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گزارش خبری

مدیر عامل ایدرو خبر داد:

عرضه  230هزار خودرو بیشتر
تا پایان سال

حسین بردبار -مدیر عامل سازمان گسترش
و نــوســازی صنایع ایــران از عرضه  230هزار
دستگاه خودرو بیشتر از سال گذشته طی شش
ماه انتهایی امسال خبر داد و اظهار امیدواری
کرد که با این کار فاصله قیمت بازار و کارخانه
کاهش یابد.صالحی نیا در گفت وگو با خراسان
در خصوص برنامه افزایش تولید خودرو اظهار
کرد :برای سه ماه پایانی سال که االن یک ماه آن
گذشته است ،افزایش تولید خودرو را بر اساس
برنامه ستاد سیاست گذاری خودرو در دستور کار
داریم.وی افزود :همچنین رشد تحویلی خودرو
که بخشی از آن از محل کاهش خودروهایی
که در کف هست و بخش دیگر از محل افزایش
تولید است نیز در برنامه ماست که درمجموع
حدود  230هزار دستگاه در شش ماه دوم سال
خودروی بیشتری نسبت به سال گذشته به بازار
عرضه می شود.معاون وزیر صمت در پاسخ به این
که درمجموع میزان تولید خودرو امسال چقدر
خواهد بود نیز گفت :امسال تولیدمان حدود یک
میلیون دستگاه خواهد شد ،به همین میزان هم
تحویل داریم ،هم در بحث فروش فوق العاده که
در قالب فروش نقدی و تحویل فوری حداکثر در
دو ماه است و هم در قالب فروش تعهدی که به
صورت پیش فروش اســت.وی تصریح کرد :هر
دو خودروساز روزهــای دوشنبه و سه شنبه این
دو نوع عرضه را دارنــد و امیدواریم این شرایط
طوری فراهم شود که بتوانیم به هدفمان که هم
رشد عرضه است و هم کاهش فاصله قیمت بازار و
قیمت کارخانه برسیم.

خبر

تداوم پرداخت یارانه  23میلیون
پردرآمد با وجود شناسایی
در سال !99
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال  ،99وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در این ســال ،تعداد
 23میلیون نفر یــارانــه بگیر ســه دهــک بــاالی
درآمدی را شناسایی کرد اما برای حذف از لیست
یارانهبگیران اقدامی نشد.به گزارش فارس  ،بر
اســاس گــزارش تفریغ بودجه ســال  ،99وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در این ســال ،تعداد
 23.033.505نفر یارانه بگیر سه دهک باالی
درآمدی را شناسایی کرد؛ در حالی که در سال یاد
شده،اقدامیمبنیبرمعرفیخانوارهایشناسایی
شدهبهسازمانهدفمندسازیبرایحذفازلیست
یارانه بگیران صورت نگرفت.در سال  ،98وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از تمامی
بانکهای اطالعاتی در اختیار ،طی دو مرحله
در ماههای شهریور و مهر آن ســال ،درخصوص
ارسال مشخصات تعداد  262.979خانوار شامل
 1.005.124نفربهسازمانهدفمندسازیجهت
حذف یارانه ایشان اقدام کرده است.با این حال،
طبقگزارشتفریغبودجه،1398دولتهمچنان
موفق به حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست
یارانهبگیران در آن سال نشد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنج شنبه 7بهمن۱۴۰۰
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تکرار  5مصوبه حمایت از بورس پس از  40روز!

شاخص
«جهشکم تورم»معامالت
مسکن تهران دردی ماه

دولت مصوباتی را برای حمایت از بورس ابالغ کرد که  40روز قبل نیز در بسته  10گانه مصوب کرده بود ،واکنش بورس به تصمیمات
جدید مثبت بود اما این تاخیر چه تبعاتی داشت؟
کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی
بانک ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش
سال آینده آن ها به لحاظ نشان دادن ارقام
واقعی و سودآوری تقویت شود.
به گفته وزیر اقتصاد ،در مصوبه هیئت دولت
در اصالحیه الیحه بودجه  ۱۴۰۱این اجازه
داده شده است که بخشی از سهام عدالت در
شرکتهای دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق
تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق
تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت
گسترده تری انجام دهد.
خاندوزی افزود :همچنین  ۱۰درصد از عرضه
اولیه شرکتهای دولتی بابت بازارگردانی
همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر
مکلف شود ،از سهام های خود حمایت کند.

