
در گفت و گو با معاون فرابورس تشریح شد

جزئیات دستورالعمل 
جدید بازار پایه

مدیرعامل شرکت انتقال گاز خبر داد

شکست دوباره انحصار خارجی ها در شبکه انتقال گاز

نگاهی به تحوالت داخلی نشان می دهد در این هفته 
نیز مطابق هفته های گذشته، میزان اثرپذیری قیمت 
دالر از اخبار سیاســی پایین بوده است. این در حالی 
اســت که عده ای از کارشناســان معتقدند عملکرد 
مناســب بازارســاز در عرضه مناســب ارز و کاهش 
تقاضای سفته بازی و نوسان گیری به واسطه تعیین 
بهینه فاصله قیمتی مابیــن صرافی های بانکی و بازار 
آزاد مهمترین دلیل کاهش نوســانات و آرامش این 
بازارها بوده اســت. برخی دیگر از فعــاالن اقصادی 
محدود کردن تقاضای ارز توســط بانک مرکزی و در 
نتیجه کمتر شــدن تغییرات بازار را مهم ترین عامل 

ثبات نسبی در این بازار می دانند.
ایــن دیــدگاه نیــز وجــود دارد کــه دالر ظرفیت  
قیمت های باالتر را ندارد و در صورت صعود مقطعی، 

بار دیگر در مســیر کاهشــی قرار خواهــد گرفت. 
همچنین عده ای اســتدالل می کننــد آینده قیمت 
دالر را نه تغییرات تقاضا بلکه کاهش قدرت ســمت 
عرضه با توجه بــه کاهش درآمدهــای نفتی تعیین 
خواهد نمود.در دو روز آخر هفته گذشته قیمت دالر 
تحت تأثیر کاهش نــرخ حواله درهم و اخبار متفاوت 
سیاســی که از احتمال کاهش فشارهای اقتصادی و 
محقق شدن خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری فرانسه 
برای ایران حکایت داشــت، دو افت متوالی را تجربه 
کرده اســت. روند نزولی قیمت دالر در روز شــنبه 
نیز ادامه داشــته و به مرز حمایتــی ۱۱ هزار تومان 
نزدیک تر شده اســت. در این روز در ساعات ابتدایی 
قیمت دالر به دلیل تقویت قیمت دالر در کشورهای 
همســایه و افزایش احتمــال خروج ارز از کشــور و 
همچنین حمالت به تأسیســات نفتی عربســتان با 
حرکت به ســمت ســطوح باالتر قیمتی به ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان نیز نزدیک شــده اســت، اما در ادامه با 
افزایش فروش توســط معامله گران مجددا مســیر 
نزولی را طی کرده است. برخی از فعاالن بازار اعتقاد 

دارند در صورتی که قیمت دالر از مرز ۱۱ هزار تومان 
پایین تر برود، معامله گران با اطمینان بیشــتری در 
موقعیت خرید قرار خواهند گرفت. قیمت ســکه نیز 
تحت تأثیر کاهش قیمت دالر و کاهش قیمت جهانی 
طال هم جهت با قیمت دالر در روز شنبه سومین افت 
متوالی را پشت سر گذاشته است. در ادامه این روند، 
در دومیــن روز هفته جاری قیمت ســکه تمام بهار 
آزادی بعد از دو ماه از مــرز ۴ میلیونی تومانی پایین 
رفت و به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رســید. نبود 
تقاضا در بــازار، کاهش قیمت دالر و رســیدن آن به 
زیر محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، نزول بهای طالی 
جهانی به زیر محدوده هــزار و ۴۹۰ دالری و افزایش 
خوشبینی های سیاســی در این کاهش قیمت سکه 
مؤثر بوده است. در روز دوشــنبه قیمت دالر و سکه 

پس از ۴ افت متوالی متوقف شدند.
به طوری که بهای سکه مجداد به باالی مرز ۴ میلیون 
تومانی برگشته اســت. استدالل میشــود افزایش 
قیمت ها در ســومین روز معامالتی هفتــه متأثر از 
تغییر انتظارات معامله گران ارزی نسبت به تنشهای 

سیاسی، افزایش ارزش حواله درهم و اصالح قیمتی 
دالر در نتیجه ورود معامله گران به بازار بوده اســت. 
البته این افزایش قیمت دالر و سکه در روز سه شنبه 
ادامه نیافت و قیمت دالر نتوانســت به سطح قیمتی 

۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان دست یابد.
در پنجمین روز معامالتی هفته نیز با نزدیک تر شدن 
نرخ حواله درهم به سطح ۳ هزار و ۱۵۰ تومانی قیمت 
دالر و به تبع آن قیمت سکه دوباره مسیر صعودی را 
طی کرده اند. بازدهی دالر و ســکه در این هفته )۲۱ 
شهریور ماه تا ۲۷ شــهریور ماه( نیز به ترتیب منفی 

۰.۹ و منفی ۱.۳۴ درصد بوده است.
شاخص بازار سهام در هفته گذشــته با ادامه جذب 
گســترده نقدینگی و روند مثبت بازارهای جهانی و 
با پیشی گرفتن سهم خرید ســهامداران حقیقی از 
سهامداران حقوقی میان گروه های مختلف صنایع و 
علیرغم بروز برخی نوسانات در میانه هفته، در نهایت 
در آخرین روز معامالتی هفته در نزدیکی مرز کانال 

۳۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.
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 بازخوانی پرونده تحریم بانک مرکزی

مشت های خالی بر طبل تحریم های تکراری 
محبوبه فکوری  خزانه داری آمریــکا در تحریم 
اخیر، نام بانک مرکزی را برای دومین بار در فهرست 
تحریم های ایاالت متحده قــرار داد تا چنگ و دندانی 
به اقتصــاد ایران نشــان دهد،غافل از اینکه مشــت 

خالی اش را بازتر می کند.
خزانه داری آمریکا بعــد از اعالم های مکــرر دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، فهرست 
جدیدی از تحریم ها را علیه جمهوری اســالمی ایران 
اعالم کرد. آمریکایی ها بنا را بر این گذاشته اند تا فشار 
بر سیستم های مالی ایران را تشدید کنند و به همین 
دلیل بعــد از محدودیت هایی که بر روی اســتفاده از 
سیستم های سوئیفت و تبادالت مالی انجام داده اند، 
تصمیم گرفتند کــه بار دیگر نام بانــک مرکزی را به 

فهرست تحریم های خود اضافه کند.
البته این دومین بار در یکسال گذشته است که آمریکا 
با مانور بر روی تحریم بانــک مرکزی ایران، قصد دارد 
نشان دهد که حلقه تحریم ها را تنگ تر کرده است، اما 
آنگونه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان داخلی 
و بین الملی می گوید، این تحریــم هم چیز جدیدی 
نیست. حتی ریچارد نفیو، سیاستمدار آمریکایی که 
خود معمار تحریم های دور گذشته بر علیه ایران بوده 
اســت، اکنون می گوید که از نظر عملی، این تحریم  
جدید، فشاری را به فشــارهای موجود بر علیه ایران 

اضافه نخواهد کرد.
تحریم جدید بانک مرکزی البته تفــاوت کوچکی با 
تحریم  دور قبل که در یکسال گذشته از سوی آمریکا 
علیه بانک مرکزی ایران اعمال شــده بود، دارد و آن 
اینکه بانک مرکزی پیش تر توسط وزارت خزانه داری 
آمریکا تحریم شــده بود؛ اما این  بار نــام این بانک به 
فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است با این 
هدف که رفع تحریم آن را دشوارتر و عواقب همکاری 

با آن گسترده تر شود.
در این میــان، عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک 
مرکــزی نیــز در یادداشــتی در واکنش بــه اعمال 
تحریم های جدید بر علیه دستگاه تحت مدیریتش بر 
این باور اســت که این تحریم ها، مشت خالی آمریکا 
را نشــان می دهد.  او بر این باور است که تحریم بانک 
مرکزی از سوی دولت آمریکا نشان می دهد که دست 
آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تاچه حدی 
خالی اســت؛ به خصوص اینکه اگر اینگونه اقدامات 
می توانست در پیشــبرد خواســته های ظالمانه آن 
دولت موثر باشــد، وضعیت اقتصادی کشــور بسیار 

متفاوت با وضعیت فعلی بود.
رئیس کل بانک مرکــزی تاکید کــرد: ناکامی های 

مکرر دولت آمریکا در یک سال و اندی گذشته نشان 
می دهد که این تحریم هــا بی اثرتر از هر زمان دیگری 
شــده اند و اقتصاد ایران، تاب آوری خــود در مقابل 
تحریم ها رابه همگان اثبات کرده اســت؛ ضمن اینکه 
موفقیت های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازار نشــان 
می دهد که خوشــبختانه تجارت و مبــادالت مالی 
کشور از راههایی انجام می شود که از سوی آمریکا غیر 
قابل تحریم اســت.همتی افزود: خوشبختانه از دوره 
دور زدن تحریم هــا بــه دوره تحریم ناپذیری تجارت 
خارجی عبور کرده ایم و وقت آن رســیده اســت که 

دولت آمریکا از واقعیت ها درس بگیرد.
در این میان علیرغم همــه محدودیت هایی که طی 
دو ســال اخیر، از ســوی آمریکا بر علیه اقتصاد ایران 
اعمال شــده اســت، اما روند تجارت خارجی رشــد 
مناســبی را داشــته و صادرات غیرنفتی ۳۰ درصد 
افزایش را نشان می دهد، از سوی دیگر، بانک مرکزی 
از انتقال ارزهای حاصــل از صــادرات و ورود آنها به 
چرخه اقتصاد ایران کامال ابــراز رضایت می کند و بر 
این باور اســت که ارزهای حاصل از فروش کاالهای 
ایرانی، به روش های مختلفی به کشور بازگشته است 
که این نشــان از ناکارآمدی تحریم هــا دارد، چراکه 
علیرغــم محدودیت های موجــود بر ســر راه نقل و 
انتقاالت مالی و ارزی، باز هــم ارز حاصل از صادرات 
با شــیوه های مختلف و راهکارهای مویرگی که خود 
صادرکنندگان می دانند، به کشــور باز گشته است و 

این نشان از شکست تحریم های مالی دارد.
در ایــن میان بســیاری از کارشناســان بــه منطق 
تحریم ناپذیر سیاســت های جدید انتقال ارزی بانک 
مرکزی اشــاره کرده و عمال تحریم های جدید آمریکا 

بر علیه بانک مرکزی را بدون تاثیر می دانند.
مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه 
با تحریم جدیــد بانک مرکزی آمریکا معتقد اســت: 
افزودن تگ تحریمی SDGT بــه بانک مرکزی، از 
جهتی بسیار شــبیه تحریم پتروشیمی خلیج فارس 
بعد از وقایع ابتدای تابستان است، بسیار دهان پرکن 
و عمال فاقد اثر اجرایی. فراتر از آنکه آمریکا چگونه و از 
کجا تحریم کند، منطق روش انتقــال ارزی که بانک 

مرکزی به کار گرفته است، ذاتا تحریم ناپذیر است.
به هر حال تحریم های بانک مرکــزی که کمتر از ۲۴ 
ساعت قبل اعالم شده اســت، به نظر نمی رسد فشار 
جدیدی را بتواند به نقل و انتقــاالت مالی ایران وارد 
آورد، چر آنکه مدتهاســت است که این محدودیت ها 
اعمال شده و نقل و انتقاالت ارزی، با شیوه های جدید 

در حال انجام است.

