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نقدینگی درحال حاضر به یکی از مشــکالت عمده 
صنایع مختلف از جمله نساجی و پوشاک تبدیل شده 
و علیرغم اینکه کمبود نقدینگــی راه نفس صنایع را 
گرفته، بانک های کشــور به خاطــر مطالبات معوق 
سنگینی که دارند مانند سایر کشــور ها نمی توانند 

کمک حال ما باشند.
در گذشــته نقدینگی از چند راه از جمله ریفاینانس 
و اعتبــارات بین المللی و یا یوزانس تامین می شــد 
یعنی اگر واحدهای صنعتــی و تولیدی به نقدینگی 
احتیاج داشتند می توانســتند از طریق ریفاینانس و 
اعتباری که پیش شرکای خود داشتند این نقدینگی 
را تامین کنند.راه دیگر اســتفاده از سیستم یوزانس 

بود یعنی تاجر می توانســت خرید خود را انجام دهد 
و در مدت ســه یا شــش ماهه و بعد از تولید و فروش 
محصول پول طرف خارجی را تســویه کند؛ بنابراین 
اگر سیســتم بانکی ما تحریم نبود و می توانســتیم 
از یوزانس اســتفاده کنیم، بســیاری از مــواد اولیه 
واحد های تولیــدی از طریق اعتبــاری وارد و با پول 
اعتبار بین الملی نقدینگی صنایع تامین می شــد، یا 
اگر صنایع بــه جای مواد اولیه بــه نقدینگی احتیاج 
داشــتند از طریق ریفاینانس و اعتبارات خارجی آن 

را تامین می کردند.
اما تحریم ها چوب الی چرخ صنایع ما بردند و به این 
ترتیب در حال حاضر بــرای خرید های خارجی اول 
باید تســویه و بعد کاال وارد کنیم؛ از ایــن رو یکی از 
دالیلی که به واحد های صنعتــی از لحاظ نقدینگی 
فشار آورده همین تحریم سیســتم های بین المللی 
اســت، یعنی تمام فشــار بر بانک های داخلی افتاده 
و این بانک ها نیز شــرایط مناســبی برای حمایت از 

صنایع ندارند.
از طرفی دیگر این روزها مطالبــات معوق بانک ها از 
250هزار میلیارد تومان هم فراتــر رفته و این یعنی 
عده ای از بانک ها تسهیالت گرفته  و به هر دلیلی پس 
نداده اند، بنابراین با این مطالبات معوق سرســام آور، 
صنایع نمی تواننــد انتظار تامین نقدینگی داشــته 
باشــند و گزینه تامین نقدینگــی از طریق بانک ها 
داخلی نیز از بین رفت؛ بر این اساس به نظر در شرایط 
فعلی باید مهم ترین دستورکار قوه قضاییه این باشد 
که مطالبات معوق بانک ها را از افرادی که تسهیالت 
گرفته اند پس بگیرد تا شاید صنایع هم از این طریق 

به سمت بهبود پیش بروند.
همچنین افزایش نــرخ ارز و یا کاهــش ارزش پول 
ملی می توانست کمک بزرگی برای توسعه صادرات 
باشد، اما اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. 
بسیاری از کشورها مانند چین خودشان عمدا ارزش 
پول ملی خــود را در برابر دالر کاهــش می دهند تا 

بتوانند توسعه صادراتی داشته باشند.بازار صادرات 
یک بازار شدیدا رقابتی است و تاجر همیشه باید بازار 
هدف خود را رصد کند؛ در گذشــته ما در 24کشور 
رایزن بازرگانی داشــتیم که کار این افراد شناسایی 
وضعیــت و نیاز بــازار هــدف و انتقال آن بــه تاجر 
داخلی بود اما االن به خاطــر هزینه و حقوق رایزنان، 

تعدادشان از 24 به 4کشور کاهش یافته است.
بنابرایــن یکی دیگر از راه های رشــد صنایع توســعه 
صادرات از طریق رایزنان بازرگانی است، ولی ما رایزن 
نداریم و از بسیاری از کشورها عقب مانده ایم و بسیاری 
از بازارهــا را نیز از دســت داده ایم و تنها بــه صادرات 
نفتی اتــکاء کرده ایم.عالوه بر این بــا اینکه می گویند 
ممنوعیت واردات کمک حال صنایع اســت مخالفم؛ 
از نظر مــن هرگونه ممنوعیت در هــر زمینه ای به نفع 
اقتصاد نیست، با ممنوع کردن یک کاال صنعت توانمند 
نمی شــود و تنها نتیجه این کار عقب ماندگی صنایع از 

محصوالت روز دنیا و از دست دادن بازارها است.

سرمقاله

علیرضا حائری
عضــو هیــات مدیــره جامعــه 

متخصصین نساجی ایران

خ صنایع تحریم؛ چوِب الی چر



اردکانیان تشریح کرد

و برای مقابله با سیالب های احتمالی برنامه های وزارت نیر
خریدار     وزیر نیرو از پایش مســتمر مخازن سدها 
و رودخانه هــا از حیث آمادگی برای گذر از ســیل در 
اســتان های مختلف خبر داد و گفت: بایــد بتوانیم 
با دسترســی مناســب تر به اطالعاتی که از سازمان 
هواشناســی دریافت می کنیم، ســطح آمادگی ها را 
باال ببریم.رضا اردکانیان در حاشــیه آیین افتتاح فاز 
اول طراحی، توسعه و پیاده سازی ســامانه مدیریت 
بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیــرات واحدهــای 
نیروگاهی و تاسیس و راه اندازی مرکز پایش وضعیت، 
عیب یابــی و ارائــه خدمات بــه نــاوگان واحدهای 
نیروگاهی، با اشاره به شروع کار خود در دو سال پیش 
در وزارت نیرو اظهــار کرد: زمانی کــه کار خود را در 
این وزارتخانه آغاز کردم، صنعــت آب و برق 40 هزار 

میلیارد تومان بدهکار بود.
وی ادامــه داد: در این مدت تالش هــای خوبی برای 
تســویه این بدهی صورت گرفت و از ســازوکارهای 
قانون بودجه استفاده شده و در این راستا بخش قابل 

توجهی از بدهی ها تسویه شد.
وزیر نیرو با تاکید بر این که تسویه بدهی باعث حضور 
مستمر بخش خصوصی در اجرای طرح ها شده است، 
ادامه داد: نرخ ارز تاثیراتی در قراردادها داشــته است 
که در حــال پیگیری بــوده که امیدواریــم در آینده 

نزدیک مشکالت آن برطرف شود.

 پایش وضعیت مخازن سدها و رودخانه ها
اردکانیان با اشاره به آغاز ســال آبی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ 
اظهار کرد: پیش بینی سازمان هواشناسی برای فصل 
پاییز این اســت که بارش ها شــرایط نرمال خواهند 

داشت. با این حال ما به شــکل منظمی در حال پایش 
وضعیت استان های مختلف هســتیم. این پایش هم 
شــامل وضعیت مخازن سدها می شــود و هم شامل 
رودخانه ها و شرایطی که از حیث آمادگی برای گذر از 

سیل و نیازهای پایین دست دارد.
وزیر نیرو تاکید کرد: سعی وزارت نیرو بر این است که 
با دسترسی مناسب تر نسبت به اطالعات و داده هایی 
که از ســازمان هواشناســی دریافت می کند، بتواند 
سطح آمادگی ها را باال ببرد. البته این موضوع یک کار 
بین بخشی بوده و دستگاه های مختلفی در این زمینه 

همکاری دارند.
وی از تشــکیل ســتادهای مدیریــت بحــران در 
اســتان های مختلف خبــر داد و گفــت:  وزارت نیرو 
هم در شرکت مدیریت منابع آب، ســتاد فرماندهی 
مدیریت ســیالب را فعال کرده که این ستاد مشغول 
کار بــوده و در آینــده نزدیک گــزارش جامعی را در 
مورد این کــه در کدام نقاط ضعف وجــود دارد و باید 

آمادگی ها بیشتر شود، ارائه خواهد کرد.
اردکانیان درباره نقش مردم در زمان وقوع ســیالب 
توضیح داد: دستگاه های مسئول در مواقع بارش های 
شــدید و احتمال وقوع سیل هشــدارهای الزم را به 
مردم می دهند. در عرصه مدیریت ســیالب دو مقوله 
پیش بینی و هشــدار وجود دارد.وزیر نیرو ادامه داد: 
پیش بینی هــا در بازه زمانی طوالنی  مــدت و حدودا 
سه ماهه صورت می گیرد و هشــدارها در بازه زمانی 
کوتاه سه یا چهار ســاعت یا حداکثر ۷2 خواهد بود. 
موضوعی که وجود دارد، این اســت که مــردم باید 

هشدار دستگاه های ذیربط را جدی بگیرند.

همکاری دستگاه های قضایی با آزادسازی 
بستر رودخانه ها

وی در ادامه بــا تاکید بر اهمیت آزادســازی حریم و 
بســتر رودخانه ها اظهار کرد: دســتگاه های قضایی 
همکاری خوبــی در این زمینه دارنــد. زمانی که نیاز 
به حمایت دستگاه های قضایی اســت، واقعا حمایت 
می کنند.وزیر نیرو ادامه داد: باید هرچقدر می توانیم 
با رعایت قانون و چارچوب هــای اخالقی از تعدی به 

حریم و بستر رودخانه ها پرهیز کنیم.

 سامانه پایش وضعیت نیروگاهی کشور
 افتتاح شد

مرحله نخست ســامانه جامع پایش آنالین وضعیت 
نیروگاه هــا به منظــور مدیریت واحدهــای ناوگان 

نیروگاهی کشور توسط وزیر نیرو رونمایی شد.
طراحی و پیاده سازی ســامانه تولید داخل مدیریت 
بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیــرات واحدهــای 
نیروگاهی به دســت متخصصان جــوان ایرانی برای 
مدیریــت واحدهای ناوگان نیروگاهی کشــور انجام 
گرفته و موثرترین راهکار مدیریــت آنالین وضعیت 

و عیب یابی واحدهای نیروگاهی است.
از مشــخصات این طرح می توان به ارائه گزارش های 
برخط از وضعیت نــاوگان نیروگاهی کشــور، ایجاد 
شــبکه متخصصان، ارائه انواع ســرویس های مورد 
نیاز نیروگاه ها و نیز کاهــش هزینه های بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات از طریق پایش مستمر وضعیت 
واحدها، پیش بینی خرابی ها و ارائه راهکار جهت حل 

مشکالت اشاره کرد.

کالن

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر 
اینکه باید معافیــت مالیاتی به حداقل 
برســد و فرار مالیاتی و فساد سیستم 
اداری کاهش یابد، گفت: کســانی که 
درآمد میلیاردی دارند آنگونه که باید 

مالیات نمی دهند.
امیدعلی پارسا در برنامه نگاه یک شبکه 
یک ســیما، با بیان اینکه محدود کردن 
معافیت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی 
و فساد سیســتم اداری بر درآمد دولت 
موثر اســت، اظهار داشــت: همه مردم 

باید متناســب بــا ثروت، 
درآمد و مصرفشان مالیات 
پرداخت کننــد در غیر این 
صــورت جامعه به ســمت 
عدالــت نخواهــد رفت، در 
حال حاضر چیزی حدود ۸ 
درصد از مجموع درآمدهای 

مردم در اختیار دولت قــرار می گیرد. 
در کشــورهای در حال توسعه این رقم 
۱5 درصد و در کشــورهای پیشــرفته 
باالی ۳0 درصد را به خــود اختصاص 

مــی دهد.رئیس ســازمان 
امور مالیاتــی ادامه داد: می 
توان با بــه کارگیــری زیر 
ســاخت هــای مدیریتی و 
اقتصادی مناســب ســهم 
دولت از مالیــات را دو برابر 
کرد یکی از این زیرساختها 
محدود کردن معافیت مالیاتی اســت و 
همینطور فرار مالیاتی و فساد سیستم 
اداری باید به حداقل برسد. زیرساخت 
مالیاتی در کشور باید به گونه ای مستقر 

شود که این سه پدیده به حداقل برسد 
اما متاســفانه فرار مالیاتی بسیاری در 
کشور وجود دارد فساد اداری هم قابل 
کتمان نیست. متاســفانه در کشور ما 
معلمی که در دورترین نقطه کشــور 
تدریس می کند اول مالیات پرداخت 
می کند و بعــد حقوق می گیــرد اما 
کســانی که درآمد میلیــاردی دارند 
آنگونه که باید مالیــات نمی دهند ما 
باید به اندازه نیازهای توسعه ای کشور 

درآمد مالیاتی داشته باشیم.

