
معاون وزیر نفت خبرداد

سرمایه گذاری ۹۳ 
میلیارد دالری در 

وشیمی  صنعت پتر

رکود و تورم، دو مهمان نام آشنای 
چند سال اخیر اقتصاد ایران بوده اند. تجربه گذشته 
نشــان داد که هم نشــینی این دو در کنــار یکدیگر 

معموال نتیجه ای به جز رکود اقتصادی نداشته است.
نرخ تورم در ســال ۹۷ تحت تاثیر عواملی که تا پیش 
از آن ایجاد شــده بود، یعنی افزایــش نقدینگی در 
سال های گذشته و عدم رشــد متناسب نقدینگی و 
نرخ تورم به واسطه باال بودن نرخ سود بانکی و کاهش 
ســرعت گردش پول و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز 
طی ســال های ۹۲ تا ۹۶ قرار گرفته و از این رو انتظار 
یک افزایش قابل توجه در نرخ تورم در سال ۹۷ وجود 

داشت.
اقتصاد ایران در ســال جاری همچنان با پدیده رکود 

تورمی دست به گریبان خواهد بود. 
با این حال، رکود اقتصــادی و همچنین تداوم آن در 
سال های آینده به سیاست گذاری اقتصادی در سال 
۹۸ به ویژه چگونگی طراحی و پیاده سازی سیاست 
مالی - بودجه ای بســتگی شــدیدی دارد. در حالی 
که در اقتصادهای متعارف، سیاســت های بودجه ای 
دولت نقــش پا و چرخــه ای داشــته و در مواجهه با 
رکود اقتصادی ذیــل تنظیم کننده هــای خودکار 
اقتصادی یا اعمال سیاســت های انسباطی در جهت 
تحریک تقاضاها و جلوگیری از تشدید رکود تنظیم 

می شوند.
در اقتصاد ایران به دلیل وابســتگی منابع بودجه به 
درآمدهای نفتی و همچنین اثرپذیری بالی اقتصاد 
از وضعیت صادرات درآمدهای نفتی، سیاســت های 
مالی - بودجــه ای موافق چرخه بــوده و همین امر 
باعث شده اســت تا سیاســت های مالی - بودجه ای 
نقش ثبات ساز اقتصادی را ایفا نکنند. با این حال در 

شرایط موجود به دلیل عمق رکود اقتصادی در سال 
۹۷ و چشم انداز آن در ســال ۹۸ و همچنین اهمیت 
مدیریت رکــود اقتصادی در دوره جــاری به منظور 
جلوگیــری از تغییر روند رشــد بلندمدت اقتصادی 
ایران در ســال های پیش رو، ایفای نقش ثابت ســاز 
بودجه در جهت جلوگیری از تشــدید رکود، اهمیت 

به مراتب بیشتری نسبت به گذشته دارد.
الزم به ذکر اســت در طول یک دهه گذشــته، روند 
ســرمایه گذاری و انباشت ســرمایه در اقتصاد ایران 
عمدتا به دلیل مشــکالت در بازارهــای مالی و پولی 
تغییــر جهــت داده و نســبت ســرمایه گذاری به 
موجودی سرمایه، روند مستمر نزولی را تجربه کرده 
است. از این رو، به نظر می رســد رکود تورمی جاری 
نه تنها عملکرد اقتصادی، معیشت و رفاه آحاد مردم 
در سال های جاری را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به 
نظر می رسد در صورت عدم مدیریت صحیح اقتصاد 
کالن کشور در جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، 

عملکرد بلندمدت اقتصادی کشــور را نیز تحت تاثیر 
رکود جاری قرار دهد.

در شــرایط کنونی با توجه به کاهش شــدید درآمد 
حقیقــی خانوارهــای ایرانــی، کاهــش بازدهی 
سرمایه گذاری و موانع تجاری داخلی و خارجی برای 
تحریک تقاضای صادراتی، بودجــه دولت تنها ابزار 
سمت تقاضای اقتصاد اســت که می تواند در جهت 
ایجاد تقاضای موثر برای جلوگیری از تشــدید رکود 

ایفای نقش کند. 
با این حــال، ایفای این نقش مســتلزم تامین مالی و 

غیرتورمی برای بودجه دولت است.
تورم باال از جمله مصیبت هایی اســت که طی چهار 
دهه گذشته گریبان اقتصاد ایران را سفت چسبیده 
است و هیچ گاه به سطح متوســط کشورهای جهان 
نزدیک نشــده و حتی هیچ گاه نتوانســته برای چند 

سال خود را پایدار نگه دارد. 
  ادامه در صفحه 2

بازار بنگاه داران در تهران کساد شد

چرا خریداران از بازار 
مسکن کوچ کردند؟

 گزارش ارزشیابی کیفی اداره کل خودرو
 و نیرو محرکه وزارت صمت منتشر شد

و۲۰۰۸ پنج ستاره  پژ
کیفی گرفت

کارنامه ۶ بازار در نیمه نخست سال ۱۳۹۸

سرمایه گذاران کدام بازار بیشتر ضرر کردند؟
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با وجود گذشت ۶ ماه از وعده بانک مرکزی
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   با وجود گذشت ۶ ماه از وعده بانک مرکزی

از بازار متشکل ارزی خبری نیست
پدرام صادقی   با گذشت بیش از شش ماه از سال 
بازار متشکل ارزی هنوز کار خود را به صورت رسمی 
آغاز نکرده و این در حالی اســت که وقــوع حریق در 
محل ســاختمان این بازار، کار را با تاخیر بیشــتری 

مواجه خواهد کرد.
وعده راه اندازی بازار متشــکل ارزی از سال گذشته از 
سوی رئیس کل بانک مرکزی داده شد و در ابتدا گفته 
شد که این بازار از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ با ثبت نام 

بانک ها و صرافی ها آغاز به کار خواهد کرد.
هرچند که فرآیند ثبت نام بانک ها و صرافی ها از همان 
زمان آغاز شد، اما در مسیر اجرایی این بازار، مشکالتی 
به وجود آمد که سبب شــد با گذشت شش ماه از سال 

هنوز این بازار به طور رسمی آغاز به کار نکرده باشد.
این در حالی است که در اوایل تابستان، مسئوالن بازار 
متشکل ارزی از آغاز فاز آزمایشــی فعالیت این بازار 
خبر داده بودند و پس از آن نیــز بانک مرکزی خبر از 
راه اندازی این بازار همزمان با عید قربان داد، اما بازهم 
این وعده عملی نشــد تا آغاز به کار این بازار به تاخیر 

بیفتد.
از مهم ترین دالیلی که درخصوص اجرایی نشدن بازار 
متشکل ارزی مطرح شــد، کم بودن تعداد صرافی ها 
و بانک هایی بود که توانســته بودند مــدارک خود را 

تکمیل کرده و در بازار فعالیت کنند.
گفته می شــد که حدود ۳۵ صرافی و دو بانک آماده 

راه اندازی بازار متشــکل ارزی هســتند، اما با توجه 
به اینکــه بانک مرکــزی می خواهد این بــازار تاثیر 
حداکثری خود را داشته باشــد و با تعداد قابل قبولی 
از بانک ها و صرافی ها کار را آغــاز کند، آغاز به کار این 
بازار با تاخیر همراه شــد.در همین حال، در روزهای 
گذشــته به دلیل آنچه که از ســوی مدیرعامل بازار 
متشــکل ارزی، اتصالی برق عنوان شــد، حریقی در 
محل ساختمان بازار متشــکل ارزی رخ داد که سبب 

از بین رفتن برخی تجهیزات شد.
البته به گفتــه محمود شکســته بند، مدیرعامل این 
بازار، ســرورها در محــل امن دیگری قرار داشــته و 
آســیبی ندیدند و برای تجهیز دوباره ساختمان بازار 

متشکل ارزی نیز حداکثر یک هفته زمان الزم است.
هرچند که گفته می شــود ســرورهای بازار متشکل 
ارزی آسیبی ندیدند، اما آنچه که واضح است این است 
که این اتفاق نیز آغــاز به کار بازار را بــا تاخیر همراه 

خواهد کرد و افتتاح رسمی آن عقب تر خواهد افتاد.
درباره وظایف بازار متشــکل ارزی آنطــور که گفته 
شده اســت، این بازار قرار اســت از طریق جلوگیری 
از معامــالت غیرواقعی و فراهم کردن بســتری برای 
معامالت بزرگ از طریق بازیگــران اصلی بازار ارز که 
قرار اســت بانک ها و صرافی های مجاز بانک مرکزی 

باشند، سبب کشف قیمت ارز در تهران شود.
بــرای  امنیــت الزم را  بــازار همچنیــن  ایــن 

معامله کنندگان عمده ارز ایجاد خواهد کرد تا درگیر 
مشکالت نشــوند و قیمت ارز نیز در اختیار بازیگران 

اصلی و نه دالالن قرار گیرد.
حال آنکه در شــرایطی که اقتصاد ایران تحت فشــار 
تحریم های ظالمانه و ســنگین آمریکاست و از سوی 
دیگر اروپایی ها نیز روابط خود را با ایران در چارچوب 
خاصی قرار نداده اند، کشــف قیمــت ارز و چگونگی 
مدیریت بازار ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 

می تواند سبب بهبود معیشت مردم نیز شود.
با این حال مشخص نیســت که چه مقدار زمان الزم 
است تا سایر بانک ها و صرافی ها نیز نسبت به تکمیل 
مدارک خود اقدام کنند و این در حالی است که کشور 
در حال حاضــر بیش از هر زمان دیگــری به این بازار 
نیازمند است.از سوی دیگر، پس از آنکه افتتاح رسمی 
این بازار در عید قربان به تعویــق افتاد، بانک مرکزی 
دیگر زمانی برای آغاز فعالیت این بــازار اعالم نکرد و 
مشخص نیســت که چه زمانی این بازار شروع به کار 

خواهد کرد.
همچنین با توجه به حساسیت فعالیت این بازار و تاثیر 
ویژه آن بر بازار ارز پس از راه اندازی، به نظر می رسد که 
مســئوالن باید توجه ویژه ای به جلوگیری از این گونه 
حوادث در محل این بازار داشته باشند، چراکه ممکن 
است فعالیت این بازار را مختل و شبکه ارزی کشور را 

درگیر پیچیدگی کند.

