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جزئیات نظارت بر بازار ۵ قلم کاالی اساسی

اقتصاد ایران بیش از ۵۰ ســال اســت کــه با مقوله 
»کسری بودجه« دســت و پنجه نرم می کند. بودجه 
یک کشور ویترین اقتصاد آن اســت. اگر بپذیریم با 
وجود فرصت های بی شــمار و امکانات فراوان، کشور 
مــا در حکمرانی اقتصــادی با ایرادهای اساســی و 
ساختاری درگیر اســت، پس منطقی است که یکی 
از اصلی تریــن گام ها در راســتای ارتقای حکمرانی 

اقتصادی در کشور، اصالح ساختار بودجه است.
آنچــه در طول چنــد دهه گذشــته تحــت عنوان 
بودجه ریــزی انجــام می شــده اســت، صرفا ثبت 
مجموعه ای از ورودی هــا و خروجی های مالی دولت 
بودجه بودجه و ارتباط چندانی با آنچه در کشورهای 

توســعه یافته دنیــا تحت عنــوان سیاســت های 
بودجــه ای اتفــاق می افتــد، نــدارد. حاکمیت و 
دولتمــردان ایران هیــچ اســتراتژی و برنامه ریزی 
بلندمدتی برای توسعه پایدار اقتصاد نداشته اند و این 
بالتکلیفی عمال فرصت رشــد و توسعه اقتصادمان را 

کمرنگ کرده است.
مدیریت بودجــه و بخش عمومی در ایــران به طور 
عمده ذیل دو دســتگاه ســازمان برنامه و بودجه و 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی صــورت می گیرد. 
از نظر اجزای بودجه، بعد مصــارف بودجه در اختیار 
ســازمان برنامه و بودجه اســت. این در حالی است 
که منابع بودجه به طور عمــده از طریق وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تامین می شــود. از 
ســوی دیگر، در زمان اجرای بودجه در شکل کنونی 
آن، فرآیند تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه 

و پرداخت توسط خزانه داری انجام می شود.
به عالوه، در قانون برنامــه و بودجه، نظارت عملیاتی 

برعهده ســازمان برنامــه و بودجه و نظــارت مالی 
برعهــده وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت. نبود 
ســازوکارهای مشــخصی بــرای ارتبــاط بین این 
دو دســتگاه باعث شــده اســت تا اجرای بودجه به 
صورت یکپارچه دنبال نشــود. همین امر باعث بروز 
اختالف نظر این دستگاه ها در خصوص اجرای برخی 

از اصالحات ساختاری شده است.
سیاســت های اقتصادی ۴ دهه گذشــته به گونه ای 
بودجه که نتوانســته نظر مثبت مردم را تامین کند. 
جدای از آن، ماهیت سیاســت گذاری های اقتصادی 
ســبب ایجاد و تجمع مشــکالت متعدد اقتصادی و 
ناتوانی دولت ها در حل و فصل آنها شده است. بودجه 
عمومی در ایران، عالوه بر کسری مزمن و ساختاری، 
وابستگی بســیاری هم به درآمدهای نفتی دارد. در 
اکثر ســال ها درآمدهای نفتی نتوانســته اســت از 
شدت کســری بودجه بکاهد و جبران کننده بخشی 
از کسری ســاختاری بودجه و ناترازی دخل و خرج 

دولت باشد.
طی دو دهه گذشته به طور میانگین ۴۷ درصد از کل 
مخارج جاری و عمرانی دولــت از محل درآمدهای 
عمومی تامین شــده اســت. مابقی مخــارج دولت 
)حدود ۴۰ درصد( از محــل درآمدهای نفتی تامین 
شــده و مابقی در حدود ۱۳ درصد به صورت کسری 
بودجه باقی مانده است. ســهم درآمدهای نفتی در 
تامین مخارج دولت در برخی سال ها حتی به نزدیک 
۶۰ درصد هم رسیده است، بنابراین درآمدهای نفتی 
نه تنها نقش عمده ای در تامین مخارج عمرانی دولت 
برعهده داشــته، بلکه حتی بخش قابــل توجهی از 
هزینه های جاری دولت نیز از محل درآمدهای نفتی 

تامین شده است.
یکی از اصلی ترین ریشه های کسری بودجه مزمن و 
ساختاری، گســتردگی و حجم زیاد تعهدات دولت و 

ساختار بزرگ و پرهزینه بخش دولتی است.
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درخواست ارزی اتاق ایران از دولت
رامین شــهراد  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران با انتشــار بیانیه ای از دولت خواست 
تخصیــص دالر ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به ســوی 
اجرای سیاســت ارز تک نرخی در بلندمدت از طریق 

کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.
از فروردین سال گذشــته دولت برای مهار ارز در بازار 
داخلی تصمیم به اجرای سیاست ارز تک نرخی گرفت 
تا بدین منظور از اقشــار کم درآمــد جامعه حمایت 
کند. اگرچه دولت امیــدوار بود با اجــرای این طرح 
بتواند قیمت کاالها و به خصوص کاالهای اساســی را 
در بازار کنترل کند، اما برخی ســوء استفاده ها از ارز 
دولتی عمال دولت را در دســتیابی به هدف مورد نظر 
ناکام گذاشــت. چندی پیش برخی احتماالت مبنی 
بر حــذف ارز دولتی مطرح شــد که نهایتــا با اعالم 
ربیعی، ســخنگوی دولت عمر این احتماالت به پایان 
رسید و سیاســت تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای 

اساسی ادامه یافت. 
اکنون اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران کــه از همــان ابتدا مخالخــت خــود را با ارز 
تک نرخی  اعالم کرده بــود، در بیانیه ای خواســتار 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است.
این بیانیــه افزایش تورم، گســترش رانت و فســاد 
در جامعــه و کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه توان 
سیاســت گذاری دولت و همچنیــن تضعیف تولید 
داخلــی را نشــانه های ناکارآمــدی سیاســت های 

ارزی دولت دانسته و نوشته اســت: تخصیص منابع 
قابل توجه ارز ترجیحی در ســال گذشته، در تحقق 
هدف حفظ قدرت خرید خانوارهــا در برابر تورم های 
فزاینده، موفق عمل نکرده و شــاهد ایــن امر، تفاوت 
نه چنــدان محســوس تــورم کاالهای اساســی و 

غیراساسی در سال ۹۷ است.
این بیانیه می افزاید: تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی 
با نرخ هــای نیمایــی و آزاد، بــه گســترش رانت و 
فســاد در جامعه و کاهــش اعتماد عمومــی به توان 
سیاســت گذاری دولت، منجر شده اســت. افزایش 
محســوس واردات برخی کاالهای اساســی در سال 
۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع 
دولتی و آزاد اقالم مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد 
شکل  گرفته در اثر سیاســت گذاری نامطلوب ارزی 

است.
اجرای سیاســت تخصیص ارز یارانه ای، در مواردی 
تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشــته که شرایط 
رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کاالهای مشــابه اقالم 

اساسی وارداتی، از دالیل این امر به شمار می رود.
اتاق ایــران پــس از مطرح کــردن ایراداتــی که به 
سیاســت های ارزی فعلی وارد است، هشت پیشنهاد 
جایگزین به دولــت ارائه کرده که بــه گفته این نهاد 

می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
بیانیه اتاق ایران ضمن تاکید بــر توقف تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی، نوشــته اســت: باید حرکت به سوی 

اجرای سیاســت تک نرخی در بلندمــدت از طریق 
کاهش شــکاف بازار نیمــا و بــازار آزاد، در کنار اخذ 
مالیــات بر عایدی ســرمایه از معامــالت ارزی بابت 

مابه التفاوت نرخ ارز حرکت کرد.
- منابع ایجادشــده از محل حــذف ارز ترجیحی به 
پرداخت یارانه نقدی به اقشــار آســیب پذیر و کمک 
به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشــخص تخصیص 

یابد.
- بر شناســایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای 
پرهیز از تکــرار تجربیــات غلط گذشــته در زمینه 

پرداخت یارانه همگانی تمرکز شود. 
-  تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، 
بازپرداخــت بدهی های دولت بــه بخش خصوصی، 
بانک ها و تأمیــن اجتماعی از محل ســایر منابع آزاد 

شده ناشی از حذف ارز یارانه ای پرداخت شود.
- در راســتای مدیریــت صحیح ثبت سفارشــات و 
جلوگیری از پیدایش زمینه های رانت جویی، نیازهای 
وارداتی تعیین شده و با دستگاه های درگیر با فرآیند 

تخصیص ارز و واردات هماهنگی انجام شود.
-  حقوق ورودی مواد اولیه و ماشــین آالت مورد نیاز 

بخش تولید کشور حداقل سازی شود.
- و نهایتــا اینکه ســهم واردات در مقابل صادرات در 
بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه سازی برای 
بازگردانــدن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشــور 

افزایش یابد.

سرمقاله

ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران و 
کمیسیون اوراق بهادار عراق، در تهران 
تفاهمنامه همکاری امضــا کردند.در 
این مراسم که با حضور رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهــادار ایران، معاونان و 
اعضای هیــات مدیره این ســازمان و 
همچنیــن رئیس کمیســیون اوراق 
بهادار عراق، ســفیر و هیــات همراه 
برگــزار شــد، دو طــرف در خصوص 
تاســیس صنــدوق ســرمایه گذاری 
مشترک بر اساس مدل مســتر فاند و 

صندوق در صندوق توافق کردند.
تاسیس شــعبه بورس کاال در عراق و 
ایجاد بســتری برای صادرات و واردات 

کاال از ایــن مســیر، 
مشــاوره در خصوص 
مباحث حقوقی و فنی 
مرتبط با بازار سرمایه 
از دیگر محورهای این 

تفاهمنامه بود.
در این مراسم دو طرف همچنین برای 
مشــاوره و تبادل نظر در حوزه ســواد 
مالی، همــکاری آموزشــی و مالی به 
ویــژه در حوزه برگزاری نمایشــگاه 
و راه انــدازی IRVEX  عربــی، 
چاپ کتاب های بازار ســرمایه به عربی 
و برگــزاری دوره هــای MBA بازار 
ســرمایه در عــراق توافــق کردند.در 

مراسم،  این  حاشــیه 
شاپور محمدی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشــاره بــه اراده 
دو طــرف برای توســعه 
ابزارهای مالی- اسالمی گفت: مشارکت در 
توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات 
در بازار سرمایه و تشــکیل صندوق های 
سرمایه گذاری مشــترک برای توسعه 
بازارهای اســالمی از محورهای مورد 
تاکید است که  این تفاهمنامه مقدمات 

آن را فراهم خواهد کرد.
محمدی افزود: با توجه به قرابت باالی 
اقتصادی و فرهنگی دو کشــور، به نظر 

می رســد بتوانیم در حــوزه ابزارهای 
مالی اســالمی و انتشــار آن، اقدامات 
موثری را در آینده ای نزدیک عملیاتی 
کنیم. همچنین در خصوص لیســت 
شــدن شــرکت های ما در عــراق و 
شرکت های عراقی در بورس تهران به 
توافق رسیدیم که کار گروه ویژه ای نیز 

روی این موضوع کار خواهد کرد.
ما در حــوزه هایی مثل همســازی و 
هماهنگ سازی سیستم حقوقی بازار 
سرمایه ایران و عراق و توسعه بورس های 
کاالیی در عراق و پلتفرم مشــترک در 
ایــن تفاهمنامــه گفتگــو کردیم که 

امیدواریم به سرعت عملیاتی شود.