 هدف اصلی تحریم های جدید آمریکا
 از دید مقام سابق خزانه داری

یکی از مقامات اسبق وزارت خزانه داری آمریکا اعالم 
کرد هــدف اصلی تحریــم های جدیــد آمریکا علیه 
ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی 

ایران.
وزارت خزانــه داری آمریــکا بانک مرکــزی ایران، 
صندوق توســعه ملــی و شــرکت اعتمــاد تجارت 
پارس را در فهرســت تحریم قرار داد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریــکا دیــروز درنشســت خبری 
مشــترک خود با نخست وزیر اســترالیا گفت که این 
تحریم ها، بیشــترین میزان تحریم هایی است که در 

طول تاریخ علیه یک کشور وضع شده اند.
تحریم هــای جدید که یــک هفته پــس از حمالت 
به تاسیســات نفتی شــرکت آرامکو عربستان وضع 
شــده اند، با واکنش های زیادی مواجه شدند. برخی 
کارشناســان از جملــه ریچارد نفیو، طــراح رژیم 
تحریم های ایران در دوران ریاســت جمهوری اوباما 
آن را تکراری خواندند و روسیه نیز ضمن محکومیت 
این تحریم ها اعالم کرد به همــکاری با بخش بانکی 

ایران ادامه خواهد داد.
بریان او تول، از مدیران اندیشــکده شورای آتالنتیک 
و مشاور ارشد سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانــه داری آمریکا، در رابطــه با تحریم های 
جدید آمریکا گفت که به نظر وی، تحریم ها بیشــتر 
ساز و کار مالی تجارت اتحادیه اروپا با ایران موسوم به 

اینستکس را هدف گرفته است. 
وی به نشنال گفت: بانک مرکزی ایران قبال نیز طبق 
الیحه دفاعی تحریم بود و درنتیجه تحریم آن مساله 

جدیدی نیست.
او تــول دو مورد از اهــداف تحریم هــای جدید را 
چنین بر شــمرد: اولین هدف تحریم هــا افزایش 
فشــارها برای تامین مالی نیروهای نظامی و هدف 
دوم و اصلی تر، مقابلــه با معافیت هــای تحریمی 
مربوط به اقالم بشردوســتانه خواهــد بود چرا که 
بانک مرکزی تامین مالــی واردات چنین اقالمی را 

بر عهده دارد.
به گفته او تول در نتیجه قرار گرفتن نام بانک مرکزی 
ایران در فهرســت تامین مالی کنندگان تروریســم، 
تراکنش های مالی با ایران از طریق ســاز و کارهایی 
نظیر اینســتکس دیگر مصــون از پیامدهای تحریم 
ثانویه نخواهند بود. در نتیجه آمریــکا قصد دارد این 
ســاز و کار در عمل به ســاز و کاری شکست خورده 

تبدیل شود.
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سد مقاومتی دالر کجاست؟

  ادامه از صفحه یک
در شــروع هفته جاری نیز با ادامه عدم جذابیت 
بازارهای موازی مانند دالر، سکه، مسکن و بانک 
و رکود این بازارها و در نتیجــه ورود نقدینگی، 
انتشــار اخبار مثبت از روابط سیاســی ایران و 
آمریکا، مطرح شدن مباحثی مربوط به افزایش 
ســرمایه شــرکت ها از طریق تجدیــد ارزیابی 
دارایی ها و سایر روش ها و تقویت قیمت جهانی 
فلزات شــاخص ســهام از مرز ۳۰۰ هزار واحد 
گذشــته و در میانه کانال ۳۰۴ هــزار واحد قرار 
گرفته اســت. در این روز اکثــر نمادهای عمده 
بازار با رشــد قیمتی خوبی همراه بودند. ارزش 
معامالت خرد بورس نیز در روز شــنبه از مرز ۲ 
هزار میلیارد تومان عبور کرده است که در حدود 
یک سال گذشته بی سابقه بوده است. همچنین 
ارزش نقدینگی منتظر در صف های خرید بیش 
از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این در 
حالی اســت که در روز یکشــنبه شاخص سهام 
علیرغم ادامه رکوردشکنی ارزش معامالت خرد 
به دلیل کاهش متوســط قیمت ها در بسیاری 
از گروه های بورســی و تمایل اکثر معامله گران 
برای ذخیره سود کسب شده افت ۰/۷ درصدی 
داشته است. شاخص کل بورس در روز دوشنبه 
تحت تأثیر رشــد قابل توجه قیمت نفت و ورود 
نقدینگی جدید بــه نزدیکی کانــال ۳۰۶ هزار 
واحد رسیده است. در روز سه شنبه شاخص کل 
سهام به دلیل افزایش ریسکهای سیستماتیک، 
کاهش قیمت کاالها در بــازار جهانی و افزایش 
نگرانی هــا از رکــود جهانی افت ۳ هــزار ۸۳۵ 

واحدی را تجربه کرده است.
 این روند نزولــی در روز چهارشــنبه نیز ادامه 
داشته است و علیرغم ورود پیوسته نقدینگی به 
بازار به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن تحوالت 
سیاســی، افت قیمت کاالها در بــازار جهانی و 
افزایش ریســک بورس بازان بــه دلیل احتمال 
اصالح قیمتی ســهام، شاخص ســهام به ۲۹۴ 
هزار رسیده اســت. در مجموع افزایش ابهامات 
سیاسی و در نتیجه نامشــخص بودن وضعیت 
بازار جهانی و افزایش عدم اطمینان بورس بازان 
از احتمال اصــالح قیمتی ســهام در کنار ورود 
جریــان نقدینگی و رشــد قابل قبول ســهام 
شــرکت های کوچک تشخیص مســیر بعدی 
بورس را تقریبا ناممکن ســاخته است. بازدهی 
شاخص ســهام در هفته جاری در حدود منفی 

۳.۴ درصد بوده است.
در نهایــت با نگاه بــه آنچه در اقتصــاد دنیا رخ 
داده اســت می توان گفت: قیمــت دالر در این 
هفته در محــدوده ۱۱ هزار و پانصــد تومان تا 
۱۱ هزار و دویســت تومان در نوسان بوده است. 
تحلیل گران عواملی از جمله عملکرد مناســب 
بازارساز در عرضه مناسب ارز و کاهش تغییرات 
بازار از طریق محدود کردن تقاضای ارز توســط 
بانک مرکزی را از مهمتریــن دالیل این رفت و 
برگشت قیمتی در دامنه محدود ذکر می کنند. 
تشخیص مســیر بعدی شاخص ســهام نیز به 
دلیل وقوع عواملی متضاد مانند افزایش ابهامات 
سیاسی و در نتیجه نامشــخص بودن وضعیت 
بازار جهانی و افزایش عدم اطمینان بورس بازان 
از احتمال اصــالح قیمتی ســهام در کنار ورود 
جریــان نقدینگی و رشــد قابل قبول ســهام 

شرکت های کوچک دشوار شده است.
 بررســی داده هــای مختلف نیــز از قابل توجه 
بودن حجــم اقتصاد غیررســمی در کل اقتصاد 
کشــور و افزایش مــدت زمان انتظــاری برای 
پیدا کردن شــغل در ســنین پایین برای افراد 
جویای کار حکایت دارد. به اعتقاد تحلیل گران 
سیاســت های پولی بانک هــای مرکزی بزرگ 
جهان، تنش های تجاری بین کشورهای جهان 
و در نتیجه اثر آن بر چشــم انداز رشد اقتصادی 
از مهمترین عوامل مؤثــر بر قیمت طال در آینده 

خواهند بود. 



  در گفت و گو با معاون فرابورس تشریح شد

جزئیات دستورالعمل جدید بازار پایه
محمدرضــا چراغی    معــاون بازارهــای خارج 
از بــورس فرابــورس ایــران ضمن اعــالم جزئیات 
دســتورالعمل جدید بازار پایه گفت: می توانیم پس 
از بازخورد گرفتن از اجرای دستورالعمل جدید بازار 
پایه، باتوجه بــه ظرفیت های این دســتورالعمل به 
سازمان بورس پیشــنهاد دهیم که تعداد حراج های 
پایانی بیشتر شود و در این راستا تالش مان این است 

که رضایت سهامدارن بازار پایه را جلب کنیم.
از هفته گذشــته بازار پایه فرابورس ایران شاهد اجرا 
شدن دســتورالعمل جدید بود. برخی از فعاالن بازار 
هنوز درباره این دســتورالعمل ابهاماتی دارند که در 
این راستا ایســنا با بهنام محســنی، معاون بازارهای 

خارج از بورس فرابوس ایران گفت وگو کرده است. 

   چه اتفاقی افتاد که در نهایت دســتورالعمل 
فعلی بازار پایه اجرایی شد و چرا دامنه نوسان 
در این دســتورالعمل به صورت هفتگی اعمال 

شد، نه روزانه؟
اینکه مثال چرا ما دامنه را روزانه نگذاشــته ایم و اعالم 
کرده ایم که مثال در تابلوی زرد، ســه درصد نسبت به 
هفته قبل در نظر گرفته شود، به این علت است که در 
جلسات متعددی که برگزار کردیم و دستورالعمل را 
ســه ماه عقب انداختیم نظرت فعاالن بازار را گرفتیم 
و برآیند پیشــنهادها ایــن بود که دســتورالعمل به 
ایــن روش عملی شــود. حــاال فرض کنید بیشــتر 
پیشنهادها در این جلســات دامنه نوسان روزانه بود و 
عملی هم می شــد در آن صورت باز هم عده ای با آن 
مخالفت می کردنــد. این موضوع انتهــا ندارد، چون 
هر پیشــنهادی را جمع بندی کنیم یک عده مخالف 
و یک عده موافق هســتند. جمع بندی جلســاتی که 
نظرات فعاالن بازار هم در آن لحاظ شــد این بود که 
نوسانات هفتگی باشند. در آن جلسات پیشنهادهای 
زیادی مطرح شــد مثال پیشــنهادی این بود که این 
دســتورالعمل تدریجی اجرا شــود به این صورت که 
اول در تابلوی قرمــز، بعد از مدتی نارنجی و ســپس 
در تابلوی زرد این دســتورالعمل اجرایی شود اما در 
نهایت برآیند پیشنهادها این بود که دستورالعمل به 

شیوه کنونی اجرایی شود.