سرمقاله

عضو شورای عالی کار با اشــاره به ارائه 
دو بســته پیشــنهادی نماینــدگان 
کارگری بــرای طرح در نشســت روز 
سه شــنبه این شــوار، بازطراحی نظام 
تعاونی های مصرف و مســکن را یکی از 
این پیشنهادات عنوان کرد.علی خدایی 
در گفتگو با مهر، با تشریح پیشنهادات 
نماینــدگان کارگری بــرای طرح در 
نشست روز سه شنبه شورای عالی کار 
که قرار است با سه دســتور کار اصلی، 
برگزار شــود، اظهار داشــت: پیشنهاد 
مشــخص ما در قالب دو بسته تهیه و به 

شورای عالی کار ارائه شده است.
وی افزود: تکیــه پیشــنهادات ما در 
حوزه نظــام توزیع تعاونی هــا هم در 

حوزه تامین مســکن و هم 
در حوزه تامیــن کاالهای 
اساســی اســت که در این 
زمینه تعهداتی هم متوجه 
طرف های مقابل یعنی گروه 
کارفرمایــی و دولت خواهد 
بود. ساختار این توزیع را در 

طرح خود به صــورت کامل ارائه دادیم 
که متفاوت از ساختار سنتی است.عضو 
کارگری شــورای عالــی کار، در حوزه 
کمک معیشت و جبران قدرت خرید از 
دست رفته کارگران، پیشنهاد مشخص 
ما اختصاص ارز ترجیحــی برای تهیه 
و تامیــن اقالم اساســی خانــوار به 
تعاونی های کارگری اســت.  خدایی 

با تاکید بــر اینکه فراموش 
نکنیم با توجه به نوســانات 
رخ داده، تــورم در دو گروه 
هزینه ای مسکن و کاالهای 
اساســی واقعا کمرشــکن 
اســت و فشــار زیــادی به 
معیشــت کارگــران وارد 
می شــود، گفــت: بازطراحــی نظام 
تعاونی های مصرف و مسکن در حوزه 
کارگری نیز از دیگر پیشنهاداتی است 

که به این شورا ارائه شده است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن هدایت 
منابــع تســهیالتی و اراضــی به نرخ 
منطقه ای بــرای مســکن کارگران از 
جمله مواردی اســت کــه دولت باید 

متعهد شــود.خدایی با بیان اینکه به 
طور خــاص تمرکز ما روی مســکن 
کارگــران اســت، گفت: در نشســت 
گذشــته شــورای عالــی کار معاون 
اجتماعی و معاون تعــاون وزیر عنوان 
کردند که ۱۰ طرح در حوزه مســکن 
دارند؛ یکی از درخواســت هــای ما این 
اســت که نماینــدگان دولــت در این 
خصوص به صورت مشخص طرح های 
خود را اعالم کنند.عضو کارگری شورای 
عالــی کار گفــت: موفقیت هــر طرح 
به تامین منابع آن بســتگی دارد که از 
وظایف دولت اســت و اگر دولت نقش 
خود را بپذیــرد آمادگی بــرای اجرای 

طرح ها به صورت کامل وجود دارد.

کار

وی میز شورای عالی کار دو بسته پیشنهادی کارگران ر
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 دوقلـوهای چسبیده 
به اقتصاد ایران

  ادامه از صفحه یک
مســاله ای که در اکثر کشــورهای دنیا به امری 
عادی تبدیل شــده، در کشــور ما به موضوعی 
سر سخت تغییر شــکل داده که به طور مستمر 
خرد وکالن اقتصــاد را تحت تاثیر قرار می دهند. 
شــکاف طبقاتــی را افزایش می دهد، ســطح 
رفــاه را کاهش می دهــد، نااطمینانــی را برای 
خانوار و بنگاه های اقتصادی تشــدید می کند، 
ارزش پــول ملــی را تضعیف می کنــد، انگیزه 
تولید و تولیدگران را از بین بــرده و فضارا برای 
دالالن گرم می کند. شــش ماه ابتدایی امسال 
تفاوت چندانی با شــرایط معمــول چهار دهه 
گذشته نداشته و حتی بیشــتر از گذشته منجر 
به دلسردی مردم شــده است.   یکی از مهم ترین 
دالیل تورم یک ســال و نیم گذشته، رشد باالی 
نقدینگی در کنار رشــد آهســته و گاها منفی 

تولید ناخالص داخلی بود.
رشــد قابل توجه نقدینگی در حالــی به دالیل 
مختلف از جمله کســری بودجــه فرض دولت 
ایجاد می شــد که در مقابل، کاال و خدمات یا به 
بیان دیگر، ارزش افزوده ایجاد شــده در اقتصاد 
رشد چندانی نداشت و بنابراین منجر به جهش 
قیمت ها شد. پول در دسترس مردم آن قدر زیاد 
بود که حتی با وجود افزایش چند برابری قیمت 
در بازارهای ارز و طال و ســکه، خودرو و مسکن، 

باز هم تقاضا افزایش می یافت.
عامل مهم دیگر در تورم موجود، جهش شــدید 
نرخ ارز بود که برای چند ســال ســرکوب شده 
بود. افزایش شــدید نرخ دالر که در پی اتفاقات 
سیاســی و تحریم های مجدد ایــاالت متحده 
آمریکا شــکل گرفت، قیمت کاالهای وارداتی 
را چندین برابر کــرد. در این هیاهو، سیاســت 
شکست خورده قدیمی ســرکوب قیمتی یکبار 
دیگر آزموده شــد و دولت حسن روحانی تالش 
کرد با قانون و بخشــنامه از افزایــش قیمت ها 
جلوگیری کند. با تمام این حرف ها، موتور خلق 
نقدینگی همچنان با قدرت در حال فعالیت است 
و سرعت رشــد آن به گونه ای اســت که انتظار 
کاهش معنادار تورم و حداقل بازگشت مجدد به 
نزدیکی های ۱۰ درصد در آینده نزدیک تقریبا 

غیرممکن است.
از ســوی دیگر، دولتمــردان بــدون توجه به 
ریشه های اصلی کار به دنبال راه حل هایی موقت 
و کوتاه مدت هســتند؛ راه حل هایی که تجارب 
گذشــته نشــان می دهد که تــورم خدمات به 
مراتب کمتر از کاال بوده اســت. براساس برآورد 
دولت در ســال ۹۸ پس از کاهش سقف بودجه، 
در حدود ۸۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه 
وجــود دارد. در صورتی که این میزان کســری 
بودجه با کاهــش هزینه ها یا کاهــش برخی از 
یارانه ها جبران شــود، می توان امیــدوار بود که 
تامین مالی کســری بودجه دولــت پیامدهای 
تورمی در پی نداشــته باشــد، اما در صورتی که 
کســری بودجه از منابع بانک مرکــزی تامین 
شود، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و 
حتی اگر در ســال ۹۸ منجر به افزایش نرخ تورم 
نشــود، پیامدهای تورمی در پی دارد و حتی اگر 
در ســال ۹۸ منجر به افزایش نرخ تورم نشــود، 
پیامدهای تورمی آن در سال ۹۹ و حتی ۱۴۰۰ 
بروز پیدا خواهد کرد.همچنین سیاست گذاری 
ارزی دولت نیز در کنار سیاســت پولی و مالی از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. نرخ ارز در 
سال ۹۷ رشــد قابل مالحظه ای کرده و به نظر 
می رســد به مقادیر تعادلی نزدیک شده و انتظار 
جهش های زیاد در ســال ۹۸ وجــود نخواهد 
داشت. بررســی روند شــاخص قیمت مصرف 
کننده از ابتدای ســال ۹۸ نشــان می دهد این 
شــاخص یک روند کاهشــی با ثبات نداشته تا 
بتوان امیدوار بــود نرخ تورم در ســال ۹۸ روند 

کاهشی را در پیش گرفته است. 



   کارنامه ۶ بازار در نیمه نخست سال ۱۳۹۸

سرمایه گذاران کدام بازار بیشتر ضرر کردند؟
مریم فکری  بررســی وضعیت بازارهــا در نیمه 
نخست ســال، از رکود و نزول قیمت ها حکایت دارد؛ 
تا جایی که نه تنها سرمایه گذاران برخی بازارها به جز 

بورس سود نکردند، بلکه زیان هم دیده اند.
نیمــه اول ســال ۱۳۹۸ برخــالف نیمه اول ســال 
۱۳۹۷ برای بســیاری از بازارها آرام گذشت؛ آرامشی 
که بازارها را حتی به سمت پایین کشــاند. بازارهای 
طال، ارز، سکه، خودرو و مســکن در این مدت تقریبا 
جذابیت خود را برای ســرمایه گذاری از دست دادند؛ 
این در شرایطی است که بازار سهام درخشش ویژه ای 
از خود نشــان داد.بورس تهران در نیمه نخست سال 
از بازدهــی ۶۸.۵ درصدی برخوردار بــود؛ آن هم در 
مقابل افت ۱۲ درصدی دالر، ۱۲.۴ درصدی ســکه و 

۴.۲ درصدی طال. 

ورود بورس به ابرکانال 300 هزار واحدی
بازار سرمایه در نیمه نخست امســال تقریبا می توان 
گفت تنها بــازاری بود که رشــد چشــم گیری را به 
ثبت رســاند؛ به طوری که در هفته های پایانی فصل 
تابستان رکودها را یکی پس از دیگری جابه جا کرد و 

در نهایت وارد کانال ۳۰۰ هزار واحدی شد.
در ابتدای امسال شاخص بورس تهران در کانال ۱۰۰ 
هزار واحد قرار داشــت و عددی پنجــم فروردین از 
شاخص بورس دیده شد، ۱۷۹ هزار و ۱۹۴ واحد بود، 
این در حالی است که در آخرین روز شهریور شاخص 
بورس تهران به ســطح ۳۰۲ هزار و ۱۰۳ واحد دست 
یافت. البته این بیشترین رکوردی نبود که بازار سهام 
در این مدت زده بود، باالترین رقم شاخص در روز ۲۵ 
شهریورماه مشاهده شــد؛ آن هم با عدد ۳۰۵ هزار و 
۹۱۷ واحد.تحلیل های آماری نشــان می دهد که در 
نیمه نخست امسال بازدهی بازار سهام در حدود ۶۸.۵ 
درصد بوده اســت. این نشــان می دهد که نقدینگی 
حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومانی، تغییر مسیر داده و 

وارد بازار سهام شده است.