بورس

تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عراق
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تعهدات بی حســاب و کتاب دولت و ســاختار 
پرحجم و چــاق دولت و بخش عمومــی نیز در 
اثر غلبــه نگاهی خاصــی به مفهــوم و کارکرد 
دولت شــکل گرفته که نقش نامحدود و مسلط 
برای دولت در اقتصاد و جامعــه به وجود آورده 
اســت. این نوع نگاه، دولت را عهده دار تعهدات 
اجتماعی نامحدود و مسوول مســتقیم تامین 
رفاه و گســترش عدالت اقتصــادی در جامعه 
از طریــق توزیع مســتقیم منابــع اقتصاد بین 

شهروندان می داند.
یکی دیگر از دالیل کســری بودجه، بهره وری 
پایین دولت و کارایی پایین بدنه اجرایی دولت 
اســت. در اکثر قریب به اتفاق دســتگاه های 
دولتــی شــواهدی از ناکارایــی از قبیــل 
نیروی انسانی مازاد، انباشــت بیش از اندازه 
دارایــی ثابت، مــوازی کاری، تعــداد مراکز 
تصمیم گیــری و ناکارایی بروکراســی قابل 

مشاهده است.
به نظر می رســد وقت آن رســیده که بپذیریم 
عرصه مدیریت اقتصادی، عرصه کوشش و خطا 
و ســخنرانی و خالقیت های فردی نیست، بلکه 
قواعد و اصول مشــخصی دارد کــه اگر رعایت 

نشود، نتیجه نامطلوب خواهد بود.
حــوزه  در  جــدی  چالش هــای  از  یکــی 
سیاســت گذاری، انتخاب زمان صحیح اجرای 

سیاست است. 
به طــور طبیعی بهتریــن زمان بــرای اصالح 
ســاختاری بودجه، دوران رونق و ثبات نســبی 
است، اما متاســفانه در آن دوران سیاست گذار 
هیچ گوش شــنوایی برای توصیه های اصالحی 
نــدارد و نیــازی به اصــالح و بهبــود عملکرد 
خود احســاس نمی کند. به همیــن دلیل ناچار 
اصالحات اقتصادی در دوره هایی مطرح می شود 

که نظام اقتصادی به بن بست می رسد. 
در این زمان اســت کــه توصیه هــای علمی و 
اقتصادی حتی از مسیر اضطرار تا حدی شنیده 
می شــود و می توان امیدوار بود که قدم هایی هر 
چند کوتاه در جهت اصالح ســاختاری برداشته 

شود.
البته موضوع دیگر، تحریم ها اســت. در شرایط 
تحریمی و به فرض این که تا دو یا سه سال آینده 
تحریم ها ادامه خواهد داشت، ناگزیر باید آرایش 
اقتصادی کشور به آرایشــی متناسب با شرایط 

موجود تغییر کند. 
در این راستا، اگر اصالحات ساختاری بودجه را 
تالش برای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، 
توجه به کاهش نابرابــری و بازتوزیع عادالنه تر 
یارانه ها و حمایت موثرتر از اقشار ضعیف جامعه 
بدانیم، می توان گفت اکنون زمان مناسبی برای 
این تغییــر آرایش و مقاوم تر کــردن اقتصاد در 

برابر تحریم ها است.
طرح اصالح ســاختار بودجــه در مقطع زمانی 
حال، ایــن شــانس را دارد که تمامــی ارکان و 
نهادهای کشــور نســبت به ضــرورت اصالح 
ســاختاری آن اتفاق نظر دارند. حل مشــکالت 
ســاختاری کســری بودجه نیازمند اصالحات 
گســترده ای اســت که مهم تریــن آن، تمرکز 
دولت بــر ماموریت هــای اصلــی و اجتناب از 
پذیرش تعهدات مالی فراتر از درآمدهای پایدار 

بودجه ای است. 
در این راستا، اقداماتی همچن افزایش شفافیت 
و انضباط مالی دولت، کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی و قاعده مند کردن شــیوه جبران کسری 

بودجه و نظایر آن ضروری است. 
اصالح ساختار بودجه دارای چنان اهمیتی است 
که باید هر چه زودتر و با همکاری تمامی قوان و 
نهادهای تصمیم گیری و اجرایی به عنوان پروژه 

حیاتی دولت در دستور کار قرار گیرد.
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بازار سرمایه در دستان سهم های کوچک
محمدمیالد عبداللهی   به عقیده کارشناســان 
وضعیــت کنونی بازار ســرمایه، حاوی چشــم انداز 
مثبتی است که امکان سرمایه گذاری را برای افراد به 

شرط متحمل نشدن ضرر فراهم خواهد کرد.
از جمله دالیل رونق بازار ســرمایه را می توان در حال 
حاضر ارائه گزارش های ســه ماهه مثبت شــرکت ها 
دانســت، به طوریکه به عقیده کارشناسان  این بازار 
روند مثبت ادامه دار و امیدوارکننــده خواهد بود. به 
همین منظور قالیباف مدیرعامل سابق شرکت بورس 
تهران گفت:  بازار همیشــه روندی رو به جلو داشته و 

آمارکدهای معامالتی همواره روبه باال است؛ 
او افزود: در حال حاضر اســتقبال از بازار بیشتر شده و 
حاال زمان رونق بازار اســت،  به طور معمول در زمان 
رونق بازار، کدهای بورســی و عرضه های اولیه بیشتر 
می شود که این مهم برای ســرمایه گذار جذاب است 

اتفاق خوبی تلقی خواهد شد.
او در ادامه اضافه کرد: یکی از دالیلی که باعث شــده 
درخواست کدهای بورسی افزایش داشته باشد، این 
است که ســایر بازارها آنچنان شلوغ نیست  اما بورس 
با روند رو به باال باعث رونق شده که همین امر مردم را 
به سمت بازارسرمایه می کشاند. به طور معمول، سهام 
در دوران رونق عرضه می شود و در دوره رکود، عرضه 

اولیه خریدار زیادی به خود نمی بیند .
قالیبــاف در خصوص ورود افــراد تــازه وارد به بازار 
ســهام گفت : بهتر اســت این افراد ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم انجام دهند و از امکانات صندوق های 
سرمایه گذاری، ETF، شرکت های مشاوره سرمایه 
گذاری و ســبدگردان ها اســتفاده کننــد. نهادهای 
خوبی در بازار ایجاد شــده که می تواننــد به افرادی 
که خودشــان فرصت نداشــته یا دانشــی در زمینه 
ســرمایه گذاری ندارند کمک کنند تا بتوانند انتخاب 
ها و تصمیم های  درســتی بگیرند. توصیه می شــود 
ســرمایه گذاران برای اینکه بتوانند بــازده خوبی از 
بازار کســب کنند و متحمل ضرر نشوند، حتما از این 
نهادها اســتفاده کنند.این کارشــناس بازار نسبت 
به عرضه اولیه برخی از ســهام ها با قیمــت باال افزود: 
اغلب قیمت ها  توســط بازار تعیین می شود. به طور 
طبیعی هر فــرد خودش بــا دیدن این گــزارش ها 
تصمیم می گیرد چه ســهمی را خریــداری کند. هر 
شرکتی قیمتی را برای ســهامش تعیین می کند که 
بازار می تواند نسبت به آن پولی پرداخت نکند، به هر 
حال بحث بر سر این است که یک طرف خریدار و یک 
طرف فروشنده قرار دارد و براســاس عرضه و تقاضا، 
قیمت تعیین خواهد شــد.به طبع اگر قیمت سهمی 

در عرضه اولیه گران باشــد، پس از افت و رسیدن به 
نقطه تعادل می توانده بازده باالیی به سهامدارعرضه 
کند. ادبیات عرضه اولیه این اســت، افــرادی که در 
عرضه اولیه ســهمی خریداری می کنند نســبت به 
افراد دیگر بازده باالتری بدســت می آورند.قالیباف 
در خصوص چشم انداز آینده بازار سرمایه اعالم کرد: 
مفهوم بازارســرمایه این نیســت که، در حال حاضر 
بتوان سرمایه گذاری شکل داد ، ولی بعد از آن فرصتی 
ایجاد نخواهدشد! به عبارتی می توان در بازار سرمایه 
حضور دائمی داشت. اینکه بازار رویه باال و پایین دارد، 
حاصل اثرگذاری متغیرهای زیادی است که برخی از 
آن ها اقتصادی و بعضی دیگــر عواملی بیرون از بحث 
اقتصاد اســت.  امابا توجه به اینکه گزارش های سه 
ماه شــرکت ها خیلی خوب و مثبت اســت و همین 

گزارشها چشم اندازمثبتی را از بازار نشان می دهند.
 او تصریح کرد: به نظر می رســد یکی از جذابیت های 
بازار، عرضه های اولیه است که منجر به افزایش تقاضا 

شده و کدهای بورسی جدید وارد بازار می کند. 
عرضه اولیه یک فرصتی اســت که هم در بورس و هم 
در فرابورس بــه طور جدی برروی آن کار می شــود. 
بازار ما درحال حاضر تنوع خیلــی خوبی دارد، هم از 
نظر صنایع مختلف و سهام شرکت ها که شامل ۵۰۰ 

شرکت بورسی و فرابورسی است.

