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چرتکه

کاهش قیمت گوشی موبایل
در پی واردات از کانالهای رسمی
بخش اقتصاد -مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره کاهش قیمت این
محصول در بازار در پی کاهش قیمت دالر گفت :واردات تلفن
همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکتهای تولیدکننده
اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از
صادرات در حال انجام است .به گزارش ایسنا به نقل از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،سیدجواد احمدی افزود :قیمت ارز
نیمایی در طول سه ماه گذشته ،عموماً صعودی بوده و کاهشی
نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه کاالها در روند قیمتها
شیب متناسب صعودی قابل پیشبینی است هر چند رقابت
شرکتهای واردکننده باعث ثبات و حتی کاهش قیمت در این
گروه نیز بوده است .ضمنا عرضهکنندگان این کاالها موظف
به ثبت قیمت مصرفکننده در سامانه  ۱۲۴سازمان حمایت
هستند .احمدی با اعالم اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که
تابعی از ارز آزاد سامانه سنا است ،در طول ماههای اخیر ،شیب
نزولی اندکی داشته است ،تصریح کرد :انتظار میرود با ایجاد
جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در این حوزه،
شاهد روند کاهشی باشیم.
احمدی پروسه واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید
و واردات و آمادهسازی را فرآیندی بین  ۴۵تا  ۶۰روز اعالم و
اظهار کرد :قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمتها از زمان شروع کاهش
نرخ ارز با تاخیر در فاز  ۴۵تا  ۶۰روزه در بازار محسوس است.
وی تاکید کرد :قیمت موبایل در گوشیهای پرتقاضا کاهشی
با میانگین  ۱۰درصد را به همراه داشته که اتفاقاً این موضوع
به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر
افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود  ۵۰شرکت به ۱۱۰
شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت
عرضه و موجودی باالی واردکنندگان بوده است.

بازدهی بورس به  ۴۶درصد رسید
بخش اقتصاد -شاخص کل بورس که ابتدای سال  ۱۷۸هزار
و  ۶۵۹واحد بود ،روز چهارشنبه با  ۴۶درصد افزایش به ۲۶۱
هزار و  ۳۹۲واحد رسید .به گزارش ایلنا به نقل از بازار سرمایه،
شاخص کل در آخرین روز معامالتی هفته پیش وارد کانال ۲۶۱
هزار واحد شد .در این روز ،شاخص کل هم وزن رقم ۶۸۲۷۳
واحد را به نمایش گذاشت .در چهار روز کاری این هفته ،ارزش
کل معامالت اوراق بهادار از  ۴۱۰۰۴میلیارد ریال عبور کرد
که نسبت به هفته قبل  ۲۳درصد کاهش داشت .در این مدت
تعداد  ۱۳۶۳۱میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون
و  ۳۰۱هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۲.۳
درصد افزایش و  ۱۰درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته
تجربه کردند .همچنین تعداد  ۹۹میلیون واحد از صندوق های
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش
از  ۱۱۱۱میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۴۹
درصد و  ۴۵درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
در بازار بدهی که اوراق مشارکت ،گواهی سپرده و صکوک
معامله میشود ،تعداد  ۱۰۰هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش
کل بیش از  ۸۴میلیارد ریال معامله شد.

