
 پیش بینی رشد شاخص کل بورس
 تا سطح ۴۰۰ هزار واحد

بورس با این سرعت 
ود؟ به کجا می ر

اقتصادی که بازدهی صنعت در آن 
۶ درصد و بازدهی تجارت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد اســت 
با مشکالت عدیده دســت و پنجه نرم خواهد کرد که 
قطعا به تضعیف قدرت خرید فقرا و طبقه متوســط 
منجر خواهد شــد. ایــن موانع گرچه دردسرســاز 
هستند ولی با اجرای سیاســت هایی قابل رفع شدن 

است.
عبور کردن از پیچ ســخت تحریم ها ربط مســتقیم 
دارد به تعریفی که هرکس می تواند از عبور و سختی 
بدهد. آن طور که من می خواهــم تعریف کنم، باید 
برای این گذر یک ما بــه ازای واقعی یافت؛ از نظر من 
زمانی می توانیم ادعا کنیم از پیچ ســخت تحریم ها 

عبور کردیم کــه بتوانیم بــه راحتی نفــت خود را 
بفروشیم، درآمدهای ارزی خود را آزادانه وارد کشور 
کنیم و با سیاست های اجرا شــده از سوی نهادهای 
باالدستی شــکوفایی اقتصادی به وجود آید. به بیان 
ســاده تر زمانی می توانیم ادعا کنیم که از سختی ها 
عبور کردیم که از کشوری مصرف کننده به اقتصادی 
تولید کننده تبدیل شویم. طبعا با این تعریف ما هنوز 

مسیری طوالنی تا گذر از این تنگه داریم.
اقتصاد ایران در دو ســال گذشــته از شوک خروج 
امریکا از برجــام و تحریم اقتصادی یــک جانبه این 
کشور آســیب هایی دید. با این حال مساله این است 
که حاکمیت ایاالت متحده اگر بخواهد اقتصاد ایران 
در ســالهای آینده هم رشــد منفی به اندازه امسال 
داشته باشــد، باید بتواند حداقل اروپا را با خود متحد 
کند تا تحریم ایران در شــورای امنیــت به تصویب 
برســد. با این همه تک روی  آمریکایی ها و شــرایط 

خاص امروز این اتفاق را تا حــدود زیادی نامحتمل 
کرده است.

اقتصاد ایران چنانچه با تحریم های بیشــتری مواجه 
نشود، که در شــرایط فعلی محتمل نیست، در سال 
آینده وضعیتی دیگر خواهد داشــت؛ چرا که شوکی 
به اقتصاد ایران در سال گذشــته وارد شد و به منفی 
شدن شــاخص های اقتصادی، از طریق منفی کردن 
رشــد اقتصادی و باال رفتن نرخ تورم، منجر شد. پس 
از وارد شدن یک شــوک اگر شوک جدیدی به وجود 
نیاید، طبیعی است که روند اقتصادی به تعادل برسد 
ولی این مهم ناشــی از اجرای سیاست خاصی نیست 
بلکه حاصل کاهش اثر بحرانی آن شــوک است. این 
میان باید توجه داشــت که مقایسه اصلی نباید میان 
شاخص های دو ســال متفاوت صورت گیرد که باید 
حاصل مقایســه قیمت کاالها باشــد؛ براین اساس 
می توان گفت قیمت کاالها در سال آینده به وضعیت 

دو ســال پیش باز نخواهد گشت و این صرفا کاالهای 
وارداتی را شامل نمی شود بلکه دیگر کاالها و از جمله 

تولیدات داخلی را هم در بر می گیرد.
مســاله اصلی اقتصاد ایران به طور کلی این است که 
باید قرص نان خــود را بزرگ کنیم یعنی با رشــدی 
مناســب اقتصاد بزرگ تر شــود و این رشــد باید در 
بخش صنعت و تولید رخ دهد. موانع عملی نشــدن 
این مهم با اجرای سیاست هایی قابل رفع شدن است 
و از دولت انتظار می رود چنین کند. طبیعی است در 
اقتصادی که بازدهی بخش صنعت ۶ درصد اســت 
ولی بازدهی تجارت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد اســت، 
چرا باید رشــد تولید به وجود بیاید؟ قیمت مسکن 
چند برابر افزایش یافت؟ طبیعی اســت سرمایه های 
کشــور نیز به این بخش ها می رود و این نیز به معنای 
آن اســت که اکنون نه تنها فقرا بلکه طبقه متوسط 

هم دیگر امکان داشتن سرپناهی را ندارد.
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جمشید پژویان
کارشناس اقتصادی

مساله بزرگ شدن اقتصاد است و بس



رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد

۲راهبرد اصلی در مقابله با تحریم ها
خریدار     رییس کل بانک مرکزی گفت: جلوگیری 
از خروج ســرمایه و توجــه به عوامل بنیادی شــکل 
دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله 

با تحریم ها بوده است.
همتی در کنفرانس بیــن المللی اقتصــاد جهانی و 
تحریم ها که در دانشــگاه الزهرا برگزار شــد،  با بیان 
اینکه درک دشواری و در عین حال توفیق در مواجهه 
با تحریم ها در زمینه سیاســت پولی و ارزی، هنگامی 
امکان پذیر اســت که تحلیل قابل قبولــی از اهداف 
تحریم کننده یعنی آمریکا داشته باشیم افزود: آشکار 
و مبرهن است که در حالت کلی اعمال هر نوع تحریم 
چه از ســوی نهادهای بین المللی باشد و چه از سوی 
دولتی خاص با هدف تحت فشــار قرار دادن کشــور 
مورد تحریم و وادار کردن آن بــه تغییر رویه صورت 

می گیرد و هدف آن تفنن نیست. 
همتــی از کاهش ســرمایه گذاری و تضعیف رشــد 
اقتصادی کشور، ساماندهی نا آرامی ها، جنگ رسانه 
ای گســترده، کاهش فروش نفت ایران و  پرهزینه تر 
کردن مبادالت تجاری کشور با جهان خارج به عنوان 
راهبردهای اصلی دشــمن در جنگ اقتصادی علیه 
کشــور یاد کرد و افزود: هدف اصلی تمام این اقدامات 
دشمن تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و 
تحمیل یک شوک منفی عرضه شدید به اقتصاد ایران 
از طرف دیگر بود تا اوال با شــکل دادن حمالت سفته 
بازانه در بازار دارایــی ها و بویژه ارز و ســپس قیمت 
کاالها و خدمات به ایجاد بی ثباتی شــدید و لذا ایجاد 
نارضایتی عمومی دامن بزند و ثانیــا با کاهش تولید 
حقیقی و ایجــاد رکود و بیکاری ســبب تحلیل توان 

حقیقی اقتصاد و بازهم گســترش نارضایتی عمومی 
شــود و حتی زمینه قحطی و آشوب های اجتماعی را 
فراهم نماید.رییس کل بانک مرکزی افزود: با شــروع 
سال 1۳97 و تشدید فشــار بر نرخ ارز و شکل گیری 
حمله ســفته بازانه گســترده به بازارها و بویژه بازار 
ارز، مسئولین اقتصادی و سیاســتگذاران با شرایطی 
روبرو بودند کــه هرگونه خطای سیاســتگذاری)که 
در شــرایط عادی فقط مقداری هزینه دارد( ســبب 

پیامدهای زیانبار برای اقتصاد کشور شود.
همتی یاداور شد: افزایش نرخ ســود بانکی، محدود 
کردن شدید دستوری تجارت خارجی و جیره بندی 
ارزی و کنترل نرخ ارز در ســطوح بســیار پایین تر از 
آنچه امروز وجود دارد و جراحی بزرگی در نظام بانکی 
شــامل مواردی مانند تغییر ســاختار بانکها، اعمال 
محدودیت بر سپرده ها و بویژه ســپرده های بزرگ، 
کنترل وام دهــی بانکها و نوعــی تخصیص تکلیفی 
تسهیالت بانکی سه دســته راه حل پیشــنهادی از 
ســوی صاحبنظران بــرای برون رفت از مشــکالت 
بود که هر کدام از آنها بر اســاس بررســی های بانک 
مرکزی موجب ایجاد مشــکالت جدیدی در وضعیت 

اقتصادی کشور می شدند.
همتــی تصریــح کــرد: تقویــت کنترل بــر ریال 
وتراکنشهای آن که به طرز غیر اصولی و بدون نظارت 
در جریا ن بود و لذا جلوگیری از خروج سرمایه، توجه 
به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز در بازار و پرهیز 
از بی توجهی بــه نیروهای بازار، بهره مند ســاختن 
صادرکننــدگان از منافع حاصــل از درآمد ارزی آنها 
و پرهیــز از دادن رانت حاصل از صــادرات به عامالن 

اقتصادی غیر از صادرکننده، حضور دائمی و هدفمند 
بانک مرکزی در بازار ارز به عنوان بازار ساز و اطمینان 
از تامین ارز برای تامین نیاز واردکنندگان مواد اولیه 
و واســط راهبرد اصلی بانک مرکزی بــرای مقابله با 
تحریم ها بوده اســت.وی ادامه داد: قضاوت منصفانه 
خواهد گفت که راه حلی بهتر از آنچه در پیش گرفته 
شده اســت و البته با لحاظ محدودیتهای سیاستگذار 
پولی و ارزی وجود نداشته اســت. مهم تر از همه آنکه 
بانک مرکزی بدون از دســت دادن ذخایــر ارزی به 

کنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز دست یافته است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تقویت ارزش پول 
ملی، ثبات و تولید ملی سه هدف اصلی بانک مرکزی در 
راستای دســتورات مقام معظم رهبری و منافع عموم 
مردم اســت.رئیس کل بانک مرکزی افزود: با اشاره به 
کاهش تورم ماهانه و رشــد مثبت اقتصادی در بخش 
غیرنفتی کشــور طی ماههای اخیر گفــت: بحمداله 
مجموعه تدابیر اخذ شده تاکنون موفق بوده و ان شااهلل 
با تداوم این مســیر و با حمایت مــردم و کلیه نهادها از 
این شــرایط نیز عبور خواهیم کرد.وی در پایان اشاره 
کرد باید بپذیریم حل معضل رکود تورمی در کشورهای 
توســعه یافته هم با موانعی روبرو اســت اما این معضل 
در کشورمان درشرایط کاهش شدید درامدهای نفتی 
و کســری بودجه ناشــی از ان به اضافه ناترازی بانکی و 
تنگنای اعتبــاری اعمال سیاســتهای پولــی و مالی 
برای خــروج از شــرایط رکود تورمی درکشــورمان 
پیچیدگی هــای مربوط بــه خــود را دارد ولی روند 
شــاخص های کالن اقتصادی و ثبات ایجاد شــده در 

اقتصاد کشور غلبه بر مشکالت را نوید می دهد.

