
 اصالح قیمت بنزین
تصمیمی سخت در شرایطی دشوار

قیمت فعلی بنزین 
هم منطقی نیست

افزایش قیمت دالر در این هفته رشد بهای سکه را نیز 
به دنبال داشته است. اینگونه استدالل می شود که با 
افزایش تقاضا به دلیل افزایش تقاضای شــرکت های 
تجاری برای تسویه حساب های دالری و وصل شدن 
تدریجی اینترنت در این هفتــه میزان تقاضا در بازار 
افزایش یافته است و هم زمان میزان عرضه متناسب 
با آن وجود نداشــته اســت که این مســئله افزایش 

قیمت دالر را سبب شده است.
سکه در هفته گذشــته علیرغم روند کاهشی قیمت 
جهانی طال با افزایــش خرید توســط بازیگران این 
بازار رشد بیشتری نســبت به شاخص ارزی را تجربه 
کرد. در واقع قیمت دالر که در شــروع هفته گذشته 

به دلیل افزایش قیمت بنزیــن و اعتراضات پیرامون 
آن به راحتی از مرز ۱۲ هزار تومان عبور و پس از ســه 
صعود متوالی روز یکشــنبه قیمــت ۱۲ هزار و ۴۵۰ 
تومان را نیز به ثبت رساند، در ادامه هفته در روزهای 
دوشنبه تا چهارشنبه ســه افت متوالی را تجربه کرد 
و مجددا به کانــال ۱۱ هزار تومان برگشــت. در روز 
پنجشنبه هفته گذشته )اول آذر ماه( شاخص ارزی 
قیمت ۱۱ هزار و ۹۲۵ تومان را به ثبت رساند. به طور 
کلی کاهش حجم معامــالت و فعالیت صرافی ها در 
افت قیمت دالر در روزهای آخر هفته گذشــته مؤثر 
بوده است. عده ای از فعاالن بازار معتقدند که در حال 
حاضر سفته بازان بیشتر به دنبال یافتن فرصتی برای 
آغاز دوباره خریدها در قیمت های پایین تر هســتند. 
عده ای نیز بر این باورند که احتمال افزایش تقاضا در 
آینده وجود ندارد. چرا که افراد در دو ســال اخیر ارز 
مورد نیاز خود را تهیه کردهاند و سیاست گذار نیز به 
کنترل تقاضــا ادامه خواهد داد. این در حالی اســت 

که علیرغم اعالم بازارســاز از مناسب بودن وضعیت 
ذخایر ارزی کشــور برخی از معاملهگیران معتقدند 
افزایش قیمــت دالر در میان مدت بــه دلیل ضعف 
عرضه ارز محتمل اســت. در ســه روز ابتدایی هفته 
جاری نیز قیمت دالر روند صعــودی را ادامه داد و در 
روز دوشــنبه قیمت ۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان را تجربه 

نمود. 
جهش نــرخ حواله درهــم، افزایش تقاضــا به دلیل 
وصل شــدن تدریجی اینترنت و افزایــش تقاضای 
شرکت های تجاری برای تسویه حساب های دالری 
از دالیل رشــد قیمتی دالر عنوان می شود. در واقع 
تفکر غالــب میان فعــاالن اقتصادی این اســت که 
میزان تقاضا در بازار افزایش یافته اســت و هم زمان 
میزان عرضه متناســب با آن وجود ندارد. البته اقدام 
صرافی های دولتی برای اعالم نــرخ فروش خود در 
محدوده های مناســب و وضعیت عرضه در بازار ارز 
در کاهش انتطارات افزایشــی قیمت دالر مؤثر بوده 

اســت. افزایش قیمت دالر در این هفته رشــد بهای 
ســکه را نیز به دنبال داشته اســت. در روز سه شنبه 
قیمت دالر به کانال ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشت و 
اندکی از انتظارات و جو افزایشی حاکم بر بازار تعدیل 
شد. اما در پنجمین روز هفته با افزایش ۱۳۰ تومانی 
قیمت ۱۲ هزار و ۴۲۰ تومان را ثبــت کرد.  برخی از 
بازیگران بازار بر این باورند کــه با عبور قیمت دالر از 
مرز مقاومتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومــان روند صعودی 
قیمتها ادامه خواهد داشــت. گروهی نیز اســتدالل 
میکنند که بــازار در روزهــای آتی بــا اصالح های 
متوالی مسیر افزایشــی را به آرامی طی خواهد کرد. 
اما کاهشی های بازار اعتقاد دارند، حتی اگر افزایش 
قیمتی رخ دهد، به صورت موقــت خواهد بود و روند 
بازار در سه ماه انتهایی ســال کم نوسان خواهد بود. 
بازدهی دالر و ســکه در آبان ماه رشد حدود ۵ و ۳.۴ 

درصدی را به ثبت رساندند.
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چرا قیمت دالر باال رفت؟



فشار برای یک طرح ریلی دیگر

وژه های عمرانی-انتخاباتی بازار داغ پر
خریدار     در حالی که دولــت برای تکمیل راه آهن 
چابهار-زاهدان مجبور به برداشت از صندوق توسعه 
ملی شــد، یک نماینده مجلس از توافــق با وزارت راه 
برای ســاخت خط آهن غیر ضــروری اینچه برون-

طبس خبر داد.
در آســتانه انتخابات مجلس، نماینــدگان فعلی بار 
دیگر با اعمال فشــار بر دولت و خصوصــا وزارت راه و 
شهرسازی به دنبال اجرای پروژه های عمرانی هستند 
تا بتوانند با راه اندازی یک پــروژه غیر ضروری حمل 
و نقلی، از میان صنــدوق آراء مســیر جدیدی برای 

رسیدن به بهارستان برای خود دست و پا کنند.
در حالی که هنوز پروژه قطــار برقی آمل-تهران ) که 
با فشــار نماینده مردم آمل در مجلس توانســت در 
قانون بودجه سال ۹۷ نقش ببند( از میان خیل پروژه 
های ریلی گران قیمت و غیر اقتصادی حذف نشــده، 
نماینده مردم شاهرود در مجلس نیز به دنبال تصویب 
پروژه ریلی طبس-اینچه برون و بــا عنوان »کریدور 

ریلی شمال-جنوب« است.
اگرچه کریدورهای ریلی و جاده ای شــمالی-جنوبی 
زیادی در کشــور طراحی و تعریف شــده، اما در حال 
حاضر پروژه هــای ریلــی اولویت دار برای توســعه 
ترانزیت ریلی در کشــور، کریدور ریلی شمال-جنوب 
در محور شرقی با اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور و 
همچنین تکمیل خط آهن رشت-آستارا برای اتصال 
جمهــوری آذربایجان و منطقه قفقــاز به بندرعباس 
است. سایر کریدورها در اولویت های بعدی قرار دارند.

سید حسن حسینی شــاهرودی نماینده مردم شاهرود 
و میامی در مجلس شــورای اســالمی در گفتگویی که 
آبان ماه امســال با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به اینکه 
شاخص های سرمایه گذاری و توســعه در سطح شرق 
استان ســمنان رو به رشد اســت، گفته بود : مطالعات 
توجیهی پــروژه کریدور راه آهن شــمال بــه جنوب 
شــامل اینچه برون-شــاهرود-طبس به اتمام رسید و 
طی نشست اخیر با وزیر راه و شهرســازی با نظر مثبت 
این وزارتخانه تایید شــده اســت.این عضو خانه ملت 
همچنین با بیان اینکه شــاهرود در مرکز کریدور ریلی 
شمال به جنوب و شرق به غرب قرار می گیرد در ادعایی 
عجیب اعالم کرده بود: با انجام این پروژه، حجم ترانزیت 
کاال در این مســیر به ۲۰ برابر افزایــش خواهد یافت 

و می تواند فواید اقتصادی خوبی به کل کشور برساند.

با کدام محاسبه، خط آهن اینچه برون-طبس 
ترانزیت ریلی را 20 برابر می کند؟

در همین خصوص ســید میثم الجوردی، کارشناس 

صنعت حمل و نقل ریلی در گفت وگو بــا مهر با بیان 
اینکه متأسفانه هر ســاله بخش عمرانی بودجه های 
سنواتی با اعمال فشار نمایندگان استان های مختلف، 
دستخوش تغییرات سنگینی به سود پروژه های ریلی 
غیر اقتصادی و غیــر بهره ور می شــود، گفت: حجم 
ترانزیت ریلی در کل کشــور در ســال ۱۳۹۷ مطابق 
آمار منتشره شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
به میزان ۱.۵ میلیون تن بوده اســت که این مقدار هم 

شامل صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی است.
وی افزود: مع االســف بــا توجه به عملکــرد ۶ ماهه 
نخست ســال جاری، مطابق پیش بینی کارشناسان، 
این آمار برای ســال ۱۳۹۸ نهایتا مــی تواند به یک 

میلیون تن حجم ترانزیت سالیانه منتج شود.
کارشــناس صنعت حمل و نقل ریلــی ادامه داد: این 
میزان محســوس کاهش عملکرد ترانزیتی به عوامل 
متعــددی از جمله عــدم بهره وری شــبکه موجود، 
هزینه هــای باال و اقتصــادی نبــودن ترانزیت ریلی 
از داخل ایران برای صاحبان بار، مســائل سیاســی، 
معضالت تحریم و مســائلی از این دســت مربوط 
می شود. در چنین شــرایطی با توجه به اینکه هنوز 
راه حلی اصولی و مبتنی بر واقعیــت برای حل موارد 
باال ارائه نشده است، چگونه می توان از سودآور بودن 
این پــروژه و افزایش ۲۰ برابری حجــم ترانزیتی این 

مسیر از قبل ساخت این پروژه سخن گفت؟

 حجم حمل ریلی بار از مرز اینچه برون
 تنها 1۵4 هزار تن در سال

وی یادآور شد: از طرفی میزان مجموع حجم بارهای 
صادراتی و وارداتی ریلی از اینچه برون که فقط بخش 
اندکی از آنها ترانزیت اســت، به عنــوان یکی از 
پایانه های مهم مســیر ترانزیت مــد نظر این طرح، 
۵۴ هزار و ۶۲ تن برای صادرات و ۱۰۴ هزار و ۸۵۴ تن 

برای واردات در سال ۱۳۹۷ گزارش شده است.
الجوردی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه مســیر 
موازی برای بارهای مدنظر این پروژه، یعنی اینچه برون-
تهران-بندرعباس، هم اکنون هــم در حال بهره برداری 
است، این سؤال مطرح می شــود که چرا تا کنون میزان 
عملکرد این مســیر )بندرعباس-اینچه برون( به عنوان 
مسیر جایگزین اما طوالنی تر نســبت به مسیر طبس-

شاهرود-اینچه برون، به این اندازه پایین بوده است؟
این کارشــناس حمل و نقل ریلی اظهار داشت: حتی 
اگر پروژه ریلــی اینچه برون-طبس بــا هزینه های 
هنگفت و سرسام آور احداث هم شــود اما از آنجایی 
نهایتا بارهای ترانزیتی مســیر مذکور )اینچه برون-

طبس( به محور شلوغ و پُر ترافیک بافق-بندرعباس 
منتهی می شود، لذا نمی توان حجم باالیی از ترانزیت 
ریلی برای این مسیر به عنوان نتیجه قطعی و حتمی 
ســاخت این پروژه متصور بود. چــرا که ظرفیت خط 
ریلی بافق بندرعباس محدود بوده و امکان عبور دادن 

حجم بیشتری از بار از این مسیر امکان پذیر نیست.
به گفته الجوردی، مشــخص نیســت ادعــای نایب 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس مبنی بر وجود 
مطالعــات توجیهی در این پروژه که ۲۰ برابر شــدن 
تقاضای ترانزیت بار را در صــورت احداث خط ریلی 
طبس-اینچه بــرون در پــی دارد، در کــدام مرکز 
پژوهشــی اثبات شــده که نهایتا به تایید وزیر راه و 
شهرسازی هم رسیده است. وزارت راه باید این طرح 
توجیهی را منتشر کند تا کارشناسان بتوانند صحت و 

سقم این ادعا را به بوته نقد بگذارند.