آخرین خبرها
از رمز دوم یکبار مصرف
بخش اقتصاد -استفاده از رمز دوم پویا در یکی از بانکها اجباری
شده ،اما مشتریان سایر بانکها میتوانند فعال از همان رمز دوم
ثابت خود استفاده کنند ،چراکه این اقدام بر اساس سیاستهای
داخلی بانک مذکور بوده و ربطی به طرح بانک مرکزی ندارد.
به گزارش ایسنا ،با گسترش سایتهای فروش کاال و افزایش
خریدهای اینترنتی از سوی مردم ،استفاده از رمز دوم کارتهای
بانکی ،رواج قابل توجهی پیدا کرده است و این روزها تعدادی
زیادی از مردم از این رمزها استفاده میکنند؛ حال آنکه رمزهای
دوم فعلی گاها مورد فیشینگ (سرقت اطالعات اینترنتی) قرار
گرفته و ممکن است از امنیت باالیی برخوردار نباشند.
آنطور که گفته میشد ،پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول از بانک
مرکزی خواسته بودند که نسبت به ارائه رمز دوم یکبار مصرف
و پویا به مردم اقدام کند تا امنیت این خریدها افزایش یابد .در
همین راستا ،در سال گذشته اعالم شد که رمزهای دوم پویا از
خرداد ماه امسال اجباری خواهد شد و رمزهای دوم ثابت قابل
استفاده نیست .قرار بود این طرح بر پایه اپلیکیشن اجرایی شده
و مشتریان بانکی پس از احراز هویت حضوری ،بتوانند از طریق
اپلیکیشنهای بانکی نسبت به دریافت رمز دوم یکبار مصرف
اقدام کنند .با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشیهای
آیفون استفاده میکنند ،اقدام شرکت اپل در مسدودسازی برخی
اپلیکیشنهای ایرانی سبب شد تا اجرای این طرح از طریق
اپلیکیشن متوقف شود و بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد
مشکل در اپلیکیشنها به دنبال شیوه دیگری برای دریافت رمز
دوم پویا باشد .مسئوالن بانک مرکزی درخصوص زمان اجرایی
شدن این طرح صحبتی نکردند و گفتند که باید برای این موضوع
تصمیمگیری و با دقت عمل ،اجرایی شود .این در حالی است
که بانک ملت اعالم کرده است که از ابتدای شهریورماه ،تمامی
تراکنشهای نیازمند رمز دوم کارت (به جز قبوض عمومی
همچون برق ،آب ،گاز و تلفن) صرفاً با استفاده از رمز دوم پویا
امکانپذیر خواهد بود؛ به عبارت دیگر استفاده از رمز دوم پویا در
این بانک از اول شهریور اجباری میشود .با این خبر این گمان
میرفت که بانک مرکزی اجرای این طرح را در دستور کار خود
قرار داده و از شهریور ماه استفاده از رمز دوم پویا اجباری خواهد
شد ،اما پیگیریهای ایسنا از مقامهای مسئول حاکی از آن است
که این موضوع تنها مربوط به بانک ملت بوده و بانک مرکزی هیچ
بخشنامه یا ابالغیهای در این زمینه نداشته است و اقدام بانک
ملت ارتباطی به برنامه بانک مرکزی ندارد.
بانک مرکزی هماکنون در حال برنامهریزی برای اجرای این طرح
است و اقدام بانک ملت تنها در راستای سیاستهای خود این
بانک است.

{اقتصاد}

سال نوزدهم /شماره 5277

گزارشی از بازدهی بازار ارز ،سکه و بورس

دالر بخریم یا سکه یا سهام

بخش اقتصاد -بررسی بازده سرمایهگذاری در بازارهای مالی حاکی از آن است که
خریداران دالر و سکه در نخستین فصل سال با ضرر مواجه شدند ،اما سهامداران
عمدتا سود خوبی به دست آوردند .به گزارش ایسنا ،بسیاری از
افراد زمانی که پولی بیش از نیاز روزمرهشان به دست میآورند
یا جمع میکنند ،به فکر ایجاد سرمایهگذاری ،حفظ ارزش پول
و ایجاد ارزش افزوده از آن میافتند که هر کس به فراخور درک
و عالقه خود از اقتصاد ،اقدام به سرمایهگذاری میکند .در میان
موقعیتهای مختلف سرمایهگذاری ،در شرایطی که کشور
در معرض جریانات سیاسی و اقتصادی خاصی قرار میگیرد،
عالقه مردم به بازارهای مالی و اسکناس و سکوک افزایش پیدا
میکند؛ همانطور که در سال گذشته بسیاری از افراد در پی
افزایش قیمت دالر برای خرید این ارز به بازار هجوم بردند
و حتی خرید ارز توسط مردم در سال جاری نیز ادامه یافت.
حال آنکه بررسی روند سرمایهگذاری در بازارهای مالی ،نشان
میدهد کسانی که تحت تاثیر این هیجانات قرار نگرفتند و به
جای دالر و سکه در بازار بورس سرمایهگذاری کردند ،سود
خوبی به جیب زدند ،اما خریداران دالر و سکه ناکام ماندند.
دالر پایین کشید
در روزهای پایانی سال گذشته ،صرافیهای مجاز بانک مرکزی
هر دالر آمریکا را به قیمت  ۱۲هزار و  ۸۹۰تومان و هر یورو را
 ۱۴هزار و  ۸۰۰تومان میخریدند.
اما در همان ماههای ابتدایی امسال ،قیمت ارز باز هم با افزایش
همراه شد؛ به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه ،قیمت هر
دالر آمریکا در صرافیهای مجاز بانک مرکزی به  ۱۳هزار و
 ۹۰۰تومان و یورو به  ۱۵هزار و  ۷۰۰تومان رسید.
یک ماه بعد ،قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این
صرافیها ،دالر آمریکا را به قیمت  ۱۳هزار و  ۹۵۰تومان و یورو را  ۱۵هزار و ۸۵۰
تومان فروختند .اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایی که در روزهای
ابتدایی تیرماه قیمت هر دالر آمریکا در صرافیهای مجاز بانک مرکزی  ۱۲هزار و ۵۵۰
تومان و یورو  ۱۴هزار و  ۴۵۰تومان است .این در حالی است که برخی از دالالن بازار
ارز معتقد بودند که نرخ دالر در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود ،اما
با کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد.
بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تا تیرماه نشان از آن دارد که افرادی که در این
مدت اقدام به سرمایهگذاری در این بازار کردهاند ،نه تنها سودی شامل حالشان نشده،
بلکه اندکی نیز ضرر کردهاند.
با توجه به قیمت  ۱۲هزار و  ۸۹۰تومانی دالر در ابتدای سال نسبت به قیمت  ۱۲هزار

