اقتصاد

14

دوشنبه  28خرداد  4. 1397شوال .1439شماره 19843

بورس برای میادین نفتی
 30هزار میلیارد تومان جذب می کند

...

ارز وطال

اخبار

چالش ناتمام فروش اینترنتی
خودروسازان!
سایپا ادعای احتکار خودرو را تکذیب کرد
یک پایگاه خبری با انتشار تصاویری از انبار سایپا ،مدعی
احتکار توسط این گروه خودروسازی شد که سایپا ضمن
جوابیه ای ایــن موضوع را تکذیب و اظهار کــرد :حجم
خودروی موجود در انبار یادشده ،تنها مربوط به تولید چند
ساعت این گروه خودروسازی است.این روزها وضعیت
عرضه خودروها تعریف چندانی نــدارد .به عنوان مثال،
چندی پیش ،ایران خودرو شرایط فروش ویژه عید فطر
را اعالم سپس آن را لغو کرد .هر چند در ادامه این اقدام،
این گــروه خــودروســازی هم اینک به پیش فــروش مجدد
محصوالت خود اقدام کرده است که با مشکل هجوم شدید
کاربران به این سایت و اختالل سایت اینترنتی مواجه شد
که عذرخواهی ایران خودرو و وعده حل مشکل را به دنبال
داشت .با این حال ،ابعاد محدود پیش فروش جدید ،در
این میان قابل توجه است.در این حال ،دیروز سایت خبری
مشرق با بازنشر تصاویر خبرگزاری میزان از پارکینگ
شرکت سایپا ،مدعی احتکار خــودرو توسط ایــن گروه
خودروسازی شد .این خبر واکنش سایپا را در پی داشت
به طوری که در جوابیه ای اعالم کرد :تصاویر منتشر شده
مربوط به پارکینگ پیمانکار حمل محصوالت تولیدشده
از کارخانه به سراسر کشور است که خودروها پس از تولید،
توسط پیمانکار ،به این پارکینگ منتقل می شوند.

دالر

یورو

مشهد

پوند

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 120(42.390

) 468( 49.179

هشدار صندوق بین المللی پول
درباره کاهش رشد اقتصادی آمریکا
صندوق بینالمللی پول هشدار داد با وجود آن که الیحه
کاهش مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی امسال و سال
آینده اقتصاد آمریکا خواهد داشت اما پس از آن ،این رشد
می تواند به نصف نرخ رشد مورد انتظار مقامات آمریکایی
برسد.به گــزارش ایسنا به نقل از شیکاگو سان تایمز،
صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی درباره نتایج
معکوس برخی از سیاستهای دولت ترامپ هشدار داده
که از جمله آن ها ،الیحه کاهش مالیاتی و اعمال تعرفه
بر واردات کاال از چین و اروپا به منظور پر کردن شکاف
تجاری این کشور است.کریستین الگارد -رئیس صندوق
بینالمللی پول -به سیاست گــذاران آمریکایی هشدار
داده است که جنگ تجاری هیچ برندهای نخواهد داشت
و در نهایت همه بازنده خواهند بود .وی آمریکایی ها را
ترغیب کرده است که با همکاری سازنده با شرکای تجاری
خود راهکاری برای حل اختالفات و پرهیز از وقوع جنگ
تجاری بیایند .الگارد در همین زمینه به خبرنگاران گفت:
تبعات منفی جنگ تجاری بر اقتصاد جهانی بسیار جدی
خواهند بود.الگارد اعالم کرد ،معتقد است سیاستهای
اقتصادی دولت ترامپ منجر به افزایش کسری تجاری
این کشور خواهد شد .او همچنین افزود :الیحه کاهش
مالیاتی نیز کسری بودجه را تعمیق خواهد کرد که به نوبه
خود تورم سریع تر را در پی خواهد داشت و بانک مرکزی
آمریکا را مجبور به افزایش در نرخ بهره خواهد کرد.گزارش
صندوق بینالمللی پول واکنش سریع دولت ترامپ را در
پی داشت.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد :وزارت
خزانه داری قویا به سیاست هــای دولــت نظیر تقویت
بهرهوری و اصالح مالیاتی معتقد است و این اقدامات منجر
به رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.
▪پیش بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا
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بورس روی بورس

