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خبر اقتصادی

رشد اقتصادی بدون نفت ۹۸
«مثبت» شد

توسعه ایرانی-
رئیس کل بانک مرکزی
از مثبت شــدن رشــد
اقتصاد بدون نفت کشور
در سال گذشــته خبر
داد .عبدالناصر همتــی در تازهترین یادداشــت
اینستاگرامی خود نوشت :همانگونه که قبالً ،بانک
مرکزی پیــش بینی کرده بود ،گــزارش تحوالت
اقتصادیبخشواقعیاقتصادایراندرسال،1398
بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور،
در سال گذشــته ،است .براســاس گزارش حوزه
معاونت اقتصادی بانک ،رشد اقتصادی بدون نفت
درسال،98معادل+1/1درصدمیباشدکهبرمبنای
بخشهای فعالیت ،کشاورزی +8/8درصد ،گروه
صنعت ومعدن  +3/2درصــد و خدمات عمدتاًبه
خاطرتأثیرشــیوع کرونا در فصل آخرسال-2/0
درصد بوده اســت .به علت کاهــش درآمد نفت،
رشد این بخش -7/38درصدبودکه درنتیجه آن،
رشــد اقتصادی با نفت ،به منفی 5/6درصد رسید.
این گزارش ،با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب
بخش کشاورزی و روند مثبت رشدبخش صنعت
درنیمهدومسال(+6.7درصددرفصلسومو+10.7
درصددرفصل چهارم)مؤید رونق تولید درسال98
و نویدبخش جهش تولید در ســال 99می باشد.
جزئیاتتحوالتاقتصادیسال،1398درروزهای
آتیمنتشرخواهدشد.

 ۶۰درصد مردان شاغل
فاقد بیمه هستند

توسعهایرانی-مرکزپژوهشهایمجلسدر
گزارشــی تاکید کرد ۶۰:درصد از اشتغال کشور را
بهطورمیانگینمشاغلغیررسمیتشکیلمیدهند
به گونهای که در سال  ۶۲ ، ۱۳۹۷درصد زنان و ۵۹
درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی بودهاند.
بررسیها نشــان میدهد همچنین  ۸۱درصد از
شاغالنغیررسمیکشورمردودرحدود ۱۹درصد
آنزنانبودند.

نرخ سکه  ۵۵هزارتومان پایین آمد

توسعهایرانی-هر
قطعه ســکه تمام بهار
آزادی طــرح جدیــد
دیروز در بازار آزاد تهران
باکاهش ۵۵هزارتومانی
قیمتنسبتبهروزپنجشنبهبهرقمهفتمیلیونو
 ۵۴۰هزار تومان فروخته شد.قیمت هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران هفت
میلیونو ۳۰۰هزارتوماناعالمشد.
همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و  ۷۸۰هزار
تومان ،ربع ســکه دو میلیون و ۳۰هزار تومان و هر
قطعهسکهگرمییکمیلیونو۹۰هزارتومانتعیین
قیمت شد .هر گرم طالی خام  ۱۸عیار  ۷۳۴هزار
تومان و هر مثقال طال نیز سه میلیون و  ۱۸۲هزار
تومانبهفروشرسید.

روز طوفانی بورس تهران

توسعه ایرانی  -شــاخص بــورس تهران در
معامالت دیروز با افزایش  ۳۶هزار و  ۱۲۷واحدی،
نخستین روز هفته را با سبزپوشی آغاز و به سطح
یک میلیون و ۲۰۰هزار واحدی میل کرد .شاخص
کلهموزنباافزایش ۱۰۰۲۵واحدیبهکانال۳۷۸
هزار و ۱۲۰واحدی صعود کرد .شاخص قیمت هم
وزن هم با رشد  ۶۶۲۶واحدی در سطح  ۲۴۹هزار
و  ۹۱۲واحدی قرار گرفت .شاخص بازار اول با رشد
 ۲۸۲۵۵واحدی در کانال ۸۹۲هزار و ۷۹۸واحدی
قرار گرفت و شــاخص بازار دوم با افزایش۶۵۴۷۵
واحدی،عدددومیلیونو  ۳۱۳هزارو ۱۱۵واحدی
رانمایشداد .براساساینگزارش،فلزاتاساسیبا
 ۹۴۱میلیاردتومانبیشترینارزشمعامالتدیروز
رابهخوداختصاصدادندوپسازآننمادهایبانکی
با ۹۳۹میلیاردتومانبیشترینگردشنقدینگیرا
تجربهکردند.