و  ۵۵۰تومان امروز ،قیمت این ارز در این مدت کاهش سه درصدی داشته و عم ً
ال
بازدهی این بازار برای سرمایهگذاران آن منفی سه درصد بوده است.

وضع سکهایها تغییری نکرد
از سوی دیگر ،در روزهای پایانی سال گذشته قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید
به چهار میلیون و  ۶۵۰هزار تومان رسید و هر سکه طرح قدیم با قیمت چهار میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان معامله شد؛ نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ،دو میلیون و ۴۵۰
هزار تومان و یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان قیمتگذاری شد.
با ورود به ماه دوم سال جاری ،قیمت سکه با افزایش همراه بود و هر سکه طرح جدید
چهار میلیون و  ۸۵۵هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان قیمت
خورد .از سوی دیگر نیم سکه نیز به قیمت دو میلیون و  ۵۸۰هزار تومان و ربع سکه
هم یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه در روزهای نخستین ماه سوم سال ،تغییر چندانی نسبت به اردیبهشت

ماه نداشت؛ به طوریکه قیمت هر سکه طرح جدید چهار میلیون و  ۸۱۰هزار تومان و
طرح قدیم چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بود؛ نیم سکه و ربع سکه نیز با نرخهای دو
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان و یک میلیون و  ۷۴۰هزار تومان
خرید و فروش شدند.
اما از روزهای پایانی خردادماه قیمت دالر و سکه کاهش
یافت و در نخستین روز تیر ماه ،هر سکه طرح جدید به
قیمت چهار میلیون و  ۶۴۵هزار تومان و طرح قدیم چهار
میلیون و  ۴۵۰هزار تومان رسید.
قیمت نیم سکه در این روز دو میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و
ربع سکه یک میلیون و  ۵۸۰هزار تومان بود.
قیمت سکه در ابتدای سال جاری و پس از گذشت سه
ماه نیز ،ثابت بود و عمال سرمایهگذاران در این بازار چیزی
عایدشان نشد ،از سوی دیگر قیمت سکه در ادامه نیز
کاهشی بود و ضرر بیشتری را متوجه خریداران کرد.
سود  ۳۲درصدی صاحبان سهام
اما اوضاع بورس در این مدت متفاوت از سایر بازارهای مالی
بود؛ به طوریکه در آخرین روز کاری سال گذشته شاخص
کل بورس با رشد پر شتاب قیمتها تا رقم  ۱۷۸هزار و
 ۶۵۹واحدی رسیده بود و در ادامه در سال جاری نیز این
شاخص توانست با سرعت باالیی رشد کند و برای اولین
بار در تاریخ کانال  ۲۰۰هزار واحدی را پشت سر بگذارد.
در آخرین روز کاری فصل بهار امسال نماگر اصلی بورس
توانست تا  ۲۳۴هزار و  ۸۷۹واحد پیش رود که این رقم
رکورد جدیدی به حساب میآید اما این رکورد نه به
دلیل رشد تولید شرکتها بلکه به دلیل ارزش جایگزینی
داراییها بود .در نتیجه در مدت سه ماه بهار امسال شاخص
بازده نقدی و قیمتی بورس تهران  ۵۶هزار و  ۲۲۰واحد رشد کرد و سبب شد که
سرمایهگذاران بورسی به طور متوسط  ۳۲درصد رشد داشته باشند .البته طبیعی
است که بازدههای عنوان شده متوسط بازدههاست و بسیاری از سرمایهگذاران غیر
حرفهای بورسی که به طور مستقیم وارد معامالت شدند ،زیان کردند .به این ترتیب،
افرادی که در سه ماهه نخست سال با اطالعات درست نسبت به خرید سهام بورسی
اقدام کردند ،توانستند در این بازار سود خوبی کنند ،اما برای خریداران دالر و
سکه درامدی حاصل نشد و حتی ضرر هم کردند .این موضوعی است که بارها
مسئوالن تاکید کرده بودند که بازار ارز و سکه ریسک باالیی دارد و محل خوبی برای
سرمایهگذاری نیست ،اما برخی افراد بی تفاوت نسبت به این قضیه وارد این بازار
شده و طبیعتا ضرر کردند.