کالن

رییس کمیســیون اقتصاد ســالمت 
اتــاق بازرگانی تهران معتقد اســت با 
توجه به رشــد غیرمعمول تولید دارو 
در شــش ماهه ابتدایی ســال جاری، 
باید شرایط را به طور کامل رصد کرد تا 
خطر قاچاق داروهای تولیدی در ایران 

به خارج از کشور وجود نداشته باشد.
محمــود نجفی عــرب در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: برآوردها نشــان 
می دهد که در شــش ماهــه ابتدایی 
سال جاری میزان تولید دارو در ایران 

حــدودا ۴۵ تــا ۵۰ درصد 
افزایش یافته اســت. شبیه 
به ایــن آمــار در عملکرد 
شــرکت های پخــش دارو 
نیــز قابل رصد اســت. این 
در حالی اســت که ارزیابی 
از عملکــرد تولیــد داروی 

کشــور در ۳۰ سال گذشــته چنین 
رشدی را نشان نمی دهد.

به گفته وی، با توجه به افزایش مصرف 
دارو و باال رفتن جمعیت هر ســال به 

طور میانگین حدودا تولید 
دارو 1۲ درصــد افزایــش 
می یافــت و ایــن در حالی 
اســت که رقم امسال رشد 
بیش از ۴۰ درصدی تولید 

را نشان می دهد.
رییس کمیســیون اقتصاد 
ســالمت اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
بــه دریافــت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
مواد اولیــه داروهــا، تصریــح کرد: 
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد 

ارز ۴۲۰۰ تومانــی دارو بایــد حذف 
شــود، زیرا در بلندمدت تــداوم این 
روند این صنعت را بــه یک جزیره جدا 
مانده از دیگر بخش های اقتصاد ایران 
تبدیل می کند. می تــوان برای جبران 
نقش حمایتی دولــت از صنعت دارو، 
هزینه های موجود را به بیمه ها انتقال 
داد تــا بدین ترتیب هــم صنعت روال 
عادی کار خــود را دنبال کنــد و هم 
بیماران از طریق بیمــه، حمایت های 

الزم را دریافت کنند.

اتاق

بوی قاچاق معکوس می آید
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انفجار نفتکش ایرانی در جوار 

عربستان با شلیک موشک 
صبح دیروز یک نفتکش ایرانی در دریای ســرخ 
بر اثر اصابت موشــک در دو نقطه منفجر شده و 

دو مخزن نفتکش دچار آسیب شده است.
نفت کش ایرانی SABITY متعلق به شرکت 
ملی نفتکش در دو انفجار جداگانه احتماال بر اثر 
اصابت موشک در ســاعت های ۵ و ۵:۲۰ صبح 
در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار 

انفجار در بخش بدنه شده است.
دو مخزن اصلی نفت در کشتی فوق آسیب دیده 
و نفت موجــود در آن در حال خــروج به دریای 

سرخ است.
خوشــبختانه همه کارکنان کشتی در وضعیت 
سالم و ایمن بوده و کشتی نیز اکنون در وضعیت 
با ثباتی قرار دارد و تنها بدنه کشتی اندکی آسیب 
دیده است که کارکنان کشــتی درصدد کنترل 

آن هستند.
کارشناسان فنی کشــتی و کارشناسان مستقر 
در اتاق اضطرار شرکت در حال بررسی وضعیت 

و علل این حادثه هستند.
شــرکت ملی نفتکش در اطالعیه دیگری اعالم 
کرد: نشــت نفت نفتکش ایرانی در دریای سرخ 

متوقف شد.
بر خالف برخی اخبار منتشــر شــده هیچ گونه 
حریقــی در نفتکــش ایرانی رخ نداده اســت و 
نفتکش حادثه دیده به طور کامل در وضع باثبات 

قرار دارد و نشت نفت آن نیز متوقف شده است.
بر اســاس تازه ترین گزارش هــای دریافتی از 
کشتی سانحه دیده SABITY، ایجاد حریق 

در کشتی یادشده تکذیب شده است.
بر خالف برخی اخبار منتشــر شــده هیچ گونه 
حریقی در کشــتی رخ نداده اســت و نفتکش 
ایرانی به طور کامل در وضع باثبــات قرار دارد، 
خوشــبختانه همه کارکنان نفتکــش در وضع 

کامال ایمن و سالم به سر می برند.
بر اســاس این گزارش، نشــت نفت از کشــتی 
آســیب دیده به حداقل رسیده اســت، بار دیگر 
تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط کلی 

نفتکش نیز در حال کنترل است.
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش ایران با اشاره 
به این موضوع که پس از حادثــه برای نفتکش 
ایرانی، هیچ طرفــی هیچ گونــه کمکی نکرده 
اســت، گفت: مســیر نفتکش را برای خروج از 

دریای سرخ تغییر خواهیم داد.
نصراهلل سردشــتی، با اشــاره به این موضوع که 
خدمه نفتکش در ســالمت کامل هستند گفت: 
هیچ طرفی، هیچ کمکی به نفتکش آسیب دیده 

ایران در دریای سرخ نکرده است.
سردشتی خاطرنشان کرد: نفتکش ایرانی هنوز 
مسیر خود را از سرنگرفته است و به محض آغاز 
سفر، مســیر خود را برای خروج از دریای سرخ 

تغییر می دهد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکــش گفت: هنوز 
علت حادثه برای نفتکش ایرانی مشخص نیست 

ولی جلوی نشت نفت به دریا گرفته شده است.
بر اساس اطالعیه شــرکت ملی نفتکش ایران، 
نفت کــش ایرانی صبــح دیــروز در دو انفجار 
جداگانه احتماال بر اثر اصابت موشک در ساعت 
های ۵ و ۵:۲۰ صبــح در ۶۰ مایلــی بندر جده 
عربستان ســعودی دچار انفجار در بخش بدنه 
شده اســت. دو مخزن اصلی نفت در کشتی فوق 
آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج 

به دریای سرخ است.



پیش بینی رشد شاخص کل بورس تا سطح ۴۰۰ هزار واحد

ود؟ بورس با این سرعت به کجا می ر
مریم فکری   »1۳۳۸۵۵«، قدم هایی اســت که 
از ابتدای امسال بازار ســرمایه گام به گام برداشته تا 
شــاخص کل بورس را به عدد ۳1۳ هــزار و ۴9 واحد 
برساند. شــاخص کل بورس در اولین روز کاری سال 
1۳9۸ روی عدد 179 هزار و 19۴ واحد ایستاده بود 
و حاال 7۴.۶ درصد رشــد کرده است. این در شرایطی 
اســت که بازارهای موازی تقریبا رشد منفی را تجربه 
کرده و سرمایه گذاران این بازار، نه تنها سود حداقلی 

که حتی زیان هم دیده اند.
در این شــرایط، برخی از کارشناســان و فعاالن بازار 
حتی پیش بینــی می کنند که احتماال شــاخص کل 
بورس تا ۴۰۰ هزار واحد رشــد هم خواهــد کرد، اما 
در مقابل، برخی تحلیلگران اقتصــادی تاکید دارند 
سرمایه گذاران باید دقت کنند که بازار همیشه با آنها 
مهربانی نمی کند و انتخاب و خرید ســهام با چاشنی 

شانس، در نهایت به ضرر آنها خواهد شد.
مجیــد ســلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصــادی در 
گفت وگو با خبرآنالین اظهار داشت: یکی از مشکالت 
اقتصاد ایران شاید این باشد که بسیار دمدمی مزاج و 
سیال است. به طور نمونه، بارها دیده ایم که دوره های 
رونق و رکود آن طوفانی است و به قول قدیمی ها »حد 
وسط« ندارد. این مشکل شاید ناشــی از این روحیه 
مردم باشد که در دوره هایی که قیمت کاالها افزایش 
می یابد، ولــع آنها به خرید به طور چشــم گیری زیاد 
می شــود و برعکس، در روزهایی کــه قیمت ها رو به 

پایین می آید، دیگر عالقه ای به خرید کردن ندارند.
وی با بیان این که یکی از نتایــج این روحیات و عادت 
این است که زمانی که اوضاع کشــور بحرانی است و 
شــرایط ویژه ای بر اقتصاد حاکم است، وضعیت بازار 
و میزان خرید و فــروش رونق پیــدا می کند، گفت: 
طی چند ماه گذشــته اقتصاد ایران درگیر دو تهدید 
نقدینگی و تحریم بوده اســت. در حال حاضر دو هزار 
هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود 
دارد و همین به تنهایی نشان می دهد که یک مشکل 
خفته که گهگاه بیدار می شــود و یک موج تورمی به 

وجود می آورد، در اقتصادمان رخ می نماید.

پیش بینی بازار سرمایه در نیمه دوم سال
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کــرد: طی ۶ ماه اخیر 
بازدهی منفــی در بازارهای ارز و طال باعث شــده که 
این بازارها گزینه مورد اعتماد سرمایه گذاران نباشد و 
کمتر کسی حاضر می شود که پول نقد خود را تبدیل 
به ارز و طال کند. در این بین، جهش بی سابقه مسکن 
و خودرو و نبود مشتری باعث شده تا بازار مسکن هم 

کشش چندانی برای سرمایه گذاری نداشته باشد.
ســلیمی بروجنی با بیان این که به نظر می رسد روند 
متغیرهای ســرمایه گذاری فعال تبعیــت از بازار ارز 
باشــد، افزود: کاهش نرخ دالر آن هم به شکل مستمر 
و افزایش احتمال گفت وگوهای سیاســی، پیام ثبات 
بیشــتر اقتصادی را به مردم می دهد. طبیعی اســت 
که در این شــرایط بورس پیشــرو بوده و پیش بینی 
می شود در ۶ ماه دوم سال همچنان پیشرو باشد. البته 
توجه داشته باشــید که تمامی بخش های اقتصادی 
قیمت شــان را با قیمت دالر تعدیل کرده بودند و تنها 

بخشی که از این قافله جا مانده بود، بازار سرمایه بود.
وی عنــوان کرد: در ۶ ماهه اول ســال ایــن بازار هم 
تعدیل خود را انجام داد و به نظر می رســد که بورس 
زمینه هــای اقتصــادی الزم را برای رشــد بیشــتر 
با ســرعت ۶ ماه اول ســال ندارد. ولی به دلیل رایزنی 
سیاســی و کم اثر شــدن افزایش تحریم هــا و ایجاد 
شرایط برای رشد بسیار محدود، ولی مثبت اقتصادی، 
پیش بینی می شــود این بازار همچنان بازار همچنان 
بازدهی مثبتی داشته باشد. کاهش نرخ ارز پیام ثبات 
را به بورس می دهد و این بازار هم ثبات را دوست دارد 

و در شرایط باثبات، رشد بیشتری می کند.
این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد: باید توجه کرد که 
ریسک سرمایه گذاری در بازار ســرمایه در ۶ ماه دوم 
سال بیشــتر خواهد بود و معامله گری با تحلیل های 
تکنیکال و فاندامنتال و رصد تمایالت بازار، موفقیت 

بیشتری خواهد داشت.