باالخره فاینانس یا بودجه عمرانی؟
الجوردی در خصوص تناقض میان ادعاهای نماینده 
مردم شــاهرود در مجلــس درباره وجــود چندین 
سرمایه گذار از یک ســو و همچنین گنجاندن بودجه 
احداث خــط آهن اینچــه برون-طبــس در بودجه 
عمرانی ســنواتی خاطرنشــان کرد: با وجــود پروژه 
در حال ســاخت چابهار-ســرخس که مزایای آن در 
تکمیل کریدور شــمال-جنوب و اتصال کشــورهای 
CIS به آب های آزاد بر کســی پوشــیده نیست، چه 
نیازی به هزینه تراشــی های بــدون اولویت برای 
بودجه های محدود دولتی که هــم اکنون به صورت 
قطره چکانی در حــال تزریق به پــروژه های موجود 

است، احساس شده است؟
وی درباره ادعای دیگر حســینی شاهرودی مبنی بر 
وجود متقاضیان گســترده برای ســرمایه گذاری در 
احداث این خط ریلی نیز بیان داشــت: جالب تر آنکه 
مطابق ادعای ایــن نماینده مجلس دهــم، چندین 
هلدینگ بزرگ داخلی و خارجی تا به حال برای انجام 
عملیات این پروژه به صورت BOT و فاینانس اعالم 
آمادگی کرده اند؛ ولی با این وجود بناســت این پروژه 
نیز به سرنوشت دیگر پروژه هایی که معطل بودجه های 
اندک و پر از اما و اگرهای دولتی اند، دچار شود. به نظر 
من بهتر نماینده شــاهرود در مجلس ابتدا نسبت به 
اعالم اسامی فاینانسرهای داخلی و خارجی که برای 
ســاخت راه آهن اینچه برون-طبــس اعالم آمادگی 
کرده اند، اقدام کند و ســپس دلیل اختصاص بودجه 
دولتی به این پروژه، علی رغم وجود این فاینانســر ها 

را شرح دهد.
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R اقتصاد
چرا قیمت دالر باال رفت؟

  ادامه از صفحه یک
بازار بورس در هفته گذشــته تحت تأثیر افزایش 
قیمت بنزیــن و نبود ارتبــاط اینترنتی با کاهش 
فعالیت معاملهگران روبرو بوده است. در این راستا، 
ارزش ســهام صنایع بزرگ در سه گروه کانه های 
فلزی، محصوالت شــیمیایی و فلزات اساســی 
و  گروه فرآورده های نفتی همگــی با افت مواجه 
شدند. به طوری که بازدهی شاخص کل در هفته 
گذشته ۰.۶۸ درصد افت داشــته است. شاخص 
کل بورس تهران در آبان ماه نیز افت ۱.۱ درصدی 
را ثبت کرد. شــاخص کل بورس در این ماه در بازه 
۳۰۲ تا کمتــر از ۳۱۰ هزار واحد در نوســان بوده 
است. با شــروع هفته جاری شــاخص کل بورس 
تماما مســیر صعودی را طی کرد و در آخرین روز 
معامالتی هفته به کانال ۳۱۱ هزار واحد رســید. 
به این ترتیب، شــاخص کل بعد از ۴۲ روز از کانال 
۳۱۰ هزار واحد فراتر رفته است. ادامه رشد ارزش 
معامالت خــرد و در نتیجه تحــرک نقدینگی در 
ســهم های کوچک تر و همچنین سیگنال های 
مثبت مبنی بر احتمال رســیدن به توافق تجاری 
و ورود نقدینگی مثبت سرمایه گذاران حقیقی در 
بازار سهام در جهش ارزش سهام در این هفته قابل 
مالحظه بوده است. گفته میشود وضعیت بودجه 
کشور در سال ۹۹ و تعیین تکلیف مسائلی از جمله 
وضعیــت یارانه های انــرژی، مالیــات بر عایدی 
سرمایه و ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده 
در کنار بازدهی بازارهای مالی داخلی و خارجی از 
مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش معامالت بورس در 

روزهای آتی خواهد بود.  
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشــی اعالم کرد که 
ایران در ســال ۲۰۱۹ در بین ۱۴۱ کشور رتبه نود 
و نهم را در شــاخص رقابت پذیری جهانی به خود 
اختصاص داده که جایگاه آن نسبت به سال ۲۰۱۸ 
میالدی، ۱۰ پله تضعیف شده است. در این گزارش 
بهترین رتبه ایران مربوط بــه ارکان اصلی اندازه 
بازار و بدترین رتبه ایران متعلــق به رکن بازار کار 
دانسته شده اســت. عالوه بر این، ایران با میانگین 
موزون نرخ تعرفه در حــدود ۲۷ درصد در مؤلفه 
تعرفه های تجاری رتبه آخر را کســب کرده است. 
ایران با متوســط نرخ تعرفه جهانی )۸.۵ درصد( 
فاصله زیادی دارد. همچنین رتبه ایران در مؤلفه 
ســهم واردات کاال و خدمات از تولیــد ناخالص 
داخلی کشــور از بین ۱۴۱ کشــور ۱۳۸ ارزیابی 
شده اســت. در واقع ســهم ۱۶ درصدی ایران از 
این حیث از سهم ۶۵.۳ درصدی متوسط جهانی 
بسیار پایین تر اســت.افزایش قیمت دالر در این 
هفته رشد بهای سکه را نیز به دنبال داشته است. 
اینگونه اســتدالل می شــود که با افزایش تقاضا 
به دلیــل افزایش تقاضای شــرکت های تجاری 
برای تســویه حســاب های دالری و وصل شدن 
تدریجی اینترنت در این هفته میــزان تقاضا در 
بازار افزایش یافته اســت و هم زمان میزان عرضه 
متناسب با آن وجود نداشته است که این مسئله 
افزایش قیمت دالر را سبب شده است. به اعتقاد 
فعاالن اقتصادی، تعیین تکلیف مسائلی از جمله 
وضعیت یارانه هــای انرژی، مالیــات بر عایدی 
سرمایه و ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده 
در کنار بازدهی بازارهــای مالی داخلی و خارجی 
از مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش معامالت بورس 
در روزهای آتی خواهد بود. آمارها از رشد شاخص 
قیمت تولیدکننده کشور در تابستان سال جاری 
نســبت به فصل بهار،کاهش نرخ تــورم ماهانه، 
نقطه به نقطه و متوسط در آبانماه نسبت به مهرماه 
و تضعیــف ۱۰ پله ای رتبه ایران از نظر شــاخص 
رقابت پذیــری جهانی در ســال ۲۰۱۹ حکایت 
دارند. انتظار می رود در هفته هــای آینده اخبار 
مربوط به مذاکرات تجاری، آمار اقتصادی جهانی  
و توافق نفتی اوپک و متحدانش مهم ترین عوامل 
اثرگذار بر بازارهای مالی باشــند. عــالوه بر این، 
پیش بینی های ســازمانهای بین المللی بر رشد 
ســطح بدهی های جهان و کاهش رشد و تجارت 

اقتصاد جهانی در سال آینده تأکید دارند. 



   نامه نگاری سازمان بازرسی با وزارت اقتصاد

فعالیت مرکز رتبه بندی اتاق ایران را متوقف کنید
خریدار   ســازمان بازرســی کل کشــور با ارسال 
نامه ای به وزیر امور اقتصــادی و دارایی، فعالیت مرکز 
ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران را 
غیرقانونی اعالم کرد و خواســتار توقف فعالیت های 
آن شــد.رتبه بندی کارت هــای بازرگانــی مدتهــا 
است که از ســوی دولت و اتاق بازرگانی ایران دنبال 
می شود. موضوع از این قرار اســت که اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، بــه عنوان متولی 
بخش خصوصی در کشــور، بنا را بر این گذاشته تا در 
راســتای ارایه خدمات خود به تشکل های اقتصادی 
و دارنــدگان کارت های بازرگانی، آنهــا را در گام اول 
رتبه بندی نموده و پس از آن، به تناسب رتبه ای که هر 
یک از این تشــکل ها یا دارندگان کارتهای بازرگانی، 
در فرآیند رتبه بندی دریافت می کنند، نسبت به ارایه 

خدمات از مزایای بهتری برخوردار باشند.

سازمان بورس: فعالیت مراکز ملی رتبه بندی 
ممنوع است

در عیــن حــال، آنگونه کــه در معرفــی مرکز ملی 
رتبه بندی اتــاق بازرگانی ایران آمده اســت، عنوان 
شــده که این مرکز پیرو قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی در سال ۱۳۸۹ در ساختار نظارتی اقتصادی 
کل کشور تعریف شده و تسهیل محیط کسب و کار از 
مسیر شناسنامه دار نمودن فعاالن اقتصادی، توسعه 
ابزار و انتشــار گزارش های رتبه بنــدی و نیز فراهم 

نمودن بستر اعتماد برای اعضا را دنبال می کند.
در این میان، کار تا حدودی بســیار زیادی هم پیش 
رفته و چند ماهی اســت که فعالیت مرکز رتبه بندی 
اتاق بازرگانی ایران، با شــدت بیشتری در حال انجام 
اســت؛ در حالیکه چند هفته ای هســت که شــک و 
شبهه های بسیاری در خصوص موجودیت این مرکز 
به وجود آمده اســت؛ تا جایی که سازمان بازرسی کل 
کشور به تازگی با ارسال نامه ای به وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، موضوع موجودیت ایــن مرکز را به صراحت 

زیر سوال برده است.
پیش از ایــن هم ســازمان بــورس و اوراق بهادار در 
اطالعیــه ای، موجودیت ایــن مرکز را کــه منجر به 
صدور مجوز تحت عنوان »موسســه رتبه بندی« به 
۱۶ شرکت داده شده اســت را مصداق کالهبرداری 
دانسته اســت. این اطالعیه ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، در ادامه با واکنش مرکــز ملی رتبه بندی اتاق 
بازرگانی ایران همراه شــده و این مرکــز هم تاخت و 

تازهایی به این اطالعیه سازمان بورس داشته است.
سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۹ آبان ماه امسال، طی 

اطالعیه ای از »ممنوعیت هرگونه فعالیت رتبه بندی 
توسط اشــخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان« از 
ســوی شــخاصی که به هر نحو در حال انجام فعالیت 
رتبه بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه بندی را 
دارند، خبر داد. در این اطالعیه به شماره ۱۲۰۳۰۰۶۳ 
که از ســوی محمدرضا معتمد، مدیریــت نظارت بر 
نهادهای مالی و محمدعلی شیری زاده، مدیریت امور 
حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر 
شده، اعالم گردید که به اســتناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، »مؤسسات 

رتبه بندی« از مصادیق نهادهای مالی هستند.
همچنین به اســتناد مفــاد ماده ۲۸ همــان قانون، 
تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای 
مالی منوط به ثبت نزد سازمان اســت و فعالیت آنها 
تحت نظارت ســازمان بورس و اوراق بهــادار انجام 
می شــود؛ بنابراین انجام هرگونه فعالیت رتبه بندی 
اعتباری )Credit Rating( شامل اظهارنظر راجع 
به احتمال ایفای به موقع تعهدات شــخص حقوقی، 
احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشــی از انتشار اوراق 
بهادار، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار 
اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر 
در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام مند توانایی ها 
و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت 
می گیرد و منجر به اختصاص رتبــه اعتباری معین و 
از پیش تعریف شــده می گردد؛ توسط هر شخص یا 
نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز از ســازمان بورس و 
اوراق بهادار ممنوع بــوده و انجام فعالیت بدون مجوز 
قانونی مشــمول بند یک ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ایران است.  

