اقتصاد

14

چهارشنبه  26اردیبهشت  29 .1397شعبان  .1439شماره 19820

نخستین خودروی پسابرجامی سایپا و سیتروئن
شهریور وارد بازار می شود

...

ارز وطال

اخبار

با اشاره به سهم ۳۵درصدی بهره وری در رشد
اقتصادیبرنامهششمتوسعهمطرحشد:

رشد بهره وری در برنامه ششم ،تاکنون صفر
حسین بردبار -رئیس سازمان ملی بهره وری با انتقاد از
این که ساالنه  2میلیارد دالر صرف واردات خودروهای
لوکس به کشور می شود ،سهم بهره وری در رشد اقتصادی
را همچنان نزدیک به صفر اعالم کرد.
به گزارش خراسان ،علی اکبر اولیا دیروز درنشستی خبری
با بیان این که باید به جای واردات خودروهای لوکس برای
افزایش کیفیت خودروهای داخلی اقدام کنیم؛ درپاسخ به
خراسان درباره ادعای متناسب نبودن موتور خودروهای
داخلی با بنزین یورو 5گفت:براساس مصوبه ستاد اقتصاد
مقاومتی سازمان ملی بهره وری مامور شده است که چرخه
بهره وری را در  10بنگاه کوچک و متوسط و همچنین 10
بنگاه بزرگ پیاده سازی کند که مشخصا خودروسازها
جزو آن ها خواهند بود.وی افزود:یکی از موضوعاتی که
داریم دربــاره ارتقای فرهنگ بهره وری دنبال می کنیم،
امضای تفاهم نامه های ارتقای بهره وری دربخش دولتی
و خصوصی است و دو تفاهم نامه با ایران خودرو و سایپا
درشــرف امضا کردن داریم.به گفته وی در برنامه ششم
توسعه سهم  ۳۵درصدی برای رشد اقتصادی  ۸درصدی
در نظر گرفته شده که تاکنون رقمی از آن حاصل نشده و
حتی در شرایطی میزان بهره وری منفی گزارششده است.

همسوییطالوارزدرسراشیبیکاهشقیمت

پیگیری روند قیمتی ارز و طال ،همسویی این دو را تایید می
کــنــد .بــه گـــزارش خــراســان ،بــه نظر مــی رســد فضای
نااطمینانی درباره تصمیم ترامپ برای برجام ،هم اینک و به
رغم خروج آمریکا از برجام ،اندکی کاهش یافته و حباب
قیمتی ارز و طال در روزهای اخیر تا حدی تخلیه شده است.
بر این اساس ،از ابتدای هفته جاری ،نرخ هر گرم طالی18
عیار ،از بیش از  201هزار تومان ،هم اینک به حدود 185
هزار و  300تومان کاهش یافته است .در بازار ارز نیز هر
یورو ،با افت  43تومانی در مدت  4روز ،به  7550تومان
رسیده است .نرخ غیررسمی دالر نیز در ادامه روند نزولی
در تهران به کمتر از 6200تومان کاهش یافت .دو روز قبل،
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بخشی از نوسانات
ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی است ،تغییرات نرخ
دالر از  2950تومان در مرداد  92تا  4200تومان در دی
ماه  96را طبیعی خوانده بود .در روزهای گذشته همچنین
مسئوالن دولت و بانک مرکزی برغیر قابل تغییر بودن
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در قبال نرخ ارز تاکید
کرده بودند که بر اساس آن ،نرخ دالر بر اساس تفاوت تورم
داخلی و خارجی ،هم اینک  4200تومان است.

