اقتصاد

۱۴
در حاشیه دولت

وزیرصمت:تلویزیونایرانی
جایگزینسامسونگدرراهاست
هادی محمدی – نشست هیئت دولت این هفته
اگرچه کمی دیرتر به پایان رسید اما حاشیه هایش
زیاد بود و البته بیشتر به رنگ اقتصاد .به گزارش
خراسان،رضارحمانیوزیرصنعت،معدنوتجارت
ازرشدتولیدلوازمخانگیگفتواعالمکرد:بهزودی
تلویزیونهایسامسونگکهبرخالفهمهقراردادها
نمایندگیشانرادرایرانتعطیلکردندبانمونههای
داخلی جایگزین میشوند ،االن قطعات تلویزیون
داخلی تولید شده و تا یکی دو ماه آینده با نام ایرانی
واردبازارمیشود.

گزارش همتی از روند
ادغام بانک های نظامی
خبرنگاری از عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی ،دربــاره ادغام بانکهای نیروهای مسلح
پرسیدکهویدرپاسختصریحکرد:روندبسیارخوب
است و فکر میکنم  ،برنامهریزی کردیم تا پایان
آذرماهآنهااقدامشانقطعیشود.مراحلآرامدارد
انجاممیشودوبخشعمدهایازسهامآنهاتوسط
بانکسپهتملکشدهاست.داراییهاارزشگذاری
میشوندوطبقهمانتصمیمکمیتهعالیراهبردی
این مجموعه پیش میرود و به نظر میرسد یکی از
کارهایموفقوماندگاردرنظامبانکیخواهدبود.

 3ابزار دولت برای مقابله
با فرار مالیاتی
این روزها که بحث جداسازی درآمد نفتی از بودجه
جاریکشورمطرحاست،یکیازمهمترینگزینهها
جایگزینی مالیات به جای خام فروشی نفت است.
فرهاددژپسندوزیراقتصادوداراییدرهمینزمینهو
درخصوصمقابلهبافراریانمالیاتیاظهارکرد:یکی
ازمهمتریناینابزارهابرایمقابلهبافراریانمالیاتی،
الکترونیکیکردناموراستکهخوشبختانهتصویب
قانون صندوقهای مکانیزه به این موضوع کمک
میکند .وی افــزود :دومین موضوع قانون ارزش
افــزوده است که در مجلس شــورای اسالمی است
و امیدواریم پیش از تصویب قانون بودجه سال ۹۹
تصویب و از اول فروردین ۹۹اجرایی شود .سومین
موضوع ،وجود دو ماده  ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر قانون
استکهکمکشایانیبهجمعآوریاطالعاتجامع
برایشناساییتمامیفراریانمالیاتیکردهاست.

نوبخت:سالآیندهحداقلحقوق
کارمندان 20درصدافزایشمییابد
موضوع ارتباط نفت و بودجه مــورد توجه رئیس
سازمان برنامه و بودجه نیز بود  .نوبخت تاکید کرد:
منابع بودجه سال  ۹۹کمترین وابستگی به نفت را
دارد .ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری صرف
نمیکنیم و صرفا منابعی را که از نفت تحصیل
میشود،برایتحققطرحهایعمرانیاستفادهمی
کنیم.موضوعدیگریکهخبرنگارانپیگیریکردند،
صحبتهایویمبنیبرافزایش15درصدیحقوق
کارمنداندرسالآیندهبودکهدراینزمینهبااشارهبه
روندنزولینرختورمنقطهایتوضیحداد:ماپیشنهاد
افزایش حدود  ۱۵درصد حقوق کارمندان دولت
را بهطور متوسط دادیم که این البته باید در دولت و
مجلس تایید شود و با همین اوصاف درصد افزایش
برایحداقلحقوقاز ۲۰درصدهمبیشترمیشود.
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روایت  2اقتصاددان از ریشه های شکست خصوصی سازی
الیه های پنهان مالکیت خودروسازان و بازدهی ۰/۵درصدی دارایی های شستا
نشست بررسی خروج از بحران خصوصیسازی
دردانشگاهتهرانباحضوردوتنازاقتصاددانان-
احسان خاندوزی و مجید شاکری  -برگزار شد،
نشستیکهباانتقاداتایندواقتصادداندرباره
اشکاالتمبناییخصوصیسازیهای 11سال
اخیرهمراهبود.
بــه گـــزارش فـــارس ،سید احــســان خــانــدوزی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
در نشست بررسی خــروج از بحران خصوصی
ســازی با انتقاد از سیاست گــذاری و عملکرد
خصوصیسازیتاکنونگفت:حتیکشورهایی
کــه خصوصیسازی از آن هــا شــروع شــده در
زمانی که بحران اقتصاد کالن روی میدهد،
ترمز واگذاریها را میکشند .در حالی که االن
عمیقترینرکوداقتصادیوهمچنینتحریمهای
شدید در کشور وجود دارد ،دولت اصرار دارد
شرکتهای مهم و حاکمیتی را واگذار کند .این
کارهانشانمیدهدکهدولتهنوزسیاستهای
خصوصیسازیراخوبنمیشناسدچونرکود
و تجارت خارجی و بنگاههای اقتصادی در پایین
ترین سطح ارزش دفتری قرار دارند .وی با اشاره
به تصمیم دولت برای تعیین تکلیف واگــذاری

