
آثار حذف ۴ صفر از پول ملی

پولارزانمیشود!
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تاکیدوزیرنفت
برحمایتازساختداخل

رونق تولید از جملــه مهمترین 
دغدغه های کشور در سال جاری است. مسئله ای 
که بسیار هوشــمندانه از طرف مقام معظم رهبری 
هدفگذاری شــد تا چراغی به ســمت مسیر اصلی 

صنعت و اقتصاد کشور در سال ۹۸ باشد. 
خوشبختانه تالش صنعت گران که از ابتدای سال 
جاری آغاز شــده بود، امروز به بار نشســته است و 
صنایع مختلف کشور به خصوص صنایع پیشران در 

حال عبور از این پیچ تاریخی هستند.
قلب اقتصاد کشــور در کالبدی قرار دارد که همان  
کارخانه های تولیدی هســتند و گردش چرخ این 
کارخانه هاســت که باعث حل مشکالت بزرگی در 

کشور می شود. 
رونق تولید و افزایش بهــره وری صنایع مختلف از 
جمله مسائلی است که در سال رونق تولید، دغدغه 
مدیران کالن کشــور بوده اســت و همه نیک 
می دانند کــه فتــح خاکریزهای پیشــرفت در 
اقتصاد و صنعت از طریق به کارگیری توان  داخلی 

و جوانان این مرز و بوم ممکن است. 
در ماه های اخیــر فعالیت هــای وزارت صمت در 
حوزه تامین مواد اولیه و برطرف کردن موانع تولید 
باعث شده، بسیاری از صنایع کوچک که در زنجیره 
تامین صنایع بزرگ تر قــرار دارند، به چرخه تولید 
بازگردند و تنها بــه کمی زمان نیاز اســت تا زمان 

آنچه کاشتند برای برداشت فرا برسد.
 از جمله اقداماتی که باعث رفع بسیاری از مشکالت 
در حوزه تولید شده اســت، ارتباط نزدیک مدیران 

و دســتگاه های مختلف با صاحبان صنایع و بخش 
خصوصی اســت. زیرا وفاقی که در رفع مشــکالت 
تولید بین مسئولین ایجاد شــده است باعث شده 
حتی سرکشــی های مستقیم از ســوی مسئولین 
انجام بگیرد که در مســیر شناخت مشکالت بسیار 

تاثیرگذار است. 
در مســیر عبور از تحریم ها و اقتصــاد مقاومتی، 
باید توجه کنیم که رونق تولیــد می تواند همراه 
با درون زایــی اقتصادی و رونق کســب و کارهای 
کوچک نیز باشــد. از اینرو باید در این مسیر طوری 
گام برداریم که ضمن نگاه به بازارهای خارجی قابل 
دســترس، بازارهای بکر اقتصــادی داخلی را نیز 

بشناسیم.
 در این صورت می توان گــردش مالی را از بازارهای 
متورم کــه گنجایــش ندارند به بخش هــای بکر 
انتقــال داد که خــود باعث ایجاد اشــتغال نیز 

می شود.
 اما نبایــد فراموش کنیم اقدامات در مســیر بهبود 
تولید تنها با اتحــاد و وفاق ملی حاصل می شــود. 
امــروز کشــور به تشــکیل هــر چه بیشــتر 
کارگروه هایی نیــاز دارد که اهدافی مشــترک 
دارند. اهدافی مشــترک که در نهایت منافع ملی را 

تامین خواهد کرد.
باید خوشحال بود که تولید در کشور در حال رونق 
گرفتن اســت و صنایع کم کم بار تحریم ها را زمین 
می گذارند تا بــار رونق تولید را بر دوش بکشــند. 
همانطور که رهبر معظم انقالب در ســخنان اخیر 
خــود فرمودند، اقدامــات رو به بهبود بوده اســت 
و انشــاهلل خبرهای خوبــی در آینــده به گوش 
مردم کشور می رسد که تاثیرات مثبت آن نیز در 

زندگی مردم حس خواهد شد.

قیمت مسکن در شیب نزولی قرار گرفته است 
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آثار حذف ۴ صفر از پول ملی

پولارزانمیشود!
پدرام صادقی    حــذف چهار صفــر از پول ملی 
که یــک فوریــت آن در مجلس به تصویب رســید، 
نیاز به چهار ســال زمان دارد؛ هرچنــد تغییری در 
شــاخص های اقتصادی ایجاد نمی کنــد اما مزایایی 

دارد که می تواند به سیستم پولی کشور کمک کند.
حذف صفرهــا از پول ملــی چندین بــار در جریان 
مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی 
روند اجرای آن یا متوقف شده یا مسکوت مانده است، 
اما بانک مرکزی از سال گذشته این طرح را با جدیت 

پیگیری می کند.
بانک مرکزی طــرح حذف چهار صفــر از پول ملی را 
برای تصویب به دولت فرســتاد و پس از آن دولت آن 
را در قالب الیحه ای تقدیم مجلس کرد تا نمایندگان 
مردم در این بــاره تصمیم بگیرند کــه در نهایت روز 
گذشــته یک فوریت الیحه حذف چهــار صفر از پول 

ملی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
بر این اســاس، قرار اســت با حذف چهار صفر از پول 
ملی، واحد رســمی پول کشــور نیز از ریال به تومان 
تغییر کند و به این ترتیب هــر ۱۰ هزار ریال )۱۰۰۰ 
تومان( معــادل یک تومان جدید و هــر تومان جدید 

معادل ۱۰۰ پارسه شود.
البته این بار نیز حــذف صفر از پول ملــی موافقان و 
مخالفان خود را داشت؛ به طوریکه برخی بر این باورند 
که در شــرایط فعلی اقتصاد ضرورتی برای انجام این 
کار نیست و می توان در آینده به این موضوع فکر کرد، 
اما رئیس کل بانک مرکزی معتقد اســت که این کار 
ضروری است و موکول کردن آن به آینده دردی را دوا 

نمی کند.اما موردی که همگی بر آن اتفاق نظر دارند، 
این است که حذف صفر از پول ملی تغییری در اوضاع 
معیشتی مردم و شــاخص های پایه اقتصاد نخواهد 
داشت، اما بررسی دالیل اهمیت این الیحه نیز امری 

ضروری است.

مزایای حذف چهار صفر
حذف چهار صفر از پول ملــی باعث کاهش هزینه ها، 
حجم اســکناس و وارد شدن مســکوکات به چرخه 
اقتصادی می شــود و به فرآیند مبــادالت مالی مردم 

کمک می کند.
آنطور کــه بانــک مرکزی اعــالم کرده هــدف این 
الیحه راحت تر شــدن کار برای مردم است تا بتوانند 
اســکناس ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و 
مالی خود به نحو احسن استفاده کند، چراکه در حال 
حاضر رابطــه پول ملی با ارزهــای خارجی هم خوب 
نیســت، مثال معادل دالری یک ریــال ۰.۰۰۰۰۰۸ 
اســت.این الیحه بــه فرآیند مبادالت مــردم کمک 
می کند و با توجه به بی ارزش شــدن واحدهای پولی 
عمال سکه و مســکوکات از جریان مبادله مردم خارج 
شده اســت؛ به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن 
هزینه می برد. نمونه آن ســکه ۵۰۰ تومانی است که 

ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد.
عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی این 
موضوعــات را در دفــاع از الیحه پیشــنهادی دولت 
مطرح کرد و گفته که بــرای ایجاد تعادل در مجموعه 
پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم؛ بنابراین اگر 

این الیحه به تصویب نهایی برسد، چهار سال کار طول 
می کشــد تا با انجام مقدمات الزم به تدریج پول های 

جدیدی را جایگزین پول های قدیمی کنیم.
این در حالی اســت که همتی پیش از این، زمان الزم 
برای اجرای طرح حــذف چهار صفر از پــول ملی را 
حدود دو ســال عنوان کرده بود و اکنون گفته که این 

طرح به چهار سال زمان نیاز دارد.
البته طبیعتا اجــرای طرحی با چنین گســتردگی 
که نیاز به تغییر تمامی اســکناس ها و ســکوک مورد 
استفاده مردم دارد، نیاز به زمان زیادی خواهد داشت.

از ســوی دیگر، با اصالح قانون پولی و بانکی هزینه ها 
در میان مــدت کاهش پیدا می کنــد، چراکه در حال 
حاضر نزدیک به یک میلیارد اســکناس در سال امحا 
می شود و نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس نیز در جریان 
است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، تعداد 
اســکناس ها به ۲.۲ میلیارد می رســد و این یعنی با 
حذف چهــار صفر شــاهد کاهش حجم اســکناس، 
هزینه ها و وارد شــدن مســکوکات بــه چرخه کار 

خواهیم بود.
در عین حــال برخی کارشناســان معتقدنــد که در 
شرایطی که نرخ تورم کشور باالســت و کشور تحت 
تحریم  قــرار دارد، حذف چهــار صفــر می تواند به 

بازگشت صفرها پس از مدتی به پول ملی منجر شود.
با این حال بــا تصویب یک فوریت ایــن الیحه به نظر 
می رسد که کار اجرایی این الیحه پس از تایید نهایی 
انجام شده و بر اساس برنامه  زمان بندی بانک مرکزی، 

این طرح به تدریج اجرایی خواهد شد.

کالن

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که 
حذف چهــار صفر از پــول ملی باعث 
کاهش هزینه ها و حجم اســکناس و 

وارد شدن مسکوکات به 
عبدالناصــر همتی در جلســه دفاع از 
درخواســت دولت برای بررسی الیحه 
اصالح پول و بانکی کشــور با قید یک 
فوریت گفــت: اصالح ظاهــر پول از 
ضروریات کشور اســت. ما در این باره 
بررسی های متعددی داشتیم. واقعیت 
آن اســت که پول ملی به دلیل تورم در 
سال های طوالنی عمال خاصیت خود 

را از نظر ظاهری از دســت 
داده اســت. مردم دیگر از 
ریال به عنــوان واحد پول 
ملی اســتفاده نمی کنند و 
تومان را جایگزین کرده اند. 
اســکناس های  دربــاره 
۵۰۰ هزار ریالــی هم آن را 

۵۰ تومانی می نامند و کســی ۵۰ هزار 
تومان نمی گوید.

وی ادامه داد: هدف مــا در این الیحه 
راحت تر شــدن کار برای مردم است تا 
بتوانند اسکناس ها با واحد پولی جدید 

را در امــور بازرگانی و مالی 
خود به نحو احسن استفاده 
کند. در حــال حاضر رابطه 
پول ملی با ارزهای خارجی 
هــم خــوب نیســت مثال 
معــادل دالری یــک ریال 

۰.۰۰۰۰۰۸ است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که 
این مبادله به فرآینــد مبادالت مردم 
کمک می کند، اظهار کــرد: با توجه به 
بی ارزش شــدن واحدهای پولی عمال 
ســکه و مســکوکات از جریان مبادله 

مردم خارج شــده به طوری که ضرب 
یک سکه بیشــتر از آن هزینه می برد. 
نمونه آن ســکه ۵۰۰ تومانی است که 
ضرب آن ۸۰۰ تومــان هزینه دارد. ما 
برای ایجاد تعــادل در مجموعه پولی 
کشور به زمان چهار ســاله نیاز داریم 
لذا اگر امروز مجلس شــورای اسالمی 
به فوریت این الیحــه رای دهد یعنی 
چهار سال کار طول می کشــد تا ما با 
انجام مقدمات الزم به تدریج پول های 
جدیدی را جایگزین پول های قدیمی 

کنیم.