 پاسخ مرکز ملی رتبه بندی به اطالعیه 
سازمان بورس

اما صدور اطالعیه ســازمان بــورس و اوراق بهادار در 
روزهای گذشــته، واکنش مرکز ملی رتبه بندی اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران را هم 
برانگیخته و این مرکز نیز پیرو اطالعیه سازمان بورس، 
اعالم کرده که »اتاق بازرگانی ایران طی دهه گذشــته 
برابر مقررات متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و 
واردات و اخیرا نیز با صالحیتی عام بر اساس جز ۴ بند 
الف ماده ۴ قانون اصالح قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی داخلی، رتبه بندی فعــاالن اقتصادی را انجام 
داده و می دهــد که این نوع رتبه بنــدی از نظر ماهیت 

کامال متفاوت از رتبه بندی اعتباری است.
این مرکز مدعی شــده که رتبه بندی انواع مختلفی 

دارد و جامع ترین آنها رتبه بندی بنگاهی اســت که به 
وســیله اتاق بازرگانی ایران انجام می شود و آنچه که 
در حیطه وظایف ســازمان بورس و اوراق بهادار قرار 
دارد، صرفاً یکی از انواع رتبه بندی اســت که به نوعی 
همان رتبه بندی اعتباری است؛ به این معنا که حتی 
در مورد همین نوع رتبه بندی نیز صالحیت، محدود 
به اشخاصی اســت که نهادهای مالی مشمول قانون 
بازار اوراق بهادار شناخته شــوند و نسبت به اشخاص 
و شرکت های فراوانی که مشــمول قانون بازار اوراق 
بهادار و نهاد مالی شناخته نمی شوند، سازمان بورس 
و اوراق بهــادار حتــی صالحیت اعمــال رتبه بندی 

اعتباری را هم ندارد.
حال اینکه برخی از موسساتی که تنها، مجوز سازمان 
بورس را صرفاً بــرای »رتبه بندی اعتباری« کســب 
کرده اند و جزو موسســات مــورد تاییــد مرکز ملی 
رتبه بندی اتاق ایــران )که بر اســاس قوانین متعدد 
موظف به رتبه بندی حرفه ای فعاالن اقتصادی ایران 
اســت( برای رتبه بنــدی بنگاهــی و رتبه بندی 
حرفه ای نیســتند؛ با سوء برداشــت از این اطالعیه، 
قصد دارند رتبــه بندی بنگاهی را هــم منوط به اخذ 

مجوز از سازمان بورس نشان دهند.
مرکز ملی رتبه بنــدی اتاق بازرگانی ایــران در ادامه 
توضیح داده اســت: بنابر تعریف خود این ســازمان، 
رتبه بندی اعتبــاری که نیــاز به مجوز از ســازمان 
بــورس دارد، محدود به اظهار نظر راجــع به ایفای به 
موقع اشــخاص حقوقی مشــمول قانون بازار اوراق 
بهادار نســبت به هر نوع تعهد مالی خود، اســت؛ این 
در حالی است که »رتبه بندی بنگاهی« در مرکز ملی 
رتبه بندی اتاق ایــران پیرو تکالیــف قانونی متعدد، 
به ویژه به موجب جز ۴ بند الف مــاده ۴ قانون اصالح 
قانون حداکثــر اســتفاده از توان تولیــدی داخلی، 
مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و از ۱۰ سال قبل انجام 
می شود که برای این منظور، شاخص های حرفه ای و 

تخصصی کسب و کار را بررسی می کند.
وی افزود: ســازمان بازرســی کل کشــور، اقدام اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشکیل 
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایــران را که منجر به صدور 
مجوز تحت عنوان رتبه بندی به ۱۶ شرکت شده است، 
غیرقانونی دانســته و از وزارت امور اقتصادی و دارایی 
خواسته است تا به دلیل نوپابودن رتبه بندی در کشور 
و لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و جلوگیری 
از تکرار تجربه فاجعه بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز 
در حوزه نهادهای پولی، فعالیت مرکز ملی رتبه بندی 

اتاق بازرگانی را متوقف نماید.

شعبه
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@kharidaar
@kharidaar سامانه ثبت اموال مازاد بانک ها

ونمایی شد ر
 سامانه اموال مازاد بانک ها به منظور ثبت اموال 
و دارایی های راکد و مازاد شــبکه بانکی کشور با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

در »ســامانه اموال مــازاد بانک هــا« اطالعات 
مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی 
وجود دارد و مهم ترین هدف ایجاد آن، شفافیت 
و تعیین دقیق مشــخصات امــالک در اختیار 
بانک ها برای اطالع رســانی به ســرمایه گذاران 
و مردم اســت. ضمن اینکه در این سامانه امکان 
عرضه و فروش امالک در شرایط برابر و به صورت 

شفاف وجود دارد.
در این مراســم عباس معمارنژاد، معاون بانکی 
وزیر اقتصاد گفــت: راه اندازی این ســامانه در 
راســتای اصالح نظام بانکی صورت می گیرد که 
یکی از عوامــل ناترازی بانک هــا، مطالبات غیر 

جاری و اموال مازاد بانک ها است.
وی با بیان اینکه این اموال مازاد می تواند از انواع 
زمین، ســاختمان، کارخانه، باغ و یــا کارگاه ها 
باشــد، افزود: تا پایان ماه جــاری امکان حراج 
الکترونیکی این اموال در بازار فرعی بورس کاال 

نیز فراهم می شود.
تســهیل دسترســی مردم به اطالعات امالک 
قابل واگذاری بانک ها و تســهیل فرآیند فروش 
و مزایده های برخط، از ویژگی ها و اهداف سامانه 
اموال مازاد بانک ها اســت که درخواســت های 
خرید این اموال از طریق شــرکت فروش اموال 

مازاد بانک ها موسوم به فام پیگیری می شود.
بر اســاس این گزارش، این ســامانه به آدرس 
www.fam- یــا  و   www.sam-ba.ir

bank.ir در دسترس است.

وش ۱۷هزار میلیارد  آمادگی فر
تومان از اموال بانک ها

وزیر اقتصاد از آمادگی فــروش ۱۷هزار میلیارد 
تومان از امــوال مازاد بانک ها خبــر داد و گفت: 

البته اموال مازاد بانک ها بیش از این ارقام است.
فرهاد دژپســند در مراســم رونمایی از سامانه 
اموال مازاد بانک ها که با حضــور مدیران عامل 
بانک ها برگزار شد، گفت: این اقدام، گامی برای 
آزادسازی منابع بانک ها برای اعطای تسهیالت 
به بخش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در اقتصاد 

است.
وی با بیان اینکه در فاز نخست ۱۷ هزار میلیارد 
تومان از اموال بانک ها در این ســامانه ثبت شده 
که امکان حراج این اموال با همکاری بورس نیز 
وجود دارد، گفت: البته اموال مازاد بانک ها بیش 

از این ارقام است.
دژپسند گفت: بخشی از این اموال شامل هزار و 
۲۴۶ واحد کارخانــه ای و بیش از ۲۷۷ دامداری 
است که ســرمایه گذاران براســاس تخصص و 
تجربه خود می تواننــد آن ها را خریداری کنند و 
یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار 

شود.
وی بــا بیــان اینکه منابــع وصولــی این طرح 
به بانک هــا بر می گــردد و دولــت از آن منتفع 
نمی شــود، افزود: از ۱۸ بانکی کــه در این طرح 
قــرار دارد، ۴ بانک ملــی، ملت، کشــاورزی و 
صــادرات ۵۰ درصد مســئولیت واگــذاری را 
برعهــده دارند و بیشــترین اموال مــازاد با ۱۴ 

درصد مربوط به بانک ملی است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
عرضه سهام ۶ پاالیشگاه در بورس اوراق و بهادر 
گفت: مقدمات ایــن کار انجام شــده و منتظر 
دریافت استعالم از دستگاه های مربوطه هستیم 

و این کار به زودی انجام می شود.
وی دربــاره مطالبات معوقه بانک هــا نیز اضافه 
کرد: طبق اعالم بانک مرکــزی، این عدد حدود 

۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.



  اصالح قیمت بنزین؛ تصمیمی سخت در شرایطی دشوار

قیمت فعلی بنزین هم منطقی نیست
حســین غالمی   تغییــر قیمت بنزیــن همانند 
بســیاری از تصمیمات اقتصادی، تأثیــرات مثبت و 
منفی در پی دارد. با توجه بــه افزایش بی رویه مصرف 
بنزین و افزایش احتمال واردات آن در شرایط تحریم 
و همچنین تشدید قاچاق ســوخت، مجموع نظرات 
کارشناســان تأکید بــر اجرای طرح اصــالح قیمت 
سوخت بوده و این موضوع در دو ســال گذشته بارها 
در جلسات کارشناســی مورد تأکید قرار گرفته بود. 
این طرح سرانجام با تصمیم سران سه قوه از ۲۴ آبان 

ماه اجرایی شد.
در دو هفته گذشــته اکثر کارشناسان و اقتصاددانان، 
موافقت خود را با اصالح قیمت بنزین اعالم کرده اند. 
اگرچه اختالف نظرهایی در خصوص جزییات اجرای 
این طرح وجود دارد، اما برآورد کلی از اظهارات آن ها 
از کارشناســی بودن اصالح قیمت ســوخت حکایت 
داشــت. کما اینکه با اجرای این طرح و بر اساس اعالم 
شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مصرف 
بنزین در این مــدت کاهش ۲۰ درصدی داشــته و 

هم اکنون به ۷۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.
در این بــاره غالمرضا مصباحی مقــدم، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشــاره به ضرورت اصالح 
قیمت بنزین گفت: نمایندگان از طرح افزایش قیمت 

بنزین مطلع بودند.
وی با اشــاره به اینکــه قیمت پاییــن بنزین موجب 
مصرف باالی آن و درنتیجه افزایــش میزان آلودگی 
و ترافیک می شد گفت: باید متناسب با افزایش تورم، 
قیمت بنزین هم اصالح می شــد و ایــن امر ضرورت 
داشــت اما بایــد پیش از اجــرای آن مــردم توجیه 

می شدند.