خــودروســازی ها اظهار کــرد :برخی مسئوالن
دولتی هنوز نمیدانند واگـــذاری دو شرکت
خودروسازیبهمعنیواگذاریکلصنعتاست.
حتی اطالع ندارند چند درصد از سهام ایران
خــودرو را شرکتهای قطعهسازی مانند کروز
دراختیار دارند .در خودروسازی الیههای دوم،
سوموحتیچهارممالکیتیوجودداردکهمدیران
دولتیازآنخبرندارند.ویتاکیدکرد :بایدترمز
رویهمفسدهزادرخصوصیسازیرابکشیم.
مجید شاکری کارشناس اقتصاد در بخش دیگر
این نشست نیز مشکل اصلی خصوصی سازی
را نداشتن راهبرد بیان کرد و افزود :االن دولت و
وزارتاقتصاداصراردارندشرکتانفورماتیکاز

زیرمجموعههای بانک مرکزی را که تنها شرکت
حاکمیتی در ایــن زمینه اســت ،واگــذار کنند،
همچنین دولــت برخی از سیلوهای گندم را
به قیمت شش میلیارد تومان ارزیابی کــرده و
میخواهد واگــذار کند( .مــن) وقتی از یکی از
مقامات دولت پرسیدم اگر مشکل امنیتی پیدا
کردید چگونه بحث امنیت غذایی مردم را فراهم
میکنید ،به راحتی گفت دوبــاره سیلوها را از
بخشخصوصیمیخریم!
مجید شاکری بر لزوم ایجاد بازدهی در دارایی
های دولت تاکید کرد .به گفته وی هم اکنون
برآوردها حاکی از  18هزار و  300هزار میلیارد
تومانارزشداراییغیرمنقولومستغالتدولت

است.باتوجهبهاینکهبازدهیاینصندوقهای
ثروتعمومیدردنیابهطورمیانگین 3.5درصد
در سال است ،اگر فرض کنیم در ایران از دارایی
هایدولتفقطیکدرصدبازدهبگیریم،درسال
180هزارمیلیاردتومانمیشودکهمیتواندکل
مخارجدولتراپوششدهد.
این کارشناس اقتصادی مشکل شستا را تلویح ًا
نبود حاکمیت شرکتی و نه واگــذاری دانست و
گفت :کل دارایــی تأمین اجتماعی  400هزار
میلیارد تومان و درآمد آن دو هزار میلیارد تومان
برآورد میشود و در هشت شرکت زیر مجموعه
شستا شش شرکت زیانده و تنها دو شرکت که
به پرورش گاو میپرداختند سوده بودند .مشکل
شستا این است که حاکمیت شرکتی ندارد در
حالی که مجمع عمومی برگزار میکند اما مدیر
عاملشستاراوزیرکارتعیینمیکند.
این کارشناس اقتصادی گفت :دولت میگوید،
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را میخواهد
خصوصیسازیکنداماهدفشمشخصنیست
و به گونهای است که اگر  10رئیس جدید برای
سازمانخصوصیسازیهمبیایندواگذاریاین
دوباشگاهبالتکلیفمیماند.