   عــده ای از فعاالن بــازار می گویند اکنون 
تعدادی از سهم های بازار پایه صف خرید دارند 
و تعدادی دیگر صف فروش، برای این موضوع 

آیا راه حلی وجود دارد؟
ظرفیتی که دســتورالعمل برای مقررات و تنظیمات 
ریز ســاختارها دیده امکاناتی بوده برای اینکه تعداد 
حراج های پایانی در هفته که االن حداقل یک روز در 
هفته )دوشنبه ها( اســت و میزان دامنه نوسان بسته 
به شــرایط بازار و نماد معامالتی اگر نیاز بود از طرف 
فرابورس به سازمان بورس پیشــنهاد شود و سازمان 

بورس آن را تایید یا رد کند.   
البته می توانیم حراج هــا را زیاد کنیم حتی می توانیم 
حراج هــای پایانی را هــر روز بگذاریم. البتــه ما باید 
پیشنهاد دهیم و ســازمان بورس می تواند تایید یا رد 
کند. ممکن است ما پیشنهاد دهیم و سازمان موافقت 
نکند یا اینکه اصال در فرابورس به این نتیجه برسیم که 
اصال نیاز نیست که پیشنهادی در این مورد داده شود.

   این پیشنهادها مورد به مورد امکان دارد از 
سمت فرابورس داده شود یا با توجه به جو بازار 

چنین پیشنهادهایی مطرح می شود؟
به هر دو حالت می تواند باشــد. هم می تواند برای یک 
نماد خاص هم می تواند برای یک حالت خاص در بازار 
باشد. ولی تمرکز بیشتر در نماد است. اکنون نیازمند 
یک سری داده معنی دار هستیم. یعنی ما وقتی بهمن 

۱۳۹۷ برای تغییر مقررات تصمیم گرفتیم، داده های 
ســال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ را بررسی کردیم. در حال 
حاضر یک هفته اســت که این بازار راه اندازی شــده 
اســت. باید بگذاریم داده ها در بازار معنی پیدا کند تا 

بتوانیم روی واکنش بازار نظر دهیم.
اگر حال حاضــر را با هفته پایانی منتهی به ســیزدهم 
مقایســه کنید که اعالم شــده بود که نمادها قرار است 
بسته شود، می بینید که رفتار معامله گران تغییر کرده 
است. همانطور که اشاره کردید االن برخی از نمادها صف 
خرید دارند و این یعنی بازار از هیجان یا پیش واکنشی که 
ناشی از ریزساختارهای جدید بازار بود، آرام آرام خود را 
به حالت جدید نزدیک می کند. باید صبر کنیم که این 
اثرات در بازار خود را نشان دهد و بعد بتوانیم روی آن 
تصمیم گیری کنیم. تاکنون هر تصمیمی گرفته شود 

ممکن است که نیاز باشد در آن تجدید نظر شود.

   آیا یکــی از دالیلی که تصمیم گرفته شــد 
دستورالعمل قبلی تغییر کند سفته بازی روی 
سهم ها بود که سبب شــده بود برخی سهم ها 

قیمت های باالی حباب گونه داشته باشند؟ 
در حالت عادی هیچ مشــکلی با ســفته بازی نداریم. 
ســفته بازی یکی از رکن های مهم در بازار ســرمایه 
است. اگر ســفته بازی نداشته باشــیم نقدشوندگی 
بازار از دســت مــی رود. آنچه ما با آن مشــکل داریم 
»ســفته بازی معیوب« اســت. یعنی کاری که منجر 
به دستکاری قیمت می شــود. در سفته بازی معیوب 
هدف فقط این نیست که نقدشوندگی معامالت را باال 
ببرد بلکه هدف این اســت که ظاهری را القا یا افرادی 
را به فروش یا خرید اقوا کند و از این بین ســود ببرد. 
آنچه در بازار پایه با آن مواجه بودیم این موضوع بود و 

به همین دلیل به سمت اصالح دستورالعمل رفتیم.

  آیا دلیل اصلی این موضوع می تواند نوسان 
10 درصدی باشد که در بازار پایه وجود داشت؟

خیر، عامل اصلی فقط نوسان ۱۰ درصد نبود، چراکه 
مثال معامالت تابلوی »ج« بدون محدودیت نوســان 
قیمت انجام می شد. جمیع رفتارها را در نظر داشتیم. 
دامنه نداشــتن تابلوی »ج« هم یکــی از دالیل بود. 
موادی به صورت جمعی باعث شــد که دستورالعمل 
اصالح شود. دامنه نوسان بخشــی از دلیل اصالح بود 
مثال یکی از دالیل دیگر این بــود که بازار طبقه بندی 

مجددی نیاز داشت.

   عده ای از فعاالن بازار می گویند که ســازمان 
بورس و فرابورس با یک سری قوانین که به ظن 
برخی از افراد ظاهــر پیچیده ای دارد برای خود 
دردسری ایجاد کرد. در حال حاضر برای تابلوی 
زرد یک حراج شش درصدی و یک دامنه نوسان 
ســه درصد هفتگی وجود دارد. اگر هر دو هم 
مثبت باشد می شود هفته ای 9 درصد. عده ای 
معتقدند که این 9 درصد بهتــر بود که با همان 

نوسان پیوسته روزانه عددی باشد. این حالِت 
روزانه و پیوسته  بازار »سفته بازِی معیوب« را به 
مقدار زیادی کم می کرد و جذابیت را به یکباره از 
بین نمی برد ولی به مرور سرمایه هایی که برای 
ســفته بازی به بازار وارد شدند خارج می شد و 
این افراد متوجه می شــدند که دیگر عرصه ای 
برای جوالنشــان وجود ندارد ولی خیلی ها این 
ســوال را دارند که چرا چنین تصمیمی به زعم 
برخی پیچیده اســت اتخاذ شد در حالی که 

می توانست چنین راه کار ساده تری داشته باشد؟
ما اکنون در مقطعــی خاص صحبــت می کنیم که 
دستورالعمل اجرا شده است. فرض کنید می گفتیم 
روزی ســه درصد نوســان. یک عده می توانســتند 
بگویند که چرا شــما روزانه ۱۰ درصد را به سه درصد 
تغییر داده اید. این گفته شــما بــرای هر عددی قابل 
بیان اســت، چراکه یک عده می گفتند چرا نوســان 
را یک ســوم کردید ما می گوییم درســت این بود که 
نوســان را به یک دوم کاهش می دادید. اگر یک دوم 
هم می گذاشــتیم نظرهایی می آمد که چرا یک سوم 
نگذاشــتید. مثال اگر فرابورس بــه جای هفته ای 
ســه درصد اعالم می کرد روزانه شش درصد این چه 
فرقی داشــت؟ این دو که فرقی ندارنــد. مثال االن در 
بازار اصلی روزانه پنج درصد نوســان داریــم اما اگر 
بگوییم هفته ای ۲۵ درصد بیشــتر نوسان نشود که 
با این حالت تفاوتی ندارد. ما داریم درباره مبلغ و عدد 
صحبت می کنیم. یک سهم ۱۰۰ تومانی چه در روند 
یک هفته ۱۰۳ تومان شــود چه روزی ۰.۶ درصد باال 

رود و ۱۰۳ تومان شود، فرقی ندارد.

   آن ها معتقدند در سرمایه گذاری در بورس به 
درست یا نادرست هیجان هم دخیل می شود 
و این هفته ای کردن، نوســان معامالت را کم 
می کند و معامله گــر می گوید که امروز نخریم 

بگذاریم فردا یا پس فردا خریداری کنم.
با توجه به مالی رفتــاری چنین اتفاقی نمی افتد چون 
معلوم نیست که آن شخص فردا بتواند سهم مورد نظر 
را خریداری کند. امروز ممکن اســت شما بتوانید در 
مثبت سه خرید را انجام دهید اما پس فردا صف شده 
باشد و نتوانید این خرید را انجام دهید. یک معامله گر 
نمی تواند بگوید که چون در بازار دامنه نوســان ثابت 
است تا یکشــنبه هفته آینده صبر می کنم. چون این 
تصمیم یک ریســک اســت، چرا که امکان دارد فردا 

صف خرید شود و شما نتوانی خرید کنید.
ما نوسان روزانه داریم اما دامنه مجاز ثابت است، مثال 
اگر قیمت پایانی سهمی در بازار زرد روز دوشبه ۱۰۰ 
تومان باشد این ســهم در هفته تا دوشنبه بعدی می 
تواند از ۹۷ تومان تا ۱۰۳ تومان نوسان کند اگر فردای 
آن روز )سه شنبه( قیمت سهم ۹۹ تومان شود ما یک 
درصد نوسان داشــته ایم و اگر در روزی قیمت سهم 
از ۹۸ تومان بــه ۱۰۳ تومان برود پنج درصد نوســان 
داشــته ایم. در هفته گذشــته دربازار پایه ســهمی 
داشتیم که نوسانش منفی ۵.۲ درصد داشت، مشخص 
است که این ســهم دیروز مثبت خورده و امروز منفی 
شده است.پس نوســان روزانه وجود دارد و دوم اینکه 
در بازار مالی اگر فردی متوجه شود که سهمی ارزنده 
اســت نمی تواند مطمئن باشد که اگر امروز خریداری 
نکند فــردا می تواند بخــرد، چراکه شــاید فردا نماد 
متوقف شد، شاید صف شد، شاید فردا فرشنده ای نبود. 
این ها همــه جزو فروض آن مدل اســت. اگر این طور 
باشــد که این منتقدان می گویند بعد از روز دوشنبه 
مثال سه شنبه و چهارشــنبه معامله ای نمی شد. پس 
چرا در هفته گذشــته معامله گران معامله کردند؟ اگر 
این استدالل درســت بود همه باید تا ساعت ۱۱:۳۰ 

دوشنبه هفته بعد باید صبر می کردند.