قیمت فعلی بنزین هم منطقی نیست
حجم یارانه پنهان پرداختی به بنزین در ایران بســیار 
باالست و این رقم به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال 
می رسد. بر این اساس با احتســاب قیمت ۴۷ سنت 
برای هر لیتــر بنزین فوب خلیج فــارس، بر پایه دالر 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تمام شــده بنزین در 
خلیج فــارس برابر با ۵۴۰۰ تومان اســت که این رقم 
با احتســاب هزینه های حمل ونقل به حدود ۶۰۰۰ 
تومان می رســد. به این ترتیب حتی قیمت بنزین آزاد 
در ایران نصف قیمت تمام شــده و واقعی بنزین است. 
این بدان معنی اســت که هرچند حجم یارانه پنهان 
کاهش یافته اســت اما همچنان رقــم آن قابل توجه 

خواهد بود.
جمشــید عدالتیان، کارشــناس اقتصــادی در این 

رابطه گفت: قیمت اصالح شــده بنزین همچنان کم 
است و دولت ها در ادامه مســیر خود باید هرساله به 
ســمت اصالح قیمت بنزین حرکت کنند؛ در غیر این 
صورت با تصمیم های درســت شاهد نارضایتی مردم 

می شوند.
وی با اشاره به اصالح قیمت بنزین از پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی گفت: قرار بود هرساله حداقل دو ریال 
گران شــود، ولی آن زمان کار درست انجام نشد و این 

رفتار غلط از سالهای دور به ارث رسیده است.
عدالتیان با بیان اینکه در اکثر کشــورها پاالیشگاه ها 
و عرضه کنندگان بنزین توســط بخــش خصوصی 
مدیریت می شوند گفت: بدین جهت هیچ زمان بخش 
خصوصی از جیب خود پول نمی گــذارد که بنزین را 
به فروش برســاند؛ بنابراین همواره قیمت های آن ها 
واقعی اســت. از همین رو اگر در ایران بنزین دســت 
بخش خصوصی واقعی و غیر شــبه دولتی بود، اکنون 
قیمت ها واقعی شــده بود و در مورد هر افزایشی دیگر 
دولت پاســخگو نبود. از آنجایی که مدیریت بنزین با 
دولت اســت، دولت مجبور به پاســخگویی اســت و 
البته در این مســیر با کلی اتهام و اعتراض  هم روبه رو 

می شود.
وی افزود: اگر سیستم بازار و ساختار اقتصادی کشور 
درســت بود، همه به این امر اذعان داشتند که قیمت 
فعلی بنزین هم منطقی نیســت. به هر ترتیب، باید به 
ســمت اصالح قیمت بنزین حرکت می کردیم و این 
اتفاق مناسبی برای اقتصاد کشــور در آینده خواهد 

بود.

 افزایش نرخ بنزین در بلندمدت 
آثار مثبتی دارد

بنزیــن به عنوان یکــی از حامل های انــرژی متعلق 
به همه مردم اســت، اما در این میان عده ای به ناحق 
از آن بهره منــد می شــدند. علی ســرزعیم، اســتاد 
اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی در ایــن رابطه با 
اشــاره به اینکه افزایش نرخ بنزین سیاســتی است 
که در کوتاه مــدت و بلندمدت برنــدگان و بازندگان 
مشــخصی دارد گفت: در بلندمدت همه افراد جامعه 
برنده هســتند امــا در کوتاه مدت صاحبــان خودرو 
بازنده و افرادی که خــودرو ندارند، برنده هســتند. 
به عبارت دیگر در کوتاه مدت پنج دهک باالی جامعه 
که صاحبان خودرو هستند بازنده و پنج دهک پایین 
جامعه که خودرو ندارنــد، برنده اند اما من معتقدم در 
بلندمدت آثار این سیاســت برای همــه افراد جامعه 
مثبت خواهد بود که کم ترین آن کاهش آلودگی هوا 

و ترافیک، کاهش تصادفات بین شــهری و اســتفاده 
بیشتر از وسایل حمل ونقل شهری و عمومی است.

وی افزود: این اقدام نوعــی تغییر رفتار جدی در میان 
شهروندان را سبب شــد که در همه جای دنیا تغییر 
رفتار امری دشــوار و زمان بر اســت. درواقــع افراد و 
جوامع اغلب در قبال تغییر رفتارهای فردی و جمعی 

مقاومت می کنند و در کشور ما هم همین طور است.
ســرزعیم گفت: بایــد تأکیــد کنم که اجــرای این 
سیاست در زمان کنونی قطعاً از سال آینده یا دو سال 
بعد بهتر و مفیدتر است. درواقع هرچقدر زمان اجرای 
این سیاست به تأخیر می افتاد آثار منفی بیشتری به 

دنبال می داشت.

 اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین صحیح
 اما دیرهنگام بود

ایران یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی در 
جهان اســت. طبق آمارها مصرف بنزین در ایران دو 
برابر میانگین جهانی است. در حال حاضر بیش از ۱۰ 
روز است که از سهمیه بندی بنزین می گذرد و مصرف 
بنزین ۲۴ درصد کاهش داشته اســت. آمارها نشان 
می دهد،  کاهش مصرف بنزین تنها در هفته گذشــته 
معادل ۷۵۰ هزار بشکه یا ســه برابر پاالیشگاه تهران 

بوده است.
سعید لیالز، کارشناس اقتصادی در این رابطه با بیان 
اینکه ما بدترین سیاســت انرژی ممکن را داشــتیم 
افزود: این سیاســت به مردم می گفــت هرکس که 
ماشــین دارد و ثروتمندتر است می تواند یارانه بنزین 
بیشــتری مصرف کند و این نهایــت بی عدالتی بود؛ 
چنان که مصرف بنزین در تهــران تقریباً معادل بقیه 

کشور بود.
 این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقدام دولت 
در افزایش نرخ بنزین صحیح اما دیرهنگام بود افزود: 
هیچ شاهد علمی مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین 
می تواند اثر ملموس یا تعیین کننده ای روی نرخ تورم 
داشته باشــد وجود ندارد. در پنج سال گذشته که ما 
قیمت را ثابت نگه داشتیم اقتصاد ایران همچنان تورم 
داشته است. در پنج ســال آخر آقای احمدی نژاد هم 
ما تورم داشتیم، درحالی که در تمام این مدت قیمت 
ســوخت ثابت بود.علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با 
اشــاره به اینکه موضوع اصالح قیمت بنزین همواره 
در ۶۰ سال گذشته مطرح بوده و دالیل مختلفی برای 
آن وجود داشته اســت گفت: ضروری ترین دلیل این 
مســئله تحریم ها و لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر 

در شرایط فشار اقتصادی است.

نفت
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جنوبی به صدا درآمد
 »در ســال ۷۶ که بــه وزارت نفت آمــدم توان 
ساخت جکت یعنی چهارپایه ای که عرشه روی 
آن گذاشــته می شود، در کشــور وجود نداشت 
و حتی امکان احداث یک متر لولــه دریایی نیز 
در کشــور مطرح نبود، این در حالی اســت که 
در شــرایط کنونی بالغ بر ۴ تا ۵ شرکت توانمند 
در حوزه صنعت فراســاحل و ســاخت و نصب 
ســازه های دریایی وجود دارد.«؛ »ان شــاءاهلل 
بتوانیم این شرکت ها )تاسیسات دریایی، صدرا، 
ایزوایکو و صف( را پشتیبانی کنیم تا کارهایشان 
را انجــام دهند و وظیفــه  برداشــت از میادین 
مشــترک را به خوبی انجام دهنــد که رهبری و 
مجلس و ملت نســبت به آن حساس هستند.« 
این دو جمله را از وزیر نفت بارها شنیدیم، اما این 
دو نقل قول مربوط به نمایشــگاه دستاوردهای 
شرکت مهندسی و ســاخت تاسیسات دریایی 
در خردادمــاه ۱۳۹۴ در ســاختمان مجلس در 

بهارستان است.  
حاال بیش از چهار سال از ســخنان آن روز آقای 
وزیر می گــذرد و حمایت وزیر نفــت به اذعان 
پیمانکاران داخلی سبب شد، ۲۰ سکوی پارس 
جنوبی در مدار تولید، سه سکو در آستانه تولید 
و سه سکو در آستانه نصب قرار گیرند و ظرفیت 
برداشت گاز از پارس جنوبی روزانه بیش از ۳۷۰ 

میلیون مترمکعب افزایش یابد.
اگــر حمایــت وزارت نفت در دولــت یازدهم و 
دوازدهم از سازندگان و شرکت های داخلی است 
نبود، صدرا که آن روزها در آستانه منحل شدن 
قرار داشت موفق نمی شــد هفت سکوی پارس 
جنوبی را به پایان برســاند و نظاره گر پیشرفت 
بیش از ۹۵ درصدی سه ســکوی دیگر فازهای 
پارس جنوبی باشد. سال ۹۸ را باید از هم اکنون 
ســال پایان بخش دریایی پارس جنوبی )به جز 

فاز ۱۱( نام نهاد.

انجام ۲۰۰ هزار نفر ساعت تعمیرات 
بدون حادثه در زاگرس جنوبی

 مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
با اشــاره به انجام حدود ۲۰۰ هزار نفر ســاعت 
تعمیرات اساســی بــدون حادثه در شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی گفت: 
این مقدار تعمیرات تخصصی، اطمینان دهنده 

تولید حداکثری در فصل زمستان است.
رامین حاتمی در جریان بازدید رئیس حراست 
شــرکت ملی نفت ایران از تاسیســات شرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبی به 
پراکندگی مناطق عملیاتی این شرکت اشاره و 
اظهار کرد: تولید در مناطــق پراکنده و محروم 
همواره مشــکالتی را به دنبال دارد، اما با توجه 
به اینکه زاگــرس جنوبی یکی از شــرکت های 
توانمند بهره بردار کشور است در تالش هستیم 

تنگناهای آنها را برطرف کنیم.
وی با اشــاره به جنگ اقتصادی دشــمن علیه 
کشــورمان گفت: صنعت نفت همواره در نوک 
پیکان تحریم ها و جنگ اقتصادی دشــمن قرار 
دارد، اما باید تالش کنیم منابع انسانی به عنوان 
سرمایه های سازمانی در شرایطی آرام و به دور از 

تنش وظایف تخصصی خود را انجام دهند.
حمید ایزدی، مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
نفــت و گاز زاگرس جنوبی نیز با اشــاره به پهنه 
جغرافیایی این شــرکت در سه اســتان فارس، 
بوشهر و هرمزگان، گفت: زاگرس جنوبی تامین 
گاز و نفت مورد نیاز تعدادی از پاالیشــگاه های 

مهم کشور را بر عهده دارد.
وی افزود: تعویض ۸ هزار متر خط لوله از هشت 
تا ۴۸ اینچ در کنار تعمیرات تجهیزات فرآیندی، 
مراکز جمع آوری و پاالیشــگاه گاز فراشبند این 
شرکت را برای تامین گاز مصرفی فصل زمستان 

در آمادگی کامل قرار داده است.