دیدگاه

اصالحظاهرپولازضروریاتکشوراست
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اعتبار١٥میلیاردیپرداخت
حقوقکارگرانهپکوابالغشد

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابالغ 
اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق 

کارگران هپکو خبر داد.
حاتم شــاکرمی در گفتگو با مهر، درباره آخرین 
وضعیت پرداخت حقوق کارگــران هپکو اظهار 
داشت: کل اعتبار ۵۰ میلیار تومانی برای تامین 
سرمایه در گردش و آغاز فعالیت این شرکت، از 
سوی یکی از بانک های کشور، تامین شده است.

معاون امور روابــط کار وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی افــزود: از کل اعتبار تامین شــده، 
۱۵ میلیارد تومان بــرای پرداخت حقوق معوق 
کارگران تخصیص یافته که این میزان از منابع، 
به شعب بانکی در اســتان مرکزی نیز برای اجرا 

ابالغ شده است. 
شــاکرمی گفت: با توجه به ابالغ منابع پرداخت 
حقــوق کارگــران هپکو، تــا پایان ایــن هفته 
مطالبات معوق کارگران این شــرکت پرداخت 

خواهد شد. 

ایجادخطکشتیرانیچابهار-ونیز
مدیرکل توافقنامه ها و توســعه بازار ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی از مذاکــره و توافق برای 
ایجاد خط کشــتیرانی جابهار - ونیــز خبر داد 
و گفــت: شــرکت های حمــل و نقــل دریایی 
ونیــز عالقه منــدی و برنامه های خــود برای 
سرمایه گذاری در بندر چابهار را اعالم کردند که 

مورد موافقت ما نیز قرار گرفت.
محمد سعید اصل ســعیدی پور در گفت وگو با 
ایسنا، اظهارکرد: موضوع اصلی جلسه مشترک 
دیروز، ارتباط بین چابهار و مجموعه شرکت های 
دریایــی ونیز بــود، چراکــه طــرف ایتالیایی 
در قالــب مجموعــه شــرکت های حمل ونقل 
دریایی عالقه منــدی خود را برای اســتفاده از 
پتانســیل های بندر چابهار و سرمایه گذاری در 

این بندر نشان دادند.
وی افزود: دور بودن این بنــدر از منطقه خلیج 
فارس، ارزان تر بــودن تعرفه هــا و هزینه های 
سرمایه گذاری در چابهار نســبت به بنادر دبی 
و دیگر بنادر کشــورهای خارجی و ... طرف های 
ایتالیایــی را به نتیجه رســاند کــه در این بندر 
جنوبی ایــران ســرمایه گذاری کننــد و البته 
ایــن مجموعه شــرکت ها برای ایجاد شــرکت  
و کارخانه  در بندر چابهار ابراز تمایل بســیاری 

کردند که مورد حمایت و توافق ما قرار گرفت.
مدیرکل توافقنامه ها و توســعه بازار ســازمان 
بنادر و دریانــوردی با بیان اینکــه ایجاد ارزش 
افزوده از دیگر برنامه هــای طرف ایتالیایی برای 
ســرمایه گذاری در بندر چابهار بــود، ادامه داد: 
در این جلسه به آن ها اعالم کردیم، اراضی را که 
آن ها بخواهند در اختیارشان قرار داده تا بتوانند 
طرح هایشــان را اجرا کنند. البتــه تقریبا همه 
قراردادهای ســرمایه گذاری در بنادر به صورت 
قراردادهای BOT اســت و زمینی به کســی 

واگذار نمی شود.
ســعیدی پور همچنیــن دربــاره ایجــاد خط 
کشتیرانی چابهار - ونیز گفت: با طرف ایتالیایی 
درباره ایجاد خط کشــتیرانی چابهار - ونیز نیز 
مذاکراتی صورت گرفت و مقرر شد که پیام ما را 
به ایتالیا و بندر ونیز ببرند و البته با توجه به طول 
مسافت مباحث بیشــتر روی ترانزیت و خطوط 
باری کشــتیرانی بود، چراکه در حوزه مسافری 
باید کشتی ها،تجهیزات و امکانات خاصی وجود 
داشته باشد و به سبب مسافت طوالنی استقبال 

چندانی از این مسئله نخواهد شد.
وی اظهار کرد: آمــوزش دریانــوردان، تامین 
تجهیزات و قطعات، ارائــه خدمات و تعرفه های 
بندری و... از دیگر مســائلی بود که در جلســه 
دیروز بین هیات ایرانی و طرف ایتالیایی مطرح 

شده و مورد توافق و موافقت دو طرف نیز بود.



دلیل مخالفت ها با اصالح قوانین بازار پایه فرابورس چیست؟

تحرکاتمافیایسیاهبازارسرمایه
خریدار    تصمیــم به محــدود کردن بــازار پایه 
فرابورس دست کم از سال گذشته توسط شورای عالی 
بورس اتخاذ و طی چندین مرحله بــه اطالع فعاالن 
بازار سرمایه رسید. در واقع کسانی که به معنای واقعی 
ســرمایه گذار در بازار پایه بودند، اطالع داشتند که به 
زودی قوانین این بازار اصالح خواهد شــد. اما درست 
در هشت ماه گذشــته اقبال به بازار سرمایه افزایش 
یافت و به تبع آن بخشــی از تقاضای جدید به سمت 

بازار پایه فرابورس سرازیر شد.
به گــزارش اقتصاد آنالین، در ماه های اخیر شــرکت 
فرابورس ایران با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و با دستور شورای عالی بورس، اقدام به اصالح قوانین 
یک تابلوی خاص در بازار ســهام کرده اســت و بنا به 
دالیلی تالش داشــته اســت معامالت در بــازار پایه 

فرابورس را محدود کند.
این اقدام از طرفی مورد حمایت خیل قابل توجهی از 
فعاالن، کارشناسان و دست اندرکاران شناخته شده و 
شناسنامه دار بازار سرمایه قرار گرفته و از طرف دیگر 
با انتقادتی روبه رو بوده اســت. فرابورس ایران و باالتر 
از آن ســازمان بورس و اوراق بهادار تالش داشته اند 
با در نظر گرفتــن انتقادات به طرح اصــالح قوانین، 
محدودیت های جدید بازار پایه فرابورس را در فضایی 

منعطف اعمال کنند.
اما در این میان گروهی از فعاالن نه چندان خوشــنام 
بازار سهام تحرکاتی را پیگیری می کنند که حقیقت 
وارونــه جلوه کنــد. این افــراد، طیف گســترده ای 
از اقدامــات را در دســتور کار خود قــرار داده اند؛ از 
فضاســازی و هوچی  گری در فضای مجازی و برخی 
رســانه ها گرفته تا ارســال نامه به برخی نمایندگان 
مجلس که بعضا اطالع دقیقی از سازوکار بازار سرمایه 
ندارند، تــا حتی تهدید مدیران میانی و ارشــد ارکان 
بازار سرمایه به اذیت و آزار و ســلب امنیت و حتی در 

مواردی تهدید به قتل!

شیوه کالهبرداری در بازارهای کم عمق
بازارهای کم عمــق عموما به بازارهــای مالی اطالق 
می شــود که در آن فرد یا افرادی بــا انجام معامالت 
هدفدار می تواننــد قیمت دارایی مــورد معامله را به 
طور غیرواقعی افزایش یا کاهــش دهند. فرض کنید 
افرادی قصد داشته باشند در بازاری که بازیگر مهمی 
ندارد قیمت را به طــور صوری افزایــش دهند. این 
افراد در ابتــدا با اقدام به خریــد در قیمت های پایین 
و ثبت ســفارش در قیمت های باالتر، باعث رشد چند 
درصدی قیمــت دارایی می شــوند. از آنجا که تقارن 

اطالعات در این بازارها در ســطح پایینــی قرار دارد، 
سایر افراد فرض می کنند که اتفاق مثبتی در بازار رخ 
داده و ســیگنال های خرید صادر می شود. در همین 
حین، مسببان اصلی رشد غیرواقعی قیمت با استفاده 
از شــبکه های اجتماعی و حتی بعضا رسانه ها تالش 
می کنند موج اقبال به دارایــی مذکور افزایش یابد. با 
هجوم خریداران به بازار، قیمت ها به طور خودکار باال 
می روند و سفته بازانی که مســبب افزایش قیمت ها 
بوده اند بــه راحتی در قیمت هــای باالتــر اقدام به 
فروش دارایی کرده و خریــدران مغبون با یک دارایی 
بی ارزش اما گران قیمت باقی می مانند که حاال دیگر 

هیچ کس حاضر به خرید آن نیست!

نتیجه انفعال در برابر دستکاری قیمت
چنانچه با این اقدامات برخــوردی صورت نگیرد، در 
وهله اول تعداد قابل توجهی از سهامداران با زیان های 
هنگفت مواجه می شــوند. در گام بعدی با گسترش 
فعالیت های مجرمانــه، اعتماد به بــازار و ناظر آن به 

کلی از بین می رود.
از آنجا که کشف این قبیل جرم ها چندان ساده نیست 
و هزینــه و زمان زیــادی می طلبد، انجــام اقدامات 
پیشــگیرانه ضروری به نظر می رســد. در واقع تنها 
کافیســت زمینه برای بروز این جرائــم از بین برود. 
بــا محدودتر کردن معامــالت نمادهای بــازار پایه، 
مجرمان بالقوه انگیزه کمتری برای دستکاری قیمت 

خواهند داشت.

یک نمونه تاریخی
در مقاطع مختلفی از بازار ســرمایه ایــران اقدامات 
مشابهی برای کاهش دستکاری قیمتی صورت گرفته 
است. برای مثال در سال های نه چندان دور، موجی از 
تقاضای غیرواقعی و سفته بازانه برای اوراق تسهیالت 
مسکن )تسه ها( ایجاد شــد. در واقع خریداران برای 
کسب ســود از آربیتراژ زمانی »تســه ها« وارد بازار 
شــدند. این در حالی بــود که بازار اوراق تســهیالت 
صرفا به هدف نقدشوندگی این اوراق برای دارندگان 
و خرید توســط متقاضیان بازار مسکن طراحی شده 
بود. برای جلوگیری از ورود تقاضای سفته بازانه به این 
بازار طی انتشار و اجرایی شــدن دستورالعملی مقرر 
شد که خریداران این اوراق تا دو ماه پس از خرید حق 
فروش اوراق را نداشته باشند. تنها در مدت دو ماه بعد 
از اجرای دســتورالعمل مذکور تقاضای غیرواقعی از 
بازار »تسه ها« خارج شــد و قیمت  این اوراق شروع به 

ریزش تا محدوده واقعی خود کرد.

در بازار پایه فرابورس نیز طی آخرین تصمیمات، مقرر 
شده است که دامنه مجاز نوســان روزانه نمادها، بین 
یک تا ســه درصد باشــد. اگرچه کاهش دامنه مجاز 
نوســان منجر به ریشه کن شدن فســاد و دستکاری 
قیمتی نمی شــود، اما میزان آن را به طور معناداری 

کاهش می دهد.