روند جهشی بورس تهران که از چهارشنبه گذشته
آغــاز شــده بــود ،دیــروز هم با ثبت جهش کم سابقه
 3300واحــدی ،با قدرت بسیار از رکــورد تاریخی
خود عبور کرد تا برای اولین بار در تاریخ  50ساله
خود از  100هزار واحد عبور کند و به  102هزار و
 452واحد برسد .دیروز هم مثل چهارشنبه ،بسیاری
از نمادها با صف پرحجم خرید مواجه شدند و حجم
معامالت هم به  550میلیارد تومان صعود کرد که
بیش از دو برابر متوسط سال قبل است .فرابورس هم
با ثبت رشد  37واحدی ،یک بار دیگر رکورد تاریخی
خود را شکست تا شاهد رشد یک دست بازار سرمایه
کشور باشیم .تحلیل ها حکایت از آن دارد که ورود
نقدینگی جدید به بازار ،رسیدن بازارهای موازی به
انتهای مسیر رشد خود ،انتظار برای افزایش فروش
شرکت ها از محل رشد نرخ ارز و همچنین رشد تورم،
تغییرات در قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها
و ثبات قیمت های جهانی در سطوح قابل قبول ،مهم
ترین علل رشد جهش وار بازار طی دو روز اخیر کاری
بوده است.
▪پیشتازان بازار



با انتقاد از جنگ تجاری و برنامه مالیاتی
جدید ترامپ مطرح شد:

) 222( 56.264

6.589

11.543

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

102.452

فرا خبر

علل رشد چشمگیر شاخص چیست؟

خوزستان به ترتیب حــدود  330و  120واحــد به
رشد کمک کردند .هلدینگ خلیج فارس ،پارسیان،
تاپیکو و پتروشیمی جم هم از گــروه پتروشیمی و
سرمایه گذاری ها و معدنی گل گهر و مخابرات هم از
دیگر شرکت های تاثیرگذار بر شاخص بودند .البته
رشد بازار به نمادهای بزرگ محدود نشد و عالوه بر
نمادهای این پنج گروه ،بسیاری دیگر از گروه ها و
نمادهای خرد هم رشد کردند.
▪شاخص هم وزن هم رکورد تاریخی را شکست

در حالی که طی دو سال اخیر ،درصد قابل توجهی
از رشد بازار متاثر از رشد نمادهای بزرگ بود ،طی
دو روز گذشته بیشتر نمادها و گروه ها مثبت بودند.

...



قوه قضاییه

بیش از  130نماد (از  300نماد فعال) با رشد بیش
از  4.9درصــدی در قیمت آخرین معامله همراه
بودند که به منزله صف خرید است 154 .نماد هم
بیش از  4درصد رشد کردند .در مجموع حدود 250
شرکت مثبت و فقط  50شرکت منفی بودند .رشد
یک دست بازار باعث شد تا شاخص کل هم وزن (که
برای همه نمادهای بزرگ و کوچک یک وزن مساوی
در محاسبه شاخص در نظر می گیرد) ،هم حدود
 400واحد رشد کند و با عبور از سطح  18هزار واحد
یک رکورد جدید ثبت کند .این شاخص که پیش از
این فقط تا  18هزار واحد پیش رفته بود ،دیروز تا
 18هزار و  287واحد فرارفت تا نشان دهد بازار به
صورت یک دست رشد کرده است.

...
یارانه



تحلیلگران ،مهم ترین علل رشد بــازار را ورود نقدینگی جدید
می دانند .به نظر می رسد ،انتظار برای رشد بیشتر قیمت ها در
بازار سکه و همچنین ملک به شدت کاهش یافته است و سرمایه
ها به مرور ضمن خروج از این بازارها به دنبال جایگزین مطمئن
هستند .رشد قابل توجه ارزش معامالت بورس از نیمه اردیبهشت
به بعد دلیلی بر این موضوع است .عالوه بر آن ،تحلیل معامالت روز
چهارشنبه نشان می دهد که با وجود رشد ارزش معامالت ،حدود
 50درصد از حجم معامالت به بازیگران حقیقی بازار اختصاص
داشته است که فرضیه ورود سرمایه از بازارهای موازی به بورس
را تایید می کند .عالوه بر آن ،انتظار اهالی بازار آن است که با رشد
قیمت دالر و تغییر احتمالی سیاست های ارزی دولــت ،ارزش
فروش شرکت های صادراتی امسال رشد قابل توجهی ثبت کند.
همچنین افزایش تورم مصرف کننده بر وضعیت فروش شرکت
های داخلی نیز موثر خواهد بود .عالوه بر آن ،با توجه به رکود نسبی
بورس در ماه های گذشته ،قیمت برخی سهم ها در بازار سرمایه،
همچنان ارزان ارزیابی می شود .نادی ،تحلیل گر بازار در گفت وگو
با سنا تاکید می کند که قیمت سهام بسیاری از شرکت ها حتی بر
اساس دالر  4200تومانی نیز نسبت ًا ارزان برآورد می شود .با توجه
به شرایط بازارها و همچنین میلیاردها تومان سرمایه ای که در پایان
معامالت دیروز در صف خرید نشسته بودند ،انتظار می رود ،روند
صعودی بورس ،با شدت و ضعف در هفته جاری ادامه پیدا کند.