یورو

دالر

مشهد

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)
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تغییر

در واکنش به ادعای یک نماینده درباره احتکار  90هزار خودرو مطرح شد:





اشتغال

94.905
202

اویل پرایس :بازگرداندن تحریمهای نفتی به شدت
دوره قبل نخواهد بود
یک هفته بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام،
برخی تحلیل گران معتقدند ،آمریکا درباره
مهم ترین تحریم ایــران ،یعنی تحریم فروش
نفت ،موفقیت زیادی کسب نخواهد کرد ،اما
برخی دیگر از موفقیت نسبی این تحریم یعنی
کاهش  200تا  500هزار بشکه ای صادرات
نفت ایران طی یک سال آینده خبر می دهند
که کمتر از کاهش صادرات ایران در دوره قبل
تحریم هاست.
▪توئیتترامپ،نفترابه 79دالررساند

فراخبر

مساحت قانونی موردنیاز برای پارک هرخودرو
درخبرهاخواندیمکهرئیسادارهاطالعرسانیوارتباطبارسانه
هایسایپا،باایناستداللکهبراینگهداریهردستگاهخودرو
نیازمندمتوسط 25مترمربعفضایپارکینگیهستیم،ادعای
مطرح شده توسط قاضی پور را برای احتکار 60هزار خودرو رد
کرده است اما آیا این استدالل صحیح است؟ ماده  100قانون
شهرداریهاتخمینیکلیدراینزمینهبهدستمیدهد.طبق
تبصره  5این قانون ،مساحت هر پارکینگ خودرو با احتساب
گردشخودرو 25،مترمربعاست .برایناساس،برآوردمسئول
سایپامبنیبرلزومدراختیارداشتن 150هکتارفضابرایپارک
 60هزارخودروتاییدمیشود.



کسب و کار

شاخص کل

به گــزارش برنا« ،دونالد ترامپ» ،سه شنبه
شب در اطالعیهای به وزیر خزانهداری ،وزیر
خارجه و وزیر انرژی این کشور ،دستور کاهش
خرید نفت و محصوالت نفتی از ایران را صادر
کــرد .رئیسجمهور آمریکا در این اطالعیه
اعالم کرده «میزان عرضه نفت و فراوردههای
نفتی از کشورهایی غیر از ایران به انــدازهای
هست کــه بــتــوان مــیــزان خــریــداری نفت و
محصوالت نفتی از ایران توسط موسسات مالی
خارجی یا به واسطه آن ها را به نحو محسوس
کاهش داد ».گفتنی است بعد از این اطالعیه
ترامپ ،دیروز قیمت نفت باز هم رشد کرد و به
 79دالر به ازای هر بشکه نفت برنت رسید.
▪ضربهتحریمترامپبهدالرآمریکا

ایناظهاراتترامپدرحالیاستکهپایگاهنفتی

بورس



اویل پرایس با اشاره به نظر تحلیل گران مبنی بر
ناتوانیترامپدربازگرداندنتحریمهاینفتیبه
شدت دوره قبل نوشت که این اقدام باعث حذف
دالر آمریکا از مبادالت و رویآوردن کشورها به
ارزهاییچونیوانچینبرایخریدنفتخواهد
شد.اینپایگاهبااشارهبهاینکهاینبارواشنگتن
بازی تحریم ها را به تنهایی انجام خواهد داد و
توانبازگرداندنتحریمهاباشدتقبلراندارد،
دربارهموضوعاتیچونراهاندازیمعامالتآینده
نفت به یوان و خرید و فروش  12درصد از نفت
جهان بر مبنای یوان چین ،نوشت :تسویه پول
واردات نفت ایران به یوان تازه شروع کار خواهد
بود.دربلندمدتانجامبسیاریازمبادالتنفت
بهیوانمنطقیخواهدبود.البتهشایدچندسال
زمان ببرد تا یوان به سلطه دالر به عنوان ارز مورد
استفاده در معامالت نفتی پایان دهد.همزمان،
جمعی از تحلیل گران در نظرسنجی «اس اند
پی گلوبال پالتس» پیش بینی کردند تا نوامبر
(آبان  )97که تحریمها به اجرا در می آید ،حدود
 ۵۰۰هزار بشکه در روز از صادرات نفت ایران به
بازار جهانی به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کند و
حداقلمیزانپیشبینیشده ۱۰۰تا ۲۰۰هزار
بشکهدرروزوحداکثرآن ۸۰۰هزاربشکهدرروز
است.پل شلدون ،مشاور ژئوپولیتیکی «اس اند
پیگلوبالپالتس»،معتقداست ۲۰۰هزاربشکه
در روز از صادرات ایران تا سه ماهه چهارم امسال
ممکناستازبازگشتتحریمهامتاثرشود.

