
تورم مجدد در بازار مسکن امکان پذیر نیست

فصل خـرید 
خانه رسید

در تجارت عادالنــه و منصفانه، شــرایط به صورتی 
تنظیم می شــود که امکان رقابت برای طرفین بازی 
بدون توجه به اندازه، قدرت مالی و اجرایی یکســان 
باشد.اما هنگام  فعالیت اقتصادی  در یک میدان بازی 
ناهموار، بازیگران از شانس یکسان و شرایط منصفانه 
و عادالنه برای رقابت و فعالیت برخوردار نیســتند.و 
همچنین در یک میــدان بازی ناهمــوار چارچوب 
قانونی و قوانین بازی طوری تنظیم می شــود که به 
صورت غیرمنصفانه و ناعادالنه به نفع یکی از طرفین 

بازی باشد.

حاال یک مثال از یک صنعت :
در شرایطی که عمال واردات ورق فوالد  از ابتدای سال 
جاری تقریبا متوقف گردیده است و به دنبال افزایش 
بهای بنزین، موتور خلق تورم مجددا فعال شده و طی 
چند روز قیمت دالر ۱۵ درصد باال رفته است، مجددا 
دور جدید جوسازی ها و ملتهب سازی ها و مهندسی 
افکار عمومــی در جهت افزایش قیمــت  ورق فوالد 
آغاز شده است.در این میدان بازی به شدت ناهموار 
تولیدکننده و عرضه کننده باالدستی  ورق فوالد در 
باالی میدان و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی 

در پایین میدان ایستاده اند.
 برخی تــالش دارنــد تا تــوپ قیمــت را در زمین 
تولیدکنندگان پایین دســتی به گردش درآورند، تا 

خود را از تقصیر هر گونه افزایش قیمت مبرا سازند.
در شرایط به شــدت رکودی اقتصاد کشور و کاهش 

شــدید تقاضای محصوالت فوالدی مانند پروفیل، 
مصرف کنندگان که دیگر توانی برای مصرف ندارند، 
باید پرســید چگونه می توانند تا افزایش قیمت ها را 
تحمل کنند یا به آن دامن بزننــد؟! تولیدکنندگان 
پایین دستی که با کاهش تولید و شرایط رکودی بازار 
و در سوی دیگر افزایش هزینه ها روبرو هستند و تنها 
هدف آنها بقا و ادامه فعالیت است، چگونه می توانند 

خواستار التهاب و افزایش قیمت ها باشند؟  
پاسخ به این سوال ساده است.

تنها ایجاد التهاب در بازار به واســطه دســتکاری و 
مهندسی عرضه و تشــویق تقاضای سفته بازی است 
که می تواند ســوخت موتور تورم قیمتها در زنجیره 

فوالد را تامین کند.
در شرایط تحریمی و ادعای کنترل قیمت ها و تنظیم 
بازار ، داور بازی که دولت اســت و در عین حال عنان 

تولیدکننده باالدستی را در دســت دارد. چه میدان 
داری می تواند بکند؟

پاسخ به این سوال نیز ساده است.
تعامــل و مذاکره با تشــکل تولیدکننــدگان پایین 
دســتی و مدیریت بــازار از طریق مثلــث »دولت، 
تولیدکننــده  باالدســتی و تولیدکننــدگان پایین 
دســتی«، عرضه کافی ورق فوالد به تولیدکنندگان 
و توقف صادرات ورق فوالدی مــورد نیاز داخل  برای 
مقابله با کاهش عرضــه در بازار. دولت مــی تواند با 
تشــکل تولیدکنندگان پایین دستی برای مدیریت 
بازار و مقابلــه با موج جدید تقاضای ســفته بازی در 

بازار، به یک توافق اجرایی برسد.
این یک مثال بود. در دیگــر صنایع فوالدی و صنایع 
آلومینیوم و مس و پتروشــیمی ها هــم وضعیت به 

همین منوال است.