...

سهام عدالت



...
مجلس

نامه سازمان مالیاتی به قوه قضاییه
درباره اضافه دریافتی دفترخانه ها

آخوندی :توزیع پول به عنوان یارانه
اثر تخریبی دارد

پرداخت سود سهام عدالت اموات به
وراث از  ۱۶تیر

مجلس این هفته گرانی خودرو و
مسکن را بررسی می کند

رئیس کل سازمان مالیاتی در نامهای به رئیس
ســازمــان ثبت اســنــاد و ام ــاک کــشــور نوشت :
دفترخانهها باید  45درصــد ارزش معامالتی
اعالمی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی
نظیر حق الثبت قرار دهند تا حقوق شهروندان
تضییع نشود .به گزارش فارس ،سید کامل تقوی
نــژاد در این نامه آورده است :با عنایت به ابالغ
تصویب نامه هیئت محترم وزیران و تعیین میزان
درصــد ارزش معامالتی امالک ماخذ محاسبه
دیگرعوارض و وجوه برای اجرا در سال  1397بر
اساس  45درصد ارزش معامالتی امالک مصوب
سال ،1396بنابراین دفاتر مذکور باید 45درصد
ارزش معامالتی اعالمی را مبنای مطالبه و وصول
وجوه قانونی نظیر حق الثبت و  ...قرار دهند.

وزیــر راه و شهرسازی گفت :توزیع پــول نقد به
عنوان یارانه مانع از کار بیشتر شده است و قطعا
اثر تخریب کننده دارد .به گــزارش مهر ،عباس
آخوندی ،در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری
پایدار با اشاره به تجربه دیگر کشورها در حوزه
توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی
بیان کرد :با توجه به این سوابق باید بگوییم که
ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تالش و کار بیشتر
در کشور شده است و قطعا اثر معکوس و تخریب
کننده دارد .وی همچنین اف ــزود :هم اکنون
نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد
به اطالعات مغایرت دارد و برخی دستگاه ها
همچنان برای اطالعات در اختیار خود ،قیمت
یگذارند.
م 

تسنیم -رئیس سازمان خصوصیسازی گفت:
صاحبان سهام عدالتی که در  ۱۰سال گذشته فوت
شدهاند؛ وراثشان از روز  ۱۶تیر  ۹۷با مراجعه به
دفاتر پیشخوان دولت ،امکان دریافت سود و اصل
سهام این افــراد را دارنــد .پوری حسینی افــزود :با
توجه به این که سازمان خصوصیسازی هیچ گونه
سازوکاری بــرای شناسایی وراث صاحبان سهام
عدالت فوتشده در اختیار نــدارد رایزنیهایی با
دفاتر پیشخوان انجام شده که این دفاتر با دریافت
مدارک حصر وراثت ،سهام عدالت این افراد را بین
وراث تقسیم کند .وی گفت :تنها دفاتر منتخب
پیشخوان دولت که از طریق دفتر مرکزی پیشخوان
دولت و هم از طریق سایت سازمان خصوصیسازی
معرفی میشوند ،این خدمت را انجام می دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی ،از
بررسی گرانی های اخیر در بازار خودرو و مسکن
باحضورمسئوالناجراییمرتبطدرصحنمجلس
خبر داد .اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با مهر ،با
اشاره به مشکالت و نوسانات اخیر در بازار خودرو
و مسکن اظهار کرد :با توجه به برگزاری جلسات
مجلس در روزهــای سهشنبه و چهارشنبه هفته
جاری ،در یکی از این دو روز ،با دعوت وزیران و
مسئوالن اجرایی مرتبط در صحن مجلس مسئله
گرانیهای اخیر و کنترل بازار بررسی میشود.
وی افزود :اصل برگزاری این جلسه قطعی شده
است و احتما ًال به صورت علنی خواهد بود ،اما این
که در روز سهشنبه یا چهارشنبه برگزار شود ،فع ً
ال
مشخص نیست.

