اقتصاد

۱۴
اخبار

پاسخوزیرصنعتبهپرسشخراسان
درباره افت ارزش صادرات

گمرکمبنایمحاسباتیارزش
صادرات را 30درصد کاهش داد
حسینبردبار-درحالیکهآمارهایاخیرصادرات
کشور حاکی از کاهش  10.5درصدی ارزش در
مقابل افزایش  22.5درصدی وزنی در شش ماهه
ابتدای امسال است ،وزیر صمت در حاشیه نشست
صبحانه کاری اتاق بازرگانی این مسئله را ناشی از
تغییرقیمتمحاسباتیدانست.
رضا رحمانی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر این که
آیا نظارتی وجود دارد که تفاوت میان ارزش و وزن
صادراتمنجربهکماظهاریصادرکنندگانیاخروج
سرمایهازکشورنشود،گفت:همانطوریکهگمرک
اعالمکرد،مبنایقیمتراحدود 30درصداصالح
کردند که همین آمار می شود یعنی این {تفاوت}
ناشی از تغییر مبنای قیمت محاسباتی است .وی
البتهتوضیحنداداینتغییرقیمتمحاسباتیبهچه
دلیلی رخ داده است .اکنون به نظر می رسد که باید
مبنایاینتغییرمشخصومعلومشودکهآیاآمارهای
قبلی در زمینه صادرات غیرنفتی غیرواقعی بوده
است یا اکنون با این اقدام ممکن است بخشی از ارز
صادراتیبهداخلبرنگرددودرخارجازکشوربماند.
وزیرصنعتدرپاسخبهاینکهچهنظارتیوجوددارد
که ارز به چرخه واردات برگردد ،گفت :االن همه
صادرکنندگان موقع صــادرات تعهد می دهند و
اتفاقا چرخه بازگشت ارز در شش ماهه اول امسال
به مراتب بهتر از پارسال فعال بوده و ارز بیشتری
بازگشتهاستواینروندیرانشانمیدهدکهبهتر
ازسالقبلاست.
▪نهضت داخلی سازی برای  10میلیارد دالر
واردات

رضا رحمانی همچنین در نشست صبحانه کاری
اتــاق بازرگانی بر تــداوم نهضت داخلی ســازی در
صنعت تاکید کرد و گفت  :تا سال  ۱۴۰۰باید ۱۰
میلیارددالروارداتراتبدیلبهساختداخلیکنیم،
فهرست این کاالها در رشته های مختلف مشخص
است و کمیته های مختلفی را در این زمینه تشکیل
دادهایم.وزیرصنعت،معدنوتجارتبااشارهبهارائه
گزارشی از وضعیت داخلی سازی به محضر رهبر
معظمانقالبواظهاررضایتایشان،تصریحکرد:از
این ۱۰میلیارددالر۱/۴میلیارددالرمرتبطباحوزه
خودرووقطعهسازیاستکهامیدواریمطیامسالو
آینده،اینبرنامهرابهخوبیپیشببریم.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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تهیه مدل های عملیاتی
برای تأمین مسکن کارگران
معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه
مــدلهــای جدید عملیاتی بــرای تسهیل تأمین
مسکنگروههایمختلفکارگریخبرداد.ابراهیم
صادقیفردرگفتوگوبا مهر،دربارهآخرینوضعیت
طرح «مسکن کارگری» که در جلسه اخیر شورای
عالی کــار مطرح شــده بــود ،اظهار کــرد :رویکرد
اصلی مد نظر در این طــرح ،تامین مسکن دست
یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی
خــانــوارهــای کــارگــری فاقد مسکن بــا استفاده
حداکثریازفرصتهایقانونیهمچونماده۱۴۹
قانون کار است  .وی افزود :در این طرح با شناسایی
گــروه های هدف و اولویت بندی آن ها بر اساس
شاخصهایتعیینشده،متناسبباشرایطهرگروه
برای رفعدغدغهمسکنکارگراناقدامخواهدشد.
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شاخص

