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دپو کنندگان خودرو را
نقره داغ کنید!
در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم
های ظالمانه از یک سو و حفظ مسئله اشتغال
در صنایع خــودروســازی ناگزیر از تحمل یک
سری مشکالت و نابه سامانی ها در امر تولید
خودرو است ،باید راه حل مسئله قیمت گذاری
و تالطمات قیمتی را در بخش های دیگری دید،
تردیدی وجود ندارد که حل مسئله قیمت خودرو
دو سر دارد ،یکی تولید و دیگری توزیع درست
آن .سمت تولید کامال با روابط و شرایط تجارت
خارجی و تحریم ها و حفظ اشتغال و جلوگیری از
بیکاری درکشور گره خورده است که حل بخش
مهمی از مشکالت آن خارج از اراده دولت است
اما در بخش توزیع می تــوان اقدامات درستی
انجام داد که جلوی این روند نابه سامان را بگیرد
که امیدواریم مد نظر مسئوالن دولتی در وزارت
صنعت ،وزارت اقتصاد و دیگر بخش های مربوط
باشد:
-1بخش قابل توجهی از نابه سامانی ها به
افزایش داللــی در خــودرو باز می گــردد ،هنوز
دالالنی هستند که با طیب خاطر خودروهایی
همچون پراید و دیگر خودروهای ایرانی را انبار
می کنند و با ایجاد جو روانی و کاذب در بازار در
فروش هر خودرو چند ده میلیون تومان سود می
برند و از این آب گل آلود برای خودشان ماهی
هــای بــزرگ می گیرند ،ایــن دالالن سودجو و
محتکر را شناسایی و با ابزارهای تعزیراتی نقره
داغ کنید!
-2هــرچــنــد در قــانــون بــودجــه امــســال بــرای
خــودروهــای لوکس بــاالی  700هــزار تومان
مالیات وضع شده است ولی ربطی به تنظیم بازار
خودرو ندارد،برای نقره داغ کردن بیشتر دالالن
محتکر خودرو می توان برای خرید بیش از یک
خــودرو به نــام هر کد ملی به صــورت تصاعدی
مالیاتوضعکردتااگرهرفردیقصدخریدوانبار
کردن و سودجویی از بازار خودرو را دارد به دلیل
وضع مالیات برایش صرفه اقتصادی نداشته
باشد .این اقدام در راستای عدالت اجتماعی و
بهبود توزیع منابع بودجه ای نیز هست.
-3سایت هایی که با درج قیمت های ساختگی و
خلق الساعه ،آتش سودجویی محتکران خودرو
را شعله ورتر می کنند شناسایی شوند و برای
همیشه امکان قیمت سازی از آنان را بگیرید.
البته این اتفاق تاکنون به صورت موقت چندبار
افتاده و درکوتاه مدت از درج قیمت برای خودرو
منع شده اند ولی بعد از گذشت انــدک زمانی
دوباره فرصت یافته و قیمت سازی کرده اند ،باید
برای همیشه این امکان را از آنان گرفت.
-4عــوامــلــی کــه بــا طــراحــی روبــــات هــا و نرم
افزارهایی توانستند به صورت غیرقانونی ده ها
خــودرو از خــودروســازان داخلی را پیش خرید
کنند شناسایی و مجازات کنید.
-5دولــت می تواند با بررسی بــازار خــودرو در
مواقعی که صالح باشد با کارشناسی درست
تعرفه واردات خــودرو از طریق این ابــزار نیز با
محتکران برخورد کند ،البته منوط به درنظر
داشتن دغدغه حفظ اشتغال و سایر مسائل
بخش تولید.
البته بازهم باید تاکید کرد که راه حل های فوق
صرفا با درنظر گرفتن سمت توزیع خودرو است
و بخش مهمی از راه حل را باید در سمت تولید
خودرو جست وجو کرد که اکنون به دلیل مسائلی
که یادآوری شد ،مقداری خارج از اراده کنونی
مسئوالن است.
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مصوبه 150هزار میلیاردی برای جبران کسری بودجه