توضیحات معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق گواهی سکه

اوراق سکه دایمی است
بعد از تحوالت بازار سکه و نوسان قیمتی که در چند ماه
گذشته در آن اتفاق افتاد ،این روزها قیمت سکه تا باالی
مرز دو و نیم میلیون تومان نیز رسید .در این میان ،بانک
مرکزی به تازگی تصمیم به اجرای سیاست دیگری برای
کنترل بازار گرفته که قرار است سکههایی را که پیشتر
پیش فروش کرده بود ،به بورس آورده و معامالت آن را
انجام دهد .به گزارش ایسنا ،آن چه که در اعالم مقدماتی
بانک مرکزی درباره این سیاست اعالم شده بود از این
حکایت داشــت که دارنــدگــان سکههای پیش فروش
میتوانند در شرایطی ،رسیدهایی را که در اختیار دارند،
تحویل دهند و در ازای آن اوراق سکه دریافت کنند .آن
گاه این اوراق در بورس و قبل از سررسید سکهها قابل
معامله خواهد بود .با این حال ،دیروز پیمان قربانی –
معاون اقتصادی بانک مرکزی – دیروز (یک شنبه) در
نشستی خبری به تشریح بیشتر این طرح پرداخت و این
اوراق را دایمی بیان کرد.به گزارش خبرگزاری فارس،
پیمان قربانی گفت :در این طرح برای سکههای
پیش فروش شــد های که سررسید تحویل آن ها
هنوز نرسیده است ،در صورت تمایل متقاضی
اوراق پیش فروش سکه منتشر و تحویل
میشود .دارنده این اوراق میتواند،
اوراق خود را در بازار سرمایه عرضه
کند یا نزد خود نگه دارد و در زمان
سررسید از بانک سکه خود را
تحویل بگیرد .معاون اقتصادی
بانک مرکزی تاکید کرد :این

اوراق در حکم سکه طالست و ارزش آن هیچ تفاوتی با
ارزش سکه ندارد.وی با اشاره به انتشار خبر گواهی پیش
فروش سکه در هفته گذشته ،اظهار کرد :انتشار این خبر
به سرعت بر قیمت سکه در بازار اثرگذار بود و آن را حدود
 5درصد کاهش داد.قربانی عرضه این گواهی ها و اوراق
در بازار سرمایه را منجر به تاثیرات مثبت بر بازار سرمایه
و تعمیق بیشتر این بازار بیان و تاکید کرد :بانک مرکزی
به تعهدات خود در قالب طرح پیش فروش پایبند خواهد
بود .وی اظهار کرد :افراد برای تبدیل سکه به اوراق،
کارمزدی پرداخت نخواهند کرد.معاون اقتصادی
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اگر قرار است
در سررسید تحویل سکهها اوراق منتشر شده به بانک
بازگردد در عمل بازارسازی برای سکه موقتی است و
یک بازار دایمی به وجود نمیآید ،گفت :در این طرح
پس از سررسید و موعد تحویل سکه ،اوراق به بانک
بازنمیگردد و این اوراق به طور دایمی در بازار
سرمایه قابل خرید و فروش است .وی ادامه
داد :تفاوت اوراق با سررسید و اوراق پس از
سررسید این است که پس از سررسید سکه،
اوراق ،ماهیت سکه پیدا خواهد کرد و دیگر
تفاوتی با سکه نخواهد داشت.به گفته قربانی
در این طرح بهای اوراق بــرای سکههای با
سررسید ،به طــور طبیعی زیــر قیمت بــازار
خواهد بود و هر چقدر زمان سررسید کمتر
باشد به قیمت بازار نزدیکتر
است.