افت 12 درصدی دالر
با وجــود این که بازار ارز در نیمه اول ســال گذشــته 
روزهای پرتالطمی را ســپری کرد، امــا وضعیت بازار 
ارز در ســال جاری، از آرامش این بازار حکایت دارد؛ به 
طوری که در ۶ ماه اول سال سرمایه گذاران بازار ارز، ۱۲ 
درصد زیان دیدند.نگاهی به نرخ روزانه بازار ارز نشــان 
می دهد در حالی کــه نــرخ دالر در روز ابتدایی کاری 
فروردین ماه )۵ فروردین ماه( امســال حدود ۱۲ هزار 
و ۹۵۲ تومان بود، اما در پایان نیمه نخســت سال )۳۱ 

شهریورماه( با نرخ ۱۱ هزار و ۳۹۴ تومان دیده شد.
اگرچه در همین مــدت ۱۸۳ روز اول ســال ۱۳۹۸ 
نرخ های دیگری نیــز از دالر دیده شــد. آن گونه که 
اعداد و ارقام نشــان می دهد، ۱۹ اردیبهشت امسال 
دالر با نرخ ۱۵ هــزار و ۳۵۰ تومان در بــازار خرید و 
فروش می شد که این رقم، باالترین نرخ در سال جاری 
بوده است.دالر البته پنجم شهریورماه تنها برای چند 
ساعت وارد کانال ۱۰ هزار تومان شد و با نرخ ۱۰ هزار 
و ۹۵۰ تومان به فروش می رفت. اما در نهایت در پایان 
روز دوباره وارد کانال ۱۱ هزار تومان شــد و ۱۱ هزار 
و ۱۰۰ تومــان قیمت پیدا کرد.تحلیلگــران عواملی 
همچــون رفتارهای موثــر بانک مرکزی، انبســاط 
عرضه و انقباض تقاضا، توافقاتی برای تامین کاالهای 

اساسی و... و. در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است.

زیان ۴.2 درصدی سرمایه گذاران بازار طال
تنها ســرمایه گذاران بازار ارز در ۶ ماه اول سال زیان 
ندیدند، بلکه ســرمایه گذاران بازار طال نیــز با زیان 
حدود ۴.۲ درصدی مواجه شدند.بررســی وضعیت 
قیمت ها در مدت ۱۸۳ روز اول ســال نشان می دهد 
که در حالی که پنجم فروردیــن، یعنی روز اول کاری 
سال، هر گرم طالی ۱۸عیار ۴۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان 
قیمت داشــت، اما نرخ آن در پایان فصل تابستان به 
۴۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.البته در این بازه 
زمانی، بازار طال با نوسان هایی نیز همراه بود؛ به طوری 
که ۱۹ اردیبهشــت ماه هر گرم طــالی ۱۸عیار تا حد 
۴۷۲ هزار و ۱۰۰ تومان افزایــش پیدا کرد. ۲۷ تیرماه 
نیز هر گرم طالی ۱۸عیار وارد کانال ۳۰۰ هزار تومان 

شد و با رقم ۳۹۳ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رفت.

تخلیه حباب بازار سکه
با وجود حباب سنگینی که طی ماه های اخیر در بازار 
سکه مشاهده می شــد، اما اخیرا به باور فعاالن بازار، 
این حباب تقریبا تخلیه شــده است. آمارها و وضعیت 
بازار حاکی از آن است که خریداران سکه در ۶ ماه اول 

امسال با زیان ۱۲.۴ درصدی مواجه شدند.
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید 
در روز اول کاری فروردیــن )۵ فروردین( در حدود ۴ 
میلیون و ۶۲۹ هزار تومان بود، اما با گذشــت حدود 
۶ مــاه، ۵۷۷ هزار تومــان کاهش قیمــت پیدا کرد؛ 
به گونه ای که ۳۱ شــهریور با قیمــت ۴ میلیون و ۵۲ 

هزار تومان به فروش می رفت.
البته نگاهی به وضعیت بازار ســکه طی ۱۸۳ روز اول 
سال ۱۳۹۸، حاکی از آن است که رکورد قیمتی بازار 

سکه در روز ۱۹ اردیبهشت ماه و با قیمت ۵ میلیون و 
۱۶۰ هزار تومان زده شده است. کمترین قیمت سکه 
نیز در روز ۴ شــهریورماه بود که با قیمت ۳ میلیون و 

۹۶۷ هزار تومان فروخته شد.

نبود خریدار در بازار مسکن
در ایــن میــان، کاهــش شــدید قــدرت خرید و 
همسان نشدن تسهیالت بانکی با رشد قیمت مسکن، 
عاملی بوده کــه بازار مســکن را در نیمه اول ســال 
۱۳۹۸ به رکود عمیق برده اســت؛ تا جایی که آمارها 
از وضعیت خرید و فروش ملک بــه خوبی، از کاهش 
خرید و فروش مســکن حکایت دارد؛ این در شرایطی 
است که قیمت ملک حدود ۲ میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده است.
گــزارش بانــک مرکــزی نشــان می دهد کــه در 
فروردین ماه امســال تعداد معامــالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۳ هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی 
رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ از کاهش ۷۳.۳ 
درصدی برخوردار بوده اســت. در اسفندماه ۱۳۹۷ 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
حدود ۱۲ هزار و ۸۱۱ واحد مســکونی گزارش شده 
بود ... این آمار اما در مردادماه امسال )آخرین گزارش 
بانک مرکزی از وضعیت بازار مســکن( چنین بود: ۳ 
هزار و ۲۹۲ واحد.تحلیل این آمارها نشان می دهد که 
در طول ۶ ماه اول سال تعداد معامالت آپارتمان های 
مســکونی شــهر تهران حدود ۹ هــزار و ۵۱۵ واحد 
مسکونی افت کرده اســت؛ این یعنی خرید و فروش 
در پایان تابستان امسال نسبت به پایان سال گذشته 

حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است.

بی رغبتی خریداران به بازار خودرو
به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو در سال گذشته، 
تقریبا خریداران بازار خودرو را رهــا کردند؛ تا جایی 
که فعاالن بازار از افت شــدید خرید و فروش خودرو 
می گویند.مشــاهده وضعیت قیمت ها در طول مدت 
۱۸۳ روز اول امســال، از افت قیمت خودرو حکایت 
دارد. در پایان ســال ۱۳۹۷ قیمت خودروها این گونه 
بود: پراید ۱۱۱ حدود ۴۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ 
حدود ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوق دار 
۵۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان، ســاینا دنده ای 
۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پــژو۴۰۵ حدود ۷۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژوپــارس ۸۹ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۷۷ میلیون تومان، 

سمند ال ایکس ۷۷ میلیون تومان.

شعبه
3

وزنامـهچهارشنبه     3 مهر 1398     شماره 385 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرمایه
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

راهکار پیشنهادی مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات برای کاهش 

تعداد شعب بانک ها
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران معتقد 
است برای کاهش تعداد شعب بانکها نیاز به وضع 
مقررات جدید نیســت بلکه باید اول هماهنگی 
یکپارچه در سطح کشور داشــته باشیم. سپس 
بانک مرکزی با همکاری خود بانکها، نســبت به 

تعیین تعداد شعب مجاز هر بانک اقدام نماید.
دکتر علــی صالح آبــادی در برنامــه گفتگوی 
اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع »کاهش تعداد 
شعب بانکها، الزامات و بایدها« گفت: برای حذف 
شــعب بانکی مازاد در کشور باید در سطح سران 
سه قوه به اجماع برسیم؛ الزم به ذکر است برای 
تعطیلی یک شــعبه بانک در استان مالحظات 
استانی وجود دارد که عدم رعایت آن مشکالت 

دیگری را به وجود می آورد.
وی با اشاره به اینکه عمده شعب اضافه کشور در 
دوره خال بانکداری الکترونیک ایجاد شــده اند، 
گفت: بانکداری از طریــق موبایل، ارائه خدمات 
بانکداری اینترنتی و سایر خدماتی که با توسعه 
بانکداری الکترونیک شکل گرفت، نیازبه حضور 
مشتری در شعب را به حداقل رســاند و امروز با 

شعب مازاد روبرو هستیم.
عضو شــورای هماهنگی بانک ها گفت: ضروری 
اســت پیش از اقدام به حذف شــعب مــازاد، با 
تشکیل جلسه در بانک مرکزی چالش های این 
تصمیم مورد بررســی قرار بگیرد و تعداد شعب 
اضافه هر بانک متناســب با تعداد مشــتریان، 
توزیع جغرافیایی و ســطح عملکــرد آن بانک 
اســتخراج شــود و بر اســاس آن، در یک اقدام 
هماهنگ، طی بازه زمانی دو تا سه سال از تعداد 

شعب کاسته شود.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران یادآور 
شد: نیروی انسانی شــعب حذف شده موضوعی 
است که باید آن را با سوق دادن به سمت خدمات 

با ارزش افزوده باالتر مدیریت کرد.
وی در مورد موضوع سود بانک ها از خرید ملک 
گفت: ساختمان شــعب می تواند ارزش دارایی 
بانک ها را افزایش دهد امــا از نظر عملیاتی این 
ســود در صورت های مالی بانک شناســایی 
نمی شود و همانطور که گفته شــد تنها ارزش 

دارایی بانک ها را افزایش می دهد.
صالح آبادی با بیان اینکه در مســیر حذف شعب 
اضافه بانک ها در کشور نیازمند گفتمان سازی 
هســتیم، افزود: مقررات الزم بــرای این اقدام 
وجود دارد و تنها الزم اســت گفتمان ســازی 

مطلوب در کشور شکل بگیرد.

خدمات ویژه بانک سامان برای 
و فعاالن صنف خودر

بانک سامان، به منظور رفع نیازهای مالی و بانکی 
اصناف مرتبط به حوزه خــودرو، خدمات مالی 
یکپارچه خود را در قالب بسته فعاالن خودرو به 

این اصناف ارائه می دهد.
تمامــی فعــاالن اصنــاف مرتبــط بــه حوزه 
خودرو اعــم از فروشــندگان قطعــات یدکی، 
تعمیرگاه های خودرو، تعویض روغنی و خدمات 
ســرویس خودرو، می توانند از چهــار خدمت 
موجود در بســته فعــاالن خودرو« که شــامل 
خدمات اعتبــاری، خدمات بیمــه ای، خدمات 
دســتگاه کارت خــوان و خدمــات الکترونیک 
اســتفاده کنند.بر این اســاس در حوزه مربوط 
به خدمات اعتباری، بانک ســامان شــرایطی را 
برای اختصاص خط اعتباری ۶ ماهه، تسهیالت 
سرمایه در گردش، تسهیالت خرید تجهیزات و 
تسهیالت شخصی فراهم کرده است. همچنین 
در حوزه خدمات بیمه ای، متقاضیان می توانند 
از سرویس بیمه درمان تکمیلی و سرویس بیمه 

آتش سوزی بهره مند شوند.