شورای هماهنگی سران قوا سقف اوراق بدهی در بودجه امسال را از  80به  230هزار
میلیارد تومان افزایش داد؛ آیا اعتیاد نفتی به اعتیاد استقراضی تبدیل می شود؟
گزارش های رسانه ای نشان می دهد که در جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی در هفته گذشته (شنبه 13
اردیبهشت)  ،پیشنهاد دولت در خصوص انتشار  150هزار
میلیاردتوماناوراقبدهیبرایپوششکسریبودجهمصوب
شدهاست.
گفتنی است دولت پیشتر در قانون بودجه نیز مجوز انتشار
 80هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را کسب کرده بود که به
اینترتیبسقفمجوزدولتبرایانتشاراوراقبه 230هزار
میلیارد تومانمیرسد.
به گزارش خراسان ،جزئیات رسمی در این خصوص منتشر
نشده است اما خبرگزاری تسنیم نوشت «:گفته میشود این
اوراق مازاد بر حجم اوراق پیشبینی شده در قانون بودجه
 99است» .خبرگزاری فارس هم با اشاره به جزئیات جلسه
و گزارش نوبخت رئیس سازمان برنامه در آن جلسه از طرح
پیشنهاد دولت و موافقت با آن برای انتشار اوراق خبر داده
است .این خبرگزاری ،اقدام دولت را تالش برای دور زدن
مجلسبااستفادهازشورایعالیهماهنگیاقتصادیتعبیر
کرد و نوشت :پیگیریها حاکی از آن است که در این جلسه
شورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانقوا،پیشنهاددولت
برای جبران کسری بودجه سال 99به تصویب رسید.
گفتنی است اگر چه تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق،

فروشسهامعدالتدربانکها
امکانپذیرمیشود
رئیس جمهور از تصویب فروش سهام عدالت مشموالن به
صورت وکالتی توسط بانک ها با تصمیم شورای عالی بورس
خبر داد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،روحانی در جلسه
دیــروز هیئت دولت با اشــاره به مصوبه جدید شــورای عالی
بورس در باره فروش سهام عدالت گفت :شورای عالی بورس
دیروز تصویب کرد که بانکهای کشور میتوانند به کمک
بیایند و هر کسی میخواهد سهام عدالت خود را بفروشد،
میتواند به یک شعبه بانک مورد عالقه مراجعه کند و در آن جا
وکالت بدهد .بانک مد نظر هم در روزی که معلوم میشود،
سهام آن شخص را در بورس میفروشد و به هر شکلی که
فروخت پول سهام عدالت را به صاحب سهام برمیگرداند.

نیم سکه

ربع سکه

20/500/۰۰۰ 37/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

79/288

68/502

جدالبورسبازان
درمرزیکمیلیون

بورس،دومینروزمنفیمتوالیرادرسال 99ثبتکرد

از جهت بی نیاز کردن قوه مجریه از برداشت از پایه پولی یا
صندوق توسعه ملی و دیگر روش های تورم زا ،مورد حمایت
است اما روند فزاینده آن نقدهایی را نیز برانگیخته است.
مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص در گزارش اخیر
خود نوشته است« :اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض،
بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه،
در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم در سال های
بعد نیز همین کسری وجود داشته باشد ،این فرایند صرفا
به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در
واقع ،اعتیادنفتیرابااعتیاددیگریباناماعتیاداستقراضی
تعویض خواهیم کرد.

شاخص کل بورس تهران در حالی پنجمین افت روزانه خود در سال  99را
ثبتکردکهمعامالتدیروزبسیارپرهیجان،خاصونفسگیربود.بهگزارش
خراسان بعد از افت سنگین بورس در معامالت روز سه شنبه ،دیروز هم
معامالتبافشارسنگینفروشآغازشدوشاخصباافت20هزارواحدیطی
نیمساعت،درآستانهازدستدادنسطحیکمیلیونواحدقرارگرفت،امادر
اینسطحخریدارانتقویتشدندوطی 1.5ساعتبعدیمعامالت،شاخص
 25هزار واحد رشد کرد ،اما این روند هم ادامه نیافت و مجدد فروشندگان
تقویت شدند و شاخص طی  1.5ساعت پایانی معامالت ،حدود  9هزار
واحد عقب نشست .به این ترتیب شاخص کل در پایان با افت حدود3800
واحدی ،پنجمین روز منفی خود در سال  99را ثبت کرد .رفت و برگشت
عجیب بورس در معامالت دیروز نشان می دهد که بازیگران بازار سهام در
سطحیکمیلیونواحدباالتهابزیاددرحالارزیابیآیندههستندتاببینند
بورسبازهممیتواندبهمدارصعودیبازگرددیااینکهاینجاپایانرشدبازار
سرمایه است .گفتنی است جو عمومی بورس همچنان منفی است و تعداد
نمادهایمنفیوصففروشبسیاربیشترازنمادهایمثبتاست.بهطوری
کهشاخصکلهموزن 0.7درصدیعنیدوبرابرشاخصکلافتکرد.بااین
حالرشدمعدودنمادهایبزرگمثلفوالدمبارکه،پتروشیمیخلیجفارس
ومخابراتایرانمانعازریزشبیشترشاخصکلشد.