ورود نقدینگی های جدید به بازار
سلیمی بروجنی در ادامه گفت: بورس تهران در حالی 
در نیمه اول ســال جاری بازدهی 7۴.۶ درصدی را به 
ثبت رســانده که فعاالن بازارهای مــوازی در همین 
دوره با رکود و گاها بازدهی منفی دســت به گریبان 
بوده اند. ورود نقدینگی های جدید به بازار پیوســته 
حجم و ارزش معامالت را باال برده و هر روز شاهد ثبت 

رکورد جدیدی در بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: ورود نقدینگی جدید به بورس، رشد حدود 
۶۴ هزار واحدی شاخص سهام را طی سه ماه تابستان 
رقم زده اســت و ارزش معامالت خرید سهام را که در 
ابتدای ســال گذشــته روزانه کمتر از ۲۰۰ میلیارد 
تومان بود، تا باالی ۳ هزار میلیارد تومان در روز رشد 

کرده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه عنوان کــرد: به نظر 
نمی رســد این نقدینگی از بازارهای موازی همچون 
خودرو و مسکن خارج شــده و به بازار سرمایه منتقل 

شــده باشــند؛ چراکه بورس تهران ظرفیت پذیرش 
این حجم از نقدینگــی را ندارد. ایــن نقدینگی های 
جدید ظاهرا متعلق به سهامداران حقیقی است که از 
بازارهای موازی همچون ارز و طال ناامید شده و جذب 
این بازار شــده اند. البته این نگرانی وجود دارد که این 
جابه جایی غیرحرفه ای نقدینگی بیــش از هر عامل 
دیگری موجــب افزایش قیمت ها شــده و در برخی 
سهم ها به خصوص سهم های کوچک، حباب قیمتی 

ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: باید به این مســاله توجه داشته باشیم 
که ادامه این روند ممکن اســت عواقب نامناســبی 
برای ســرمایه گذاران غیرحرفه ای و تازه وارد داشته 
باشــد، بنابراین باید ســرمایه گذاران خرد تازه وارد 
و افراد آماتور به هشــدارهایی که نهاد بازار می دهد، 
توجه کنند و از سرمایه گذاری مســتقیم در این بازار 

در شرایطی که دچار هیجان زدگی است، بپرهیزند.

آرامش در بازارها
این کارشــناس اقتصادی گفت: به نظر می رســد در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران و بازارهای مالی در آرامش 
نســبی قرار دارند. دالر در نزدیکی ارزش ذاتی اش در 
حال معامله اســت. از طرف دیگر، تورم کاهشی شده 
اســت و به نظر نمی آید در کوتاه مدت افزایشی در آن 

داشته باشیم.
ســلیمی بروجنی افزود: بســیاری از مردم عادی به 
دلیل این که تحلیل جامعی از وضعیت بازارها ندارند، 
موقعی که یک بازار شــروع به افزایــش می کند، به 
صــورت دســته جمعی وارد این بازارها می شــوند و 
همین حضور دسته جمعی مردم باعث افزایش بیشتر 
قیمت ها و فاصله گرفتن آنها از ارزش ذاتی آن بازارها 

می شود.
وی عنــوان کــرد: رویای کســب ســود حداکثری 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن به خصــوص در میان 
ســهامداران تازه وارد بورســی، تقاضا را به ســمت 
گروه های کوچک و متوســط سوق داده است؛ چراکه 
در شرایط حاضر سهام کم حجم و غیرشفاف مستعد 
نوسانات ســریع و حداکثری هســتند. کارشناسان 
معتقدنــد کــه هنــوز فاصله تــا نقطه ای کــه بازار 
تحت تاثیر نرخ تورم و ارز رشــد کند، وجــود دارد و 
می توان همچنان به رشد شــاخص ها در این بازار دل 
بست.این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: شاخص 
کل که رویای ۴۰۰ هزار واحدی را در ســر می پرواند، 
با ریســک تنش های سیاســی و سیاســت گذاری 

اقتصادی عجوالنه روبه روست.
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 بانک انصار شد
جلســه معارفــه مدیرعامــل جدیــد و تکریم 
مدیرعامل پیشین بانک انصار برگزارشد و در آن 
مهدی رضایی که پیش از این سوابق اجرایی در 
بانک های گردشگری، پارسیان، شرکت ارتباط 
فردا و سرپرست اجرایی موسسه اعتباری ثامن 
را در پرونده کاری خود داشــته است، به عنوان 

مدیرعامل این بانک معرفی شد.
در این جلســه کــه در آن دکترحســینی عضو 
هیأت مدیره بانک ســپه و رییس هیأت مدیره 
بانک انصــار، رضایی عضو هیــأت مدیره بانک 
انصار، دکتر فرحــی عضو هیــأت مدیره بانک 
سپه و جانشین هیأت مدیره بانک انصار و دکتر 
ابراهیمی مدیرعامل ســابق بانک انصار حضور 
داشتند، دکتر حسینی ضمن برشمردن شرایط 
ادغام و ضرورت های مرتبط بــا آن، از زحمات و 
خدمات آقــای ابراهیمی قدردانی کــرده و به 
معرفی دکتر رضایی به عنوان مدیرعامل جدید 

پرداخت.
براســاس ایــن گــزارش، در ایــن جلســه 
دکترابراهیمــی نیــز گــزارش مختصــری از 
موفقیت ها ودســتاوردهای بانک انصــار را در 
دوره مدیریت خود ارایه داد و برای آقای رضایی 

آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه جلسه معارفه، رضایی از دکتر ابراهیمی 
قدردانی کرده و ســپس به برشــمردن اهداف، 
سیاســت ها و برنامه های خود بــرای مدیریت 

دوران ادغام پرداخت.
رضایی تصریح کرد: قطعا افتخارات بانک انصار 
حاصل زحمــات مدیران و کارکنــان مجموعه 
ارزشــی انصار بوده اســت و از همگی خواست 
همچــون گذشــته در کنــار یکدیگــر کمک 
کنند تا این امانت را در ســایه توجهات حضرت 
ولیعصر)عج(، مطابــق با دســتور رهبر معظم 
انقالب و با برنامــه ریزی و فرآینــد محوری  به 
درســتی به هدف نهایی خود که همان ادغام در 

بانک سپه است سوق دهیم.

ح های اشتغال  تامین مالی طر
فراگیر در بانک ملی 

بانک ملی ایران در راســتای حمایــت از ایجاد 
فرصت های شــغلی پایــدار و سیاســت های 
اشتغال زایی دولت، بیش از یک هزار و ۲۰۰ فقره 
تســهیالت در برنامه اشــتغال فراگیر از ابتدای 
سال جاری تا پایان شــهریور ماه پرداخت کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، این 
بانک ، بالغ بر شــش هــزار و ۳۴۵ میلیارد ریال 
تســهیالت در یک هزار و ۲7۴ فقره از آغاز سال 
1۳97 تاکنون به برنامه اشتغال فراگیر )تبصره 
1۸ قانون بودجه ســال 1۳9۶ کشــور( با هدف 

افزایش اشتغال اختصاص داده است.
همچنین ۲1 فقره تســهیالت ریالــی از محل 
منابع داخلی به ارزش شش هزار و 7۶7 میلیارد 
ریــال در حوزه  احــداث مجموعــه خدماتی و 
درمانی، نیــروگاه، پارک آبی، صنایع نســاجی، 
کویل آلیاژهای آلومینیومــی، احداث نیروگاه 
برق مقیاس کوچــک گازی، احــداث مجتمع 
اقامتی توریستی و خدمات بانکرینگ )سوخت 
رسانی دریایی(، تولید انواع مکمل های دارویی، 

تولید کابل برق و... مصوب شده است.
 واگذاری ۲۸۲ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال اســناد 
خزانه اســالمی از محل قانون بودجه ســال 9۶ 
طرح های ملی و اســتانی برای 1۶۸ هزار و ۵1۶ 
پیمانــکار، واگذاری ۳9۰ هــزار و 7۳۸ میلیارد 
ریال از این اسناد از محل قانون بودجه سال 97 
برای 17۲ هــزار و ۴۳۲ پیمانکار و واگذاری 1۴ 
هزار و 9۵۴ میلیارد ریال از اسناد خزانه اسالمی 
برای ۳۵۳ پیمانکار از دیگــر اقدامات بانک ملی 

ایران بوده است.



وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند

گسترش نفوذ فناوری نانو در صنعت نفت
خریدار    وزارت نفت و معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری با هدف اســتفاده از محصوالت و 
خدمات مبتنی بر فناوری های نانو برای رفع نیازهای 

صنعت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
تفاهم نامه همــکاری وزارت نفــت و معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری برای توسعه بازار و کاربرد 
محصوالت و خدمــات فناوری نانــو در صنعت نفت 
و گاز در حاشــیه روز نخســت برگزاری دوازدهمین 
نمایشــگاه فناوری نانو، بین بیژن زنگنــه، وزیر نفت 
و ســورنا ســتاری، معاون علمی و فنــاوری رئیس 

جمهوری امضا شد.

اهتمام وزارت نفت در حمایت از دانش بنیان ها 
قابل قدردانی است 

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــوری در آیین 
امضای این تفاهم نامه عنوان کرد: اهتمام وزارت نفت 
در حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
قابل قدردانی اســت، همچنین راه انــدازی منطقه 
نوآوری نفت نیز اقدام دیگری اســت که شخص وزیر 

نفت پیگیر آن است.
ســتاری ادامــه داد: با ایــن اقدام ها در ۲ ســال 
آینده زیســت بومی شــکل می گیرد که نیروهای 
خالق جوان در آن حوزه فعال هســتند، زیســت 
بومی کــه در آن محصوالت شــرکت های نفتی در 
داخــل تامین می شــود، امضای ایــن تفاهم نامه 
که همســو با این هدف است تا شــاهد شکوفایی 
و رونق فعالیت هــای دانش بنیان ها در صنعت نفت 

باشیم.