افتتاح خط آهن میانه - بستان آباد با بهره گیری از ریل ذوب آهن اصفهان

وی ریل ملی حرکت قطار پرسرعت ر
خریدار     حجت االســالم و المسلمین دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهوری با حضور در ایستگاه راه آهن 
بستان آباد دستور افتتاح و بهره برداری رسمی از خط 
آهن میانه- بســتان آباد که در آن بــرای اولین بار از 
ریل ملی ذوب آهن اصفهان اســتفاده شــده است را 
صادر کرد.رئیس جمهور طی سخنانی در این مراسم، 
افتتاح این خط آهن را مایه مباهات و افتخار دانست و 

قول اتصال راه آهن بستان آباد به تبریز را اعالم کرد .
دکتر روحانی اظهار داشــت : یکی از برنامه های مهم 
دولت توســعه راه آهن اســت و تا پایان ایــن دولت ، 
پروژه های متعددی تکمیل و در اختیار مردم خواهد 

گرفت.
در مراســم مذکور که دکتر محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی حضور داشت ، با اشاره به استفاده از اولین 

محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان در محور میانه - 
بســتان آباد ، ضمن تقدیر از بومی سازی ریل در این 
مجتمع عظیم صنعتی، از حضور مسئولین ذوب آهن 

در این مراسم نیز قدردانی شد.
 شــایان ذکر اســت این خط ریلــی در ۶ قطعه و به 
طول ۱۳۲ کیلومتر با هزینه ۵ هــزار میلیارد ریالی از 
ایستگاه میانه شروع شده و با گذر از مسیر کوهستانی 
و عبــور از شــهر های ترکمنچای و تیکمــه داش به 

ایستگاه راه آهن بستان آباد متصل می شود.
در فاز بعدی این طرح، مســیر ۷۱ کیلومتری بستان 

آباد به ائل گلی در تبریز به بهره برداری خواهد شد.
طرح احداث راه آهن میانه- بســتان آبــاد- تبریز به 
طــول ۲۰۳ کیلومتر با هدف کاهــش ۱۱۴ کیلومتر 
مسیر ریلی از شــمال غرب به مرکز کشــور، با اعتبار 

۱۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریالی در دســتور کار وزارت 
راه و شهرسازی قرار دارد که با اتمام عملیات اجرایی 
این طرح زمان حرکت قطار تهران - تبریز حدود ۵.۵ 
ساعت کاهش می یابد و این امر در کاهش هزینه های 
تمام شده جابجایی کاال و مســافر داخلی و همچنین 
رشــد ســهم ایران در ترانزیت بین المللی در منطقه 

نقش اساسی دارد.
اشتغالزایی برای ۲۰۰ نفر و ظرفیت جابجایی ساالنه ۷ 
میلیون تن بار و ۲ میلیون نفر مسافر از مزایای این طرح 
توسعه ای در استان آذربایجان شرقی است.همچنین با 
فرمان و بدرقه دکتر روحانی نخستین قطار مسافربری 
ایستگاه بستان آباد با ۱۵۹ مســافر که از خانواده های 
معظم شــهدا، جانبازان و ایثارگران شــهر بستان آباد 

هستند، به مقصد مشهد مقدس به حرکت درآمد.

البرز

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
کرج گفــت: در عصر تکنولــوژی و در 
دنیای امــروز، اختصاص زمان ســبز 
به محورها بر اســاس حجــم ترافیک 
عبوری در هر لحظه و ایجاد هماهنگی 
در شــبکه حمل و نقل شــهری، تنها 
توسط سیســتم های هوشمند کنترل 
مرکزی چراغ های راهنمایی تقاطعات 

انجام می پذیرد.
محمدرضــا احمــدی نژاد با اشــاره 
بــه اینکــه در ســال های اخیر طرح 

هوشمندســازی تقاطــع 
های در بســیاری از کالن 
شــهرها و حتی شهرهای 
کوچــِک دنیا اجرا شــده 
است، اظهار کرد: در کالن 
شــهرهای دنیا بــا توجه 
به حجــم باالی وســایل 

نقلیــه و وجود تقاطعــات پرترافیک 
متعدد، دیگر اســتفاده از روش های 
ســنتی جهت اعمــال زمانبندی به 
تقاطعــات جوابگو نیســت چــرا که 

ثابت  زمان های  اختصاص 
بــه محورهــای مختلف 
در تمامــی طول ســاعات 
شبانه روز و بدون توجه به 
شهروندان  ترافیکی  رفتار 
در ســاعات مختلف مانند 
صبحگاهی  حرکت هــای 
و عصرگاهــی باعث بــاال رفتن زمان 
سفر، افزایش مصرف سوخت و میزان 
آالینده های منتشر شــده در هوا و در 
بحث کالن موجب به هدر رفتن منابع 

مادی بســیار و هزاران ساعت از وقت 
همشهریان می شود.

وی با بیان اینکه هوشــمند سازی دو 
تقاطع مهم و اســتراتژیک در شــهر 
کرج »تقاطع هفت تیــر و مصباح« در 
اولویت دستور کار معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شــهر کرج قرار گرفته است، 
افزود: این سامانه با محاسبه لحظه ای 
حجم ترافیــک عبــوری، بهینه ترین 
زمان را برای فازبندی مسیرها در نظر 

می گیرد.

رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای 
ســبز شــهرداری کــرج با اشــاره به 
برگزاری ســه ســمپوزیوم هنری در 
ســال آینده، گفت: در کــرج فقدان 
رویدادهای هنری به شــدت احساس 

می شود.
پیمان بضاعتی پــور در آئین اختتامیه 
اولین ســمپوزیوم ســاخت سردیس 
مشاهیر ایران که در باغ گل های کرج 

برگزار شد، اظهار کرد: این 
رویداد اولین ســمپوزیوم 
هنری اســت که در شــهر 
کــرج اجرا شــده اســت، 
ســمپوزیوم در حقیقــت 
یک گردهمایی با مشارکت 
هنرمندان و اساتید اهل فن 

مرتبط با این حوزه است.
وی با بیان اینکه ســمپوزیوم رخدادی 

هنری اســت که شــهر ما 
بــه شــدت فقــدان آن را 
احســاس می کند، افزود: 
از  ســمپوزیوم  ایــن  در 
خمیر اســتفاده شــد و به 
همیــن دلیــل در فضای 
بســته اجــرا شــد، اما در 
آینده ســمپوزیوم هایــی از  جنس 
ســنگ، چوب و یا فلز در فضــای باز و 

در مجاورت زندگــی مردم برگزار 
می کنیم تــا مردم ارتبــاط خوبی با 
آن برقرار کنند.رئیس ســازمان سیما، 
منظرو فضای ســبز شهری شهرداری 
کرج با اشاره به اینکه هدف از برگزاری 
چنین رویدادهای افزایش سطح سواد 
بصری و هنری شهروندان است، گفت: 
ســال آینده سه ســمپوزیوم در شهر 

کرج برگزار خواهد شد.

شهر

سمپوزیوم

تقاطع مصباح و هفت تیر هوشمندسازی می شود

ج برگزار می شود سال آینده سه سمپوزیوم هنری در کر
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کمیسیون فرهنگی و شهر 
هوشمند انتخاب شد

هیات رییســه کمیســیون های مجمع روسای 
شوراهای اسالمی کالنشــهر ها و مراکز استانها 
در شــصت و چهارمین اجالس مجمع انتخاب 

شدند.
 دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسالمی 
کالن شــهرها و مراکز اســتانها ضمن اعالم این 
خبر گفت: در شصت و چهارمین نشست مجمع 
مشــورتی ۸و۷ آذر ماه که در شــهر کرمانشاه 
برگزار گردید ترکیب هیات رییسه کمیسیون های 

تخصصی هیات رییسه جدید  انتخاب شدند.
 اباذر صرامی اظهار داشت: انتخاب هیات رییسه 
جدید )رییس، نایب رییس و منشی( کمیسیون های 
تخصصی از جمله مــوارد مطرح شــده در این 
جلسات بود که بر این اساس هیات رییسه جدید 

انتخاب شدند.
 به گفته صرامی  در کمیســیون فرهنگی و شهر 
هوشمند اکبر ســلیم نژاد )رییس شورای شهر 
کرج( به عنوان رییس، علــی ماکنعلی )رییس 
شــورای شــهر خرم آباد( به عنوان نایب رییس 
و ابوذر دهدار )رئیس شــورای شــهر بوشــهر( 
به عنوان منشــی از ســوی اعضای کمیسیون 

انتخاب شدند.
 دبیر مجمع مشورتی روســای شوراهای کالن 
شهر ها و مراکز اســتان ها در  ادامه افزود: با رای 
اعضای کمیســیون عمران و شهر ســازی نیز 
حمیدرضا حمیدی )رییس شورای شهر زنجان( 
به عنوان رییس، حکمــت اهلل داوودی )رییس 
شــورای شــهر قزوین ( به عنوان نایب رییس و 
عبدالجلیل شــهنوازی )رئیس شــورای شهر 

زاهدان( منشی انتخاب شدند.
 صرامی در ادامه با اشاره به ترکیب هیات رییسه 
جدید کمیسیون های تخصصی گفت: بر اساس 
رای اعضا کمیســیون ها در کمیسیون حمل و 
نقل و خدمات شــهری علیرضا نصــر اصفهانی 
)رییس شورای شهر اصفهان( به عنوان رییس، 
کامران گردان )رییس شــورای شــهر همدان ( 
به عنوان نایب رییس و جالل شــریعتی )رییس 
شــورای شــهر ســنندج( به عنوان منشی این 

کمیسیون انتخاب شدند.
 صرامی در ادامه اظهار داشــت: در کمیســیون 
حقوقــی و اقتصادی با رای اعضای کمیســیون 
سید عبدالرزاق موســوی )رییس شورای شهر 
شــیراز( به عنوان رییــس، محمدرضا حیدری 
)رییس شورای شــهر مشــهد( به عنوان نایب 
رییــس و حمیدرضا آقامالیی )رییس شــورای 
شهر گرگان( به عنوان منشــی این کمیسیون 

برگزیده شدند.
 شــصت و چهارمین مجمع مشــورتی روسای 
شوراهای اسالمی کالن شهر ها و مراکز استانها 

در شهر کرمانشاه برگزار شد.

شناسایی باند واردکننده گوشی 
قاچاق توسط پلیس استان البرز

فرمانده انتظامی اســتان البرز از شناسایی باند 
واردکننده گوشــی قاچاق خبر داد که توســط 

پلیس استان البرز در تهران دستگیر شده اند.
سردار عباســعلی محمدیان گفت: در راستای 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، ماموران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان البرز با 
انجام اقدامات پلیســی از فعالیــت باند قاچاق 

گوشی های تلفن همراه مطلع شدند.
وی افزود: در بررســی های تکمیلــی ماموران، 
محرز شــد که اعضای باند قاچاق گوشــی های 
تلفن همراه با اســتفاده از اطالعات و مشخصات 
هویتــی و گذرنامه افرادی کــه در زمان اربعین 
حسینی )ع( به ســفر عتبات عالیات اعزام شده 
بودند، اقدام به واردات گوشــی هــای قاچاق و 

سپس رجیستری آن ها کرده اند.



نوسان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

معامله گران به بازار آمدند
 محســن محروقی    جدیدترین گزارش از بازار 
مسکن تهران آمارهای جالبی دارد؛ آمارهایی مربوط 
به ماه آبان که از ســوی بانک مرکزی منتشــر شده 

است.
بررسی های بانک مرکزی نشــان می دهد که در آبان 
ماه ۱۳۹۸، تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی 
شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه قبل ۱۹.۵ درصد افزایش داشــته اســت. این 
درحالی است که متوســط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ۱۲ میلیون و 
۴۶۰ هزار تومان بوده و نســبت به مــاه قبل ۲ درصد 

کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، در ماه آبان نســبت به ماه مهر، قیمت 
آپارتمان های تهران کاهشــی بوده و در همین حال 

تعداد معامالت بیشتر شده است.
»گزارش تحوالت بازار مســکن شــهر تهران در آبان 
سال ۱۳۹۸« بانک مرکزی، برگرفته از آمارهای خام 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است.

آبان ماه سال گذشته شرایط چگونه بود؟
میان آمارهای های ماهانــه و نقطه ای تعداد معامالت 
و قیمت هر متــر مربع زیربنای واحدهای مســکونی 
تفاوت هایی وجود دارد. به طــوری که آمارهای بانک 
مرکزی نشــان می دهد، در ماه مورد گــزارش تعداد 
معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته 
است. از سوی دیگر متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده ۳۵.۸ 
درصد افزایش یافته است. یعنی قیمت آپارتمان های 
تهران نسبت به آبان ماه سال ۱۳۹۷ افزایش داشته و 

معامالت هم کم شده است.

