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گزارشهولناکازصنعتخودرو

قیمت های بی سابقه
برای طال و سکه

چهارمین تحقیق و تفحص مجالس 5دوره اخیر از صنعت خودرو با آمار و اطالعات تکان دهنده از ناکارآمدی و فساد در این صنعت همراه بود

افت قیمتسهامبانکی،جذابیت
صندوقدولتیراکاهشمیدهد؟
در حالی که فرصت خرید صندوق دولتی با
عنوان دارایکم تا آخر وقت امروز تمدید شده
است ،آمار مشارکت در پذیره نویسی صندوق
چندان باال نبوده است .یک علت این موضوع
ممکن است رونــد نزولی قیمت سهم های
موجود در این سبد باشد .چنانچه نمودار
باال نشان میدهد قیمت سهام بانک ملت از
 2100تومان در اوج خود ( 22اردیبهشت)
در پایان معامالت دیــروز به حــدود 1639
تــومــان رسید کــه بــه معنی افــت حــدود 28
درصــدی اســت .اگر این رونــد نزولی تا یک
ماه دیگر که صندوق دارایکم قابل معامله
خواهد شــد ،ادامــه یابد ،ممکن اســت سود
خرید این واحدها بسیار کاهش یابد .البته
دولت سهام این بانک را در قیمت حدود هزار
تومان میفروشد که با قیمت هــای دیــروز
هنوز حدود  64درصد سود دارد .اما روند باال
نگران کننده است و الزم است دولت از این
نمادهای فروخته شده به مردم ،حمایت کند.
البته افت دیگر شرکت های موجود در سبد
کمتر از بانک ملت بوده اما بانک ملت حدود
 51درصد از ارزش صندوق دارایکم را به خود
اختصاص می دهد.

بازار خبر

هشدار درباره حذف
ارز  ۴۲۰۰برنج
فــارس -رئیس انجمن واردکنندگان برنج با
ارسال نامهای به بانک مرکزی ضمن انتقاد از
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی واردات برنج ،درباره
تبعات تخصیص قطرهچکانی ارز نیمایی در این
زمینه هشدار داد.

پیش بینی یک اقتصاددان
از افت قریب الوقوع نرخ ارز
خراسان  -مجید شاکری اقتصاددان در برنامه
تیتر امشب شبکه خبر سیما ضمن تشریح دالیل
رشد نرخ ارز گفت :ما زودتر از کشورهای دیگر
از قرنطینه بیرون آمــدیــم.ایــن موضوع منجر
به این شد که فشار بــرای تقاضای واردات در
کشور ما زودتر از فشار برای تقاضای کاالهای
صادراتی ما در کشورهای دیگر شکل بگیرد .لذا
بانک مرکزی در واکنش به این روند ،ترکیبی از
افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در اردیبهشت و
مقداری محدودسازی واردات را در پیش گرفت.
وی پیش بینی کرد که به دلیل خروج تدریجی
کشورهای منطقه از قرنطینه بعد از عیر فطر ،تا
حدود اواســط خــرداد ،این مشکل در خصوص
نرخ ارز هموار شود.

گ ــزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی
شرکتهای خودروساز داخلی در جلسه علنی
امروز مجلس قرائت شد تا از چهارمین گزارش
تحقیق و تفحص از این صنعت در مجالس پس از
انقالبدرمجلسدهمرونماییشود.پیشازاین
دردورههایششم،هفتمونهممجلسنیزتحقیق
وتفحصازخودروسازانصورتگرفتونتایجآن
منتشرشد.
به گزارش ایسنا مهم ترین محورهای این گزارش
عبارتنداز:
همکارینکردننیرویانتظامیوقوهقضاییه(به
جزهمکاریحداقلیسازمانبازرسیکلکشور)
و زیرمجموعههای مجلس نظیر کمیسیون اصل
نود ،ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای
تحقیقوتفحص
درپایانسال ۱۳۹۷شرکتایرانخودرودارای
مجموعا  ۱۰۷شرکت بوده است که تعاونیهای
خاص و اعتبار کارکنان نیز ،دارای  ۱۲شرکت
فعال است .شرکت سایپا هم کنترل  ۶۴شرکت
فعال و  ۱۲شرکت غیرفعال را در اختیار دارد.
وضعیتبنگاهداریشرکتهایخودروسازباعث
شده اطالعات برخی شرکتها حتی در اختیار
خودروسازاننباشد.
بیشاز 12درصدبهایتمامشدهخودرومربوط
به هزینههای حقوق و دستمزد است که حدود
سه برابر استانداردهای جهانی است .افزایش
روند استخدامها در ماههای نزدیک به انتخابات
و انتصاب افراد بدون تخصص و گاهی مسئلهدار
از لحاظ مالی و مدیریتی صرف ًا به دلیل دخالت
مراجعدولتیوامنیتی،اینصنعترابامشکالت
عدیدهایمواجهکردهاست.
مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش

خـــودروســـازان ،ریشه در تقسیم ســود نقدی
نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوقهای
بازنشستگی دارد که گاهی تا بیش از  ۸۰درصد
ســود کسبشــده را بین ســهــامــداران توزیع
میکردند.اینموضوعبههمراهخریدسهامخزانه
توسطخودروسازان،سببایجادکسرینقدینگی
و هزینههای مالی ۱۰میلیون تومانی به ازای هر
خودروشدهاست.
بدهیهای احتمالی ساپکو بابت تضامین
سنواتگذشتهحدود۲۱هزارمیلیاردتوماناست
کهباتوجهبهبحراندرقطعهسازان،یکزنگخطر
جدیبرایایرانخودروست.
هزینههای سرمایهگذاری های خارجی بدون
توجه به مطالعات بــازار در کشورهایی نظیر
سنگال ،موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی
شده اســت .مث ً
ال در سنگال  ۹۰میلیون دالر
تحت شرایطی سرمایهگذاری شده است که این
کشورامکانتأمینبرقبرایفعالیتاینکارخانه

را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای
فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد .در
مجموع طی سال های  ۱۳۸۶لغایت ۱۳۹۲
این سرمایه گذاریها حدود  ۱۵۸میلیون دالر
شده است.
یکی از مصائب صنعت خودرو ،رانتی است که
از جیب مصرفکنندگان نهایی و خودروسازان
به دالالن و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند،
پرداخت میشود که به عنوان مثال در خودروی
پراید ،رقمی در حدود ۳۰میلیون تومان را شامل
میشود و بــرای مــردم امکان ثبتنام و خرید
مستقیمازطریقسایتخودروسازانوجودندارد.
ایندرحالیاستکهبراساسگزارشموجود،به
عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص،
در ســال  ۱۳۹۷اقــدام به خرید  ۳۲۵خــودرو
کردهاست.شوربختانهدراینوضعیتامضاهای
مدیرانارشددوشرکتخودروسازبابتواگذاری
خودروهابهصورتدستورییا()VIPموجبایجاد

تمدیدثبتنامپسازاستقبالسرد
ازصندوقپرسروصدایدولتی

نرخهایکاغذیخودرو
 14درصداضافهشد

ثبت نام صندوق سهام دولتی قابل معامله در بورس ( )etfتا ساعت  24امروز
پنج شنبه تمدید شد .امکان ثبت نام از طریق درگاه های بانکی تا ساعت  24و
ازطریقسامانههایمعامالتیبورسازساعت 9تا 16ممکناست.بهگزارش
خراسان،اگرچهمعاونوزیراقتصادعلتتمدیدثبتنامرااستقبالمردمدانست
اماآمارهایاعالمیتوسطویودرجشدهدرنمادمربوطدربورسنشانمیدهد
کهتادیروزعصرحدوددومیلیوننفردراینپذیرهنویسیشرکتکردند.ایندر
حالی است که ارزش کل صندوق حدود  16هزارو  700میلیارد تومان است
و هشت میلیون و 350هزار نفر باید در آن شرکت کنند تا کل صندوق فروخته
شود .عباسمعمارنژاد،معاونوزیراقتصاددرگفتوگوباصداوسیما بیانکرد:
قراربرایننبودکهتمدیدبرایپذیرهنویسیصندوقهای ETFانجامشودامابه
دلیلاستقبالشدیدمردمتصمیمبرآنشدتایکروزاینپذیرهنویسیراتمدید
کنیم.برخیازسامانههایبانکیونظامپرداختتواناییاینحجمازثبتنامرا
نداشتندو با اختالل مواجه شدند.وی میزان ثبت نام تا عصر دیروز را هم حدود
دو میلیون نفر اعالم کرد .چنان چه تمام این دو میلیون نفر سقف سفارش (دو
میلیونتومان)راانتخابکردهباشند،ارزشخریداریشدهتاعصردیروزحدود
چهار هزار میلیارد تومان بوده است که کمتر از یک چهارم ارزش کل واگذاری
است .باید دید در ساعات انتهایی این ظرفیت تکمیل می شود یا خیر؟ گفتنی
است سود پذیره نویسی صندوق دارایکم تا روز سه شنبه حدود  73درصد بود
که با افت دیروز قیمت اکثر نمادهای موجود در این صندوق ،میزان سود به65
درصدکاهشیافت.یعنیارزشروزهرواحد 10هزارتومانیباقیمتهایدیروز
 16هزارو 500توماناست.اینصندوقازاولتیرماهقابلمعاملهخواهدشد.