اما متضرران اصالح قوانین چه کسانی هستند؟
تصمیم به محدود کردن بازار پایه فرابورس دست کم 
از سال گذشته توسط شورای عالی بورس اتخاذ و طی 
چندین مرحله به اطالع فعاالن بازار سرمایه رسید. در 
واقع کسانی که به معنای واقعی سرمایه گذار در بازار 
پایه بودند، اطالع داشتند که به زودی قوانین این بازار 
اصالح خواهد شد. اما درســت در هشت ماه گذشته 
اقبال به بازار سرمایه افزایش یافت و به تبع آن بخشی 
از تقاضای جدید به سمت بازار پایه فرابورس سرازیر 
شد.در همین مدت سهام شرکت های حاضر در بازار 
پایه فرابورس به طور متوســط بیــش از ۵۵۰درصد 
رشد قیمتی را تجربه کرد. افرادی که از سال گذشته 
ســهامدار شــرکت های بازار پایه ای بودند به اندازه 
کافی فرصت داشــته اند در قیمت های نجومی از این 

بازار خارج شوند.
در آستانه اجرای آخرین مرحله از اصالح قوانین بازار 
پایه )طی دو ماه گذشته( قیمت برخی نمادهای بازار 
پایه 3۰ تا 4۰ درصد افت کرد و طبیعتا افرادی که در 

قیمت های باال خریدار بوده اند متحمل زیان شده اند.
در این باره یک پرسش مهم مطرح می شود. آیا اصوال 
دامنه مجاز نوســان قیمت و تغییرات آن می تواند بر 
ارزش یک دارایی اثــر بگذارد؟ اگر بخواهیم پاســخ 
عادالنه ای برای این پرســش ارائه دهیــم یک کلمه 

کفایت می کند: خیر!
ارزش یک دارایی مالی وابســتگی شــدیدی دارد به 
جریان نقدی که آن دارایی می توانــد ایجاد کند. آیا 
ســودآوری شــرکت های بازار پایه و جریــان نقدی 
سهامشان قرار اســت در ســال آینده به قدری رشد 
کند که بازه نوسان مجاز ساالنه ۲۵۰ تا 7۵۰ درصدی 
نمی توانــد آن را انعــکاس دهد؟ اگرچــه نمی توان 
پاسخی قطعی به این ســوال داد اما با احتمال قریب 
به یقین می توان گفت بازه فعلی نوسان در نظر گرفته 

شده برای نمادهای بازار پایه کافی خواهد بود.
بنابراین ریزش قیمتی که در برهه فعلی برای بخشی 
از نمادهای بازار پایه رخ داد، نشــانه محکمی است از 
وجود دســت هایی پنهان برای رشــد بی رویه قیمت 

سهام شرکت های حاضر در این بازار!
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پرداختمیکند

 بانک توسعه تعاون به تعاونی های ملی برگزیده 
در چهاردهمیــن جشــنواره تعاونی های برتر 

تسهیالت ویژه اعطا می کند.
بر اســاس هماهنگی های صــورت گرفته میان 
معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مدیرعامل بانک توسعه تعاون تعاونی های ملی 
برگزیده در چهاردهمین جشنواره تعاونی های 
برتر، تعاونی های برگزیده بنــا به محل فعالیت، 
جهت تشکیل پرونده تســهیالتی به واحدهای 
اســتانی و شــعب بانک توســعه تعاون معرفی 
 شده اند. این تســهیالت با نرخ ترجیحی و بدون 
نیاز به گردش حســاب و تضمینــات گروه نقد 
جهت تأمین سرمایه در گردش است و تضمین 
آن در قبــال ضمانت نامــه صنــدوق ضمانت 
ســرمایه گذاری تعاون تســهیالتی قابل انجام 

است.
جشنواره تعاونی های برتر همه ساله به مناسبت 
هفتــه تعاون به همــت معاونت تعــاون وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شــود و 
تعاونی هــا و اتحادیه هایی که در شــاخص های 
عملکردی سرآمد هستند مورد تجلیل و تقدیر 

واقع می شوند.

نامبانکصادراتایران
درلیست١٠موسسهبرترفعال

دربانکداریاسالمی 
 در جدیدتریــن تحلیلی که درباره بــازار مالی 
اسالمی منتشر شده، نام بانک صادرات ایران در 
بین ۱۰ موسسه برتر فعال در بانکداری اسالمی 
به چشم می خورد.در این گزارش تحلیلی که از 
سوی موسسه »مارکت ریسرچ نست« و با عنوان 
»بازار مالی اســالمی در جهان« منتشــر شده، 
چهار بانــک ایرانی در جمع فعــاالن اصلی بازار 

مالی اسالمی حضور دارند.
بانک صادرات ایران، بانک ملی ایران، بانک ملت 
و بانک مسکن چهار بانکی هســتند که نامشان 
در کنار دیگر بازیگران بزرگ حوزه فعالیت های 

مالی اسالمی به چشم می خورد.
دیگر موسســه های فعالی که در کنار بانک های 
ایرانی در این لیســت حضور دارند شامل بانک 
تجارت ملی عربستان، بانک اسالمی قطر، بانک 
عالینما عربســتان، بانک اســالمی دوبی، خانه 

اعتبارات کویت و مای بانک مالزی می شود.

167هزارگرهگشایی
دربانککارگشاییفقطدر5ماه

ابتدایسال
 بانک کارگشــایی به منظور رفع نیازهای فوری 
و ضروری متقاضیان، بیش از یــک هزار و 7۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه در پنج ماه 

ابتدای سال جاری پرداخت کرده است.
بانــک کارگشــایی از واحدهای تابعــه بانک 
ملی ایران اســت که جهت نیازهــای ضروری 
متقاضیان در ازای ترهین طالآالت، تســهیالت 
قرض الحســنه اعطا می کند.این بانک در مدت 
مذکور تعداد ۱67 هزار و ۹۹۰ فقره تســهیالت 
قرض الحســنه به ارزش بالغ بر یک هزار و 7۲۱ 

میلیارد ریال به متقاضیان تخصیص داده است.
همچنین تعداد ۲7 هزار و ۵66 فقره تسهیالت 
جعاله بــه ارزش دو هــزار و ۲۹3 میلیارد ریال 
پرداخــت شــده اســت.بانک کارگشــایی در 
سال گذشــته نیز تعداد ۵۰7 هزار و 636 فقره 
تسهیالت قرض الحســنه به ارزش بیش از پنج 
هزار و ۱73 میلیارد ریال و تعداد 66 هزار و ۸7۱ 
فقره تسهیالت جعاله به ارزش پنج هزار و 4۵3 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.



 قراردادهای ساخت الکتروپمپ های طرح ملی گوره - جاسک امضا شد

تاکیدوزیرنفتبرحمایتازساختداخل
خریدار    قراردادهای ســاخت ۵۰ پمپ مورد نیاز 
طرح راهبردی انتقــال نفت خام گوره - جاســک با 
ارزش تقریبی 4۸ میلیون یورو، بین شرکت مهندسی 
و توسعه نفت و شرکت های پمپ های صنعتی ایران، 

پمپیران و پتکو امضا شد.
سه قرارداد ساخت و تامین پمپ های طرح راهبردی 
انتقال نفت خــام از گوره به پایانه جاســک، با حضور 
وزیر و جمعی از مدیران ارشــد وزارت نفت، بین تورج 
دهقانی، مدیرعامل شــرکت متن و مدیران عامل سه 
شرکت پمپ های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو امضا 

شد.
قرارداد شرکت متن و شرکت پمپ های صنعتی ایران 
به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون یورو و با هدف ســاخت و 
خدمات پشتیبانی ۲۰ دستگاه الکتروپمپ امضا شد، 
شرکت متن و شرکت پمپیران نیز قراردادی به ارزش 
تقریبی ۱۹ میلیون یورو و با هدف ســاخت و خدمات 
پشــتیبانی ۲۰ دســتگاه الکتروپمپ امضا کردند و 
قرارداد شــرکت های متن و پتکو نیز به ارزش تقریبی 
۱۰ میلیون یورو با هدف ساخت و خدمات پشتیبانی 

۱۰ دستگاه الکتروپمپ امضا شد.
این ســه قرارداد بخشــی از قراردادهای طرح انتقال 
نفت خام از گوره به جاســک اســت. این طرح شامل 
احداث یک خط لوله 4۲ اینچ به طول تقریبی ۱۰۰۰ 
کیلومتر، پنــج تلمبه خانه در مســیر آن، ۲۰ مخزن 
۵۰۰ هزار بشکه ای به ظرفیت کل ۱۰ میلیون بشکه 
و تأسیســات دریایی برای صادرات نفت خام اســت. 
پیش بینی می شــود این طرح تا پایان ســال ۱3۹۹ 

آماده بهره برداری شود.
با اجرای کامل این طــرح ضمن انتقــال روزانه یک 
میلیون بشــکه نفت خام از میدان های جنوب غربی 
کشــور به ســواحل جنوب شــرقی و ذخیره سازی 
و صادرات نفــت خام از طریق پایانه جدید جاســک، 
زمینه های اشتغال گسترده در اســتان های بوشهر، 
فارس و هرمزگان ایجاد شده و بازار کار مناسبی برای 
صنایع مختلف نظیر فوالد، پمپ ســازی، لوله سازی، 
پیمانــکاران نفت و گاز و دیگر ســازندگان تجهیزات 

داخلی به وجود می آید.

در سال رونق تولید باید امید در دل ها زنده باشد
 وزیر نفت بــا تاکید بر اینکه ســاخت کاالی داخلی با 
جدیت پیگیری می شــود، گفت: در سال رونق تولید 
باید امید در دل ها زنده باشد و ما می توانیم این کار را 

انجام دهیم.
بیــژن زنگنــه در آییــن امضــای قرارداد ســاخت 

الکتروپمپ های طــرح انتقال نفت گوره - جاســک 
اظهار کرد: امروز به عبارتــی روز آذربایجان و به طور 
ویژه روز تبریز است، هر سه شــرکت پمپ سازی که 
امروز با آنها قرارداد امضا می شــود اهل تبریز هستند 
و کارخانه های آنها در تبریز اســت و من خوشــحال 
می شــوم که تبریزی ها بیشــتر در صنعت نفت کار 
کنند، زیــرا تبریزی هــا همت بلندی دارند، بســیار 
سختکوش  هستند و در رســیدن به اهدافشان بسیار 
سرسخت هستند که این برای ما بسیار الزم است تا از 

این استعداد برای توسعه صنعت نفت استفاده کنیم.
وی افزود: شــاید بین تبریز و نفت خیلــی ارتباطی 
نباشــد، اما باید صنعتگر و ســرمایه دار تبریزی را به 

صنعت نفت آورد، البته فعال باید صنعتگر آن بیاید.
وزیر نفت با اشــاره به قراردادهای امضا شــده، گفت: 
پمپ هایی که امروز شاهد امضای قرارداد ساخت آنها 
هستیم، پمپ هایی غول آسا هستند که شاید هر پمپ 
و الکتروموتور آنها نزدیک به ۱4 تا ۱۵ میلیارد تومان 
ارزش دارد، بنابرایــن اینها بزرگ تریــن پمپ هایی 