مردم کجای تهران بیشتر خانه خریدند؟
توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حســب مناطق 
مختلف شــهر تهران در آبان ماه ســال ۱۳۹۸ حاکی 
از آن اســت که از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، 
منطقه ۵ با ســهم ۱۷.۲ درصــدی از کل معامالت، 
بیشــترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه ها را به خود 
اختصــاص داده اســت. همچنین مناطــق ۲ و ۴ به 
ترتیب با ســهم های ۹.۴ و ۸.۵ درصدی در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. در مجمــوع ۷۴.۷ درصد از کل 
تعداد معامالت انجام شــده در شهر تهران در آبان ماه 
امسال مربوط به ۱۰ منطقه شــهر )۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، 

۷، ۸، ۱۵، ۱ و ۱۱( بــوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۵.۳ 
درصد از کل معامالت را به خود اختصاص داده اند.

در میان مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران، بیشترین 
متوســط قیمت یک متــر مربع زیربنای مســکونی 
معامله شــده معادل ۲۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به 
منطقه ۱ و کم ترین آن با ۶ میلیــون و ۵۰ هزار تومان 
به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب ۱۹.۶ و ۴۶.۱ درصد 

افزایش نشان می دهند.

وضعیت مسکن تهران از ابتدای سال تاکنون
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد 
مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

از آن، ۵۶.۲درصد کاهش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شــهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان 
بوده که نسبت به دوره مشــابه سال قبل ۷۴.۱ درصد 

افزایش نشان می دهد.

کدام خانه ها جذاب تر بودند؟
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
بازار مسکن بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در آبان 
ماه امسال حاکی از آن اســت که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمتی »۷.۵ تا ۹« میلیون تومان به ازای هر 
متر مربع با ســهم ۱۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شــهر تهران را به خود اختصــاص داده اند 
و دامنه قیمتــی »۹ تا ۱۰.۵« و »۶ تــا ۷.۵« میلیون 
تومان به ترتیب بــا اختصاص ســهم ۱۱.۵ و ۱۰.۱ 

درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

نوسان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
 با وجود آن که قیمت مسکن در شهر تهران دو درصد 
کاهش یافت و کارشناســان چشم انداز صعودی برای 
این بازار متصور نیستند، بررســی ها گویای مقاومت 
فروشندگان مناطق مصرفی شــهر نسبت به کاهش 

قیمت ها دارد.
قیمت مسکن در کل شــهر  تهران دو درصد کاهش 
یافت اما آمار به دست آمده از مناطق میانی پایتخت، 
امتناع مالکان در برابر کاهش قیمت را نشان می دهد. 
این در حالی اســت کــه قیمت در مناطق شــمالی 
مجددا افت کرد. پس از آن کــه  برخالف ماه های قبل 
در مهرماه ۱۳۹۸ امســال میانگین قیمت مسکن در 

مناطق یک تا سه شهر تهران نســبت به شهریورماه 
به ترتیــب ۷.۶، ۹ و ۰.۵ درصد باال رفــت، در آبان ماه 
۱۳۹۸ مجددا قیمت ها در ســه منطقه شمالی شهر 
۱۳، ۱۳.۲، ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر 
در مناطق پرتقاضا مثــل ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ رشــد 
ماهیانه قیمت هــا به ترتیــب ۴، ۱.۶، ۲، ۶ و ۴ درصد 
بود. این در حالی اســت که ماه گذشــته در مناطق 
مصرفی شاهد کاهش قیمت ها بودیم. به نظر می رسد 
دو افزایش ۲۲ و ۱۹ درصدی ماهیانه تعداد معامالت 
طی دو ماه گذشته در افزایش قیمت ها بی تاثیر نبوده 

است.
اگرچه قیمت ماهیانه در مناطقی که باالترین میزان 
معامالت برخوردارند افزایش یافته اما ســه منطقه ی 
۸، ۱۱ و ۲۰ بازار نزولی و قیمت ها  به ترتیب  ۳.۳، ۷.۳ 

و ۱۴ درصد پایین آمد.
آمار به دست آمده از تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
در آبان ماه ۱۳۹۸ می تواند نشان دهنده تصویر قالب 
از نزدیک شدن قیمت مســکن به کف باشد. گروهی 
از خریداران با این تصور که در ماه های پایانی ســال 
ممکن اســت با تورم در بخش ملک مواجه شوند وارد 

بازار شده اند.
 از ســوی دیگر پس از ثبات بازارهای ارز، طال و بورس 
در ماه های اخیر معامالت بازار مسکن اندکی افزایش 
پیدا کــرد؛ در حالی که قیمت ها پاییــن آمد. البته به 
دنبال تغییر نــرخ بنزین نیــز گروهــی از مالکان تا 
اطالع ثانوی، فروش امالک خود را بــه حالت  تعلیق 
درآوردند؛ هرچند کارشناسان، رشد قابل توجهی  را 

برای بازار مسکن متصور نیستند.
 

پیش بینی قیمت مسکن در سال 98
دبیر کانون انبوه ســازان درباره تاثیر نرخ ســوخت بر  
قیمت مســکن گفت: مهم ترین عامــل رکودی حال 
حاضر بازار مســکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان 
است. وقتی قیمت یک کاالی استراتژیک مثل بنزین 
افزایش می یابد ممکن اســت التهاباتــی را در کوتاه 
مدت در برخی کاالها ایجاد کند.  اما در بخش  مسکن، 
علی رغم وجود تقاضای بالقوه ای که دیده می شود هر 
نوع افزایش قیمت، عمق  رکود را بیشــتر می کند. لذا 

رشد قیمت ها در بازار مسکن بعید به نظر  می رسد.
وی افزود: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در 
دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می شود که 
ریسک ســرمایه گذاری در دو بخش خرید و ساخت 
را کاهش داد. از ســوی دیگر ثبــات  بازارهای موازی 

مسکن، تقاضا را به  سمت بازار ملک هدایت کرد.
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پرداخت وام ۱۷۰ میلیونی ساخت 
به انبوه سازان حرفه ای

مدیر امور اعتباری بانک  مسکن گفت: هم اکنون 
در تهــران ۱۷۰ میلیون تومان وام ســاخت به 
انبوه سازان حرفه ای و کســانی که فناوری های 
نوین را رعایت کنند، تعلق می گیرد که این رقم 

سال گذشته ۱۱۰ میلیون تومان بود.
محمــد حســن علمــداری آخریــن وضعیت 
تسهیالتی که به انبوه ســازان اختصاص می یابد 
را اعالم کرد و گفــت: در حال حاضــر افزایش 
سقف تسهیالت انبوه سازان در دستور کار بانک 

مسکن قرار ندارد.
مدیر امور اعتبــاری بانک مســکن ادامه داد: از 
ابتدای ســال جاری، با توجه به افزایش قیمت 
مسکن و تورمی که رخ داد، تســهیالت به مرور 

و به تدریج افزایش یافت.
علمــداری خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون در 
تهران، انبوه ســازان حرفه ای و ســازندگانی که 
فناوری های نویــن را رعایت کنند بــه ازای هر 
واحد ۱۷۰ میلیون تومان تســهیالت ســاخت 
دریافت کنند که ســود بازپرداخــت آن نیز ۱۸ 

درصد است.
طبق اعالم بانک مســکن، به گفته وی در مراکز 
اســتان ها و شــهرهای باالی ۲۰۰ هــزار نفر 
جمعیت، تســهیالتی که به انبوه ســازان تعلق 
می گیــرد ۱۶۰ میلیون تومان اســت و این رقم 
برای سایر شــهرها ۱۳۰ میلیون تومان  و برای 
شــهرهای کمتر برخوردار ۱۱۰ میلیون تومان 
برنامه ریزی شــده اســت که قابل پرداخت به 

انبوه سازان و سازندگان است.
بر اســاس این گزارش، رقم تســهیالتی که در 
سال گذشته به انبوه ســازان حرفه ای و کسانی 
که فناوری های نویــن را رعایت می کردند برای 
تهران ۱۱۰ میلیون تومان، برای مراکز استان ها 
و شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۰ 
میلیون تومان، برای سایر شــهرها ۹۰ میلیون 
تومان و برای شــهرهای کمتر برخــوردار ۷۰ 

میلیون تومان بود.  

ح بانک مسکن عقب افتاد طر
در حالی که قرار بود طــرح زنجیره تامین اعتبار 
ساخت مســکن از سوی بانک مســکن تا پایان 
شــهریور اجرایی شــود، مدیرعامل این بانک با 
اشــاره به برخی مشــکالت در روند اجرای این 
طرح پیش بینی کرد که تا پایان ســال به مرحله 
نهایی برسد.بانک مسکن از سال گذشته طرحی 
را برای کاهش هزینه های ســاخت مسکن و به 
تبع آن کاهش قیمت مســکن مورد بررسی قرار 
داد که بنا بود این طرح تا شهریور ماه سال جاری 

نهایی شود.
این طرح در پی تقاضــای عمومی برای افزایش 
سقف تسهیالت مســکن مطرح شــد، چراکه 
مدیرعامــل این بانک به ایســنا گفتــه بود که 
افزایش ســقف تســهیالت خرید مسکن سبب 
افزایش تورم می شــود و مــا در برنامه داریم که 
به جای افزایش وام مســکن، هزینه تمام شــده 

ساخت مسکن و قیمت آن را کاهش دهیم.
رحیمی انارکــی از طرحی ســخن گفت که بر 
اســاس آن، یک زنجیره تامین اعتبار از تمامی 
محصوالتی که نقش در ســاخت مسکن دارند، 
ایجاد خواهد شــد و بر اســاس ایــن زنجیره، 
ســازندگان می توانند بــه صــورت اعتباری، 
واحدهــای خــود را بســازند و به ایــن ترتیب 
پیش بینی کــرده بود کــه ۳۰ درصــد قیمت 

ساخت مسکن کاهش یابد.
در ایــن زمینــه ابوالقاســم رحیمــی انارکی، 
مدیرعامل بانک مســکن در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه کارهای ما برای زنجیره تامین اعتبار 
ساخت مســکن تقریبا تمام شــده است، اظهار 
کرد: شــناخت زنجیــره تمام شــده و کارهای 
سیستم را انجام داده ایم، اما چند مورد مانده که 
درباره آن نیز باید به جمع بندی و تصمیم برسیم.