معاون وزیر نفت خبرداد

وشیمی  سرمایه گذاری ۹۳ میلیارد دالری در صنعت پتر
خریدار    معاون وزیــر نفت در امور پتروشــیمی 
سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی را تا 
به امروز ۵۳ میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: این رقم تا 

سال ۱۴۰۴ به ۹۳ میلیارد دالر می رسد.
بهزاد محمدی در آیین گشایش رسمی سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت کــه با حضور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت و رضــا رحمانی وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت برگــزار شــد، اظهار کــرد: این 
نمایشــگاه مهم ترین رویداد صنعت پالســتیک در 
ایران و خاورمیانه اســت و به عنــوان کانال ارتباطی 
تولیدکننــدگان محصوالت پتروشــیمی به شــمار 
می رود.وی ادامه داد: ۵۷۰ شرکت ایرانی و ۳۵ شرکت 
خارجی از ایتالیا، ترکیه، روســیه، هند، چین و ... در 
ســیزدهمین نمایشگاه ایران پالســت حضور دارند، 
همچنین ۲۴ هیئت خارجی از این نمایشــگاه بازدید 

خواهند کرد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی به 
لزوم حمایــت و توجه به شــرکت های دانش بنیان و 
شــتاب دهنده در صنعت پتروشیمی اشــاره کرد و 
افزود: در این نمایشگاه سه شرکت شتاب دهنده، ۱۵ 
شرکت استارت آپ و ۳۶ دانش بنیان حضور دارند که 
به دلیل فناورانه بودن صنعت پتروشیمی و ضرباهنگ 
قوی توســعه در این صنعت حمایت از این شرکت ها 
ضروری اســت.به گفته معاون وزیر نفت، مهم ترین 
نشست سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست، نشست 
وزیران نفت کشــورهای عضو اکو در روز چهارشنبه 
)سوم مهرماه( اســت و همچنین ســمینارهایی در 

زمینه صنعت پلیمر، عرضه و تقاضا برگزار می شود.

وی تاکید کرد: توســعه صنایع پایین دســتی نسبت 
مستقیم با توسعه صنعت پتروشیمی دارد و هرچه به 
تنوع محصول در باالدست برسیم در پایین دست نیز 

شاهد تولید محصوالت متنوع تری خواهیم بود. 
محمدی، الزام های توسعه در صنعت پتروشیمی را در 
چهار حوزه عنوان کرد و گفت: این چهار حوزه شامل 
خوراک، ســرمایه، فناوری و بازار می شود که نیازمند 
فضای کسب وکار مناسب اســت تا توسعه متناسب 
اتفاق بیفتد. توســعه متوازن زمانــی رخ می دهد که 

افزون بر تولید به بازار نیز توجه شود.

دریافت ۶2 میلیون تن خوراک در سال 1۴00
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با بیان 
اینکه هم اکنون صنعت پتروشــیمی ۳۳ میلیون تن، 
معادل روزانه ۶۵۰ هزار بشــکه نفت خــام خوراک را 
از پاالیشــگاه های نفت، گاز و واحدهــای ان جی ال  
دریافت می کند، افزود: با افزایش تعداد مجتمع ها به 
۸۳ مجتمع تا ســال ۱۴۰۰، ظرفیت دریافت خوراک 
به ۶۲ میلیــون تن معادل روزانه یک میلیون بشــکه 
نفت خام می رسد و در ســال ۱۴۰۴ ظرفیت خوراک 
به ۷۴ میلیون تن معادل ۱.۷ میلیون بشکه نفت خام 
خواهد رســید که این نماد واقعی عبور از خام فروشی 
اســت.محمدی با اشــاره به اینکه نســبت مصرف 
خــوراک گازی به مایــع در واحدهای پتروشــیمی 
هم اکنون ۷۷ درصد در مقابل ۲۳ درصد است، گفت: 
این رقم در ســال ۱۴۰۴، ۸۶ درصد خوراک گاز و ۱۴ 

درصد خوراک مایع خواهد بود.
وی با بیان اینکه تنوع خوراک در پتروشــیمی شامل 

هشت نوع خوراک اســت که گاز طبیعی ۲۷ درصد، 
اتان ۱۴ درصد، گاز غنی ۱۷ درصــد، میعانات گازی 
۲۳ درصــد، نفت ســفید یک درصــد، ان جی ال ۱۰ 
درصد ، نفتــا ۷ درصد و پلتفرمیت یــک درصد آن را 
تشکیل می دهد، تأکید کرد: هم اکنون امکان افزایش 
صادرات گاز طبیعی وجود نــدارد و می توان با رونق 
صنعت پتروشــیمی، گاز طبیعی را بــه محصوالت 

تکمیلی تبدیل و ایجاد ارزش افزوده کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشاره 
به اینکــه مجتمع هایی که از خوراک مایع اســتفاده 
می کنند با وجود تنوع در تولیــد محصوالت، اقتصاد 
ضعیف تری دارند، گفت: استفاده از خوراک ترکیبی 
با تاکید وزیر نفت راه حلی اســت تا عــالوه بر تولید 
محصوالت متنوع، اقتصاد این مجتمع ها شکوفا شود.

محمدی حجم سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی را 
تاکنون ۵۳ میلیارد دالر در ۵۶ مجتمع عنوان و اظهار 
کرد: این رقم در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۸۳ مجتمع به 
۷۰ میلیارد دالر و در ســال ۱۴۰۴ به ۹۳ میلیارد دالر 
خواهد رســید.وی با بیان اینکه در سال ۸۳ بیشترین 
سرمایه گذاری را در صنعت پتروشــیمی داشته ایم، 
گفت: به ازای هــر یک میلیون تــن تولید در صنعت 
پتروشیمی ۸۰۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری انجام 
گرفته اســت.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با 
اشــاره به اینکه در بحث فناوری ارکان اصلی به چهار 
بخش فرآیند، کاتالیســت، فناوری و بازار تقســیم 
می شــوند، تصریح کرد: بخش خصوصــی در بحث 
فرآیند به دلیــل هزینه باال، پیچیــده و زمان بر بودن 

ورود جدی نکرده است.

نفت

وزیرنفت توسعه همکاری میان ایران 
و ســوریه را یکی از محورهای دیدار با 
همتای سوری خود عنوان کرد و گفت: 
هر چه ثبات و صلح به سوریه برگردد، 
حضور و مشــارکت شرکت های ایرانی 
برای بازســازی این کشــور بیشــتر 

خواهد شد.
بیژن زنگنــه پــس از دیدار بــا علی 
سلیمان غانم، وزیر نفت و منابع معدنی 
سوریه درباره محور این دیدار با اشاره 
به اینکه ایشــان به دعوت من به ایران 

آمدند، یادآور شد: وزیر نفت 
ســوریه دیروز از تاسیسات 
پتروشــیمی در عســلویه 
بازدید کردند و به نمایشگاه 
ایران پالســت هم خواهند 
رفت.وی بــا بیــان اینکه 
در دیدار امروز بر توســعه 

همکاری ایران و ســوریه بــه ویژه در 
مرحله بازسازی این کشور تاکید شد، 
افزود: بخش خصوصی ایران می تواند 
در زمینه ســاخت تجهیــزات، تولید 

فرآورده های پتروشــیمی، 
و  ماشــین آالت  تولیــد 
صنعتی  واحدهای  ساخت 
در بخش پتروشیمی، نفت 

و گاز نقش داشته باشد.
زنگنــه تقویــت نیــروی 
انســانی و آموزش فنی به 
نیروی انسانی ســوریه در بخش نفت، 
گاز و پتروشیمی را از دیگر محورهای 
این دیــدار عنــوان کرد و گفــت: ما 
آمادگی مان را بــرای انتقال تجربیات 

خود در صنعت گاز، شبکه های انتقال و 
توزیع گاز به طرف سوری اعالم کردیم.
وزیر نفت مذاکرات با هیئت ســوری را 
مثبت ارزیابی و اظهــار امیدواری کرد 
که ثبات و صلح در سوریه برقرار شود و 
مردم سوریه بتوانند وارد مسیر توسعه 
شوند. شــرکت های بخش خصوصی 
ایران در این مســیر آنها را )ســوریه( 

همراهی خواهند کرد.
وی درباره عملیاتی شدن این برنامه ها 

اظهار کرد: به مرور انجام می شود. 

دیدار

وزیران نفت ایران و سوریه بر توسعه همکاری میان دو کشور تاکید کردند
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پاسخ وزارت نفت به خبر افزایش 

قیمت بنزین
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای 
افزایش قیمت حامل هــای انرژی به وزارت نفت 
ابالغ شده اســت، گفت: هنوز تصمیمی نهایی 

نشده است.
اداره کل روابــط عمومی وزارت نفت با انتشــار 
اطالعیه ای اعالم کرد: در پی برداشــت نادرست 
برخی رسانه ها از سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در حاشیه آیین گشایش رســمی سیزدهمین 
نمایشگاه ایران پالســت، درباره قیمت بنزین به 
آگاهی می رساند، وزیر نفت در پاسخ به پرسش 
یکی از خبرنــگاران مبنی بر اینکــه آیا تصمیم 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش 
قیمت حامل هــای انرژی بــه وزارت نفت ابالغ 
شده اســت؟ اظهار کرد: »هنوز تصمیمی نهایی 

نشده است«.