هستند که در کشور ساخته می شوند.
وزیر نفت همچنین درباره این قرارداد با ارزش حدود 
۵۰ میلیون یورو و دلیل حضور خــود در امضای این 
قرارداد گفت: ارزش امضای این قــرارداد برای ایران 
باالی 7۰۰ میلیارد تومان می شود، چند روز پیش هم 
در دولت بحثی بود درباره مســائل کارخانه های اراک 
که همان جا هم گفتم مشکل اینها را نیز پیش تر نفت 
حل می کرد، شما چرا در اراک دنبال حل مشکل آنها 

می گردید، مشکل آنها در نفت است.
وی ادامه داد: نفت کــه فعال باشــد، اراک هم فعال 
می شــود، صنعت نفت که فعال باشد صنعتگر تبریز، 
اصفهان و اهواز هم فعال اســت. در واقــع اینکه نفت 
پیشران اقتصاد اســت، تنها در این نیست که نفت را 
فروخته و ارز آن را به خزانه می دهــد، خود کارهایی 
که نفت برای توسعه خود یعنی نفت، گاز، پتروشیمی 
و پاالیش انجام می دهد، همه اینها صنعت کشــور و 

پیمانکاران را به جریان می اندازد.
وزیر نفت یکــی از اهداف اصلی خود بــرای طراحی 
قراردادهای EPC-EPD را ایجاد کار برای صنعت 
و پیمانکاران داخلی و زنده کردن امید دانست و ادامه 
داد: آنچه برای من در این ایام مهم است، این است که 
امید در دل های مردم زنده باشد. در سال رونق تولید 
باید امید در دل ها باشد و ما می توانیم این کار را انجام 
دهیم. ما در طــرح راهبردی گوره - جاســک بدون 
مشــکل جلو می رویم، یعنی ما یک طرح ۱.۸ میلیارد 

دالری را با قدرت جلو می بریم.

روند امضای قراردادهای نفتی با پیمانکاران 
ایرانی ادامه می یابد

 مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران با اشــاره به 
قراردادهای ســاخت و تامین الکتروپمپ های طرح 
ملی گوره - جاسک که با سه شرکت ایرانی امضا شد، 
از تداوم روند امضــای قراردادهای نفتی با پیمانکاران 
ایرانی خبــر داد و گفت: بــه زودی ۹ قــرارداد طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت نیز با شــرکت های 

داخلی امضا می شود.
مســعود کرباســیان در آیین امضــای قراردادهای 
ســاخت و تامین الکتروپمپ های طــرح انتقال نفت 
گوره - جاســک، اظهار کرد: در همه قراردادهایی که 
امضا می شــود، ضمیمه ای با محور بهره مندی از توان 

تولید داخل وجود دارد.
وی گفت: قراردادهایی که امروز امضا شــد، بخشی از 
یک طرح ملی و راهبردی )طرح انتقال نفت خام گوره 
به جاسک و احداث پایانه جاســک( است که در سال 
۹6 مصوب شــد و با توجه به حجــم کار قابل توجهی 
که از زمان تصویب طرح تا کنون انجام شــده اســت، 
اطمینــان دارم این طرح در موعد مقرر به ســرانجام 

می رسد.
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران بــه بخش های 
مختلف طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک مشتمل 
بر احــداث پنج تلمبه خانه بــه ارزش قراردادی ۱43 
میلیون یورو، احــداث هزار کیلومتر خــط لوله 4۲ 
اینچ، احــداث ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشــکه ای برای 
ذخیره سازی نفت، ایجاد پایانه بزرگ نفتی در جاسک 
و ... که همگی با اتــکا به توان داخل انجام می شــود 
اشــاره کرد و گفت: برآیند اجرای ایــن طرح، رونق 
صنایع پایین دستی، اشتغال زایی و توسعه در منطقه 

مکران خواهد بود.
معاون وزیر نفت ادامه داد: این طرح از این حیث که 
در آن فعالیت های بی سابقه ای انجام می شود، بسیار 
حائز اهمیت اســت، چه در زمینه ساخت پمپ ها و 
چه در زمینه تولیــد ورق نیس که پیــش از این در 
کشور تولید نمی شد و خرید آن هم به لحاظ مصرف 
دوگانه با مشــکل مواجه بــود، اما بــا حمایت آقای 
مهندس زنگنه و اعتماد ایشــان بــه تولیدکنندگان 
داخلی، امروز شــاهد تحقق ســاخت داخل در این 

زمینه هستیم.
کرباسیان با اشــاره به حذف ورق های نیس از چرخه 
واردات عنوان کرد: داخلی سازی این ورق ها از خروج 
حدود 3۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده 

است.
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خلیجفارسجمعآوریشدهاست
 شــرکت نفت فالت قــاره ایران اعــالم کرد که 
نشــتی خط لوله ۲4 اینچ میدان ابوذر به جزیره 
خارک مهــار و لکه های نفتی جمع آوری شــده 
است و هم اکنون هیچ گونه نشــت نفتی در دریا 

و به ویژه جزیره خارک وجود ندارد.
شــرکت نفت فــالت قاره ایــران در پاســخ به 
خبرهای منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر 
آلودگی گسترده در سواحل خلیج فارس، اعالم 
کرد که هم اکنون هیچ گونه نشت نفتی در دریا و 

به ویژه جزیره خارک وجود ندارد.
این گزارش حاکی از آن اســت کــه در روز ۲۲ 
شــهریورماه خط لوله ۲4 اینچ میــدان ابوذر به 
جزیره خــارک در فاصله ۲.۵ مایلی ســواحل 
خارک دچار نشتی شد که بالفاصله جست وجو 
برای یافتــن محل نشــتی توســط نیروهای 
 )HSE( بهداشــت، ایمنــی و محیط زیســت
شــرکت نفت فالت قاره ایران انجــام و پس از 
شناسایی محل دقیق آن، اقدام های فوری برای 

رفع آن آغاز شد.
بر این اســاس، پــس از مهار نشــتی، با حضور 
کشــتی های حاوی مایع OSE، مراحل امحای 
لکه های نفتی با پاشــیدن مایع مورد نظر انجام 

شد.
پس از چند روز مقدار کمــی از لکه های نفتی به 
ســواحل جزیره خارک می رســد که این لکه ها 
توسط خودروهای آتش نشانی موجود در جزیره 
و بخشــی از آن هم توســط نیروهای بسیجی 
شــرکت نفت فالت قاره ایران جمع آوری شد و 
هم اکنون اثری از لکه یادشــده در جزیره وجود 

ندارد.

اجرای۲طرحمقاومسازی
وعمقبخشیدرخطوطلوله

انتقالنفت
 معاون فنی منطقه شــمال شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایــران از بهره برداری از دو پروژه 
مقاوم سازی و عمق بخشی به لوله های نفتی خط 

لوله شاهرود - علی آباد - گنبد خبر داد.
حمیدرضا نجابت با اشاره به آسیب پذیری خط 
لوله ۱۰ اینچ انتقال فرآورده های نفتی شاهرود 
به علی آباد در تقاطــع با رودخانــه زرین گل و 
خط لوله هشــت اینچ انتقال فرآورده های نفتی 
علی آباد - گنبد در تقاطع با رودخانه قره قاچ در 
سال های گذشــته و اجرای پروژه عمق بخشی 
این نقــاط تالقی در یک ماه گذشــته، از اجرای 

عملیات قطع و وصل در این دو پروژه خبر داد.
وی اهمیــت اجرای ایــن پروژه هــا را در تداوم 
فرآیند انتقــال فرآورده هــای نفتــی و تامین 
ســوخت مردم اســتان گلســتان بســیار مهم 
برشمرد و افزود: خط لوله ۱۰ اینچ شاهرود - علی 
آباد یکی از پرفشارترین خطوط لوله نفتی کشور 
اســت که از ارتفاعات ســخت گذر و پوشیده از 
جنگل کوه ابر واقع در رشته کوه البرز تا ایستگاه 
فشارشــکن علی آباد امتــداد یافتــه و هرگونه 
اختالل ناشی از آب بردگی و سیالب در این خط 
لوله ممکن بود تامین ســوخت مردم و مسافران 
استان گلستان را با مشکل مواجه کند، به همین 
دلیل بــا تعمیق و مقاوم ســازی تقاطع  این خط 
لوله با رودخانه زرین گل، احتمال شکســتگی و 
آب بردگی لوله های نفتی آنچنان که در گذشته 

بارها اتفاق افتاده بود، به صفر رسید.
به گفته معاون فنی منطقه شــمال، تقاطع خط 
لوله ۸ اینــچ علی آباد - گنبد نیــز تامین کننده 
سوخت مردم شهرهای شرق اســتان گلستان 
است که در سیالب اســفندماه پارسال و نوروز 
امســال با خســارت جدی در تقاطع با رودخانه 
قره قاچ مواجه شــد، اما با اجرای پروژه تعمیق و 
مقاوم سازی اخیر، ریسک خطر در آن به شرایط 

نرمال رسید.



عضو شورای اسالمی شهر کرج:

وقتمطالبهگریمتروفرارسیدهاست
خریدار    عضو شورای اسالمی شهر کرج خواستار 
پیگیری مجدانه شــهردار در جهــت راه اندازی قطار 
شهری شد و گفت: وقت مطالبه گری مترو فرا رسیده 
و باید در خصوص روند رو به رشد آن مطالبه گر باشیم. 
عباس زارع در  یکصد و شــصت و چهارمین جلســه 
رسمی شورا طی نطق پیش از دستوری اظهار داشت: 
با توجه به برنامه های شــورای پنجم راه اندازی مترو 
یکی از خواســته های بحق مردم اســت اما متاسفانه 

پیشرفت این پروژه تا کنون ضعیف بوده است.
 وی یادآور شد: پروه قطار شهری در پایان دوره چهارم 
متوقف شــده بود که با روی کار آمدن دوره پنجم این 
پروژه از اولویت های شــورا بود و برای اولین بار برای 
آن بودجه تعریف شــد و مجوز فروش اوراق مشارکت 

مصوب شد که چالش های زیادی را به همراه داشت.
عضو شوراي شهر کرج با اشــاره به اینکه در سال ۹6 
پنجاه و پنج میلیارد تومان بــراي اولین بار در ردیف 

بودجه پیش بیني شــده اســت و در ســال ۹7 این 
مبلغ  ۲۱۰ میلیارد تومان در متمــم بودجه بوده که 
تبدیل به  ۱3۰ میلیارد  تومان  شــده اســت که سر 
جمع ان اعتبارات است، گفت: در ســال ۹۸ به  قطار 
شــهري کرج  ۱۸۹ میلیارد تومان اعتبار پیش بیني 
شده است. زارع با بیان اینکه در اوراق مشارکت 4۰۰ 
میلیارد تومان بوده که ۲۵۰ میلیارد آن وصول شــده 
اســت، عنوان کرد:  شوراي شــهر در خصوص قطار 
شــهري کرج به وظایف خود عمل کــرده اما انچه که 

انتظار از این پروژه مي رفته عملي نشده است.
  k وي با بیان اینکه مهمترین ایســتگاه این پروژه که 
بوده با یک دستگاه و بدون کارگر در حال فعالیت است 
که باعث تعجب اســت، بیان کرد: کابل برق چهار راه 
عظمیه حتي مقدمات اولیه آن انجام  نشده و یکسال 

براي این پروژه وقت الزم است تا اجرا شود.
 زارع تاکیــد کرد: از شــهرداري کرج مــي خواهیم 

جذب مالي شــهرداري را انجام دهد زیرا با هر روز که 
از کندي پروژه ها بگذرد خســارات جبران ناپذیري 
شــهر را تهدید مي کند. وی افزود: طی بازدیدی که از 
این ایستگاه داشتم شاهد بودم که تنها یک دستگاه و 
یک کارگر مشغول کار بود که این پیام خوبی نیست با 
توجه به جذب اعتبار، این پروژه عمال قفل شده و هیچ 
فعالیتی ندارد. با این شرایط چگونه می توان امیدوار 
بود مشــکل مترو رفع گردد؟ عضو شــورای اسالمی 
شهر کرج تصریح داشت: برای تحقق اهداف مدیریت 
شهری کوشش و تالش وافر نیاز است تا بتوان بودجه 
تخصیص یافته جذب شــود و پروژه به سرانجام برسد 

و نیاز مردم در جهت تامین قطارشهری به ثمر برسد.
 وی تاکید کرد: االن وقت مطالبه گری مترو فرا رسیده 
و باید در خصوص روند رو به رشد آن مطالبه گر باشیم 
و باید شرایط به نحوی باشــد که توقعات شورای شهر 

را پیش ببرد.