دو شب قبل بود که رئیس جمهور در گفت
وگوی تلویزیونی با تاکید بر حمایت از بازار
سرمایه وعــده داد که روز چهارشنبه برنامه
هایی که توسط تیم اقتصادی دولت در این
زمینه جمع بندی شده است ،اعالم خواهد
شد .در این خصوص و پس از برگزاری هیئت
دولت ،دیروز معاون اول رئیس جمهور در نامه
ای سیاست های دولت در راستای حمایت
از بورس را ابالغ کرد .دیروز بازار سرمایه در
واکنش به این ابالغیه با اقبال سهامداران و
رشد  1.8درصدی شاخص کل روبه رو شد.
▪ 5مصوبه مهم دولت در حمایت از بورس

مصوبه دولــت که توسط معاون اول رئیس
جمهور ابــاغ شــده ،شامل  5بند اســت .این
بندها در واقع بخشی از بسته  10بندی دولت
برای حمایت از بازار سرمایه بوده که در 28
آذرمــاه در دولــت تصویب شده اســت .بر این
اساس:
-1نــــرخ گـــاز خــــوراک پــتــروشــیــمــی هــا با
اعمال سقف نــرخ گــاز صــادراتــی (حداکثر
 5هــزار تومان) تعیین شــده اســت .نــرخ گاز
ســوخــت پــتــروشــیــمـیهــا ،پــاالیــشــگــاههــا و
صنایع پاییندستی ،مجتمعهای احیای
فــوالد و مصارف مربوط معادل  40درصـد
نـرخ خـــــوراک گــاز پتروشیمیها (حداکثر
 2هزار تومان) و همچنین صنایع سیمان و
سایر صنایع معادل  10درصد نرخ خوراک
پتروشیمیها تعیین می شود.
 2ـ در ســال  1401فرمول نحوه محاسبه
حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
 -3وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجه کشور مکلف انـد زمـانبـندی
عرضه اوراق دولتی را بهگونهای تنظیم کنند
که فروش اوراق مالی اسالمی نقدی در بازار
سرمایه بدون لحاظ فروش به صندو قهای
با درآمــد ثابت حداکثر معادل  550درصد
جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه
باشد.
 -4بانک مرکزی موظف اســت نــرخ تسعیر
داراییهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی را حداقل معادل  90درصد نرخ ارز

سامانه نیما در شش ماه گذشته اعالم نماید.
سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات سود
ناشی از تـسعیر داراییهای ارزی مذکور را بر
مبنای نرخ اعالمی بانک مرکزی محاسبه و
اخذ نماید.
 -5با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید
این بانک با مداخله فعال در بازار بینبانکی
بهگونهای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ
سود در بــازار بینبانکی حداکثر  20درصد
باشد.
▪تاثیرات مهم مصوبات  5بندی اخیر به
روایت وزیر اقتصاد

در ای ــن حـــال ،خــبــرگــزاری فـــارس بــه نقل
از احسان خــانــدوزی وزیــر اقتصاد جزئیات
مصوبات بــورســی هیئت دول ــت را تشریح
کــرد .به گفته وی ،ابالغیه دولــت مشتمل
بر سقفگذاری نرخ خــوراک و نرخ سوخت
میشود .این نرخ در مدت اخیر به دلیل این
که مناسبات بینالمللی موجب شده بود تا
قیمت هابهای جهانی تغییر پیدا کند ،برای
پتروشیمیها و پاالیشگا هها در کشور نیز
افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
دولـــت بـــرای ایـــن کــه نــشــان دهـــد مسئله
سودآوری صنایع و پیشبینیپذیری اقتصاد
و سیاستهای اقتصادی از اهمیت باالیی

