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وزیر کشور :مشکالت اخیر در توزیع اقالم
موردنیاز مردم ربطی به تحریم ندارد

...

گزارش خبری
دومینسقوطمتوالیوسنگین
بورس با ریزش 7600واحدی

هراس بورس از اخبار مبهم
شاخص کل بورس تهران که دو ماه (از 15
اسفند تا  15اردیبهشت) روند صعودی را
پشت سر گذاشته و طی این مدت بیش از62
هزارواحدرشدکردهبود،طیدوروزاخیر،به
یک باره بیش از  15هزار واحد افت کرد .بعد
از سقوط 8هزار واحدی بازار در روز دوشنبه،
دیروز نیز با غلبه هیجان فروش و شکل گیری
صف های سنگین فروش در اکثر نمادها و
گروه های بــازار ،شاخص کل  7623واحد
سقوطکرد.
به گزارش خراسان ،طبق نظر تحلیل گران و
با رصد خبرهای دست به دست شده در کانال
هاورسانههایبورسی،علتاینسقوط،بیش
مبهمسیاسیبوده
واکنشبازاربهبرخیاخبار
ِ
است .البته واقعیت این است که شاخص کل
بعد از جهش دو ماهه ،به اصالح و استراحت
نیازداشت.امادرروزهایاخیروباوجودتقویت
عواملبنیادینوچشماندازسودآوریشرکت
ها در برخی گــروه ها (به ویــژه در گــروه های
پیشرو بازار مثل فلزی فوالدی ها) سه دسته
از اخبار غیراقتصادی موجب ایجاد هراس در
بازارشدهاست.1:گمانههادرخصوصتحریم
های جدید آمریکا علیه برخی صنایع مثل
پتروشیمی ها .2اخبار موجود درباره واکنش
ایرانبهوضعتحریمهادرسالگردخروجآمریکا
ازبرجامو.3تشدیدجنگتجاریآمریکاوچین
بااقداماتاخیرترامپ.
ایــن در حالی اســت که تحریم پتروشیمی
کشور موضوع جدیدی نیست و صرفا یک
فضاسازی رسانه ای است و طبق تجربه دور
قبلیتحریمهاوحتیسال97اینمحصوالت
بهخاطرتنوعبازیگراناصالقابلرصدوتحریم
نیستند.دربارهواکنشایرانبهموضوعبرجام
هم ،اخبار رسمی از اقدام ایران در چارچوب
برجام حکایت دارد .مذاکرات تجاری آمریکا
و چین هم با وجود شوک ترامپ ادامه دارد و
فعالبازارهایجهانی،دچارریزشنشدهاند.
اگرچهدربارهآثاراینمواردوحتیاصلاخبار
تردیدهایی وجود دارد ،اما در فضای بازار
سرمایه ،نوعی بیش واکنشی به این اخبار
مبهم شکل گرفته است .به ویژه آن که تعداد
زیادی از معامله گران تازه کار که به تازگی
وارد بورس شده اند ،بدون تحلیل و با ترس
زیاد تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار گرفتند
و در صف فروش نشستند .حجم بسیار باالی
خرید توسط شرکت های حقوقی با سابقه در
دوروزاخیرتاییدیبراینموضوعاست.البته
این که بورس بعد از دو ماه رشد به استراحت
نیازداشتنیزبراینموضوعبیاثرنیست.
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تسنیم  -وزیر کشور در بیست و دومین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت:دشمن می خواهد برخی مشکالت در توزیع
اقالمموردنیازمردمرابهفشارهایناشیازتحریممرتبطکنددرحالیکهاینگونهنیست.رحمانیفضلیگفت:اینروزهاشاهدنوساناتقیمت
مسکن و خودرو بودیم که همه این قیمت ها در فضای مجازی به صورت کاذب ایجاد شده بود.
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معمای رانت ارزی  2خودرو ساز