شرایط جدید فروش خودرو سرمایهگذاران را کنار زد

دایره خوششانسها کوچکتر شد

نرگس رسولی

بازی خریــد خودرو هــر روز وارد
فاز جدیدی میشــود .به گونهای که
مسئوالنوزارتصمتکهسهماندکیاز
خودروسازیهایجادهمخصوصدارند
روز جمعه را هم به برگزاری جلسه برای
اینموضوعاختصاصمیدهند تا شاید
مشکالتاینحوزهراکمکنند.گویااین
روزهاسهمخودروازسبداقتصادخانوار
بیش از کاالهای اساسی و نخود و لوبیا و
تخم مرغ شده است که تصمیمگیری
برایآنمهمترازسایربخشهاست.
حاال شــانس آنها که امکان برنده
شــدن دارند افزایــش مییابد چراکه
جامعه هدف با معیارهای تعیین شده
کوچک و کوچکتر شــده اســت .در
عین حــال باید در نظر داشــت طبق
برآوردهانزدیکبه 90درصدازتقاضای
ورودی به بازار خودرو تقاضا به منظور
سرمایهگذاریونهمصرفاستوهمین

امرگواهیاستبرغیرواقعیبودنحجم
تقاضا در بازار .از این رو میتوان تصمیم
جدید را نشــانهای برای پاسخ به نیاز
واقعیوایجادامکانیبرایمصرفکننده
واقعیخودرودانست.
در حالی که دیروز شنبه  24خرداد
مــاه ایرانخودروییهــا درگیرودار
قرعهکشــی پیشفروش یک ســاله
محصوالت خود بودند و بعــد از آنها به
روال هفته گذشتهاش نارنجیپوشان
باید همین مراســم را برگــزار کنند تا
خوششــانسهای ایــن گــروه هم
مشخص شوند 15 ،ســاعت قبلترش
سرپرست جدید وزارت صنعت معدن
و تجارت به همراه اعضای کمیتهای که
نام «خودرو» را با خود همراه دارند گرد
همآمدندتاتصمیمهایجدیدوعاجلی
برایاینصنعتاتخاذکنند.آنهمبعد
از این که حسن روحانی ،رئیسجمهور
با کنایه یا درخواســت صحبت از نیاز
صادراتیایرانبهخودروکردهبود.

در تازهترین جلسه کمیته خودرو
که با حضور سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت برگزار شده است عالوه
بر شــروطی که پیش از این هم اعالم
شده بود شرط جدیدی گذاشته شده
اســت که قابل توجه اســت طبق این
مصوبه عدم وجود پــاک فعال در هر
خانوادهشرطجدیدکمیتهخودروبرای
«فروش» اعالمشدهاست.
بر این اساس کمیته خودرو مصوب
کرد :عدم خرید خــودرو ظرف  ۴۸ماه
گذشته از خودروســازان و دارا نبودن
پالکفعالدرهرخانواده،شروطجدید
برای ثبتنــام متقاضیــان در فروش
فوقالعادهتابستانخودروسازاناست.
بــه این ترتیــب به نظر میرســد
مســئوالن وزارت صمت تیرهای آخر
خود را برای جلوگیــری از هرج و مرج
در بازار فروش خودرو شلیک میکند
تا شاید از بار هجوم برای خرید خودرو
کاسته شــود .شــرطی که اگر در نگاه

اول درست و منطقی باشــد و بتواند از
هجومبرایثبتنامبکاهد؛شایدموجب
کاهش تقاضا و به مدد آن رســیدن به
دســت مصرفکننده نهایی شود؛ اما
چندایراددارد.
برای مثال دارنــدگان خودروهای
قدیمی و فرسوده که هم اکنون نیازمند
نوســازی خودروی خود هستند اما با
این شــرط امکان ثبت نــام از اعضای
ایــن خانــواده گرفته میشــود و این
خودروی فرسوده است که همچنان در
خیابانهای کشور جوالن میدهد .چرا
که سرپرست این خانواده شاید امکان
خرید خودرو با قیمتی باالتر از بازار آزاد
را نداشته باشــد و پیش خرید از طریق
نمایندگیباقیمتمصوبحداقلبرای
این خانواده مقرون به صرفه بوده است و
بااینمصوبهمصرفکنندهنهاییدراین
بخش از گود رقابت با دالالن هوشمند
خارجمیشود.
یکی دیگر از ایراداتــی که می توان