خبر مرتبط

ورود سازمان بازرسی به بررسی وضعیت بازار سکه ،ارز ،مسکن و خودرو

صندوق بینالمللی پــول پیشبینی کــرده اســت رشد
اقتصادی آمریکا برای سال کنونی  2.9درصد و برای سال
آینده  2.7درصد باشد .رشدی که هر چند باالتر از رشد
 2.3درصدی سال  ۲۰۱۷آمریکاست اما به گفته صندوق
با کاهش آثار الیحه کاهش مالیاتی ،نرخ رشد آمریکا تا
سال  ۲۰۲۳به  1.4درصد کاهش خواهد یافت .رشدی
که کمتر از نصف سطح  ۳درصدی هدف گذاری شده میان
مدت آمریکا توسط مقامات دولت این کشور خواهد بود.
در دوران کــارزار انتخاباتی ،ترامپ وعده داده بود رشد
اقتصادی آمریکا را به  ۳درصد برساند و این در حالی است
که کسری بودجه آمریکا تا سال آینده از  4.5درصد تولید
ناخالص داخلی هم خواهد گذشت که نسبت به قبل از روی
کار آمدن ترامپ تقریبا  ۲برابر شده است.

شاخص کل

شاخص

شاخصکل بورس برای اولین باردرتاریخ  6رقمی شد

همانندروزچهارشنبه،همچناننمادهایبزرگگروه
های فلزات و معدن ،پتروشیمی ،پاالیشی و هلدینگ
های بزرگ چند رشته ای بیشترین تاثیر را بر رشد
شاخص در بورس و فرابورس گذاشتند .در بورس ،دو
فوالدساز بزرگ یعنی فوالد مبارکه اصفهان و فوالد

این خودروها پس از انجام مراحل اداری و در عرض کمتر از
چندساعتازاینپارکینگبهنمایندگیهایسراسرکشور
ارسال می شوند .این جوابیه می افزاید :همان گونه که در
تصویر نمای باز نیز مشاهده می شود ،تعداد خودروهای
موجود در پارکینگ ،در حد تولید چند ساعت محصول در
سطح گروه خودروسازی سایپاست و به هیچ عنوان مبین
مسئله احتکار خودرو نیست .تولید یک روز گروه سایپا
حدود سه هزار دستگاه خودروست.

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ایرنا -مدیرعامل بورس انرژی گفت :برای طرح های نفتی از طریق بورس تا  30هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید جذب می شود .حسینی
با بیان این که ،بورس انرژی آمادگی دارد در قالب «صندوق پروژه» و نیز «اوراق سلف» تامین مالی این پروژه ها را انجام دهد ،توضیح داد« :البته
باید توجه داشت مبلغ تا  30هزار میلیارد تومان که پیش بینی شده است ،به یک باره تامین نمی شود و به صورت تدریجی تحقق می یابد».

رئیسسازمانبازرسیازوروداینسازمانبهچهاربازارسکه،خودرو،مسکنوارزخبرداد.بهگزارشمهر،ناصرسراج
باانتقادازوضعیتخریدوفروشسکهگفت:سازمانبازرسیبهطورجدیبهاینموضوعاتورودکردهاست.بهگفته
وی،دربازارسکه،ازمجموعهفتمیلیونوششصدهزارثبتنام ۵۰،نفر 5،درصداینسکههارادراختیاردارندوهر
ک میلیون تومان سود داشته است.وی همچنین با اشاره به بازار خودرو و گرانی این تولیدات اظهار کرد :به
سکه ای ی 
عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ١٠٠میلیون تومان ،خودرو ٧٠، ٢٠٠٨تا ٨٠میلیون تومان و خودرو استپ
وی حدود  ٣٠میلیون تومان گران شد.وی ادامه داد :در همین زمینه سازمان ورود کرده است و امیدواریم بتوانیم
ضمن کنترل قیمت ها شاهد کاهش قیمت هم باشیم .سراج ادامه داد :معتقدیم این قیمت ها حبابی است و قیمت
واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دالل ها هستند که بازار را ملتهب می
کنند.وی با اشاره به گرانی خودروهای خارجی گفت :متاسفانه سایت وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) هک و
حدود پنج هزار خودروی مدل باال و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد
بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این باره نیز تصمیم گیری شود.وی تصریح کرد:
اختالف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد ،مانند ولوو و بی ام و که هیچ کدام از این خودروها
قیمتواقعیندارند.ویگفت:روزدوشنبه(امروز)جلسهستادمبارزهبافساداقتصادیراداریمکهنمایندگانسهقوه
در این جلسه حضور دارند و امیدواریم در این جلسه درباره چهار بازار خودرو ،مسکن ،ارز و سکه تصمیم گیری شود.