مالیات

معافیت های مالیاتی باید محدود شود
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 سامانه نیما 
آمار رســمی بانک مرکزی از فــروش ۹ میلیارد 
یورو ارز صادراتی در ســامانه نیما خبر می دهد؛ 
در حالیکــه بــرای واردات، ۷.۷ میلیــارد یورو 

تخصیص یافته است.
قلب تامین مالی ارزی کشور، همچنان در سامانه 
نیما می تپد؛ ســامانه ای که نمایه دقیق آماری 
از وضعیت واریز و برداشــت ارزهــای حاصل از 
صادرات را بــه دقت ارایــه داده و وضعیت ارزی 
کشــور را رصد می کند. اکنون ســامانه نیما به 
کانون تامین ارز واردات کاالهای اساســی و غیر 
اساســی تبدیل شــده و تا اینجای کار، توانسته 

عملکرد نسبتا دقیقی را برجای بگذارد.
طبق آخرین آمار درج شده در ســامانه نیما، ۹ 
میلیارد یورو ارز صادراتی از اول فروردین تا 20 
مهرماه ۹۸ وارد این سامانه شــده که در مقابل، 
برای حدود ۷.۷ میلیارد یورو نیــاز وارداتی نیز 
تامین ارز از این سامانه صورت گرفته است، پس 
یک حســاب سرانگشتی نشــان می دهد که در 
شرایط کنونی، سامانه نیما هنوز هم ۱.۳ میلیارد 
یورو ذخیره دارد؛ به این معنا کــه ارز صادراتی 
به طور کامــل واردات را پوشــش داده و بخش 
عمده ای از بار دولت را برای تامین منابع ارزی به 

دوش کشیده است.
بر اســاس آمار، مجمــوع معامالت فــروش ارز 
صادراتی در ســامانه نیما از اول فروردین ۹۸ تا 
20 مهرمــاه ۹۸ معادل ۹ میلیــارد و 4 میلیون 
و ۱۶ هزار یــورو انــواع ارز بوده کــه در مقابل، 
مجموع معامالت خرید ارز بابت واردات معادل 
۷ میلیارد و ۷0۳ میلیون و ۳۱0 هزار یورو انواع 

ارز بوده است.
آن گونه که معامالت نشــان می دهد، میانگین 
نرخ خرید دالر در بــازار ثانویه)نیما( ۱0 هزار و 
۷۹۸ تومان و میانگین نرخ خریــد یورو نیز ۱۱ 
هزار و ۸۶2 تومان بــوده و تا حــدود زیادی به 
نرخ بازار آزاد و صرافی های بانکی نزدیک شــده 
اســت؛به این معنا که دیروز )20 مهرماه ۹۸( بر 
اســاس اعالم رســمی صرافی های بانکی، نرخ 
خرید هر دالر آمریکا)اسکناس( ۱0 هزار و 400 
تومان و هر یورو)اســکناس( نیز ۱2500 تومان 
بوده اســت؛ اگرچه بیشــتر معامالت در سامانه 

نیما را حواله های ارزی تشکیل می دهند.

 اقتصاد ایران مجددا 
جان می گیرد

گزارش جدید بانــک جهانی از اقتصــاد ایران 
بیانگر بهبود تقریبا تمامی شــاخص های کالن 

اصلی است.
به نظر می رســد که با وجود تداوم شرایط دشوار 
اقتصادی در ســال جاری، اقتصاد ایران مســیر 
کامــال متفاوتی را در ســال هــای آینده پیش 
روی خود خواهد داشت و شــاخص های کالن 
تغییرات مثبت کامال محسوســی را نســبت به 
وضعیت امســال و یا سال گذشــته خود تجربه 

خواهند کرد.
 بانک جهانــی در گزارش بازبینی شــده خود از 
اقتصاد ایران اعالم کرده است که رشد اقتصادی 
امســال منفی ۸.۷ درصد خواهد بود که دومین 
رشــد منفی متوالی ســاالنه ایران پس از رشد 
منفی 4.۹ درصدی ســال گذشته خواهد بود اما 
با بهبود وضعیت و بازگشت آرامش به بازار، شیب 
رشد اقتصادی ایران مجددا صعودی خواهد شد 
تا جایی که رشــد اقتصادی 0.۱ درصدی برای 
امســال و یک درصدی برای ســال آینده پیش 
بینی شــده اســت. به گفته بانک جهانی، ایران 
کماکان پس از عربســتان دومین اقتصاد بزرگ 
منطقه محســوب می شــود.نکته مثبت دیگر 
گزارش بانــک جهانی از اقتصــاد ایران، کاهش 
تدریجی کسری حســاب جاری بر حسب تولید 

ناخالص داخلی در سال های پیش رو است. 



 افت شاخص بورس با بازار سرمایه چه کرد؟

وش   تازه واردان در صف فر
خریدار    شاخص بورس در بازار هفته گذشته روند 
متفاوت و منفی را نســبت به دیگــر هفته ها در پیش 
گرفت، این موضوع ترس سهامداران تازه وارد، ایجاد 
صف های فروش و افت بیش از ۱۳ هــزار واحدی در 

شاخص بورس را به دنبال داشت.
بازار سرمایه سومین هفته از ماه مهر در سال جاری را 
با افت قیمت سهام گروه های مختلف به پایان رساند، 
به طوری که شاخص کل بورس در پنج روز معامالت 
هفته ای که گذشت ۱۳ هزار و ۶۹ واحد کاهش داشت 
و این شــاخص در پایان روز  چهارشنبه ۱۷ مهر ماه به 

عدد ۳۱۳ هزار و 4۸ واحد رسید.

اصالح تند شاخص بورس
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با ایرنا گفت: شــاخص بورس هفته گذشــته اصالح 
بسیار تندی را تجربه کرد و افرادی که سود مورد نیاز 

را کسب کرده بودند تصمیم به خروج از بازار گرفتند.
وی با بیان اینکه بازار ســرمایه همانند بازار مســکن 
محل ســرمایه گذاری با افق بیش از یکســال است، 
افزود: متاسفانه سرمایه گذاران با دید کوتاه مدت وارد 
بازار سرمایه می شوند، با روند مثبت بورس به سرعت 
اقدام به خرید سهام و نیز در زمان افت شاخص بورس 
تصمیم به فروش ســهام می گیرند که این امر زمینه 
افت شاخص بورس را فراهم می کند.صفاری با تاکید 
بر اینکه روند کلی بازار صعودی اســت، گفت: اثر نرخ 
دالر بر بازار سرمایه خنثی شده است، با توجه به اینکه 
برخی از گروهها مانند بانکی هــا و خودرویی ها گروه 
سودآوی نیســتند اما در آینده نزدیک به دلیل خبر 
تجدید ارزیابی بر دارایی ها مثبت خواهند شد و روند 

صعودی را در پیش خواهند گرفت.

 هیجان فروش، شاخص بورس را وارد فاز
 اصالح کرد

کمال خانزاده، کارشناس بازار ســرمایه به خبرنگار 
ایرنا با اشاره به اصالح شــاخص بورس در بازار هفته 
گذشته اظهار داشــت: هیجان فروش از جمله عوامل 
اصلی افت چند روز شــاخص بورس در بــازار هفته 
گذشــته بود.وی افزود: بعد از بازگشــایی نماد بانک 
ملت با توجه به افزایش 50 درصدی قیمت این سهام، 
زمینه فشار فروش در ســهام بانک ملت ایجاد و باعث 
شــد تا این موضوع به سایر گروه ها تســری پیدا کند 
که این موضوع یک نوع نگرانی را در بین ســهامداران 

ایجاد و باعث شدت هیجان در بازار شد.
خانزاده روند کلی بازار را صعــودی اعالم کرد و افزود: 

با توجه به گزارش ۶ ماهه شرکت ها که از هفته آینده 
تا آخر مهر منتشر می شــوند و خبر تجدید بر ارزیابی 
دارایی شرکت ها که از هفته جاری در بازار شدت پیدا 
می کند باعث بهبود روند معامالت در بازار ســرمایه 
خواهد شد.این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
شــاخص بورس بعد از هر رشد چشــمگیری نیاز به 
اصــالح دارد، گفت: به طور حتم شــرایط بازار بهبود 
می یابد و طبق پیش بینی های صورت گرفته شاخص 

تا ۳50 هزار واحد رشد خواهد داشت.
به گفته وی، افت شــاخص بورس در هفته گذشــته 

اصالح بود و نباید اسم آن را ریزش گذاشت.
خانزاده با تاکید براینکه بازگشایی بانک ملت منجر به 
افت گروه بانکی ها شــد، گفت: با توجه به خبر تجدید 
بر ارزیابی دارایی بانک ملــت در هفته جاری از محل 
سود انباشته و گزارش ۶ ماهه مثبتی که همین بانک 
ارائه می دهد گروه بانکی ها دوبــاره با محوریت بانک 
ملت، بانک تجارت و بانک صادرات مثبت می شــود و 

اقبال به سمت این گروه خواهد آمد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه گروه خودرو 
اکنون در انتظار خبر تجدید ارزیابی اســت، افزود: با 
اعالم یک شــرکت از این گروه در خصوص تجدید بر 
ارزیابی بر دارایی وضعیت گروه خودروسازی تقویت 

و شرایط آنها بهتر خواهد شد.

ذات بازار سرمایه، اصالح شاخص بورس است
محمد علی زاده آرانی، کارشــناس بازار ســرمایه در 
گفت وگو با ایرنا اصالح شــاخص بــورس را ذات بازار 
عنوان کرد و گفت: اینکه روند بازار بخواهد به صورت 
مســتمر مثبت و صعودی باشــد در هیچ جای دنیا و 
هیچ یک از بازارهــا وجود ندارد.وی اظهار داشــت: 
زمانی هســت که بازار بــه صورت یک نفس رشــد 
می کند اما باالخره یک جایی نیاز به استراحت دارد تا 
دوباره شرایط و موقعیت رشد مجدد سهام و شاخص 
فراهم شــود.علی زاده آرانی افزود: طبیعی اســت که 
بازار توام با نوسانات مثبت و منفی باشد اگر غیر از این 
باشد باید به موقعیت بازار شک کرد و دیگر نمی توان 
به روند معامالت بازار اعتمــاد کرد زیرا بازار در بر خی 

برخی از زمان ها باید منفی شود.
به گفته این کارشناس بازار ســرمایه، انتظار است تا 
سهم های بنیادی از رشــد و سودآوری خوبی در نیمه 
دوم ســال یعنی بعد از ارائه گزارش ۶ ماهه برخوردار 

باشند.
وی خاطرنشــان کرد: تحلیلگران نسبت به معامالت 
بــورس اظهارنظر مثبت داشــتند و اکثــر آنها روند 

مثبتی را برای نیمه دوم سال  بورس در نظر گرفتند.
علی زاده آرانی تاکیــد کرد: اگر ســرمایه گذاران در 
بورس دقت الزم را داشــته باشــند و بــه جای دید 
کوتاه مدت با دید میان مدت وارد بازار ســرمایه شوند 

به طور قطع با سودآوری خوبی مواجه خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هنوز صنایع 
فوالدی، پاالیشگاهی و پتروشــیمی نسبت به دیگر 
صنایع با حرکت خاصی همراه نبودند، گفت: اگر قرار 
باشد سهام این صنایع هم سو با شرکت هایی که رشد 
هیجانی داشــتند حرکت کنند به طور حتم شاخص 
بورس مثبت می شــود و سهام شــرکتهای بنیادی با 

رشد و افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی اظهار داشــت: در نیمه دوم سال ســرمایه گذاران 
با احتیــاط و شناســایی ســهام خــوب اقــدام به 

سرمایه گذاری می کنند.