برخوردار است ،سقف  ۵هزار تومانی را برای
نرخ خوراک و سقف  ۲هزار تومان را برای نرخ
سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق،
در هیچ زمانی قیمتها از سقف  ۵هزار تومان
بــرای خــوراک و  ۲هــزار تومان بــرای سوخت
فراتر نخواهد رفت.
خــانــدوزی بــا اشـــاره بــه نسبت قیمتهای
حدود  7تا  8هزار تومانی که طی هفتههای
اخیر برای صنایع محاسبه میشود ،تصریح
کرد :نر خگذاری دولت در مصوبه یادشده،
کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای
خوبی را برای ســودآوری این صنایع در بازار
سرمایه و در بخشهای مختلف اقتصادی در
پی خواهد داشت.او با بیان این که این تصمیم
نه تنها از سال  ،۱۴۰۱بلکه از ابتدای بهمن
امسال  ،اجرایی خواهد شد،افزود :در نامهای
که از سوی هیئت وزیــران به مجلس ارسال
میشود ،درج خواهد شد که معادل  ۴۰هزار
میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴
کاهش پیدا میکند.
خاندوزی در ادامه و درباره نرخ تسعیر اعالمی
بانک مرکزی برای داراییهای خارجی و نیز
دارایی های ارزی بانک ها گفت :بانک مرکزی
مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته
را مبنا قرار دهد و معادل  ۹۰درصد از آن را
برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد .این موضوع هم

▪واکنش مثبت بورس به تصمیمات حمایتی
دولت

گفتنی است در پی ابــاغ مصوبات  5بندی
دولت در حمایت از بورس و اقبال سهامداران،
شاخص کل بــازار سرمایه با رشد  21هــزار و
 497واحــدی معادل  1.78درصــد روبــه رو
شد .در این میان ،همان طور که انتظار می
رفت ،اغلب نمادهای گروههای «فراوردههای
نفتی ،کک و سوخت هستهای»« ،محصوالت
شیمیایی» و «فلزات اساسی» با رشد قیمت
روبه رو شدند.
▪فرصت از دست رفته یک ماهه و سقوط
 ۹۴هزار واحدی بورس

به گزارش خراسان ،همان طور که گفته شد،
مصوبات ابالغی دیروز دولت ،دقیقا بخشی
از پیشنهادهای  10بندی ستاد اقتصادی
دولت در  29آذرماه است که همان زمان در
آن ستاد مصوب شد .بررسی وضعیت شاخص
از آن زمان تا  5دی ماه یعنی دو روز قبل نشان
می دهد که شاخص کل از یک میلیون و 301
هزار واحد به یک میلیون و  207هزار واحد
(معادل  94هزار واحد) کاهش یافته است.
با این حساب می توان گفت در صورت ابالغ
سریع تر این مصوبات می شد جلوی بخشی از
این ریزش بازار را گرفت.

مرکزپژوهشهایمجلسبابررسیآمارهایاوپکاعالمکرد:

صادرات روزانه  800هزار بشکه ای نفت در بهار و تابستان امسال
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
به استناد آمار اوپک از رسیدن صادرات نفت
ایران به حدود  800هزار بشکه در روز در بهار
و تابستان امسال خبر داد.مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش

حقیقی اقتصاد ایران عملکرد  6ماهه اول و
بــرآورد رشد اقتصادی سال  »1400درباره
رشد صادرات نفت ایران بیان کرده است:بر
اساس اعالم بانک مرکزی ،بخش نفت و گاز
ایران در سال  1399حدود  8.7درصد رشد
اقتصادی داشته است.
مرکز آمار ایران نیز رشد بخش استخراج نفت
و گاز طبیعی را در این سال  5.6درصد اعالم
کرده است .همچنین این دو نهاد رشد این

بخش را در سه ماه اول سال جــاری 23.3
و  27.5درصــد بیان کــردهانــد.دلــیــل رشد
مثبت بخش نفت و در نتیجه رشد قابل توجه
صادرات نفت خام و میعانات گازی ،از یک سو
گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله
با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی
نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تالشها
در جهت خنثیسازی تحریمهای صادرات
نفت بوده است.