خودرو ارزان مى شود؟

پاییز سرد بازار 
و خـودر
دالر هزار تومان گران شد
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فوالدی کشور

التهاب قیمت ورق فوالدی در میدان بازی ناهموار عرضه و تقاضا



یارانه نقدی به کسانى که یارانه بنزین نمى گیرند پرداخت مى شود؟

ابهامات درباره دریافت یارانه بنزین 
رامیــن شــهراد    رســیدگی به درخواســت 
جامانــدگان از دریافت یارانه بنزیــن از ابتدای هفته 

آینده وارد فاز اجرایی می شود.
تا پایان دومین روز از آذرماه ، یارانــه بنزین برای ۶۰ 
میلیون نفر یا به عبارت دیگــر نزدیک به ۱۸ میلیون 
خانوار ایرانی بنا بر اعالم محمدباقر نوبخت واریز شد. 
دولت با پیش بینی ســازوکاری خواستار ثبت تقاضا 
از سوی کسانی شــد که نیاز به دریافت یارانه بنزین 
دارند. طبق آخرین آمارها بیــش از ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار درخواســت در این راســتا ثبت شــده است اما 
آنچه اهمیت دارد این اســت که تمامی درخواست ها 
پس از شرکت در آزمون وســع، با مجوز صادره مبنی 
بر بازبینی تمامی حســاب های بانکــی و تراکنش ها 

تعیین تکلیف می شوند .
 هر چند بحث بر ســر دسترســی یا عدم دسترســی 
به حســاب های بانکی در این راســتا بــاال گرفت اما 
سخنگوی طرح کمک معیشــتی ، در این باره توضیح 
داد که دخالت انســانی در بازبینی حساب ها صورت 
نمی گیرد. وی در توضیح این مطلب افزود: شــما در 
ســال می دانید چند تراکنش در شبکه شاپرک انجام 
می شــود؟ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان حجم تراکنش 
اســت. ما هم چند تراکنــش به آن اضافــه می کنیم 
و درخواســت به ســمت بانک مرکزی می فرســتیم 
و می گوییم فالن فــرد از این میــزان مجموع درآمد 
باالتری دارد یــا خیر؛ مجموع واریــزی و هزینه را در 
نظر می گیریم. شــاخص ها را هم مورد بررســی قرار 

می دهیم.
وی تاکید کرد: ما نمی خواهیــم کنکاش کنیم. اصال 
نه امکانش وجــود دارد و نه فرصتش وجــود دارد. ما 

می خواهیم از سیستم بانک مرکزی استعالم بگیریم.

 چه کسانی منتظر نباشند؟
هر چند شــمار ثبت درخواســت برای دریافت یارانه 
بنزین باالست اما به استناد شــاخص های اعالمی از 
سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش مهمی 
از کســانی که متقاضی دریافت یارانه بنزین هستند، 
مشمول آن نخواهند شــد. خانوارهایی که اعضای آن 
دارای »واحد مسکونی«، »شغل« و »خودرو« به طور 
»همزمان« هســتند یا خانوارهایی کــه دارای »دو 

واحد ملکی« هستند.
خانوارهایــی کــه ارزش ملــک آنهــا در تهــران و 
کالن شهرها ۱۲ میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها 
۹ میلیــارد ریــال باشــد و خانوارهایی کــه دارای 
خودروی سواری با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان 

یا خودروی عمومــی با ارزش بیــش از ۴۰۰ میلیون 
تومان باشــند ، این یارانه را دریافــت نمی کنند. این 
یارانه به کارفرمایانی که بیش از ۳ بیمه پرداز داشــته 
باشــند و خانوارهایی کــه بیش از ۳ ســفر خارجی 
غیرزیارتی داشته اند نیز تعلق نمی گیرد. در عین حال 
گیرندگان تســهیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش از ۳ 
میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، از 

این یارانه بهره مند نمی شوند.
خانوارهای یک نفره که بیش از ۴ میلیون تومان در ماه 
درآمد داشته باشند، نیز مشــمول دریافت این یارانه 
نخواهند بود . ســقف درآمد برای خانوار دو نفره و سه 
نفره نیز به ترتیب ۵ و ۶ میلیون تومان در ماه اعالم شد 
و خانوار چهار و پنج نفره بیشــتر نیز اگر ماهانه بیش 
از هفت و هشــت میلیون تومان درآمد داشته باشند، 

مشمول دریافت این یارانه نخواهند بود.
 میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی 
می گوید بخــش مهمی از افــراد که یارانــه بنزین 
نگرفته اند در این شــرایط قرار دارند . وی از این دسته 
از افراد که شــش میلیون خانوار را تشکیل می دهند، 

خانوارهای متوسط رو به باال یاد کرد.