نگاه مسئوالن به سمت رونق بورس است
در ادامه مهدی ساسانی، کارشــناس بازار سرمایه در 
گفت و گو با ایرنا افزود: بازار ســرمایه از سال گذشته 
که شروع به رشد کرد روند بســیار خوبی را در پیش 
گرفت.وی ادامه داد: به طور طبیعی خیلی از قیمت ها 
به رشدی دست یافتند که سهامداران با یک تلنگر در 
صف فروش قرار می گیرند و اقدام به فروش سهام خود 

خواهند کرد.
وی با بیان اینکه نکته مثبت این است که همه نگاه ها 
از جمله وزیر اقتصاد تا رییــس بانک مرکزی و رییس 
سازمان بورس تاکید بر رونق بورس دارند، گفت: دیگر 
بازارها جایی برای رشد ندارند و اکنون در حالت رکود 
به ســر می برند از طرف بورس نقدینگی های موجود 
در اختیار سهامداران را به صورت چشمگیری جذب 
کرده است.ساســانی اظهار داشت: ســالهایی بود که 
ارزش معامالت در طــول روز ۱00 میلیــارد تومان 
بود اما اکنــون ارزش معامالت به صــورت روزانه به 
چهار هزار میلیارد تومان رســیده کــه این موضوع 
نشــان دهنده داد و ستد پول نقد اســت که اکنون در 

حال انجام است.
این کارشــناس ازار ســرمایه با بیان اینکه دست و به 
دست شدن ســهام در بین ســهامداران زمینه رشد 
یا افت شــاخص بورس را فراهم می کنــد، گفت: به 
نظر میرسد که میتوان نسبت به رشــد بازار سرمایه 
امیدوار بود، در این بین نوساناتی در بازار وجود خواهد 
داشت اما کلیت ماجرا نشــان می دهند که به انتهای 
روند صعودی بورس نرسیده ایم و هنوز جا برای رشد 

برخی سهم ها وجود دارد.
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اعالم شد 
بانک مرکزی نــرخ و نحوه تســعیر اقالم پولی 
دارایی هــا و بدهی های ارزی در شــبکه بانکی 

کشور را ابالغ کرد.
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به مدیران عامل 
بانک های دولتــی، غیردولتی، شــرکت دولتی 
پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک 
مشترک ایرانـ  ونزوئال اعالم کرد: پیرو بخشنامه 
شماره ۹۸/۹2۸4۷ مورخ ۱۳۹۸.۳.22 موضوع 
ابالغ نرخ و نحوه تســعیر اقالم پولــی دارایی ها و 
بدهی های ارزی در شــبکه بانکی کشور در پایان 
سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به اســتعالمات بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و 
چگونگی تسعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های 
ارزی در گزارشــگری مالی میان دوره ای منتهی 
به شهریور ماه ۱۳۹۸، به اســتحضار می رساند: 
»مقرر شــده اســت مفاد بخشــنامه شــماره 
۹۸/۹2۸4۷ مــورخ ۱۳۹۸.۳.22 همچنان برای 
تسـعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در 
گزارشگری مالی میان دورهای منتهی به شهریور 

ماه ۱۳۹۸ مالک عمل باشد.«
در پایــان، ضمن اعــالم اینکه برای اســتخراج 
نرخ برابری ســایر اســعار به جز دالر بــه یورو، 
الزم اسـت از نرخ هـــای اعالمی بانک مرکزی 
در تاریــخ ۱۳۹۸.۶.۳۱ منــدرج در پایــگاه 
www. اطالع رســانی این بانــک به نشــانی

cbi.ir بهره برداری شــود، خواهشــمند است 
دســتور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ 
مفاد بخشــنامه شـــماره ۹۶/۱4۹۱5۳ مورخ 
۱۳۹۶.5.۱۶ بــه تمامی واحدهــای ذیربط آن 
بانک یا مؤسســه اعتباری غیربانکی ابالغ شده 

و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
براساس بخشنامه شــماره ۹۸/۹2۸4۷ مورخ 
۱۳۹۸.۳.22 مبنای تسعیر اقالم پولی دارایی ها 
و بدهی هــای ارزی صورت های مالــی بانک ها 
و موسســات اعتبــاری بــا توجه بــه میانگین 
شــش ماهه نرخ ارز در ســامانه نیمــا و لحاظ 
الزامات احتیاطی در شــبکه بانکی کشور مبلغ 
۸500 تومان برای هر یورو )۷500 تومان برای 

هر دالر آمریکا( تعیین شده است.
نرخ اعالمی صرفا مبنای تهیه صورت های مالی 
بوده و سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های 
ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود 
قابل تقسیم محســوب نخواهد شــد. بانک ها 
و موسســات اعتبــاری مکلفند ســود مزبور را 
در حســاب معین جداگانه ای ذیل ســرفصل 

»حساب سایر اندوخته ها« نگهداری نمایند. 

تمدید مهلت جشنواره عکاسی 
»نمای ملی«

بانک ملی ایران مهلت شــرکت در جشــنواره 
عکاســی »نمای ملــی« را تا بیســتم آبان ماه 
تمدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، عالقه مندان به عکاســی می توانند عالوه 
بر سایت از طریق پســت الکترونیکی به آدرس 
prs@bmi.ir  و یا از طریق پیام رســان های 
شــبکه های اجتماعی آثــار خود را به شــماره 
تلفن 0۹0۳۳۷۹۷225 در قالــب فایل با ذکر 

مشخصات فردی ارسال کنند.
با تمدید مهلت این جشــنواره عالقه مندانی که 
موفق به ارسال عکس های خود شده بودند نیز 
می توانند در این مدت عکس های بیشــتری را 
جهت شرکت در جشنواره ارسال نمایند.این جشنواره 
در پاسداشت نود و یکمین سال تأسیس بانک ملی 
ایران  و با دعوت از تمامی هنرمندان و عکاســان 
حرفه ای سراســر کشــور، با هدف بهره گیری 
از همه ظرفیت هــای هنری و بررســی طراحی 
و معمــاری بناهای ایــن بانک، ترویــج فرهنگ 
بانکــداری نویــن و تبیین الگوهــای رفتاری در 

بانکداری الکترونیک و دیجیتال برگزار می شود.



 زمستان تولید و تهدید امنیت انرژی 

سالِم پارس جنوبی به عصر نگهداشت تولید
هانی تبریزی   دو دهــه قبل وقتــی در پی یک 
لرزه نگاری وســیع در بســتر آب های خلیج فارس، 
وجود یک مگافیلدگازی ارزشــمند به اثبات رسید، 
اراده توســعه ای کشــور بــرای بهره بــرداری از این 
ذخیره گرانبها بسیج شــد، از میانه دهه ۷0 شمسی 
تا اواسط ســال های دهه ۹0 یعنی به مدت قریب 20 
سال مفهوم »توســعه میدان پارس جنوبی« و تولید 
گاز در باالترین میزان ممکــن یک »اصل راهبردی« 
برای صنعت نفت ایران محسوب می شد، این گزارش 
البته مجالی برای طرح و بحث درباره برخی اشتباهات 
راهبردی یا کجروی های عملیاتــی در خالل برخی 
از این سال ها نیســت، اما همین قدر اشاره کنیم که 
تغییراتی در روند توسعه یا طرح ریزی مدل توسعه ای 
آزمون و خطا در برخی از ســال های این دوره ســبب 
شد مفهوم توسعه این میدان به کالفی پیچیده تبدیل 
شــود، فشــارها و محدودیت های بیرونــی همچون 
تحریم های ابتــدای دهه ۹0 نیز مزید بر علت شــد و 
نه تنها روند توســعه این میدان در بخــش ایرانی را با 
کندی مواجه ســاخت، بلکه از آن مهم تر مدل توسعه 
آن را با تغییر روبه رو ســاخت. برای مثــال، در حالی 
که از ابتدا برای تولید LNG بــا تکیه بر تولید برخی 
فازهای این میدان طراحی گسترده ای صورت گرفته 
بود، اما با تغییراتی که در سطوح ارشد دولت ها رخ داد 
از اواســط دهه ۸0 مدل زنجیره توسعه پارس جنوبی 
تغییر کرد و طرح هــای LNG نیز عمــال به محاق 

فراموشی روانه شد.
یا در رویه ای دیگر، در شــرایطی که همکاری وسیع 
با شــرکت های خارجی دارای دانش فنــی و تجربه 
عملیاتی یک گزینه موثر در شتاب بخشــی به توسعه 
میدان پارس جنوبی بود، امــا مقاومت هایی فاقد ادله 
موجه اقتصادی – فنی و صرفا با تکیه بر اندیشه اجرای 
عملیات توسط ایرانی ها سب شد تا تغییری اساسی در 
شکل اجرا و زمان بندی توســعه این میدان رخ بدهد 
که نمونه اوج آن طرح توســعه ۳5 ماهه فازهاســت، 
طرحی که هم ســبب اتالف منابع شد و هم در نهایت 

گرهی از روند توسعه این میدان باز نکرد.
هرچند باید این نکته را هم یادآور شــد که مشارکت 
شــرکت های ایرانی در عملیات توســعه این میدان 
سبب تقویت بنیه توســعه ای کشور شد، اما این اتفاق 
مثبت در اثر »مشــارکت« شرکت های داخلی حادث 
شد، در حالی که تفکر ضربه زننده به توسعه این میدان 
)یا شاید در تفســیری موســع، تفکری که به کلیت 
توســعه ملی ایران ضربه زد( با نفی هر نوع همکاری با 

شرکت های خارجی همراه بود.

به هر روی کار توســعه این میدان با همــه این فراز و 
فرودها، در 20 سال گذشته به سرانجام رسیده است، 
ایران توانســت در دوره کاری دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم تاکنون، ظرفیت تولید گاز طبیعی از میدان 
مشترک با قطر را به حدود ۶۶0 میلیون مترمکعب در 
روز افزایش دهد و پیش بینی کارشناســان مطلع این 
است که  با نصب و راه اندازی پنج سکوی گازی پارس 
جنوبی در فازهای ۱۳، ۱4 و 24-22 تا پایان سال ۹۸، 
حدود ۷0 میلیون مترمکعب نیز بر ظرفیت پیشــین 

تولید روزانه گاز غنی افزوده شود.

زمستان تولید و تهدید امنیت انرژی  
برآوردهای فنی و کارشناسی این احتمال را با جدیت 
مطرح می کنند که از حوالی ســال ۱400 شمسی و 
با فرض تولید حداکثــری از این میدان، کاهش تولید 
از میدان آغاز خواهد شــد، در خوشبینانه ترین حالت 
هم این وضعیت در فاصله زمانی میان ســال ۱400 تا 
۱404 رخ خواهد داد. به تعبیری دیگر دولت سیزدهم 
جمهوری اســالمی به هر حــال با پدیــده ای به نام 
کاهش تولید از بزرگ ترین منبع تامین انرژی کشور 
مواجه خواهد شد، اما چرا این کاهش تولید عامل یک 

تهدید ملی است؟  
ما در یک دهه گذشــته بخش قابل توجهی از انرژی 
کشــور را به ذخایر گازی گره زده ایم، تامین انرژی در 
دورترین روستاها و شــهرها هم بر عهده گاز طبیعی 
قرار گرفته اســت، همچنین دو صنعت مهم و کلیدی 
پتروشیمی با خوراک گاز و پاالیشگاه دریافت کننده 
میعانات گازی هم بر محور و به اتــکای تولید باثبات 
ذخایر گازی ایران شکل گرفته است، بخش عمده ای 
از همه اینها به اتکای تولید گاز از مخزن پارس جنوبی 
اســت، اما باید یادمان باشد که ســخاوت مخزن هم 
حد و حصری دارد، وجــود آب در داخل مخزن پارس 
جنوبی و احتمال باال آمدن آن که به شــکل گیری تله 
گازی منجر می شــود تهدیدی »احتمالی« نیست، 
بلکه یک واقعیت فنی اســت که باید برای مواجهه با 
آن برنامه ریزی دقیق داشــت. مــا در مرکز مطالعات 
اقتصادی سرزمین انرژی به این نتیجه رسیده ایم که 
باید سطح هشدار را نســبت به همه احتماالتی که در 
مخزن پارس جنوبی در خالل یک دهه آینده ممکن 
است رخ دهد باالتر برد، به همین دلیل از آن به عنوان 

یک مولفه تهدیدزا برای امنیت ملی یاد می کنیم.
بر همیــن اســاس، مواجهه بــا رویدادهــای قابل 
پیش بینی که بر سرشت و سرنوشت اقتصاد کل کشور 
تاثیر دارد نیازمند تدویــن یک »راهبرد ملی غیرقابل 

تغییر« اســت. در ابتدای همین گزارش یادآور شدیم 
که در فاصله ســال های میانی دهه ۸0 تا ابتدای دهه 
۹0 و به دلیل تغییر دولت، ریل توســعه پارس جنوبی 
تغییر کرد، همیــن تغییر ریل »بدموقع« و اشــتباه 
سبب شد تا اصل توسعه با یک شبه بحران مواجه شود 
که بخش قابــل توجهی از انــرژی برنامه ریزی دولت 
بعدی به رفع و حــل آن اختصاص یافــت. ما اکنون 
نیازمند این هستیم که با یک اجماع فنی – مدیریتی، 
راهبرد ملــی غیرقابل تغییری بــرای مواجهه با افت 
تولید میدان پــارس جنوبی تدوین کنیــم که تغییر 

دولت ها و تغییر تفکرات قادر به تغییر آن نباشد.