دالیل رشد کم رمق شاخص بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: حرکت نقدینگی به 
سمت ســهم های کوچک از جمله موضوع هایی است 
که به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داده و از شتاب رشد 

شاخص بورس کاسته است.
علی مهرآور به علت رشــد کم رمق شاخص بورس در 
چند روز اخیر اشــاره کرد و گفت: گزارش های مالی 
منتشر شده از سوی شــرکت ها نشان دهنده وضعیت 
مطلوب و مناســب بودن میزان فروش آنها است که 
این موضوع نتیجه بسیار خوبی را با خود در سودآوری 
شــرکت ها و بهبود شــرایط حاکم در بازار به همراه 

داشته است.
وی افزود: عده ای با هدف ســوداگری و سفته بازی به 
سمت سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و خرید 
ســهام آنها پیش می روند و منجر به رشد قابل توجه 

برخی از سهم های زیانده می شوند.
مهــرآور  اظهار داشــت: ایــن موضوع باعث شــد تا 
ســهم هایی که به لحاظ بنیــادی و فاندامنتالی قوی 

هستند مورد بی توجهی سهامداران قرار گیرد.
مدیر عامل کارگزاری بانک ســامان اظهار داشــت: 

وضعیت حاکم در بازار به صورت کوتاه مدت و مقطعی 
است و به زودی ســهم های با ارزش در بورس توسط 
فعاالن بازار شناســایی و بازار به سمت آنها سوق پیدا 

می کند.
وی با بیان اینکه کسانی که براساس منطق و علم سهم 
را خریداری نمی کنند متضرر می شوند، گفت: توصیه 
ما به فعاالن بازار که حرفه ای عمل نمی کنند این است 
که به هیچ عنوان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند، زیرا 
پیروی از شــایعات در یک مقطع کوتــاه مدت باعث 
کسب سود سهامداران می شود اما افرادی که با هدف 
سفته بازی وارد بازار شــدند بعد از کسب سود از بازار 
خارج می شــوند و بعد از  آن با توجه به اینکه آن سهم 
از دید بنیــادی دارای اطالعات خوبی نیســت دیگر 

خریداری برای این سهم ها وجود نخواهد داشت.
مهرآور افزود: شــرایط موجــود و اطالعاتــی که از 
ســهم های با پتانســیل بــاال مانند پتروشــیمی ها 
پاالیشــگاهی ها، معدنی هــا و پتروشــیمی ها ابالغ 
می شــود نشــان می دهد که وضعیت بــازار مثبت و 
روند بازار صعودی خواهد بود اما رقم دقیق شــاخص 
قابل پیش بینی نیست.این کارشــناس بازار سرمایه 
در پایان اظهار داشــت: براســاس تحلیــل بنیادی 
ســهامداران برای حفــظ منافع خود باید به ســراغ 

سهام هایی بروند که از سودآوری خوبی برخوردارند.

در بازار بورس دیروز چه گذشت؟
شــاخص کل در بازار بورس دیروز )سه شنبه( ۴۰۹ 
واحد رشــد داشــت که در نهایت این شاخص به رقم 

۲۵۲ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.
براســاس معامالت دیروز بیش از یک میلیارد سهم، 
حق تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۶ هــزار و ۴۲۷ 

میلیارد ریال در ۲۲۴ هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هــم وزن( بــا ۵۴۳ واحد 
افزایش به ۶۱ هــزار و ۲۰۰ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با ۳۶۴ واحد رشــد به ۴۱ هزار و ۳۱ واحد 
رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با ۶۶۴ واحد افزایش 
به رقم ۲۸۱ هزار و ۳۷۶ واحد رســید، شــاخص بازار 
اول ۱۶۷ واحد و شــاخص بازار دوم یک هزار و ۴۱۳ 

واحد افزایش داشتند.
عالوه بــر این در بیــن تمامی نمادها، نماد ســرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با ۱۶۱ واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران)همراه( با ۱۰۴ واحد، البراتوار داروسازی 
دکتــر عبیدی ) دعبیــد( با ۷۶ واحد و پتروشــیمی 
پردیس )شپدیس( با ۶۴  واحد بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص کل داشتند.
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عرضه شد
رئیس کل بانــک مرکزی گفت: در یک ســال 
گذشــته ۲۷.۵ میلیارد دالر ارز در سامانه نیما 

عرضه شده است.
عبدالناصر همتی با اشــاره به تعمیق تدریجی 
ســامانه نیما اعالم کرد: ســه میلیارد دالر از ارز 
عرضه شده در سامانه نیما، مربوط به واردات در 

مقابل صادرات خود و غیر بوده است.
وی اضافه کرد: این حجم از عرضه ارز با ۷۴ هزار 

مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است.
رئیــس کل بانک مرکــزی افزود ایــن حجم از 
عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان، موجب 
۱۰۸ هزار مورد تأمیــن واردات به میزان حدود 
۲۲میلیارد دالر شــده اســت و بقیه نیز صرف 
تسویه تعهدات بانک ها شــده یا در جریان اقدام 

برای تأمین است.
همتــی تاکید کرد: بیــش از ۴۶میلیــارد دالر 
مبادله در ســال اول فعالیت ســامانه نیما نقش 
مهمی به ایــن ســامانه در مبــادالت تجارت 

خارجی کشور داده است.

دو بانک اماراتی برای همکاری با 
ایران اعالم آمادگی کردند

دبیر کل کانون صرافان ایــران گفت: نکته دیگر 
آن است که اگر دوباره روابط ما با امارات به روال 
قبلی بازگردد، آیا تاجران ما از این خط استقبال 
خواهند کــرد؟ چــون قانون اخــذ ۵ درصدی 
مالیات که دولــت امارات متحــده عربی وضع 
کرده به میزان زیادی هزینه هــای نقل و انتقال 

مالی را افزایش خواهد داد.
شهاب قربانی در خصوص انتشار اخباری مبنی 
بر افزایش روابط مالی ایران و امارات به خصوص 
در حوزه بانکی ، صرافی و نقــل و انتقالت ارزی 
گفت: تا آنجا که ما اطالع داریم دو بانک اماراتی 
برای همکاری مالی با ایران اعالم آمادگی کردند 
و صحبت هایــی در این خصوص آغاز شــده اما 
هنوز در بــازار و جنبه اجرایــی اتفاقی رخ نداده 

است.
وی در خصــوص نقــل و انتقــاالت در حــوزه 
صرافی ها گفت:تا آنجا که مــن اطالع دارم هیچ 
تغییری در این حــوزه صورت نگرفته اســت و 
میزان تبادالت همان مقدار قبلی است و با حجم 
دو ســال پیش یعنی پیــش از تحریم ها فاصله 

بسیاری دارد.
قربانی در خصوص تاثیر افزایش حجم مبادالت 
و تعــدد کانال های مالــی با امارات بــر تجارت 
خارجی کشــور گفت: از ســال ها پیش، امارات 
پل ارتباطی منطقه محســوب می شد و بسیاری 
از کارهــای تجــاری و حواله های ایــران اعم از 
دولتی و بخش خصوصی با کشــورهای دیگر از 
آمریکا شمالی گرفته تا شــرق آسیا از این کشور 
صورت می گرفت، طبیعی است که اگر شرایط به 
سال های برجام بازگردد تجارت خارجی ما دچار 
تحول اساسی خواهد شد و بخش زیادی از منابع 

ارزی ما از این الین جابجا خواهند شد.
وی ادامه داد: پــس از برجام مــا همکاری های 
بســیار خوبی با بانک ها و موسسات مالی امارات 
داشــتیم ضمن آنکه بانک ملی و صادرات شعبه 
دبی نیــز نقش مهمــی در صــدور حواله جات 
و جابجایی پول داشــتند و هماننــد یک بانک 

خارجی عمل می کردند.
قربانی با اشــاره به افزایــش هزینه های تبادل 
بانکی گفت: نکته دیگر آن اســت که اگر دوباره 
روابط ما با امــارات به روال قبلــی بازگردد، آیا 
تاجران مــا از این خط اســتقبال خواهند کرد؟ 
چون قانــون اخذ ۵ درصدی مالیــات که دولت 
امارات متحده عربی وضع کرده به میزان زیادی 
هزینه های نقل و انتقــال مالی را افزایش خواهد 

داد.



هرمزگانآمادهبرپاییکنگرهملیشهدامیشود

برگزاری 10 یادواره شهدا در بندرعباس
خریدار   معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انسانی شــهرداری بندرعباس از برگزاری ۱۰ یادواره 
شهدا، ساخت سردیس از شهدای استان و همچنین 
المان بزرگ شهدا تا قبل از برگزاری کنگره ملی شهدا 

خبر داد.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امــور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، محمدمهــدی جهانبخش 
در جلســه هماهنگی کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
کنگره ملی شــهدا که دیماه ســال جاری به میزبانی 
بندرعباس برگزار می شود، اظهار کرد: اقتدار و امنیت 
ایران اســالمی مرهون رشــادت و از خودگذشتگی 

ایثارگران و شهدا است.
وی با اشــاره به اینکه برگزاری کنگره های شــهدا از 
راه های موثــر ماندگاری ارزش هــای دفاع مقدس و 
انتقال آن به آیندگان است، افزود: این کنگره با هدف 
ترویج فرهنگ شــهادت و ارج نهادن به ایثارگری ها و 
رشادت های شهدا برگزار می شــود که بخش مهمی 
از اقدامات مورد نیاز آن توسط شهرداری بندرعباس 

انجام خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 

بندرعباس خاطرنشــان کرد: از هم اکنــون اقدامات 
مختلفی در سطح شــهر با محوریت شهدا و خصوصا 
شهدای هرمزگان در حال انجام است که برخی از آنها 
قبل و برخی دیگر حین این کنگره مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
جهانبخش با اشــاره به برخی از این اقدامات در حال 
انجام، تصریح کرد: طراحی و ســاخت المان شهدا در 
میدان شهدا)یادبود ســابق(، تکمیل المان شهیدان 
رئیســی و دارا، تعویــض و ترمیم تابلوهای شــهدا، 
ساخت سردیس از شهدای اســتان، طراحی و چاپ 
برچســب  مخصوص اتوبوس ها و غیره بخشی از این 

اقدامات است.
وی با اشاره به تهیه و چاپ بروشور و تراکت با موضوع 
شهدای اســتان، ادامه داد: برگزاری ۱۰ یادواره شهدا 
در شهر بندرعباس جزو دیگر اقدامات در نظر گرفته 
شده برای اطالع رسانی در ارتباط با این رخداد بزرگ 

است.
این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنانش نیز 
عنوان کرد: با توجه به مســئولیت استانی شهرداری 
بندرعباس در برگزاری این کنگره ملی، با شهرداران 

سایر شهرهای اســتان نیز هماهنگی الزم به منظور 
انجام اقدامات تبلیغاتی و برگزاری یادواره های شهدا 

در حال انجام است.

 برگزاری کنگره ملی شهدای هرمزگان
 پس از 20 سال

فرمانده سپاه امام ســجاد )ع( استان هرمزگان گفت: 
کنگره ملی شــهدای هرمزگان پــس از قریب به ۲۰ 
سال در دی ماه سال جاری با همکاری تمامی ادارات 

و نهادهای استان در بندرعباس برگزار خواهد شد.
سرهنگ پاســدار اباذر ســاالری، فرمانده سپاه امام 
ســجاد )ع( اســتان هرمزگان با اشــاره به برگزاری 
کنگره شــهدای این اســتان بیان کرد: این کنگره، 
فرصت بســیار خوبی در جهت معرفی شهدای استان 
هرمزگان در ســطح ملی اســت. چراکه هرمزگان در 
هر سه حوزه هوایی، زمینی و دریایی در دفاع مقدس 
نقش آفرین بوده اســت. همچنین در نبرد مستقیم با 
استکبار جهانی شهدایی دارد که مردم سراسر کشور 
در قالب کنگره ملی شــهدا با این شــهیدان واالمقام 

آشنا خواهند شد.