آنها که یارانه نمی گیرند کمک معیشتی 
می گیرند؟

 ســئوال مهمی که این روزها مطرح این این است که 
آیا یارانه بنزین به کســانی که یارانــه نقدی دریافت 
نمی کننــد، تعلق می گیــرد؟ ان گونه که ســخنان 
مقامات رســمی نشــان می دهد پاســخ این سئوال 
منفی است .بررسی ها نشان می دهد سه گروه خانوار 
یارانه نقدی دریافت نمی کنند. گــروه اول را افرادی 
که از سال ها پیش انصراف داده یا از ابتدا یارانه نقدی 

دریافت نکرده اند.
خانوارهایــی که به دلیــل تغییرات شناســنامه ای 
)طالق، تولــد، و...( تعداد نفرات خانــواده آنها تغییر 
کرده است و خانوارهایی که کمتر از ۸ ماه از قطع واریز 
یارانه نقدی آنها گذشــته اســت نیز گروه دوم و سوم 
را در بر می گیرد. هر چند میرزایی، ســخنگوی طرح 
یارانه معیشــتی گفته بود از ابتــدای دی ماه ثبت نام 
برای دریافت این یارانه توســط خانوارهایی که یارانه 
نقدی نمی گیرند، فراهم اســت، سازمان هدفمندی 
یارانه ها با صدور اطالعیه ای شــفاف در این خصوص 
تاکید کرد: »درخواست بررسی مجدد و ثبت نام برای 
دریافت یارانه ای که در طرح حمایت معیشتی دولت 
تعریف شده اســت، صرفاً در خصوص بسته حمایتی 
معیشــتی حاصــل از منابع ســهمیه بندی و اصالح 

قیمت بنزین است.این اطالعیه افزود: در سال جاری 
هیچ قانــون و بودجه ای برای پرداخــت یارانه نقدی 
۴۵۵۰۰ تومانی بــه افراد غیرمشــمول و یارانه اولی 

وجود ندارد و پیش بینی نشده است.
بر اســاس پیش بینی های صورت گرفتــه مقرر بود 
بــرای اعتراض بــه عدم دریافــت یارانه معیشــتی 
)یارانه بنزین( با شــماری گیری # ۶۳۶۹ * با شماره 
سرپرســت خانوار، کد ملی سرپرســت خانوار را وارد 
کرده و پس از ثبت اعتراض منتظــر دریافت پیامکی 
حاوی کد ره گیــری می ماندند. پــس از دریافت کد 
رهگیری با مراجعه به ســامانه اعالم شده در پیامک 
یا دفاتر پیشــخوان،فرد، اعتراض خود را نســبت به 
عدم دریافت بســته معیشــتی اعالم  کرده و به دولت 
اجازه می دهد حســاب های بانکی را بررسی کرده و 
در صورت احراز نیازمندی، بســته معیشــتی دو ماه 

گذشته را یک جا به  حساب جاماندگان واریز کند.
با این حــال برخی پیامــک را دریافــت نکردند و در 
نتیجه سخنگوی طرح حمایت معیشتی دولت اعالم 
کرد: کســانی که با ثبت نام در سامانه پیامک دریافت 
نکرده اند از صبح )یازدهم آذرمــاه( فرصت یافتند تا 
به جای کد رهگیری که برای آنها ارسال نشده شماره  
حســابی را که یارانه نقدی برای شان واریز می شود را 
Hemayat.mcls. به عنوان کد رهگیری در سایت
gov.ir وارد کننــد و از این طریــق مراحل اعتراض 
خود را کامل کنند.افراد ســالمندی که دسترسی به 
سیم کارت شــخصی ندارند هم می توانند برای ثبت 
درخواســت خود شــماره ملی و شماره حساب واریز 
Hemayat.mcls.gov. یارانه نقدی را در سایت

ir وارد کنند.
این مراحل نشــان می دهد کســانی که یارانه نقدی 

نمی گیرند، امکان ثبت نام را در سایت دارا نیستند.
درحال حاضر چیزی حــدود ٧۶ میلیون ایرانی یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافــت می کنند و از 
این تعــداد تنها ۶۰ میلیون نفــر کمک های حمایتی 
را عــالوه بــر یارانه نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی 
دریافت می کنند و به این ترتیب دولت چیزی حدود 
۱۶ میلیون ایرانی را از فهرســت دریافت کمک های 
حمایتی حذف کرده اســت که بــا درنظرگرفتن بعد 
خانوار چهارنفره این تعداد تقریبا چهارمیلیون خانوار 

می شوند.
یارانه بنزین برای خانــوار ۱ نفره، ۵۵ هــزار تومان؛ 
خانوار ۲ نفره، ۱۰۳ هزار تومــان؛ خانوار ۳ نفره، ۱۳۸ 
هزار تومان؛ خانوار ۴ نفره، ۱٧۲ هزار تومان و خانوار ۵ 

نفره، ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است.