شعبه
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»سپهر دانش « بانک صادرات 
بانک صــادرات ایــران در قالب طرح »ســپهر 
دانش« که از مهر ماه ســال ۹۷ آغــاز و تاکنون 
ادامه دارد ۱۵۰ هزار دانش آموز را تحت پوشش 

قرار داده است.
سیستم بانکی و پولی کشــور بر اساس وظایف و 
رسالت های اجتماعی خود با توجه به در اختیار 
داشــتن ســرمایه های کالن ســپرده گذاران 
می تواند در جهت اهداف بــزرگ و اولویت های 
مهم کشور گام بردارد. هدایت صحیح نقدینگی 
و همچنین بهره مندی از توانمندی های موجود 
در بین اقشار مختلف جامعه، مجال جوالن تورم 
را گرفته و موجــب رونق اقتصادی کشــور 

می شود.
در این میان شایســته اســت تا قشــر جوان و 
به خصــوص جامعه بــزرگ دانش آمــوزان و 
فرهیختگان کشور که در آینده مسئولیت های 
کالن کشور را برعهده خواهند گرفت؛ با ادبیات 
بانکی و رفتارها و کنش های شــبکه بانکی آشنا 
شده تا از قبل آن، فردایی که وارد محیط جامعه 
می شــوند، با روش های نوین اقتصادی آشنایی 

داشته باشند.
گزارش بســیج حاکی از آن اســت کــه بانک 
صــادرات ایــران در راســتای تحقــق وظایف 
اجتماعی خود و اولویت قرار دادن  قشــر جوان 
و فرهیخته کشور از چندی قبل، به دانش آموزان 
درس الفبای اقتصاد و بانکی یاد می دهد تا آنان 
از همین سنین با وظایف و مسئولیت های بزرگ 
اجتماعی و اقتصادی خود در زمینه بانکی آشنا 

شوند.
بر این اســاس، بانک صادرات ایران طرح سپهر 
دانش را با هدف آشــنایی با  عملیات بانکداری 
الکترونیک و همچنین تسهیل کمک رسانی به 
دانش آموزان کم بضاعت در مناطق محروم و نیز 
بهره مندی از هزاران جوایز خدمات و طرح های 

مختلف بانکی را اجرا کرده است.
بر همین اســاس بانک صــادرات در قالب طرح 
سپهر دانش که از مهر ماه سال ۹۷ آغاز و تا کنون 
ادامه دارد یکصد و پنجاه هزار دانش آموز را تحت 
پوشش قرار داده تا این افراد علی رغم ممنوعیت 
قانونی و  عدم شمولیت ســن افتتاح حساب، با 
کمک والدین خود حســاب بانکی داشــته و از 

خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند.
طــرح »ســپهر دانش« ایــن امــکان را فراهم 
می کند تا دانش آمــوزان کارت بانکی در اختیار 
خود داشــته و در هفته تا سقف ۲۰۰هزار تومان 
تراکنش پولی داشته باشــند. همچنین افرادی 
کــه می خواهند بــه صورت شــخصی به هر 
دانش  آموز کمــک های پولی و مالی داشــته 
باشند در این طرح حمایت های خود را به صورت 
مســتقیم در قالب شناســه های مشخص به 
دانش آموزان بی بضاعت یا کم درآمد ارســال 

می کنند .
در همیــن زمینه بانــک صادرات ایــران به هر 
دانش آموزی که با سپرده گذاری در طرح سپهر 
دانش آموز مشــارکت می کند، به مناسبت سال 
تاســیس این بانک یعنی ۱۳۳۱، مبلغ ۳۱ هزار 
تومان هدیه می دهــد. از طرف دیگــر، والدین 
دانش آمــوزان در این طرح بایــد مبلغ ۶۹ هزار 
تومان به حساب فرزند خود واریز کرده تا دانش 
آموزان با حداقل ۱۰۰ هــزار تومان در این طرح 

مشارکت داشته باشند.
براســاس این گزارش یکی دیگر از ویژگی های 
مهم طرح ســپهر دانش عضویت سپرده گذاران 
در باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران و بهره مندی 
از هزاران جوایز ارزنده آن همچون رایانه، تبلت، 
دوچرخه و کمک هزینه های تحصیلی اســت. 
شایان ذکر است که دانش آموزان دبیرستانی با 
توجه به سن شان می توانند در قالب طرح سپهر 
دانش آموز بانک صادرات ایران وام و تســهیالت 

بانکی نیز دریافت کنند .



مدیرعامل شرکت انتقال گاز خبر داد

شکست دوباره انحصار خارجی ها در شبکه انتقال گاز
خریدار     مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران با 
اشاره به دستیابی دانش بومی تعمیرات خطوط لوله 
فشار قوی گاز با استفاده از فن آوری کامپوزیت، اعالم 
کرد: با مشــارکت شــرکت های دانش بنیان، انحصار 
خارجی هــا در ارائه دانــش این تکنولــوژی جدید 

تعمیراتی در شبکه انتقال گاز شکسته شد.
سعید توکلی با بیان این که در راســتای پیاده سازی 
رهنمودهای مقــام معظم رهبری در حــوزه اقتصاد 
مقاومتی و رونق تولیــد، ایران به یــک دانش فنی و 
بومی در شبکه انتقال گاز کشــور دست یافت، گفت: 
بر این اساس، برای نخستین بار، دانش فنی تعمیرات 
خطوط لوله فشــار قوی انتقــال گاز با اســتفاده از 
فن آوری کامپوزیت با اســتفاده از توان شرکت های 

دانش بنیان ایرانی، بومی شده است.
مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز با اعــالم اینکه 
برنامه سازی برای دســتیابی به این موفقیت بومی 
در شــرایط اعمال تحریم های غیرقانونی از دوســال 
قبل در صنعــت انتقال گاز کشــور آغاز شــده بود، 
تصریح کرد: تعمیرات خطوط لوله فشــارقوی گاز با 
استفاده از فن آوری کامپوزیت پیش از این در انحصار 

شرکت های آمریکایی و اروپایی بوده است.
وی با یــادآوری اینکه شــرکت های خارجی صاحب 
دانــش و حتی نمایندگــی آن ها حاضر بــه ارائه این 
دانش جدید و خدمات فنی و مهندســی مرتبط با آن 
در شــرایط تحریم های ظالمانه به شرکت انتقال گاز 

ایران نبودند، اظهار کرد: با این وجود، از دو ســال قبل 
با تدوین یک برنامه جامع و یکپارچــه برنامه ریزی و 
هدف گذاری برای دســتیابی به ایــن دانش فنی در 

دستور کار قرار گرفت.
این مقام مســئول با اشــاره به تدوین یــک برنامه 
هشت مرحله ای برای دســتیابی به دانش تعمیرات 
خطوط لوله گاز با اســتفاده از فن آوری کامپوزیت 
توسط شــرکت های دانش بنیان داخلی، بیان کرد: 
به منظور دســتیابی به انجام تعمیرات بدون تخلیه 
خط لولــه و جلوگیــری از هدر رفــت گاز، افزایش 
پایداری انتقال گاز، شــرکت انتقــال گاز ایران این 
برنامه هشــت مرحله ای را کلید زد.توکلی با اعالم 
اینکــه در مرحله اول بررســی خــواص مکانیکی 
و شــیمیایی مــواد کامپوزیتی مورد اســتفاده در 
تعمیرات خطوط لوله گاز انجام شــد، تاکید کرد: در 
مرحله دوم بررســی تولید کنندگان و بازار داخلی 
مواد کامپوزیتی و ســپس در گام ســوم، طراحی و 
شبیه ســازی نمونه محدود تعمیر کامپوزیتی انجام 

شد.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران در ادامه طراحی 
و اجرای تست های میدانی بر اســاس استاندارد ایزو 
۲۴۸۱۷ مرحله چهارم اجرای این پروژه پژوهشــی 
عنوان کــرد و افــزود: در مرحله پنجم بازرســی از 
تعمیرات انجام شــده در خطوط لولــه گاز و در گام 
ششم برگزاری دوره های آموزشــی و سپس تدوین 

دســتورالعمل ارزیابــی صالحیــت شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات تعمیــرات کامپوزیتی بر مبنای 

استاندارد ایزو ۲۴۸۱۷ در دستور کار قرار گرفت.
وی مرحله هشــتم و نهایی اجرای این پــروژه مهم و 
استراتژیک را ارزیابی شــرکت های داخلی و خارجی 
متقاضی ارائه خدمات عنوان کــرد و گفت: در نهایت 
ســه شــرکت دانش بنیان داخلی موفق به گذراندن 
فرآیند تست با مشخصات فنی تست هیدروستاتیک 
چهارساعته با فشار حدود ۱۴۵۰ پی.اس.آی بر روی 

خط لوله ای با ویژگی خاص فنی شدند.
توکلی با اعالم اینکه این تســت هم برای نخســتین 
بار در سطح شبکه انتقال گاز کشــور انجام شد، بیان 
کرد: در نهایــت با انجام موفقیت آمیز تســت، دانش 
استفاده از فن آوری کامپوزیت برای تعمیرات خطوط 
با فشارقوی گاز در کشور بومی شــد و صنعت انتقال 
گاز ایران در شــرایط تحریم هــای غیرقانونی به یک 

خوداتکایی جدید دست یافت.
مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران بــا یادآوری 
این که دســتیابی به دانش جدید عالوه بر شکســته 
شــدن انحصار شــرکت های بین المللــی منجر به 
صرفه جویی قابل توجه ارزی و اســتفاده از ظرفیت و 
توان شــرکت های دانش بنیان داخلی خواهد شــد، 
خاطرنشان کرد: اجرای نسل جدید تعمیرات خطوط 
لوله قطعا زمینه ساز پایداری بیشتر شبکه انتقال گاز 

کشور خواهد شد.

نفت
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منطقه ویژه پارس در عسلویه 
 وزیر نفت در نشســتی با حضــور مدیران چهار 
شــرکت اصلی وزارت نفت، طرح های توسعه ای 
صنایــع گازی و پتروشــیمی در منطقــه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس و سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی در استان بوشهر را بررسی کرد.
بررســی مقدار تولید گاز در آستانه فصل سرما، 
وضع پیشــرفت عملیات اجرایی فاز ۱۴ پارس 
جنوبی، اطالع از تازه ترین اقدام های انجام شده 
برای پایان عملیات دریایــی در پارس جنوبی و 
بررسی فعالیت پتروشیمی های فعال در منطقه 
عسلویه از مهم ترین برنامه های سفر وزیر نفت به 
استان بوشهر بود.مسعود کرباسیان، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، حســن منتظر تربتی، 
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران، علیرضا 
صادق آبادی، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، بهزاد محمدی، 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و 
شــماری از مدیران صنعت نفت وزیر نفت را در 

این سفر یک روزه همراهی کردند.
وزیر نفت پس از نشســت هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران گفته بود که برداشت ایران از میدان 
مشــترک گازی پارس جنوبی مدتی اســت که 
افزایش یافته، به گونه ای که از سال ۹۷ برداشت 
روزانه ما از این میدان مشترک همواره افزایشی 
بوده است.زنگنه با تاکید بر اینکه ایران هم اکنون 
در زمینه برداشــت روزانــه گاز از پارس جنوبی 
از کشور همســایه خود قطر پیش افتاده است، 
عنوان کــرده بود: روند افزایشــی برداشــت از 
میدان گازی پارس جنوبی به دلیل تالش برای 
تثبیت واحدهای دیگر و افزایش برداشــت گاز 
از دریا تداوم خواهد داشــت و تالش می شود تا 
پایان امسال برداشت روزانه  گاز ایران به بیش از 

۷۵۰ میلیون متر مکعب برسد.
در همین حال، محمد مشــکین فام، مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پارس به تازگی درباره روند 
توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، گفته بود: هر چهار 
ســکوی دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی امســال 
عملیاتی می شود؛ دو ســکو از پارسال عملیاتی 
شد، یک ســکو پس از نصب در حال راه اندازی 

است که تا پایان سال تکمیل می شود.