افت شدید بورس درپیهیجانی شدن بازار

قیمتهایغیرواقعیسهامشرکتهایکوچکدرمسیرواقعیشدن

بورس دیروز یکی از بدترین روزهای خود طی امسال را سپری
کرد .به طوری که شاخص کل با افت  10هزار و  892واحدی،
حدود  3.41درصد در یک روز فروریخت و به قله  308هزار
و  979واحد برگشت .همچنین در روزی که شاخص کل به
کمترین رقم از ابتدای پاییز رسید ،شاخص کل هموزن 2971
واحد منفی شد.بر این اساس ،روز  23مهرماه ،در حالی برای
بورس سپری شد که تقریب ًا تمامی نمادهای بورسی ،در دامنه
منفی معامله شدند و صف فروش در بیشتر نمادها مشاهده شد.
به گزارش دنیای بورس ،این اتفاقات در شرایطی رخ داد که سهم
هایاصطالحابنیادیوغیربنیادیازلحاظمواجهشدنباهجوم
عرضه ها ،تفاوت چندانی نداشتند و این موضوع بیش از هر چیز
رفتار هیجانی بازیگران بورسی را به نمایش گذاشت .این فرضیه
از آن جایی قوت می گیرد که متغیرهای بنیادی  -چه از سوی
شرکتها ،چه بازار ارز و چه بازار جهانی  -سیگنال منفی ارسال
نکرده است .حتی در مقابل خبرهای مثبتی از صورت های مالی
برخی شرکت های بورسی به گوش می رسد.

در روزهــای اخیر و در پی روندهای اخیر بورس ،کارشناسان
ضمن تاکید بر روند کند صعودی بازار سرمایه در نیمه دوم سال،
بهاصالحقیمتسهامشرکتهایغیربنیادینکهعمدت ًاباهجوم
نقدینگی های جدید و نه تحلیل های بنیادین رشد کرده ،تاکید
کرده اند.به گزارش ایسنا ،احمد شکوری فعال بورس و مدرس
دانشگاه ،نیز در بیان دالیل افت های اخیر بورس اظهار کرد:
از نظر تکنیکالی در محدوده  330هزار واحدی با یک مقاومت
روانــی مواجه بودیم که باعث ریــزش از همین محدوده شده
است .دلیل بعدی این افت شاخص مربوط به سرمایه گذاران
غیرحرفهای است که با کوچکترین ریزش سعی در خروج از
بورس دارند و در این هنگام با صفهای فروش مواجه میشویم.
البته تغییر و تحوالت بــازار پایه نیز در این ریزش نقش داشته
است.ویبابیاناینکهرشدبعضیازسهامهابهخاطرعلتهای
بنیادی و صرف ًا با قدرت پول افزایش یافته بود ،گفت :بنابراین
در این نمادها حقوقی ها اقدام به نقدکردن سود کردند که این
موضوع نیز بر فشار عرضه اثر گذاشت.شکوری در پاسخ به اینکه

در شرایط افت شاخص بیشترین ضرر را چه کسانی میکنند؟
اظهار کرد :در این شرایط بیشترین افت شاخص متوجه افراد
غیر حرفهای است که وارد این بازار شدهاند و با کوچک ترین
ریزش سعی در خروج از این بــازار دارنــد.وی در توصیهای به
سرمایهگذارانتشریحکرد:سرمایهگذارانیکهحرفهایهستندو
باصورتهایمالیومفاهیمبازارسرمایهآشناییدارندبهتراست
از منابع رسمی مانند سازمان بورس یا سایت کدال اطالعات و
تحلیل مورد نیازشان را دریافت کنند ،به شایعات توجه نکنند و به
کانالهای مجازی نیز مراجعه نکنند.