کالن
2
یکشنبه      17آذر 1398     شماره 433 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R اقتصاد
مالیات ۴۰۰ تومانی بر سیگار 

خوب یا بد!؟
در حالیکــه رییس دبیرخانه ســتاد کشــوری 
کنترل دخانیات وزارت بهداشت اخیرا خواستار 
افزایش مالیات بر سیگار در بودجه سال ۱۳۹۹ 
شــده و از درآمد ۲۴ هزار میلیارد تومانی در اثر 
وضع مالیات ۴۰۰ تومانی بر هر نخ ســیگار خبر 
داده، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت 
دخانی معتقد اســت ایــن مالیات ســهم ۲۰ 
درصدی ســیگار قاچاق در بازار را »به شــدت« 

افزایش خواهد داد.
اخیرا علیرضا رئیســی، معاون وزارت بهداشت 
اعالم کرده بود کــه ۲۰ هزار میلیــارد تومان از 
درآمد ناشــی از افزایش نرخ بنزین می توانست 
از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر ســیگار تامین 

شود.
به گفته وی، بــا توجه به اینکــه افزایش قیمت 
بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، ســاالنه 
۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات 
بر سیگار به تنهایی می توانست ساالنه ۲۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد به دنبال داشــته باشد، اما 

مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.
اما چند روز بعد محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصــوالت دخانی بــا رد ایــن صحبت های 
معاون وزیر بهداشــت، ارائه برخــی آمار و ارقام 
این چنینی از ســوی وزارت بهداشــت و دیگر 
سازمان ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات 
را غیرواقعی و بدون پشتوانه کارشناسی توصیف 
کرد که این صحبت ها مجددا بــا واکنش بهزاد 
ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل 

دخانیات وزارت بهداشت روبه رو شد.
وی با بیــان اینکه در حــال حاضــر مالیات بر 
خرده فروشــی محصوالت دخانــی ۲۰ درصد 
اســت و اینکه این عدد باید به ٧۵ درصد قیمت 
خرده فروشــی محصوالت دخانی برسد تا شکل 
اســتاندارد جهانی به خــود بگیــرد، گفت: در 
صورتی که بر هر نخ ســیگار ۲۰۰ تومان مالیات 
وضع شود، به ازای هر پاکت، ۴۰۰۰ تومان ایجاد 
درآمد از طریق مالیات خواهد کرد که در نهایت 
با توجه به حجم تولید هر نخ ســیگار در کشــور 
درآمد ۱۱هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. 
در نظر بگیرید که همین میــزان مالیات اگر به 
۴۰۰ تومان برسد، درآمد ۲۴ هزار میلیاردی به 
دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل 
حال سیگار می شود و این ارقام ذکر شده جدای 

از مالیات بر توتون و تنباکو است.
در این رابطــه رئیس انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکننــدگان و صادرکننــدگان محصوالت 
دخانی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: به نظر 
می رســد اطالعات جدیدی که از سوی ریاست 
دبیرخانه ســتاد کشــوری کنتــرل دخانیات 
وزارت بهداشت، منتشر شده در راستای اصالح 
مصاحبه قبلی معاونت محترم وزیر بهداشــت 
انجام شده است؛ چراکه در مصاحبه جدید گفته 
شده در صورت وضع مالیات ۲۰۰ تومانی و ۴۰۰ 
تومانی به هر نخ سیگار ساالنه به ترتیب ۱۱ و ۲۴ 
هزار میلیارد تومان برای کشــور عایدات خواهد 

داشت.
وی افزود: با این وجود در این اســتدالل جدید 
یک نقطه تورمی وحشــتناک نهفته اســت که 
منجر به تقویــت ســرمایه گذاری های کالنی 
می شــود که تاکنون در کشــورهای همسایه و 
برخــی اقلیم هــای خودمختار بــرای تامین 
قاچاق سیگار مورد نیاز کشور ما در بخش تولید 

محصوالت دخانی انجام شده است.
به گفته تاجدار، در صورت وضــع مالیات ۴۰۰ 
تومانی برای هر نخ سیگار، قیمت خرده فروشی 
یک پاکت ســیگار در گرید A به ۱۸ هزار تومان 
خواهد رســید که در پی آن ممکن اســت سهم 
ســیگار قاچاق که در حال حاضــر ۲۰ درصد از 

بازار است، افزایش چشمگیری پیدا کند.