تحریم

دستور روحانی برای جذب منابع
اشتغال روستایی تا پایان تیر ماه

حذف و ادغام  ۵۰۰مجوز زاید
کسب و کار

تداوم رشد دسته جمعی نمادهای
بورسی در هفته سبز بازار سرمایه

پیشنهاد تاسیس بانک مختص ایران
در اروپا برای مقابله با تحریم ها

معاونتوسعهروستاییومناطقمحرومنهادریاست
جمهوریبااشارهبهدستوراکیدرئیسجمهوربرای
جذب منابع تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان تیر
گفت :روند پرداخت این تسهیالت رضایت بخش
نیست .سید ابوالفضل رضوی در گفت وگو با مهر،
دربــاره تسهیالت  1.5میلیارد دالری اشتغال از
محل صندوق توسعه ملی گفت :بر اساس بررسی
های انجام شده پرداخت تسهیالت در تمام استان
هادرجریاناست اماروندپرداختاینتسهیالتبر
اساس میزان اعتبارات هدف گذاری شده رضایت
بخشنیست.ویافزود:باتوجهبهدستوراکیدرئیس
جمهوربایدتمامطرحهایاشتغالزایموردتایید،تا
پایانتیرمنجربهقراردادبابانکهاشوند.

معاون اقتصادی وزیــر اقتصاد در نشست بررسی
موانعکسبوکاردرحوزهشرکتهایدانشبنیانو
استارتآپهااظهارکرد:هیئتمقرراتزداییبیش
از ۲۱۰۰عنوان مجوز را در کشور شناسایی کرد که
تاکنون ۵۰۰مجوززایدحذفیاادغامشدهطوریکه
هماکنون ۱۵۷۰عنوانمجوزفعالدرسامانهداریم.
به گزارش مهر ،حسین میرشجاعیان افزود :بیش از
 ۷۰۰مجوز از ۱۵۷۰عنوان مجوز فعال در کشور از
جنساستعالماتبودهیعنیبسیاریازاینمجوزها
مانندموافقتاصولیپروانهیامجوزتاسیسوپروانه
مجوزبهرهبرداری،تودرتووسهالیهاست.ویگفت:
نمونهحذفمقرراتزایدحذفمجوزبرایموسسات
مشاورهحقوقیبودکهکانونوکالصادرمیکرد.

بازار سرمایه که از چهارشنبه هفته گذشته ،درست
بعد از اعــام تصمیم ترامپ ،به طــور مــداوم روند
صعودی داشته است ،دیــروز نیز شاهد رشد اکثر
شاخصهابود.نکتهقابلتوجهبازارطیهفتهجاری،
ایناستکهعالوهبرنمادهایبزرگ،اکثرنمادهای
کوچک نیز با رشد قابل توجهی همراه شدند .این
موضوع را می تــوان در شاخص کل هموزن ( که
وزن مساوی برای شرکت های کوچک در محاسبه
شاخصدرنظرمیگیرد)مالحظهکرد.اینشاخص
طیاینهفتهحدود 550واحدرشدکردهوبهبیش
از 17هزارواحدرسیدهاست.شاخصکلبورسهم
طی این هفته بیش از هزار واحد و شاخص فرابورس
بیشاز 20واحدرشدکردهاست.