بررسی اقدام های اقتصاد 
مقاومتی شرکت ملی نفت ایران 

در اهواز
اقدام های شــرکت ملی نفت ایــران در زمینه 
اقتصاد مقاومتی و تازه ترین گزارش این شرکت 
درباره مشــارکت در باســازی مناطق سیل زده 
اســتان خوزســتان با حضور وزیر نفت در اهواز 
بررسی شــد.بیژن زنگنه در سفر به اهواز، افزون 
بر بررسی برنامه ها و اقدام های انجام شده صنعت 
نفت برای تحقــق اقتصاد مقاومتــی ، گزارش 
شــرکت ملی نفت ایران درباره بازسازی مناطق 

سیل زده را هم بررسی کرد.
بازسازی مدارس مناطق سیل زده در خوزستان، 
تامین میلگرد مورد نیاز برای بازســازی منازل 
آســیب دیده و همچنین تهیه اقالم و مایحتاج 
ضروری برای زندگی آســیب دیدگان از ســیل 
خوزســتان از برنامه هــای وزارت نفــت برای 

مشارکت در بازسازی مناطق سیل زده است.
در این سفر مدیران شــرکت ملی نفت گزارشی 
از آخرین اقدام های انجام شــده برای توســعه و 
برداشــت از میدان های مشــترک و نگهداشت 
و افزایش تولید ارائه کردند.شــرکت ملی نفت 
ایران در تعمیر و ترمیم اساســی بیش از ۲ هزار 
منزل مســکونی آسیب دیده از ســیل در ۱۵۰ 
روستای اســتان خوزســتان نیز مشارکت دارد 
و بــا برنامه ریزی مدیریت نظــارت بر طرح های 
عمرانی مناطــق نفت خیز، افزایش اســتاندارد 

منازل بازسازی شده در دستور کار است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز تاکید کرد

ویح و تسهیل در توسعه کشت های گلخانه ای   تر
خریدار    رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
البرز گفت: ترویح و تســهیل در توســعه کشت های 
گلخانــه ای  در البرز جــزو اولویت هــای کاری این 
سازمان است.مهندس موسوی، رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان البرز در جلســه توسعه کشت های 
گلخانه ای ضمن اشــاره به رویکردهای وزارت جهاد 
کشــاورزی در جهت افزایش عملکــرد و بهره وری 
عوامل تولیدبر اهمیت توســعه گلخانه ها در اســتان 
تاکید نمودو گفت:همه دســت اندر کاران این امر در 
اســتان باید به گونه ای عمل نمایند تا ضمن ترویج ، 
شرایط سهل و آســانی جهت احداث گلخانه ها ایجاد 

گردد و این بخش سرعت بیشتری گیرد.
وی عنوان کرد: هر متر گلخانه ای که در استان ایجاد 
می گردد در جهت رفع بحران و مشــکالت تامین آب 
در استان و بخش کشــاورزی موثر است.لذا تعهدی 
که برعهده استان گذاشته شده اســت  باید عملیاتی 

گردد.رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی در بخش 
دیگری از سخنانشان گفت طبق دستورالمل ابالغی 
جدید، شرایط جهت ایجاد و احداث گلخانه ها سهل 
تر و آسان شده به گونه ای که حتی در زمینهای مشاع 
و قولنامه ای نیز به این طرحها اجازه احداث داده شده 
است و طبق قانون متقاضیان می توانند فعالیت خود 
را با شرایط جدید شــروع نمایند و در همین راستا از 
مسئولین اســتانی انتظار داریم نهایت همکاری را با 

متقاضیان داشته باشند.
این مقام مســئول پیشــنهاد کرد جهت تســریع در 
کارها طرح تیپ در این خصوص تهیه گردد که مورد 
پذیرش بانک عامل ، سازمان نظام مهندسی و امور آب 
استان و جهاد کشاورزی باشــد و بر اساس این طرح 

متقاضیان اقدام نمایند و دچار سردرگمی نگردند.
دکتر زرگر نیز در این جلســه گفت: با توجه به بحران 
آب بایــد روش های جدیــد جهت صرفــه جویی در 

بخش کشاورزی در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: امروزه ما باید با توجه به شرایط جدید 
به وجود آمده با دادن پیشــنهادات مناسب از نبوغ و 
خالقیتمان بهره ببریم.وی گفــت: موارد مخل تولید 
باید شناسایی و طرحهای مناسب جهت حل مناسب 
این مشکالت باید داده شــود.دکتر زرگر در رابطه با 
توســعه کشــت های گلخانه ای گفت ایــن امر باید 
فرهنگسازی شــود و تســهیل گری در این خصوص 
صورت پذیردتــا اراضی کوچک نیز بــه چرخه تولید 
بازگردد.این مقام مسئول افزود: ما باید کارهای جدید 
در بخش کشــاورزی با یک برنامه ریزی منســجم  را 
انجام دهیم و باید کمک کنیم در بخش کشــاورزی 
با دادن آموزشهای الزم به کشــاورزان و بهره برداران 
راندمــان تولید را بــاال ببریــم و در ایــن خصوص 
اســتانداری البرز آمادگــی دارد تا کمــک نماید در 

توسعه بخش کشاورزی توفیقات خوبی حاصل شود.

البرز

 ریاست سازمان ســیما منظر و فضای 
سبز شهری شــهرداری بندرعباس از 
انجام اقدامات الزم در کاهش ســرانه 
مصرف آب مورد نیاز فضای ســبز خبر 
داد. مصطفی خادم با بیــان اینکه آب 
عنصر اصلی بقــا و موجودیت فضاهای 
ســبز شــهری اســت، بیان کرد: این 
سازمان اقدامات جدی  و اساسی را در 
راستای کاهش آب مصرفی و افزایش 

راندمان آبیاری  انجام داده است.

خــادم  بــه مصــرف آب 
بــرای آبیاری فضای ســبز 
در بندرعبــاس اشــاره و 
اذعان کــرد: در زمان پیک، 
مصرف آب بــرای آبیاری 
فضای سبز شهری به ۸۵ تا 
۹۵ لیتر بر ثانیه می رسد که 

۳۵ تا ۴۰ لیتر بر ثانیه از آب غیرشــرب 
اســتفاده می شــود اما در زمان های 
غیرپیک مصرف آب بین ۵۰ تا ۶۰ لیتر 

بر ثانیه می رسد.
خادم ادامه  داد: با شناسایی 
زه آب هــای جدید، الیروبی 
از  اســتفاده  و  چاه هــا 
ســعی  آب شــیرینکن ها  
داریم مصرف آب شــرب را 
در فضای ســبز به حداقل 

برسانیم.
وی تاکید کرد: در همین راستا انتقال 
آب از آبشیرین کن بوســتان جنگلی 

به بلوار خلیج فارس و اجرای سیســتم 
آبیاری قطره ای به مساحت ۱۳ هزار و 

۸۰۰ متربع انجام شده است.
رییس سازمان ســیما، منظر و فضای 
سبز شــهری شــهرداری بندرعباس  
عنوان کــرد: بــه دلیــل اینکــه در 
بوستان ها برای آشامیدن، سرویس ها، 
اغذیه فروشــی ها و ... آب شرب مورد 
نیاز اســت، قطع کامل آب شــرب در 

بوستان ها امکان پذیر نیست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اســالمی گفــت: برخی شــهروندان 
توقع دارند مشــکالت مالی، فرهنگی، 
اجتماعی، اشتغال و ... بوسیله اعضای 
شورا رفع شود اما که این اقدامات فراتر 

از دایره اختیارات آنها است.
عزیز اکبریان با اشاره به ضرورت حفظ 
انســجام در بین اعضا شــورای شهر، 
اظهار داشــت: شــوراها باید نسبت به 

هزینه کرد منابع و اعتبارات 
شهرداری ها که بیت المال 
است حساســیت زیادی به 
خرج دهند چــرا که در این 
خصوص وظیفه شــرعی و 

قانونی دارند.
شناســی  آســیب  وی 

فعالیت شــوراها را اقدامی ضروری 
برای ارتقا و بهبــود کارایی این نهاد 

مردمی دانســت و افزود: 
این مهم باید ابتدا توســط 
خود شــوراها دنبال شود 
تا آنهــا بتواننــد از طریق 
یــک نظــام خودکنترلی 
نقاط ضعف و قــوت خود 
را شناســایی کــرده و در 
خصوص رفع کاستی ها و بهبود نقاط 
قوت شــان برای خدمت رسانی بهتر 

به شهروندان بکوشند.
نماینــده مــردم کــرج در مجلس 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
شــهروندان توقع دارند مشــکالت 
مالی، فرهنگی، اجتماعی، اشــتغال 
و ... شــهر بوســیله اعضای شورا حل 
شــود، گفت: این در صورتی است که 
این اقدامات فراتر از دایره اختیارات 

شوراهاست.

شهر

شورا

کاهش سرانه مصرف آب در فضای سبز بندرعباس

وری است آسیب شناسی فعالیت شوراها ضر
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چهار باغ منصوب شد
طــی ابالغــی از ســوی مدیــر کل حراســت 
اســتانداری البرز جواد شــاکر صومعه بعنوان 
سرپرست حراست شهرداری چهارباغ منصوب 

شد.
در متن این ابالغ از ســوی یونس بخشایشــی 
آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، 
تحت عنایات خاص حضرت ولیعصــر )عج ا...( 
وبهره گیری از وصایــای بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی ایران ومنویات مقــام معظم رهبری 
مدظله العالی، در چار چــوب قوانین ومقرارت 
حراستی با تاکید بر رعایت مفاد منشور سازمانی 
حراســت ومیثاق نامه ذیل آن با هماهنگی این 
اداره کل و رعایت دو اصل مهم سلســله مراتب 
سازمانی وهمچنین دقت، ســرعت، صحت در 
انجام تکالیف، وظایــف و ماموریت های محوله 
گام های موثــری در جهت صیانت از ارزشــها 
ودســتاوردهای انقالب اســالمی برداشته ودر 
پیشبرد امور موفق باشــید. توفیقات روز افزون 

شما را از خداوند مسئلت می نمایم.