جریمه مالیاتی برای اعتراض بیجا به حذف یارانه نقدی

ربیعی :هر تصمیم درباره قیمت حامل های انرژی گرفته شود ،درآمد آن فقط به دهک های ضعیف اختصاص می یابد
سخنگوی ستاد تبصره  ،14از متوسط سه
میلیارد و  400میلیون تومانی واریــزی به
حساب معترضان در سال گذشته خبر داد.
سخنگوی ستاد حذف یارانه ثروتمندان با
بیان این که متوسط واریزی به حساب بانکی
معترضان در سال قبل ،سه میلیارد و400
میلیون تومان بوده است ،از جریمه معترضانی
که اعتراض بی جا داشته باشند ،خبر داد .از
سوی دیگر سخنگوی دولت گفت :یارانه سه
دهک ثروتمند تدریجی و ماهانه حذف خواهد

▪رشدصنعتمثبتشد

رضارحمانیهمچنینبااشارهبهاینکهطبقبرخی
ازگزارشهارشدصنعتدرچهارماههانتهایسال
 97منفی9درصدبودهاست،گفت:اینآماردرسه
ماهه اول سال  ،98صفر شده است و در سه ماهه
دوم امسال هنوزبه طور رسمی اعالم نشده است
ولی در آمارهای اولیه گفته اند که مثبت است .وی
در حاشیه این مراسم با اشاره به رد مصوبه تشکیل
وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان گفت :در
انجام هرگونه اقدامی به منظور تغییر در ساختار
وزارتصنعت،معدنوتجارت،تابعقانونهستیم.

درهم امارات

طالی18عیار

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

شد.به گزارش فارس ،سخنگوی ستاد تبصره
 14قانون بودجه (حذف یارانه پردرآمدها) ،با
اشاره به وضعیت حذف یارانه پردرآمدها اظهار
کرد :مهلت آن هایی که راجع به حذف یارانه
خود اعتراض داشتند تمام شده و تا اواسط آبان
ماه نتیجه را از طریق پیامک به افراد معترض
ارسال میکنیم.میرزایی افزود :افراد معترض
به دو دسته تقسیم میشوند -1 :افرادی که
محرز شده وضع مالی خوبی دارند که قطع ًا
حذف میشوند -2 .برخی دالیلی آوردنــد
که ورشکسته شده یا جوان دانشجو ،عائله و
بیمار دارند .درباره این افراد بر اساس ماده
 10هدفمندی یارانه ها ،راستی آزمایی انجام
می شود .بدین منظور پرسشنامهای تهیه شده
و هنگام ارسال پیامک به معترضان ،امکان
دسترسی در سامانه یارانه 10نیز (به اطالعات
بانکی) به آن ها داده میشود .در ادامه پرونده
اطالعات آن ها مجدد بررسی شده و اگر نیاز
بـــاشـــد به
صـــــــورت
مـــیـــدانـــی
نیز ارزیــابــی
خـــواهـــد شــد.
اگر اطالعات ارائه

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانتهرانخبرداد:

تشکیلپروندهازایرانخودرو
وسایپادرتعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :از ایران خودرو
به خاطر گرانفروشی و تقلب و از سایپا نیز به خاطر اجرانکردن
تعهدات،بهتعزیراتشکایتشدهاست.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به
تشکیل  17هزار پرونده خودرویی در تعزیرات حکومتی استان
تهراناظهارکرد:ازمجموعاینپروندهها 10هزارپروندهمنتهی
به صدور رای و تصمیم شده و از این  10هزار پرونده نیز ،هفت
هزار پرونده تا مرحله اجرای حکم رفته است.وی افزود :برخی
شرکتهای خودرویی حدود دو هزار و  300دستگاه خودرو
پیش فروش کرده بودند در حالی که در نهایت  500دستگاه
میتوانستندپیشفروشکنندحتیبرخیشرکتهایخودرویی
 4تا 5هزارخودروپیشفروشکردنددرحالیکهچنیناجازهای
نداشتند.اینمقاممسئولدرسازمانتعزیراتدربارهپروندههای
تشکیلشدهبرایسایپاوایرانخودروگفت:دربارهشرکتسایپا
چندپروندهبهلحاظاجرانکردنتعهداتتشکیلشدهکهدرهمین
خصوصجلساتیرابرگزارکردیموتعدادپروندههایاینشرکت
بهپنجتا 10پروندهمیرسد.دربارهایرانخودرونیزمشکلخاصی
ازنظراجرانکردن تعهداتنداریماماشکایاتدیگریتحتعنوان
گرانفروشیوتقلبشدهکهدرحالرسیدگیاست.