در شــرایــطــی تــمــام خــواســتــه هــای
خودروسازان طبق نامه آن ها به وزارت
صمت در سال گذشته تامین شده که
هنوز بازار خودرو درگیر نابه سامانی
هــای بسیار ناشی از کمبود عرضه
خودروسازان است .در این زمینه ،به
گزارش تابناک آمارهای بانک مرکزی
که توسط منابع خبری پاالیش شده،
نشان می دهد خودروسازان به تنهایی
معادل بیش از  4.7میلیارد دالر ارز
 4200تومانی برای واردات دریافت
کرده اند که حتی از کل آمار واردات
خودرو و قطعات که گمرک برای سال
 97منتشر کرده نیز بیشتر است.اگر
چه بررسی های خراسان نشان می
دهــد که مجموع ارز  4200تومانی
خــودروســازان حــدود  770میلیون
دالر بوده است.مردادماه سال گذشته
بود که خودروسازان در نامه ای به وزیر
صنعت ،ضمن اعالم شرایط بحرانی
در صنعت خودرو ،اذعان کردند که در
صورتبیتوجهیبهاینشرایط،تولید
خودروازشهریورماه،97باحداقل80
درصد کاهش مواجه خواهد شد که
بیکاری  450هزار نفر را در پی خواهد

سکه طرح جدید

مشهد

4.663.000

48.500.000

) 400/000( 51.200.000

تهران

4.663.170

50.000.000

) 300/000(51.300.000

18.900.000 28.800.000

گزارش صورت های مالی حسابرسی
نشده در دوره هــای  9ماهه منتهی
به سی ام آذر ماه  1397بیش از 10
هزار و  847میلیارد تومان است که
از این میزان سهم ایران خودرو  ۴هزار
و  ۶۷۷میلیارد تومان و سهم سایپا ۶
هزار و  ۱۷۰میلیارد تومان است.
▪خودروسازان چند میلیارد دالر
ارز دولتی گرفتند؟

داشــت .آن ها در بیان راهــکــار ،سه
خواسته خود را اعالم کردند که عبارت
بوداز:لغوتصمیمدریافتمابهالتفاوت
نرخ ارز از کاالهای موجود در گمرک
از سوی دولت ،افزایش قیمت خودرو
متناسب با افزایش چند ده درصدی
ارز و مواد اولیه داخلی و نیز تامین ارز و
مواد اولیه داخلی.
در این زمینه ،وزارت صنعت در ماه
هــای گذشته ،دستورالعمل تعیین
قیمت خودروهای پرتیراژ تا حداکثر 5
درصد زیر نرخ بازار را تصویب و قطعات
خودرو را نیز از پرداخت مابه التفاوت

نرخ ارز از کاالهای موجود در گمرک
مــعــاف کـــرد .در اقــــدام دیــگــری که
آمارهای بانک مرکزی نیز ابعادی از
آن را آشکار می کند ،دولت اقدام به
تخصیص ارز  4200تومانی برای
خودروسازان کرد .بدین ترتیب همه
خواسته هــای خ ــودروس ــازان بــرای
خروج از بحران تامین شد .با این حال،
هنوز به نظر می رسد که خودروسازان
با چالش های عمده ای در تامین بازار
مواجه هستند .به طــوری که طبق
گزارش مرکز پژوهش های مجلس،
زیان انباشته دو شرکت بر اساس نتایج

تصویب کلیات الیحه مالیات بر ارزش افزوده
محمد اکبری  -نمایندگان مجلس با کلیات
الیحه مالیات بر ارزش افــزوده موافقت کردند
تا این الیحه برای بررسی جزئیات در شور دوم
به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجــاع شود.
به گزارش خراسان ،در جلسه بررسی کلیات
الیحه مالیات بر ارزش افزوده موافقان کلیات
تاکیدکردندکهایرادهایقانونموجوددرقانون
جدید به طور کلی رفع خواهد شــد .در نهایت
نمایندگانمجلسبا 118رایموافق 58،رای
مخالف و  5رای ممتنع از  195نماینده حاضر
با کلیات الیحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت

کردند .همچنین برخی از نمایندگان به روند
بررسیاینالیحهدرکمیسیوناقتصادیمجلس
و همچنین وجود برخی ابهامات در مواد الیحه
انتقادکردند.ازاینروباموافقتنمایندگانمقرر
شد این الیحه در قالب دو شوری مورد بررسی
قرارگیردیعنیالیحهباردیگربرایبررسیبیشتر
به کمیسیون ارجاع داده شده و پس از آن برای
تصویبنهاییبهصحنعلنیمجلسارسالشد.
برخیمدیرانشهرداریهایکالنشهرهاهمبه
کاهشسهمشهرداریهاازعوارضپیشبینی
شدهدرالیحهانتقادکردهاند.