ارزدیجیتالتلگرامبهسدمحکمآمریکاخورد

دوروف 4:درصد جمعیت جهان در آمریکا برای 96درصد مردم تصمیم گیری می کنند

مدیرعامل اپلیکیشن تلگرام به تازگی از لغو پروژه بالکچین و
عرضه رمز ارز اختصاصی خود خبر داده است .به گزارش ایسنا،
پاول دوروف ،موسس و مدیرعامل اپلیکیشن پیام رسان تلگرام
به تازگی اعالم کرده که پروژه بالکچین و معرفی و عرضه رمز
ارز اختصاصی خود را تحت تاثیر و فشار مقامات آمریکایی لغو
خواهد کرد .وی در پیامی از کنترل آمریکا بر دالر و نظام مالی
جهانی برای بستن هر بانک یا حساب بانکی در جهان به شدت
انتقاد کرده است.
به گزارش پایگاه «ارز دیجیتال» ،دوروف در کانال تلگرامی
خود با بیان این که این شرکت پس از  2.5سال کار روی شبکه
باز تلگرام ،به دلیل موانع قانونی از سوی آمریکا و نیز قبل از راه

اندازی این پروژه را رها می کند ،با کنایه نوشته است« :این
تصمیم دادگاه نشان میدهد بقیه کشورها این اختیار را ندارند
که تصمیم بگیرند چه چیزی برای کشورشان خوب است و چه
چیزی بد».
دوروف بــا انتقاد بــه دخــالــت آمریکا در جهان مینویسد:
«متاسفانه ،آمریکا میتواند از کنترل خود بر دالر و نظام مالی
جهانی برای بستن هر بانک یا حساب بانکی در جهان استفاده
کند .متاسفانه ما ۹۶ ،درصد جمعیت جهان در نواحی دیگر ،به
تصمیمگیرندگانی وابسته هستیم که توسط  ۴درصد شهروند
آمریکا انتخاب میشوند ».دوروف در ادامه نوشت که کار تلگرام
با شبکه  TONدیگر تمام شده است.
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با حضور معاون استاندار و فرماندار نیشابور،
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان و جمعی از
مسئوالن شهرستان نیشابور سه پروژه مجتمع
فوالد خراسان با اعتبار  ۳۰۰میلیارد ریالی به
بهره برداری رسید.
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان در این مراسم
گفت:یکیازاینطرحهاآزمایشگاهگندلهسازی
فوالدخراساناستکهبههمتمهندسانایرانی
و به کارگیری آخرین فناوری روز دنیا با هزینه یک
و نیم میلیون یورو به بهر ه برداری می رسد.
کــســری غــفــوری افــــزود :واح ــد گندلهسازی
خط مقدم در زنجیره تولید این مجتمع است
که با انجام آزمایشهای کیفی در ایــن واحد
آزمایشگاهی موجب ارتــقــای کیفیت و رفع
اشکاالت در مدار تولید میشود.
وی اظهار کــرد :با راهانـــدازی ایــن آزمایشگاه
آزمونهایتعیینکیفیتکنسانتره،اندازهگیری
و پایش کیفیت گندله ورودی ،گندله تولیدی و
تعیین کیفیت بنتونیت مصرفی به طور مستقیم
انجام شده که هفت فرایند اندازهگیری را شامل
می شود .مدیر عامل مجتمع خراسان با اشاره
به طرح دیگری که به بهره برداری رسید ،گفت:
پس از شیوع ویروس کرونا این مجتمع به منظور

شاخص

ارتقای سطح بهداشت محیط برای کارکنان
مجتمع فــوالد خراسان با تدابیر کمیته ویژه
پیشگیری از کرونا به احداث و تجهیز  ۵۰دوش و
 ۳۴۰رختکن انفرادی با صرف۲۰میلیارد ریال
هزینه اقدام کرد که با اتمام و بهره برداری از آن
در اختیار کارکنان این مجتمع قرار گرفت .وی
خاطر نشان کرد :سرانه فضای سبز در مجتمع
فــوالد خراسان در بین مجموعههای صنعتی
منحصر به فــرد اســت و همچنین در راستای
افزایش سطح فضای سبز در فــوالد خراسان،
پــارک کیفیت در مجاورت یکی از واحدهای
تولیدی این مجتمع نیز احــداث شد و به بهره

برداری رسید.
▪فــوالد خراسان نقش مهمی در اشتغال
منطقه دارد

معاون استاندار و فرماندار نیشابور نیز در این
مراسمبابیاناینکهمجتمعفوالدخراساننقش
مهمی در اقتصاد و اشتغال زایی منطقه دارد
گفت :امروز ۲هزار و  ۵۷۰نفر در مجموعه فوالد
خراسان به صورت پیمانکاری و مستقیم مشغول
به کار هستند که از این تعداد هزار و  ۴۰۰نفر
پرسنل فوالد هستند.
علیرضا قامتی بیان کرد :حدود  ۹۵درصد از