شده مغایرت داشته باشد مشمول ماده 10
قانون هدفمندی میشوند و عــاوه بر قطع
یــارانــه ،جریمه نیز باید پرداخت کنند .این
جریمه از طریق سازمان مالیاتی به حساب
آن ها منظور خواهد شد و در حسا بهای
بانکی نیز قابل مشاهده است.وی آمار جدیدی
از وضعیت مالی افــرادی که به حذف یارانه
معترض بــودنــد ارائ ــه کــرد و گفت :متوسط
واریزی به حساب بانکی افرادی که اعتراض
کردند در سال  97حدود سه میلیارد و400
میلیون تومان بوده است .همچنین مشخص
شــده کــه در بین حــذف شــده هــا ،افـــرادی
بوده اند که در یک سال ،حدود  49میلیارد
تومان به حساب بانکی آن ها وجه واریز شده
است .اظهارات سخنگوی ستاد حذف یارانه
ثروتمندان ،حاکی از آن است که حدود 35
درصد مشموالن حذف ،تهرانی هستند.
▪هرماه،بخشیازثروتمندانحذفمیشوند

در این حال ،دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت
با بیان این که کار حذف یارانه افراد ثروتمند در
حال انجام است و هرماه یارانه تعدادی از افراد
قطع میشود ،گفت :بهطور قطع بهدنبال قطع
یارانه دهکهای متوسط جامعه نیستیم .این

که گفته میشود به یک باره یارانه  30میلیون
نفر حذف میشود منطقی و شدنی نیست زیرا
جامعه بههم میریزد.وی همچنین با اشاره
به این که تصمیم گیری درباره نرخ سوخت با
توجه به درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه
انجاممیشود،گفت:هرتصمیمیبرایقیمت
حامل های انرژی گرفته شود ،درآمد حاصل از
آن برای دهک های ضعیف جامعه خواهد بود و
دهک های باالی جامعه مشمول نخواهند شد.
به گــزارش خــراســان ،ایــن سخن که دو روز
قبل رئیس جمهور نیز در نشست رسانه ای
خــود اظهار کــرد ،تا حــدی با مواضع اعالم
شده در بخشنامه بودجه متناقض است .آن
جایی که در بخشنامه بودجه سال آینده به سه
مورد مصرف منابع حاصل از افزایش قیمت
حامل های انرژی اشاره شده است« :انتظار
می رود با اجــرای بسته اصــاح نظام یارانه
پنهان انرژی ،عالوه بر احیای رشد اقتصادی
بلندمدت ،یارانه پنهان حامل های انرژی به
تدریح کاهش یابد و عواید حاصل از آن برای
پوشش ناترازی بودجه تقویت منابع حمایت از
خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه
های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی
استفاده شود».

حکم شورای رقابت علیه انحصار تاسیس داروخانه
شورای رقابت آییننامه تاسیس و اداره داروخانهها را مصداق
صادر نکردن مجوز به دلیل اشباع بازار و اخالل در رقابت با
هدف حفظ وضعیت انحصاری موجود تشخیص داد و دستور
توقف اجرای این مواد را صادر کرد.پیش از این شورای رقابت
اواخر سال  ،۱۳۹۵آیین نامه تاسیس و اداره داروخانهها را
مصداق صادر نکردن مجوز به دلیل اشباع بازار و اخالل در
رقابت با هدف حفظ وضعیت انحصاری موجود ،تشخیص داد
و دستور توقف اجرای این مواد را صادر کرد.با این حال پس
از شکایت انجمن داروسازان و وزارت بهداشت از تصمیمات
شورای رقابت در این خصوص ،دیوان عدالت اداری با صدور
دستور موقت ،شــورای رقابت را از ادامــه رسیدگی به این
موضوعات تا صدور رای نهایی از جانب هیئت عمومی دیوان