 6 حلقه چاه جدید آب شرب 
در البرز حفر شد

مدیرامور اجرای طرح های تامین آب شــهری 
آبفای البرز گفت: در نیمه نخســت امسال شش 
حلقه چاه جدید در اســتان حفر و تجهیز شد و 

شش حلقه دیگر تا پایان سال حفر می شود.
مهندس حمیــد باقــرزاده گفت: ایــن چاه ها 
در شــهرهای کمالشــهر، اشــتهارد، فردیس، 
محمدشهر و نظرآباد حفر شده و به طور خاص با 

چاه هایی که خشک شده اند، جابجا شده است.
وی هزینه حفــر هر حلقه چــاه را ۵۰۰ و هزینه 
تجهیز را حدود ۴۰۰ میلیــون تومان ذکر کرد 
و افزود: به طور میانگین هر یک حلقه چاه ۲۰ تا 

۲۵ لیتر در ثانیه آبدهی خواهند داشت.
باقرزاده اضافه کرد: تا پایان سال شش حلقه چاه 
دیگر در فردیس، نظرآباد، مهرشــهر، گرمدره و 

چهارباغ حفر خواهد شد.

۴۲ درصد کودکان کار و خیابان 
البرز زیر ۱۱ سال هستند

مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز با اشــاره به 
آسیب های اجتماعی در این استان گفت: طبق 
بررســی آماری حدود ۴۲ درصد کودکان کار و 

خیابان در البرز زیر ۱۱ سال هستند.
اســداهلل حیدری افزود: ۴۹.۲۵ درصــد از این 
کودکان بین ۱۲ تا ۱۴ سال ســن دارند و مابقی  
۱۵ تا ۱۸ســال هســتند که باالتریــن فراوانی 

مربوط به گروه سنی ۱۲تا ۱۴ سال است .
وی ادامه داد: این امر نشــان دهنده آن است که 
بیشتر کودکان کار در گروه ســنی ویژه ای قرار 
گرفته اند کــه احتمال بروز  انواع آســیب های 

جسمی، جنسی و روانی برای آنان وجود دارد.
مدیرکل بهزیستی اســتان البرز گفت: جنسیت 
کودکان دختر)۲۳.۸۸ درصد( و پســر)۷۶.۱۲ 
درصد( می باشــد،  امکان شناســایی پسران به 
دلیل کار آنــان در فضای شــهری و قابل رویت 
بیشــتر اســت و بخشــی از کودکان دختر در 
فضاهای بســته مانند کارگاه ها مشغول به کار 

هستند.
حیدری خاطرنشــان کرد: از کــودکان دختر 
نسبت به پســران  مورد بهرهکشــی اقتصادی 
کمتری قرار میشــود که می تواندخوشــبینانه 

باشد.
وی ادامــه داد: وضعیــت تحصیلــی کودکان 
کار زیــر ســن مدرســه )۱.۴۹ درصــد( ، 
ابتدایی)۷۱.۶۴درصد(، متوسطه اول )۱۶.۴۲ 
درصد( ،متوســط دوم )۱.۴۹درصــد(  و ترک 

تحصیل)۸.۹۶ درصد( است .



جدایی مسیر قیمت های واقعی و اسمی مسکن

خانه از پای بست راکد است!
خریدار     در حالی که بررســی قیمت مسکن طی 
یک ســال گذشــته حکایت از افزایش ۷۷ درصدی 
قیمت اسمی مسکن در شــهر تهران دارد، اما مقایسه 
رشــد قیمت این بخش با تورم عمومی نشان می دهد 
که در حال حاضر قیمت واقعی مســکن، رشد منفی 
داشــته و طی دوماه اخیر قیمت این بخش همگام با 
نرخ تورم، رشــد نکرده اســت.کاهش قیمت واقعی 
مسکن با وجود افزایش قیمت اســمی این بخش در 
مرداد ماه ســال جاری و پس از ۴۵ مــاه رقم خورد و 
براساس گزارش تحوالت بازار مســکن در مرداد ماه 
سال ۹۸، نرخ رشــد قیمت مسکن در معامالت خرید 
آپارتمان برای نخستین بار بعد از آبان سال ۹۴ به زیر 
صفر رسید.مطابق آمار رســمی در مرداد سال جاری 
متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۳ درصد 
نسبت به تیرماه کاهش پیدا کرد و مشاهدات میدانی 
و اظهارات مسووالن بخش مسکن نشان می دهد که 

این روند کاهشی در شهریور ماه هم ادامه دارد.
در این میان، برای درک دقیق تر عقب ماندگی قیمت 
مسکن از نرخ تورم عمومی باید قیمت اسمی و واقعی 
مسکن را در مرداد ماه مقایســه کنیم؛ در مرداد سال 
جاری تورم ساالنه کل کشور ۴۲.۲ درصد و میانگین 
رشد قیمت مسکن شــهر تهران در ۱۲ ماهه منتهی 
به مردادمــاه ۹۸ نزدیک به ۵ درصد بوده اســت، این 
دو شاخص گویای آن اســت که با وجود افزایش ۷۷ 
درصدی نقطه به نقطه قیمت مســکن تهران در یک 
ســال گذشــته، منحنی کلی رشــد آن نزولی است. 
شــاخص نقطه به نقطه تورم عمومــی در مردادماه 
ســال جاری به ۴۱.۶ درصد رســیده و شاخص نقطه 

به نقطه تورم در بخش مســکن پایتخت ۷۷.۵ درصد 
بوده است و افت سرعت رشد ماهیانه قیمت مسکن به 
منفی ۳.۱ درصد ماهیانه در مردادماه ۹۸ رسید، این 
روند کاهشی رشــد ماهیانه قیمت مسکن این انتظار 
را پیش روی بازار مســکن پایتخت قــرار می دهد که 
در ماه های آینده هم شــاخص نقطه بــه نقطه قیمت 

مسکن،  کمتر از نرخ تورم می شود.
اگرچه در مردادماه سال ۹۸ شاهد عقب ماندن قیمت 
مسکن نســبت به تورم عمومی و همچنین قطع روند 
افزایشی قیمت ماهیانه مسکن بودیم اما در اردیبهشت 
ماه سال جاری، یک کارشناس مســکن با بیان اینکه 
همواره درصد رشد قیمت مسکن پایین تر از بازارهای 
ارز و طال می ماند، گفت: با توجــه به کاهش ارزش پول 
ملی، قیمت واقعی خانه نسبت به یک سال قبل نه تنها 
باال نرفته بلکه کاهش یافته اســت. محمد عدالت خواه 
اظهار کرد: وقتی قیمــت ارز و طــال افزایش می یابد 
طبیعتاً افرادی که در حوزه مســکن ســرمایه گذاری 

کردند قیمت ها را افزایش می دهنــد، اما واقعیت این 
است که خانه به شدت ارز نمی تواند گران شود.

  نوسان قیمت طی 2 سال گذشته
با آغاز نوســانات نرخ ارز در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷، 
قیمت مسکن هم روندی صعودی پیدا کرد، این روند 
در ماه های بعــد هم ادامه یافت بطوری که شــاخص 
ماهیانه رشــد ۷ تا ۸ درصدی را تجربه می کرد، البته 
این رشــد ماهیانه قیمت هــا اثری منفــی بر حجم 
معامالت داشــت و موجب کاهش تعداد قراردادهای 
امضا شــده شــد چون قدرت خرید مردم با افزایش 
قیمت ها، افت کرد. روند رشــد ماهیانه قیمت مسکن 
شهریورماه به ۹.۳ درصد رســید که در نیمه اول سال 
گذشته، بیشــترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت 
کرد، ســیرصعودی قیمت ماهیانه مســکن در نیمه 
دوم ســال ۹۷ ادامه پیدا کرد اما میزان آن به کمتر از 

۶ درصد رسید.

پالک
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 سقف وام مسکن جوانان
 افزایش یافت

دیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن 
از افزایش ســقف تســهیالت پرداختی از محل 
حساب های پس انداز مســکن جوانان افتتاحی 

سال ۱۳۹۸ خبر داد.
محمد حسن مرادی از افزایش سقف تسهیالت 
پرداختی از محل حســاب های پس انداز مسکن 
جوانان افتتاحی ســال ۱۳۹۸خبر داد و گفت: 
برای افتتاح کنندگان حســاب در سال ۱۳۹۸، 
ضرایب الزم برای اســتفاده از سقف تسهیالت 
در پایان ســال پنجم ۸.۹۷ برابر حداقل واریزی 
ماهیانه در شــهر تهــران، ۶.۵۸ برابــر حداقل 
واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ و ۵.۰۲ برابر 

حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرهاست.
وی اعالم کرد: سقف تسهیالت اعطایی و مبالغ 
واریزی برای حســاب های پس انــداز جوانان 
افتتاحــی ســال ۱۳۹۸ در مناطــق مختلف 
جغرافیایــی افزایــش یافــت. بر این اســاس، 
سقف تســهیالت متعلقه براساس تقسیم بندی 
جغرافیای در پایان سال پنجم برای حساب های 
افتتاحی طی ســال  جــاری در شــهر تهران، 
شهرهای بزرگ )کرج، مشــهد، تبریز، اصفهان، 
اهواز، قم، شیراز و کرمانشــاه( و سایر شهرها به 
ترتیــب ۱۵۰۰، ۱۱۰۰ و۸۴۰ میلیون ریال و در 
پایان ســال پانزدهم به ترتیب ۲۵۰۰، ۲۱۰۰ و 
۱۸۴۰ میلیون ریال خواهــد بود.مرادی اظهار 
کرد: چنانچه دارنده حســابی بخواهد در پایان 
ســال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیالت فوق 
الذکر اســتفاده کند باید سپرده گذاری خود را 
با مبالغی بیشتر آغازکند. یکی ازمزایای حساب 
پس اندازمسکن جوانان برنامه ای بودن حساب 
می باشــد و این امکان را به سپرده گذار می دهد 
که بتواند واریزی های خود را طی ۵ تا ۱۵ ســال 
به صورت ماهیانه یا ســالیانه و یا یکجا در زمان 

افتتاح حساب واریز کند.