نیم سکه

ربع سکه

18.000.000 28.000.000

در میان همه حمایت های دولــت از
خودروسازان ،اعم از تامین نقدینگی
 4هـــزار میلیارد تــومــانــی در قالب
تسهیالت ریالی و  800میلیون یورو
تسهیالت ارزی ،رقــم تخصیص ارز
یارانه ای برای واردات خودروسازان
قابل تامل است .به گزارش تابناک،
به نقل از آمــار تخصیص ارز 4200
تومانی بانک مرکزی ،ایــران خودرو
در مجموع ،معادل  1.7میلیارد دالر
و سایپا در مجموع معادل  3میلیارد
دالر ارز به نرخ یارانه ای دریافت کرده
انــد .این آمارها غیر از تخصیص ارز
نیمایی به این دو شرکت است .البته
محاسبات خــراســان از فایل بسیار

ب ــزرگ داده هــای بــانــک مــرکــزی از
تخصیص حــدود  440میلیون دالر
به شرکت های با پسوند ایران خودرو
و  330میلیون دالر به شرکت های
با پسوند سایپا و پارس خودرو حکایت
دارد که به نظر می رسد تفاوت موجود
به دلیل دریافت ارز از سوی شرکت
های تابع این دو شرکت باشد.
▪یک ابهام مهم

در صــورت پذیرش آمــارهــای منتشر
شده از سوی تابناک ،باید گفت که دو
خودروساز کشور به تنهایی ،بیش از
 4.7میلیارد دالر ارز یارانه ای دریافت
کـــرده انـــد .ایــن در حــالــی اســت که
طبق آمارهای گمرک ،واردات انواع
خــودرو و قطعات آن (ذیــل کدتعرفه
هــای  8701تا  ،)8708بر اساس
اطالعات موجود و مقدماتی  12ماه
سال  ،1397حدود یک و نیم میلیارد
دالر ( 1,424,193,228دالر)
بوده است .این فاصله موجود ،ابهام
مهمی در خصوص سرنوشت دیگر
ارزهــای دریافتی خــودروســازان (با
فرض یادشده) به جا می گذارد.

قیمت خودرو در بازار نزولی شد
رئیساتحادیهصنف فروشندگانخودرویتهران
گفت :حذف نمایش قیمت در سایت های خرید و
فروشخودرو،نرخهارادربازارنزولیکرد.مؤتمنی
در گفت وگو با ایرنا افزود :اکنون در عمل معامله
ای انجام نمی شود و بازار خودرو راکد است ،اما در
مقایسهباچندروزگذشتهنرخخودروهایداخلی

تا 5درصد و نرخ خودروهای مونتاژی بین 5تا15
درصد کاهش یافته است .موتمنی بیان کرد :هر
دستگاه پژو  405به  86میلیون تومان ،پژو پارس
 105میلیون تومان ،پژو  206تیپ  2به 103
میلیون تومان ،پراید  111به  55میلیون تومان و
تیبابه 58میلیونتومان،کاهشیافتهاست.

شاخص

رشد اجاره بها ،کمتر از مسکن
برخی مالکان معتقدند که اجاره بها باید
بهمیزانرشدقیمتمسکنافزایشیابد.
با این حال ،اظهارات مسئوالن اتحادیه
امالک و نیز آمارها خالف این موضوع
را نشان می دهند .به عنوان مثال در
زمستان سال گذشته ،میزان اجاره بهای
واحدهای مسکونی نسبت به زمستان
 21.7 ،96درصد افزایش یافته ،این در
حالیاستکهرشدقیمتفروشمسکن
در این مدت  81.7درصد بوده است.
(آمارها :مرکز آمار ایران)


...
خبر

طرح  2فوریتی برای ممنوعیت
افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تهیه
طرحی دو فوریتی بــرای ممنوعیت سهمیه
بندی یا افزایش قیمت بنزین در سال  ۹۸خبر
داد .به گزارش خراسان مجتبی ذوالنوری با
اعالمخبرتهیهطرحیبرایممنوعیتافزایش
قیمت بنزین طی امسال گفت :این نگرانی
وجود دارد که دولت خودسرانه بنزین را گران
و سهمیه بندی را اعالم کند که نتیجه آن ایجاد
مشکل برای معیشت مردم است .وی افزود:
براساس این طرح در سال 98هرگونه سهمیه
بندی و افزایش قیمت بنزین به صــورت تک
نرخییاچندنرخیممنوع است.