تکذیب احتمال تعیین نرخ جدید ارز برای واردات برخیکاالها
یک مقام مسئول ،واردات کاال با دالر بیش از 4200تومان را تکذیب کرد

هجوم نقدینگی روی کدام گروه های
بورسی اثری نداشت؟
در روزی که شاخص بــورس به مدد ورود نقدینگی،
صعودی تاریخی داشت و به باالی  100هزار واحد
رسید ،سه گــروه برتر در رشــد شاخص ،شیمیایی،
انتشار و چاپ و چند رشته ای صنعتی بودند .در مقابل
اما گروه های منسوجات ،بیمه و بازنشستگی و کاشی
و سرامیک ،با رشد منفی مواجه شدند و از این فرصت
بی نصیب ماندند.

...
بازارخبر

رشد  35درصدی واردات نفت هند از ایران
فارس -بیزینس استاندارد اعالم کرد:
ارائه تخفیفهای ویژه از سوی ایران ،نفت
این کشور را برای هند جذابتر کرده و
میزان وارداتش در ماه می -اردیبهشت-
از ایران  35درصد افزایش یافته است .این میزان واردات
هند باعث شد که جمهوری اسالمی با پشت سر گذاشتن
عربستان سعودی به دومین کشور بزرگ تأمین کننده نفت
هند تبدیل شود .هم اکنون عراق همچنان بزرگ ترین
واردکننده نفت خام به هند است.

افزایش قیمت تایر و روغن خودرو در بازار
ایسنا -رئیس اتــحــادیــه فروشندگان
الستیک و روغــن خــودرو گفت :قیمت
الســتــی ـکهــای ایــرانــی تــا  ۵درصـــد و
الستیکهای خــارجــی تــا  ۴۰درصــد
افزایش یافته است .قیمت روغن موتور ایرانی با وجود آن که
از سوی شرکتها افزایش نیافته  ۵تا  ۱۰درصد افزایش
قیمت را به ثبت رساندهاند.

اوراق تسهیالت مسکن به کانال
۷۰هزار تومان بازگشت
مهر -پس از حدود یک ماه آرامش و ثبات
نسبی قیمت در محدوده  ۶۲تا  ۶۶هزار
تومان  ،معامالت دیروز اوراق گواهی حق
تقدم تسهیالت مسکن در فــرابــورس
شاهدافزایشقیمتاینبرگههاوصعودقیمتبهکانال۷۰
هزار تومانی بود.

افزایش قیمت مسکن متوقف شد
تسنیم -عضو هیئت مــدیــره انجمن
انبوهسازان با بیان اینکه افزایش قیمت
مــســکــن در کـــشـــور م ــت ــوق ــف ش ــده
اســـت،افـــزود :در بــرخــی نــقــاط تهران
افزایش قیمت مسکن  10تا  15درصد و در برخی مناطق
 50درصد بوده است .وی در عین حال بیان کرد :تقریبا
ادامه افزایش قیمت مسکن در حال توقف است که آن هم به
دالیل اجتماعی و اقتصاد کالن کشور صورت گرفته است.

دست واسطه گران با عرضه زعفران
در بورس کاال کوتاه میشود

قائم مقام وزیر صنعت با بیان این که فهرست خاصی برای
ممنوعیتوارداتنداریم،اظهارکرد:البتهاولویتواردات
با دارو ،مواداساسی یا مواد اولیه است و به طور طبیعی آن
چه واردات آن ضرورت چندانی نداشته باشد ،اولویت
نخواهدداشت.ازسویدیگرمعاونسازمانتوسعهتجارت
نیز واردات برخی کاالها با دالر با نرخ بیش از ۴۲۰۰
تومان را تکذیب کرد.در روزهای اخیر این شایعه مطرح
بود که تخصیص ارز  4200تومانی به واردات ،شمولیت
نداشته و تنها به برخی گروه های وارداتی تعلق می گیرد.
البته این گمانه ها با برخی اظهار نظرات کارشناسی نیز
همراه بود .به عنوان مثال ،مرکز پژوهش های مجلس
در گزارشی که دوم خرداد امسال منتشر شد ،به تصریح
از تامین نیازهای واردات همه کاالها با نــرخ 4200
تومان انتقاد کرده بود.در این زمینه ،دیروز قائم مقام وزیر
صنعت ،معدن و تجارت توضیح داد .رضا رحمانی در
پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه مشکالت احتمالی
ممکن است در صورت تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا
رخ دهد؟ اظهار کرد :نمیتوان به طور قطعی گفت که
مشکلی پیش نمیآید ،اما شرایط قابل تامل بوده و مسائل
قابل حل است .رحمانی دربار ه اینکه کدام محصوالت در
اولویت قرار دارند که واردات آن ها دستخوش تغییر شود
و اینکه نام کدام کاالها در فهرست ممنوعههای وارداتی
ذکر شده است ،توضیح داد :طبیعی است واردات کاالها
اولویتبندی دارد و اهمیت کــاالی مصرفی و اساسی
متفاوت است .البته برای محدودیت واردات فهرست
خاصی وجود نــدارد ،اما اولویت با دارو ،مواداساسی یا
مواد اولیه است و به طور طبیعی آن چه واردات آن ضرورت
چندانی نداشته باشد ،اولویت نخواهد داشت.
▪معاون سازمان توسعه تجارت :بازار دوم ارزی نداریم