مشارکت ملی حفاری با شرکت های 
اکتشاف و تولید داخلی 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این 
شرکت در قالب کنسرسیوم با دیگر شرکت های 
E&P داخلی در همــه مناقصه هــای برگزار 
شده مشــارکت دارد و بخش های تامین دکل و 
خدمات فنی و مهندســی پروژه ها از سوی این 

شرکت ارائه خواهد شد.
سیدعبداهلل موســوی با اشــاره به برنامه ریزی 
انجــام شــده بــرای اســتفاده حداکثــری از 
ظرفیت های شــرکت ملی حفاری ایران، گفت: 
در ایــن راســتا ۱۰۰ درصد تــوان مجموعه در 
بخش های خدمات فنــی و حفاری به کارگیری 

می شود.
وی با بیان اینکه ملی حفاری در نیمه نخســت 
امســال موفق به حفــاری و تکمیــل ۶۵ حلقه 
چاه هــای نفــت و گاز  توســعه ای/ توصیفی، 
اکتشافی و تعمیری شده است، گفت: ۴۸ حلقه 
از این چاه ها شــامل ۱۷ حلقه توســعه ای و  ۳۱ 
حلقه تعمیری در گســتره عملیاتی شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب بوده است.
موســوی گفت: شــرکت ملی حفاری ایران به 
موازات اجرای تفاهم نامه ها و برنامه های حفاری 
و ارائه خدمات یکپارچه جانبی به شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، شــرکت نفت مناطق 
مرکزی و شــرکت نفت فالت قاره ایران، شتاب 
بخشی در انجام پروژه های تعریف شده در حوزه 
شرکت مهندسی و توســعه نفت، شرکت نفت و 
گاز پارس و دیگر شرکت های طرف قرارداد را در 

دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به 
تحقق نزدیک به ۸۰ هــزار متر حفاری چاه های 
نفت و گاز در ۶ ماه نخســت امســال، به حفاری 
و تکمیل دو حلقه چاه در شــرکت نفت مناطق 
مرکزی، ۶ حلقه در شــرکت نفت فــالت قاره، 
ســه حلقه در شــرکت متن، پنج حلقه در قالب 
پروژه ای و یک حلقه چاه برای مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران در مــدت پیش گفته 

اشاره کرد.
وی اظهار کرد: این شرکت در مناقصه های مربوط 
به پروژه های حفظ، نگهداشت و افزایش تولید که 
از سوی شــرکت ملی نفت ایران برگزار می شود، 
حضور رقابتی داشــته و اجــرای دو پروژه میدان 
محور در میادین نفتی گچســاران و نفت شــهر 
به ملی حفاری واگذار شــده اســت که هم اینک 
عملیات اجرایی آنها با اختصاص دو دکل حفاری 
در دســت اجراست.موســوی افزود: در همین 
زمینه این شــرکت در قالب کنسرسیوم با دیگر 
شرکت های E&P داخلی در همه مناقصه های 
برگزار شده مشــارکت دارد و بخش های تامین 
دکل و خدمات فنی و مهندسی پروژه ها از سوی 

این شرکت ارائه خواهد شد.



بهره وری بخش باری نصف کشورهای مشابه

افزایش بی فایده ناوگان ریلی 
برهان محمودی   در حالی که شــرکت راه آهن به 
دنبال افزایش ناوگان ریلی اعم از باری، مســافری و 
لوکوموتیو است، اما به نظر می رسد مشکل اصلی این 

صنعت، فقدان بهره وری باشد نه کمبود ناوگان.
در شهریور امســال شاهد ورود ۲۱۳ دســتگاه انواع 
نــاوگان ریلی تولید داخل به شــبکه ریلی کشــور با 
حضور وزیر راه و شهرســازی و مدیران ارشد صنعت 
حمل و نقل ریلی کشــور بودیــم. اتفاقی که اگرچه 
می تواند هم به شــکوفایی صنعت تولید ناوگان و به 
هم صنعت حمل و نقل ریلی کمک کند، اما در صورت 
عدم ارتقای بهره وری در شــبکه، عمــال به هدررفت 

منابع و بالاستفاده بودن ناوگان منجر شود.
بر اســاس قانون برنامه پنج ســاله ششــم توسعه، 
ســهم راه آهن از حمل بار، در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ 
تا ۱۴۰۰ بایــد به ۳۰ درصد کل بار جابه جا شــده در 
کشور برســد.به عبارت دیگر برای رســیدن به این 
هدف گذاری باید ۱۲۹ میلیون تن بار توســط ناوگان 
ریلی جابه جا شود. چراکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳۰ 
میلیون تن بار توســط جاده  های کشور جابه جا شده 
اســت.مجموع بار جابجا شده در ســال ۹۶ در بخش 
جاده ای و ریلی با احتســاب حدود ۵۰ میلیون تن بار 

ریلی جابه جا شده ریلی ، ۴۸۰ میلیون تن بوده است.
همین موضوع ســبب شده اســت که کارشناسان و 
مســئوالن مختلفی که با حمل ونقل ریلی ســروکار 
دارند از این هدف گذاری استفاده کرده و تحلیل های 
مختلفی نظیر کمبود در زیرســاخت مــورد نیاز، کم 
بودن طول خطوط شبکه ریلی و کمبود ناوگان ریلی 

ارائه دهند.

قول وزیر صنعت و معاون وزیر راه برای افزایش 
تولید ناوگان ریلی

این درحالی اســت که در خرداد ماه سال جاری رضا 
رحمانی وزیر صنعــت، معدن و تجارت در حاشــیه 
بازدید از نمایشــگاه صنایع ریلی در جمع خبرنگاران 
از کمبود و نیاز کشــور به ناوگان ریلی خبر داد.با این 
حال  مدیرعامل شــرکت راه آهن شهریور ماه امسال 
در حاشیه مراسم رونمایی از ۲۱۳ دستگاه انواع واگن 
باری مســافری و لوکوموتیو در جمع خبرنگاران گفت: 
تا پایان سال آینده ۹۷۴ دستگاه ناوگان ریلی به شبکه 
ریلی کشور افزوده می شــود که با احتساب این تعداد 
ناوگان تولید داخل، از واردات واگن بی نیاز خواهیم شد.

 آمار مراجع جهانی از بهره وری صنعت
 ریلی ایران

طبق گــزارش اتحادیه راه آهن هــای دنیا UIC، در 
ســال ۲۰۱۷، شــاخص تناژ بار خالص حمل شــده 
توســط واگن باری نســبت به تعداد واگــن باری در 
گردش )واگن های باری فعال( شــبکه ریلی ایران با 
کشورهای نه چندان پیشــرفته ای نظیر قزاقستان، 
فنالند، ازبکستان و بالروس نشان می دهد بهره وری 
واگن باری ما در مقایسه با این کشورها دارای عملکرد 
پایین تری است.همانگونه که در نمودار مشهود است، 
در کشــور ایران هر یکهزار واگن بــاری، کمتر از دو 
میلیون تن بار حمل می کنــد در حالی که هر یکهزار 
واگن باری در بالروس و ازبکستان کمتر از ۴ میلیون 
تن، در فنالند حدود ۴.۵ میلیون تن و در قزاقســتان 

حدود ۵ میلیون تن بار حمل می کند.   

راه آهن توان اعزام تنها 300 کیلومتر قطار 
باری در روز را دارد!

از ســوی دیگر شــرکت های حمل و نقل ریلی عضو 
انجمن صنفی شــرکت هــای ریلی در نامــه ای به 
مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت راه آهن در خصوص 
اجبار شــرکت راه آهن به شــرکت های ریلی حمل 
بار مبنی بر افزایــش ناوگان باری به ۶۰۰ دســتگاه 
واگن از ســوی این شــرکت ها، اعالم کــرده اند 
که شــرکت راه آهن تنها می توانــد ۳۰۰ کیلومتر 
در روز به قطارهای بــاری خدمات بدهد که بهره وری 
بسیار پایینی برای شرکت های ریلی داشته و لذا این 

شرکت ها تمایلی به افزایش ناوگان خود ندارند.

مشکل کمبود واگن باری نداریم؛ بهره وری 
پایین است

سید میثم الجوردی، کارشناس صنعت حمل و نقل 
ریلی در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: این عملکرد 
پایین واگن باری در کشور، می تواند دالیل متعددی 
نظیر اولویت بندی نامناسب در سیر قطارها و کنترل 
ترافیک به شیوه ســنتی داشته باشد که باعث کاهش 
ســرعت میانگین ســیر و افزایش زمان سیر واگن ها 
شــده اســت.هرچند باال بودن میانگین سن ناوگان 
باری کشور و مســتهلک بودن آن نیز می تواند تأثیر 
در عملکرد آن داشته باشد، اما واضح است که مشکل 
اصلی حمل بار ریلی در کشــور، کمبــود واگن باری 
نیست، بلکه در صورت تأمین ناوگان جدید این نرخ از 
بازدهی سبب می شود تا استفاده بهینه از زیرساخت 

موجود صورت نپذیرد.

سرزمین

یکی از فصل های ارزشمند کتاب ۴۰ 
ساله انقالب اســالمی در هشت سال 
دفاع مقدس خالصه می شود، دفاعی 
که ثمــره آن خودباوری و اســتقالل 

کشور است.
کمالی زاده با گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس اظهار داشــت: دفــاع مقدس 
از درخشــان ترین عرصه هــای دفاع 
محسوب می شود، هنگامه ای که ملت 
ایران در اتحادی بی نظیر و یکپارچه به 
مصاف با دشمن متجاوز رفتند و برای 

حفظ و پاســداری از خاک 
وطن، سراسر عشق، ایثار و 

شجاعت شدند.
وی با بیــان اینکــه ثمره 
دفاع مقدس، خودباوری و 
استقالل کشور است افزود: 
پــس از پایان جنــگ نیز 

مجاهدانی از تبار شــهیدان برای دفاع 
از اسالم تحسین جهانیان را برانگیخته 
و این رسالت مهم را همچنان به دوش 
می کشــند.کمالی زاده مردمی بودن 

جنگ هشــت ســاله دفاع 
مقدس را هنر امــام راحل 
عنــوان کرد و یادآور شــد: 
مقاومت یکی از نشانه های 
دفــاع مقــدس اســت که 
این ویژگی با رشــادت و از 
خودگذشــتگی رزمندگان 
به خوبی نمایان شد.وی کلیدی ترین 
اهداف دفاع مقــدس را ترویج فرهنِگ 
اســالمی، انقالبی و جهادی برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: شــعار امســال 

هفته دفــاع مقدس »ما توانســتیم« 
اســت که محور آن بر اساس مقاومت 
و ایســتادگی مقابل اســتکبار در نظر 
گرفته شده است.شهردار کرج با اشاره 
به اینکه همه وظیفه داریم ارزش های 
دفاع مقدس را ترویــج و تبیین کنیم، 
افزود: فرهنگ هشت سال دفاع مقدس 
که برگرفته از فرهنگ عاشوراســت را 
باید در همــه برنامه ها بــه عنوان یک 
اصل اساســی پذیرفته و برای ترویج و 

تبیین آن بیش از گذشته تالش کنیم.