گیالن

معــاون امــور عمرانــی و زیربنایــی 
شــهرداری بندرعباس از پیشرفت ۶۴ 
درصدی تقاطع غیرهم ســطح خواجو 
خبــر داد. عبدالرضــا بهادر بــا اعالم 
آخرین وضعیت پــروژه تقاطع غیرهم 
ســطح خواجو)چهارراه گلزار شهدا(، 
اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 

۱۹۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
وی افزود: طــول این تقاطــع غیرهم 

ســطح ۲۱۵ متر بــوده و 
دارای دو پیــاده رو به عرض 
است.معاون  سانتیمتر   ۸۰
امــور عمرانــی و زیربنایی 
بندرعبــاس  شــهرداری 
خاطرنشــان کرد: ضخامت 
عرشــه این تقاطع ۱.۶ متر 

اســت که به صورت دال مجــوف اجرا 
می شود.بهادر با اشاره به دیگر جزئیات 

فنی ایــن تقاطــع، گفت: 
طول پل با احتساب رمپ ها 
۴۰۰ متر اســت که تعداد 
۱۰۰ عدد شــمع، هرکدام 
به قطر ۱.۲ و طــول ۲۷.۵ 
متر در آن ســاخته شــده 
اســت.این مقام مســئول 
در ادامه ســخنانش نیز عنــوان کرد: 
تقاطع غیرهم ســطح خواجــو دارای 

۱۴ ستون و دو کوله و همچنین تعداد 
هشت دهانه اســت که دهانه وسط آن 
به صــورت پیش تنیده و بــه طول ۲۱ 
متر اســت.وی با بیان اینکه چهار درز 
انبســاط به طول کلی ۷۶ متر در این 
پروژه اجرا شده است، خاطرنشان کرد: 
احداث چهار راستگرد مجموعا به طول 
تقریبی ۱۲۰۰ متر از دیگر بخش های 

این تقاطع غیرهم سطح است.

با انجام برنامه بازدید تیم کارشناســی 
شــهرداری رشــت از پروژه های زباله 
ســوز ســاری و نوشــهر مقدمات کار 
ساخت نیروگاه زباله سوز رشت فراهم 

می شود.

بــه گــزارش واحــد خبــر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشــت، در این بازدید کارشناســان 
شــهرداری رشــت بــرای دریافــت 
اطالعات الزم به گفت وگو با مشــاور و 

مدیر طرح برای آغــاز عملیات اجرایی 
زباله سوز شهرداری رشت پرداختند.

بازدید کارشناسان شهرداری رشت از 
پروژه های نیروگاه زباله ســوز ساری و 
نوشهر در آشــنایی با نحوه و چگونگی 

کار این پروژه و اجرای آن در رشت موثر 
بوده و کارشناسان شهرداری اطالعات 
و آگاهــی های مفیــد و الزم در زمینه 
اجرای این پروژه در رشــت به دســت 

آوردند.

شهر

وگاه نیر

پیشرفت 64 درصدی تقاطع غیرهم سطح خواجو

وگاه زباله سوز رشت فراهم می شود مقدمات ساخت نیر
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وستای  تقویت منابع آبی 11 ر

دهستان بلوکات 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
گیــالن گفــت: منابع آبــی ۱۱ روســتای 
دهســتان بلوکات شهرســتان رودبار تقویت 

می شود.
محب علی رنج ور افزود: این طرح شامل اجرای 
۴۸ کیلومتــر لوله گــذاری خطــوط انتقال و 
توزیع، احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ و ساخت 
۴ باب مخزن زمینی بــه حجم ۲۰۰ مترمکعب 

است.
به گفته وی با بهره بــرداری از این طرح عالوه بر 
جبران کمبود آب شــرب بیش از یکهزار و ۳۰۰ 
خانوار این روســتاها، کیفیت آب آنان نیز ارتقاء 

می یابد.
وی با اشــاره به اینکه تا کنون ۲۰ میلیارد ریال 
برای اجــرای این طرح هزینه شــده، گفت: ۵۰ 
میلیارد دیگر نیز برای این طرح آبرسانی تصویب 
شده اســت در حال حاضر شهرســتان رودبار 
دارای ۱۱ هزار و ۶۰۰ مشــترک روســتایی آب 

شرب است .

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت 
پایدار جنگل های شمال

در ادامه اجرای پروژه های طرح مدیریت پایدار 
جنگل های شــمال کشــور کارگاه آموزشی - 
ترویجی برای حضور ۳۰ نفر از ذینفعان ســاکن 
در حوزه های آبخیز شهرســتان رودبار در محل 
ســالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار 

شد. 
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان گیــالن، در این 
پایــداری  زمینــه  در  آموزشــی  کارگاه 
جنگل های شــمال و فعالیت هــای جامع در 
بخش منابع طبیعی با مشــارکت جوامع محلی 

بحث و بررسی شد.
در این کارگاه تاکید شــد برنامه هــای اجرایی 
حوزه منابع طبیعی بایســتی به منظور همدلی 
و همراهی مردم در امــر حفاظت، اصالح، احیاء 
و توســعه منابع طبیعی و جلب مشــارکت آنها 

صورت پذیرد.  

پایی میز خدمت شرکت  بر
 گاز گیالن 

میز خدمت شــرکت گاز گیــالن در نماز جمعه 
سراسر استان برپا شد.

 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، روز جمعه 
۴ مرداد میز خدمت شــرکت گاز استان گیالن 
در مراســم معنــوی نمــاز جمعــه در کلیه 

شهرستان های استان برپا شد.
در این برنامه روســا و مســئولین شــرکت گاز 
به ســواالت و درخواســت هــای مراجعین و 

نمازگزاران پاسخ دادند.

پایی میز خدمت شرکت  بر
سهامی آب منطقه ای گیالن

همزمان با چهلمین سال برگزاری نماز جمعه، 
میز خدمت شــرکت ســهامی آب منطقه ای 
گیالن در مصالی بزرگ شــهر رشــت برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای گیالن، همزمان با چهلمین سال برگزاری 
نماز جمعه،  میز خدمت شــرکت سهامی آب 
منطقــه ای گیــالن در مصالی بزرگ شــهر 
رشــت با حضور معاون منابع انســانی، مالی و 
پشــتیبانی و چند تن از کارشناســان شرکت  
آب منطقــه ای گیــالن جهت رســیدگی به 
مسائل و مشکالت مردم و پاسخ گویی به آنان 

بر پا شد.



درنشستهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیالبرزبارئیسکلدادگستریاستانعنوانشد

ورت حمایت قضایی از سرمایه گذاری  ضر
خریدار    رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی البرز حمایت قضائی از ســرمایه گذاری 
را بسترســاز توســعه کارآفرینی و قوت قلب فعاالن 
اقتصادی در مسیر ایجاد اشتغال و رونق تولید عنوان 

کرد.
رحیم بناموالئی در نشســت هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانــی البرز با رئیس کل دادگســتری اســتان، 
ضرورت تشکیل نشست های مستمر کمیته حمایت 
قضائی از ســرمایه گذاری در اتاق بازرگانی استان را 
مورد تاکید قرار داد.به گفته وی اینگونه نشســت ها 
تقویت تعامل میان مرجــع قضائی و بخش خصوصی 
را در پی دارد و موجب تســریع در رسیدگی به مسائل 

قضائی و حقوقی فعاالن اقتصادی خواهد شد. 
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگر از سخنانش 
ضمن اشاره به امکانات آموزشــی اتاق بازرگانی البرز 
گفت:  در این زمینه ما بــرای هرگونه همکاری با اداره 

کل دادگستری استان آمادگی داریم.
وی به تاثیــر نمایشــگاه توانمندی هــای تولیدی، 
صنعتی و خدماتی اتاق بازرگانی اســتان در توســعه 
صادرات اشــاره کرد و گفــت: هیات هــای تجاری 
خارجی که در ســفر به البــرز با محدودیــت زمانی 

مواجه هستند و موفق به مشــاهده انواع محصوالت 
اســتان نمی شــوند،  در بازدید از این نمایشگاه با 
توانمندی های بخش تولید البرز آشــنا شده و بدین 

ترتیب بستر برای توسعه صادرات فراهم می شود.
اتاق بازرگانی البرز نخســتین اســتانی است که در 
کشــور اقدام به برپایی نمایشــگاه دایمی کرده و در 
این نمایشــگاه برای هر واحد تولیدی صادرات محور 
یک مکان مناسب درنظر گرفته شــده تا محصوالت 
تولیدی اســتان  در معرض دید  بازدید کنندگان قرار 
گیرد.رئیس پارلمــان بخش خصصی اســتان البرز 
با اشــاره به مرکز داوری اتاق بازرگانی البرز گفت: بر 
اســاس توافق به عمل آمده بین دادگســتری و اتاق 
بازرگانی پرونده های اقتصادی در امور تجاری توسط 

داوران اتاق بازرگانی بررسی می شود.
مســایل و اختالفات بخش تولید و اقتصــادی که از 
طریق داوری در این مرکز به صورت کارشناسی حل و 

فصل می شود، مورد تایید دستگاه قضایی است.
 بر اساس بند ۹ سیاست های کلی نظام در چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴ در باب امنیت 
قضایی بر استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و 

فصل دعاوی تاکید شده است.

کلیه کمیســیون ها، هیات ها، شــوراها و ستادهای 
تصمیم گیــری در دولــت مجازنــد در تصمیمات 
اقتصادی نظر فعاالن اقتصادی را جویا شــده و مورد 

توجه قرار دهند.
بناموالیی با اشــاره به ماده ۲۹ قانون بهبود مســتمر 
محیط کسب و کار افزود: قوه قضائیه و دولت اقدامات 
قانونــی الزم را برای تنظیم آیین دادرســی تجاری و 

تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می آورند.
 وی تاکید کرد: بر اســاس این ماده تا زمان تأســیس 
دادگاههــای تجاری، جرائــم مرتبط بــا فعالیتهای 
تجــاری و اختالفــات بیــن بخــش خصوصــی و 
دستگاههای اجرائی حســب مورد در شوراهای حل 
اختالف یا شــعب خاصی که رؤســای دادگســتری 
اســتانها با رعایــت صالحیت محلــی در حوزه های 

قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.
در این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز نیز 
در اظهاراتی حمایت از فعــاالن اقتصادی، رفع موانع 
تولید و مبارزه با فســاد را از اولویــت برنامه های این 
اداره کل عنوان کرد.حســین فاضلی تولید را یک نوع 
جهاد دانســت و گفت: باید همه مسئوالن ذیربط در 

رفع موانع تولید  کوشا باشند.