البرز

با امضای تفاهم نامه بین شــهرداری و 
وزارت راه و شهرســازی ادامه احداث 
پروژه بزرگراه شمالی به این وزارتخانه 

محول می شود.
علی کمالــی زاده در صد و شــصت و 
چهارمین جلســه شــورای شهر کرج 
با اشــاره به پیشــرفت پروژه بزرگراه 
شــمالی، اظهار داشــت: طبق تعهد 
پیمانکار این پروژه تــا ۱۵ ماه آینده به 

بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه درخصوص 
پــروژه بزرگراه شــمالی 
جلســه ای بــا وزارت راه و 
شهرســازی برگزار شــد، 
گفت: در این جلســه مقرر 
شد تا دو هفته آینده تفاهم 
نامه ای میان شــهرداری و 

وزارت راه و شهرســازی منعقد و ادامه 
احداث این پــروژه به ایــن وزارتخانه 
محول شــود.کمالی زاده با اشــاره به 

بودجه عمرانی جذب شده 
در ســال جاری خاطرنشان 
کرد: با حمایت اعضای شورا 
در جذب بودجــه عمرانی 
بهتر از گذشته بوده ایم و با 
توجه به اینکــه این بودجه 
در نیمــه دوم ســال بهتر 
جذب می شــود در مجموع وضعیت 
بهتری در این حوزه نســبت به گذشته 
پیش بینی مــی شــود.وی در ادامه با 

بیان اینکــه عملکرد شــهرداری در 
مقایسه با گذشته رشد 4۰۰ درصدی 
را نشــان می دهد، یادآور شد: در کنار 
ســایر فعالیت ها؛ تولیــد ۱4۰ هزار 
تن آســفالت و انعقاد ۲37 قرارداد در 
6 ماه نخســت ســال این میزان رشد 
را به وجــود آورده اســت.به گفته این 
مسئول؛ این رشــد با حمایت اعضای 
شــورا و به با ابالغ و تصویــب به موقع 

بودجه و لوایح حاصل شده است.

معاون اســتاندار البرز و فرماندار ویژه 
کرج از دســتگاه های اجرایی خواست 
با توجه به آغاز ســال آبی جدید برای 
پیشگیری از حوادث سیل و آبگرفتگی، 
نســبت به الیروبی رودخانه ها و انهار 

این شهرستان اقدام الزم به عمل آید.
غفور قاسم پور در نشست ستاد مدیریت 
بحــران کــرج افــزود: دهیــاران و 

شــهرداری های شهرهای 
اقماری نیــز پیــش از آغاز 
بارشها، اقدامات پیشگیرانه 
را بــه منظــور جلوگیری از 
خطرات ناشی از سیالب ها و 
بارش های فصلی در دستور 
کار قــرار دهنــد.وی ادامه 

داد: بخشــداران و دهیاران شهرستان 

کرج نیز موظــف به بازدید 
میدانی از پروژه های سطح 
شهر و روستاها خواهند بود. 
قاســم پور ضمن قدرانی از 
دستگاه هایی که در مدیریت 
بحران بارش هــای ابتدای 
ســال بخوبی در میدان کار 
حاضر شدند، گفت: با وجود تالش های 

صورت گرفته نیازمند اهتمام بیشتری 
در حوزه مدیریت بحران هستیم.: نگاه 
ما به مدیریت بحران ها پدافندی است 
و انتظــار می رود کــه معاونت عمرانی 
نیز نظارت جدی به مســایل این حوزه 
داشته باشد و رفع مشکالت مرتبط در 
این رابطه را بــا اولویت به عنوان مطالبه 

جدی پیگیری کند. 

شهر

زیستبوم
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مرواریدقابل قدردانیاست
بنای دو هــزار و ۵۰۰ متر مربعــی کاخ مروارید 
در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دارد که 
پیشنهاد می شود پس از نوسازی کامل به عنوان 
کاخ موزه، آثار ارزشــمند تاریخــی، فرهنگی و 

هنری شهر کرج را در دل خود جای دهد.
 احد رسولی در نطق پیش از دستور خود در صد و 
شصت و چهارمین جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر کرج، اظهار داشــت: به واسطه تالش های 
بی وقفه و محســوس جهت احیا و بهسازی ۲7 
هکتار از فضای کاخ مروارید از ســازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شــهری شــهرداری کرج 

قدردانی می کنم.
خزانه دار شورای اســالمی شورای اسالمی شهر 
کرج اضافه کرد: جا دارد به واسطه این تالش ها 
از دادســتان کرج نیز که مدیریت شــهری را در 

این زمینه یاری کردند تشکر می کنم.
وی افزود: این اثر معماری مــدرن در فضایی به 
گستردگی ۱۱۱ هکتار واقع شده است که امید 
اســت در آینده ای نزدیک تمامــی این فضا در 

اختیار شهروندان کرجی قرار گیرد.
رئیس کمیســیون معماری شهرسازی شورای 
اسالمی شهر کرج با اشاره به اینکه انتظار شورا از 
قطارشهری، اجرای اقدامات با سرعت بیشتری 
اســت، گفت: طی ۱۰ روز گذشــته تالش های 
جدی در فعالیت های مترو آغاز شــده هرچند 
طی ۸ ماه گذشته کند بوده اســت و انتقاد ما از 
مدیریت این مجموعه بــه دلیل همین وضعیت 

پابرجاست.
وی افــزود: طــی ۸ مــاه گذشــته مدیریــت 
قطارشــهری از کنترل و مدیریت پــروژه از نظر 
مالی و فیزیکی خود داری کرده و مستندات الزم 

نیز تهیه شده و در جلسات آتی ارائه خواهد شد.
این عضو شورا خواســتار پیگیری شهردار کرج 
در این خصوص شد و افزود: ضرورت دارد تا این 
موضوع با جدیت پیگیری شــود تا شهروندان به 

زودی از نعمت مترو بهره مند شوند.

مصرفبرقدربخشصنعتاستان
البرز7درصدافزایشداشت

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان البرز گفت: 
میزان مصرف برق در بخش صنعت استان البرز 
در تابستان امســال، هفت درصد افزایش داشته 

است.
بهنــام بیات با اشــاره به میزان مصــرف انرژی 
مشترکین برق اســتان، اظهار کرد: با همکاری 
خوب مردم و مدیریت مصرف انرژی توانســتیم 
از تابســتان امســال بدون هیچگونه خاموشی 
عبور کنیم و حتی مقدار پیک مصرف نیز کاهش 

یافت.
وی با اشــاره به اینکه در تابســتان سال جاری 
توانســتیم مقدار پیک مصرف را کاهش دهیم، 
گفت: این در حالی اســت که میزان  مصرف برق 

استان کاهشی نسبت به گذشته نداشته است.
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان البرز افزود: 
آمار و ارقام میزان مصرف انرژی استان در فصل 
تابســتان حاکی از آن اســت که صنایع استان 
مصرف انرژی بیشــتری نســبت به قبل داشته 
اند و در این زمینه رشــد 7 درصدی حاصل شده 

است.
بیات با تاکید بر اینکه افزایش مصرف انرژی برق 
در میان صنعتگران استان نشان از این است که 
چرخه صنعت در البرز رو به رشــد است، گفت: 

این مهم بیانگر صنعتی بودن البرز است.
وی اضافــه کرد: میــزان مصرف بــرق در میان 
مشــترکین خانگی نیز در فصل تابستان امسال 
کاهش آنچنانی نداشــته اســت اما زمان پیک 
مصرف تغییر کرده اســت و این برای ما اهمیت 

باالیی دارد.



قیمت مسکن در شیب نزولی قرار گرفته است

رژیمالغریدربازارمسکن
محســن محروقی    طی دو ماه گذشــته، قیمت 
مســکن در شــیب نزولی قرار گرفته اســت. آخرین 
آمارهای وزارت راه و شهرســازی می گوید قیمت هر 
مترمربع خانه در تهران در شــهریورماه امسال به ۱۲ 
میلیون و ۹6۹ هزار تومان رســیده که نسبت به یک 

ماه قبل از آن ۱,6 درصد کاهش را نشان می دهد.
گزارش تازه ای کــه از تغییر و تحوالت بازار مســکن 
در شهریور امسال توســط بانک مرکزی منتشر شده، 
شواهدی از »عمیق تر شــدن رکود« مسکن در بازار 

معامالت امالک پایتخت به دست می دهد.
آنگونه که بانک مرکزی اعــالم کرده، میانگین قیمت 
مســکن در تهران از متــری ۱3 میلیــون و ۲۵ هزار 
تومان در مرداد مــاه ۱3۹۸ به متــری ۱۲ میلیون و 
667 هزار تومان در شــهریور ماه رســیده که گویای 
یک رفتار طبیعی توســط بازیگران عمده بازار ملک 
است. آمار تازه نشــان می دهد، قیمت مسکن نسبت 
به ماه پیــش ۲,۸ درصد کاهش داشــته در حالی که 
نسبت به شهریور سال پیش با شــوک قیمتی ۵6,۵ 
درصــدی همراه بــوده اســت. مطابق اعــالم بانک 
مرکزی، معامالت مسکن در شهریور نیز تعداد ۲7۸7 
فقره گزارش شده که ۱۵ درصد نسبت به مرداد و 73 
درصد نسبت به شهریور سال ۹7 کاهش داشته است.