مصرفگرایی در کمین کشورهای در حال توسعه

بخش اقتصاد -تحوالت اخیر در زنجیره های ارزش جهانی حاکی از آن است که
گرچه تولید و تجارت رو به افزایش است اما شدت تجارت در زنجیره های ارزش
تولید کاال در حال کاهش است.
به گزارش خبرآنالین ،گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران از وضعیت شرکتها در سطح
جهان حاکی از این است که ارزش ایجاد شده توسط جریان خدمات رو به افزایش
می رود و زنجیره های ارزش به سمت دانش محور شدن حرکت می کنند .در این
رابطه اتاق بازرگانی تهران به بررسی گزارش موسسه مکنزی به تجزیه و تحلیل ۲۳
زنجیره ارزش جهانی در صنایع تولید کاال و خدمات در  ۴۳کشور در بازه زمانی
 ۱۹۹۵تا  ۲۰۱۷می پردازد.
چین از نقش اصلی را در تغییرات ایجاد زنجیره ارزش جهانی داشته است .این را
به وضوح می توان کانون بحثهای اخیری دانست که از سوی موسسه بین المللی
مکنزی منتشر شده است .برای پی بردن به نقش چین از جمله می توان به این

امر اشاره کرد که تا پبشش از سال ۲۰۱۲ر به طور کلی تجارت در مسافت های
طوالنی رواج یافته و سهم تجارت کاال درون منطقه ای از  ۵۱درصد به  ۴۵درصد
رسید اما این روند در سال های اخیر به ویژه در آسیا و کشورهای عضو اتحادیه
اروپا معکوس شده به طوری که سهم درون منطقه ای تجارت جهانی کاال از سال
 ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۸نزدیک به  ۲.۷واحد درصد افزایش داشته که بیان/گر آن است
که اقزایش در بازارهای نوظهور شتاب بیشتری گرفته است .این امر سبب شده تا
زنجیره ارزش جهانی به سمت تغییر از اقتصادهای پیشرفته به سمت اقتصاد های
نوظهور برود .مطابق با پیش بینی های فعلی بازارهای نوظهور تا سال  ۲۰۲۵تقریبا
دو سوم کاالهای تولیدی جهان را مصرف می کنند .به این اعتبار گفته می شود تا
سال  ۲۰۳۰کشورهای در حال توسعه به رهبری چین نیمی از مصرف زمین را به
خود اختصاص دهند.
برای فهم بهتر تفاوتهایی که در مسیر اقتصادهای مختلف جهان وجود دارد باید

گفت ،مثال در آلمان شدت تجارت را  ۸۳درصد محاسبه کردند یعنی در صنایع
خودروسازی آن از هر  ۱۰۰واحد ۸۳ ،واحد آن تجارت شده است .این در حالی
است که  ۱۰شرکت آلمانی  ۷۵درصد صادرات صنعت خودرو را به خود اختصاص
دادند .در میان کشورهای در حال توسعه لهستانی ها با  ۱۲شرکت بیشترین تنوع
صادراتی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی دارند و نیجریه با یک شرکت کمترین
تنوع صادراتی در عرصه نفت و گاز را از آن خود کرده است .عربستان هم با سه
شرکت در بخش انرژی متنوع سازی چندانی را در چیش نگرفته و شدت تجارت
عربستان در نفت و گاز  ۵۲درصد بوده است.
شدت تجارت در ترکیه و چین که هر دو در صنایع نساجی و پوشاک ،مازاد تجاری
و تخصص دارند به ترتیب  ۵۰و  ۳۹درصد است .در چین هشت شرکت عمال ۷۵
درصد صادرات در بخش نساجی و پوشاک را از آن خود کرده که این رقم در ترکیه
به  ۹می رسد.

مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن در مراسم تجلیل از خبرنگاران خبر داد:

افتتاح 12پروژه ملی و زیربنایی به ارزش 222میلیارد تومان در هفته دولت
گیالن امروز ،علیرضا خانی -شرکت برق منطقه ای گیالن بر اساس مسوولیت
اجتماعی وتالش به منظور توسعه پایدار کشور ،مسوولیت تامین ،انتقال وفروش
انرژی الکتریکی را بر اساس ضوابط ومقرارت وزارت نیرو وشرکت توانیر با تاکید
بر رعایت الزامات زیست محیطی و رضایت حداکثری مشتریان را بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن با ذکر مطلب فوق ضمن تبریک روز
خبرنگار به اصحاب رسانه های گروهی خاطر نشان ساخت خبرنگاران با زحمات
شبانه روزی و با کمترین درامد بهترین و به روز ترین اخبار را در اختیار افکار
عمومی قرار می دهند،و در واقع پل ارتباطی بین مردم و مسووالن هستند ،وی
درادامه ضمن تشریح راهکارهای کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار مصرف برق
مهمترین پست ها ،خطوط و نیروگاه ها برق استان را تا پایان تیرماه سالجاری
تشریح کرد وگفت قبل از انقالب ما در کشوراصال هیچگونه پست 400کیلوولت
نداشتیم در حالی که هم اکنون استان دارای یک پست  400کیلوولت است .وی
همچنین از تعداد 14پست 230کیلوولت بعد از انقالب تا پایان تیرماه در استان
خبر داد که این رقم قبل از انقالب فقط 3ایستگاه بود،بلبل آبادی همچنین تعداد
های پست های 63کیلوولت در قبل از انقالب را 9پست ذکر کرد که این رقم تا
پایان تیرماه 1398به 53ایستگاه افزایش یافته است،او همچنین خاطرنشان ساخت
قبل از انقالب ما هیچ گونه خطوط انتقال 400کیلوولت در استان نداشتیم در
صورتی که هم اکنون ما حدود 256کیلومتر خط انتقال 400کیلوولت در استان
داریم،مدیرعامل برق منطقه ای گیالن در ادامه طول خطوط 230کیلوولت در
استان گیالن را بعد از انقالب و تا پایان تیر ماه 1099/47 ،98کیلومتر ارزیابی کرد
که این رقم قبل از انقالب فقط 100/61کیلومتر بود،بلبل آبادی سپس به طول
خطوط 63کیلوولت هوایی وزمینی در قبل از انقالب اشاره کرد وگفت تا قبل از
انقالب ما فقط  557/5کیلومترمدار در استان داشتیم که این رقم تا تیرماه سال
جاری به  1403/33کیلومتر مدار افزایش را نشان می دهد.

وی همچنین قدرت نامی نیروگاهها را قبل از انقالب  497/5مگاوات ارزیابی کرد
و در ادامه خاطرنشان ساخت که این رقم بعد از انقالب تا پایان تیرماه 1398به
 2826/71مگاوات افزایش داشته است ،وی در ادامه از احداث پست جی ای
اس صومعه سرا در هفته دولت به ارزش 400میلیارد ریال خبر داد وگفت در
هفته دولت شرکت برق منطقه ای گیالن احداث نیروگاه 25مگاواتی کاسپین
انزلی .به ارزش 1300میلیارد ریال را در دستور کار دارد ،وی همچنین از افزایش
100درصدی ظرفیت پست شفت به ارزش 85میلیارد ریال وپست چابکسر به
ارزش 35میلیارد ریال خبر داد و در ادامه گفت خط تغذیه کننده پست صومعه
سرا به ارزش 7ونیم میلیارد ریال،فیبر نوری روی  6خط انتقال به طول 47کیلومتر
به ارزش16میلیاردریال،افزایش صددرصدی ظرفیت پست های اسالم وکیاشهر به

ترتیب به ارزش 45و 65میلیارد ریال،افزایش  33درصدی ظرفیت پست شهید
قلی پور رشت به ارزش 110میلیاردریال،افزایش 50درصدی ظرفیت پست شهید
انصاری لنگرود به ارزش 45میلیاردریال،افزایش 33درصدی ظرفیت پست طالقانی
رشت به ارزش 110میلیارد ریال و برقراری ارتباطات پست سیار اسالم به ارزش
 1/5میلیارد ریال از مهمترین پروژه های قابل افتتاح شرکت برق منطقه ای گیالن
در هفته دولت سالجاری است.
بلبل آبادی در پایان با اشاره به ساعات اوج مصرف برق در ششماهه اول سال از
ساعت 12ظهر الی17و از ساعت 20تا 24شب از همشهریان استانی درخواست
کرد به منظور بهره مندی تمامی هموطنان از نعمت برق در ساعت های ذکر شده
نسبت به مصرف بهینه برق نهایت تالش و صرفه جویی را بنمایند.
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