البرز

نماینــده عالی دولت در اســتان البرز 
از تحقق مهمترین مطالبه اســتان در 
سفر معاون اول رییس جمهور به البرز 
خبر داد و گفت: ظرف کمتر از ۲ پس از 
سفر دکتر جهانگیری دستور راه اندازی 
پروازهای مســافربری فــرودگاه پیام 

توسط هیات دولت صادر شد. 
شهبازی با اعالم این خبر مسرت بخش 
افزود: متعاقب دعوت از مسئوالن ملی 

به البرز، مطالبات استان به 
صورت دقیــق، نظام مند و 
تخصصی طرح شده و پاسخ 
درخــوری نیــز دریافت 

می شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون 
نگاه ملی در مسیر عمران و 

آبادانی البرز، همراه و پشــتیبان است، 
ادامه داد: پس از دســتاوردهای سفر 

رییــس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور به اســتان، 
اکنون شاهد تحقق مطالبه 
مردم البرز از ســفر معاون 

اول رییس جمهور هستیم.
شهبازی گفت: تنها ۲ روز پس 
از حضور معــاون اول رییس 
جمهور در البــرز اکنون شــاهد مصوبه 
هیات دولت مبنی بر راه اندازی فرودگاه 

مســافربری پیام هســتیم. این ظرفیت 
ارزشــمند که پدافند غیرعامــل برای 
فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی)ره( 
نیز محسوب می شود علی رغم صرف 
اعتبارات قابل توجــه، بالتکلیف مانده 
بــود. اکنون ایــن فرودگاه عــالوه بر 
اینکه مهمترین فرودگاه کارگو کشور 
محسوب می شود در حوزه مسافربری 

و آموزشی نیز فعالیت می کند. 

به منظور تســریع در مســیر ساخت 
مســیر ریلی میــان مجتمــع بندری 
کاســپین و خط ریل سراسری کشور، 
موافقــت نامــه همــکاری مابین این 
سازمان و شرکت ساخت و توسعه زیر 

بناهای حمل و نقل کشور در محل این 
وزارتخانه در تهران منعقد شد. 

به گزارش مدیریت روابــط عمومی و 
امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد 
انزلی، این موافقت نامــه همکاری در 

راســتای عملیاتی کردن تفاهم نامه 
مشترک اسفندماه ســال گذشته دو 
طرف در مســیر احداث خط اتصال راه 
آهن رشــت-انزلی به مجتمع بندری 
کاســپین به امضاء دکتر رضا مسرور 

رییــس هیــأت مدیــره و مدیرعامل 
سازمان و دکتر خیرا... خادمی معاون 
وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای 

حمل و نقل کشور رسید. 

سفر

حمل و نقل

ودگاه مسافربری پیام آغاز به کار می کند فر

موافقت نامه اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین منعقد شد
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ونیکی در البرز انتخابات الکتر
مدیرکل دفتر سیاســی و انتخابات استانداری 
البرز با اشــاره بــه برگزاری انتخابــات مجلس 
شورای اسالمی در اسفندماه سال جاری گفت: 
البــرز از زیرســاخت های الزم بــرای برگزاری 

الکترونیکی این انتخابات برخوردار است.
کریم حمیدوند در خصــوص فعالیت انتخاباتی 
برخی چهره هــای احتمالی بــرای نامزدی در 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 
اسالمی گفت: تبلیغات به صورت مستقیم منع 
قانونی دارد و اگر کسی در خارج از موعد قانونی 
دســت به تبلیغات زودهنگام بزند با آن برخورد 

خواهد شد.
وی در خصــوص الکترونیکی شــدن انتخابات 
در اســتان البرز هم گفت: این موضوع در اختیار 
شــورای نگهبان قرار دارد اما با توجــه به اینکه 
انتخابات شوراها هم در چند حوزه به این شکل 
برگزار شد زیرســاخت های الزم برای برگزاری 
انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی در البرز 
وجود دارد.مدیرکل دفتر سیاســی، انتخابات و 
تقسیمات کشــوری البرز در خصوص اصل ۶۴ 
قانون اساســی و افزایش تعداد نمایندگان البرز 
در مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد: البرز با 
توجه به جمعیت باال، شایستگی افزایش تعداد 
نمایندگان به خصــوص در حوزه کرج، فردیس، 

اشتهارد و آسارا را دارد.
وی از احتمال ایجاد تغییرات جزئی در تقسیمات 
البرز هم خبر داد و گفت: طــرح ایجاد دو بخش 
محمدآبــاد و کمالمهر در تابعیت شهرســتان 
کرج به وزارت کشور ارسال شــده است و به جز 
تغییراتی در نام و خطوط مرزی تغییرات دیگری 
از جمله ایجاد شهرســتان در دستور کار نیست.
حمیدوند در پاسخ به اینکه تغییر نام شهر جدید 
هشتگرد به مهســتان در چه مرحله ای قرار دارد 
هم اعالم کرد: این موضوع که با موافقت اســتان 
به وزارت کشور ارسال شده هنوز به مرحله نهایی 

وزارت کشور نرسیده است.

وز آینده  غ طی چند ر قیمت مر
کاهش می یابد

معاون بهبــود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی 
البــرز گفت: این نوســانی که  اخیــراً در قیمت 
مرغ ایجاد شــده طبیعی است و غیرقابل کنترل 
محسوب نمی شــود بنابراین طی روزهای آتی 

قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد.
نادر تقی زاده در خصوص نوســانات اخیر قیمت 
مــرغ و افزایش قیمــت در بازار مصــرف گفت: 
به خاطر افزایشــی که در مــدت اخیر در قیمت 
گوشت قرمز رخ داده، مصرف کنندگان به سمت 
گوشت سفید و عمدتاً مرغ سوق پیدا کرده اند و 

همین باعث افزایش تقاضا برای مرغ شده است.
تقی زاده افــزود: بنابراین افزایــش قیمتی که 
اخیراً در قیمت مرغ شــاهد هســتیم ناشــی از 
افزایش تقاضا برای این کاالست و از نظر تولید با 
مشکلی مواجه نیستیم.وی در ادامه با بیان اینکه 
هزینه های تولید مرغ هــم در این مدت باال رفته 
است گفت: قیمت های امروز متأثر از رخدادهای 
دو ماه گذشته اســت.در حال حاضر قیمت مرغ 
زنده ۹۹۰۰ تا ۱۰ هزار تومــان و قیمت مرغ در 
کشتارگاه ۱۳ هزار و ۶۶۰ تومان است، فروشنده 
مجاز اســت این مرغ را با پنج درصد افزایش به 
اضافه هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده 
برساند. وی ادامه داد: این نوســانی که  اخیراً در 
قیمت مرغ ایجاد شــده طبیعی است و غیرقابل 
کنتــرل محســوب نمی شــود بنابرایــن طی 
روزهای آتــی قیمت مرغ کاهش پیــدا خواهد 
کرد همانطور کــه طی دو ماه گذشــته قیمت 
مرغ از قیمت مصــوب هم کمتر بــود و دولت 
برای اســتفاده در مقاطع پرمصرف مثل زمان 

بازگشت حجاج خرید تضمینی انجام داد.



خروجاجباریسوداگرانازبازارمسکن

آیا زمان مناسبی برای خرید خانه است؟
محسن محروقی    بر اســاس اعالم بانک مرکزی 
قیمت مســکن شــهر تهــران در تیرمــاه ۱۳۹۸ به 
میانگیــن ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومــان در هر متر 
مربع رسید که نســبت به ماه قبل، تنها ۰.۴ درصد و 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۹۱ درصد رشد یافت. 
معامالت نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدی 
را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می دهد. این حجم 
از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تا کنون 

بی سابقه بوده است.
یک کارشناس بازار مســکن گفت: با توجه به این که 
قیمت مســکن در برخی مناطق تهران روند نزولی به 
خود گرفته هم اکنون زمان مناســبی برای خرید به 
قصد ســرمایه گذاری نیســت اما متقاضیان مصرفی 

می توانند اقدام کنند.
ســلمان خادم المله گفت: در صورت حفظ شــرایط 
موجود و بهبود شــاخص های اقتصادی انتظار داریم 
قیمت مســکن کاهــش و حجم معامــالت افزایش 
پیدا کند. البتــه با توجه به تاثیر آیتم های سیاســی، 
پیش بینی شــرایط اقتصاد ایران برای طوالنی مدت 

سخت شده است.
وی افزود: به دلیــل ثباتی که در بازار مســکن ایجاد 
شــده و احتمال نزول قیمــت وجــود دارد، خروج 
فروشــندگان از این بخش و ورود بــه بازارهای مولد 
می تواند سوددهی بهتری برای آنها داشته باشد؛ زیرا 
هم اکنون زمان مناســبی برای خرید مسکن به قصد 
سرمایه گذاری نیست. اما متقاضیان مصرفی به دلیل 

اجبار برای خرید طبیعتا کار خود را انجام می دهند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که قیمت هر 
کاال و محصولی از تعادل عرضه و تقاضا ناشی می شود 
تصریح کرد: در بخش مســکن، متغیرهایی مثل عدم 
ثبات اقتصادی، تغییر قیمت ارز و طال منجر به پایین 
آمدن تعداد معامالت و افزایش قیمت می شــود. در 
صورت ادامه ثبات فعلی شــاهد ایجاد تعادل در بازار 
مســکن خواهیم بود اما این موضوع مشــروط به آن 

است که متغیرهای سیاسی به بازار شوک ندهد.
خادم المله با اشــاره به کاهش ۶۵ درصدی معامالت 
مســکن شــهر تهران گفت: با کاهش قیمت، انتظار 
افزایش حجم معامــالت را خواهیم داشــت. به نظر 
می رســد که هم اکنون به دلیل ثبات بازارهای دیگر 
شــاهد کاهش قیمت مســکن و رفتن بــه وضعیت 

تعادلی هستیم.
در همیــن حال یــک کارشــناس اقتصاد مســکن 
پیش بینی کــرد: با توجه به اینکه هم اکنون نســبت 
قیمت مسکن به درآمد خانوار به حداکثر رسیده است 

و تقاضای مصرفی به شدت تضعیف شــده، بنابراین 
انتظار می رود شاهد خروج اجباری سوداگران از بازار 
مسکن و اســتقرار بازار در یک ثبات نسبی چند ساله 

باشیم.
بهروز ملکی گفت: هرچند در نیازســنجی مســکن، 
مــواردی چــون خانوارهای تازه تشــکیل شــده، 
خانوارهای منحل شده، استهالک مسکن، تخریب و 
نوســازی و حتی کمبود موجودی فعلی مسکن مورد 
توجه قرار می گیرد؛ ولی باید توجه داشــت تقاضای 
مسکن، آن بخش از نیاز است که با قدرت خرید همراه 
بوده و به بازار ورود می کند. قدرت خرید یا توان مالی 
خانوار نیز بستگی به درآمد و پس انداز گذشته، حال و 

آینده خانوار دارد. 
وی افزود: عالوه بر توان مالی خانوار، عوامل متنوعی 
چون انتظار تغییر قیمت مسکن در آینده، نقدینگی و 
تورم، بازده دارایی های رقیب، تحوالت جمعیتی و... 
بر تقاضای مســکن اثر می گذارند. از سوی دیگر، باید 
توجه داشت که مسکن، فقط کاالیی مصرفی نیست. 