   بررسی همکاری با روسیه در خودروسازی

و ایران نسخه ای جدید برای صنعت خودر
خریدار  یک کارشــناس حوزه خودرو در خصوص 
همکاری با روســیه گفــت: همکاری با روســیه در 
خودروســازی مربوط به شــرکت الدا می شــود که 
احتمال آن بعید اســت اما در صــورت انجام این کار، 
یک حسن اساســی وجود دارد.فربد زاوه، کارشناس 
حوزه خــودرو ابتــدا در رابطه با احتمــال همکاری با 
روس ها اظهار کرد: موضوع همکاری ایران با روسیه در 
زمینه ســاخت خودرو مربوط به برند الدا می شود. الدا 
زیرشاخه رنو اســت و اعتقاد بر این است، محصولی که 
با تندر ۹۰ اشــتراک دارد را بتوان از طریق این شرکت 
به ایران آورد. به هر شــکل این خودروســازی نیز زیر 
مجموعه رنو اســت و اگر خودروساز فرانسوی بخواهد 
محدودیت های خــود را اعمال کند تفاوتــی در این 
قضیه ایجاد نخواهد شــد. حداقل حسن این همکاری 
می تواند تامین کامپوننت های تندر ۹۰ باشد تا تولید 
این خودرو مجددا شــروع شــود. به طور کلی احتمال 
ورود خودروهای جدید و فعالیت با روســیه بسیار باال 
نیست و حتی خودروســازان چینی نیز از همکاری با 
ایران ترس دارند. این نکته را نیز باید گفت که روســیه 
مملو از شرکت های خودروسازی بود اما در حال حاضر 

هیچ کدام به صورت مستقل فعالیت نمی کنند.

آینده  چینی های باقی مانده در ایران
وی درباره آینده شــرکت های چینی در بــازار ایران 

گفت: از میان شــرکت های چینی کــه در بازار ایران 
ماندند می توان به چری، جک و هایما اشاره کرد. سایر 
شــرکت های چینی از فعالیت در ایــران ترس دارند 
و مشخص نیســت که برندهای ذکر شــده نیز تا چه 

زمانی در ایران به فعالیت بپردازند. 
به هر صورت می توان گفت خودروهای تولید شده در 
ایران کامال CKD بودند و ســاخت داخلی نداشتند 
در نتیجه تکنولوژی خاصی به ایران وارد نمی کردند. 
اصوال هر آنچه که در زمینه خــودرو نیاز به یادگیری 
داشت را ما باید تاکنون فرا می گرفتیم. اگر نتوانستیم 
بسیاری از موارد را در صنعت خودروسازی یاد بگیریم 
به ناکارآمــدی، عدم اقتصــادی بــودن و ... مربوط 
می شود. اگر شرکتی در سبد عرضه، ارزهای مختلف 
نداشته باشد، از نوسانات بازار به شدت آسیب خواهد 

دید.

هندی ها شریک ایران می شوند؟
زاوه درباره همــکاری با هند نیز اظهــار کرد: در هند 
مجموعه تاتا و ماهیندرا معامالت پایه دالر هســتند. 
بیشــتر ارزی که توســط شــرکت ها مورد استفاده 
قــرار می گیــرد دالر اســت و از این بابت شــرایطی 
مانند شــرکت های چینی در ایران دارنــد. از طرفی 
دیگر هندی ها به شــدت محافظه کارتــر از چینی ها 
هســتند و تقابلی که بین چین و آمریــکا وجود دارد 

بین هند و آمریکا نیســت. ضمن این که چین قدرت 
ریسک پذیری بیشتری نســبت به هند دارد بنابراین 
احتمال این که چینی ها کمک بیشــتری به ایران در 
زمینه خودروسازی داشــته باشند بیشتر از هندی ها 
اســت. عالوه بر این در روزهایی که شرایط معامالت 
باز بود تالش های زیادی بــرای همکاری با هند انجام 
شــد اما اصوال شــرکت های هندی در فعالیت های 
خودرویی کند هستند و معامالت بین المللی با آن ها 

بسیار سخت است.

بهترین نسخه برای صنعت خودرو ایران
زاوه در پایان به گسترش نیوز گفت: بهترین نسخه ای 
که می توان برای صنعت خودروســازی ایران پیچید 
این است که بر داشــته های خود تکیه داشته باشد. ما 
صاحب پلتفرم تندر ۹۰ هستیم و می توانیم روی این 
پلتفرم محصوالت مختلفی را ارائه دهیم. پلتفرم  های 
پــژو ۲۰۶ و ۴۰۵ را نیــز داریــم که امــکان تعریف 
محصــوالت داخلی جدیــد روی آن ها وجــود دارد 
و در این صورت تنها وابســتگی بــرای تامین قطعات 
خواهیم داشــت. باید تمرکز ویــژه روی محصوالت  
موجود به خصوص تندر ۹۰ وجود داشــته باشــد و 
کامپوننت ها را می توان جایگزین کرد. در حال حاضر 
تنها راه حل برای صنعت خودروی ایران همین مورد 

است.

پدال

عضــو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس می گویــد دولت و شــورای 
رقابت برای قیمت گــذاری خودرو با 
یکدیگر کلنجار دارند چــرا که دولت 
مخالف ورود شــورای رقابت به پروسه 

قیمت گذاری است.
محمدرضا منصوری عضو کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره 
احتمال ورود شورای رقابت به پروسه 
قیمتگــذاری خودرو، گفــت: اگرچه 
ســازمان حمایت از مصــرف کننده و 
تولیدکننــده وظیفه کنتــرل بازار و 
پشــتیبانی از مردم را بر عهــده دارد 
اما از آنجا کــه رئیس این ســازمان و 
مدیران عامل خودروســازان از سوی 

دولــت انتخاب می شــوند 
بایــد دســتگاهی ماننــد 
شــورای رقابت که متشکل 
از نماینــدگان مجلس، قوه 
قضاییه و... اســت به پروسه 
قیمت گــذاری خودرو ورود 
کند.خودروهــا بــه دلیل 

قطعات جزئی در کف پارکینگ ها خاک 
می خورند و حتی در صورتی که قطعات 
مورد نیاز آنها نیز تامین شــود بسیاری 
از آنها به دلیل نگهداری نامناســب در 
پارکینگ هــا در زیر آفتاب و بــاران از 

کیفیت کافی برخوردار نیستند
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسالمی افزود: دولت و شورای 

رقابت بــرای قیمت گذاری 
خودرو بایکدیگــر کلنجار 
دارند چرا که دولت مخالف 
ورود شــورای رقابــت به 
پروسه قیمت گذاری است 
و تمایل دارد تنها ســازمان 
حمایت از مصرف کننده در 

این امر دخالت داشته باشد.
منصوری ادامه داد: در حال حاضر بازار 
خودرو شــیب نزولی را تجربه می کند 
چرا که مردم توانایــی خرید خودرو را 
ندارند در نتیجه از یکسو نقش دالالن 
در بــازار کاهش پیدا کرده و از ســوی 
دیگر انبارها نیز مملــو از خودروهای 

تولیدی شده است.

وی با بیــان اینکه ورود قــوه قضاییه 
موجب آرامش نســبی در بازار خودرو 
شــد، اظهار کــرد: از ابتــدای مهر که 
ســفرها کاهش می یابد مــوج بعدی 

کاهش قیمت  خودرو شروع می شود.
این نماینــده مــردم در مجلس دهم 
درباره خودروهای موجود در پارکینگ 
خودروســازان، گفت: این خودروها به 
دلیل قطعات جزئی در کف پارکینگها 
خاک مــی خورند و حتــی در صورتی 
که قطعــات مورد نیاز آنهــا نیز تامین 
شود بسیاری از آنها به دلیل نگهداری 
نامناسب در پارکینگ ها در زیر آفتاب 
و بــاران از کیفیــت کافــی برخوردار 

نیستند.

جاده مخصوص
وسه قیمت گذاری است  دولت مخالف ورود شورای رقابت به پر
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 خواستار »کمک زیان« شدند
دبیر انجمن خودروســازان از سیاست سرکوب 
قیمتــی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در 
خصــوص خودروهــای تولیدی انتقــاد کرد و 
خواســتار پرداخت کمک زیان به خودروسازان 

داخلی شد.
احمد نعمت بخش افزود: مشــکالت ســرکوب 
قیمتــی خودروها و فروش نرفتــن خودروها به 
قیمت های واقعی در ســال های گذشته از سوی 
شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان 
دو خودروساز بزرگ کشــور یعنی ایران خودرو 
و ســایپا شــد، به طوری که در مجامع عمومی 

برگزار شده تیر ماه امسال، اعالم زیان کردند.
وی بیان داشــت:  هرچند این سیاست با هدف 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانایی آنان برای 
خرید برخــی خودروها اعمال شــد، اما مطابق 
قانون، در این شــرایط دولت بایــد به پرداخت 

کمک زیان اقدام کند.
دبیر انجمن خودروســازان خاطرنشــان کرد: 
 تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه 
اقتصادی و بنــد ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساســی، 
صراحت دارند که »اگر دولت به هر دلیلی قیمت 
هر کاالیــی را کمتر از ارزش واقعــی آن تکلیف 
کند، باید نســبت به پرداخت کمک زیان اقدام 

کند.«

سایپا در آفریقای جنوبی
شــرکت خودروســازی »مــوِرزا«ی آفریقای 
جنوبی که به طور همزمان در زیمبابوه هم ثبت 
شده اســت اعالم کرد تصمیم دارد با همکاری 
با گروه خودروســازی ســایپای ایــران، برخی 
محصــوالت آن را در جنوب قــاره آفریقا مونتاژ 

کند.
این خودروساز با صدور اطالعیه ای که در اغلب 
رســانه های آفریقایی انعکاس داشت اعالم کرد 
با کمک ســرمایه گذاران امــارات متحده عربی 
قصد دارد چند خودروی ایرانی از شرکت سایپا 
را متناســب با ذائقه رانندگان آفریقایی مونتاژ و 

وارد بازار کند.
تادنــدا مونگوفا، مدیر اجرایی مــوِرزا اعالم کرد 
که با بررســی قیمــت تمام شــده خودروهای 
نو و خودروهای فرســوده و وارداتــی ارزان در 
کشــورهای آفریقایی به این نتیجه رسیدیم که 
برخی از مجموعــه خودروهای ارزان شــرکت 
ایرانی ســایپا از نســل »کیا ریو« را متناســب 
بــا ذائقه و قــدرت خرید برخی شــهروندان در 
۱۴ کشــور جامعه اقتصــادی جنــوب آفریقا 
)ســادک( بازتولید و مونتاژ کنیم، چرا که حتی 
بر خودروهای دست دوم وارداتی به کشورهای 
آفریقایی نیــز مالیات های ســنگینی تعلق 
می گیرد کــه مصرف آنهــا را بــرای کاربران 

آفریقایی بسیار دشوار کرده است.
وی گفت: قصــد دارد در اولین مرحله خودروی 
»ســایپا کوئیک کراس اُِور« و نــوع هاچ بَک آن 
را در مرکز نمایشگاهی نَزِرک در ژوهانسبورگ 
)شــرکت آوتو مکانیکا( تولیــد و در مرحله دوم 
سایپای نوع وانت، پروجکت، تیبا و ساینا را پس 
از افزودن آپشــن های مختلف به آنها وارد بازار 