بر اساس گزارش این مرکز ،آمارهای اوپک از
منابع ثانویه نشان می دهد ،تولید نفت ایران
در فصل های دوم و سوم سال ( 2021بهار
و تابستان  ) 1400به ترتیب حدود  2.44و
 2.49میلیون بشکه در روز بوده که با در نظر
گرفتن مصرف حدود  1.7میلیون بشکهای
روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات
 770و  820هزار بشکهای روزانه نفت خام
در این فصل هاست.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت
بازار مسکن تهران نشان می دهد که در دی
ماه امسال ،تعداد آپارتمان های مسکونی
معامله شده در این شهر به  9.8هزار واحد
بالغ شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال قبل به ترتیب  0.5و  179.3درصد
افزایش را نشان می دهــد .از سوی دیگر و
در ماه مورد گزارش ،متوسط قیمت خرید و
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معامله شده به 32میلیون و 940هزار تومان
رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل 1.1
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.3
درصد افزایش را نشان می دهد .از آن جایی
که رشد قیمت مسکن تهران در دی ماه 99
نسبت به دی ماه  ،98معادل  98.3درصد
بوده ،رشد 20.3درصدی قیمت اشاره شده،
به معنای کند شــدن آهنگ قیمت مسکن
درسال جاری است.

بازار خبر

واریز سود سهام عدالت
تا پایان سال
فارس  -معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :بر اساس پیگیری کارگروه
سهام عــدالــت ،ســود سهام عــدالــت مــربــوط به
عملکرد سال  99تا پایان امسال برای مشموالن
پرداخت میشود.

شرکتهای ژاپنی آماده بازگشت
به ایران
ایسنا  -نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن در
ایران میگوید شرکتهای ژاپنی در طول این
سالها اطالعات کاملی از ظرفیتهای اقتصاد
ایران جمع آوری کردهاند و آماده حضور در این
عرصه هستند.

زیان بانک آینده
 81هزارمیلیاردی شد
مهر  -مطابق با مستندات منتشر شده از سوی
سازمان بورس ،زیان انباشته بانک آینده برای
عملکرد منتهی به پایان شهریور  ۱۴۰۰به ۸۱
هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان رسیده است.

انتقاد ستاد مبارزه با قاچاق از
عملکرد گمرک در رجیستری
مهر  -به نظر می رسد وعده وزیر اقتصاد برای
حل شدن مشکل رجیستری تلفن های همراه
بــا همراهی نــکــردن گمرک مــواجــه شــده و بر
اساس نامه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به
وزیر اقتصاد ،گمرک درخصوص دستورات وزیر
اقتصاد برای اصالح روند رجیستری گوشی های
تلفن همراه اقدامی انجام نداده است.

نیاز  ۱۶۰میلیارد دالری صنعت
نفت ایران به سرمایه گذاری
مدیر عامل شرکت ملی نفت با اشاره به نیاز ۱۶۰
میلیارددالریصنعتنفتبرایطرحهایتوسعهای
گفت :اگر صنعت نفت و بازار سرمایه کشور کنار هم
قرار گیرند ،میتوانند جهش سرمایهگذاری را رقم
بزنند.به گزارش مهر ،خجستهمهر در نخستین
نشست هماندیشی شرکت ملی نفت ایران و فعاالن
بازار پول و سرمایه با بیان این که الگوهای قراردادی
ما پاسخ گوی عالقهمندی و جذب سرمایه نبوده
اســت ،تصریح کــرد :اکوسیستم اقتصاد کشور
حاکی از وفور نقدینگی در داخل است و با وجود
این منابع و نیاز شدید به سرمایهگذاری در نفت و
گاز اما این منابع در دسترس نیست و این موضوع
تناقض در نقدینگی اقتصاد کشور است ،بهطوری
که این شرایط اقتصاد نفت را به شدت تحت تأثیر
قــرار داده اســت.وی با اشــاره به نیاز صنعت نفت
به  ۱۶۰میلیارد دالر سرمایهگذاری گفت :اگر
بخواهیم تولید نفت خام را به  ۵میلیون و ۷۰۰
هزار بشکه در روز برسانیم تقریب ًا به  ۹۰میلیارد
دالر منابع مالی نیاز داریم و اگر بخواهیم ظرفیت
تولید روزانه گاز را از یک میلیارد متر مکعب به یک
میلیارد و  ۵۰۰میلیون متر مکعب متناسب با نیاز
کشور تا سال ۱۴۰۴برسانیم ،باید ۷۰میلیارد دالر
سرمایهگذاری کنیم.