این کارشناس اقتصاد مســکن با بیان این که در یک 
تقسیم بندی کلی می توان ســمت تقاضای مسکن را 
به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایه ای تقسیم کرد، 
عنوان کرد: تقاضای مصرفــی در بازار مصرفی امالک 
صــورت می پذیــرد. متقاضیان مصرفی مســکن به 
افرادی گویند که هدف آن ها تأمین ســرپناه و محلی 
برای ســکونت است؛ زیرا مســکن، یکی از ضروریات 

زندگی و کاالیی فاقد جانشین است.
ملکی تصریــح کرد: تقاضــای مصرفــی را می توان 
شــامل مواردی چون استفاده شــخصی خانوارهای 
تازه تشکیل شده، رفع بد مسکنی سرانه زیربنا و رفع 
تراکم نامناســب خانوار در واحد مســکونی، تعویض 

واحدهای مسکونی بی دوام و فرسوده و... دانست.
وی متذکر شــد: تقاضا در این بخش، عمدتا به وسیله 
خانوارهایی شــکل می گیرد که اوال ریسک گریزند؛ 
ثانیا به دنبال حفــظ ارزش ثــروت و دارایی خود در 
بلندمدت می باشند و ثالثا از آنجا که به خرید مسکن، 
نگاهی بلندمدت دارند، بنابراین نقدشــوندگی برای 

آن ها چندان با اهمیت نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه گفت: تقاضای 
ســرمایه ای در بازار دارایی امالک صورت می پذیرد. 
متقاضی ســرمایه ای، با هدف بهره منــدی از عایدی 
ســرمایه، اقدام به خرید مســکن می کند. این تقاضا 
بــه دو نوع تقاضــای خرید مســکن برای اســتفاده 
غیرشــخصی و تقاضای خرید مســکن ســوداگرانه 

تقسیم می شود.

ملکی با اشاره به تقاضای خرید مسکن برای استفاده 
غیرشــخصی )بلندمدت(، افزود: ایــن تقاضا عمدتا 
با انگیزه  هایی چون اجــاره داری و حفظ قدرت خرید 
صورت می پذیرد. در واقع »پس انــداز روی دارایی«، 
ماهیتی بلندمدت داشــته و برخواسته از اطمینان به 
افزایش بلندمدت قیمت یک نــوع دارایی، صرف نظر 
از فراز و نشــیب های کوتاه  مدت آن اســت. این نوع 
متقاضیان، تمایلی به ورود و خــروج متوالی ندارند و 

اساسا تحرکات آنان با اینرسی باالیی رخ می دهد.
وی عنوان کرد: تغییر در وضعیــت عوامل تاثیرگذار 
بر انگیزه ســرمایه گذاری - به  ویژه عامل بازدهی - بر 
میزان تقاضای خرید مســکن غیرشــخصی )برای 
نگه داری بلندمــدت( اثر می گــذارد. در این جریان 
تقاضا، افراد با هدف کســب درآمد اجاره و بهره مندی 
از افزایش بهای بلندمدت مسکن، وارد بازار می شوند. 

این کارشناس اقتصاد مســکن همچنین با اشاره به 
تقاضای خرید مسکن سوداگرانه )کوتاه مدت( تصریح 
کرد: در فرهنگ عامیانه، عموما »ســوداگری« پدیده  
ای با ماهیت کوتاه  مدت و بیانگر تالش برای کســب 
سود با بهره  گیری از نوسانات کوتاه  مدت قیمت دارایی 
اســت. از ویژگی های متقاضیان ســوداگرانه خرید 
مســکن می توان به تمایل آنان برای خانه  های خالی، 
توجه به بازارهای رقیب مسکن و ورود و خروج سریع 
)اینرسی پایین( اشاره کرد. این متقاضیان را می توان 
دارای تاثیرگــذاری باال بر نوســانات بازار مســکن 

دانست.
ملکی گفت: در این نوع سرمایه گذاری، بازدهی مورد 
نظر ســوداگر، فاصله بین قیمت خرید و فروش ملک 
در کوتاه مدت است. بر این اساس، برای یک سوداگر، 

نقدشوندگی ملک از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی متذکر شد: بررسی رفتار ســوداگران در توضیح 
پدیده های بازار مسکن ایران بســیار با اهمیت است. 
ســوداگران در دوره رونــق وارد بازار می شــوند و از 
افزایش قیمت ها حداکثر ســود را کســب می کنند و 
با پدیدار شدن عالئم رکود، به ســرعت از بازار خارج 
می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن 

همچون بانک، بورس، ارز و طال منتقل می کنند. 
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حال و هوای 
تقاضای مسکن در شرایط کنونی، عنوان کرد: قیمت 
یک متر مربع واحد مســکونی در شــهر تهران طی 
ســال های ۹۲ تا ۹۵ در حدود ۴ میلیون تومان ثابت 
بود. از ابتدای سال ۹۶ تحرک بازار مسکن شروع شد و 
منجر به رسیدن قیمت به حدود ۱۳.۵ میلیون تومان 

در شرایط کنونی شد. 
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 واکنش وزارت راه به اعالم افزایش 
وحانی ۳۰ درصدی اجاره از سوی ر

آمار ارائه شــده توســط مدیــران وزارت راه و 
شهرســازی در خصوص اجاره بهای مسکن در 
نشست مسئوالن بخش مسکن با رئیس جمهور 

برگرفته از آمارهای بانک مرکزی است.
میزان رشــد اجاره بها نسبت به ســال گذشته، 
یکی از موضوعاتی اســت که مردم، مســئوالن 
و رســانه ها در روزهــا و هفته های گذشــته بر 
ســر آن گمانه زنی هــای مختلــف و متفاوتی 
داشــته اند. بیشــتر این گمانه زنی ها و عالمات 
ســوال نیــز مربوط بــه آمــاری اســت که در 
نشســت دســت اندرکاران بخــش مســکن با 
رییس جمهوری در تاریخ ۲۹ تیرماه سال جاری 
عنوان شد. اما منبع آمار اعالم شده در نشست با 

رییس جمهور دقیقا کجاست؟
آمار ارائه شــده توســط مدیــران وزارت راه و 
شهرســازی در خصــوص اجاره بهای مســکن 
در نشســت با رئیس جمهــور مربوط بــه اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران بوده است.
نکته دوم اینکه بر اســاس آمار ارائه شــده بانک 
مرکزی، در نشســت مذکور، بررســی شاخص 
کرایه مســکن اجاری در شــهر تهران رشد ۲۳ 
درصد و در کل مناطق شهری رشد ۲۰.۷ درصد 
در خردادماه ســال جاری نســبت به ماه مشابه 

سال قبل اعالم شد.
همچنین نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران 
در خردادماه ۱۳۹۸ نســبت به ماه مشابه سال 
قبل ۱۰۴.۳ درصد اعالم شــده اســت که این 
آمار نیــز برگرفته از آمارهای خام ســامانه ثبت 

معامالت امالک و مستغالت کشور است.

پیش بینی کاهش قیمت خانه های 
کوچک در نیمه دوم سال

نایب رئیس اتحادیه امــالک تهران گفت که در 
صورت عدم افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی 
واحدهــای زیر ۱۵۰ متر نیز در نیمه دوم ســال 
کاهش ۲۰ تــا ۳۰ درصدی قیمت هــا را تجربه 

می کنند.
حسام عقبایی گفت: اکنون کاهش قیمت خانه 
مشمول واحدهای باالی ۱۵۰ متر شده است اما 
این انتظار می رود که نیمه دوم ســال با کاهش 

قیمت خانه های متراژ پایین نیز مواجه باشیم.
وی با اشــاره به جدیدترین گزارش دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
که از رشــد الک پشــتی قیمت خانه در تیر ماه  
امسال خبر می دهد، گفت: قبال هم پیش بینی 
کرده بودیم کــه قیمت ها تا پایان تابســتان به 

سمت ثبات می رود.
به گفته عقبایی واحدهای باالی ۱۵۰ متر تاپان 
شهریور ممکن اســت مجددا افت قیمت داشته 
باشــند. اما از آنجایــی که قــدرت خرید مردم 
کاهش یافته اســت و متقاضی برای واحدهای 
زیر ۱۵۰ متر بیشتر اســت فعال تا پایان شهریور 
قیمت خانــه های کوچک متراژ در سراشــیبی 

سقوط قرار نخواهد گرفت.
وی  در خصوص وضعیت بازار مســکن در نیمه 
دوم ســال گفت: توقف افزایش یا ادامه کاهش 
قیمت در نیمه دوم ســال به وضعیت بازارهای 

تاثیرگذار گره خورده است.
عقبایی پیش بینی کرد که در صورت ثبات نرخ 
ارز، خانه هــای کوچک هم از ۵ تــا ۱۰ درصد و 
حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ درصــد کاهش قیمت را 
تجریه کنند.بر اساس تحلیل عقبایی مسکن به 
طور کلی تا پایان تابســتان کاهش ۲۰ درصدی 

قیمت ها را تجربه خواهد کرد.
وی گفت: از سال گذشته شاهد آغاز دوره رکود 
مســکن هســتیم و به تازگی وارد دوره عمیق 
رکود مسکن شــدیم که مهمترین مشخصه آن 

ثبات قیمت ها است.



جکJ4بخریمیادنا؟

سدان وطنی در برابر سدان چینی
مازیار شــریف کیان    بدون شــک خودروی دنا 
یکی از بهترین و با کیفیت تریــن خودروهای ایرانی 
اســت، اما آیا می تواند به عنوان یک رقیب برای جک 
J۴ شناخته شود؟! این سوالی است که پاسخ ها به آن 
متفاوت هستند و هر کسی با توجه به سلیقه خود آنها 
را با هم مقایســه می کند. البته مقایســه قیمت دنا با 
قیمت جک J۴ به ما نشان می دهد که تا حدود زیادی 
این دو خودرو در یک رنج قرار می گیرند و به احتمال 

زیاد در بازار هم با هم رقیب هستند.
اما در اینجــا می خواهیم گزینه خرید جــک J۴ را با 
گزینه خرید دنا مقایسه کنیم و ببینیم که ایرانی ها با 
خرید کدام یک از این خودروها به یک سدان مناسب 

می رسند.