چه باید کرد؟
البته پاســخ دادن به این دغدغه کــه از نظر فنی چه 
باید کرد در صالحیت ما نیســت، اما برخی رویکردها 
و اندیشــه هایی که می تواند بــرای موفقیت عملیات 
نگهداشــت تولید در پارس جنوبی و نجات بخشــی 
این میدان از تهدیدهای پیش رو خطرآفرین باشــد 
قابل پیش بینی و ارزیابی اســت. بر اساس تجربیات 
فنی پیشــین، مواجهه با افت تولید در پارس جنوبی 
نیازمند »فشارافزایی گاز در مخزن« است، اما همین 
فعالیت فنــی دو پیش نیــاز اساســی دارد که وجود 
سازه مســتحکم برای تحمل تجهیزات در سکوهای 
بهره بــرداری و در اختیار داشــتن کمپرســورهای 
فشــارافزایی گاز اســت، به ویژه این کمپرســورها با 
طراحی و متالوژی ویژه، یک تجهیز خاص در صنعت 
نفت محسوب می شــوند که تاکنون در صنعت نفت 
ایران نه ساخته شده و نه تجربه استفاده از آن را داریم.

خطر محتمل دقیقا در همین نقطه شــکل می گیرد، 
اینکه در تالش برای دسترســی به ایــن تکنولوژی، 
بخواهیم فرصت ســوزی کنیم بزرگ ترین تهدیدی 

است که می شود متصور شد.
مشــابه همین تجربه را در دوره توسعه پارس جنوبی 
داشته ایم؛ دورانی که تفکر »همه چیز ساخت داخل« 
به اندیشه غالب و مسلط بر شــریان توسعه ای کشور 
تبدیل شــده بود، اما کسی هزینه ناشــی از تاخیر در 
توسعه به دلیل معطلی کشور در دسترسی به فناوری 
یا تجهیــزات را حســاب نمی کرد.دولت ســیزدهم 
برای مواجهه با شــرایط افت تولید پــارس جنوبی، 
گزینه هــای »انتخابی« نــدارد، شــرایط مخزن به 
گونه ای اســت که به هر روی چنین اتفاقی رخ خواهد 
داد، مدیران حرفه ای هم این موضوع را تذکر داده اند، 
پس الزم اســت از االن بــه فکر مواجهه با شــرایطی 
باشیم که ستون تامین انرژی کشور را تهدید می کند.
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وز دیگر به ایران  سابیتی ۱۰ ر

می رسد
مدیرعامــل شــرکت ملی نفتکش در تشــریح 
 )SABITI( آخرین وضــع نفتکش ســابیتی
اعالم کرد که این نفتکش ۹ تــا ۱0 روز آینده به 

آب های ایران می رسد.
نصراهلل سردشــتی در گفت وگو با شــانا با اشاره 
به اینکه این نفتکش ظرف کمتر از 24 ســاعت 
آینده به تنگه باب المندب می رسد، اظهار کرد: 
کارکنان این نفتکش در شرایط ایمن و سالمت 

هستند.
وی با یادآوری اینکه دو مخــزن اصلی نفت این 
کشــتی آســیب  دیده اســت، وضع ایمنی این 
نفتکش را مطلــوب ارزیابی کــرد و گفت: این 
نفتکش با حداکثر ســرعت به ســمت ایران در 

حرکت است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، با اشاره به 
اینکه محموله این نفتکش نفت خام بوده، تاکید 
کرد: نشــت نفت از دو مخزن آســیب دیده این 

نفتکش به طور کامل مهار شده است.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شــورای اســالمی نیز در این باره 
گفت: این حادثه بــرای اولین بار نبوده و حوادث 
مشــابه دیگری نیز وجود دارد لذا باید ابعاد این 

موضوع بررسی شود.
کمال دهقانی فیروزآبــادی در واکنش به هدف 
قرار گرفتن نفتکش ایرانی »سابیتی«  در دریای 
ســرخ، اظهار داشــت: موضوع مذکور از طریق 
دســتگاه های مربوطه در حال بررســی بوده تا 

مشخص شود این اتفاق چطور رخ داده است.
نماینــده مــردم تفــت و میبــد در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اهمیت دوچندان 
ایجــاد امنیــت پایــدار در منطقــه از طریق 
همکاری های مشترک همسایگان، ادامه داد: 
بر این اساس مشــاهده می شود که طرح صلح 
هرمز به عنوان طرحــی اصولی و راهبردی در 
سیاست خارجی ایران می تواند در این زمینه 

موثر واقع شود.
نفتکش ایرانی SABITI متعلق به شرکت ملی 
نفتکــش )NITC( صبح جمعــه، ۱۹ مهرماه 
در دو انفجــار جداگانــه در ۶0 مایلی بندر جده 
عربستان سعودی رخ داد، دچار انفجار در بخش 

بدنه شد.

خ خوراک پاالیشگاه ها   نر
کاهش یافت

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی گفت: در پی انتقادات نســبت به شــرکت 
ملی نفــت درباره نوع قیمت گــذاری خوراک 
پاالیشــگاه ها، اکنون نرخ خــوراک به قیمت 

شهریورماه سالجاری بازگشته است.
ســید حمید حســینی، ســخنگوی اتحادیه 
صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفــت، گاز و 
پتروشــیمی در گفتگو با مهر با بیــان اینکه در 
پی انتقادات مطرح شــده نسبت به شرکت ملی 
نفت ایران دربــاره نوع قیمت گــذاری خوراک 
پاالیشــگاه ها اکنون نــرخ خوراک بــه قیمت 
شهریور ماه سال جاری بازگشــته است، گفت: 
روز گذشــته به دلیل انتشار خبر اصابت موشک 
به نفتکــش ایرانی، قیمت نفــت افزایش یافت. 
همین افزایش قیمت موجبــات نگرانی افزایش 
مجدد قیمت خوراک پاالیشــگاه هــا را فراهم 

کرده است.
وی افزود: انتظار ما از شرکت ملی نفت ایران این 
بود که خوراک پاالیشگاه را با نرخ تخفیف دار در 

اختیار پاالیشگاه ها قرار دهند.
به گفته حســینی بنزین و گازوییل در بورس 
انرژی به طور میانگین در هر تن ۱00 دالر زیر 
قیمت های جهانی فروخته می شــود چرا که 
این منطقه کشش قیمت هایی مطابق نرخ های 

بین المللی را ندارد.



  دستاوردهای سفر رییس کل بانک مرکزی به آذربایجان غربی

وپا وازه ار ونق تجارت و تولید در در ر
خریدار   عبدالناصــر همتی، رییــس کل بانک 
مرکزی روز جمعه گذشــته بــا همراهــی مدیران 
بخش های مرتبط به بررسی وضعیت تولید و تجارت 
در آذربایجان غربــی پرداخــت و در پایــان بازدید 
و گفت وگوهــای طوالنی و بیش از ۱0 ســاعته خود، 
خبرهای خوشی را برای این اســتان به همراه داشت 

که لبخند رضایت را بر لبان فعاالن این عرصه نشاند.
اگرچه مالحظات مربوط بــه طبقه بندی اطالعات در 
شرایط تحریم موجب شــد تا اطالعات اندکی از این 
جلســه به بیرون درز کند اما گام های شفاف و همت 
بلند مسووالن کشــوری و استانی برای رفع مشکالت 
تجار و تولیدکنندگان مشــهود بــود و اطالعات قابل 
عرضه در این زمینه پیشــرفت های قابــل توجهی را 

پیش روی اقتصاد استان قرار می دهد. 
سفر همتی به آذربایجان غربی آن هم چند روز پس از 
حضور غالمرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر امــور خارجه در مناطــق مرزی بــا هدف رفع 
مشکالت صادراتی به شــمال عراق را می توان جلوه 
توجه دولت به ظرفیت های بازرگانی این استان مرزی 
در شرایط تحریم به شــمار آورد؛ ظرفیت هایی که در 

نوع خود کم نظیر و در برخی از موارد بی نظیر است. 
زیــرا آذربایجان غربــی در حقیقــت دروازه ایــران 
به ســمت اروپاســت و در امتــداد ۹۶۷ کیلومتر از 
مرزهای ایران با کشــورهای عراق، ترکیه و جمهوری  
خودمختــار نخجوان قــرار دارد و از معــادن غنی و 
متنوع، کشــاورزی بالفعل و ظرفیــت صنعتی بالقوه 
برخوردار می باشــد؛ بر همین اساس ســکاندار یکی 
از مهمترین بخش های اقتصادی کشــور در یک روز 
تعطیل، نویدبخش رفع موانــع در تجارت و تولید این 

استان مرزی بود. 

 آذربایجان غربی، طالیه دار مبارزه
 با تحریم های ظالمانه

تا جایی که اســتاندار آذربایجان غربی که با توجه به 
سوابق کاری اش نقش برجسته ای در توسعه تجارت 
و کاهش نرخ بیکاری این اســتان مرزی دارد، معتقد 
است که آذربایجان غربی در شــرایط امروز نقش اول 
مبارزه با تحریم در کشــور را دارد و بایــد از این نقش 

بیش از پیش استفاه شود.
محمدمهدی شــهریاری کــه طی ســال های اخیر 
برای رفع موانع بازرگانــی در ۶ پایانه و بازارچه مرزی 
و منطقه آزاد ماکو همــواره در تکاپو بوده اســت، بر 
این موضوع مهم تاکید می کند که این اســتان توان 
تامین بخش عمده ای از نیازهای کشــور در شــرایط 

تحریم را دارد.وی با اشــاره به دســتاوردهای مثبت 
اقتصادی آذربایجان غربی در کاهــش نرخ بیکاری، 
رشد مشــارکت اقتصادی و اشــتغال و کسب جایگاه 
برتر کشــور در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اضافه 
کرد: این تحوالت مثبــت و امیدآفرین با کمک همه 
مجموعه های اســتان به دســت آمده اســت و پاسخ 
مثبت مسووالن کشــوری به این پیشرفت ها، توجه 
بیش از پیش بــه ظرفیت های این اســتان مرزی به 

شمار می رود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دولت در شــرایط سخت 
تحریم به سر می برد، نگاه ویژه ای در خصوص تامین 
ســرمایه در گردش، برگشــت ارزهــای صادراتی، 
تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و اعطای تسهیالت 
ویژه به این اســتان معطوف شده اســت و بر همین 
اســاس این اســتان توان تامین بخش عمــده ای از 

نیازهای داخلی را دارد.
اســتاندار آذربایجان غربــی افزایش اعتبــار و رفع 
محدودیت های بانکی، تســهیل در واگذاری امالک 
تملیکی و افزایش میزان و ســهم استان از تسهیالت 
اشــتغال پایدار روســتایی را از جمله نیازهای استان 
برشمرد.رییس کل بانک مرکزی نیز در پایان سفرش 
به ارومیه در جمــع خبرنگاران حاضر شــد و گفت: 
پنج هزار میلیــارد ریال اعتبار ویژه برای ســرمایه در 
گردش بخش تولید آذربایجان غربی اختصاص یافت 
که به صورت تسهیالت در اختیار صاحبان آن ها قرار 

می گیرد.
عبدالناصر همتی افزود: بیشــتر از این میزان نیز اگر 
الزم باشد، بانک ها می توانند تامین کنند تا مشکالت 

بخش تولید در این استان حل شود.

واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی از سوی 
استانداری احصا می شود

وی اضافه کــرد: یکی از مهمترین درخواســت های 
بخش تولیــد آذربایجان غربــی تامیــن نقدینگی 
واحدهای تولیدی بود که قرار است واحدهای نیازمند 
در این خصوص از سوی اســتانداری احصا شده و در 
اختیار بانــک مرکزی قــرار گیرد تا زمینــه اعطای 

تسهیالت به آنها فراهم گردد.
وی با اشاره به برگزاری جلســه چهارساعته با فعاالن 
اقتصادی آذربایجان غربی و نتایج بســیار خوب این 
جلســه، بیان کرد: یکی از مهمترین مشــکالت این 
فعاالن نحوه برگشــت ارز ناشــی از صادرات بود که 
تصمیم گرفته شــد حداقل 50 درصد نخست این ارز 

به صورت اسکناس وارد کشور شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آذربایجان غربی 
در ســال جاری روند بســیار خوب صادراتی را پشت 
سر گذاشته  اســت، ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال 
شــاهد صادرات ۹00 میلیون دالری از این اســتان 
بودیم که این رقم تا پایان ســال بــه 2 میلیارد دالر 

خواهد رسید.
وی گفت: بانک مرکزی همراهی با تجار را همواره در 
ســرلوحه کار خود قرار داده و در صدد حل مشکالت 

این بخش با توجه به ظرفیت های منطقه ای است.
وی بــا ابــراز خرســندی از دیدارهــا و جلســات 
خوب و ســازنده امــروز خود بــا فعــاالن اقتصادی 
آذربایجان غربی، گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخــه اقتصاد کشــور امری ضروری اســت و از 
این رو معاونت ارزی بانــک مرکزی تالش خواهد کرد 
مشکالت فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان در زمینه 

بازگشت ارز حاصل از صادرات را برطرف کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسالمی نیز 
با ابراز خرســندی از حضور رییس کل بانک مرکزی 
در آذربایجان غربی گفت: موضوع اشتغال، رفع موانع 
تولید، تســهیل صادرات، همکاری بانک ها به ویژه در 
خصوص خرید سیب، پیمان ســپاری ارزی و حل آن 
توســط صرافی ها، افزایش ســهم آذربایجان غربی از 
صندوق توســعه ملی و لزوم ایجاد بانک مشترک در 
این استان با کشورهای همسایه از جمله موارد مطرح 
در نشست فعاالن اقتصادی با رییس کل بانک مرکزی 
بود.رییس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانی 
ارومیه نیز با اشــاره به دســتاوردهای سفر »همتی« 
به این اســتان، گفت: مهمترین دغدغــه ما در بخش 
کشاورزی اســتان در زمان حاضر صادرات محصول 
ســیب اســت و یکی از پیشــنهادهای ما در دیدار با 
رییس کل بانک مرکزی، استثنا کردن سیب از تعهد 
ارزی بود که قول کمک در این خصوص از ســوی این 
بانک داده شد.بهنام تاج الدینی با اشاره به پیش بینی 
تولید چهار میلیون تن ســیب در کشــور طی سال 
جاری، اضافه کرد: سهم آذربایجان غربی از این میزان 
تولید یک میلیون و 200 هزار تن است که برای بهبود 
شرایط تولیدکنندگان و تجار می توان از ظرفیت قابل 
توجه صادراتی در این بخش استفاده کرد و بخشی از 

سیب تولیدی را در اختیار بازارهای هدف قرار داد.
وی بیان کــرد: در دیدار با رییــس کل بانک مرکزی 
قول های مســاعدی در این خصوص داده شد که در 
صورت عملیاتی شدن آنها، مشــکل امسال سیب در 
آذربایجان غربی و برخی از اســتان های فعال در این 

عرصه حل می شود.
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از هزینه بازیافت کاالها!
در حالیکه محل تخصیص هزینه بازیافت کاالها 
از بازیافت کنندگان به وزارت کشور تغییر کرده، 
نایب  رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران ضمن 
مخالفت بــا این موضوع، اظهار کــرد که وزارت 
کشور در این تغییر به دنبال ایجاد درآمد پایدار 

برای شهرداری هاست.
بحث دریافت هزینه بازیافت کاالها برای توسعه 
صنعت بازیافت، موضوعی اســت که پیشتر نیز 
در مــاده ۱2 آئین نامه اجرایــی قانون مدیریت 
پســماند ذکر شــده  بود، اما به دلیــل مغایرت 
با اصل 5۱ قانون اساســی در ۱4 ســال گذشته 
اجرا نشــده اســت؛ چراکه طبق اصل 5۱ قانون 
اساســی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به 
موجب قانون و از طرفی آئین نامه اجرایی، قانون 
محســوب نمی شــود. اما اکنون این موضوع در 
الیحه کمک به ســاماندهی مدیریت پسماندها 
گنجانده شــده که تبدیل به قانون شــود و این 
روزها در مجلس شورای اسالمی در دستور کار 

است.
پنج ماده از این الیحه در آخریــن روز تیرماه در 
صحن علنی مجلس تصویب شــد و ماده ششم 
که با تغییر در دســتور کار مجلــس قرار گرفته، 
احتمــاال در روزهــای آینده به آن رســیدگی 

می شود.
مــاده ششــم ایــن الیحه بیــان می کــرد که 
»تولیدکننــدگان و واردکنندگان مــواد اولیه، 
قطعات و کاالها که تمام یا قســمتی از آنها قابل 
بازیافت اســت، موظف بــه بازیافت پســماند 
حاصل از مواد و کاالهای خود هســتند؛ در غیر 
این صورت موظفند یک  در هــزار ارزش کاالی 
خود را در ابتدای زنجیــره از طریق وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به حســابی نــزد خزانه داری 
کشــور واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست 
مکلف  اســت با مبادله موافقت نامه با ســازمان 
برنامه و بودجه کشور به تخصیص وجوه یادشده 
به بازیافت کنندگان به نســبت بازیافت پسماند 

حاصل از هریک از کاالهای مزبور، اقدام کند«.
در این رابطه اشــکان معمــارزاده، نایب  رییس 
اتحادیــه صنایــع بازیافت ایــران در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد که هنگام قرائت این الیحه 
در صحن علنی مجلس در ســی و یکم تیر ماه، 
عبارت صنــدوق ملی محیط زیســت به وزارت 

کشور، تغییر پیدا کرده است.
به گفته نایــب  رییس اتحادیــه صنایع بازیافت 
ایــران، منابــع دریافتــی از واردکننــدگان و 
تولیدکنندگان باید در اختیار یک نهاد واســط 
مالی مســتقل و بی طرف قرار بگیرد تا از طریق 
آن بین بازیافت کننــدگان هر کاال به نســبت 

بازیافت کاالها توزیع شود.
وی با بیان اینکه وزارت کشــور و شــهرداری ها 
همچــون شــرکت های بازیافــت کننــده و 
امحاکننــده، از مجریان مدیریت پســماند در 
کشور هستند، تصریح کرد: اینکه منابع حاصل 
از هزینه بازیافت در اختیار هــر یک از مجریان 
مدیریت پســماند قرار گیرد، به معنای تبعیض 
میان مجریان است و وقتی که آن نهاد یک نهاد 
حاکمیتی مثل وزارت کشور باشد، این به معنای 
سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی خواهد بود. 
این مســئله در شــرایطی که در یک سال اخیر 
صدها واحد تولیدی صنعت بازیافت ورشکسته 
شده اند، می تواند منجر به ورشکستگی کل این 

صنعت شود.
معمارزاده با بیان اینکه این پــول باید وارد یک 
نهاد مستقل مالی شــود و در اختیار طیف های 
مختلف مدیریت کننده پسماند قرار گیرد، گفت: 
در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی که هفته گذشــته برگزار شد، نماینده 
وزارت کشور برای دفاع از تغییر الیحه گفت که 
به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها از 

طریق دریافت این پول است.



رشد ۲۶ درصدی معامالت در نیمه اول مهر

تغییر مسیر پاییزی بازار مسکن 
محسن محروقی    اگرچه بررســی آمار معامالت 
خرید و فروش مســکن در مهرماه سال های گذشته 
حکایت از کاهش 20 تا 50 درصدی حجم قراردادها 
در این ماه نســبت به شــهریورماه دارد، اما گزارش 
منتشر شده از ســوی اتحادیه صنف مشاوران امالک 
تهران نشــان می دهد که وضعیت تعداد قراردادهای 
امضا شــده در ۱۶ روز ابتدایی مهر سال جاری نسبت 
به همین مدت درشــهریور ماه، رشــد 2۶ درصدی 

داشته است.
بهبود حجــم معامالت در نیمه نخســت مهر ســال 
جاری نســبت به نیمه نخســت شــهریور ماه ۹۸ در 
شــرایطی ثبت می شــود که در مهرماه سال گذشته 
تعداد معامالت نســبت به شــهریور همان سال 4۳ 
درصد کاهش یافت یا در مهر ماه ۹۶ شــاهد افت ۱۱ 
درصدی معامالت مسکن نســبت به شهریور همان 
ســال بودیم، برهمین اســاس معادالت بازار مسکن 
در مهر ماه سال جاری نســبت به مدت مشابه خود در 
سال های گذشته تغییر کرده است و با وجود آنکه آغاز 
نیمه دوم هر سال، کاهش تعداد قراردادهای خرید و 
فروش نســبت به ماه قبل رقم می خورد، در مهر ۹۸ 
که بازار مسکن رکود عمیقی را تجربه می کند، حجم 
معامالت نســبت به شــهریور ماه بهبود یافته است.

براســاس گزارش اتحادیه امالک در ۱۶ روز ابتدایی 
مهرماه ۹۸، 2 هزار و 2۷4 قــرارداد خرید و فروش در 
شهر تهران به امضا رسیده اســت که نسبت به همین 
زمان در ماه قبــل 2۶ درصد افزایش و نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبل ۶۹ درصد کاهش نشان می دهد، 
البته ناگفته نماند که ثبت 2 هزار و 2۷4 قرارداد خرید 
و فروش مســکن در۱۶ روز ابتدایی مهرماه درحالی 
است که حجم معامالت مسکن طی ۳۱ روز شهریور 
ســال جاری، 2 هزار و ۸00 فقره قرارداد امضا شــده 

است.
اما افزایش نسبی تعداد قراردادهای خرید و فروش 
مسکن در ۱۶ روز نخســت مهر ماه می تواند دالیل 
مختلفی داشــته باشــد، از واکنش مثبت گروهی 
از متقاضیــان مصرفی بازار مســکن بــه کاهش 
قیمت ها طی مرداد و شــهریورگرفته تا ثبات نرخ 
ارز و افزایش اطمینان به شــرایط عمومی اقتصاد، 
همگی موجب شــدند که تلنگر کوچکــی به بازار 
مســکن بخورد و معامالت تا حدودی نسبت به ماه 

قبل رشد کند.
البته اغلب فعاالن و مســووالن بازار مسکن طی یکی 
دوماه گذشــته بارها پیــش بینی کردند کــه تعداد 
قراردادهای خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال 

جاری با کاهش مواجه می شــود و رکود بازار مسکن 
عمیق تر می شود، چندی پیش بود که حسام عقبایی، 
نائب رییــس اتحادیه صنف مشــاوران امالک گفت: 
در نیمه دوم ســال رکــود در بازار مســکن عمیق تر 
می شود بطوری که بازار مسکن چنین رکودی را طی 

سال های گذشته تجربه نکرده است.