نزول 10پلهایایراندررقابتپذیریجهانی

رکورد 850هزار نفری بورس

وضعیت ایران در 3شاخص مرتبط با اقتصاد دانش بنیان بهبود یافت

باز هم رکورد عرضه اولیه سهام شکسته شد

جدیدترین گــزارش رقابتپذیری کشورهای
دنیا (ســال  )۲۰۱۹از ســوی مجمع جهانی
اقتصاد منتشر شــد .بر اســاس دادهه ــای این
گزارش ،ایران با  ۱۰رتبه تنزل نسبت به سال
گذشته ،در رده  99دنیا از  144کشور قرار
گرفته است .بر این اســاس ،ایــران از  ۱۲رکن
رقابتپذیری ،تنها در چهار رکن «بهکارگیری
فناوری اطالعات و ارتباطات»« ،بهداشت»،
«مهارت» و «توانایی نوآوری کسبوکارها» نمره
بهتریرانسبتبهگزارشسالقبلکسبکرده

ص«نهادها»«،زیرساختها»،
امادرهشتشاخ 
«ثبات اقتصاد کالن»« ،بازار محصول»« ،بازار
نیرویکار»«،نظاممالی»«،اندازهبازار»و«پویایی
کسبوکار» با کاهش امتیاز و شرایط نامطلوب
تر،مواجهشدهاست.همچنین آمارهایمنتشر
شدهدرخصوصکشورهایبرتردنیادرشاخص
رقابتپذیرینشانمیدهدایاالتمتحدهآمریکا
که سال گذشته عنوان رقابتپذیرترین کشور
ی خود را به
دنیا را بهدست آورده بود ،صدرنشین 
سنگاپورواگذارکردهاست.

ششمینعرضهاولیهدربورستهرانطیامسال،
بارکوردشکنیمجددوحضوربیشاز 850هزار
نفر از خریداران سهام مواجه شد .به گزارش
فارس ،دیروز  240میلیون سهام شرکت فوالد
سپید فراب کویر معادل  10درصد سهام این
شرکت ،در بورس تهران عرضه اولیه و هر سهم
 6250ریــال کشف قیمت شــد .ایــن شرکت
به عنوان ُ 533امین شرکت در بــورس اوراق
بهادارتهراندرجشد .علیصحراییمدیرعامل
بورس تهران گفت :در این عرضه اولیه ،رکورد

خریداران شکسته شد و بیش از  850هزار نفر
برای خرید سهام این شرکت اقدام کردند .در
همین حال مدیرعامل بورس تهران به فعاالن
جدیدبازاربورستوصیهکرد ،درسرمایهگذاری
دقت و با کسانی مشورت کنند که مجوزهای
رسمی مشاوره بــورس را دارنــد یا افــراد مورد
وثوق آن ها هستند .صحرایی افزود :مردم باید
پساندازهایخودراواردبورسکنندوازفروش
داراییهایشان مانند ملک ،آپارتمان یا ماشین
برایسرمایهگذاریدربورساستفادهنکنند.

آفت سهامداران هیجانی
قیمتوحجممعاملهیکیازنمادهایبورسیدر
روزهایاخیر،درتصویرنمایشدادهشدهاست.
همان طور که مالحظه می شود ،قیمت سهمی
که صف خرید بــوده و قیمت آن در محدوده
سقف مجاز روزانــه قــرار داشته ،با یک فروش
سنگین  868هزار و  651سهمی توسط یک
سهامدار(در ساعت  ،)10:49شکسته شده و
حتیبهنزدیککفمجازروزانهرسیدهاست.این
نوع رفتار نامتعارف ،عمدت ًا از سهامداران بدون
تحلیلبورسبرمیآید.پدیدهایکهاینروزها،
آفتی برای فراز و فرودهای غیر منتظره بورس
شده است( .منابع :حمید مرتضی کوشکی-
کارشناسبازارسرمایه)

بازار خبر

کاهشقطرهچکانیقیمتها
دربازارمسکنتهران
ایسنا-مشاورانامالکتهرانمیگویندهماکنون
نسبتبهاردیبهشتماهازتعدادفایلهاینجومیو
قیمتهاییکهباالترازمیانگینمنطقهبود،کاسته
شدهومالکانقیمتهاراالبتهبهطورقطر هچکانی
یآورند.
پایینم 

توافقروسیهوترکیهبرایحذف
تدریجیدالر
فارس  -وزارت دارایی روسیه در بیانیهای اعالم
کردروسیهوترکیهبرسرجایگزینیتدریجیدالربا
ارزهایملیبهمنظورکاهشوابستگیبهارزهای
دیگردرروابطدوجانبهبهتوافقرسیدهاند.