کل پرسنل مجتمع فوالد خراسان و ۹۰درصد
از نیروهای متخصص این مجتمع بومی نیشابور
و به طور کلی ۹۸درصد بومی خراسان رضوی
هستند.
وی با تجلیل از اقدامات مجتمع فوالد خراسان
در کمک به مجموعه شهرستان در خصوص
مبارزه با ویــروس کرونا گفت  :از زمــان شیوع
کــرونــا مجموعه فـــوالد خــراســان بــا اه ــدای
تجهیزات پزشکی و بستههای کمک معیشتی
هر کدام به ارزش  ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون و
۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال به دانشکده علوم
پزشکی و خانوادههای کم برخوردار نیشابور
گام ارزشمندی در جهت مبارزه با این ویروس
منحوس برداشته است.
وی تصریح کرد :در حوزه زیست محیطی هم
اقدامات خوبی در اینمجموعه انجام شده و با
توجه به این که معموال در این نوع مجتمعهای
صنعتی سرانه فضای سبز باید حدود  ۱۰درصد
از فضای موجود باشد در مجموعه فوالد خراسان
با یک هزار و  ۴۰۰هکتار وسعت ،حدود ۲۷۰
هکتار از مساحت کارخانه و به عبارتی دو برابر
الزامات قانونی به فضای سبز اختصاص یافته
است.

مظنه دستمزد ارائه دهندگان
خدمات ساختمانی چند؟
طبق گــزارش مرکز آمــار ،در زمستان سال
گذشته ،ارائـــه دهــنــدگــان انـــواع خدمات
ساختمانی ،به طور متوسط حقوق ماهانه
بین 2.5تا 5میلیون تومان ( 94تا 193هزار
تومان در روز به ازای  8ساعت کار) داشته
اند .در این میان مشاغلی مثل کارگر ساده
و باغبان کمترین دریافتی را داشته اند .در
سوی دیگر مشاغلی مثل جوشکاری ،سنگ
کاری و استادکار تاسیسات متوسط دریافتی
برابر با مهندسان عمران و در حدود  4.5تا 5
میلیون تومان در ماه داشته اند.

بازار خبر

ردپایبورسدرافزایشقیمتسکه
تسنیم -قیمت سکه در روزهای اخیر رشد چشم
گیریداشتهو از 6میلیونواردکانال 7میلیونشده
است.دراینحالبرخیمعتقدندکهسکهسیگنال
اصلی افزایش قیمت را از افزایش قیمت اوراق
گواهی سکه در بورس دریافت کرده است .بیش از
یک هفته است که قیمت گواهی سکه یک روزه در
بورس کاال  500تا 700هزار تومان بیشتر از بازار
است و در این شرایط بررسی های میدانی از بازار
سبزهمیداننشانمیدهدکه اکثرکاسبهایاین
صنف از فروش سکه به مردم عادی امتناع و سکه ها
رادربورسعرضهمیکنندوبااینحسابسودهای
کالن به جیب می زنند .البته محمد کشتی آرای
نایبرئیساتحادیهطالگفتهاست:درروزهایقبل
تعدادافرادیکهسکههاراازبازارخریداریکردندو
بهبورسمیفروختندخیلیزیادبودولیاالندیگر
آنتعدادنیستند.ویگفت:سکهبورسیاثرمستقیم
رویبازارمیگذارددرحالیکهقدیمهاقیمتهادر
بورسمتاثرازبازاربود.

فروش فوق العاده خودرو
تا قبل از عید فطر
تسنیم  -در شرایطی کــه هــنــوز قیمت جدید
خودروهای داخلی ابالغ نشده است ،قیمت ها در
بازار روند کاهشی دارنــد .در این حال ،سرپرست
وزارت صمت ،از برگزاری یک مرحله فروش فوق
العادهدرصنعتخودروقبلازایامعیدفطرخبرداد.

مستأجرانتاپایانخرداد
واحدمسکونیراتخلیهنکنند
نکهمطابقمصوبه
تسنیم-معاونوزیرراهبابیانای 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مستاجران میتوانند تا
پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند ،گفت:
قوهقضاییهحکمتخلیهراصادرنخواهدکرد.دراین
بارهخسرویرئیساتحادیهمشاورانامالکگفت:بر
اساسگزارشهاییکهدریافتکرده ایم،موجراناز
اینموضوعاستقبالکردندواجارهنامههاییکهدر
 ۳ماهاخیرپایانمییابد،دوماهبدوندریافت«اضافه
اجارهبها»،تمدیدشدهاست.بهگفتهوی،درپایاندو
ماهی که اجاره نامهها تمدید شد ،موجر و مستأجر
بایداجارهنامهجدیدیتنظیم کنند.