 تناقض آمار و گزارش های میدانی
با وجود آنکه براســاس آمار اتحادیه مشاوران امالک، 
تعداد قراردادهای خرید و فروش مســکن در مهر ماه 
نســبت به ماه قبل بهبود یافته اســت، اما تازه ترین 
گزارش میدانی از مناطق مختلــف پایتخت حکایت 
از کاهش حجــم معامالت در نیمه نخســت مهر ماه 
نسبت به شهریور ماه دارد. مشاوران امالک 5 منطقه 
پایتخت )شمال، مرکز، غرب،  شرق و جنوب( همگی 
بر این موضوع اذعان داشــتند کــه کاهش قیمت ها، 
تاثیرمحسوســی بر معامالت نداشــته است و جهش 
قیمت ها طی یک سال و نیم گذشته به اندازه ای بوده 
اســت که کاهش چند درصدی نمی تواند کمکی به 

وضعیت بازار کند.
به گفته آنها تنها فروشــندگانی که پول الزم هستند، 
اقدام بــه کاهش محســوس قیمت هــا می کنند و با 
خریدار کنار می آیند اما مابقی فروشــندگان، به علت 
عدم شفافیت بازار مســکن، دست و دلشان به فروش 
واحدهایشــان نمی روند، اگرچه از ســوی دیگر هم 
خریداران این بازار، به دلیل جهش قیمت مســکن و 
کاهش تــوان اقتصادی قادر به خرید مســکن نبوده 
و اغلــب متقاضیان مصرفی مســکن از بــازار خارج 

شده اند.
در این میان، دولت هم حمایت چندانی از خریداران 
بازار مســکن و همچنین طرف عرضه ندارد برهمین 
اساس به نظرنمی رسد که طی دوسه سال آینده تغییر 

محسوسی در رکود بازار مسکن رخ دهد.

وضعیت بازار در یک سال و نیم گذشته
درشــرایطی که برخالف انتظارها و پیــش بینی ها 
شــاهد بهبود حجم معامالت مســکن در مهر سال 
جاری بودیــم بررســی وضعیت بازار مســکن طی 
یکسال و نیم گذشــته و آنچه بر این بازار حاکم بوده 
می تواند در شفافســازی تحوالت آتی بخش مسکن 
راهگشا باشد، جهش قیمت مسکن که از اردیبهشت 
سال گذشته آغاز شــده بود با فراز و نشــیب بسیار تا 
مردادماه ســال جاری ادامه داشــت، یعنی درحالی 
که قیمت هــا در اردیبهشــت افزایش یافــت و این 

رشــد به صورت ماهیانه در ماه های بعدی هم تداوم 
پیدا کرد اما درصد رشــد قیمت در ماه های مختلف 
نوســان داشــت، البته در نیمه ابتدایی سال گذشته 
قیمت ها، ماهیانه در بازه بیــن ۸ تا ۱0 درصد افزایش 
داشــت تا اینکه با آغاز مهر ماه، رشــد ماهیانه قیمت 
مسکن روندی تقریبا کاهشــی را تجربه کرد و جز در 

اسفندماه، شاهد افت قیمت ها بودیم.
اما با آغاز ســال جاری و در اردیبهشــت مــاه دوباره 
قیمت ها رشــد کرد این افزایــش در ماه های بعدی 
ادامه نیافت و در خرداد و تیر، افزایش قیمت چندانی 
را نداشــتیم و حتی در مرداد و شهریور با کاهش رشد 

ماهیانه قیمت ها مواجه شدیم.
در بخش حجم معامالت ثبت شــده، از ابتدای سال 
گذشــته همگام با افزایش قیمت ها، حجم معامالت 
روندی نزولی را طی کرد تا اینکه در مرداد ســال۹۸، 
معادله بازار مســکن تغییر کرد و رشد قیمت مسکن 
نسبت به ماه قبل روندی کاهشــی پیدا کرد این روند 
در شــهریور ماه هم تداوم یافت در این شرایط، تعداد 
قراردادهای خرید و فروش به ســیر نزولی خود ادامه 
داد یعنی با وجود افــت قیمت ها، معامــالت بهبود 
نیافت و تعداد قراردادهای امضا شــده در شهریورماه 
با منفی ۷4 درصد به پایین ترین سطح خود طی شش 

سال اخیر رسید.

ثبات معامالت در کل کشور
درشــرایطی که نشــانه های مثبتی از رشــد نسبی 
قراردادهــای خریــد و فــروش مســکن در ۱۶ روز 
ابتدایی ســال جاری نسبت به مدت مشــابه ماه قبل 
در تهران داشــتیم اما بررســی قراردادهای خرید و 
فروش و همچنین رهن و اجاره در کل کشــور، تغییر 

محسوسی را در این قراردادها نشان نمی دهد.
مطابق گزارش اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران، 
در ۱۶ روز نخســت مهرمــاه ۱۳۹۸ در کل کشــور، 
۱۶ هزار و 400 قرارداد خریــد و فروش ملک به امضا 
رسیده که نســبت به زمان مشابه ســال گذشته 55 
درصد کاهــش یافته که تفاوت معناداری نســبت به 
ماه قبل نداشته اســت. در همین مدت همچنین 2۷ 
هزار و 5۱۸ اجاره نامه در کل کشــور 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 شده است، تعداد قراردادهای اجاره 
در تهــران ۷5۱2 فقره بود که نســبت به مهر ســال 

گذشته، ۷ درصد کاهش یافته است.
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 نخستین پس لرزه های اصالح 
وام مسکن

در حالی که بانــک عامل مســکن، اعطای وام 
مسکن از محل اوراق تسهیالت را به خانه های با 
عمر 25 سال ساخت نیز تعمیم داده، نرخ اوراق 
تسهیالت مســکن درواکنش به این بخشنامه با 

اندکی افزایش مواجه شد.
بانک عامل بخش مســکن هفته گذشته اعالم 
کرد تســهیالت خرید مســکن از محــل اوراق 
تسهیالت از این پس با 5 ســال افزایش سن بنا 
از خانه های با قدمت حداکثر 20 ســال ساخت، 
به واحدهای مسکونی تا 25 سال ساخت از زمان 
صدور پروانه ســاختمانی نیــز پرداخت خواهد 

شد.
این افزایش سقف سنی بناهای مشمول دریافت 
وام مسکن از محل اوراق تسهیالت عالوه بر آنکه 
اندکی در تعداد معامالت مســکن در ماه جاری 
تأثیر گذاشته، بر قیمت اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مســکن نیز تأثیر افزایشــی داشته 

است.
نرخ اوراق تســهیالت مســکن در هفته های 
گذشــته در واکنش به کاهش شــدید تعداد 
معامالت مســکن که در آمار شــهریور ماه 
امســال به 2 هزار و ۸۸5 فقره رســیده بود، 
در حال ورود به کانال 20 هــزار تومانی بود 
و تا ۳۳ هزار تومان نیز کاهش داشــت، اما در 
معامالت آغازین هفته جاری و در نخســتین 
واکنــش بــازار به بخشــنامه جدیــد بانک 
مســکن بار دیگر روند افزایشــی نرخ اوراق 
تســهیالت مســکن به معامــالت نمادهای 
تسه بازگشت و در رقم باالی 40 هزار تومان 

ثابت ماند.
دیروز هر چند که از نظــر تعداد برگه های خرید 
و فروش شــده، شــاهد کاهش معامالت اوراق 
تسهیالت مسکن بودیم که این موضوع با توجه 
به اینکه به طور ســنتی همه ســاله در ماه های 
صفر )قمری( و مهر )شمسی( معامالت مسکن 
کاهش می یابد اما مجــددا در آذرماه معامالت 
مســکن جان تازه ای می یابــد، اتفاقی طبیعی 

محسوب می شود.
دیروز گرانترین برگه های تســهیالت مســکن 
با قیمت 4۱ هــزار تومان به ۶ نمــاد معامالتی 
اختصاص داشــت که 5 نماد آن صادره در سال 
گذشــته بود و تنها یکی از این ۶ نماد معامالتی 
4۱ هزار تومانی در ســال جاری )تســه ۹۸02 
اوراق تسهیالت مســکن صادره در اردیبهشت 

۹۸( صادر شده بود.
همچنیــن در معامالت شــنبه 20 مهــر اوراق 
تسهیالت مســکن، ۶ نماد معامالتی نیز در بازه 
40 هــزار تومانی عرضه شــد هرچند که برخی 
دیگر از نمادهای تسه، نرخ ۳5 تا ۳۹ هزار تومان 

را ثبت کردند.
علی رغم آنکه در معامالت اوراق تســهیالت 
مسکن، همه ماهه بیشــترین تعداد معامالت 
اوراق تســهیالت، بــه برگه های صــادره در 
همان ماه اختصــاص دارد، امــا در معامالت 
شــنبه 20 مهر، برگه هــای صــادره درماه 
قبل)تســه ۹۸0۶ برگه های صادره در مرداد 
امسال( بیشــترین تعداد خرید و فروش را با 
عرضه ۳۷ هزار و ۶۹۷ برگه به خود اختصاص 
دادند ولی نمــاد صادره در ماه جاری )تســه 
۹۸0۷ اوراق تسهیالت مسکن صادره در مهر 
ماه امســال( تنها ۱22۱ ورق از آن به فروش 

رفت.
بیشــترین صف خرید نیز با ثبت 22۶۷ معامله 
به همین نمــاد معامالتی )تســه ۹۸0۶ اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در شــهریور امسال( 
اختصاص داشــت کــه نهایتا در نــرخ 40 هزار 
تومانــی تثبیت قیمت شــده و ارزش ریالی این 
تسه در معامالت شــنبه را به ۱ میلیارد و 400 

میلیون تومان رساند.



مرسدس بنز W۱۲۶ چهل ساله شد

وغ، جواهری بی بدیل ستاره ای پرفر
علی کریمی    در دنیای ســدآن های فول ســایز 
لوکس، روزگاری این خودروســازان آمریکایی بودند 
که با محصوالت پرقدرت، مجهز و باابهتشــان حرف 
اول و آخــر را می زدند امــا دوران حکم فرمایی آن ها 
در این بخش از بازار، مدت زیادی اســت که به پایان 
رســیده اســت و در حال حاضر این مرســدس-بنز 
S-Class اســت که به عنوان متر و معیار و سردمدار 

این کالس شناخته می شود
در دنیای ســدآن های فول ســایز لوکس، روزگاری 
این خودروســازان آمریکایی بودند که با محصوالت 
پرقدرت، مجهــز و باابهتشــان حــرف اول و آخر را 
می زدند اما دوران حکم فرمایــی آن ها در این بخش 
از بازار، مدت زیادی اســت که به پایان رسیده است و 
در حال حاضر این مرسدس-بنز S-Class است که 
به عنوان متر و معیار و ســردمدار این کالس شناخته 
می شــود؛ عنوانی که برای بیش از سه دهه در چنگال 
پرتوان این ســاخته سرفراز مرســدس قرار دارد و در 
حال حاضر تنهــا خودرویی که می توانــد تهدیدی 
جدی برای آینده تاج وتخت پادشــاهی آن باشــد، 
محصول تمام الکتریکی تسال یعنی مدل S است. در 
بین تمامی نســل هایی که از این خودرو عرضه شده، 
هرکدام بــه ســبب توانمندی هایی که داشــتند و 
نوآوری هایی کــه عرضــه کرده انــد، ارزش خاص 
خود رادارند اما نســلی که با کــد W126 بین اواخر 
دهه ۷0 تا اوایــل دهه ۹0 میــالدی روی خط تولید 
مرسدس قرار داشــت، عالوه بر اینکه یکی از بهترین، 
 S-Class محبوب تریــن و مهم تریــن نســل های
به شمار می رود، در تاریخ برند مرســدس-بنز نیز از 
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. به بهانه 40 
ســالگی این خودروی محبوب و تاریخ ســاز، نگاهی 

مختصر به پیشینه آن خواهیم داشت.
خودروهای لوکــس و پرچم دار برند مرســدس-بنز 
قدمت و تاریخچه ای برابر با بیــش از یک قرن دارند؛ 