به این طرح گرفت ،خرید خودرو برای
جوانانی است که هنوز تحت قیومت یا
ثبتدرشناسنامهخانوادهخودهستندو
طبقاینمصوبهبهجهتدارابودنپالک
فعال یکی از اعضای خانواده دو طرف،
امکان ثبت نام را از دست میدهند .این
مسالهبرایزوجهایجوانیکهدرشرف
عقد هســتند نیز مصداق دارد .البته
طبق مصوبات دیگر این کمیته «سند
خودروهای پیش فروش یک ســاله در
رهنخودروسازخواهدبود».
روالی که بابــک رحمانی ،معاون
فروش ایــران خودرو نیز به آن اشــاره
میکند و این اقدام را مطابق با مصوبات
جمعه گذشته کمیته خودرو میداند
و میگوید :واقعی کردن تقاضا ،عدالت
در توزیع ،حذف سوداگری و واگذاری
خودرو به مصرفکننده واقعی و نهایی
از جمله اهداف این مصوبه است .سند
فروشخودروتاپایانمدتیکسال،در
رهنخودروسازباقیخواهدماندوپساز
تسویهمشتریوفکرهن،اسنادتحویل
مشتریانخواهدشد.البتهمابهالتفاوت
قیمتخودرودرزمانارسالدعوتنامهو
بهقیمتمصوبروزازمشتریاندریافت
میشود.
معــاون بازاریابی و فــروش گروه
صنعتی ایــران خــودرو در عین حال
تاکید کــرده که امکان صلــح و نقل و
انتقال خودرو به صورت وکالتى در هیچ
یک از روشهاى فــروش فوقالعاده و
پیشفروشیکسالهمطابقبامصوبات
کمیتهخودرووجودندارد.
به هر روی طبق سایر موارد مطرح
شده و مصوب شده کمیته خودرو؛ بنا
به اعالم خودروسازان ،تولید و تحویل
گروه صنعتی ایران خودرو به ترتیب با
 ۱۸درصد و  ۵۰درصد رشــد و تحویل
محصوالتگروهخودروسازیسایپانیز
با ۵۵درصدافزایشمواجهبودهاست.
در این جلسه عالوه بر بررسی روند
تولید خودرو ،مقرر شــد تــا موضوع
تخصیصارزموردنیازترخیصقطعات
خودرو با هماهنگــی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،بانک مرکزی و گمرک

کمیتهخودروعدمخرید
خودرو ظرف ۴۸ماه
گذشته از خودروسازان و
دارا نبودن پالک فعال در
هر خانواده ،را شروط جدید
برایثبتناممتقاضیاندر
فروش فوقالعاده تابستان
خودروسازان اعالم کرد
ایرانموردپیگیریواقعشود.
اقدام برای تکمیل  ۴۵هزار دستگاه
خودروی موجود در کــف کارخانهها
از جمله دیگر مصوبات کمیته خودرو
بود .مصوبهای که به نظر میرسد اصال
نیاز به الزام دولتی ندارد و خودروسازان
به خوبــی میداننــد برای عمــل به
تعهداتشانبایداینتعدادخوردوهای
کف انبارمانده را زودتر تکمیل و به بازار
عرضه کنند که البته شاید شامل حال
کسانی شــود هم اکنون اسمشان در
لیستقرعهکشیهای دوهفتهایجاده
مخصوصیهادرآمدهاست.
با همه ایــن شــرایط در حالی که
قیمت خودرو مهمتر از تعیین تکلیف
خودروهایکفپارکینگماندهوتدوین
شرایط پیش فروش است ،اما موضوع
قیمت خودرو تنها مطرح شده است و
طبق اخبار منتشر شــده از این کمیته
مقرر شده تا جلسات مشترکی از سوی
سازمانگسترشونوسازیصنایعایران
وسازمانحمایتباشورایرقابتبرگزار
شود.موضوعیکهگریبانگیرقطعاتهم
شده و کاهش ارزبری و افزایش ساخت
داخلقطعاتخودرو،ازجملهمصوبات
دیگر کمیته خودرو بود که بر اساس آن
مقرر شد تا در جلســات بعدی کمیته
خودرو،موضوعساختداخلیوکاهش
ارزبری صنعت خودروی کشــور مورد
بحث و بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه
خودروسازان مکلف شدند تا فهرست
قطعات دارای ارزبری و میزان ارز مورد
نیاز آنها را به صورت هفتگی به کمیته
خودروگزارشدهند.