از سوی دیگر معاون سازمان توسعه تجارت در واکنش

به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کاالها
با دالر با نرخ بیش از  ۴۲۰۰تومان گفت :بر اساس
تمهیدات صورت گرفته از سوی دولــت ،هیچ برنامه
ای بــرای واردات با نــرخ ارزی دیگری غیر از آن چه
در مصوبات دولــت آمــده ،امکان پذیر نخواهد بود؛
بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های
مجازی در ایــن خصوص ،صحت و سندیتی نــدارد.
محمدرضا مودودی ،در پاسخ به این سوال که آیا قرار
است اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به برخی کاالهای
وارداتی مانند تلفن همراه و خودروهای خارجی قطع
شود؟ توضیح داد :هم اکنون بحثی مبنی بر ممنوعیت
واردات وجود ندارد اما چنان چه بر اثر شدت تحریم ها
شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند ،شاید در فرایند
واردات و صادرات سیاست هایی اتخاذ شود که مطابق
آن ها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد .اما در شرایط
فعلی هنوز هیچ بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت یا
بازار دوم ارزی ابالغ نشده است .از این رو همچنان از
دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی
اعالم می شود ،وجود دارد.

خانه ملت -عضو کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی مجلس ،گفت :عرضه
زعــفــران در بــورس کــاال قیمتها را به
واقعیت نزدیک میکند ،کیفیت را ارتقا
میدهد و خریدار و فروشنده نیز میتوانند از کاهش دست
واسطهها مطمئن باشند.

پخش زنده جام جهانی ،چقدر برای
صدا و سیما آب خورد؟
تسنیم -پورمحمدی قائم مقام معاون
ســیــمــای رســانــه مــلــی دربــــاره هزینه
خــریــداری حق پخش بــازی هــای جام
جهانی فوتبال روسیه گفت :فروشنده
حق پخش بازی های جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸روسیه
ابتدا گفته بود  ۴۰میلیون دالر برای پخش بازی ها باید
پرداخت کنیم ولی درنهایت ما قراردادی برای پخش بازی
ها بستیم که بابت آن  ۱۸و نیم میلیون دالر بــرای جام
جهانی فوتبال و یک و نیم میلیون دالر بابت بازی های
آسیایی  ۲۰۱۸اندونزی پرداخت کنیم .با احتساب دالر
 4200تومانی ،هزینه پخش بازی ها حدود  80میلیارد
تومان برآورد می شود.

▪دالالن ارز به دنبال التهاب بازار

وی در خصوص چنین شایعاتی که دوباره منجر به التهاب
در فضای بازار ارز شده است ،افزود :طبیعی است که
دالالن ارز و فرصت طلبان این بازار به دنبال اخباری
هستند که بتوانند بازار ارز را ملتهب کنند و از آب گل آلود
ماهی بگیرند ،از همین روست که سیاست ارزی اخیر
دولت را مستمسکی برای آشفته کردن این بازار کرده و
با انعکاس گسترده این خبر که ارز وارداتی برخی اقالم
مصرفی دیگر نرخ مصوب نیست ،فضا را برای سودجویی
خود مساعد کردند و برخی از مردم و فعاالن اقتصادی نیز
با باور این شایعات ،آب به آسیاب آنان ریختند.
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