شهر

دفاع مقدس از فصل های مهم کتاب ۴۰ ساله انقالب است
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@kharidaar ورت مدیریت منابع آب شرب ضر

استان البرز
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار البرز 
گفت:ـ با توجه به افزایــش تراکم جمعیت البرز 
و کاهش منابع آب شــرب البرز باید نســبت به 
مدیریت منابع آب شرب این استان تالش های 

بیشتری انجام گیرد.
علیدرویش پور در نشست ستاد مقابله با آلودگی 
منابع آب شــرب تهران و البرز افزود: پاکسازی 
آبراهه ها و رودخانه های منطقه آزاد راه تهران- 
شمال از جمله اقدامات اصلی در صیانت از منابع 

آب شرب استان البرز به شمار می رود.
وی ادامــه داد: به منظور جلوگیــری از آلودگی 
آبهای ســطحی، جمع آوری و انتقال پسماندها 
و نخاله ها از حاشــیه حریم رودخانه ها در اسرع 

وقت انجام شود. 
معاون استاندار البرز در هماهنگی امور عمرانی 
یادآور شــد: بهبود کیفیت آب های زیرزمینی 
صرفا با مدیریــت و کنترل مســتمر منابع آب 
زیرزمینی و کاهش آالینده هــا به ویژه کاهش 

مصرف کودهای شیمیایی میسر است. 
وی خاطر نشان کرد: تعیین حریم حفاظتی چاه ها 
در مقابله با آالینده های ناشــی از فعالیت های 

انسانی و صنعتی در دست اقدام قرار گیرد. 

ثبت بیش از ۵۰۰ شرکت، راننده و 
دانش آموز در سامانه سپند 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس گفت: از زمان شروع ثبت 
نام در سامانه سپند تاکنون ثبت نام بیش از ۵۰۰ 
شرکت ســرویس مدارس، راننده و دانش آموز 
جهت استفاده از سرویس، در این سامانه تایید و 

ثبت شده است.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، سعید حســینی پور با 
اشاره به اینکه تایید صالحیت شرکت های حمل 
و نقل دانش آموزی توســط سازمان حمل و نقل 
صورت می گیرد، اظهار کرد: از بین ۱۳ شــرکت 
متقاضی ســرویس مدارس با بررسی های انجام 
شده ۱۱ شــرکت از این بین تایید شده و مجوز 

فعالیت را از سوی سازمان دریافت کردند.
وی افزود: تعداد ۲۶۰ راننده نیز در سامانه پایش 
حمل و نقل دانــش آموزی بعــد از طی کردن 
مراحل ثبت نام برای شروع فعالیت و قرار گرفتن 

زیر نظر شرکت ها تایید شده اند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری بندرعباس تصریح کرد: همچنین 
والدین ۲۳۱ دانش آموز جهت دریافت سرویس 
ایمن و مطمئن برای ایاب و ذهاب فرزندان خود 
در این سامانه اطالعت خود و فرزندشان را وارد 
کرده و کد رهگیری جهت تخصیص سرویس از 
مدرسه مورد نظر دریافت کرده اند که  در نهایت 

الزم است به واحد های آموزشی مراجعه کنند.
حســینی پور با اشــاره به اینکه نرخ ســرویس 
مــدارس از ســال ۹۴ تاکنــون در بندرعباس 
تغییری نکرده اســت، تصریح کرد: امســال با 
نظر کارگروه ماده ۱۸ آیین نامه دانش آموزی و 
کمیسون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی 

شهر ۱۵ درصد افزایش یافت.
حسینی پور در ادامه اسامی شرکت های حمل 
و نقلی که مجوز فعالیــت دریافت کردند را عالم 
کرد، و گفت: شرکت های لیان گستر برین، رعنا 
خدمات بندر، تندر جنوب، تک ســتاره محبوب 
ایرانیان، خدمات ماندگار هاشمی، عدالت سیر 
بندر، طاها گســتر امیر بندر، غدیــر هرمزگان، 
نگار ایمن ستوده، معراج گشــت هرمز و شجره 
طیبه نیروی دریایی سپاه اسامی یازده شرکتی 
هستند که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 
می توانند در زمینه ســرویس مدارس فعالیت 

داشته باشند.



بازار بنگاه داران در تهران کساد شد

چرا خریداران از بازار مسکن کوچ کردند؟
محســن محروقی    ســال گذشــته در چنین 
روزهایی، پس از آن که روند شــتابان افزایش قیمت 
بازار ارز، سکه و خودرو را در نوردیده بود، بازار مسکن 
نیز با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه شد. این مهم 
آن قدر ادامه یافت تا براســاس آمارهای اعالم شده، 
نرخ مسکن در سال ۹۷ افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی 
را در سراسر کشــور از خود نشــان دهد. این افزایش 
قیمت مانند بازارهای دیگر پس از آن که شرایط را به 
گونه ای تغییر داد که با قدرت خرید مصرف کنندگان 
فاصله معنــاداری پیدا کرد، به همــان ترتیبی که در 
سال گذشــته افزایش یافت، به ســمت تعدیل شدن 
رفت. به عبارت ساده تر تعدیل قیمت ها، مانند افزایش 
آن، ابتدا در بازار ارز آغاز شــد و سپس بازارهای دیگر 
را نیز متاثر کرد؛ گرچه کاهش قیمت هیچ گاه ســبب 

نشد شرایط به قبل از سال ۹۷ باز گردد.
حســام عقبایی، نایب رییس اتحادیه امالک تهران، 
در رابطه با تحوالت بازار مســکن در کشــور به خبر 

آنالین گفت: اعالم خبر بیشــترین و کمترین کاهش 
نرخ مســکن می تواند به هیجانی شدن بازار مناطقی 
منجر شــود، به همین دلیل از بیان دقیق هر منطقه 
خودداری می کنم تا خدایی نکرده به نوســانات بازار 

کمک نکنم.
وی در ادامــه افــزود: به طــور کلی می تــوان گفت 
واحدهای با متراژ بیش از ۱۵۰ متر بیشترین کاهش را 
به طور معمول در سراسر کشور داشتند؛ به این ترتیب 
چنین واحدهایی به طــور میانگین حدود ۳۰ درصد 
کاهش قیمت را تجربه کردنــد. در مقابل واحدهای 
کوچک تر بسته به منطقه ای که در آن ساخته شدند 

نیز کاهش قیمتی بین پنج تا ۲۵ درصد داشتند.  
نایب رییس اتحادیه امــالک تهران درباره پیش بینی 
تداوم بازار مســکن در روزهای باقی مانده از ســال، 
تاکید کرد: به نظر من در نیمه دوم سال روند کاهنده 
قیمت ادامه خواهد یافت. شــتاب افزایش قیمت در 
یک ســال گذشــته به نحوی بوده که دیگر تناسبی 

میان قیمت ها و قدرت خرید مــردم وجود ندارد که 
این نیز بــه یک رکود با درجه عمیق در کشــور منجر 
شده اســت. با توجه به اینکه در فصل پاییز و زمستان 
نیز رکود ادامه خواهد یافت، کاهش قیمت مسکن در 

کشور محتمل به نظر می رسد.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر میزان کاهش قیمت 
واحدهای لوکــس نیز تصریــح کرد: به طــور کلی 
واحدهای لوکس و متراژ باال که اغلب در شمال تهران 
هستند، بیشترین کاهش قیمت را در شهرهای بزرگ 
داشــتند. در مقابل واحدهایی که کوچکتر هستند یا 
در مناطقی واقع شــدند که مورد اقبال طبقه متوسط 
و پایین جامعه اســت، کاهش قیمت کمتری را از سر 
گذراندند.عقبایی در رابطه با وضعیــت قیمت ها در 
شهرهای حاشیه گفت: در شهر پرند و ظرف دو هفته 
گذشــته، قیمت واحدها بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان 
کاهش یافتنــد. این روند به اشــکال دیگر در مناطق 

حاشیه ای دیگر تهران نیز ادامه دارد.

پالک
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وند دریافت تسهیالت مسکن   ر
در سال های ثبات قیمت ها

روند پرداخت تســهیالت در بخش مســکن و 
ســاختمان طی ســال های ۹۴ تا اوایل ۹۷ که 
هنوز قیمت مســکن جهش پیدا نکــرده بود و 
وام مسکن می توانســت تا ۴۰ درصد یک واحد 
مسکونی را در مناطق متوسط شهر پوشش دهد 

از رشد برخوردار بوده است.
متقاضیان واقعی خرید مســکن زمانی که هنوز 
قیمت مســکن روند صعودی به خــود نگرفته 
بود با دریافت تســهیالت خرید مسکن از محل 
صندوق پس انداز یکم می توانســتند حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد یک واحد مســکونی را تســهیالت 
دریافت کنند به همین دلیل بــود که در همان 
سال های نخست تشــکیل صندوق از صندوق 
پس انداز مسکن یکم استقبال شد و از سال ۹۴ 
تا ابتدای ۹۷ روند پرداخت تســهیالت مسکن و 

ساختمان حرکت صعودی داشت.
بررسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷ بیانگر 
آن است که در سال گذشته ۲۳ هزار و ۸۳ میلیارد 
تومان تســهیالت به قســمت های مختلف بخش 
مسکن و ســاختمان در قالب تسهیالتی همچون 
تســهیالت ســاخت، خرید و تعمیــرات منزل 
پرداخت شد.این میزان تسهیالت پرداختی نسبت 
به مبلغی که در سال ۹۶ پرداخت شده از رشد ۱۰.۵ 

درصدی برخوردار شده است.
همچنین تســهیالت پرداخت شــده به بخش 
مسکن و ساختمان در ســال ۹۶ نیز رشد داشته 
است. در ســال ۹۶ رقمی معادل ۲۰ هزار و ۸۸۹ 
میلیارد تومان انواع تســهیالت بــه متقاضیان 
در بخش مسکن و ســاختمان پرداخت شد که 

نسبت به سال ۹۵ رشد ۴ درصدی داشته است.
در سال ۹۵ نیز روند پرداخت تسهیالت در بانک 

مسکن افزایش ۱۲ درصدی را به ثبات رساند.
نگاه جزیی به پرداخت تسهیالت طی سال  های 
۹۲ تا ۹۷ مشــخص می کند که در سال گذشته 
بیشــترین حجم پرداخت تســهیالت صورت 
گرفته است. به بیان دیگر اگر چه رونق معامالت 
خرید مسکن و ساخت و ســازهای مسکونی در 
ســال ۹۲ به لحاظ حجم و تعداد خیلی بیشــتر 
از ســال ۹۷ بوده اما میزان پرداخت تسهیالت 
در ســال ۹۷ حدود ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۲ 
بوده است. در ســال ۹۲ بانک مسکن ۱۶ هزار و 
۴۲۵ میلیارد تومان تسهیالت در بخش مسکن 

و ساختمان به متقاضیان پرداخت کرد.