خبر
دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد:

طرح وزارت صنعت برای اعطایتسهیالت خرید ارزان قیمتکاالهای بادوام

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :معاونت صنایع وزارت صنعت،
معدنوتجارتطرحیپیشنهادکردهکهتسهیالتارزانقیمت
 ۱۲درصدیدراختیارمصرفکنندگانلوازمخانگیقرارگیرد.
بهگزارش«توسعهایرانی»،محمدرضاکالمیدیروزدرجمع
خبرنگاراندربارهوضعیتبازارلوازمخانگیگفت:درحوزهتامین
منابعریالیموردنیازتولیدلوازمخانگی،وقتیارز ۴۲۰۰تومانی
به نیمایی تغییر میکند ،افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است و
به همین دلیل معاونت صنایع وزارت صنعت طرحی پیشنهاد
کرده که تسهیالت ارزان قیمت  ۱۲درصدی در اختیار مصرف
کنندگانقرارگیردتاقدرتخریدشانافزایشیابد.
ویبیانداشت:درحوزهساماندهیتولید،مقررشدارزمورد
نیاز قطعات یدکی لوازم خانگی با اولویت ویژه از ســوی بانک
مرکزیتامینشودوبانکمرکزینیزدراینزمینههمکاریدارد.
کالمی ادامه داد :در خصوص افزایش عمق ســاخت داخل،

مقرر شد ضریب وابستگی با برگزاری میزهای تعمیق ساخت
داخل کاهش یابد ،همچنین تولید تا ۳۰درصد افزایش خواهد
یافتودرتالشیمتاتولیداتجدیدرابهبازارتزریقکنیم.
ویتاکیدکرد:مهمترینعاملتغییراتقیمتلوازمخانگی،
افزایش نرخ ماده اولیه ورق اســت که برای ساماندهی آن مقرر
شد معاونت امور صنایع وزارتخانه ظرف تقاضا را در حوزه فوالد
ساماندهیکند.
دبیر ستاد تنظیم بازار توضیح داد :این بدان معناست که با
مراجعه به واحدهای تولیدی ،مقادیر تولیدشــان را در گزارش
هایحسابرسیوغیرهمشخصکندتاورقتولیدیآنهارابهنرخ
کشف شده در بورس با قیمت مشخص تامین کنیم تا نیازها در
اینزمینهرفعشود.
وی در ادامه به تاکید سرپرســت وزارت صنعت بر کاهش
ضریبوابستگیارزیخودروهاوحتیتوجهبهتولیدخودروهای

برقی اشــاره کرد و گفت :در ایــن زمینه تکالیف بــرای ایدرو
برای برنامهریزی و ســرمایهگذاری مشــخص شده تا صنعت
خودروسازیبتواندهمپایفناوریروزجهانحرکتکند.
کالمی در ادامه درباره افزایش این روزهای قیمت تخم مرغ
گفت :برای تخم مرغ قیمت مصوب وجود دارد ،اما از آنجایی که
نرخهزینهانتقالارزدچارتغییرشده،مقررشدسازمانحمایت
نرخ نهاده های مرتبط با تولید اقالمی همچون مرغ ،تخم مرغ و
شیروهمچنیناثرآنبرزنجیرهبعدیرامحاسبهکند.
وی بیان داشت :سازمان حمایت در حال برگزاری نشست
هایمربوطبهتشکلهاوهمچنین ۱۷کمیتهذیلتنظیمبازار
است و به محض نهایی شــدن قیمت ها و انجام آنالیز قیمتی از
سویتشکلها،قیمتهارابهستادتنظیمبازارارائهخواهدکرد.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت اظهار
داشت:درحوزهمحصوالتلبنی،تولیداتمختلفانواعبرندهارا

داریم،امادرمجموعفقط ۱۱قلمازاینکاالهاقیمتگذاریمی
شوند.ویافزود:درتفاهمیباکارخانجاتلبنیمقررشد ۱۱قلم
ازکاالهایدهههاینخستتاششموکاالهایپرمصرفجامعه
نرخ تثبیتی داشته باشند و اجازه داده شــد تا اثر شیر خام را در
محصوالتلوکسشاناعمالکنند.

از سوی رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم شد

آخرین تصمیمات درباره نحوه قیمتگذاری خودرو

نرخ دالر تثبیت شد

توسعه ایرانی -
دالر در صرافیهــای
بانکی دیروز بدون تغییر
قیمت نسبت به آخرین
روز هفته گذشــته به
بهای  ۱۷هزار و  ۷۵۰تومان به فروش رســید.نرخ
خرید هر دالر نیز در تابلوی صرافیهای بانکی ۱۷
هزار و  ۵۰۰تومان بود.قیمت خرید هر یورو نیز ۱۹
هزار و  ۵۰۰تومان و نرخ فروش آن  ۱۹هزار و ۷۵۰
تومان شد .میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی
گذشته در سامانه ســنا ۱۹هزار و ۶۰۵تومان و هر
دالر ۱۷هزارو ۶۷۲تومانبود.