شــاید بتوان آغاز راه این کالس را به زمان 
مرسدس-ســیمپلکس  خودروی  عرضه 
۶0 اسب بخاری بین ســال های ۱۹0۳ تا 
۱۹05 میالدی مرتبط دانســت اما از سال 
۱۹۷2 و بــا معرفــی اتــاق W116 بود 
که نــام S-Class بــر روی بزرگ ترین و 
مجلل ترین سدان مرســدس قرار گرفت 
 W126 و تثبیت شــد. بنابراین می توان
را دومین نســل از ســدان های پرچم دار 
مرســدس تحت نام و عنوان S-Class و 
دوازدهمین نسل از خودروهای پرچم دار 

معرفی شــده در تاریخ این خودروساز به حساب آورد. 
این خودرو که در ســال ۱۹۷۹ میالدی به بازارهای 
جهانی معرفی شــد، اولین مدلی بود که به طور کامل 
تحت نظارت و سرپرستی سر طراح نامدار و افسانه ای 
مرسدس-بنز یعنی برونو ساکو ایتالیایی طراحی شده 
بود و بیانگر سبک و سیاق تازه و فلسفه طراحی جدید 
این برند بــود که طراحی و حجم پــردازی مدل های 
بعدی ایــن خودروســاز آلمانی نظیــر W124 و 
W201 )که امروزه به کالسیک های مدرن محبوب 
و ماندگاری تبدیل شده اند( را نیز تحت تأثیر قرارداد 
و در یــک کالم، W126 آغازگر دورانــی در تاریخ 
طراحی ساخته های مرسدس بود که امروزه بسیاری 
از آن به عنــوان دورانــی طالیی و تکرار نشــدنی یاد 
می کنند )ســال های دهه ۸0 تــا میانه های دهه ۹0 

میالدی(. 
یکی از نــکات مهم در نمــای ظاهری ایــن خودرو، 
مربوط به سپرهای جلو و عقب آن است؛ W126 به 
اولین خودرو سواری مرسدس تبدیل شد که به جای 
سپرهای فلزی )کرومی( ســنتی، به سپرهایی مدرن 
از جنس پالســتیک مقاوم و دگردیــس پذیر مجهز 
بود. نسل های مختلف S-Class همواره کلکسیونی 
از جدیدترین، بهتریــن و نوآورانه تریــن تجهیزات 
رفاهی و فّناوری ای ایمنی بودند که بســیاری از آن ها 
برای اولین بار بر روی یک خــودرو تولید انبوه عرضه 
می شــدند و W126 نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ 
برای مثــال W126 اولین خودرو تولیــد انبوه بود 
که از ایربگ راننده بهره می برد و بســته به مدل و رده 
تجهیزاتی از آپشــن های دیگری نظیر کمربندهای 
ایمنی پیش کشــنده، ایربگ سرنشــین )از ســال 
۱۹۸۸ بــه بعد(، تهویــه مطبوع اتوماتیک، ســامانه 
کنترل پایداری، سامانه کنترل کشش، کروز کنترل، 
صندلی های برقی همراه با گرم کن، سیســتم تعلیق 
هیدروپنوماتیــک و ... بهره مند بود کــه در آن زمان 

موارد قابل توجهی به حساب می آمدند. 
گســتره ای از پیشــرانه های ۶ ســیلندر خطی و ۸ 
ســیلندر V شــکل )همراه با تنوع به مراتب کمتری 
از پیشــرانه های دیزلــی( بــرای W126 در نظــر 
گرفته شــده بود که دراین بین قوی ترین نمونه ابتدا 
یک نســخه V8 پنج لیتــری بود که در مقایســه با 
قوی ترین پیشرانه نسل قبل )که آن هم ۸ سیلندر بود 
و ۶.۹ لیتر حجم داشــت( کاهش حجم محسوسی را 
تجربه کرده بود و سبک تر و بهینه تر شده بود. از سال 
۱۹۸5 به بعد اما یک پیشــرانه ۸ سیلندر 5.5 لیتری 
در تیپ SEL 5۶0، تبدیل بــه قدرتمندترین قلب 
تپنده این نسل شــد و قدرتی معادل 2۷5 اسب بخار 
و صفر تا صدی برابر با حــدوداً ۷ ثانیه را برای این قصر 

متحرک به ارمغان می آورد.
در ســال ۱۹۹۱ و درحالی که ازیک طرف بیش از یک 
دهه از عمر W126 گذشــته بــود و از طرفی دیگر 
رقیب شایسته، تازه نفس و به مراتب ارزان قیمت تری 
همچون لکســس LS 400 باکیفیت ساخت بسیار 
باال و سواری راحت و کم نقصش بزرگان این سگمنت 
یعنــی S-Class و ب ام و ســری ۷ را بــه چالــش 
کشــیده بود، مرسدس نســل جدید S-Class را با 
کد W140 معرفی و جانشــین W126 کرد. بین 
 W126 ،تا بــه امروز S-Class تمامی نســل های
رکورد طوالنی ترین مــدت دوام و اســتمرار حضور 
در خط تولیــد را در کارنامه دارد و بــا تولید بیش از 
۸۱۸ هزار دستگاه از نسخه ســدان و بیش از ۷4 هزار 
دستگاه از نســخه کوپه، ازنظر آمار تولید و فروش نیز 
در بین تمامی نســل های S کالس رکورددار بوده و 
موفق ترین مدل پرچم دار مرســدس تا به امروز است 
و به راستی باید گفت چنین آمار فروشی طی این بازه 
 ،W126 زمانی برای خودرویی بــا رده باالی قیمتی
واقعاً تحسین برانگیز و نشان دهنده موفقیت بی نظیر 
و محبوبیت فوق العاده آن اســت. W126 در سراسر 
دنیا به نمادی از ثروت و قدرت بدل گشت 
و با سواری نرم و راحت و کابین و تجهیزات 
لوکسش به تجلی تمام و کمال رفاه، امنیت 
و آرامش تبدیل شــد و ازاین رو در بسیاری 
از کشورها ازجمله کشور خودمان به عنوان 
خودرو تشــریفات مورداســتفاده مقامات 
و شــخصیت های مهم قــرار گرفت. پس 
بیراه نیســت که پس از گذشــت 40 سال، 
W126 هنوز هم با همان شــکوه، اقتدار و 
ابهت همیشگی در خیابان ها از دوستداران 

خودروهای کالسیک دلبری می کند.
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و۳۰۱   در تولید پژ
تولیــد انبوه محصــول ۳0۱، حرکــت صنعت 
خودرو در مســیری نو و ثمــره روحیه جهادی 
صنعتگران ایرانی از نیمه نخســت سال ۹۹ آغاز 

می شود.
بیش از یک هزار قطعه نیازمند خودکفایی برای 
تولید محصول ۳0۱ شناســایی شده که بیش از 
۱40 سازنده برترداخلی برای تولید آن مشارکت 
دارند. درحال حاضر روند داخلی سازی قطعات 

با جدیت انجام می شود.
۳0۱ پلتفرمی جدیدی است که سرآغازی برای 
تولید محصــوالت جدید گــروه صنعتی ایران 
خودرو به شــمار می رود، این خــودرو مطابق 
با اســتانداردهای ۸5 گانه دوســت دار محیط 

زیست است.
نبود نقص منجر به بازگشــت خودرو تا ۱0هزار 
کیلومتر، شــروع تولید با حداقل ســطح کیفی 
چهار ســتاره در شاخص SQI و دســتیابی به 
اهداف صنعتی ســازی و تجاری سازی در شش 
ماه نخســت تولید انبوه را از اهداف کالن کیفی 

تولید این محصول است.
این خــودرو با دو گیربکس دســتی و اتوماتیک 
تولید خواهد شــد و دارا بودن گیربکس داخلی 
ارتقاء یافتــه )4BE( با تولید صــدای کمتر و 
کالچ هیدرولیک از ویژگی هــای این محصول 
اســت. از جملــه تجهیــزات و امکانــات ویژه 
 TWIST خــودروی ۳0۱ را اکســل عقــب
BEAM، بازویی مثلثی پرسی بجای فناوری 
فورج، سیســتم تعویض دنده کابلی و سیستم 

فرمان برقی Brushless است.
۳0۱ محصولی ایمن برای همه اســت، کاربرد 
فلزات با اســتحکام باال و کیســه هوای جانبی 
سرنشــینان، ۳0۱ را به خودرویــی ایمن برای 
مشــتریان تبدیل کرده اســت. با این حال، این 
خودرو بــا تغییری کــه در وضعیــت ظاهری 
جلوپنجــره آن در مدل فیس لیفت داده شــد، 
تســت های عابر پیاده را با موفقیت بیشــتری 
نسبت به مدل های پیشین پشــت سر گذاشته 
اســت. این خــودرو توانایی دریافت ۳ ســتاره 
ایمنی از موسسه یورو انکپ دارد و از این حیث از 

بسیار از محصوالت تولیدی داخل برتر می باشد
در خودروی ۳0۱ کاربرد ورقه های اســتحکام 
باالی پیشــرفته در بدنه این خودرو در قطعاتی 
که در تصادف نقش بســزایی دارند، نظیر سپر، 
اجزای شاسی، تقویت ســتون ها، تقویت رکاب ها، 
منجر به ایمنی بســیار باالتر آن نسبت به دیگر 
خودروهــای تولیدی شــده اســت؛ بنابراین 
می توان ادعا کرد که بدنه خودروی ۳0۱ نسبت 
به بدنه تمامی خودروهای تولید داخل عالوه بر 
استفاده از مواد جدیدتر، از اســتحکام و ایمنی 

باالتری نیز برخوردار است.
موتور ای. ســی. 5 با اســتفاده از تکنولوژی 
CVVT )کنتــرل پیوســته و متغییــر 
ســوپاپ ها( و با با بیش از ۸0 درصد ساخت 
داخل تولید می شــودوتاکنون 50 دستگاه از 
موتور EC۵ تولید شــده و ایــن موتور که بر 
پایه موتور تی. یو. 5 طراحی شــده اســت، با 
توجه به الزامــات زیســت محیطی مصوب 
دولت، اســتاندارد آالیندگی یــورو 5 را پاس 
می کند و دوســتدار محیط زیست به حساب 

می آید.
حجم موتــور ۳0۱، معادل ۱.۶ لیتــر، حداکثر 
قدرت آن ۱۱0 اســب بخار و حداکثر گشــتاور 
آن ۱50 نیوتن متر در دور موتور 4 هزار اســت. 
مصرف سوخت ترکیبی این خودرو ۷.۱ لیتر در 

هر ۱00 کیلومتر پیمایش است.
همچنین توان و گشتاور موتور EC 5 به میزان 4 
تا ۷ درصد نسبت به موتور TU۵ افزایش یافته، 
این موتــور ازآزمون های عملکــردی مختلف و 
شرایط آب و هوای متفاوت سربلند بیرون آمده 

است.
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 با افزایش سقف سنی واحدها برای دریافت وام

مشتری آپارتمان های قدیمی زیاد می شود
مجید انتظاری  در شــرایطی کــه جهش بیش از 
200 درصدی قیمت مســکن طی دو ســال گذشته 
به کاهش شــدید قــدرت خرید متقاضیــان واقعی 
منجر شــده، مصوبه اخیر مبنی بر ارایه تســهیالت 
به واحدهای 25 ساله می تواند بخشــی از تقاضا را به 

سمت این نوع آپارتمان ها سوق دهد.
اختصاص وام اوراق مســکن به خانه های 25 ســاله 
می توانــد بخشــی از متقاضیانی که قــدرت خرید 
واحدهای نوســاز و میانســال را ندارند وارد بازار کند 
و معامــالت افزایش یابد. آمار نشــان  می دهد پس از 
جهش 200 درصدی قیمت طی دو ســال گذشــته 
به دلیــل فاصله ایجاد شــده بین قیمــت خانه های 
کلیدنخورده با واحدهای قدیمی، متقاضیان مصرفی 
مســکن به تدریج به ســمت آپارتمان های کهنه ساز 
ســوق یافته اند. کارشناســان، مهم ترین اثربخشی 
افزایش سقف سنی ساختمان در دستورالعمل جدید 
تسهیالت مســکن را بر »معامالت تبدیل به احسن« 
ارزیابی می کنند.در روزهای اخیر بانک مسکن سقف 
سنی برای دریافت تســهیالت خرید مسکن را از 25 
سال به ۳0 ســال افزایش داد. تا پیش از این در تهران 
برای بناهای با 20 ســال قدمت در حالت انفرادی ۶0 
میلیون و زوجین تا ۱00 میلیــون تومان امکان ارایه 
تســهیالت از طریق اوراق وجود داشت. به خانه های 
25 ســاله نیز 45 میلیون تومان در حالت انفرادی و 
۸0 میلیون تومان در حالت زوجین پرداخت می شد. 
مطابق مصوبه دیروز بانک مسکن، این سقف سنی در  
حالت اول به 25 و در حالت دوم به ۳0 ســال افزایش 

یافته است.