 زیست بوم ری، گامی نو در جهت رونق
 فناوری و نوآوری 

در همین حــال، بیژن زنگنــه، وزیر نفــت در آیین 
امضای این تفاهم نامــه، راه اندازی زیســت بوم ری 
)پارک فناوری و توســعه شــرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها در منطقه ری در محل پژوهشــگاه 
پیشین صنعت نفت و انبارهای بازرگانی ری( همسو 
با هدف کمــک به رونق و تقویت زیســت بوم فناوری 
و نــوآوری توصیف کــرد و گفت: اســتارت آپ ها و 
شــرکت های دانش بنیــان حاضــر در دوازدهمین 
نمایشــگاه فناوری نانو، فعالیت های خوبی دارند که 

وزارت نفت با همه توان از آنها حمایت می کند. 
وی بــا تاکید بر اینکــه وزارت نفت همچون گذشــته 
از اقدام هــای فناورانــه پژوهشــگران حمایت خواهد 
کرد، اظهار کرد: ما این حرکت را ســازمان یافته ادامه 
می دهیم تا در قالب قواعد متعارف به اهداف خود دست 
یابیم. وزیر نفت با بیان اینکه ارقام تقاضا در صنعت نفت 
نسبت به دیگر بخش ها باالســت، تصریح کرد: امضای 
ایــن تفاهم نامه، عالقــه و اهتمام ۲ نهاد را به توســعه 
کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت نشــان می دهد تا از 

این طریق شاهد تحول در این صنعت باشیم.
امضای تفاهم نامه همکاری توســعه بــازار و کاربرد 
محصوالت و خدمــات فناوری نانــو در صنعت نفت 
و گاز همســو با تدابیر و منویات مقــام معظم رهبری 
و سیاســت های دولت مبنــی بر شــکوفایی اقتصاد 
دانش بنیان، مقابله با تحریم هــای ظالمانه و افزایش 
اشــتغال نیروی انســانی متخصص امضا شد و هدف 
آن اســتفاده از محصــوالت و خدمــات مبتنــی بر 

فناوری های نانــو در صنعت نفت، توســعه و ارتقای 
فناوری نانو برای رفع نیازهای صنعت نفت و کمک به 

توسعه بازار شرکت های حوزه نانو است.
افزون بر این، تســهیل در ورود شــرکت های نانو در 
فهرست ســازندگان و خدمات دهندگان مورد تایید 
وزارت نفت، تدویــن الگوهای جدید قــراردادی در 
زمینه اســتفاده از خدمات و محصوالت شرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپی حــوزه نانــو، ایجــاد 
زیرساخت های آزمایشــگاهی تخصصی برای صدور 
گواهی نامه های کیفیت به منظــور کاالها و خدمات 
مبتنی بر فناوری نانو و ایجاد ســازوکاری جامع برای 
احصای نیازهای فناورانه وزارت نفت و برطرف کردن 
نیازها از طریق کاالها و خدمات مبتنی بر فناوری نانو 

از اهداف این تفاهم نامه است.

ظرفیت عظیم صنعت نفت می تواند به توسعه 
استارت آپ ها کمک کند

وزیر نفت بــا بیــان اینکــه راه اندازی زیســت بوم 
استارت آپ ها در منطقه ری همکاری های ارزنده ای 
بین فعاالن این عرصه ایجاد می کند، گفت: از ظرفیت 
عظیم صنعت نفت می توان برای توسعه استارت آپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان استفاده کرد.بیژن زنگنه، 
وزیر نفت پــس از امضای تفاهم نامــه  همکاری بین 
معاونت علمی و فناوری ریاســت  جمهوری و وزارت 
نفت در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در 
جمع خبرنگاران گفت: زیســت بوم ری به وسعت ۳۰ 
هکتار در منطقه شــهرری نزدیک پاالیشگاه تهران 

راه اندازی می شود. 

نفت

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران با 
پیشــنهاد تدوین پیش نویس تاسیس 
نهاد تنظیم گــر گاز، گفــت: توجه به 
حضور بخش خصوصی و جایگاه مهم 
رگوالتورهــا در فرآینــد بازنگری در 

ساختار صنعت گاز مهم و موثر است.
حســن منتظر تربتی در آیین پایانی 
پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه 
نفت و نیرو اظهار کــرد: صنعت گاز به 
عنوان یــک صنعت شــبکه ای دارای 
ویژگی هــای انحصاری اســت. زمان 

طوالنــی ســاخت و حجم 
ســرمایه گذاری  بــاالی 
اختصاصی،  ســرمایه های 
زمــان طوالنی بازگشــت 
ســرمایه، تعــداد محدود 
لــزوم  و  عرضه کننــده 
هماهنگی بسیار زیاد میان 

بخش های مختلف زنجیــره ارزش از 
جمله این ویژگی هاست.

وی افزود: الگوی یکپارچه ای عمودی، 
الگوی خریدار منفرد با توزیع کنندگان 

در  رقابــت  منطقــه ای، 
تولیــد و خرده فروشــی با 
منطقه ای،  توزیع کنندگان 
خرده فروشــی  و  تولیــد 
و  انتقال دهنــدگان  بــا 
منطقه ای  توزیع کنندگان 
الگوهــای  جملــه  از 

کسب وکار صنعت گاز است.
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران با 
تاکید بر جایــگاه مهــم رگوالتور در 
فرآیند بازنگری در ساختار اظهار کرد: 

شرکتی سازی و تجاری سازی، تنظیم 
مقــررات، معرفــی و توســعه رقابت، 
آزادسازی و سرانجام خصوصی سازی 
مهم ترین مراحل تحقــق این جایگاه 
هســتند.منتظر تربتــی حمایــت از 
مصرف کننده و حمایت از سرمایه گذار 
را از وظایف اصلی رگوالتور عنوان کرد 
و ادامه داد: ما بــه مطالعه فعالیت های 
مختلــف رگوالتورها در کشــورهای 
گوناگون جهان پرداختیــم و به نتایج 

جالبی رسیدیم.

گاز

پیشنهاد تدوین پیش نویس تاسیس نهاد تنظیم گر گاز
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
تغییر جغرافیای انرژی با ورود 

آمریکا به بازار جهانی نفت و گاز
وزیر نفت گفت: ورود آمریکا به بازار گاز در حال 
تبدیل شــدن به پارامتر بســیار تعیین کننده  و 
تاثیرگذار در تغییــر جغرافیای انــرژی جهان 

است.
بیــژن زنگنه دربــاره نشســت اخیــر مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز )جی یی ســی اف(  
اظهار کرد: دراین نشست بیشتر درباره محتوای 
»نشست سران کشــورهای صادرکننده گاز « 
-که آذرماه در گینه اســتوایی برگزار می شود، 

صحبت و تبادل نظر شد. 
وی با بیان اینکه وزیران انرژی کشورهای عضو 
جی یی سی اف در بیســت و یکمین نشست این 
مجمع همچنین ریاست دبیرکِل روس )یوری 
ســنتورین( این مجمع را برای  ۲ســال آینده 
تمدید و کشــورها گزارش هایــی درباره وضع 
بازار، قیمت هــا و... ارائه کردند، افــزود: آینده 
صادرات گاز به شــرایط ال ان جی )گاز طبیعی 
مایع  شده( بســتگی دارد و ورود آمریکا به این 
بازار در حال تبدیل شــدن به پارامتر بســیار 
تعیین کننده  و تاثیرگــذار در تغییر جغرافیای 

انرژی دنیاست.
به گفته وزیر نفت، درواقع آمریکا همانطور که با 
ورود به عرصه نفت، تمام جغرافیای نفت جهان 
را بهم ریخته، در گاز و LNG نیز در حال رقابت 

است.
زنگنه با بیــان اینکه روس ها در نشســت اخیر 
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز از نقش 
مخرب آمریکا در حوزه گاز شــاکی بودند، اظهار 
کرد: آمریکا بازار گاز و ال ان جی روسیه را با خط 
لوله برای صادرات به اروپا دچار مشــکل کرده 

است.
وی، مســئله انرژی را تعیین کننده و مهم عنوان 
کرد و گفت: اکنون قیمت گاز پایین اســت و به 
نظر می رســد؛ بازار گاز در آینده بازار پرچالشی 

خواهد بود.
زنگنه با بیان اینکه در نشســت جی یی سی اف 
به جــای گرفتــن تصمیمــی خاص، بیشــتر 
اطالعات و تجربه های وزیران انرژی کشــورها 
مبادله می شــود، گفت: ایران به عنوان سومین 
تولیدکننده نفــت دنیا جایگاه مهمــی در این 

مجمع دارد.
وزیــران نفــت و انــرژی مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز ساالنه یک بار گردهم می آیند، 
نشست های وزارتی این نهاد بین المللی هر سال 
در یکــی از کشــورهای عضو برگزار می شــود، 
بیستمین نشست وزارتی جی یی سی اف نوامبر 
۲۰1۸ در شهر »پورت آو اســپین« ترینیداد و 

توباگو برگزار شد.
پنجمین نشســت ســران مجمع کشــورهای 
صادرکننــده گاز قرار اســت ۲۶ نوامبر ســال 
۲۰19 میــالدی )پنجــم آذرمــاه( در ماالبو، 
پایتخت گینه اســتوایی برگزار شود، همچنین 
طبق برنامه ریزی ها دومین سمینار بین المللی 
گاز روز ۲7 نوامبر )ششــم آذرماه 9۸( در همین 

مکان برگزار خواهد شد.
نشست سران مجمع کشــورهای صادرکننده 
گاز هر دو ســال یک بار در یکی از کشــورهای 
عضو برگزار می شــود، آخرین و چهارمین دوره 
نشست سران جی یی ســی اف آذرماه سال 9۶ 
در سانتاکروز بولیوی، ســومین دوره در تهران، 
دومین دوره در مسکو و نخستین دوره در دوحه 

قطر برگزار شد.
کشــورهای الجزایــر، بولیــوی، مصــر، گینه 
اســتوایی، جمهوری اســالمی ایــران، لیبی، 
نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات 
و ونزوئال، 1۲ عضو اصلی جی یی سی اف هستند 
و آنگوال، جمهوری آذربایجان، عراق، قزاقستان، 
نــروژ، عمان و پرو، بــه عنوان اعضــای ناظر در 
مجمــع کشــورهای صادرکننده گاز شــرکت 

می کنند.



از سوی رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران اعالم شد

وط بخشودگی 100درصدی جرائم مالیاتی شر
خریدار     رئیس امور مالیاتی شــهر و استان تهران، 
اعالم کرد: با صدور بخشــنامه ای، تمامی مودیانی که 
تا پایان مهر ماه 1۳9۸ مالیات خود را پرداخت کنند، 
از بخشودگی 1۰۰ درصدی جرایم مالیاتی برخوردار 

خواهند شد.
نوری، ضمن اشــاره به بیانات رهبری در باب حمایت 
از رونق تولید، بیان کرد: با توجه به اینکه سال 1۳9۸ 
مزین شده به نام ســال رونق تولید، لذا سازمان امور 
مالیاتی کشور در راســتای حمایت از تولید و کاالی 
ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی، رعایت 
اصل تکریم اربــاب رجوع و افزایــش رضایت مندی 
مودیان محترم مالیاتی، اقداماتی موثر برای حمایت 
از عمده مودیــان مالیاتی و به طور ویــژه برای بخش 

تولید اتخاذ کرده که در قالب بخشنامه ای ابالغ شده 
است.

