجام میشود و نیازی به واردات نداریم،
افزود :قیمتها نیز روال عادی دارد و نوسانات به صورت جرئی است و
تغییراتچندانیدرقیمتهانداشتهایم.تاپایانسالهماحتما ًالهمین
روال خواهد بود .وی ادامه داد :البته باید توجه داشــت که تصمیمات
اقتصادیکهدولتمیگیرددرقیمتتمامشدهمحصوالتبهویژهآهن
وفوالداثرمیگذارد؛بنابرایناگرقیمتحاملهایانرژیتغییرینکند،
روالقیمتهادربازارآهنوفوالدعادیخواهدبود؛البتهبعض ًانوساناتی
در قیمت آهن و فوالد میبینیم ولی رویداد خاصی نبوده و امیدواریم
به تعادل برسد .رستگار گفت :این نوسانات در قیمت آهن و فوالد نیز
ناشی از نوسانات نرخ ارز اســت از این رو اگر دولت بتواند نرخ ارز را به
تعادلبرساند،نوساناتقیمتیدربازارآهنوفوالدنیزبهحداقلمیرسد.
وی تصریح کرد :گاهی اوقات که نرخ ارز افزایشی مییابد ،قیمتها
در بازار آهن و فوالد دچار نوسانات جهشی میشوند؛ این در حالیست
که آهن و فوالد تولید داخلی است و نباید از نرخ ارز اثرپذیری خاصی
داشته باشد و نباید نرخ تولید فوالد داخلی را به نرخ جهانی گره بزنیم .در
داخل با ریال هزینه و بعد قیمت را بر اساس نرخ جهانی تعیین میکنیم.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران در مورد برنامه دولت
برای ســاخت یک میلیون مسکن در سال ،اظهار کرد :اگر این برنامه
دولت عملیاتی شود ،بازار آهن و فوالد متحول میشود و به تولید کمک
میکند و این بخش رونق میگیرد.
وی تصریح کرد :اینکه بگوییم در حال حاضر به صورت صد درصدی
ظرفیتتولیدیکمیلیونمسکنراداریمدرستنیست،امااگرحمایت
شود و وزارتخانهها وارد عمل شوند ،امکانش وجود دارد و بازار آهن و
فوالد نیز رونق خوبــی میگیرند .بنابراین در صورت حمایت دولت و
ارگانهایدولتی،تولیدداخلرونقمیگیردوهدفدولتبرایساخت
یکمیلیونمسکنمحققمیشود.

افزایش مشکالت معدنکاران
برای تامین ماشینآالت

نائب رییس کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت :در حالیکه
 ۷۰درصد هزینههای عملیات معدنکاری مرتبط با بخش ماشینآالت
اســت ،معدنکاران ایرانی برای تامین ماشینآالت خود با مشکالت
فراوانیمواجهند.
ســجاد غرقی اظهار کرد :در حالی که بیش از  ۷۰درصد هزینههای
عملیــات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشــینآالت اســت،
معدنکاران ایرانی برای تامین ماشینآالت خود با مشکالت فراوانی
مواجهند .انواع کامیون و دامپتراک ،بیل های مکانیکی و شاول ،لودر،
بلدوزر ،دســتگاههای حفاری پودری و مغزه گیری بخشی از ماشین
آالت عملیاتی معدنی هستند که عمده عملیات استخراج بدون این
دستگاههامتصورنیست.
نائب رییس کمیســیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت:
بر اساس استعالم انجام شده از شــرکتهای معدنی داخلی ،حدود
 ۴۹درصد هزینههای عملیات معدنــکاری مربوط به بخش حمل،
 ۱۶درصد بخش بارگیری و  ۶درصد بخش حفاری است و در مجموع
 ۷۱درصد هزینههای عملیات معدنکاری مربوط به سه بخشی است
که به طور مستقیم با ماشینآالت سنگین معدنی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بدون تامین ،تجهیز و جایگزینی ماشینآالت ،تولید
معادنبامشکلمواجهشدهوتوسعهغیرممکنمیشود،گفت:بهدلیل
محدودیتدروارداتماشینآالتوتولیدناچیزدرداخل،تقاضایبسیار
زیادی برای ماشینآالت معدنی در کشور انباشته شده است .از سوی
دیگرعملیاتمعدنکاریدرکشورنیزباوجودکمبودشدیدماشینآالت،
با چالشهای زیادی در حال انجام است.