 افزایش 15 درصدی سهم قدیمی سازها
 از معامالت مسکن

شرط سنی آپارتمان ها برای دریافت اوراق  تسهیالت 
مسکن در شــرایطی منجر به محدودیت خریداران 
شده بود که طی پنج سال گذشته خریداران در تهران 
به تدریج به واحدهای قدیمی تــر روآورده اند. فروش 
آپارتمان های با عمر شش ســال به باال طی پنج سال 
گذشته از 45  درصد به  ۶0 درصد افزایش یافته است.

مهرماه ســال ۱۳۹۳ آپارتمان های با عمر بنای شش 
ســال به باال 44.۷ درصد از کل معامالت شهر تهران 
را به خــود اختصــاص داده بودند. این رقــم در مهر 
ســال ۱۳۹4 به 44.۹ درصد رســید. مهرماه ۱۳۹5 
آپارتمان هــای مذکور 4۸.۳ درصــد از کل معامالت 

را در بــر گرفتند.مهــر ۱۳۹۶ واحدهای مســکونی 
باالی شــش ســال 5۳.۸ درصد خرید و فروش را به 
خود اختصاص دادنــد. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز ســهم 
آپارتمان های باالی شش سال از کل مبایعه نامه های 
شهر تهران 55.5  درصد شد. تیرماه ۱۳۹۸ خانه های 
باالی شش  سال ســاخت ۶0 درصد از کل معامالت 

پایتخت را به خود اختصاص دادند.
هم چنین مهرماه ۱۳۹۳ واحدهای بیش از 20 ســال 
۶.۶ درصــد از کل معامالت را در بــر می گرفت. این 
رقم در شــهریورماه ۱۳۹۸ به ۱0.۹ درصد رســیده 
اســت. خرید و فروش خانه های ۱۶ تا 20 سال نیز از 
۶.۱ درصــد در مهرماه ۱۳۹۳ بــه ۱5.۹ درصد از کل 

معامالت در شهریورماه ۱۳۹۸ رسید.
با وجودی کــه تعداد قراردادهــای خرید و فروش در 
شــهریورماه با 2۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان 
مشابه سال گذشــته کاهش داشــته، حرکت طرف 
تقاضا به ســمت واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از 
نمایه های اصلی بازار مســکن در ماه های اخیر بوده 
است. رسیدن تعداد معامالت به کمتر از 5000 فقره 
در شرایطی که 2 میلیون و ۶50 هزار واحد مسکونی 
در پایتخت وجود دارد به این معناســت که معامالت 
تقریبا قفل شده است. لذا افزایش سقف سن بنا برای 

دریافت وام ضروری به نظر می رسید.

تصمیم جدید بانک مسکن بر تحریک 
معامالت مسکن اثربخش است

سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن می گوید: 
بخشی از متقاضیان تبدیل به احسن در بازار مسکن، 
در گذشته واحدهایی را انتخاب می کردند که اگرچه 
با بودجه آنها تناســب قیمتی داشــت امــا به دلیل 
عمربنای بیش از 20 سال امکان استفاده از تسهیالت 
اوراق تقدم را نداشــتند اما با شرایط جدید می توانند 

تقاضای خود را در بازار بالفعل کنند.
به گفتــه خادم المله، یکــی از مهم ترین ویژگی های 
مثبت این نوع تســهیالت، عدم نیاز به سپرده گذاری 
اســت و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک 
مســکن در کوتاه تریــن زمان از این تســهیالت 
بهره مند شــوند.وی بخشــی از متقاضیان تبدیل به 
احســن در بازار مســکن، در گذشــته واحدهایی را 
انتخاب مــی کردند که اگرچه با بودجه آنها تناســب 
قیمتی داشــت اما به دلیل عمربنای بیش از 20 سال 

امکان استفاده از تسهیالت اوراق تقدم را نداشتند.

اتفاق عجیب در بازار طال و سکه 
نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران با بیان 
اینکه حباب سکه و طال اکنون منفی شده است، 
گفت: ارزش سکه در بازارهای داخلی به 50 هزار 
تومان زیر قیمت جهانی رسیده که این موضوع 
باعث رونق قاچاق طال و ســکه به خارج از کشور 

می شود.
محمد کشتی آرای افزود: حباب سکه اکنون به 
منفی 50 هزار تومان رسیده یعنی این سکه 50 
هزار تومان کمتر از نرخ جهانی در داخل کشــور 

به فروش می رسد.
 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران ادامه 
داد: هر گرم طــالی ۱۸ عیار نیز حــدود 5 هزار 
تومان زیر قیمــت جهانی در حال داد و ســتد 
اســت.وی ادامه داد: کاهش قیمت طال و سکه 
در بازارهای داخلی نســبت به بازارهای جهانی 
اتفــاق خوبی به شــمار نمــی رود و تاثیر منفی 

خواهد داشت.
 نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران افزود: 
فروش طال و ســکه زیــر قیمت جهانــی باعث 
قاچاق طال به خارج از کشور شده و بازار قاچاق را 

رونق می دهد.
کشتی آرای خاطر نشان کرد: علت اصلی وجود 
حباب منفی در بازار طال و ســکه کاهش تقاضا 
است، به طوری که مردم به سوی سایر بازارهای 
سرمایه گذاری مانند بورس تمایل پیدا کرده اند.

نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران گفت: 
قیمت طال و سکه تحت تاثیر دو عامل نرخ اونس 
طال در بازارهای جهانی و قیمت دالر اســت که 
ثبات قیمت آنها در هفته گذشته، باعث آرامش 

بازار طال و سکه شد.
کشتی آرای افزود: قیمت هر اونس طال در هفته 
گذشته بین ۱50۱ تا ۱50۹ دالر در نوسان بود 
که باعث شد قیمت سکه و طال در کشور نوسان 

اندکی داشته باشد.
وی ادامه داد: قیمت دالر نیز در هفته گذشــته 
ثبات کاملی داشــت و به همیــن دلیل وضعیت 
بازار طال و ســکه تقریبا آرام بوده و نوسان جزئی 

۱0 تا 20 هزار تومانی را تجربه کرد.
 نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران گفت: 
اما در پایان هفته گذشــته به دلیل مثبت شدن 
شــاخص های اقتصادی امریکا، ارزش دالر باال 
رفته و به تبــع آن نرخ اونس جهانــی طال افت 
زیادی کــرد به طوری که نرخ اونــس با افت 20 

دالری به یک هزار و 4۸۹ دالر کاهش یافت.
وی افــزود: این عامل باعث شــد تــا در جریان 
معامالت دیروز )شنبه( نرخ ســکه امروز به زیر 
4 میلیون تومان کاهش یافته و پس از گذشــت 
مدت ها نرخ ســکه طرح قدیم و جدید یکســان 
شــده و به رقم ســه میلیون و ۹۸0 هزار تومان 

برسد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران ادامه 
داد: بهــای هر مثقــال طال نیز در روز گذشــته 
حدود ۱0 هــزار تومان کاهش یافــت و به یک 
میلیــون و ۷۶0 هــزار ۶۱ هزار تومان رســید، 
هر گرم طــالی ۱۸ عیــار نیز با ۳ هــزار تومان 
افت قیمــت به نــرخ 4۹۶ هــزار و 500 تومان 

عقب نشینی کرد.
کشــتی آرای ادامه داد: با توجه بــه نرخ اونس و 
دالر، تعطیلی و مناســبت های ســوگواری در 
روزهای آینده بینی می شــود که تــا پایان ماه 
صفر شاهد بازاری آرام و با ثبات برای طال و سکه 

باشیم که نوسان های اندکی خواهد داشت.

دالر به پشت سد مقاومتی برگشت
قیمــت دالر در صرافی های بانکی با نوســانی 
اندک نســبت به آخرین روز هفته گذشته به ۱۱ 

هزار و 400 تومان رسید.
 دیروز هر دالر آمریکا با مانــدگاری در محدوده 
۱۱ هزار و 400 تومان، بــار دیگر ثبات بازار ارز را 

به اثبات رساند.
 دالر از ابتدای مهر ماه تــا کنون در این محدوده 
قیمتی قرار دارد و هــر دالر آمریکا بین ۱۱ هزار 
و 200 تا ۱۱ هــزار و 500 تومان نوســان دارد. 
بســیاری از صرافان معتقدند ۱۱ هــزار و 500 
تومان محــدوده مقاومتی قیمت دالر اســت و 
شکسته شدن این ســد می تواند روند افزایشی 
قیمت را تقویــت نماید در عین حــال کاهش 
قیمت دالر. گذشــتن از مرز ۱۱ هــزار و 200 
تومان، ریزش قیمت ها را تســریع خواهد کرد. 
هفته گذشــته نرخ دالر در بازار آزاد از ۱۱ هزار 
و 500 عبور کرد اما در این محدوده قیمتی دوام 
چندانی نداشــت و بار دیگر به قیمت ۱۱ هزار و 

400 تومان برگشت. 
قیمت خریــد دالر در صرافی هــای بانکی ۱۱ 
هزار و ۳00 تومان اعالم شده اســت. دیروز هر 
یــورو در صرافی های بانکی بــه قیمت ۱2 هزار 
و ۶00 تومان فروخته  شــد. نــرخ خرید یورو در 
صرافی هــای بانکی نیز ۱۱ هــزار و 500 تومان 

اعالم شد.

خ رسمی انواع میوه های  نر
پاییزی اعالم شد

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی با 
اشاره به ثبات نســبی انواع میوه و صیفی جات 
در بازار گفت: در ایام اربعین قیمت میوه افزایش 

نخواهد داشت.
اســداهلل کارگر در گفتگو با مهر از ثبات نســبی 
قیمت انواع میوه و صیفی جات در بازار خبر داد 
و گفت: قیمت موز حــدود 500 تومان کاهش 
داشــته و در هرکیلوگرم حدود ۹ هزار تومان تا 
۱0 هزار و 500 تومان اســت ضمن اینکه قیمت 
لیموترش نیز با کیلویی 2 هزارتومان افزایش به 

۱0 هزارتومان تا ۱5 هزارتومان رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین قیمــت گوجه فرنگی و 
سیب زمینی بدون تغییر نسبت به هفته گذشته 
به ترتیب کیلویی بیــن ۱000 تا 2۳00 تومان و 

2000 تا 4000 تومان است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: 
برای ایام اربعیــن پیش بینــی افزایش قیمت 

نداریم و تغییری در بازار ایجاد نخواهد شد.
کارگر با اشــاره به اینکه میوه های پاییزی نیز در 
حال عرضه به بازار هستند، گفت:در حال حاضر 
خرمالو، انار، نارنگی و پرتقال وارد بازار شــده اند 
که پرتقال چون به عرضه انبوه نرسیده هنوز در 

نرخ نامه ما قیمتی برای آن اعالم نمی شود.
وی قیمــت هرکیلوگــرم انار را بیــن ۳500 تا 
۷500 تومــان اعــالم کــرد و افــزود: قیمت 
هرکیلوگرم خرمالوی شــمال بیــن ۳500 تا 
۶000 تومان، نارنگی انشو بین 2500 تا 4500 
تومان و نارنگی بذر ژاپنی بیــن ۳500 تومان تا 

۶000 تومان است.
به گفته کارگــر قیمت های مذکــور نرخ های 
اعالم شــده در میــدان مرکزی میــوه و تره بار 
هســتند و در مراکز خرده فروشــی حدود ۳5 

درصد سود به این قیمت ها افزوده خواهد شد.