خودروهای ارزان آفریقایی کند.
این خودروها بعد از مونتــاژ در آفریقای جنوبی 
و ســپس در مرکز مونتاژ خودروی »ویلوویل« 
زیمبابوه و نیز در شــرکت »اکــس هیوندا« در 
بوتوســانا به نام »پرایم اِیــت«  وارد بازار خواهد 

شد.
در کشــورهای آفریقایــی با توجه به ســطح 
اقتصادی شــهروندان آنها اغلب خودروهای 
درجه دو کشــورهای آمریکایــی و اروپایی به 
فروش می رســد و با در نظــر گرفتن قیمت 
مناســب و رقابتی بــودن خودروهــای گروه 
ســایپا، امکان رقابت برای خودروسازان ایران 

فراهم است.
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7 کشور عمده خریدار طال 

ایرانی ها چقدر طال می خرند؟
 خریدار   بررسی ها نشان می دهد ایران در میان ۷ 

کشور عمده خریدار طال در جهان جای دارد .
گزارش بیزینس اینسایدر نشان می دهد مردم ایران 
از ســال ۲۰۱۶ تا کنون یکی از بزرگترین خریداران 
طال بوده اند و تا کنون توانسته اند این جایگاه را حفظ 
کنند و حتی در سال ۲۰۱۷ میزان خرید طال ایرانیان 
نسبت به سال گذشــته ۴ درصد افزایش داشته است. 
در این فهرست چینی ها رتبه اول خرید طال در جهان 
را از آن خود کــرده اند.در این گزارش به بررســی ۷ 
کشور که مردم آن ها بیشترین حجم طال را خریداری 
می کنند پرداختیم. در بین این ۷ کشور ایران توانسته 

است جایگاه پنجم را به دست آورد.

7.عربستان سعودی
عربستان ســعودی برای مدت طوالنی به شهروندانش 
اجازه سرمایه گذاری بر روی این فلز گران بها را نمی داد 
و بر این اساس شمش های طال به سختی در این کشور 
خرید و فروش می شــدند ولی در سال ۲۰۱۶ این قانون 
برداشته شد و خرید و فروش طال در این کشور سر به فلک 
کشید به طوریکه اکنون مردم این کشور جایگاه هفتم 

بیشترین خریداران طال را به خود اختصاص داده اند.

6.ترکیه
ترکیه از ســال ۱۹۹۵ میالدی یکی از بزرگترین وارد 
کنندگان و خریــداران طال بوده اســت و دلیل آن هم 

عالقه زیادی مردم این کشور به این فلز گران بها است.

5.ایران
مردم ایران از ســال ۲۰۱۶ تا کنون یکی از بزرگترین 
خریداران طال بوده انــد و تا کنون توانســته اند این 
جایگاه را حفظ کنند و حتی در ســال ۲۰۱۷ میزان 
خرید طال ایرانیان نســبت به ســال گذشته ۴ درصد 

افزایش داشته است.

4.امارات متحده
دبی در سراســر جهان به عنوان یکی از قطب های برتر 
جواهرات و طال شناخته شده اســت. بازار گلد سوک 
شــهر تقریباً ۳۰۰ مغازه دارد که در همه آنها جواهرات 
و طالهای زیبایی از هر نوع نمایش داده شده است. یک 
مطالعه در سال ۲۰۱۱ که توســط کمیسیون تجارت 
ایتالیا انجام شده است نشــان داده است که اماراتی ها 
بیشترین ســرانه خرید طال را در جهان دارند به طوری 

که هر اماراتی ساالنه ۳۴ گرم طال خریداری می کند.

3.آمریکا
از گذشته تا کنون آمریکایی ها بزرگترین معادن طال را در 
اختیار داشته اند و اشتیاق آن ها نیز برای خرید طال همانند 
گذشته است به طوری که بیشترین حجم استخراج شده 

طال در این کشور توسط مردم همان جا خریداری می شود.

2.هند
مردم این کشور عالقه بی ســابقه ای به این فلز گران 
بها دارند به طــوری که هر خانواده هندی یشــترین 
ذخیره طالی شخصی در جهان را دارد و ضرب المثل ها 
نیز در این کشور حاکی از عالقه شــدید آن ها به این 
فلز گران بها اســت به طوری که گفته می شود:« هیچ 

ازدواجی بدون طال نمی شود.«

1.چین
اما در جایگاه نخســت مردم چین قرار دارند و با توجه به 
جمعیتی که این کشور دارد باید هم بزرگترین خریدار 
طال در جهان باشد و بیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۵  
این کشــور با توجه به معادن طالیی که در اختیار دارد 

بتواند به  ۴۴ درصد تقاضا طال در جهان پاسخ بدهد.

سامانه ثبت اعتراض قطع یارانه 
نقدی آغاز به کار کرد

سامانه درخواســت برقراری مجدد یارانه های 
نقدی برای ثبت اعتراض به قطــع یارانه نقدی 
از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

راه اندازی شد.
یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار معادل حدود ۸۰۰ 
هزار نفر از جمعیت یارانه بگیران در شهریورماه 
به حساب سرپرســتان خانوار واریز نشد تا عمال 
قطع یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد توســط 

دولت آغاز شود.
در عین حال همچنان امکان ثبت اعتراض برای 
سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها قطع 
شده، فراهم است. در همین راستا، سامانه ثبت 
درخواست رسیدگی برقراری مجدد یارانه های 
نقدی از امروز آغاز به کار کرد و تمام سرپرستان 
خانواری کــه یارانه آنها فقط در ســال ۹۸ قطع 
شده، می توانند با ثبت کد رهگیری خود در این 

سامانه اعتراض خود را ثبت کنند.
نکته قابل توجه اینکه، سرپرســتان خانواری که 
یارانه آنها قطع شده، پیش از ورود و ثبت اعتراض 
در »ســایت ثبت درخواســت برقراری مجدد 
یارانه نقــدی«، باید منتظر دریافــت پیامکی با 
سرشماره »یارانه« با متن »خانوار شما مشمول 

حذف دریافت یارانه نقدی است« باشند. 
این سرپرســتان خانوار در صورتــی که به قطع 
یارانه نقدی خود معترض هســتند، باید پس از 
دریافت این پیامک، با کارت شناســایی معتبر 
به دفاتر پیشــخوان دولــت مراجعــه کنند و 
پیامک دریافتی را ارائه دهنــد. در این مرحله از 
سرپرست خانوار معترض، اجازه کتبی مبنی بر 
اینکه دولت اختیار دارد به حســاب های بانکی 
آن ها دسترســی داشته باشــد، گرفته می شود 
و این مجوز به دولت داده شــود تا تراکنش های 
بانکی فرد معترض را به منظور تشــخیص توان 
مالی فرد، مورد بررســی قرار دهد و در نهایت در 
خصوص اینکه این خانوار مشمول دریافت یارانه 
نقدی خواهد شــد یا خیر تصمیم گیری خواهد 
شــد.پس از مراجعه به دفتر پیشــخوان و ثبت 
اعتراض، »کد رهگیری« به سرپرســت خانوار 
پیامک می شــود و پس از آن باید به سایت ثبت 
درخواست رسیدگی برقراری مجدد یارانه نقدی 
 mcls.gov.ir.yaraneh10 نشــانی  بــه 
مراجعه و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار 
و کد رهگیری دریافت شــده از دفتر پیشخوان 

اعتراض خود را ثبت کنند.
فقــط خانوارهایــی می توانند نســبت به ثبت 
اعتراض بــه قطع یارانــه نقدی اقــدام کنند که 
در ســال ۹۸ یارانــه آنها قطع شــده اســت، لذا 
خانوارهایی که در گذشــته یارانه آنها قطع شده 
اســت نمی توانند برای برقراری مجدد یارانه خود 
اقدام کنند.سه شنبه شــب هفته گذشته دولت 
باالخره در تصمیمی دیرهنگام اما درســت یارانه 
نقــدی دهک های بــاالی درآمدی را براســاس 
تکلیف قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور قطع کرد.

بر اســاس مصوبه مجلس شــورای اســالمی و 
آیین نامه هــای مربوطــه خانوارهــای ایرانی بر 
اساس تمامی اطالعات ثبتی مانند مسافرت های 
خارجــی، خودروهایی که فرد دارد، نوع شــغل، 
کارفرما بــودن و تعداد پرســنل، معامالت انجام 
شــده، دارایی های مختلف و کلیه اطالعاتی که 

روی کد ملی فرد ثبت شده دهک بندی شده اند.

وهای شخصی  وج خودر نحوه خر
در ایام اربعین

رئیس کل گمرک ایــران از آماده باش گمرکات 
کشــور بــرای صــدور مجــوز خــروج موقت 
خودروهای شــخصی برای حضور در پیاده روی 

اربعین حسینی خبر داد.
مهدی میر اشــرفی در خصوص نحــوه خروج 
خودروهای شــخصی از کشــور در ایام اربعین 
گفت: گمرک جمهوری اســالمی ایــران برای 
همکاری جدی با ســازمان های ذی ربط پیاده 
روی بزرگ اربعین حســینی، تمام تالش خود 
را برای ســهولت در صدور گواهی خروج موقت 

خودروها انجام می دهد.
وی ادامه داد: طبــق برنامه ریزی هــای انجام 
شده دســتور داده ام تا تمام گمرک های کشور 
به صورت آماده باش برای اعــزام نیرو به مناطق 

صدور گواهی خروج موقت باشند.
میراشرفی در ادامه با اشــاره به زمانبندی های 
مشــخص بــرای حضــور مــردم در گمرکات 
کشــور، گفت: برای صدور گواهی خروج موقت 
خودروهای شخصی، مالکان با در دست داشتن 
مدارک شناسایی خودرو و شخصی به گمرکات 
مراجعه کــرده و گواهی خــود را در کوتاه ترین 

زمان دریافت کنند.  
این مقام مســئول در ادامه بیان کــرد: توصیه 
می شــود زائران برای دریافــت گواهی خروج 
موقت خودروهای خود، هر چه ســریع تر اقدام 
کنند تا با نزدیک شــدن ایام اربعین حســینی 
گرفتار پیک ترافیکــی حضور مردم در گمرکات 
نشوند.وی در پاسخ به این ســؤال که آیا صدور 
گواهی خروج موقت خودروها زمانبندی خاصی 
دارد یا خیر؟ تصریح کرد: تمام تالشــمان بر این 
اســت تا روند کاری صدور مجوز خروج موقت به 

صورت سیستمی انجام شود.