مهر-عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات
با بیان این که بانک های مرکزی اروپایی یک بانک
مختصایرانتاسیسکنند،گفت:اگراروپابهدنبال
حفظ برجام باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج از
سوئیفت متمرکز شود .شهرآئینی افزود :در صورت
لزومبانکهایمرکزیکشورهایاروپایییکبانک
مختصایرانتاسیسکنندکهبهدلیلنبودمعامالت
دالریباآمریکاتحریمپذیریدشواریداشتهباشد؛
اینبانکمیتواندباتکیهبرحاشیهامنسهامداران
خود ،بدون ترس از تحریم های آمریکا موانع را دور
بزند .همزمان علی ماجدی ،سفیر ایران در آلمان
هم،دربارهتحوالتروابطبانکیایرانوآلماناعالم
کردمقدماتایجاد«یوروبانک»فراهمشدهاست.

چراغ سبز مجلس به افزایش  20درصدی حداقل حقوق کارمندان
اکــبــری -نمایندگان مجلس بــا دوفــوریــت
طرح استفساریه افزایش حقوق  ۲۰درصدی
کارمندان موافقت کردند .به گزارش خراسان
موضوع استفساریه آن است که آیا منظور از
افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء

یک بند الــف تبصره  ۱۲قانون بودجه سال
 ۹۷کل کشور این است که طبقات پایینتر از
افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش
پایین ترین طبقه  ۲۰درصد و باالترین طبقه
یک درصد است؟ در پاسخ به این استفساریه

شاخص

گمانه ها درباره تاثیرپذیری نفتی ایران از تحریم

پاسخ «زمینی» خودروسازان به ادعای احتکار خودرو
ایرانخودرووسایپابرخیمطالبمطرحشدهتوسطیکیازنمایندگان
مبنی بر احتکار خودروهای تولیدی در سال گذشته با هدف فروش
به قیمت های جدید ارزی را تکذیب کردند .به گزارش تسنیم ،در
روزهای گذشته «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه و عضو کمیسیون
صنایعومعادنمجلس درگفتوگوباخبرگزاریخانهملت،ازاحتکار
 90هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی خبر داده و گفته بود:
«خودروسازاندرآذرسال 96بادالر 3200تومانیخودروهایجدید
تولید کردند ،اما هیچ یک از این خودروها را پیشفروش نکردند یا به
روزوبهصورتنقدینفروختند».ویمدعیشدهبود:سایپانزدیکبه
 60هزاروایرانخودرو 30هزارخودرواحتکارکردهاند.دراینحال
قاسمخاکیجوانرئیسادارهاطالعرسانیسایپابهایرناگفت:برای
نگهداری هر دستگاه خودرو نیازمند متوسط  25متر مربع فضای
پارکینگیهستیمکهبااحتساب 60هزاردستگاهخودرویادعاشده
دست کم  150هزار هکتار فضا نیاز است .وی افزود :تامین چنین
فضاییبسیاردورازذهناستوازمدعیاناحتکارمیخواهیمنشان
دهند چنین فضایی در کجا واقع شده است؟ خاکی ادامه داد :عالوه
برآن،وقتیتحویلخودروییبهتعویقمیافتد،مطابققراردادملزمبه
پرداختخسارتتا 30درصدقیمتخودروبهمشتریهستیم؛دراین
صورتاینپرسشمطرحمیشودکهآیاافزایشقیمتادعاشدهبااین
خسارت همخوانی دارد؟ وی ،تولید روزانه سایپا را سه هزار دستگاه
خودرواعالمکردوگفت 60:هزارخودرویاحتکاریادعاشدهمعادل
 20روز تولید این شرکت است؛ حال افرادی که مدعی 6ماه احتکار
خودروشدهاندپاسخدهندکهبقیهخودروهاکجاست؟همچنینمدیر
ارتباطات و امور بین الملل ایران خودرو نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن
ردمطالبقاضیپورتصریحکرد:پارکینگمادرایرانخودرودرنهایت
ظرفیت  8هزار خودرو را دارد و تامین فضا برای نگهداری  30هزار
دستگاهخودرویادعایی،نیازمنداجارهزمیندرجادهمخصوصکرج
است«.مرتضیآقایی»گفت:تولیداتایرانخودروکامالبهروزاستو
همهمحصوالتپسازتولیدبهفروشگذاشتهمیشوند.