اگر چه به تازگی جدول قیمت کارخانه خودروها که شورای
رقابت آن را محاسبه کرده منتشر شده است ،اما گویا این قیمت
هاهمبااصالحاتیدرستادتنظیمبازارمواجهشدهوهماینکهبه
این قیمت ها باید حدود 14درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده،
شماره گذاری و بیمه اضافه کرد .از سوی دیگر گفته می شود تا
لحظه تنظیم این خبر ،خودروسازان هنوز زیر بار لیست قیمت
های شورای رقابت ،نرفته اند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،به رغم انتشار نظر شورای رقابت
در خصوص قیمت های اولیه محصوالت خودروسازان ،هنوز
این قیمت ها به خودروسازان ابالغ نشده و خودروسازان قیمت
نهایی را بر اساس هزینه های جانبی اعالم نکرده اند .ضمن این
که برخی منابع از نپذیرفتن این نرخ ها توسط شورای رقابت و
برگزاری جلسات فوق العاده در این زمینه با حضور نمایندگان
شورای رقابت ،سازمان حمایت و خودروسازان خبر داده اند.
در این حال ،رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت وگویی که با
خبرگزاریتسنیمداشته،توضیحاتیرادربارهجدولقیمتهای
منتشر شده اخیر داد و افزود :این جدول مربوط به بررسیهای
ابتدایی شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری
خودرو بوده و نهایی نیست .همچنین باید توجه کرد که به قیمت
کارخانه ،هزینه های مالیات بر ارزش افزوده ،شماره گذاری و
بیمه که در مجموع 14درصد است هم اضافه شود.

نبض قیمتها

فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین
شدهاست.
در این شرایط هم ،دولت و سازمان بازرسی با
اجبار خودروسازان به فروش فوری ،پیشفروش
و قیمتگذاری دستوری اشتباه ،موجبات فشار
برخودروسازانرافراهمکردندکهنتیجهآنزیان
 ۳۰هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ
بودهاست.
رعایت نکردن عدالت در فروش و سهم دهی
بیشتر به برخی نمایندگیهای خاص در فروش
هایسبدیوگاهیبااقساطکمبهرهسببتوزیع
رانت بین این نمایندگیها شده است .به نحوی
که  ۲۰نمایندگی اول ایرانخودرو سهم حدود
 ۱۶درصدی از کل فروش محصوالت این گروه را
برعهدهداشتهاند.
درشرکتسایپانیزباتوجهبهشواهدیمبنیبر
توزیع نشدن عادالنه خودرو و انعقاد قراردادهای
غیرشفاف ،مبهم و زیــانبــار فــروش بــا برخی
نمایندگانوخریدارانعمده،ازحیثایجادرانت
و سوء جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی
و رسیدگی قضایی اســت که ظاهرا در دست
رسیدگیاست.
منشأ بــســیــاری از چــال ـشهــا ،پسرفتها،
ناکارآمدیها ،رانتها ،مفاسد و زیاندهیهای
عظیم ایرانخودرو و سایپا در دهه اخیر ،ریشه در
ایجادساختارپیچیده،تودرتووچندالیهمالکیت
و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در
آن دارد .بنابراین مهم ترین اقدام عاجل انحالل
خودسهامداری و اصالح مالکیت خودروسازان
بــزرگ اســت .فایده مالی ایــن پیشنهاد ،آورده
۳۶هزار میلیارد تومانی آن برای خودروسازان
است.