وی همچنین افزود: ســازمان امور مالیاتی درتالش 
اســت که با تقویت ضمانت های اجرایی با بازتعریف 
رابطه بین سازمان و فعاالن اقتصادی با مبارزه قاطعانه 
به فرار مالیاتی در کنار حمایت همــه جانبه از تولید 
بتوانیم تمکیــن مالیاتی را با خود اظهــاری افزایش 

دهیم.
رئیس امور مالیاتی شــهر و اســتان تهران، در بخش 
دیگری از ســخنان خود در مورد مهلت بخشــودگی 
جرائم مالیاتــی، تصریح کرد: کلیــه مودیان مالیاتی 
حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر نسبت به 
پرداخت بدهی مالیاتی اقدام کنند 1۰۰ درصد جرایم 

مالیاتی آنها بخشیده می شــود و به تناسب تاخیر تا 
پایان سال به ازای هر یکماه برای بخش های تولیدی 
۲ درصد و برای ســایر بخش ها ۴ درصد از بخشودگی 
جرایم مالیاتی کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان 
ســال 9۸ ادامه دارد و به بیان دیگر بخشودگی جرایم 
اســفند ماه برای و احدهای تولیدی 9۰ درصد و سایر 

واحدها ۸۰ درصد خواهد بود.
نوری، در ادامه با بیان اینکه این بخشنامه در سالهای 
بعد تکرار نخواهد شــد، تاکید کــرد:  در صورت عدم 
پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شــده و برخورداری از 
تسهیالت یاد شــده، این امکان در سال آینده فراهم 
نخواهد بود  و بنابراین بهتر است که فعاالن اقتصادی 

از این فرصت حاضر استفاده کنند.

البرز

شهرداری کرج طی شش ماه اول سال 
جــاری 19۵ درصد افزایــش وصولی 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
داشته اســت.علی کمالی زاده  اظهار 
داشت: طبق بررسی های صورت گرفته 
در خصوص وصــول بودجــه ۵ ماهه 
ابتدایی سال جاری، کالنشهر کرج در 
این حوزه موفق به کســب رتبه چهارم 

در میان دیگر کالنشهرها شده است.
وی با اشــاره به اینکه بررسی صورت 

گرفته از عملکــرد وصولی 
۵ ماهه کالنشــهرها نسبت 
به بودجه مصوب ســالیانه 
بوده است، عنوان کرد: این 
بررسی میان کالنهشرهای 
تهــران، اصفهان، شــیراز، 
مشــهد، کرج، قــم، تبریز، 

اهواز و یزد صورت گرفته است.
این مسئول اضافه کرد: در این بررسی، 
کالنشهر شــیراز با وصول 111 درصد 

بودجه رتبــه اول، اصفهان 
با وصول 97 درصد بودجه 
رتبه دوم، تهــران با جذب 
۸۵ درصد بودجه رتبه سوم 
و کالنشــهر کرج با جذب 
۸1 درصــد بودجــه بعد از 

پایتخت قرار گرفته است.
شــهردار کرج ضمن ابراز خرســندی 
از عملکرد مجموعه مدیریت شــهری 
گفت: امید اســت با ادامــه این روند 

بتوانیم شــاهد موفقیت بیشــتری در 
کالنشــهر کرج باشــیم.کمالی زاده 
افزود: طی شــش ماهه نخســت سال 
جاری، این دســتگاه موفق به افزایش 
19۵ درصدی بودجه وصولی در بخش 
نقد و تهاتر شده اســت و در این بخش 
سازمان های آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی، فناوری اطالعات و ارتباطات و 
مدیریت پسماند رتبه های اول تا سوم 

را کسب کردند.

رییس دانشــگاه علوم پزشکی البرز از 
فعالیت شــبانه روزی این کلینیک در 

آینده نزدیک خبر داد.
دکتر حســین کریم رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی البرز در آییــن افتتاح 
کلینیک دندانپزشــکی بیمارســتان 
شریعتی گفت: این کلینیک به عنوان 
یک پروژه خیرســاز به مرحله ی بهره 
برداری رســید و امیــدوارم حضور و 
نقش خیریــن در حوزه ی ســالمت 

همچون گذشته پررنگ باشد. 

وی ضمن تاکیــد بر ترویج 
فرهنگ حضــور خیرین در 
حوزه سالمت اظهار داشت: 
ســالمتی بخشــیدن بــه 
جامعه یکی از با ارزش ترین 
امور خیرخواهانه است که 
باید این روحیــه در جامعه 

تقویت شود. 
وی افزود: البرز یکی از استانهایست 
که نقش خیرین در حوزه ی سالمت 
بســیار حائــز اهمیت بوده اســت و 

منشــا اصلــی همــه ی 
بیمارســتان ها در استان 

خیرین بوده اند. 
دکتر کریم ابراز امیدواری 
کرد بــا توجه اینکــه این 
کلینیک  جایــگاه 7 یونیت 
را دارد. تــا پایان ســال به 

کمک خیرین کامال تجهیز شود. 
رییس دانشــگاه ابراز امیــدواری کرد 
این کلینیــک با همکاری دانشــکده 
دندانپزشــکی به عنــوان اولین مرکز 

دندانپزشکی جامعه نگر فعالیت داشته 
باشد .دکتر کریم در پایان از خیر حوزه 
ســالمت دکتر علی مردانی و همســر 
محترمشــان در افتتــاح ایــن پروژه 

قدردانی کرد.
راه اندازی این کلینیــک در  نیمه دوم 
شــهریور ماه ســال جاری بــه همت 
مدیریت اجتماعی دانشــگاه، رییس 
بیمارســتان و رییس دانشکده دندان 
پزشــکی آغاز و اکنون بــه مرحله 

بهره برداری رسیده است. 

شهر

سالمت

ج چهارمین کالنشهر کشور در جذب بودجه پنج ماهه امسال کر

افتتاح کلینیک دندانپزشکی بیمارستان شریعتی 

5
وزنامـهشنبه     20 مهر 1398     شماره 396 ر

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

@kharidaar
@kharidaar دیدار استاندار البرز با ریاست

محترم جمهوری اسالمی ایران 
مدیــرکل روابط عمومــی و امور بیــن الملل 
اســتانداری البرز، از دیــدار اســتاندار البرز 
با دکتــر روحانی مقام عالــی دولت جمهوری 
اسالمی ایران در راستای تشریح مسائل البرز 

خبر داد.
حســین رحمانیان با اعالم این خبر یادآور شد: 
دکتر شهبازی طی بررسی دقیق مسائل استان 
در حوزه های مختلــف با احصــا چالش ها، 
فرصتهــا و مطالبات مردم گــزارش جامعی از 
البرز به حضور رییس جمهــوری محترم ارائه 

داد.
وی ادامــه داد: به طــور قطع بزودی مشــروح 
روند این دیدار و مطالبــات و مباحث مطروحه 
از طریق رســانه ها برای ارائه به افکار عمومی به 

اطالع رسانده می شود.

افتتاح بزرگترین خط تولید 
کانتینر دریایی ایران در البرز

بزرگترین و اســتانداردترین خط تولید کانتینر 
دریایی ایــران با حضور وزیر راه و شهرســازی و 

استاندار البرز در البرز افتتاح شد.
 محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی در آیین 
افتتــاح این خط تولیــد در یک واحــد تولید 
خصوصی در البرز با اشــاره به اهمیت کانتینر 
برای سیســتم حمــل و نقل دریایــی گفت: 
کشــورهای خارجی در ابتدای تحریــم ها با 
هدف ضربه به ناوگان حمل و نقل دریایی ایران 
تمام ۸۵ هــزار کانتینر خــود را از ایران خارج 

کردند.
وی افــزود: امــروز تحریــم هــا مــا را به 
خودکفایی رساند و ما نشان دادیم میتوانیم 
با تکیه بــه توان داخــل نیازهــای خود را 

برآورده سازیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استاندارد جهانی 
کانتینرهای تولیدی این شرکت اضافه کرد: این 
کانتینرها عالوه بر اســتفاده از سیستم حمل و 
نقل دریایی قابلیت اســتفاده در سیستم حمل 

و نقل ریلی و جاده ای نیز دارد.
این خط ظرفیت تولیــد 1۰۰ کانتینر را در روز 
دارد که حجم قابــل توجهی بــرای تامین نیاز 

است.

قهرمانپوران باز هم رئیس شورای 
ج شد شهر کر

برای ســومین ســال پی در پی، قهرمانپوران به 
عنوان رئیس شورای اســالمی شهرستان کرج 

انتخاب شد. 
در جلسه رســمی شورای اســالمی شهرستان 
کرج که با حضــور نمایندگان  همه شــهرهای 
تابعه شهرســتان برگزار شــد، قهرمانپوران به 
عنوان رئیــس، مهرزاد نایب رئیس و ســلگی به 
عنوان دبیر و خزانه دار به مدت یک سال  انتخاب 

شدند. 
 شورای شهرستان به عنوان شــورای فرادست 
شــهرهای تابعــه از جملــه کالنشــهر کرج، 
کمالشــهر، محمد شهر، ماهدشــت، گرمدره ، 
شــهر و بخش آســارا و همچنین بخش مرکزی 

است.   
 قهرمانپوران ریاست شورای اسالمی کمالشهر 

را نیز بر عهده دارد.



 بازار مسکن هنوز کساد است

سنت شکنی بازار مسکن در ابتدای پاییز
مجید انتظاری   با آغاز فصــل پاییز، اولین گروه از 
متقاضیان مصرفی بازار مســکن به کاهش قیمت ها 
واکنش مثبت نشــان دادند و این در حالی اســت که 
معموال در مهرماه معامالت نســبت به شهریورماه به 

طور محسوسی کاهش می یابد.
هرچند بازار مســکن هنوز کساد اســت، نمایه های 
دریافتی از تعــداد معامالت در نیمه مهرماه نشــان 
می دهد به دنبال افت قیمت های پیشنهادی، بعضی 
از خریداران محتاط که ریســک خریــد را به آینده 
موکول نمی کننــد وارد بازار شــده اند. پس از آن که 
قراردادهــای خرید و فروش در شــهریورماه با منفی 
7۴ درصد به پایین ترین ســطح خود دست کم طی 
شش سال اخیر رسید، آمار اتحادیه مشاوران امالک 
از معامالت تهران در 1۶ روز  ابتدای شهریورماه نشان 
می دهد که مبایعه نامه ها مقدار اندکی نســبت به ماه 
قبل افزایش یافته و از منفی 7۴ درصد در شهریورماه 
به منفی ۶9 درصد در مهرماه نسبت به ماه های مشابه 

سال قبل رسیده است.
 از ســوی دیگر خرید و فروش ملک در 1۶ روز ابتدای 
مهرماه نســبت به همین زمان در شهریورماه امسال 

افزایش ۲۶ درصدی نشان می دهد.
مطابق آمار اتحادیه مشاوران امالک تهران در 1۶ روز 
ابتدای مهرماه 1۳9۸ در کل کشــور 1۶ هزار و ۴۰۰ 
قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت 
به زمان مشابه ســال قبل ۵۵ درصد کاهش یافته که 
تفاوت معناداری نســبت به ماه قبل نداشته است. در 
همین مدت هم چنین ۲7 هــزار و ۵1۸ اجاره نامه در 
کل کشور به امضا رسیده که نسبت به همین  زمان در 

سال گذشته بدون تغییر بوده است.
در پایتخت اما تغییر اندکی در تعداد معامالت نسبت 
به ماه قبل ایجاد شد. در 1۶ روز ابتدای مهرماه 1۳9۸ 
بالغ بر ۲۲7۴ قرارداد خرید و فروش در شــهر  تهران 
به امضا رسید که نســبت به همین زمان در ماه  قبل 
۲۶ درصد افزایش و نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
۶9 درصد کاهش نشــان می دهد. تعداد قراردادهای 
اجاره در تهران نیــز 7۵1۲ مورد بود که نســبت به 
مهر پارســال 7 درصد کاهش یافت. اما افزایش ناچیز 
ماهیانه تعداد معامالت در مهرماه از این جهت دارای 
اهمیت است که در ماه های مهر هر ســال با توجه به 
پایان فصل جابه جایی قراردادها نسبت به شهریورماه 

۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش می یافت؛ به طوری  که مهرماه 
ســال قبل تعداد معامالت نسبت به شــهریور همان 
ســال قراردادهای خرید و فروش ۴۳ درصد کاهش 

یافت.
تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مسکن شهر تهران 
می تواند ناشی از کاهش قیمت های پیشنهادی، ثبات 
نرخ  ارز و افزایش اطمینان به شرایط  عمومی اقتصاد 
باشــد. عده ای از متقاضیــان  واقعی با توجــه به این 
واقعیت که افت ماهیانه قیمــت در زمان رکود، کمتر 
از میزان افزایش قیمت در زمان رونق است در مهرماه 
وارد بازار شــدند. از ســوی دیگر هم اکنون ساخت و 
ســاز در تهران حدود دو برابر تعداد  معامالت است و 
ورود تدریجی واحدهای نوساز به بازار، تهدیدی برای 
آپارتمان هــای کلیدنخورده و میانســال محســوب 
می شود. واسطه های ملکی می گویند سازندگانی که 
به  نقدینگی نیاز دارند پس از آن که فروش را شش ماه 
تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند از تیرماه امسال 
واحدهای خود را در دفاتر امالک فایل کرده اند. با این 
وجود معامالت چنگی به دل نمی زند و هنوز نسبت به 

ماه های نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.

پالک

در حالــی که در سرشــماری نفوس و 
مسکن ســال 7۵، فاصله تعداد خانوار 
با واحد مســکونی، منفی 1.7 میلیون 
مســکن بود، این روند در سرشماری 
ســال 9۵، همچنــان در رقــم منفی 
1.۴ میلیــون واحد مســکونی حفظ 
شده است.بر اساس اعالم دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی، 
بر اســاس نتایج سرشــماری نفوس و 
مسکن سال 1۳7۵، تعداد خانوارهای 
کشــور 1۲.۴ میلیون خانــوار و 1۰.7 
میلیون واحــد مســکونی موجودی 

مسکن بوده است.
بنابراین 1.7 میلیون واحد مســکونی 
در ســال 7۵ کمبود داشــته ایم که از 
این تعداد، منفی 1 میلیــون واحد به 
خانوارهای شــهری و منفی ۵۰۰ هزار 
واحــد مســکونی نیز بــه خانوارهای 

تعلق داشــته  روســتایی 
اســت.همچنین ۸ میلیون 
 ۴.۵ و  شــهری  خانــوار 
میلیون خانوار روســتایی 
در کشور زندگی می کرده 
اند که نشان می دهد ۴۴.۳ 
درصد خانواده های کشور، 

روســتایی و ۵۵.۶ درصــد خانوارها 
شــهری بوده اند.داده های سرشماری 
نفوس و مسکن سال 1۳۸۵ نیز نشان 
می دهد در این ســال، 17.۵ میلیون 
خانوار و 1۵.۸ میلیون واحد مسکونی 
در کشور وجود داشته است که نسبت 
کمبود مسکن به خانوارها در رقم 1.7 
میلیون واحد مســکونی در طول 1۰ 

سال ثابت مانده است.
همچنین 1۲.۴ میلیون خانوار شهری 
و ۵ میلیون خانوار روستایی در سال ۸۵ 
در کشور زندگی می کرده اند که نسبت 

آنها ۵9.7 درصد شهری به 
۴۰.۳ درصد روستایی بوده 
اســت.به عبارت دیگر، در 
طــول 1۰ ســال، جمعیت 
خانــواده های شــهری ۵ 
درصد رشد داشته و این دهه 
)7۵ تــا ۸۵(، اوج مهاجرت 
روســتاییان به شــهرها بوده است.در 
سرشماری نفوس و مسکن سال 1۳9۰، 
تعداد خانوارهای کشور ۲1.۲ میلیون و 
تعداد واحد مسکونی ۲۰ میلیون واحد 
تخمین زده شد. بر اساس نتایج حاصله 
از ایــن سرشــماری، کمبود مســکن 
نسبت به خانوارها یه 1.۲ میلیون واحد 
کاهش یافــت که نقش مســکن مهر 
در کاهــش این فاصله کامــال در نتایج 
سرشماری مشهود است.همچنین در 
این سال، 1۵.۴ میلیون خانوار شهری 
و ۵.7 میلیون خانوار روستایی داریم که 

نســبت ۶۳ درصد خانوار شهری به ۳7 
درصد خانوار روســتایی، نشان دهنده 
کاهش مهاجرت روســتاییان به شهر 
در ۵ سال منتهی به 9۰ نسبت به مدت 
مشــابه قبل از آن بوده اســت.تأمل در 
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 
1۳9۵ از افزایش مجدد کمبود مسکن 
در ۵ ســاله منتهی به سال 9۵ حکایت 
دارد. بر اساس داده های به دست آمده 
از سرشماری سال 9۵، ۲۴.۲ میلیون 
خانــوار در کشــور در ۲۲.۸ میلیون 
واحد مســکونی زندگی مــی کنند.به 
عبارت دیگر در حــال حاضر 1 میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد مســکونی در کشور 
کمبود داریم که ایــن افزایش فاصله 
میان تعداد خانوار با واحد مســکونی، 
از نتایج سیاست های انقباضی عباس 
آخونــدی در دوره وزارت خود بر راه و 

شهرسازی است.

اجاره

چه تعداد واحد مسکونی کم داریم؟
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هزینه وام مسکن چقدر است؟
در معامالت فرابورس ایران قیمــت هر برگ از 
اوراق تسهیالت مســکن با توجه به زمان انتشار 
اوراق و زمان مانده تا سررسید از ۳۶ هزار تومان 

تا بیش از ۴1 هزار تومان داد و ستد می شود.
در آخرین روز معامالتــی فرابورس ایران قیمت 
امتیاز تســهیالت مســکن آذر ماه 1۳9۶ کمی 
بیشــتر از ۳7 هزار تومان بــود همچنین امتیاز 
تسهیالت مســکن دی ماه سال 1۳9۶ به حدود 

قیمت ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان می رسید.
امتیاز تســهیالت مرداد ماه سال 1۳97 بیش از 
۴۰ هزار تومان داد و ســتد شــد همچنین تسه 
شهریور ماه سال 1۳97 بیش از ۴1 هزار تومان 

داد و ستد شد.
در مجموع قیمت اوراق تســهیالت مســکن با 
سر رســیدهای مختلف از حدود ۳۶ هزار تومان 
شروع می شــود و تا بیش از ۴1 هزار تومان هم 
ادامــه دارد. اما آن هایی که ارزان تر هســتند به 

ابطال نزدیک تر هستند.
با توجه به قیمت هــای روی تابلو در این گزارش 
هر برگ از اوراق تســهیالت مســکن را به طور 
متوســط ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته و با این 

شرایط هزینه وام مسکن را محاسبه می کنیم.
با توجه به اینکه زوج هــای تهرانی برای دریافت 
وام 1۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند، هزینه این 
تعداد اوراق آن ها هشت میلیون تومان می شود. 
به این مبلغ با احتســاب ۲۰ میلیون تومان وام 
جعالــه که بابت خریــد آن باید ۴۰ برگ تســه 
خریداری شــود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
اضافه می شــود. در نتیجه در مجموع باید برای 
دریافت وام 1۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود 9 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی 
با جمعیت بیش تــر از ۲۰۰ هــزار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون 
تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 
1۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب 
باید حدود شــش میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان 
بابت خریــد این اوراق بپردازند که با احتســاب 
یک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومان بــرای خرید 
اوراق وام جعاله، در مجموع بــرای دریافت وام 
1۰۰ میلیون تومانی باید هشــت میلیون تومان 

پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ساکن در سایر شهرهای 
با جمعیت زیــر ۲۰۰ هزار نفــر می توانند برای 
گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، 1۲۰ برگ 
بهادار خریداری کنند که بایــد چهار میلیون و 
۸۰۰ هزار تومــان بابت خریــد اوراق بپردازند. 
همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر 
بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ 
میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانــی نیز می توانند تا ســقف۶۰ 
میلیــون تومــان و مجردهایی کــه در مراکز 
اســتان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند 
تا ســقف ۵۰ میلیــون تومــان و در نهایت غیر 
زوج های ســاکن در ســایر مناطق تا سقف ۴۰ 
میلیون تومان وام دریافت کننــد که به ترتیب 
هر کدام باید 1۲۰، 1۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 
تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری 

کنند.
با این حســاب مجردهــای تهرانــی باید برای 
خرید ایــن اوراق چهــار میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تومان، افراد ســاکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ 
هزار نفــر جمعیت مبلغ چهــار میلیون تومان و 
افراد گروه سوم مبلغ ســه میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان پرداخــت کنند. البتــه در صورت تمایل 
برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید 
مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هــزار تومان دیگر هم 

بپردازند.



  تا تکمیل طرح تحقیق و تفحص

و مسکوت ماند ح ساماندهی صنعت خودر طر
مازیار شریف کیان   هر چند برخی از نمایندگان 
مجلس چندی پیــش اعالم کردند که کمیســیون 
صنایع و معادن در پی رفع ایردات شــورای نگهبان به 
طرح ساماندهی صنعت خودرو است، اما روز گذشته 
یکی از اعضای این کمیسیون از مسکوت ماندن طرح 
تا آماده شــدن گزارش تحقیق و تفحــص خبر داد.