ایرنا -مسئول بازاریابی و فروش شرکت سایپا  -سیتروئن اعالم کرد :تولید نخستین خودروی پسابرجامی سایپا به نام سیتروئن  C3با سطح
داخلی سازی  20درصدی ،در ســایت کاشان آغاز شده است و شــهریور این خودرو به بازار عرضه می شــود« .نیکالس روتریگر» ادامه داد:
افزایش داخلی سازی این خودرو و رساندن آن به حدود  80درصد تا سال  2019اجرایی می شود.

بلی آمده است .با توجه به تصویب دو فوریت
ایــن طــرح و بنا به گفته علی مطهری رئیس
جلسه،جزئیاتاینطرحدرجلسهعلنیامروز
بررسی میشود.احمدامیرآبادیعضوهیئت
رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان این

استفساریه گفت :مجلس در زمــان بررسی
بودجه ۹۷به دنبال این بود که حقوقآن دسته
از کارکنان دولت که در پایین ترین سطح قرار
دارند به میزان  ۲۰درصد افزایش یابد و بعد
از آن افزایش ها نزولی بوده تا این که افزایش
حقوقمقاماتبهصفربرسد.ویافزود:مامقرر
کردیم که حقوق مقامات ،نمایندگان مجلس،

وزرا ،سفرا ،استانداران و معاونان استانداران
و رئیسجمهور و روسای قوا افزایش پیدا نکند
تا دست دولت باز باشد که حقوق اقشار آسیب
پذیر ،کارمندان و فرهنگیان و آن هایی را که
حقوقشان پایین است به صورت قابل توجهی
زیاد کنند اما متاسفانه آیین نامه اجرایی دولت
حاکیازافزایش 6تا ۱۲درصدیحقوقاست.

تورمقیمتهادراستانهایکمتر برخوردار
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم استان ها
در سال  96نشان می دهد که در سال گذشته ،استان
های سیستان ،بوشهر ،زنجان ،کهگیلویه و بویر احمد
و فارس ،پنج استان دارای کمترین نرخ تورم کشور و
استان های ایالم ،خراسان شمالی ،کرمانشاه و چهار
محال وبختیاری بیشترین نرخ تورم ساالنه را داشته اند.
نرخ تورم کل کشور در این سال 8.2،درصد بوده است.

...

بازار خبر
رکورد بی سابقه تولید  ۲میلیون تن شکر
صدا و سیما -حدود یک میلیون و ۹۹۴
هزار و  ۶۳۷تن شکر تا آخر فروردین 97
در کشور تولید شده است .دبیر انجمن
صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با
اعالم این مطلب پیش بینی کردتولید شکر امسال از دو
میلیون تن عبور کند.

اظهارات اردوغان ،ارزش لیر ترکیه را به
پایینترین حد رساند
فارس -بعد از آن که رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد ،این کشور
قصد دارد کنترل دولتی بر سیاستهای
اقتصادی و مالی در این کشور را افزایش
دهد ،سرمایهگذاران به فروش لیر این کشور اقدام کردند
که به کاهش ارزش آن منجر شد .براساس قوانین جدید ،به
رغم مستقل ماندن بانک مرکزی ،رئیس جمهور کنترل
بیشتری بر تصمیمات این بانک خواهد داشت.

خرید  ۸ردیف جدید کاالی خارجی دارای
تولید داخل ممنوع شد
مهر -معاون اول رئیس جمهور  ۸ردیف
جدید ممنوعیت خرید کــاالی خارجی
دارای تولید مشابه داخلی را برای اجرا به
دســتــگــاههــای دولــتــی ابـــاغ کـــرد .در
مصوبه مربوط آمده است :خرید کاالهایی از جمله سیستم
مدیریت شبکه مخابراتی ،شبکه های نسل جدید ،برخی
تجهیزات مخابراتی ،تجهیزات اکتیو و  ...به شرط وجود
تولید مشابه داخل ،از خارج از کشور ممنوع است.

CMYK