به عبارت دیگر، دو طرف عرضــه و تقاضا همچنان در 
انتظار تخلیــه حباب قیمتی موجــود در بازار امالک 
هســتند. اتفاقی که در نهایت به عمیق تر شدن رکود 
در بازار مســکن می انجامد. هر چند در نهایت قیمت 
امالک پس از دوره رکودی خود بــه تعادل نزدیک تر 
می شــود. آنچه در ماه هــای اخیــر در گزارش های 
بانک مرکزی مشــخص شد ، تاثیر مســائل سیاسی 
و بین المللی بــر رکود و رونق این بازار اســت. به بیان 
دیگر هر تحولی در سیاســت رخ دهــد یا تنش های 
بین المللی افزایش یابــد، بازار مســکن می تواند به 
سرعت به آن واکنش نشان داده و جهت بازار را تغییر 

دهد.

رشد 82 درصدی قیمت مسکن در کشور
چندی پیــش مرکز آمار در گزارشــی عنوان کرد که 
میانگین افزایش قیمت مســکن در سراســر کشور 
رشــدی بیش از ۸۲ درصدی را پشت ســر گذاشته 
است. بر اســاس اطالعات منتشر شــده توسط این 
مرکز، حداقــل قیمت هــر مترمربع خانــه در ایران 
حــدود ۱۰۰ هزار تومــان و حداکثر قیمــت نیز 7۰ 
میلیون تومان اســت. با تجمیع آمارهای ارایه شده از 
بازار مســکن، میانگین قیمت هر متــر مربع خانه در 

ایران 3 میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم شــد. این 
رقم در حالی است که خط فقر شــهری در کشور بنا 
به آمارهای غیررســمی 3 میلیون تومان است. بنا به 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در پاییز ســال 
گذشته منتشر شــد، خط فقر ماهانه شهرستان های 
استان تهران دو میلیون و ۸۰۰ هزار و سرانه خط فقر 

نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان شده است.
مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش خود به کاهش 
قابل توجه معامالت خانه پرداخت. طبق محاسبات، 
قیمــت خانه در کشــور در بهــار ۹۸ در مقایســه با 
زمســتان ۹7 حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. 
به دنبال ایــن افزایش قیمت، معامالت نیز کاهشــی 
۱3 درصدی را پشت سر گذاشــته است. اما معامالت 
مسکن کشــور در بهار ســال ۹۸ نســبت به بهار ۹7 

کاهشی ۲4 درصدی داشته است.

تعداد معامالت مسکن
بانک مرکــزی در گزارش تازه خــود در میان مناطق 
۲۲ گانه تهران، منطقه یک را حائز بیشترین میانگین 
و منطقــه ۱۹ را دارای کمتریــن میانگین قیمت هر 
مترمربع با ۲۵ و ۵,6 میلیون تومــان معرفی کرد. در 
بخش دیگری از گــزارش بانک مرکزی به بررســی 
تعداد معامالت انجام شــده در 6 ماه ابتدایی ســال 
پرداخته شده اســت. در 6 ماه منتهی به شهریور ۹۸ 
تعداد معامالت 3۲هزار و 4۰6 فقره عنوان شده که در 
مقایسه با 6 ماه منتهی به شهریور ۹7 و ۹6 حدود ۵6 
و 6۱ درصد کاهش داشته اســت. قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی نیز در 6 ماه ۹۸ نسبت به 6 ماه ابتدایی 
۹7 و ۹6 تغییراتی حــدود ۸۸ و ۱۸3 درصد افزایش 
داشــته اســت. در قســمت دیگری از گزارش بانک 
مرکزی، واحدهایــی که میانگین قیمتی شــان بین 
7,۵ تا ۹ میلیون تومان باشد، بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شــهر تهران را به خود اختصــاص داده اند. 
از ســوی دیگر زیربنای بین 6۰ تا 7۰ متــر مربع نیز 
سهمی ۱4,4 درصدی از تعداد معامالت داشته است. 
این امر نشان می دهد، تمایل افراد به خرید خانه های 
با زیربنای کوچک تر اســت. منطقه ۵ بــا 4۲۹ فقره 
معامله، بیشــترین معامله را در بیــن مناطق تهران 

داشته است.

بازار اجاره  بها
شاخص کرایه و اجاره بهای مسکن نیز بخش دیگری 
از گزارش بانک مرکزی بود. طبق آمارها این شاخص 
در شهر تهران و کلیه مناطق شــهری در شهریور ماه 

معادل 3۱,4 و ۲۹,۸درصد نســبت به ماه مشابه سال 
گذشته رشد داشته اســت. آمار بانک مرکزی از بازار 
اجاره بها در تهران در حالی اســت کــه مرکز آمار در 
گزارش خود عنوان کرد که بازار اجاره خانه در سراسر 
کشور نشــان از یک فاصله قیمتی بســیار گسترده 
است. بر این اســاس حداقل اجاره ماهانه به عالوه 3 
درصد ودیعه ای که برای اجــاره هر مترمربع پرداخت 
می شود، دو هزار تومان و باالترین رقم پرداختی نیز به 
بیش از ۲۲۰ هزار تومان می رسد. میانگین اجاره بهای 
هر مترمربع در کشــور ۱۲ هزار و 6۰۰ تومان است. از 
این گزارش نتیجه می شود که میانگین قیمت اجاره بها 
در بهار ۹۸ حدود ۱3 درصد نسبت به زمستان ۹7 رشد 
داشته اســت. معامالت اجاره نیز افزایشی ۱7 درصدی 
را تجربه کرده اســت. اما با مقایسه آمار معامالت اجاره 
مسکن در کشــور در بهار ســال ۹۸ در مقایسه با بهار 
ســال ۹7 به این موضوع پی می بریم که به صورت کلی 
معامالت اجاره خانه در ایران کاهش یافته است. طبق 
بررسی ها قیمت اجاره یک متر مربع خانه مسکونی در 
ایران در طول یک ســال اخیر 3۰ درصد رشد داشته و 
این در حالی است که تعداد معامالت کاهش حدود ۱۱ 

درصدی را نشان می دهد.

 پیش  بینی سخت است
به نظر می رسد در شــرایط فعلی خریداران و فعاالن 
بازار مسکن نسبت به آینده اقتصادی کشور ابهامات 
فراوانی دارند از این رو ترجیــح می دهند تا جایی که 
ممکن اســت، تصمیمات خــود را در دورانی بگیرند 
که شرایط بازار پایدارتر باشــد. از سوی دیگر به دلیل 
برآورده نشدن انتظارات پیشین درباره تحوالت بازار 
مسکن و عدم کاهش بیشتر قیمت مسکن نااطمینانی 
در بازار بیشتر شده است. به همین دلیل فعاالن دست 
از معاملــه بر می دارند و در نتیجــه از تعداد معامالت 
کاسته می شــود. به صورت کلی روند بازار مسکن در 
سال ۹۸ بســتگی به ســایر بازارها نیز دارد. هر چه از 
محبوبیت بازارهای طال و ارز کاســته و فعالیت های 
ســوداگرانه در آنها کمتر شــود، افراد به سمت بازار 
مسکن می روند. هر چند اثر پذیری مسکن از بازار ارز 
بیشتر از سایر بازارهاســت. هر چه ثبات در این بازار 
بیشتر باشــد، احتمال جابه جایی بخشی از دارایی ها 
و ســفته بازی از این بازار به بخش مســکن نیز بیشتر 
خواهد بود. با وجود ثبات نســبی بــازار ارز در 6 ماه 
ابتدایی ســال ۹۸ به نظر نمی رســد، هیجان دیگری 
در بازار مســکن رخ دهد و قیمت ها افزایش یا کاهش 

زیادی داشته باشد.
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انتظارکاهشبیشتر
قیمتمسکن

آیا کاهش بهای مســکن درتهران ادامه خواهد 
یافت؟ از روی گــزارش جدید بانــک مرکزی، 
کارشناســان براین باورند که »افت قیمت ها« 

ادامه دارد.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی در شهریورماه، 
متوســط قیمت خرید و فروش یــک متر مربع 
آپارتمــان معامله شــده از طریــق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران ۱۲,6 میلیون تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۲,۸ درصد کاهش و ۵6,۵ درصد افزایش 
نشــان می دهد.در همین ماه تعــداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۲,۸ هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشــابه ســال قبل به ترتیب ۱۵,3 و 73 درصد 

کاهش نشان می دهد.
بر اســاس آماری که بانک مرکــزی از معامالت 
مسکن شــهر تهران در شــهریورماه ارائه کرده 
است ســاختمان های تا ۵ سال ســاخت 4۰,۸ 
درصد کل معامالت را به خود اختصاص داده اند. 
با این حال تعداد فروش آپارتمان های تا ۵ سال 
ساخت نسبت به شهریور سال گذشته 3 درصد 
کاهش را نشــان می دهد اما در عوض واحدهای 
6 تا ۱۵ ســال آمار فروش بیشــتری نسبت به 

شهریور سال گذشته دارند.
از میــان مناطــق ۲۲ گانه شــهر تهــران، در 
شــهریورماه منطقــه ۵ بــا ۱۵,4 درصــد کل 
معامالت رکــوردار بیشــترین فــروش واحد 
مســکونی اســت. مناطق ۲ و ۱۰ در رتبه های 
بعدی بیشــترین تعداد معامالت قرار دارند. در 
واقع ۱۰ منطقه ۵، ۲، ۱۰، 4، 7، ۱4، ۸، ۱، ۱۱ و 
3، 7۲,۲ درصد کل معامالت مســکن پایتخت 
را در اختیار دارنــد.در میان مناطــق ۲۲ گانه 
شــهر تهران قیمت معامله یک متر آپارتمان در 
منطقه یک معادل ۲۵ میلیــون تومان و همین 
متراژ آپارتمان در منطقه ۱۹ معادل ۵,6 میلیون 
تومان اســت که به ایــن ترتیــب گران ترین و 
ارزانتریــن مناطق شــهر تهــران در معامالت 

مسکن به منطقه یک و ۱۹ تعلق می گیرد.
آنطور که گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد 
واحدهــای با قیمــت 7,۵ تا ۹ میلیــون تومان 
برای هر متــر مربع ۱۱,۸ درصــد کل معامالت 
را به خود اختصاص داده انــد. در این ماه، توزیع 
حجم معامالت به گونه ای بوده اســت که ۵6,۱ 
درصد واحدهای مســکونی با قیمتــی کم تر از 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر 

تهران)۱۲,6 میلیون تومان( معامله شده اند.
همچنین واحدهای مســکونی ۵۰ تــا 6۰ متر 
معــادل ۱۵,7 درصــد ســهم درکل معامالت 
مســکن شــهر تهران در ماه شــهریور را دارد. 
همچنیــن واحدهایی که میانگیــن کل قیمت 
آنان 3۰۰ تا 4۰۰,۵ میلیــون تومان بوده در ماه 
شهریور بیشترین متقاضی را برای خرید داشته 
است. ســهم واحدهایی با قیمت 3۰۰ تا 4۰۰,۵ 
میلیون تومان حدود ۱۵,6 درصد کل معامالت 
را به خــود اختصاص داده اســت.بانک مرکزی 
همچنین آمار مسکن مربوط به 6 ماهه ابتدایی 
امسال را منتشــر کرده اســت که بر اساس آن 
تعداد معامالت مســکن در 6 ماه ابتدایی امسال 
معادل 3۲,4 هزار واحد مســکونی است. به این 
ترتیب تعداد معامالت 6 ماهه مســکن نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۵6,7 درصد کاهش را 
نشان می دهد. همچنین میانگین قیمت 6 ماهه 
مســکن در شــهر تهران معادل ۱۲,7 میلیون 
تومان است که نســبت به مدت مشابه سال قبل 

۸۸,4 درصد افزایش را نشان می دهد.
بررسی شاخص کرایه مســکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق شــهری در شــهریورماه 
ســال جاری حاکی از رشــد اجاره بها است که 
این رشــد به ترتیب معادل 3۱,4 و ۲۹,۸ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است.