عدالت اداری ،منع کرد.با این حال هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری در بهمن ماه  ۱۳۹۷ضمن تایید تصمیمهای
شورای رقابت ،رای به ابطال ماده ۱۵آیین نامه تاسیس و اداره
داروخانهها داد و در شهریور ماه  ۱۳۹۸نیز جدول مربوط به
حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده ۴آیین نامه مذکور را ابطال
کرد.متعاقب آن ،شورای رقابت رسیدگی به شکایات واصله
در خصوص مجوز تاسیس و جابه جایی داروخانه را در دستور
کار خود قرار داد و در جلسه سه روز پیش خود ضمن رسیدگی
به پنج شکایت در این زمینه ،به استناد ماده  ۷قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و آرای صادر شده
از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،به صدور رای در این
زمینه اقدام کرد.

رمزگشایی از تورم پایین
دهکهای فقیردر برابر ثروتمند

بنا بر آخرین داده های مرکز آمار ،نرخ تورمی
که دهک های فقیر تر در شهریورماه با آن
مواجه بوده اند ،کمتر از دهک های ثروتمند
بــوده! و ایــن رونــد در مــاه هــای گذشته هم
مسبوق به سابقه است .بر این اســاس ،و به
عنوان مثال در شهریورماه امــســال ،نرخ
تــورم دهک اول (فقیرترین دهــک) 42.6
و نــرخ تورمی که دهــک دهــم (ثروتمند) با
آن روبــه رو بــوده 44.9 ،ثبت شــده است.
پاسخ ایــن تناقض در تفکیک تــورم اقــام
مصرفی خانوارهاست .بنابر نمودار فوق،
سهم اقــام خوراکی از هزینه خانوارها در
دهــک هــای بــاالتــر ،به تدریج کمتر شــده و
جای آن را اقالم غیر خوراکی می گیرد .با
این حال ،روند ماهانه قیمت اقالم خوراکی
از ابتدای سال ،تقریب ًا رو به منفی رفته و در
مقابل ،تــورم کاالهای غیر خوراکی مثبت
باقی مانده است .در نتیجه ،فشار تورم با توجه
به تورم کاالهای غیر مصرفی در دهک های
باال بیشتر احساس شده است.

بازار خبر

پیش بینی کاهش  ٣٧درصدی
تولید شکر
مهر-حسینی،مشاورعالینظامصنفیکشاورزی
با اشاره به پیش بینی کاهش  ۳۷درصدی تولید
شکر طی امسال گفت :سال گذشته یک میلیون
و  ۸۰۰هزار تن شکر در کشور تولید شد اما پیش
بینی می شود امسال این رقم به  1.5میلیون تن
برسد و با توجه به نیاز کشور به شکر بین دو تا دو
میلیونو ۲۰۰هزارتننیازبهواردات ۵۰۰تا۷۰۰
هزارتنشکربهکشورداریم.

لیر ترکیه با تحریمهای تکراری
آمریکا علیه ترکیه رشد کرد
مهر -لیر ترکیه پس از آن که مشخص شد تعرفهها
و تحریمهایی که ترامپ تهدید کرده بود  -به علت
حمله نظامی آنکارا به سوریه  -بر ضد ترکیه وضع
میکند ،آن قدرها جدی نیست ،حدود یک درصد
تقویت شد .در خبرها اعالم شده است که ترامپ
تعرفههای واردات ترکیه را  ۵۰درصــد افزایش
داده و مذاکرات تجاری بین ترکیه و واشنگتن را
لغوکردهاست.

امهال تسهیالت بدهکاران
بانکی بیش از  ۵سال ممنوع شد
ایبنا -مسئول شبکه اطالع رسانی حقوق بانکی
اعــام کــرد که بر اســاس دستورالعمل جدید
شــورای پــول و اعتبار ،اعطای مهلت و تمدید
تسهیالت بدهکاران بانکی بیش از پنج سال
ممنوع شد و امکان پذیر نیست.