 جک J4 خودروی با ظاهر ساده 
و آپشن های فراوان

 تقریباً تمامی کســانی که برای خرید جک J۴ اقدام 
می کننــد معتقدنــد که این خــودرو از نمــای دور 

خودروی ساده و معمولی است. 
شــرکت جک و شــرکت کرمان موتور برای متفاوت 
نشــان دادن این خودرو تغییراتی در قسمت چراغ و 
همچنین در بغل خودرو به وجود آورده است که کمی 
عضالنی تر نشان داده شود. اما حقیقتا یک خودروی 
ساده با طراحی روز دنیا اســت که برای افراد شیک و 

ساده پسند انتخاب خوبی به شما می آید.
 یکی از نقاط قوت جک J۴ که در این انتخاب به شــما 
کمک می کند، استفاده از آپشن های مختلف در این 

خودرو است. 
در حقیقت آپشــن های این خودرو در حدی هستند 
که شما ممکن اســت انتظار یک خودروی مدرن را از 

آن داشته باشید.
 استفاده از سیســتم ترمز ضد قفل به همراه سیستم 
توزیــع الکترونیکــی نیــروی ترمز، وجــود فرمان 
هیدرولیــک و دکمه کنترل سیســتم صوتی بر روی 
فرمان، استفاده از آینه های برقی و صندلی های برقی 
و همچنین سنســور دنده عقب و کروز کنترل از دیگر 

ویژگی های این خودرو است.

 دنا برمبنای پلت فرم سمند با امکانات
 بهتر و بیشتر

 در طرف مقابل خــودروی دنا وجــود دارد که هم از 
لحاظ ظاهری و هم از لحاظ امکانات پیشــرفت قابل 
توجهی نســبت به ســمندهای معمولــی دارد. این 
خودرو را می توان با کیفیت تریــن خودروی داخلی 

معرفی کرد که طراحی بدنه آن جذاب تر است و فضای 
داخل کابین هم مناسب است. در کنار امکانات رفاهی 
مناسب، وجود یک پیشــرانه قوی باعث شده که دنا 
 J۴ به راحتی بتواننــد در بازار خرید و فــروش جک

مشتری پیدا کند.
 اما امکانات رفاهی و آپشــن های دنا هــم قابل توجه 

هستند. 
در این خودروی ایرانی از کیســه هوا بــرای راننده و 
سرنشین و همچنین سیستم ترمز ضد قفل و سیستم 
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز اســتفاده شده است. 
فرمان این خودروها هیدرولیکی اســت و از سیستم 
تهویه مطبــوع اتوماتیک بهره می بــرد. در دنا امکان 
جابجایــی صندلی هــای راننده و سرنشــین جلو به 
صورت کاماًل برقی وجود دارد، از شیشــه های سوالر 
استفاده شده اســت و دارای سیســتم رهیاب برای 

کنترل رانندگی است.

رانندگی با کدام یک راحت تر است؟
 بررسی مشــخصات فنی دو خودرو نشان می دهد که 
حجم موتور دنا بیشــتر اســت و از یک موتور با حجم 
۱.۷ لیتر بهــره می برد. این در حالی اســت که موتور 
استفاده شــده در جک دارای حجم ۱۴۹۹ سی سی 
است که قادر به تولید حداکثر قدرت ۱۳۸ اسب بخار 

و حداکثر گشتاور ۱۴۶ نیوتن متر است.
 از ایــن لحاظ می تــوان خودروی وطنــی را گزینه 
مناســب تر و قوی تر معرفی کرد. در خودروی جک 
از یک گیربکس پیشرفته اتوماتیک CVT استفاده 
شــده اســت که نیروی موتور را بــه چرخ های جلو 

انتقال می دهد.
 این در حالی اســت که در دنا از یک گیربکس ۵ دنده 
دســتی آن هم از نوع دیفرانســیل جلو استفاده شده 
اســت. از این لحاظ می توان ادعا کرد که جک J۴ یک 

خودروی پیشرفته تر و امروزی تر است.
یکی از بزرگترین برتری های خودروی دنا این اســت 
که سیســتم ترمز آن هم در جلو و هم در عقب از نوع 

دیسکی است.
 این در حالی اســت کــه در خودروی جک شــاهد 
اســتفاده از سیستم ترمز کاســه ای برای چرخ عقب 
 J۴ هســتیم و این می تواند در خرید و فــروش جک
تأثیر منفــی بگذارد. امــا یکــی از برتری های جک، 
مصرف ســوخت پایین اســت. این خودرو در حالت 
ترکیبی ۶.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می سوزاند. این 
در حالی است که برای دنا مصرف سوختی در حدود ۸ 
لیتر برای هر ۱۰۰ کیلومتر ثبت شده است که بسیار 

باالتر است.

مقایسه قیمت دو خودرو
 سری به ســایت دیوار می زنیم به دنبال خودروهای 
صفر و کارکــرده از دو مدل هســتیم تــا ببینیم که 

تغییرات آنها به چه صورت است. 
در بررســی بازار مشخص می شــود که قیمت جک 
J۴  به صورت صفر بین ۱۳۰ تــا ۱۴۰ میلیون تومان 
متغیر اســت. برای مدل های پایین تر هم قیمت هایی 
مانند ۱۱۰ و ۱۲۰ میلیون تومان گفته می شــود. این 
در حالی اســت که قیمت دنا در بازار در حدود ۱۲۰ تا 

۱۳۰ میلیون تومان است.

پدال
7

وزنامـهچهارشنبه     9 مرداد 1398     شماره 350 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar وهای خارجی وش خودر پیش فر

کالهبرداری است
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با بیان اینکه 
پیش فروش خودروهــای خارجی کالهبرداری 
است، گفت: مردم فریب شرکت های متخلف را 

نخورند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
اظهار داشت: اگر شرکتی نسبت به پیش فروش 
خودروهای خارجــی اقدام کنــد، مرتکب کار 

خالف شده است.
وی ادامه داد: فقط شــرکت کرمــان  خودرو که 
پس از ۱۶ مرداد سال گذشته از طریق گشایش 
LC و با مجوز ثبت سفارش نســبت به واردات 
خودرو اقدام کرده بود، حــاال در حال ترخیص 
۲ هزار دستگاه آزرا ۲۰۱۹ است که پیش  فروش 

این خودروها مانعی ندارد.
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با بیان اینکه 
پیش فروش سایر خودروهای وارداتی به معنی 
کالهبرداری است، از مردم خواست تا فریب این 

شرکت ها را نخورند.
دادفر افزود: در حال حاضر فقط فروش فوری با 
تحویل ۲۰ تا ۳۰ روزه قانونی است و در غیر این  
صورت امکان تحویل خــودرو بابت پیش فروش 

فراهم نیست و خریداران متضرر خواهند شد.
وی در ادامــه در مورد بحث های مطرح شــده 
مبنی بــر واردات ۱۲۵ هزار دســتگاه خودروی 
خارجی با رانت یک خانواده و با اظهارنامه جعلی 
که اخیراً از ســوی رئیس فراکســیون مبارزه با 
مفاســد اقتصادی مجلس مطرح شــده بود نیز 
گفت: ســاالنه حداکثر ۷۵ هزار دستگاه خودرو 
توسط ۴۰ نمایندگی به کشور وارد شده است و 
فقط در سال ۹۱ به واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی 
رســیدیم.دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو 
اظهار داشــت: مجموع واردات خــودرو در ۱۰ 
سال قبل به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نمی رسد. در 
این شرایط چطور ممکن است یکباره ۱۲۵ هزار 

دستگاه خودرو به کشور وارد شود؟
وی تاکید                                                                                                                                                                                            کرد:                                                           ایــن موضوع واقعیــت ندارد و 
احتماال اطالعات اشتباه باعث اعالم این مطلب 

شده است.

منافع مافیای ملی با تولید داخل 
در خطر است

عضو هیات مدیــره انجمن تخصصــی صنایع 
همگن قطعه سازان اســتان تهران تاکید کرد: 
قطعه ســازان درباره هــم صنفی هــای خود 
اظهارنظر ســلیقه ای نکنند چرا کــه ما منافع 

مشترک داریم.
جعفر نصیــری در گفت و گو بــا اقتصاد آنالین 
با اشــاره به صحبت هــای اخیر برخــی قطعه 
ســازان بر ضد هم صنفی های خــود بیان کرد: 
مشخص نیســت که برخی قطعه سازان به فکر 
هم صنفی های خود هســتند یا خودروسازان؛ 
البته خودروساز و قطعه ســاز در یک جبهه قرار 
دارند اما اینکه قطعه سازی اظهارات غیرواقعی 
درمورد هم صنف خود بکند اشــتباه است.وی 
ادامه داد: اینکه برخی می گویند ما در نمایشگاه 
ساخت داخل حضور نداشتیم را تکذیب می کنم، 
زیرا در این نمایشــگاه ۳۹قرارداد با حضور وزیر 
صنعت بــه ارزش دالری باال منعقــد کردیم که 

خود گواه فعالیت ما در آن جا است.
به گفتــه نصیری، انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو و صنایع همگن اختالفی 
با هم ندارند و یک گروه با منافع مشترک هستند 
اما در بعضی مواقع دوستان ســلیقه ای عمل 
می کنند و بــه تعبیر خودشــان صحبت هایی 

مطرح می کنند که خالف واقعیت است.
در انجمن قطعه ســازان همگن اســتان تهران 
کســی انفرادی صحبت نمی کنــد و تصمیمی 
برای کل جمع نمی گیرد اما متاسفانه در انجمن 

قطعه سازان یکی برای کل جمع فتوا می دهد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

همهکاالهابایدبرچسبقیمتداشتهباشند

جزئیات نظارت بر بازار ۵ قلم کاالی اساسی
محبوبه فکوری   معاون بازرسی سازمان حمایت 
از اولویت بندی بازرسی کاالهای اساسی در بازار خبر 
داد و با بیان اینکه هــر هفته ۵ قلم در کل کشــور به 
صورت هماهنگ رصد می شــوند،گفت:همه کاالها 

باید برچسب قیمت داشته باشند.
شــهرام میرآخورلو در گفتگو با مهــر از برنامه ریزی 
دولت برای نظارت بر بازار کاالهای اساســی خبر داد 
و با بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار 
را مشــاهده خواهند کرد، گفت: با تصمیم دولت، هر 
هفته ۵ قلم کاالی اساســی اولویت دار از سوی وزارت 
صمت تعیین و در سراسر کشور بازار این اقالم با دقت 

رصد می شود.
معاون بازرســی ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان افزود: یکی از وظایفی که ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان بر عهده 
دارد، حمایــت از حقوق مصرف کنندگان اســت که 
یکی از مولفه های آن آگاهی و اطالع از مشــخصات 
کاال است. به نحوی که درج قیمت واقعی بر روی کاال 

یا خدمت باید صورت گیرد.
وی بــا تاکید بــر اینکه عرضــه هیچ کاالیــی بدون 
برچســب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد 
شد، افزود: تمامی کاالهایی که در سطح عرضه وجود 
دارند باید برچســب قیمت داشته باشند و اگر این کار 
انجام نشود، شائبه گران فروشــی و سایر تخلفات در 
واحد صنفی و فروشگاه ها ایجاد می شود و با این موارد 

به شدت برخورد خواهد شد.