   تاثیر افزایش نرخ بنزین بر قیمت خودرو

و دالیل گرانی غیربنزینی خودر
مازیار شــریف کیان  قیمت خودرو در روزهای 
پس از اجــرای طرح ســهمیه بندی بنزیــن، با تمام 

کنترل های دولت با افزایش قیمت مواجه شد.
ارزیابی ها نشــان می دهد، از تاریخ اعالم افزایش نرخ 
بنزین )۲۴ آبان ماه ۹۸( محصوالت گروه خودروسازی 
ایران خودرو، بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان و محصوالت 
گروه ســایپا بین ۴ تا ۶ میلیون تومــان افزایش قیمت 
را تجربه کرده اند.  آنســوی ماجرا امــا افزایش قیمت 
خودروهای دوگانه سوز است که این روزها طرفداران 
بیشتری پیدا کرده است؛ هرچند فروشنده ای در بازار 
این نوع خودروها یافت نمی شود. حال این پرسش قابل 
طرح اســت که این افزایش قیمت ها در بــازار خودرو 
واقعا متاثر از چه عاملی است؛ افزایش نرخ بنزین یا جو 

روانی و هیجانی در بازار خودرو؟

رابطه قیمت بنزین و قیمت خودرو
همه جای دنیا زمانی که قیمت ســوخت افزایش پیدا 
می کند، خودرو، با افت قیمت مواجه می شود. به این 
معنا که قیمت خــودرو تابعی از نرخ بنزین اســت. از 
این رو، طی دو هفته گذشــته که بــا افزایش ناگهانی 
قیمت بنزین در کشــور مواجه شــدیم، انتظار بر این 
بود که قیمت خــودرو روند معکوس بــه خود بگیرد 
یا حداقل ثابت باقــی بماند؛ اما بازار خــودرو این بار 
هم غافلگیرانه عمل کرد و هم پــای بنزین خود را باال 
کشــید. در واقع دولت ها طی چند سال اجرای طرح 
هدفمندســازی یارانه ها که بخشــی از آن با افزایش 

قیمت سوخت همراه بوده، تالش کردند تا اثرات سوء 
این تورم فزاینده را خنثی کنند، تالشــی که راهی به 
موفقیت نداشت و حتی قیمت خودرو نیز که در حالت 
طبیعی در چنین شرایطی باید با کاهش قیمت مواجه 
شود، روند افزایشــی به خود گرفت. ذکر این نکته در 
اینجا نیز ضروری اســت که طی چند مرحله افزایش 
قیمت بنزیــن در ادوار گذشــته، همــواره نگاه ها به 
ســمت افزایش قیمت خودروهای کوچک تر یا حتی 
رونق چشم گیر خودروهای گازســوز رفته است. اما 
نیاز و تجربه جامعه قوی تــر از دالیل اقتصادی بوده و 
نشــان داده که خودروهای کوچک یا گران هستند یا 
بی کیفیت. به همین ترتیب تجربه گویای آن است که 
هزینه های نگهداری از خودروهای گازسوز به مراتب 
بیشتر از سوخت گرانی که باید برا حرکت آن استفاده 
شود. از این منظر، قیمت سوخت به صورت مستقیم 
و البته کوتاه مدت تاثیری بر قیمــت خودرو نخواهد 
گذاشت. چراکه خودروســاز هیچ تغییری در کاهش 
یا افزایش عرضه اعمال نکرده اســت. قیمت کارخانه 
هم چنان مثل قبل است و هیچ خودروی تولید داخلی 
هم پیدا نمی شود، که مطابق با استانداردهای جهانی 
مصرف سوخت پایینی داشته باشد، که حاال بخواهد 
مدعی ارزشمند شدن کند. اما چه می شود کرد، زیرا 
با هــر اصالح اقتصــادی، عده ای به دنبــال تخریب، 

منفعت، سودجویی و داللی هستند.

افزایش قیمت خودروها
با این حال ســری زدیم به بازار 
خودروهــای داخلــی و رونــد 
قیمت آنها را در دو بــازه زمانی 
قبل از افزایش نرخ بنزین و پس 
از افزایــش قیمت آن، مقایســه 
نشــان  ارزیابی هــا  کردیــم. 
می دهــد، اکثــر خودروهــای 
ســاخت داخل پــس از اجرای 
طــرح ســهمیه بندی بنزین و 
افزایش قیمت بنزین، با افزایش 
قیمت مواجه شــده اند. در این 
میان، خودروهای پر تقاضا مورد 
بررســی قرار گرفت، تــا ببینیم 
کدام خودروها بیشترین افزایش 
قیمــت را تجربه کــرده اند؟  در 
میان محصوالت ایــران خودرو 
قیمت »رانا« با افزایش بیش از ۷ 
میلیونی از ۸۰ میلیون تومان به 

۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین 
»پژو ۲۰۶ تیپ ۲ « که پیش از این ۸۰ میلیون بود، ۸۶ 
میلیون تومان و ۵۰۰ هــزار تومان و »پژو ۲۰۶ تیپ ۵ 
« که ۹۴ میلیون تومان قیمت داشــت ۱۰۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود. »پژو 
۲۰۷ دنده ای« از ۱۲۷ میلیون تومان به ۱۳۷ میلیون 
تومان و »پژو ۲۰۷ اتوماتیک« از ۱۶۱ میلیون تومان 
به ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در ادامه این 
روند، »پژو پارس« ۹۲ میلیون تومانی به قیمت ۱۰۱ 
میلیون تومان، »پژو ۴۰۵ اس ال ایکس« ۸۶ میلیون 
تومانی به قیمت ۸۹ میلیــون تومان، »پژو ۴۰۵ جی 
ال ایکس« ۷۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۰ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان، قیمت خورده است.
 از آنسو، »دنا تیپ ۱«، ۱۱۰میلیون تومانی به قیمت 
۱۱۹ میلیون تومان و »وانت آریســان« ۶۳ میلیون 
تومانی به قیمت ۷۳ میلیون تومــان در بازار خرید و 
فروش می شــود. در گروه خودروسازی سایپا اما روند 
قیمتی محصوالت به چه شــکل اســت؟ بررسی ها 
گویای این است که روند صعود قیمت در محصوالت 
ســایپا نیز به چشــم می خورد، به صورتی که قیمت 
»ســایپا ۱۱۱ « که پیش از ایــن ۴۷ میلیون تومان 
بود بــه ۵۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان، »ســایپا 
۱۳۱« با قیمــت ۴۴ میلیون تومان بــه ۴۸ میلیون و 
۹۰۰، »ســایپا ۱۵۱« با قیمت ۴۵ میلیون تومان به 
۵۰ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان و »ســاینا« با قیمت 
۵۸ میلیون تومان به ۶۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان 
رسیده اســت.  البته نکته قابل توجه اینجاست که به 
ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزیــن، خودروهای 
دوگانه سوز با استقبال بیشتری در بازار مواجه شده اند 
و رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده اند. به طوریکه، 
اختالف قیمت دوگانه  سوزها با خودروهای تک سوز 
که پیش از افزایش قیمت بنزیــن یک میلیون تومان 
بود، این روزها به ۷ تا ۹ میلیون تومان رســیده است. 
در پی چنین اســتقبالی، فروشــندگان خودروهای 
دوگانه ســوز در بازار کمتر شــده اند. به گفته فعاالن 
بازار خودرو، به طور نمونه ســمند دوگانه سوز در بازار 
کم بوده و هیچ پرایــد دوگانه ســوزی در روز جاری 
برای فروش وجود ندارد.از آنســو، کارشناسان بر این 
باورند که افزایش قیمت خــودرو ارتباطی به افزایش 
نرخ بنزین ندارد. در همین راستا، امیر حسن کاکایی، 
کارشــناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه 
مهندســی خودرو دانشــگاه علم و صنعت می گوید: 
افزایش قیمت بنزیــن، هیچ گونه اثر مســتقیمی بر 

افزایش قیمت خودرو نمی تواند داشته باشد. 
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 تولید با کاهش ارزبری
و  ۵۱. ۱۷میلیون یور

ایران خــودرو به منظور تعمیق ســاخت داخل 
و کاهش وابســتگی، ۹ پروژه فلزی و غیرفلزی 
مواد اولیــه تولید در ســال جاری را به دســت 

صنعت گران خالق ایرانی بومی سازی کرد.
مدیرعامل ایران خودرو در جلســه ستاد تعمیق 
ســاخت داخل گفت:  با بومی سازی این ۹ پروژه 
۵۱. ۱۷ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق شده 

است.
فرشــاد مقیمی با اشــاره به اینکه داخلی سازی 
منجربه رونق تولید می شــود، خاطرنشان کرد:  
۳۱  پروژه دیگر فلــزی و غیرفلزی مــواد اولیه 
تولیــد، در ســال های ۹۸ و ۹۹ در طرح جهاد 

خودکفایی ایران خودرو قرار دارد.
وی افزود: بومی ســازی این ۳۱ پروژه در دست 
اجــرا بــوده و تحقــق آن ۶۲ . ۵۲  میلیون یورو 

کاهش ارزبری خواهد داشت.
مقیمــی درخصــوص پروژه های آینــده این 
بخش گفت: ۲۶ پروژه داخلی ســازی مواد اولیه 
با کاهش ارزبری ۱۶۳ میلیون یــورو در مرحله  

امکان سنجی قرار دارد.
مدیرعامل ایران خودرو در زمینه داخلی ســازی 
قطعــات در میزهــای صنعــت اظهــار کرد: 
 درمجموع ســه میز تخصصی تعمیق ســاخت 
داخل، ۸۵ قطعه از محصوالت این خودروســاز 
توســط ۳۹ ســازنده و با کاهش ارزبری ساالنه 

۱۲۷ میلیون یورو بومی سازی می شود.
وی تصریح کــرد: همچنیــن با همــکاری ۳۲ 
قطعه ساز برای داخلی سازی، ۶۸ قطعه از میزهای 
اول و دوم به مرحله خودکفایی رســیده و تعداد 
زیادی از آن  به تولید انبوه نیز رســیده و به زودی 

هفت قطعه دیگر به تولید انبوه خواهد رسید.
مقیمــی تاکیدکرد: مصمم هســتیم براســاس 
توانمندی های داخل کشور، محصوالت مورد نیاز 
تا جایی که امکان دارد در داخــل تولید و تامین 
شــود. برهمین اســاس واردات برخــی قطعات 
را هم که براســاس سیاســت گذاری گذشــته 

سفارش گذاری شده بود، متوقف کرده ایم.

 تحویل محصوالت سایپا 
در سال ۹۸ از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه 

گذشت
 قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا 
در امور فــروش از تحویل ۳۰۰ هــزار خودرو به 
مشــتریان از ابتدای امســال تا پایــان آبان ماه 
خبر داد و گفت: با تالش تیــم مدیریتی و همت 
کارکنان گروه ســایپا در جهت افزایش و رونق 
تولید، روند تحویــل خودروهای ثبت نامی قابل 
تولید به مشــتریان با ســرعت در حال پیگیری 

است.
مجید باقری افزود: پس از اتمام تعهدات برجای 
مانده از ســال ۹۷، تحویــل خودروهای معوق 
مربوط به طرح های پیش فروش و فروش فوری 

و اعتباری سال جاری در دستور کار قرار دارد.
وی ادامــه داد: با توجــه به تســریع در تکمیل 
خودروهای کــف کارخانــه و همچنین اجرای 
برنامه تولید عبور مســتقیم، در حال حاضر و به  
صورت روزانــه، تحویل خودروهای مشــتریان 
توسط سایپا از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه گذشته و 

همچنان با سرعت بیشتری دنبال می شود.
وی پیش بینی کــرد در ماه های آتــی باتوجه به 
نزدیک شــدن به پایان ســال و افزایــش تولید 
محصوالت، سرعت پاسخ گویی به تعهدات معوق 
افزایش یابد.قائم مقام مدیرعامل سایپا یادآور شد: 
سایپا انواع خودروهای قابل عرضه را در طرح های 
جایگزینی محصوالت غیرقابل تولید، با شــرایط 
متنوع در اختیار مشتریان گذاشته تا از این طریق 

تعهدات خود را نیز تحت پوشش قرار دهد.
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شــواهد حاکی از آن اســت کــه میــزان معامالت 
کامپیوترهای شخصی، از سال ۲۰۰۶ تا کنون به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.بر اساس آخرین 
آمار ارائه شــده توســط مرکز تحقیقاتی بازار گارتنر، 
میزان معامالت کامپیوترهای شخصی )PC(، از سال 
۲۰۰۶ تا کنون، به پایین ترین حد خود رســیده است.