چرتکه 3

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان آخرین تصمیمات در خصوص
قیمتگذاریخودروولوازمخانگیرااعالمکرد.
به گزارش «توســعه ایرانی» ،عباس تابش
در نشســتی خبری ضمن اعالم سقف افزایش
قیمت لوازم خانگی ،گفت :ســازمان حمایت از
 ۲۰خردادیکهفتهبهواحدهایتولیدیفرصت
دادندکهقیمتهایجدیدرادرسامانه ۱۲۴درج
کنند ،در غیر اینصورت مشمول عرضه خارج از

شبکه میشوند .وی افزود :قیمتها به تفکیک
برند در ســامانه  ۱۲۴درج خواهد شــد و برای
توزیعکنندگانخردوعمدهقابلاستناداست.
این مقام مسئول درباره آنالیز قیمت خودرو
و اعالم قیمتهای نهایی نیز تصریح کرد :اعالم
موارد یاد شده به عهده شورای رقابت است ،اما
در زمینه عرضه خودرو ۱۰درصد باالتر از قیمت
کارخانههنوزاختالفنظرهاییدرکمیتهخودرو
وجود دارد و عدهای معتقدند قیمت خودرو در
کارخانه مصوب و در بازار بر اساس عرضه و تقاضا
تعیین شود ،اما ســازمان حمایت معتقد است
برای حمایت از مصرفکننده بهتر است سقف
قیمتتعیینشود.

بهگفتهویدراینبارهتصمیمکمیتهخودرو
بعدازنهاییشدنبهتنظیمبازارارجاعخواهدشد
وسازمانحمایتدرنهایتتصمیمستادتنظیم
بازار را اجرا خواهد کرد .تابش در ادامه با اشــاره
به اینکه گران شــدن قیمت ها با گران فروشی
متفاوتاست،اظهارکرد:درسال ٩٧حدود٩٩٤
پرونده قیمت را بررسی کردیم که با قیمتهای
تصویبشدهدرتنظیمبازارمتفاوتبود.درسال
 ٩٨نیز این آمار با رشد  ٩٨درصد به هزار و ٩٦٤
پروندهرسید.امسالتاکنون 240پروندهتوسط
سازمان حمایت به تعزیرات ارسال شده و 240
پروندهواحدمتخلفبهتعزیراتدادیمتاآخراین
ماه به آمار باالتری میرسد که نشان دهنده عزم

سازمانحمایتدربرخوردباگرانفروشاناست.
به گفتــه وی در ســال  ٩٨نســبت به ٩٧
حدود ١٦درصد ارســال پروندهها بیشتر شده
پروندههای متشــکله نیــز  40درصد افزایش
داشتند .همچنین بر اساس آمار سال  ٩٧به ٩٨
تعداد بازرســی انبارهای عضو  ١١درصد رشد
یافتهاست.
راهاندازیسامانهگارانتیتادوهفتهآینده
تابشدرادامهازرونماییسامانهگارانتیبرای
کاالهایسرمایهایوبادوامتادوهفتهآیندهخبر
دادوگفت:درخصوصتغییرضوابطقیمتنیزدر
سالهای قبل گروه بندیهایی انجام شده بود و
الزامی برای شرکتهای گروه دوم که کاالهایی

ازجملهلوازمخانگی،محصوالتسلولزیومواد
شوینده را شامل میشد ،درباره ثبت قیمت در
سامانه  ١٢٤نبود ولی امسال این امر برای گروه
دوم اجباری شد .گروه اول هم کاالهای اساسی
است که همیشه مشمول قیمت گذاری بوده و
قیمتگروهسومهمبراساسعرضهتقاضادربازار
تعیین میشود .وی با بیان اینکه اگر کاالیی نرخ
ارز آن جابه جا شده به این معنی نیست که نقش
آنکاالدرسفرهمردمنیزجابهجاشدهاست،بلکه
سازمانحمایتبرتعیینقیمتآنهانقشداشته
وبایدابتداتغییرقیمتهاتوسطسازمانحمایت
تأیید شود ،تصریح کرد :پنج قلم کاالی اساسی
شاملالستیک،لوازمخانگی،برنج،شکرونهاده
دامی این هفته و هفته آینده در اولویت بازرسی
سازمانحمایتاست؛البتهرصداین 5کاال عالوه
بر 100قلمکاالییاستکههرروزمورد بازرسی
سازمانحمایتقرارمیگیرد.