گزارش ارزشیابی کیفی اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت منتشر شد

و۲۰۰۸ پنج ستاره کیفی گرفت پژ
مازیار شریف کیان    بــر اساس گزارش ارزشیابی 
کیفــی انجام شــده در مردادمــاه امســال در گروه 
خودروهای سبک و در بخش سواری پژو ۲۰۰۸ پنج 
ســتاره کیفی گرفت و بیشــترین امتیاز را در مرداد 
امســال به خود اختصاص داد و ۱۲ خودروی سواری 

دیگر توانستند چهار ستاره کیفی به دست آورند.
بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل 
که توســط اداره کل خــودرو و نیــرو محرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشــر شــد، در مرداد ماه 
امسال در گروه خودروهای ســبک و در بخش وانت 
و لیســت قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی 
شرکت ایران خودرو دیزل با دریافت سه ستاره کیفی 
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ســاخت داخل 
را به خود اختصــاص داد و در لیســت قیمتی دو نیز 
وانت های  مــزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابیــن و دو کابین 
بهمن موتور، سایپا ۱۵۱ شرکت ســایپا بن  رو و وانت 
آریسان شرکت ایران خودرو دیزل با کسب دو ستاره 
کیفی در رده بعدی جای گرفتند و نیســان های 
تک سوز و دوگانه سوز شــرکت زامیاد توانستند یک 

ستاره کیفی را از آن خود کنند.

پژو 2008 پنج ستاره کیفی گرفت
همچنین در گروه سبک و در بخش سواری خودروی 
پژو ۲۰۰۸ شــرکت ایــران خودرو/ایــکاپ موفق به 
دریافت پنج ســتاره کیفی شــد و بیشــترین امتیاز 
را در مردادمــاه امســال به خود اختصــاص داد. این 
خودرو در لیســت قیمتی دو قرار دارد و در این لیست 
کیاسراتوی سایپا و هایما S7  اتوماتیک ایران خودرو 

خراســان هر کدام چهار ســتاره کیفی را از آن خود 
کردند و در رده بعدی جای گرفتند.

JAC-S5  وJAC-S3  کرمــان موتــور و هایمــا 
s5 اتوماتیک ایران خودرو خراســان در این لیســت 
 NEW قیمتی ســه ســتاره ای شــدند. همچنین
MVMX33S  شــرکت مدیران خــودرو در این 

لیست قیمتی دوتوانست ستاره به دست آورد.
در لیســت قیمتی یک نیز خودروی نیومزدا ۳ بهمن 

موتور چهار ستاره کیفی به دست آورد.
 B30 از سوی دیگر در لیست قیمتی سه، خودروهای
شرکت بهمن موتور و چانگان cs35 سایپا سیتروئن 
چهار ستاره کیفی به دســت آوردند و آریزو ۵ مدیران 

خودرو سه ستاره ای شد.
همچنین در لیســت قیمتی چهار، خودروهای تندر 
۹۰ پالس اتوماتیک، تنــدر ۹۰ پالس، دنا پالس، پژو 
۲۰۷ اتوماتیک، پــژو SD207 اتوماتیک و پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک همگی از ایران خــودرو و همچنین پارس 
تندر شــرکت پارس خــودرو هر کدام چهار ســتاره 

کیفی به دست آوردند.
 ،SD206 در این لیســت قیمتی، تندر ۹۰، رانا، پژو
پژو ۲۰۶ و دانگ فنگ H30 و دنا همگی از محصوالت 
ایران خودرو سه ســتاره کیفی را از آن خود کردند و 
خودروهای کوییکســایپا و پژو پارس اتوماتیک ایران 

خودرو کرمانشاه نیز سه ستاره ای شدند.
در این لیست، خودروهای سورن ایران خودرو تبریز، 
پژو پارس کرمانشاه ایران خودرو کرمانشاه، پژو پارس 
ایران خودرو فارس، پژو پارس ایران خودرو مازندران، 
پژو پارس صنایع خودروســازی فردا، ســمند تبریز 

ایران خودرو تبریز، پژو ۴۰۵ایران خودرو خراســان، 
ساینای سایپا-سیتروئن، تیبا ۲ سایپا و تیبای سایپا 

سیتروئن همگی دو ستاره کیفی را از آن خود کردند.
 ،X131 در لیست قیمتی پنج نیز خودروهای سایپا
سایپا X132 و ســایپا X111 شرکت سایپا و سایپا 
X131 پارس خــودرو همگی دو ســتاره کیفی به 

دست آوردند.

 تولید 7 خودروی سنگین ۴ ستاره ای
 در مردادماه امسال

در بخــش کشــنده ها، خــودروی کشــنده فوتون 
Auman H4 شــرکت ایران خودرو دیزل توانست 

سه ستاره کیفی را به دست آورد.
 NMR85 در بخــش کامیونت، کامیونت ایســوزو
 HD78 شــرکت بهمن دیزل و کامیونت هیوندای
و هیوندای HD65 ایران خودرو دیزل چهار ســتاره 
 FAW Tiger کیفی به دست آوردند و دو کامیونت
V6 سیبا موتور و شیلر بهمن دیزل به ترتیب سه و دو 

ستاره کیفی را از آن خود کردند.
در بخش کامیون نیز کامیون بنز WH شرکت ایران 
خودرو دیزل دو ســتاره کیفی به دست آورد و ایسوزو 
NPR75M شرکت بهمن دیزل چهار ستاره کیفی 

را به خود اختصاص داد.
در بخش اتوبوس، اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ 
مارال و اتوبوس درســا از محصوالت شــرکت عقاب 
افشان چهار ستاره کیفی به دست  آوردند و در بخش 
مینی بوس نیز مینی بوس ایسوز SAHAR بهمن 

دیزل در لیست چهار ستاره ها قرار گرفت.

پدال

عضو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانی 
ایران و فرانســه گفت: حتی رنو برنامه 
افزایش سرمایه گذاری تا یک میلیارد 
دالر را ارائه کرده بود اما شــرایطی که 
آمریکا به وجود آورد باعث شد که این 

شرکت ها مجبور به ترک ایران شوند.
محمدرضا نجفی منــش، عضو هیات 
رئیســه اتاق بازرگانی ایران و فرانسه 
در گفت وگو با ایلنــا در خصوص خط 
اعتباری ۱۵ میلیارد دالری فرانســه و 
گسترش تجارت بین دو کشور در سایه 

ایــن خط اعتبــاری گفت: 
با توجــه به اینکه مــا اتاق 
مشترک هستیم اما دولت 
هیچ زمانی با ما مشــورت 
نکرده و نظر ما را نخواســته 
اســت بنابرایــن این بحث 

اصال در اتاق مطرح نیست.
 وی ادامه داد: به طور کلی نظر اکثریت 
فعــاالن اقتصــادی این اســت که ما 
نمی توانیــم اطراف خودمــان حصار 
بکشیم و بگوییم با دنیا کاری نداریم و 

هر آنجا که عــزت و احترام 
ما حفظ شــود باید ارتباط 

داشته باشیم.
وی با اشاره به سرمایه گذاری 
فرانســوی  شــرکت های 
در ایــران گفــت: پــس از 
برجام شــرکت های زیادی 
از فرانســه به ایــران آمدند و شــروع 
به ســرمایه گذاری مســتقیم کردند 
که شــاخص آنها پژو و رنو بودند. حتی 
رنو برنامه افزایش ســرمایه گذاری تا 

یک میلیارد دالر را ارائــه کرده بود اما 
شــرایطی که آمریکا به وجــود آورد 
باعث شد که این شــرکت ها مجبور به 
ترک ایــران شــوند. در حالیکه برخی 
فکر میکردند خوشــی زیر دل آنها زده 
اما همین االن این شرکت ها با چمدان 
پر از دالر پشت درب ایســتاده اند و به 
محض اینکه شــرایط برای حضور آنها 
فراهم و راه باز شــود به ایران خواهند 
آمد. پس نباید خروج آنها را به حساب 

بد عهدی گذاشت.

جاده مخصوص
و با چشم گریان از ایران رفتند رنو و پژ
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و به نصف کاهش یافت خودر
 گروه صنعتی ایــران خودرو توانســت با همت 
بلند کارگران خطوط تولید و تمهیدات مدبرانه 
مدیریت عالی و همراهی قطعه سازان بیش از ۵۰ 
درصد خودروهای کف را جمع آوری، تکمیل و 

تحویل مشتریان دهد.
براســاس آمارهای موجود تعــداد خودروهای 
دارای کســری قطعه از ۱۰۵ هزار دستگاه قبل 
از خردادماه سال جاری با تالش کارگران خدوم 
این گروه صنعتی به ۶۰ هزار دســتگاه رسید و 
روند تجاری ســازی خودروهای کف با سرعت 

بیش تری درحال انجام است .
به عبارت بهتر، این گروه صنعتی توانســت ۵۰ 
درصــد خودروهــای ناقص کــف کارخانه را 
جمع آوری و به بخشــی از تعهدات معوقه خود 

عمل کند.
برمبنای این گزارش، جمــع آوری خودروهای 
کف و رســیدن تولیــد به شــرایط عــادی با 
کمک زنجیــره تامین از اولویت هــای مهم این 

خودروساز است.
با تمهیدات انجام شــده در حوزه تامین، تکمیل 
خودروها به منظور انجام تعهدات روند صعودی 
دارد و پیش بینی می شود درآینده نزدیک تمام 

تعهدات سال ۹۷  این خودروساز پاس شود.