طرح ســاماندهی بازار خودرو دوسال پیش با رویکرد 
آزادســازی واردات خودرو و همچنین کاهش تعرفه 
از سوی اعضای کمیســیون اصل 9۰ مجلس تهیه و 
با تصویب یک فوریت به صحن علنی مجلس راه پیدا 

کرد.
این در شــرایطی است که طرح یاد شــده با مخالفت 
عده ای از نمایندگان تغییــر ماهیت داد و به با رویکرد 
حمایت از خودروســازان به طرح ساماندهی صنعت 
خودرو تغییر نام داد. این طرح در خرداد ماه امســال 
در مجلس مصوب و به شــورای نگهبان ارسال شد.اما 
با ایردات اعضای شورای نگهبان که برخی از بندهای 
این مصوبــه را مغایر بــا قانون و شــریعت خواندند، 
بار دیگر به مجلس عودت داده شــد.در نهایت اینکه 
نمایندگان در بررســی دوبــاره طــرح، به زعم خود 
ایرادات مربوطه را برطرف کردند، اما شورای نگهبان 
باز هــم آن را نپذیرفت و در نهایت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام به ماجــرا ورود کرد.مجمــع نیز در 
بررســی طرح ســاماندهی خودرو، برخی موارد آن 
را مغایر با سیاســت های کلی نظام دانســت تا طرح 

موردنظر باز هــم به مجلس ارجاع داده شــود. عمده 
ایراداتی که به طرح ساماندهی خودرو گرفته شده، به 
مسائلی مانند »قیمت گذاری«، »خصوصی سازی«، 
»تعرفه« و »خــروج خودروهای فرســوده« مربوط 
می شــود که به اعتقاد مخالفان و منتقدان این طرح، 

از شفافیت الزم برخوردار نیست.
اما آنچــه بیش از دیگر موضوعات طرح ســاماندهی، 
مورد توجه شــورای نگهبــان قرار گرفتــه موضوع 
خصوصی سازی کامل شــرکت های خودروساز است 
بطوریکه نمایندگان مجلس در طرح خود بر واگذاری 
باقی مانده ســهام دولت در دو شــرکت خودرو ساز 
تاکید دارند اما شورای نگهبان معتقد است که دولت 
باید همچنان سهام دار خودروســازی ها باقی بماند. 
حال در شرایطی طرح ســاماندهی صنعت خودرو دو 
بار از ســوی شورای نگهبان رد شــد که چندی پیش 
برخی از نمایندگان مجلس بــر اصالح بندهای مورد 
ایراد این شــورا تاکید و از ارسال سه باره آن به شورای 
نگهبان خبر دادند. حاال اما یکی از اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس روایت دیگری از پیگیری این 
طرح در مجلس شــورای اســالمی دارد. روز گذشته 
ســیده حمیده زرآبادی عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شــورای اســالمی سرنوشــت طرح 
ساماندهی صنعت خودرو را با طرح تحقیق و تفحص 
از خودروسازان گره زد و از مسکوت ماندن آن تا آماده 
شدن گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی ها خبر 

داد.وی که با خبرگزاری خانه ملــت گفت وگو کرده 
درباره سرنوشــت این طرح، عنوان کــرده که اگرچه 
طرح ســاماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای 
نگهبان در دستور کار کمیســیون صنایع قرار گرفت 
اما از آنجــا که تحقیق و تفحــص از صنعت خودرو در 
حال تکمیل بوده و روبه پایان است مقرر شد؛ گزارش 
تحقیق و تفحص از خودروسازی ها و طرح ساماندهی 
خودرو با یکدیگر ادغام و پــس از آن به صحن مجلس 
ارائه شود.نماینده مردم قزوین، آبیک البرز در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه رویکرد تحقیق و تفحص 
از صنعت خــودرو ارائــه راهکار برای ســاماندهی و 
بهبود وضعیت این صنعت اســت، اضافه کرده است 
که باید ایــن راهکار به صورت قانون تصویب شــود تا 
از بروز مجدد مشــکالت در خودروسازی جلوگیری 
شود.وی اظهار داشــته از آنجایی که تدوین گزارش 
نهایی تحقیق و تفحص از خودروســازی ها در مراحل 
پایانی قرار دارد در کمیســیون صنایع و معادن مقرر 
شــد؛ کمیته ای در کمیسیون تشکیل شــود و نتایج 
گزارش تحقیق و تفحص و طرح ســاماندهی خودرو 
ادغام و به صورت موضوع واحد به صحن علنی مجلس 

ارائه شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس ادامه داد: 
در حال حاضر طرح ســاماندهی صنعــت خودرو در 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس مسکوت مانده تا 
گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی ها آماده شود.

پدال

کارشــناس  یــک  اعتقــاد  بــه 
دو  واگــذاری  خــودرو،  صنعــت 
خودروســازی بزرگ نیاز به الزامات و 
پیش زمینه هایی دارد.حســن کریمی 
ســنجری در گفت  وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: تجربه نشــان داده کــه دولت در 
اداره بنگاه  های اقتصــادی و صنعتی 
موفق نبوده اســت. طبیعی اســت که 
هیچ عقل ســلیمی مخالف واگذاری 
بخش  هــای دولتــی بــه خصوصی 
نخواهد بود؛ امــا در خصوص واگذاری 
دو شــرکت بزرگ خودروســاز کشور 
روشن شــدن برخی ابهامات پیش از 

خصوصی سازی، کامال ضروری است.

ایــن کارشــناس صنعت 
خودرو با ذکــر این موضوع 
که سهم اسمی دولت در هر 
یک از این دو شرکت کمتر 
از ۲۰ درصد است اما بخشی 
از ســهام دولت در گذشته 
به تعــدادی از شــرکتهای 

زیرمجموعه این دو شرکت واگذار شده 
اســت، تصریح کرد: لذا دولت عمال از 
قدرت نفوذ بیشتری در مقایسه با سهم 
اســمی خود برخوردار است. به همین 
دلیل اســت که تقریبا چهار نفر از  پنج 
عضو هیــات مدیره هر یــک از این دو 

شرکت را دولت تعیین می  کند.

وی افــزود: بنابرایــن بــا 
 1۴.۵ ســهم  واگــذاری 
درصــدی دولــت در ایران 
خــودرو و 17 درصــدی در 
سایپا، عمال قدرت حاکمیت 
آن بخــش خصوصی که این 
دو بلوک ســهام را خریداری 
می  کند، بسیار بیشتر از آن سهم اسمی 
اســت که خریداری می شــود.کریمی 
سنجری تاکید کرد: با علم به این موضوع 
سهم دولت در این دو شرکت باید به فرد 
یا گروهی منتقل شود که توانایی داشته 
باشد که این دو شــرکت را از وضعیت بد 
مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در 

شــرایط فعلی عالوه بر رونق تولید، باید 
بتواند بــا تولید خودروهــای مطلوب، 
اعتبار از دست رفته این دو شرکت را باز 
گرداند. در حال حاضر  در شرایطی که 
از یک سو تحریم اجازه نفس کشیدن 
به دو شرکت خودروســاز را نمی دهد 
و از ســوی دیگر انبوهی از بدهی های 
بانکی و زیان انباشــته آن هــا را تحت 
فشــار قرار داده است؛ سوال اینجاست 
که آیــا خودروســازی های متعلق به 
بخش خصوصی وضعیت مســاعدی 
دارند!؟ آیا شــرکت های خودروسازی 
خصوصی وضعیتشان از ایران خودرو 

و سایپا بهتر است یا بدتر!؟

جاده مخصوص
وسازی ها الزامات پیش از واگذاری خودر
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@kharidaar
@kharidaar ۲۲ تفاهمنامه بین شرکت های

و  دانش بنیان و صنعت خودر
منعقد شد

۲۲تفاهمنامــه به ارزش ۶۵۰ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان بین شــرکت های دانش بنیان و 

صنعت خودرو منعقد شد.
در حاشــیه آخریــن روز گردهمایــی فناورانه 
صنعت خودرو، ۲۲ تفاهمنامــه به ارزش ۶۵۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میان شرکت های 
دانش بنیان و حوزه های مرتبط با صنعت خودرو 
منعقد شد.در آخرین روز از گردهمایی فناورانه 
صنایع، شــرکت های دانش بنیان و اســتارت 
آپ های صنعت خودرو، با حضور معاون توسعه 
صندوق نوآوری و شکوفایی، مشاور وزیر صمت 
و مدیــر کل دفتر صنایع خــودرو و نیرو محرکه 
این وزارتخانه، ۲۲ تفاهمنامه میان یک شرکت 
تولید کننده و شرکت های دانش بنیان حاضر در 

این گردهمایی منعقد شد.
در اختتامیــه گردهمایی شــرکت  های دانش 
بنیان و اســتارت آپ صنعت خودرو، تفاهمنامه 
چهارجانبه ای میان صندوق نوآوری و شکوفایی 
و یک گــروه صنعتی خودروســازی، یک گروه 
خودکفایی دانش و فنــاوری و صندوق پژوهش 

و فناوری کریمه قم منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه دوســاله شامل همکاری 
در زمینه تامیــن مالی مورد نیاز برای توســعه 
و تجاری ســازی فناوری های مرتبــط با حوزه 
خودرو به ویژه از طریق صندوق کریمه یا ایجاد 
صندوق های پژوهش و فناوری جدید، همکاری 
در زمینه ارائه خدمات توانمندســازی و تجاری 
ســازی فناوری به شــرکت های دانــش بنیان 
مرتبط شامل خدمات مشاوره و آموزش، توسعه 
بازار، اخذ اســتانداردها و گواهینامه ها و... 
می شود.در ادامه نیــز یک شرکت تولید کننده 
۲۲ تفاهمنامــه بــه ارزش ۶۵۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان با شرکت های دانش بنیان حاضر 

در این رویداد منعقد کرد.

و با داخلی کردن  قیمت خودر
قطعات ارزان می شود؟

 یک فعال صنعت قطعه با اشــاره به میزگردهای 
تعمیق ســاخت داخل گفت: ایــن اقدامات گام 
مثبتی در صنعت خودرو و قطعه اســت اما باید 
توجه داشت که با اهداف مشخص و و درراستای 

تکنولوژی و فناوری روز باشد.
رضا رضایی در گفــت و گو بــا اقتصادآنالین با 
تاکیدبر اینکــه صنعت قطعه و خــودرو الزم و 
ملزوم یکدیگرند و هرکدام بدون هم پیشــرفتی 
نخواهند داشــت اظهار کرد: صنعــت قطعه و 
خودرو یک صنعت استراتژیک در تمام دنیاست 
و کشــورهایی که ایــن صنعت را دارنــد تمام 
تالششــان را برای توســعه دانش و تکنولوزی 
صرف می کنند، اما در کشــور ما بــه دلیل نبود 
اهداف مشــخص و پتانســیل های کافی این دو 

صنعت به جایی رسید که االن شاهد هستیم.
وی افــزود: متاســفانه بعــد از ۳۰ســال هیچ 
پیشرفتی در صنعت خودرو نکرده ایم، حتی در 
حال حاضر نمی دانیم بعد از حذف پراید و پژو چه 

خودرویی را باید جایگزین کنیم.
این قطعه ساز با اشــاره به میزگردهای تعمیق 
ســاخت داخل کــه در راســتای داخلی کردن 
قطعات برگزار شده تاکید کرد: این اقدامات گام 
مثبتی در صنعت خودرو و قطعه اســت اما باید 
توجه داشــت که با اهداف مشخص و درراستای 
تکنولوژی و فناوری روز باشد تا به نتیجه مثبتی 
برســد اما اگر این کار بدون زیرساخت و تحقیق 

کافی صورت گیرد تنها هزینه بر خواهد بود.
وی درباره تاثیرات مثبت داخلی ســازی قطعه 
افزود: با داخلی کردن قطعات اتکاء ما به واردات 
قطعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع 

به نفع تولیدکننده داخلی است.
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دبیر کمیســیون فرآورده هــای زیبایی، 
بهداشتی و عطریات مجمع واردات با بیان 
اینکه تقریبا همه لوازم آرایشی که در مترو 
به فروش می رسد تقلبی هستند، تنها راه 
تشــخیص کاالی اصل از تقلبی را داشتن 
پروانه بهداشــتی از ســازمان غذا و دارو و 

برگ سبز از گمرک عنوان کرد.
از اردیبهشــت ماه ســال جاری واردات تمــام لوازم 
آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در 
پی آن دست اندرکاران واردات این محصوالت نسبت 
به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چراکه 

به گفته آن ها تولید لوازم آرایشی در کشور 
پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات 
این محصوالت باعث افزایش کاالی تقلبی 

و قاچاق در بازار شده است.
در ایــن شــرایط موســی احمــدزاده، 
دبیر و عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
فرآورده هــای زیبایــی، بهداشــتی و 
عطریات مجمع واردات در گفت وگو با ایســنا، تنها 
راه تشــخیص کاالی اصل از تقلبی را داشتن پروانه 
بهداشتی از سازمان غذا و دارو و برگ سبز از گمرک 

عنوان کرد.