 پشت پرده تخفیف های توخالی
 برخی فروشگاه ها

به گفتــه میرآخورلو، برخی واحدهــای صنفی طی 
هفته های گذشته با ظاهرســازی، وانمود می کنند 
که در حال ارائه تخفیــف های ویژه بــر روی برخی 
کاالها هســتند اما در حقیقت موجبــات ضرر و زیان 
مصــرف کننــدگان را فراهم کــرده اند؛ نرخ ســود 
واحدهای تولیدی و حاشــیه ســود عمده فروشی ها 
و خرده فروشــی ها بســته به نوع کاال و خدمت کاماًل 
مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد. بنابراین 
اینکه برخی کاالها از ســوی فروشگاه ها یا واحدهای 
صنفی با تخفیف های غیرواقعی و صوری عرضه شده 
و در نهایت قیمتی کــه کاال به مصرف کننده اعطا می 
شــود همان نرخ واقعی بر اســاس قیمت تمام شده و 
حاشیه ســود منطقی اســت؛ بنابراین ظاهرسازی و 

وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف اســت و به 
شدت با آن برخورد می شود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان گفت: پیش فروش و فروشــهای 
اقســاطی نیز ضوابط خاص خود را دارند و واحدهای 
صنفی نمی توانند هر رفتاری را در زمینه اعالم قیمت 

داشته باشند.
 این در شرایطی اســت که برخی کاالها رقابتی بوده 
و قیمت آنها بر اســاس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین 
می شود. اما به هر حال رقابت باید در جهت حمایت از 
حقوق مصرف کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت 

که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می شود. 
ضمن اینکه هر حراجی کــه رخ می دهد، باید با مجوز 
مرکز امور اصنــاف و بازرگانان وزارت صمت شــکل 

گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم رئیس جمهور وزارت 
صمت با ســاختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم 
بازار شــده و از این پس بازار را زیــر ذره بین خود قرار 
خواهد داد به شــکلی که مردم آثــار ملموس آن را به 

زودی احساس خواهند کرد.
وی خاطرنشــان کرد: به عرضه کننــدگان کاال نیز 
هشدار می دهیم تا حتماً قیمت کاال را بر روی آن درج 
کنند چرا که عدم درج قیمت به هیچ عنوان پذیرفته 

شده نیست.

فروش مرغ باالتر از 12900 تومان تخلف است
میرآخورلو در خصوص قیمت مرغ نیز گفت: بر اساس 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار، قیمت مــرغ برای مصرف 
کننده ۱۲۹۰۰ تومان در سراســر کشور است و هیچ 
واحد صنفی و فروشــگاهی حق عرضه مرغ با قیمت 
باالتر از ۱۲۹۰۰ تومــان را ندارد و بر همین اســاس 
نظارت بر بازار بــا جدیت صورت خواهــد گرفت و از 
طریق سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها 

موضوع پیگیری می شود.
معاون بازرسی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه ســامانه ۱۲۴ نیز ظرف 
دو ســال اخیر فعال نبوده و ارتباط مصرف کنندگان 
با آن برقرار نبوده اســت، خاطرنشان کرد: ۴ اولویت 
دیگر بازرســی در هفته جاری مرتبط با شکر، برنج، 
روغن موتور و الستیک است و همه استان ها در این 
رابطه مکلف به تشدید بازرســی ها در این ۵ اولویت 

هستند.

وش  معرفی سایت های گرانفر
بلیت هواپیما به مراجع قضایی

یــک مقــام مســئول در ســازمان هواپیمایی 
کشــوری گفت: آژانس های مســافرتی دارای 
مجوز بند »ب« حق تک فروشــی بلیت هواپیما 
را نداشــته و تنها می توانند در قالب تور اقدام به 

فروش بلیت هواپیما کنند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در گفت وگو با مهر در خصوص عدم 
رعایت رقم کف و سقف نرخ بلیت برخی پروازها 
از سوی سایت های فروش آنالین بلیت هواپیما 
گفت: متأسفانه برخی سایت های فروش آنالین 
بلیت هواپیما، تفاهم نامه شرکت های هواپیمایی 
برای فروش بلیــت هواپیمــا در دامنه قیمتی 
مصوب در انجمن شــرکت هــای هواپیمایی را 
رعایت نمی کنند و بلیت هواپیما را باالتر از نرخ 

مصوب به فروش می رسانند.
وی  افزود: به همه ســایت های فروش اینترنتی 
بلیت هواپیما تأکید می کنیم که باید این دامنه 
قیمتی را رعایت کنند و در غیر این صورت تخلف 
محسوب شــده و این تخلفات به مراجع قضایی 
ارسال خواهد شــد تا برخورد الزم با آن صورت 

گیرد.
اســعدی ســامانی ادامه داد: برخی سایت های 
فروش اینترنتی، بلیت هواپیمــا را باالتر از نرخ 
مندرج در سایت خود شــرکت های هواپیمایی 
می فروشــند که اگر این مابه التفاوت بیشتر از 
نرخ مصوب در نــرخ نامه انجمن شــرکت های 
هواپیمایی باشد، قطعاً تخلف بوده و با متخلفان 

برخورد خواهد شد.
رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری نیز در گفت وگو با مهر درباره تخلفات 
برخی آژانس های مســافرتی و ســایت های 
فروش اینترنتی بلیت هواپیما اظهار داشــت: 
نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به صورت 
مستمر ادامه دارد و رســیدگی به تخلفات به 
این صورت است که در مرحله اول تذکر داده 
شــده و در مراحل بعدی به لغو مجوز منجر 

می شود.
وی ادامــه داد: دربــاره آژانس هــای خدمات 
مسافرتی که زیر نظر سازمان هواپیمایی نیستند 
و مجوز بند »ب« دارند، تخلفات را به ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری ارجاع می دهیم؛ 
ســایت های متخلف نیز به پلیس فتا یا دستگاه 

قضایی ارجاع داده می شوند.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری تصریح 
کرد: آژانس های خدمات مســافرتی دارای بند 
»ب« حق فــروش تک بلیت را ندارنــد و باید به 
صورت پکیج سفر )تورهای گردشگری( اقدام به 
فروش بلیت هواپیما کنند. اما اگر تک فروشــی 
بلیت هواپیما از ســوی آژانس های دارای مجوز 
بند »ب« بــه صورت نمایندگــی از آژانس های 
مسافرتی دارای بند »الف« باشد، تخلف نیست. 
ولی آژانــس های دارای بنــد »ب« حق امضای 
قرارداد مستقیم با شــرکت های هواپیمایی را 

ندارند.
وی افــزود: ســازمان هواپیمایی اعــالم کرده 
اســت که دفاتر خدمات مســافرتی و سایت ها 
حق فروش بلیت چارتری غیر قابل اســترداد را 
ندارند و در صورت فروش بلیــت چارتری، باید 
مانند سایر بلیت ها، امکان اســترداد آنها وجود 

داشته باشد.

خ دالر در کانال های   نوسان نر
11 و 1۲ هزار تومانی

قیمت هر دالر آمریکا در جریان معامالت دیروز 
صرافی های بانکی همچنــان در کانال ۱۱ و ۱۲ 

هزار تومانی در رفت و آمد بود.
قیمت هر دالر آمریکا در جریان معامالت دیروز  
صرافی هــای بانکــی همچنان در کانــال ۱۱ و 
۱۲ هزار تومانی در رفت و آمد بــود و نرخ آن به 
۱۲۰۵۰ تومان برای فــروش و ۱۱۹۵۰ تومان 
برای خریــد رســید.همچنین نــرخ خرید هر 
یورودر صرافی هــای بانکی ۱۳۶۰۰ هزار تومان 

و قیمت فروش آن ۱۳۷۰۰ تومان بود.

سکه گران شد
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی دیروز در 

قیاس با روز گذشته رشد اندکی را تجربه کرد.
 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی دیروز به قیمت ۴ 
میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در بازار معامله شد که 
در قیاس با قیمت روز گذشــته افزایشی نزدیک 

به ۲۰ هزار تومان را نشان می دهد.
 افزایش قیمت سکه تحت تاثیر رشد اندک تقاضا 
رخ داده اســت چرا که بهای معامله دالر در بازار 
تهران تغییری نداشــت و نرخ طال در بازارهای 

جهانی نیز کاهشی اندک را تجربه کرده است.
 هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۴ 
میلیون و صد هزار تومان، هر نیم سکه به قیمت 
دو میلیون و ۳۰۲ هزار تومان و هر ربع ســکه با 
قیمت یک میلیون و ۵۰۲ هــزار تومان فروخته 
شد. قیمت سکه گرمی در بازار ۹۸۱ هزار تومان 
اعالم شد. قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار 

۴۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان است.
این در حالی اســت که یک کارشناس بازار طال 
و ســکه با بیان اینکــه مدیریت بــازار ارز تاثیر 
قابل توجهی بر حباب ســکه داشــته اســت، 
گفت: برخالف هفته گذشــته که حباب ســکه 
تا حــدودی افزایش یافته بــود، در هفته جاری 
حباب سکه روند نزولی به خود گرفته و به ۱۵۰ 

هزار تومان رسیده است.
محمد کشــتی آرای در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: از روز گذشته حباب ســکه روند نزولی به 
خود گرفته و این در حالی اســت کــه در هفته 
گذشــته در برخی از روزها حباب ســکه روند 

افزایشی را تجربه کرده بود.
این کارشناس بازار طال و سکه خاطرنشان کرد: 
روند کاهشی حباب سکه در حالی ادامه دارد که 
قیمت جهانی طال آنچنان کاهش نیافته و دلیل 
اصلی کاهش حباب ســکه، مدیریت بازار ارز و 

کاهش نسبی ارزش دالر است.
وی یادآور شد: در حال حاضر قیمت طال و سکه با 
توجه به مولفه های تاثیرگذار بر روی آن همچون 
ارزش اونس جهانی و دالر، منطقی بوده و کاهش 
ارزش حباب نشان از تناســب نسبی بین میزان 
عرضه و تقاضا است.کشــتی آرای بیــان کرد: با 
توجه بــه مدیریت بــازار ارز، اصلی ترین کاالی 
سرمایه ای بازار ایران که همان طال و سکه است، 

قیمت منطقی و اقتصادی به خود گرفته است.
وی با اشاره به نوســانات منطقی و متناسب طال 
و سکه با نوسانات بازارهای جهانی، خاطرنشان 
کرد: در چند روز اخیر بازار دچار شــوک قیمتی 
نشــده و در حال حاضر با توجه بــه ارزش اونس 
جهانی و قیمــت ارز، قیمت طال و ســکه فارغ از 

حباب قیمت سکه، منطقی است.