فروشندگان رایانه های شخصی در ســال ۲۰۱۸، در 
مجموع تعداد ۲۵۹ میلیون دستگاه تحویل داده اند که 
نسبت به سال ۲۰۱۷، ۴ میلیون واحد کاهش را تجربه 
کرده است.طبق اطالعات به دست آمده، سال ۲۰۱۸، 

هفتمین ســال متوالی بود که در سطح جهان، کاهش 
میزان معامالت کامپیوترهای شخصی را شاهد بودیم 
و باید اشــاره کرد که از اوج دوران فروش  آن در ســال 
۲۰۱۱ تا کنون، ۳۰ درصد کاهش را مشاهده می کنیم.

اما از ســویی دیگر، قابل ذکر اســت که سال ۲۰۱۸ 
کمی بهبود شــرایط را نشــان داد؛ زیرا روند کاهشی 

در این سال کندتر شده و به منفی ۱.۳ درصد رسید.
از نظر ســهم بازار، شایان ذکر اســت که برند لنوو در 
سال گذشــته از اچ پی پیشــی گرفت و به بزرگترین 

سازنده کامپیوترهای شخصی در جهان تبدیل شد. 

رایانه
ولی بازار کامپیوترهای شخصی برای هفتمین سال متوالی وند نز ر

 با آرامش بازار ارز

بازار گوشی موبایل آرام گرفت
فائزه طاهری  در حالی که این روزها از نوسان های 
قیمت ارز خبری نیســت، با توجه به تاثیر مســتقیم 
قیمــت ارز بر قیمت گوشــی، به نظر می رســد بازار 

گوشی موبایل به ثبات نسبی رسیده است.
پس از تغییراتی که برای واردات گوشــی مسافری در 
نظر گرفته شد، بهترین موقعیت برای واردکنندگان 
رســمی فراهم شــد تا با تفاوت قیمتی کــه اکنون 
گوشی های مسافری نســبت به واردات رسمی دارند 
و دیگر نمی توان گوشی های مســافری را به صرفه تر 
قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند و با فراهم کردن 
نیاز مصرف کننده، بازار گوشــی های موبایل را که در 
طول دو سال گذشته، به دالیلی از جمله افزایش نرخ 
ارز و رجیســتری و مانند این ها دچار بحران شده بود، 

ساماندهی کنند.
طرح رجیســتری یا شناســنامه دار کردن تجهیزات 
سیم کارت خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ 
اجرایی شــد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران 
این موضوع، به واردات چمدانی گوشی های مسافری 
رو آوردند که از معافیت های گمرکی برخوردار بودند. 
البته پس از آن، اقداماتی بــرای مقابله با این وضعیت 
در نظــر گرفته شــد، از جمله دریافت مســتقیم کد 
فعال سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و 
ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با 

اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.
اما این اقدام هم چندان موفقیت آمیز نبود و به خرید 
و فروش اطالعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن ها 
منجر شد که در ســفرهای زیارتی حجاج هم شدت 

گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، 
وزارت صنعــت،  معــدن و تجارت، تعرفــه گمرکی 
واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی 
به ۲۶ درصد رســاند، هم چنیــن معافیت ۸۰ دالری 
برای واردات تلفن همراه مســافری حذف و مقرر شد 
اســتفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق 

ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.
از طرفی، بازار گوشی در یک ســال اخیر باال و پایین 
بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند 
افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی بوده اســت. عواملی 
مانند مانند ســودجویی برخی فروشــندگان از اسم 
رجیستری و مشــکالت واردکنندگان و اختالل های 
چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم 

چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد.
در این باره اخیرا رضا دیهیمــی، نایب رییس انجمن 
واردکنندگان موبایــل تبلت و لــوازم جانبی درباره 
احتمال افزایش قیمت گوشــی گفته بــود: افزایش 
قیمتی بــرای مصرف کننده نهایی نخواهیم داشــت 
زیرا نه دالر گران شده و نه تعرفه گوشی های شرکتی 
افزایش پیدا کــرده و نهایتا همان ســه درصد هزینه 
خدمات پس از فروش به گوشــی ها اضافه می شــود 
و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجــود ندارد و با 

افزایش قیمت نامتعارفی روبه رو نخواهیم بود.
در ایــن راســتا ابراهیم درســتی -رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم 
جانبی- اظهار کرده اســت: هم اکنــون قیمت تلفن 

همراه در ثبات نسبی قرار دارد.

ترمز دالر کشیده شد
پس از دو صعود متوالی ســرانجام ارزش دالر در 

برابر ارزهای جهانی ریزشی شد.
آخریــن روز از معامالت هفتگــی بازارهای ارز، 
فضای معامالت بار دیگر کامال تحت تاثیر اخبار 
مربــوط به جنگ تجــاری آمریــکا و چین قرار 
گرفت. دونالد ترامپ، رئیــس جمهور آمریکا در 
اقدامی که واکنش شــدید پکن را برانگیخت، با 
امضای قطع نامه ســنای این کشور در خصوص 
محکومیت برخورد بــا معترضین هنگ کنگی، 
فضا را برای اعمــال تحریم هــای جدید بر ضد 

مقامات چینی هموار کرد.
شــاون اوزبورن، تحلیل گر ارشــد بــازار ارز در 
بانک«اسکوشیا » گفت: پس از تنش های اخیر 
بین پکن و واشــنگتن، بازارها شوک دیگری را 
دریافت کردند و اگر مقامــات چین تهدید خود 
برای پاســخگویی به اقدام اخیر آمریکا را عملی 
کنند، سکوت محض در جریان مذاکرات برقرار 

خواهد شد.
چین و آمریکا درگیر یک جنگ تجاری طوالنی 
مــدت بوده اند که اکنــون وارد شــانزدهمین 
ماه خود شــده اســت و از آن به عنــوان یکی از 
اصلی ترین دالیل کاهش رشد اقتصادی جهان 
نام برده می شــود تا جایی که بانک جهانی، زیان 
این جنگ بــرای اقتصاد جهانی طی دو ســال  
آینده را حدود ۷۰۰ میلیــارد دالر برآورد کرده 
است. دو طرف طیف گســترده ای از محصوالت 
وارداتی یکدیگر را مشــمول تعرفه های اضافی 

کرده اند.
شــاخص دالر که نــرخ برابــری آن در مقابل 
ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، با 
۰.۱ درصد کاهش در مقایســه با روز گذشته و 
در سطح ۹۸.۱۸۵ واحد بسته شد. نرخ برابری 
هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۰۰۱ دالر اعالم 

شد.
در حــوزه برگزیت نیز بوریس جانوســن، رهبر 
حزب محافظه کار که کمــاکان از رقیب اصلی 
خود یعنی حزب کارگر در نظرســنجی ها پیش 
است وعده داده که در صورت پیروزی، انگلیس 
را سی و یکم ژانویه از اتحادیه اروپا خارج خواهد 

کرد.
از ســوی دیگر اما جرمی کوربین، رهبر حزب 
کارگر وعده داده اســت در صورت پیروزی در 
انتخابــات، رفراندوم برگزیت را بــرای بار دوم 
برگزار خواهد کرد اما افزوده که در جریان این 
همه پرســی موضعی بی طرف اتخــاذ خواهد 

کرد.
در آخریــن دور از معامالت، پونــد با ۰.۲ درصد 
افزایش قیمت نســبت به روز قبل خود و به ازای 

۱.۲۹۳۲ دالر مبادله شد. 
هر یورو نیز  با ۰.۱۴ درصــد افزایش به ۱.۱۰۱۷ 

دالر افزایش یافت
. هم چنین هــر دالر آمریکا بــه ۱.۳۲۷۸ دالر 

کانادا کاهش یافت. 
در برابر همتای ســنگاپوری، هــر دالر به ازای 

۱.۳۶۷۷ دالر سنگاپور مبادله شد.
در معامالت بازارهــای ارزی جهانی، همچنین 
هــر دالر بــه ۱۰۹.۵۴۲۰ ین رســید. در برابر 
همتای اســترالیایی، هر دالر آمریــکا به ازای 

۱.۴۷۸۸ دالر مبادله شد. 
هم چنین نرخ برابری دالر معادل ۷.۰۳۲۴ یوان 

چین اعالم شد.

وش بلک فرایدی  آمار فر
 چه قدر بود؟

آمارها نشــان می دهند میــزان تراکنش های 
جمعه سیاه در انگلیس ۱۲.۵ درصد و در آمریکا 
۱۹.۲ درصد نســبت به ســال قبل بیشتر شده 

است.
داده هــای مربوط به موسســه ادوب انالتیکس 
نشــان می دهد که تنهــا تا ظهر روز گذشــته، 
شــهروندان آمریکایی ۴.۲ میلیارد دالر خرید 
قطعی در حراجی های جمعه ســیاه داشته اند 
که نیمی از این خریدها به صورت اینترنتی بوده 

است.
پیش بینی شــده اســت که تا پایان حــراج روز 
جمعه، در مجموع آمریکایی ها ۲۹ میلیارد دالر 
خرید انجام داده اند که نیمــی از این خریدها به 
صورت اینترنتی خواهد بــود. انتظار می رود که 
در آمریکا میزان خرده فروشــی در ماه نوامبر ۲ 
درصد و در ماه دســامبر ۶ درصــد افزایش یابد. 
بسیاری از شــرکت ها حراج خود را به مدت یک 

هفته ادامه خواهند داد.
از ســوی دیگر انجمن ملی خرده فروشی آمریکا 
پیش بینی کرده است که در مجموع بین ۷۲۷.۹ 
میلیارد دالر تــا ۷۳۰.۷ میلیــارد دالر خرید تا 
پایان هفته نخست ماه دسامبر صورت گیرد که 
۳.۸ تا ۴.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در سال 

قبل خواهد بود.
طبق اعالم رویتــرز، تا پایان ســاعت ۱۰ صبح 
جمعه میــزان تراکنش های مربــوط به جمعه 
سیاه در انگلیس ۱۲.۵ درصد بیشتر شده است. 
روند افزایش فروش خرده فروشی ها در انگلیس 
طی جمعه سیاه از سال ۲۰۱۳ همواره صعودی 
بوده اســت. تنها در ســال گذشــته ۱۰ درصد 
بیشــتر از ســال ۲۰۱۷ فروش مربوط به جمعه 

سیاه ثبت شد.
از ۱۹۵ کشــور جهــان، در حــال حاضر جمعه 
سیاه در ۱۲۹ کشور برگزار می شود. آن طور که 
شــرکت علی بابا اعالم کرده است انتظار می رود 
در هنگ کنگ ۳۸ میلیــارد دالر فروش مربوط 
به حراجی های جمعه ســیاه صورت گیرد که ۵ 
میلیارد دالر بیشــتر از رقم ثبت شده برای سال 

قبل خواهد بود.
جالب اســت بدانید که اصطالح جمعه ســیاه 
ابتدا برای اطالق به یک بحران مالی به کار رفته 
است: به گفته گاردین، دو معامله گر بورس وال 
اســتریت به نام های جیم فیسک و جی گولد در 
قرن نوزدهم تمام ثروت خود را به امید کســب 
ســود کالن طال خریدند اما در روز جمعه بیست 
و چهارم ســپتامبر ســال ۱۸۶۹، قیمت طال در 
آمریکا شدیدا ســقوط کرد و آن ها تمام دارایی 
خود را از دســت دادند.اصطالح جمعه سیاه در 
ســال ۱۹۶۶ برای تبلیغ یک حراج در یک مجله 
آمریکایی اســتفاده شــد اما پس از آن در دهه 
۱۹۸۰ به یک اصطالح رایــج برای حراجی های 

مربوط به عید شکرگذاری تبدیل شد.