استاندارد

چگونه لوازم آرایشی تقلبی را تشخیص بدهیم؟

 از حضور واسطه ها تا لباس های میلیونی

وتوش! وپوش مدرسه بدون ر ر
زهرا اکرمی   در حالیکه هر ســال در آستانه فصل 
پاییز بحث تولید میلیون ها دســت لباس مدرســه 
مطرح است، با آغاز ماه مدارس برخی تولیدکنندگان 
زوایای پنهانی از پشت پرده تولید روپوش مدارس را 

مطرح کردند.
طبق آمارها از مهرماه امسال 1۴ میلیون و ۶۰۰ هزار 
دانش آموز به مدرسه رفتند که حدود هشت میلیون 
و 19۶ هزار نفــر از آن هــا در دوره ابتدایی تحصیل 
می کنند.در ایــن میان دانش آمــوزان دختر در همه 
مقاطع و دانش آموزان پسر معموال در مقطع دبستان 
از روپوش مدرسه استفاده می کنند.بنابراین می توان 
گفت که ساالنه بحث تولید میلیون ها دست روپوش 
مدارس مطرح اســت و این در حالی است که امسال 
برخــی از دســت اندرکاران حوزه نســاجی؛ زوایای 

جدیدی از این صنعت را آشکار کرده اند.

حضور دالالن در بخش تولید روپوش مدارس
در ایــن رابطه حبیب طهماســبی، رییــس اتحادیه 
خیاطــان در آخریــن روزهای شــهریور اظهار کرد: 
ممکن است برخی مدارس ســفارش دوخت روپوش 
دانش آموزان را به واحدهای بدون شناسنامه بدهند 
که حتی پروانه کســب نیز نداشته باشــند؛ بنابراین 
ممکن است قیمت تمام شــده روپوش برای مدارس 

خیلی باالتر از این قیمت ها تمام بشود.
یــک روز بعد مجید افتخــاری، عضو هیئــت مدیره 
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 

تهران نیز با اشــاره به نبــود نهادی بــرای نظارت بر 
کیفیت لباس مــدارس، از حضور دالالن برای گرفتن 

سفارش روپوش از مدارس سخن گفت.
طبق گفته های ایــن تولیدکننده، در مواردی دالالن 
به مــدارس معرفی می شــوند و ســفارش روپوش 
مــدارس را از آن هــا می گیرند و بــه تولیدکنندگان 

می دهند.

سود مدارس از فروش روپوش، 4 برابر سود 
تولیدکنندگان

در این میان اما یکی دیگر از فعاالن صنعت نســاجی 
که خود تولیدکننده پوشاک مدارس نیز هست، نظر 

متفاوتی دارد.
اکرم عیوض خانی، عضو هیئــت مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشــاک ایران حضور واسطه ها 
در بخــش تولید روپوش مــدارس را تاییــد کرد اما 
معتقد است که با توجه به اینکه واسطه ها نمی توانند 
پاســخگوی ســفارش های مجــدد مــدارس برای 
ثبت نام های طی سال باشــند و در مواردی از تامین 
روپوش در ســایزهای غیرمعمول ســرباز می زنند، 

مدارس از همکاری با آن ها استقبال نمی کنند.
در عوض این تولیدکننده از سود چهار برابری مدارس 
نســبت به تولیدکنندگان از فروش روپوش خبر داد و 
گفت که در مواردی حتی دیده شده مدارس لباس ها 
را دو برابر قیمتی کــه از تولیدکننــده خریده اند، به 

دانش آموزان فروخته اند.

 مرگ تدریجی دالر در نظام 
مالی دنیا

دالر کماکان بیشترین ســهم را از ذخایر ارزی 
بانک هــای مرکزی جهان دارد امــا نقش آن در 

نظام مالی جهانی کمرنگ شده است.
شــاید در نگاه اول قدرت نظامی یــا تکنولوژی 
یکی از عوامل مهم گســترش نفوذ یک کشور در 
جهان تلقی شود اما اهمیت ســلطه بر بازارهای 
مالی و پولی دست کمی از دیگر زمینه ها ندارد. 
با جهانی شــدن اقتصاد در طول دهه های اخیر، 
رقابت کشــورهای برای افزایش قدرت ارز خود 

شدت گرفته است.
کشــورهای جهان برای تحقق اهــداف زیر 
به دنبــال تقویت ذخایر ارزی خود هســتند: 
رسیدن به ثبات ارزی در کشور خود، اطمینان 
از وجود جریان نقدینگــی مطمئن در هنگام 
بروز بحران های مالــی، اطمینان خاطر دادن 
به سرمایه گذاران بین المللی، پرداخت بدهی 
ها و تســهیل تجارت خارجــی و هم چنین 
متنوع سازی سبد دارایی ها به منظور کاهش 

ریسک.
بررســی روند تغییر ســهم ارزهای مختلف از 
سبد ذخایر ارزی جهان نشان می دهد که سهم 
دالر از ذخایر ارزی جهان از ســال ۲۰۰۴ بدین 
ســو همواره کاهشــی بوده و از طرف دیگر ین و 
پوند توانســته اند جای خــود را در ذخایر ارزی 

مستحکم تر کنند.
در  ادامه با ســهم چهار ارز اصلــی جهانی از کل 
ذخایر ارزی جهان در ســال های اخیر آشنا می 

شوید:

دالر
ســهم ارز از کل ذخایر جهانی در ســال ۲۰۰۴: 

۶۵.۶ درصد
ســهم ارز از کل ذخایر جهانــی در زمان بحران 

مالی سال ۲۰۰9: ۶۲.1 درصد
ســهم ارز از کل ذخایر جهانــی در حال حاضر: 

۶1.۸ درصد

 یورو
ســهم ارز از کل ذخایر جهانی در ســال ۲۰۰۴: 

۲۴.7 درصد
ســهم ارز از کل ذخایر جهانــی در زمان بحران 

مالی سال ۲۰۰9: ۲7.7 درصد
ســهم ارز از کل ذخایر جهانــی در حال حاضر: 

۲۰.۲ درصد

 پوند
سهم ارز از کل ذخایر جهانی در سال ۲۰۰۴: ۳.۵ 

درصد
ســهم ارز از کل ذخایر جهانــی در زمان بحران 

مالی سال ۲۰۰9: ۴.۳ درصد
سهم ارز از کل ذخایر جهانی در حال حاضر: ۴.۵ 

درصد

 ین
سهم ارز از کل ذخایر جهانی در سال ۲۰۰۴: ۴.۳ 

درصد
ســهم ارز از کل ذخایر جهانــی در زمان بحران 

مالی سال ۲۰۰9: ۲.9 درصد
سهم ارز از کل ذخایر جهانی در حال حاضر: ۵.۳ 

درصد

 نظارت بر کیفیت و قیمت نان 
در اولویت قرار گرفت

معــاون ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بــا بیان اینکه نــان نیز به جمع 
کاالهای اولویت دار در بازرسی ها پیوسته است، 
گفــت: نانوایی ها به نصــب پالکاردهای قیمت 

برای اعالم نرخ جدید مکلف شدند.
سیدجواد احمدی با بیان اینکه نان نیز به جمع 
کاالهای اولویت دار دولت در انجام بازرســی ها 
پیوسته است، گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار 
که به صورت مرتب برگزار می شــود، کاالهای 
اولویت دار برای بازرسی تعیین می گردند که بر 
این اساس، برنج، شــکر، لوازم التحریر، الستیک 
و گوشــت قرمــز در اولویــت بازرســی ها قرار 

گرفته اند.
معــاون ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: بر این اســاس نان نیز به 
جمع کاالهای اولویت دار بازرســی ها پیوســته 
است و مقرر گردیده تا از هفته پیش رو، بازرسی 
از نانوایی ها نیز تشدید شــده و شرایطی فراهم 
گردد تا تخلفات در نانوایی ها با انجام نظارت های 
دقیق، به حداقــل ممکن کاهش یابــد؛ این در 
شرایطی اســت که در هفته گذشته، اتحادیه ها 
به دســتور وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
مکلف شــده اند تا موضوع چاپ و نصب نرخنامه 
قیمت های جدید نــان را پیگیری کــرده و در 
تمامی نانوایی ها قیمت را نصب و در معرض دید 

مردم قرار دهند. 
وی تصریح کرد: بر این اســاس بازرسان سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در 
کنار بازرســی اصناف، کار نظارت بر نانوایی ها را 
انجام خواهند داد و بر این اســاس مقرر گردید تا 
گشت های بازرسی مشــترک نیز میان سازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و 

اصناف برگزار شود.
احمدی گفت: هفته گذشــته با هماهنگی های 
صورت گرفته با اتحادیه نانوایان، مقرر گردید تا 
نرخنامه به دست همه نانوایی ها برسد و از هفته 

پیش رو نیز، کار نظارت بر نانوایی ها آغاز شود. 

وشی بلیت  نحوه گزارش گرانفر
اتوبوس

مدیرکل امور مســافری سازمان راهداری حمل 
و نقل جاده ای، بــا بیان اینکه، مشــکل کمبود 
اتوبوس برای زائران اربعین رفع شده است، نحوه 
گزارش گرانفروشــی بلیت توسط شرکت های 

تعاونی اتوبوسرانی را اعالم کرد.
داریــوش باقرجــوان در گفتگو با مهــر، درباره 
کمبود ناوگان اتوبوسرانی و افزایش قیمت بلیت 
اتوبوس های اربعین گفت: روز گذشــته کاهش 
عرضه ناوگان اتوبوسرانی داشــتیم که به دلیل 
گرفتار شــدن اتوبوس ها در مرز مهران رخ داده 

بود.
مدیرکل امور مسافری سازمان راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای ادامه داد: در حــال حاضر بلیت 
اتوبوس مهــران در تعاونی ها عرضه می شــود 
ضمن اینکه قیمــت این بلیتها بــه نرخ مصوب 
بوده و رقم آن بر روی دیوار تعاونی ها نصب شده 
است؛ اگر تعاونی ها اقدام به فروش بلیط اتوبوس 
باالتر از نرخ مصوِب تحت نظــارت کردند، با آنها 

برخورد خواهیم کرد.