پرداخت بیمه بیکاری کرونایی
 373هزار نفر؛ به زودی
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت۳۷۲ :
هزار و  ۸۹۱نفر در اسفند بیکار شدند که به
احتمال زیاد مقرری بیمه بیکاری خود را به
زودی دریافت خواهند کرد .مسعود بابایی
در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین
وضعیت بیمه بیکاری بیکار شدگان ناشی
از شیوع کــرونــا ،اظــهــارکــرد :تاکنون ۸۲۳
هزار و  ۳۶۶نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت
درخواست کردهاند و از این تعداد  ۶۸۹هزار
و  ۳۳۱نفر مشمول برقراری بیمه بیکاری
شدهاند.وی ادامه داد :از دو روز پیش سازمان
تأمیناجتماعیدرحالانجاممحاسباتمالی
است و به زودی برای افرادی که تاریخ بیکاری
شاناسفند بودهاست،واریزیهاآغازمیشود.

بردبار -بررسی بازار سکه و طالی دیروز پایتخت
حکایت از ثبت ارقــام بی سابقه ای دارد که البته
متاثر از دو عامل گرانی اونس طالی جهانی از یک
سو و افزایش قیمت دالر از سوی دیگر است .صبح
دیروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در صرافی
های خیابان جمهوری اسالمی به رقم  7میلیون و
 500هزار تومان رسید .قیمت فروش هرسکه بهار
آزادی طرح قدیم نیز 7میلیون و 300هزار تومان و
قیمتخریدآن 7میلیونو 100هزارتومانبود.هر
نیمسکهبهارآزادینیزدیروزدربازارطالیپایتخت
به قیمت  3میلیون و  850هزار تومان فروخته و به
قیمت  3میلیون و  700هزار تومان خریداری می
شد .قیمت سکه ربع بهار آزادی نیز برای خرید 2
میلیون تومان و برای فروش  2میلیون و  140هزار
تومان و هر سکه گرمی برای خرید 980هزار تومان
وبرایفروشیکمیلیونو 100هزارتومانمعامله
شد .هر گرم طالی 18عیار نیز  741هزار و 800
تومان دیروز فروخته شد در حالی که قیمت آن در
روز سه شنبه  740هزار و  800تومان بود .روند
قیمتی اونس جهانی طال نیز این روزها صعودی
است ،به طوری که از رقم میانگین 1737دالر
در روز سه شنبه به میانگین  1748دالر در روز
چهارشنبه (دیروز) رسید .تحلیل گران معتقدند
بخشی از این مسئله به بحران کرونا در جهان و به
ویژه در آمریکا باز می گردد که موجب کاهش ارزش
دالر و درنتیجه افزایش برابری هر اونس طالی
جهانی شده است.

خبر

رئیسجمهورمطرحکرد::

درخواست آزادسازی 30درصد
سهامعدالتتاپایانخرداد
رئیسجمهوردرجلسهدیروزهیئتدولتمجددبر
آزادسازیسریعسهامعدالتبهنحویکه 30درصد
آنطیخردادقابلفروشباشدتاکیدکرد.
بهگزارشخراسان،ایندرخواسترئیسجمهوردر
حالیاستکهدیروزرئیسسازمانخصوصیسازی
گفت:آزادسازیسهامعدالتبهگونهایخواهدبود
که سهامداران ظرف شش ماه آینده بتوانند تا 20
درصد سهام خود را بفروشند.رئیس جمهور پیشتر
نیزبرلزومتسهیلوتسریعآزادسازیاینسهامتاکید
کردهبودامافعالوزارتاقتصادبهاینموضوعترتیب
اثر نداده است.به گزارش ایرنا ،روحانی دیروز در
جلسههیئتدولتبرلزومآزادسازیهرچهسریعتر
سهامعدالتبرایمردمتأکیدکرد.
وی آزاد شدن  ۳۰درصد سهام عدالت برای فروش
رامورداشارهقراردادوافزود:امیدوارممردمبتوانند
درهمینماهخردادسهامخودراعرضهکنند،شورای
عالیبورسووزیراقتصادوداراییدراینزمینههمه
توانوتالشخودراانجامخواهنددادتامردمدراین
سالسختاقتصادیشرایطخوبیداشتهباشند.