واکنش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به اظهارات قائم مقام وزیر صمت؛

ترکیهخودروسازینداردکهبخواهدباماشریکشود
مازیار شریف کیان    دبیــر انجمن واردکنندگان 
خودرو گفت: مدیریت و بهره  وری در خودروســازی 
ما وجود ندارد برای همین اســت اگر امروز بخواهیم 
یک خودروی روز دنیا را در کشــور تولید کنیم هزینه 
آن ۸۰۰ میلیون تومان می شــود در حالیکه کارخانه 
اصلــی آن را 4۰۰ میلیون تومان می فروشــد و مردم 
مجبور هســتند هزینه ایــن عدم بهــره وری و عدم 
آشنایی با اصول مدیریت در خودروسازی را بپردازند.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو  در 
خصوص اظهــارات قائم مقام بازرگانــی وزیر صمت 
مبنی بر همکاری های ایــران و ترکیه در زمینه تولید 
خودرو گفــت: کاش جناب مــدرس خیابانی این را 
مطرح می کردند که قرار است با کدام برند ترک تولید 
مشترک داشته باشیم ما که ســال های زیادی است 
در این حوزه فعالیت می کنیم تا حاال اســم هیچ برند 

خودروسازی ترک را نشنیده  ایم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر ۱4 برنــد خودرویی 
در ترکیه محصوالت خود را تولیــد می کنند که ۸۰ 
درصد قطعات این خودروها در ترکیه تولید می شود 
در واقع قطعه ســازی ترکیه برای خود یک برند است. 
ضمن آنکه از هر ۱4 خودرویی که در این کشور تولید 
می شود، 4 خودرو برای بازار داخل و باقی آن صادرات 
می شود. بر همین اساس صادرات این کشور در حوزه 
خودرو و قطعات در سال گذشــته به ۲۰ میلیارد دالر 

رسید.
وی در خصــوص برندهــای ترکیــه در صنعــت 
خودروســازی گفت: برند کارســان که یک شرکت 

دولتی اســت از مدت ها پیش تعطیل شــده است و 
هلدینــگ مصطفی کوچ عمال نمایندگی پژو اســت. 
شــرکت رنو آکای نیز که زیر نظر رنو فعالیت می کند. 
مدیران ترکیه در ســال ها قبل بــرای تولید خودرو 
تالش کردند اما وقتی فهمیدند به نتیجه نمی رســند 
به طور کلی این بحث را رها کردند و به دنبال شــریک 
شدن با شــرکت های مطرح خودروســازی رفتند. 
برای همین اســت که امروز ۱4 برند خودروسازی که 
۱۰ برند آن در دنیا اول هســتند در این کشور تولید 

می شود. 
همین سیاست را نیز روســیه در پیش گرفته است، 
در زمان اتحاد جماهیر شــوروی آنها نیز بر اســاس 
ایدئولوژی که داشــتند خــودرو داخلی بــرای بازار 
انحصاری تولید کردند اما اکنون شــرکت الدا با فورد 
و رنو شریک شده است و محصوالت با کیفیتی تولید 

می کند که عالوه بر بازار داخل صادرات نیز دارند.
دادفر در خصوص هــدف مدرس خیابانــی در بیان 
چنیــن موضوعی گفــت: با توجــه به اینکــه هیچ 
خودروســازی محلــی در ترکیه وجود ندارد شــاید 
منظور ایشــان این بوده که از طریق این شــرکت ها 
قطعات مورد نیــاز را تامین کنند اما بعید اســت که 
دولت ترکیه و یا شرکت های ترک در حالی که تالش 
دارند به اتحادیه اروپا وارد شــوند چنین ریســکی را 
انجام دهند و بــازار ۲۰ میلیارد دالری خود را به خطر 

بیاندازند.
 اگر هم دولت می خواهد از ترکیه واردات خودرو انجام 
دهد که این آخــر انحصارگرایی اســت چون بخش 

خصوصــی را از واردات خودرو بــه بهانه غیرضروری 
بودن نهی می کنند اما دولت راحــت این کار را انجام 

می دهد.
وی در پاسخ به این ســوال که شاید دو کشور به دنبال 
خلق یک برند جدید هستند، گفت: خودروسازانی که 
امروز تولید و فــروش میلیونی دارند به صرف طراحی 
زیبا یا امکانات باال نیســت بلکه آنها توانستند در این 
بازار رقابتی وحشتناک با پایین ترین قیمت محصول 
درجه یک تولیــد کنند، آنها به هر طریقی که  شــده 
قیمت تمام شــده محصوالت خود را پایین می آورند، 
ســال ها تالش کردند تا در مقابل ســایر برندها بازار 
خود را حفظ کنند پس ایــن کار در ابعاد بین المللی 
به راحتی صورت  نمی گیرد. ضمن آنکه باید دید آیا دو 
کشور توانایی این کار را دارند، ترکیه که خودروسازی 
ندارد و قطعه ســازی آن هم تحت لیسانس برندهای 
دیگر اســت ما هم به برکت تحریم هــا، فهمیدیم که 

چقدر در این حوزه توانایی داریم.
وی  با بیــان اینکه تحریم یک ســری تاثیرات مثبت 
برای ما داشت، گفت: از جمله اینکه فهمیدیم ظرفیت 
واقعی صنعت کشور چقدر اســت، میزان وابستگی و 
کارهایی که در این 4۰ ســاله انجام دادیم چقدر بوده 
و اینکه شــعارهایی که مدیران دادنــد و هر روز اعالم 
می کردند که در فالن بخش خود کفا شــدیم چقدر 
واقعیت داشته است. ما امروز فهمیدیم که در صنعت 
خودروســازی خوب کار نکردیم، عمیق جلو نرفتیم 
و خیلی از کارهایی که گفتند انجام شــده دروغ بوده 

است.

پدال

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پی 
اظهارات اخیر وزیر صنعت درخصوص 
تاخیر خودروسازان درعمل به تعهدات 
خود، گفت:خودروســازی را ســراغ 
نداریم که عامدانــه از تحویل خودرو 
خودداری کند؛ در قراردادها ذکر شده 
که خودروســازان در صورت تاخیر در 
تحویل باید عالوه بر ســود مشارکت، 
درصدی جریمه نیــز پرداخت کنند، 
بنابراین عدم تحویل عمدی تعهدات، 
کاری عاقالنه نیســت، ضمــن اینکه 
دپــوی خودروهای تولیدی ریســک 

بسیار باالیی دارد.
وزیر صمت هفته گذشــته 
اعالم کرد که اگر شــرکت 
خودروســازی بــا وجــود 
داشــتن امکانــات الزم به 
تعهداتش عمــل نکرد، به 
تعزیــرات معرفــی خواهد 

شد اما در مواردی که خودروسازی به 
دلیل مســائل تحریمی و عدم دریافت 
به موقع قطعه به تعهداتش عمل نکرد 

قضیه متفاوت خواهد بود.
احمــد نعمت بخــش، دبیــر انجمن 

خودروســازان ایــران در 
ایــن رابطــه اظهــار کرد: 
را  خودروســازی  هیــچ 
ســراغ نداریم که عامدانه از 
تحویل خــودرو خودداری 
کنــد؛ در قراردادهــا ذکر 
شــده که خودروسازان در 
صورت تاخیــر در تحویل باید عالوه  بر 
سود مشــارکت، درصدی جریمه نیز 
پرداخت کننــد، بنابراین عدم تحویل 
عمــدی تعهــدات، کاری عاقالنــه 
نیست، ضمن اینکه دپوی خودروهای 

تولیدی ریسک بسیار باالیی دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: 
بررسی مســئوالن ثابت کرد که هیچ 
خودروسازی دست به احتکار خودرو 
نــزده و خودروهایی کــه در پارکینگها 
مانــده انــد، دارای نقص هســتند . 
البته عدم تحویل به موقــع تعهدات، 
درخصــوص خودروســازانی کــه به 
دلیل مســائل تحریمی و عدم دریافت 
به موقع قطعــه،  قادر بــه تحویل به 
موقع نبــوده اند متفاوت اســت و این 

خودروسازان به تعزیرات معرفی نشدند.

جادهمخصوص
هیچخودروسازیعامدانهازتحویلخودروخوددارینمیکند
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درایرانخودرو
مدیرعامــل گــروه صنعتی ایران خــودرو از 
داخلی سازی 4۲ قطعه با همکاری ۲3 سازنده 
داخلــی و با کاهــش ارزبــری ۱7.4۱ میلیون 
یورو در تیراژ یک ســاله تولید خبر داد.فرشــاد 
مقیمی در این باره گفت: بــا اجرای طرح جهاد 
خودکفایی قطعات که در زنجیــره تامین گروه 
صنعتی ایران خودرو آغاز شده تاکنون 4۲ قطعه 
داخلی سازی شده که کاهش ارزبری بیش از ۱7 

میلیون یورویی به همراه داشته است.
وی همچنین از همکاری با 3۲ قطعه ســاز برای 
داخلی ســازی 67 قطعه در میزهای اول و دوم 
خودکفایــی وزارت صمــت خبــر داد و گفت: 
خودکفایی این قطعات در مجموع 6۹۸ میلیون 

یورو کاهش ارزبری در بر خواهد داشت.
مقیمی تصریح کــرد: از این قطعــات، ۹ قطعه 
تاکنون بــه تولید انبــوه رســیده و 7 قطعه نیز 

بزودی به تولید انبوه خواهد رسید.
وی افزود: درحال حاضر، ایران خودرو همکاری 
با دیگر سازمان ها را در دستور کار خود قرار داده 
که حاصل آن تعریف ۲7 پروژه مشــترک بوده 
است. بیشتر این پروژه ها طی امسال و سال ۹۹ 

به بهره برداری خواهند رسید.
ایران خــودرو در مجمــوع ۱4۸ پــروژه برای 
خودکفایی قطعات در ســال ۹۸ و بیش از ۱۱۰ 
پروژه برای ســال آینــده تعریف کــرده که با 
داخلی ســازی حاصل از قطعات ایــن پروژه ها 
کاهــش ارزبری قابــل توجهــی در صنعت 

قطعه سازی کشور حاصل خواهد شد.