و  خصوصی سازی صنعت خودر
موجب کاهش رانت می شود

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی اعالم می کند که خصوصی ســازی 
صنعت خودرو موجب افزایش کیفیت و کاهش 

قیمت محصوالت خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی اعالم می کند که خصوصی ســازی 
صنعت خودرو موجب افزایش کیفیت و کاهش 

قیمت محصوالت خواهد شد.
نــادر قاضــی پــور پیرامــون موانــع تحقق 
خصوصی ســازی صنعت خودرو اظهار داشت: 
خودروســازی ها بنگاه اقتصادی هستند اما از 
آنجاکه دیدگاه سیاســی در این خصوص وجود 
دارد اجازه نــداده اند روند خصوصی ســازی به 

شکل کامل در این حوزه انجام شود.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلس شــورای 
اسالمیافزود: هم اکنون اکثر سهام خودروسازی ها 
غیر دولتی است به طوریکه دولت در هر یک از ۲ 
خودروساز بزرگ کشور کمتر از ۲۰ درصد سهام 
دارد امــا مدیرعامالن این ۲ خودروســاز عمده 
کشــور را دولتی ها و نه ســهامداران تعیین 

می کنند و این رویه صحیح نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی افزود: دولت با تعرفه باال، موجب ایجاد 
انحصار در خودروســازی شــده و از این انحصار 
استفاده های زیادی صورت گرفته اما امیدواریم 
به تدریج انحصــار را از بین ببریــم و تعرفه ها را 

کاهش دهیم تا رقابت را عملیاتی نماییم.
قاضی پور گفت: خودروســازی ها چند مشکل 
دارند که اولین مشکل، فقدان سرمایه در گردش 
اســت، بخصوص با جهش قیمت مــواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز خودروســازان، ســرمایه در 
گردش آنها به حدود یک ســوم کاهش یافت و 

مشکالت بسیاری برای آنان ایجاد شد.
نماینده مــردم ارومیــه در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: دومین مســاله این است که 
خودروســازان برای تامین قطعات، وابستگی 
شــدیدی به خارج از کشــور دارند اما با ورود 
وزارت دفاع به مســاله تامین قطعه امیدواریم 

این روند بهبود یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی درخصوص دیگر موانع تحقق خصوصی 
ســازی صنعت خودرو گفت: ما باید ســاالنه ۵ 

میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم. 
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

فراز و فرود قیمت ها در معامالت بازار سهام
پیش بینی اوضاع بورس در نیمه دوم سال

محمدرضا چراغی    یک کارشــناس بازار سرمایه 
با اشاره به نوســانات قیمت ها در بازار سرمایه، گفت: 
با توجه به رکود در بازارهای موازی با بازار ســرمایه، 
این بازار می تواند جایگزیــن خوبی برای بازار ارز، طال 
و سکه باشد و در مجموع شــش ماهه دوم سال روند 
مثبتی خواهیم داشــت اما روند صعودی شــاخص 

روندی منطقی تر و معقول تری خواهد بود.
علیرضا قدرتی در گفت وگو با ایســنا، دربــاره فراز و 
فرود قیمت ها در معامالت در بازار ســهام بیان کرد: 
بازار سرمایه به صورت ســنتی در مواقع مختلف سال 
شرایط منفی یا مثبت دارد. با توجه به رسیدن به پایان 
ســال مالی برخی از شــرکت های کارگزاری )پایان 
شهریورماه(، فشــار فروش طی هفته های گذشته در 
بازار سرمایه افزایش یافته و این عرضه ها سبب شد که 
قیمت برخی از ســهم ها روند کاهشی داشته باشد که 
این موضوع کامال طبیعی است.وی ادامه داد: با سپری 
شدن این مقطع زمانی بازار روند طبیعی خود را پیدا 

می کند و عرضه و تقاضا منطقی تر می شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره به افزایش 
عرضه ها در برخی از روزهای معامالتی هفته گذشته، 
اظهار کرد: عرضه های بســیار زیاد هفته گذشــته از 
ســمت برخی حقوقی های غیرفعال در بازار سرمایه 
بود. این حقوقی ها به دالیل مختلف طی ســال های 
گذشته ســهام شــرکت های بزرگی را تملک کرده 

بودند. در هفته گذشــته شــاهد عرضه های بســیار 
ســنگینی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از ســوی این 

سهامداران حقوقی بودیم.
قدرتی افزود: این هــم نکته مثبــت دارد و هم نکته 
منفــی؛ نکتــه مثبتش این اســت که این ســهم ها 
توسط ســهامداران مختلف خریداری شــد و نکته 
منفی این که ایــن ححقوقی های یاد شــده فعال در 
بازار سرمایه نیستند و این ســهم ها را بابت رد دیون 
یا مطالبات ســهام خود از دولت گرفتنــد. آن ها بازار 
ســرمایه را محلی برای نقد کردن و وصول مطالبات 
خود می دانند. در نتیجه این پول ها از چرخه طبیعی 
بازار سرمایه خارج می شود و این نکته ای منفی است 

که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.
وی ادامه داد: آنچه مســلم اســت، ما شــاهد ورود 
جریــان نقدینگی و منابع جدید پولــی از بیرون بازار 
ســرمایه هســتیم که این منابع باعث شــده جریان 
پول در بازار افزایش پیدا کند و قیمت ســهم ها روند 
صعودی به خود گیرند.این کارشــناس بازار سرمایه 
افزود: نکته مثبتی که در یکــی - دو ماه اخیر در بازار 
می بینیم توجه به سهم های بزرگتر و بنیادی تر است 
که در ماه های گذشته این اتفاق نمی افتاد و این جای 
خوشحالی دارد. تدابیر و دستورالعمل های بازار پایه 
دیر موقع بود اما باالخره اجرایی شــد و آن تب و تاب و 

هیجاناتی که در بازار وجود داشت را کاهش داد.

سکه وارد کانال سه میلیون تومان 
شد

قیمت سکه دیروز با ریزشــی قابل توجه تغییر 
کانال داد و به کانال سه میلیون تومان وارد شد.

دیروز هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی در بازار 
به قیمــت ۳ میلیون و ۹۵۵ هــزار تومان قیمت 

خورد.
 ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت 
۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان فروخته می شــود.  
قیمت نیم ســکه در بازار با کاهشــی در حدود 
بیســت هزار تومان به دو میلیــون و ۳۸۰ هزار 
تومان و نرخ ربع ســکه نیز با کاهشی نزدیک به 
بیســت هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۹ هزار 

تومان رسید.
 ســکه گرمی در بازار دیروز ۸۷۹ هــزار تومان 
قیمت داشت. هر گرم الی ۱۸ عیار نیز در بازار با 
کاهشی نزدیک به سه هزار تومان به قیمت ۴۰۶ 
هزار تومان فروخته شــد. قیمت دالر در صرافی 
های بانکی و بازار دیروز روندی کاهشی را تجربه 
کرد. هر دالر دیــروز در صرافی هــای بانکی به 

قیمت ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان قیمت داشت.

مقاومت طالی جهانی در برابر 
کاهش قیمت

قیمت طال پس از ایــن که روز گذشــته تحت 
تاثیر نگرانی ها نســبت به کندی رشد اقتصادی 
و تنش ها در خاورمیانــه به باالترین حد در بیش 
از دو هفته اخیر صعود کرد، در معامالت روز سه 

شنبه بازار جهانی ثابت ماند.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و 
در ۱۵۲۱ دالر و ۲۴ سنت ایستاد. بهای معامالت 
این بازار روز گذشــته تا مــرز ۱۵۲۶ دالر و ۸۰ 

سنت صعود کرده بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۵ 

درصد افزایش، به ۱۵۲۱ دالر و ۹۰ سنت رسید.
به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیســت ارشد 
بازار در شرکت »سی ام ســی مارکتس«، هر دو 
کشــور چین و آمریکا اظهاراتــی مطرح کردند 
که نشــان می دهد ممکن اســت توافق تجاری 
بین دو طرف حاصل شــود و این مساله طال را با 
فشارهای کاهشی مواجه کرده است. با این حال 
اگر این مذاکرات دوباره شکســت بخورد، به نفع 

قیمت طال خواهد بود.
شــاخص دالر آمریــکا پس از این که اســتیون 
منوچین، وزیر خزانــه داری آمریکا، اعالم کرد: 
مذاکرات تجاری آمریکا و چین در اوایل اکتبر از 
سرگرفته خواهد شد در معامالت روز سه شنبه 
در برابر سبدی از ارزهای بزرگ ۰.۱ درصد رشد 

کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اختالف تعرفه ای میان 
دو اقتصاد بزرگ جهان بیش از یک ســال است 
که ادامه دارد و باعث التهــاب بازارهای جهانی 
و کندی رشــد اقتصاد جهانی شــده و در نتیجه 
قیمت طال از ابتدای امســال تاکنون حدود ۱۸ 

درصد رشد کرده است.
اســتفن اینس، استراتژیست شــرکت اکسی 
تریدر در یادداشــتی نوشت: اگر وخامت شرایط 
اقتصــاد کالن ادامه پیــدا کند طــال به قیمت 
باالتری صعــود خواهد کرد، زیرا ممکن اســت 
بازار همچنان روی تسهیل بیشتر سیاست پولی 

بانک مرکزی آمریکا حساب کند.

وزهای پاییز  قیمت دالر در اولین ر
قیمت دالر در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به 

روز قبل یازده هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شد.
 نرخ خریــد هــر دالر از مــردم در صرافی های 
بانکی نیــز برابر با ۱۱ هــزار و ۳۰۰ تومان اعالم 
شده اســت به این ترتیب دالر فصل تازه را با نرخ 
یازده هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرد. تابستان سال 
جاری نرخ دالر کاهشی قابل توجه را تجربه کرده 
است و بررسی ها نشان می دهد نرخ دالر در نیمه 
دوم ســال نیز در صورت عدم تغییر شرایط روند 
کاهشی خود را حفظ خواهد کرد.  بر این اساس 
هر یورو در صرافی ملی به نــرخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ 
تومان فروخته می شود. نرخ خرید یورو از مردم 
نیز ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعالم شــده اســت. 
اخرین خبرها از بازار ارز ایــران حکایت از تداوم 

ثبات در شرایط کنونی دارد.

و را دانست دالر قدر تضعیف یور
به دنبال تضعیف یــورو، ارزش دالر در بازارهای 

جهانی تقویت شد.
با وجــود لغــو برنامه دیــدار هیــات چینی با 
کشاورزان آمریکایی، اســتیون منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا به فاکس بیزینس گفته است 
که قرار اســت رابرت الیت هایزر، وزیر بازرگانی 
این کشــور با لیو هه، معاون نخست وزیر چین 
دیدار کند. این خبر در کنار تضعیف یورو و پوند 

به صعود دالر منجر شد.
در معامالت روز سه شنبه بازارهای ارزی جهانی 
هر دالر به ۱۰۷.۵۶۰۹ ین رسید تا پایین کانال 
۱۰۸ ین باقی بماند. در برابر همتای استرالیایی، 
هر دالر آمریکا به ازای ۱.۴۷۵۸ دالر مبادله شد 
تا ارزش دالر استرالیا در یکی از کمترین سطوح 
ســه هفته اخیر باقی بماند. شاخص دالر که نرخ 
برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۹۸.۲۹ 
واحد رســید.ریچارد فالکن هال، استراتژیست 
ارزی در موسســه اس ای بی گفت: تا زمانی 
که چشــم انداز اقتصاد جهانی نامطمئن است 
و تنش های ژئوپلتیکی کاهش نیافته اند، انتظار 
داریم روند کنونی بازار ارز ادامه داشــته باشــد. 
پیش بینی ما این اســت که دالر امسال به روند 
صعودی خود ادامه خواهد داد و ارزهای نوظهور 

ضعیف باقی خواهند ماند.