نوآوریوخالقیترویکرد
مدیرانکروزبرایماندگارشدن

یک پژوهشــگر اقتصادی معتقد اســت، کروز 
توانســته در فضای پــر تالطم کشــورو برخی 
نوســانات اقتصادی، ویژگی ها و توانمندی های 
خویش را با رویکرد توجه مدیــران و مالکان آن 

به نوآوری حفظ کند.
جعفر خیرخواهان، پژوهشگر اقتصادی در پاسخ 
به این سوال که خصوصی ســازی بعد از انقالب 
اسالمی تا چه میزان موفق عمل کرده است، گفت: 
بعد از انقالب اســالمی به جای آنکه شاهد توجه 
بیشتر به روند خصوصی سازی باشیم، ملی سازی 
جایگزین آن شد، یعنی خیلی از صنایع را از بخش 
خصوصی گرفتیم و دولتی کردیم.این پژوهشگر 
اقتصادی مولفه های یک بنگاه اقتصادی کارآمد 
را توجه به عوامل درونی و بیرونی بنگاه برشــمرد 
وتصریح کرد: مولفه های خــارج از بنگاه اهمیت 
ویژه دارد چناچنه اگر آنها نباشــد هر چه قدر هم 
مدیریت کارآمد و کارمندان شایســته با مهارت 

داشته باشد موفق نخواهد شد.
خیرخواهان سیاســت های با ثبــات اقتصادی، 
برنامه ریزی بلند مدت برای توســعه کشور، کم 
نوســان بودن متغییرهای اقتصــادی مثل نرخ 
تورم نرخ رشد اقتصادی و ارز را از مولفه های اثر 
گذار برای یک بنگاه کارآمد بیان کرد و گفت: اگر 
عوامل ذکر شــده به صورت متعادل حفظ شود 
شاهد شکوفایی و کارآمدتر بودن بنگاه اقتصادی 
خواهیم بــود، در این پژوهشــگر اقتصادی در 
ارزیابی از شــرکت قطعه ســازی کروز اینطور 
اظهارداشــت و گفت: مالیکن و بنیانگذاران این 
شرکت نشــان موفقیت و توســعه گسترده ای 
با خود به همــراه دارند و این صنعت توانســته 
خودش را به عنــوان بزرگتریــن تولید کننده 

قطعات خودرویی مطرح کند.
وی خاطرنشــان کرد: در این فضــای پر تالطم 
کشور کروز توانســته ویژگی ها و توانمندی های 
خودش را حفظ کند و البته مدیران و مالکان آن، 
این بنگاه نوآوری را خیلی جــدی گرفته اند؛ به 
بیان دیگر ســعی می کنند محصــوالت را طبق 

نیاز روز بازار در تیراژ باال تولید کنند.
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 تالش برای مقابله با واردات چمدانی گوشی

شگردجدیدفروشگوشیهایقاچاق
فائزه طاهــری   در حالــی که ایــن روزها خرید 
اطالعات پاســپورت و اســتفاده از معافیت گمرکی 
مسافرت خارجی برای واردات گوشی های قاچاق باب 
شده است، برخی فروشندگان به فروش گوشی های 
رجیسترنشــده به مســافرانی اقــدام می کنند که 

پاسپورت با مهر سفر خارجی داشته باشند.
طرح رجیســتری یا شناســنامه دار کردن تجهیزات 
ســیم کارت خور از همان زمان که به عنوان راهی برای 
مبارزه با قاچاق مطرح شــد، با چالش هایی همراه بود. 
رجیستری در ابتدا در ســال ۱3۸۵ کلید خورد اما در 
دولت های قبلی اجراهای ناموفقی داشــت. در اولین 
تجربه این طرح که برمبنای IMEI  گوشی ها بود، این 
کد قابل جعل بود تا جایی که حتی برخی تعمیرکاران 
گوشــی های موبایل، شناسه گوشــی های قاچاق را 
به شناســه یک گوشــی مجاز وارداتی تغییر داده و با 
تقلب، می توانستند ده ها گوشــی تقلبی یا قاچاق را به 
فروش برســانند.در این راســتا و در حالی که در اواخر 
دولت یازدهم، محمود واعظی - وزیر وقت ارتباطات و 
فناوری اطالعات- از اقدامات انجام شــده برای تکمیل 
این طرح اطــالع داد، درنهایت مســوولیت تکمیل و 
اجرای نهایی آن برعهده محمدجــواد آذری جهرمی 
-وزیر جوان دولت دوازدهم- نهاده شد. بدین ترتیب از 

نیمه دوم سال ۱3۹6 بود که رجیستری با فراهم شدن 
زیرساخت های فنی و اعالم آمادگی وزارت ارتباطات، 
در مرحله اول با آغاز فاز نظارت از مهر ماه و پس از آن با 
اجرای رجیستری برای گوشی های آیفون و تبلت های 

شرکت اپل از آذر ۱3۹6 آغاز شد.
پس از آن هم مراحل بعدی رجیســتری برای ســایر 
برندهای موبایل اجرا شد و درنهایت، با مشمول شدن 
گوشی های سامســونگ که رجیستری آن ها به دلیل 
فراوانی در بازار ایران به آخرین مرحله موکول شــده 

بود، این پروژه در فروردین ۱3۹7 تکمیل شد.
اجرای رجیستری در ابتدا مشــکالت زیادی داشت 
که یکی از مهم ترین آن ها، افزایش قیمت گوشــی ها 
بود. در شرایطی که سال گذشــته، با افزایش نرخ ارز، 
قیمت گوشــی ها در حالت معمول هم افزایش دو تا 
سه برابری داشت، رجیستری هم بهانه ای دیگر برای 
فروشندگان بود که قیمت گوشی ها را باال ببرند. بدین 
ترتیب برخی از فروشــندگان کاالی رجیسترنشده 
را به خریداران می فروختنــد و زمانی که فرد خریدار 
برای پس دادن گوشی خود مراجعه می کرد، مبلغی را 
از او دریافت می کردند.برخی دیگر از این سودجویان 
هم گوشــی هایی که رجیستر شــده بود را با قیمت 
باالتر از قیمت معمول بازار به خریداران می فروختند.

پیشرویدالرادامهدارد
 قیمت دالر در ادامه روند کند رشــد قیمت ها، 
دیروز نیز نسبت به صبح روز گذشته افزایش ۵۰ 

تومانی را تجربه کرد.
 دیروز هر دالر در صرافی های بانکی به قیمت ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شــد. نرخ خرید دالر 
از مردم در این صرافی ها برابر با ۱۱ هزار و 4۰۰ 

تومان اعالم شده است.
 افزایش اندک قیمت دالر در روزهای گذشــته 
نیز در این بازار تجربه شــد. صرافــان معتقدند 
محــدوده مقاومتــی دالر در بــازار ۱۱ هزار و 
۵۰۰۰ تومان در محدوده افزایشــی و ۱۱ هزار 
و ۲۰۰ تومان در محدوده کاهشــی اســت. این 
بدان معناســت که بازی محدود دالر در این رنج 

قیمتی ادامه دارد.
  قیمت یورو نیز در صرافی هــای بانکی دیروز به 
۱۲ هزار و 7۰۰ تومان رســید که در قیاس با روز 
گذشته افزایشی اندک را نشان می دهد.  قیمت 

خرید یورو از مردم ۱۲ هزار و 6۰۰ تومان است.

بازارطالوسکهگرمشد
 بازار طال و سکه دیروز مسیر صعودی را در پیش 
گرفت؛ به طوری که قیمت سکه ۵ هزار تومان و 

طال ۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید 
دیروز در بــازار تهران با افزایــش ۵ هزار تومانی 
نسبت به روز گذشــته، با قیمت 4 میلیون و ۱۱ 

هزار تومان به فروش رفت.
در بــازار اما قیمت نیم ســکه ۲۲ هــزار تومان 
کاهش قیمت داشت و ربع ســکه و سکه گرمی 
بدون تغییر قیمت ماند. به این ترتیب، نیم سکه 
۲ میلیــون و 3۸ هــزار تومان، ربع ســکه یک 
میلیون و ۲4۹ هزار تومان و ســکه گرمی ۸۵۹ 

هزار تومان بود.
 هر گرم طالی ۱۸عیــار نیز بــا افزایش قیمت 
۹۰۰ تومانی، با قیمــت 4۰۸ هزار و 6۰۰ تومان 
فروخته شــد. همچنیــن هر مثقــال طال یک 

میلیون و 76۸ هزار تومان بود.

طالارزانشد
 قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر رشــد ارزش دالر به دلیل تســهیل 
نگرانی ها نسبت به تشدید جنگ تجاری آمریکا 

و چین، پایین آمد.
 هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز گذشــته بازار ســنگاپور ۰.3 درصد کاهش 
پیدا کرد و به ۱4۹۲ دالر و 3۰ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز جمعه تا مرز ۱4۸6 دالر و 

6۰ سنت پیش رفته بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۵ 
درصد کاهش، به ۱4۹۸ دالر و ۸۰ سنت رسید. 
بلومبرگ بــه نقل از مونیکا کرولی، ســخنگوی 
وزارت خزانه داری نوشــت: کاخ سفید به دنبال 
ممانعت از عرضه سهام شــرکت های چینی در 
بازارهای سهام آمریکا نیست.این اظهارات پس 
از گزارش رویترز مطرح شــد که روز جمعه خبر 
داده بود دولت آمریکا ســرگرم بررســی حذف 
شــرکت های چینی از بازارهای ســهام آمریکا 
است.در آستانه مذاکرات تجاری چین و آمریکا، 
وانگ شــوون، معاون وزیر بازرگانی چین گفت: 
این دو اقتصاد بزرگ اختــالف تجاری خود را با 

آرامش و رفتار منطقی حل خواهند کرد.

مصوبهستادتنظیمبازاربرای
جمعآوریمرغمازاد

 ســتاد تنظیم بازار مصــوب کرد تا بــه منظور 
حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ضرر و زیان 
مرغداران، شــرکت پشــتیبانی امور دام روزانه 
تا ســقف ۵۰۰ تن، اقدام به خرید مــرغ مازاد از 
مرغداران نماید.ســتاد تنظیم بــازار به منظور 
حمایت از تولید داخلی، شرکت پشتیبانی امور 
دام را مکلف کرد تا نســبت به خریــد مرغ مازاد 
از مرغداران اقدام نماید.بر اســاس این مصوبه، 
مقرر شــد تا در مرحله اول شــرکت پشتیبانی 
امور دام، تا ســقف روزانه ۵۰۰ تــن مرغ مازاد را 
خریداری کرده کــه البته این ســقف، قابلیت 

افزایش تا سطح ۱۰۰۰ تن را هم دارد.
به تمامی زنجیره های بزرگ مرغ و اتحادیه های 
مرغداران کشور اعالم آمادگی شده است که در 
هشت استان کشــور که قطب تولید مرغ کشور 
هســتند، مرغ مازاد خود را به شرکت پشتیبانی 

امور دام تحویل دهند.

حداکثرقیمتنان۳هزارتومان
تعیینشد

 رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به آغاز طرح 
نظارت بر کنترل قیمت نانوایی ها بیان داشــت: 
براســاس نرخ نامه مصوب جدید حداکثر قیمت 
نان برای نان ســنگک آزاد پز دو رو کنجد 3 هزار 

تومان تعیین شده است.
قاســم نوده فراهانی با اشــاره به طــرح نظارتی 
اصناف برای کنترل قیمت نان در ســطح شــهر 
تهران، گفت: پــس از اعالم نرخ  مصــوب نان و 
اجرایی شــدن قیمت های جدید نان در ســطح 
نانوایی های شهر تهران مقرر شــد تا سازمان ها 
و ارگان های مربوطه بــا همکاری های هم طرح 
نظارتی برای کنترل قیمت نان به اجرا در آوردند.  