 کارگروه ارزیابى تامین مالى جمعى در بورس تشکیل شد

ح ها در اولویت کرادفاندینگ هستند؟ کدام طر
محبوبه فکوری   معاون فرابورس گفت: طرح هایی 
که ضریب شکســت کمتــری دارند و ریســک های 
آن به طور کامل افشــا شده باشــد، به مرحله بعدی 
راه می یابند تا ســرمایه گذاران بتواننــد با اطمینان 

بیشتری به آن ها ورود کنند.
رضا غالمعلی پــور در گفتگو با مهــر، در مورد دالیل 
راه اندازی کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی گفت: 
پس از تصویب دســتورالعمل کرادفاندینگ )تامین 
مالی جمعی(، در فرابورس به این نتیجه رسیدیم که 
الزم اســت همانند هیات پذیرش که فرآیند پذیرش 
شــرکت ها در بورس و فرابورس را انجام می دهد، در 
زمینه تامین مالی جمعی نیز بــرای راهبری ، نظارت 
بر دســتورالعمل ، پذیرش و اعطای موافقت اصولی و 
مجوز فعالیت به عاملین تامیــن مالی جمعی هیئتی 
تشکیل دهیم که کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی 

نام گرفت.
معاون پذیــرش و بازارپژوهی فرابــورس ایران ادامه 
داد: در کارگروه ارزیابی کرادفاندینگ مواردی تعیین 
تکلیف شد؛ از جمله اینکه عامالن چه مشخصه هایی 
از نظر فنی و مقرراتی باید داشــته باشــند، ساختار و 
هیات مدیره به چه شکل باشــد و پلتفرم های تامین 

مالی جمعی ویژگی هایی داشته باشند.
غالمعلی پور خاطرنشــان کــرد: از آنجا کــه تعداد 
طرح های متقاضــی تامین مالی جمعی بســیار زیاد 
است، بررســی و پایش اولیه طرح ها به خود عاملین 
محول شــد که در این مرحله، طرح هایــی که از نظر 
قانونی و فنــی شــرایط الزم را ندارند حذف شــده 
و طرح هایــی که ضریب شکســت کمتــری دارند و 

ریســک های آن به طور کامل افشــا شــده باشد، به 
مرحله بعدی راه می یابند تا ســرمایه گذاران بتوانند 

با اطمینان بیشتری به آن ها ورود کنند.
وی با تاکید بر اینکه الزم اســت عاملیــن با مقررات و 
قوانین بــازار ســرمایه و پروتکل های گزارشــگری 
خریداران آشنا باشــند، افزود: ضرورت اضافه کردن 
نهاد مالی در زمینه تامین مالــی جمعی به این دلیل 
است که نقش مشــورتی و نظارتی دارد؛ این در حالی 
اســت که الزم بود بین نهاد مالی دارای مجوز از بازار 
ســرمایه و عامــل، مفــادی از قراردادها بــه منظور 
مشــخص کردن روابــط حقوقی بین این دو شــکل 

بگیرد.

طراحی سامانه ای برای نقل و انتقال  
گواهی های مشارکت

معاون پذیرش و بازارپژوهــی فرابورس ایران از جمله 
قابلیت هــای مثبت بازار ســرمایه در بحــث تامین 
مالی جمعی را امکان نقدشــوندگی و نقــل  و انتقال 
گواهی های شــراکت عنوان کرد و گفت: برای مثال 
فردی که وجوه خــود را از طریق گواهی مشــارکت 
در طرحی ســرمایه گذاری می کند، اگر به هر دلیلی 
بخواهــد از آن طرح خارج شــود باید بعــد از فرآیند 
اولیه تامین منابع، امکان انتقال گواهی مشــارکت به 
فرد دیگری را داشته باشــد که قرار است در فرابورس 

سامانه ای به این منظور در نظر گرفته شود.
وی نکته دیگری که در کارگــروه ارزیابی تامین مالی 
جمعی بررسی شــد را ویژگی های فنی سامانه های 
عاملین دانســت و اظهار داشــت: ویژگی های فنی 

ســامانه های عاملین و اینکه سکوها چه حداقل هایی 
به لحاظ امنیت اطالعات و مباحث فنی داشته باشند 

در حال نهایی شدن است.
غالمعلی پــور در همین زمینــه افــزود: در تدوین 
مقررات و قوانین تامین مالــی جمعی از نظرات خود 

عاملین نیز استفاده شده است.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابــورس ایران با بیان 
اینکه در حــال حاضر ۴ عامل موافقــت اصولی اولیه 
را گرفته اند، گفت: این عاملیــن در حال طی مراحل 
بعدی هستند تا مجوز نهایی را بگیرند و فرآیند تامین 
مالی پس از آماده شدن زیرساخت های فنی عاملین و 

اخذ مجوز نهایی انجام خواهد شد.
غالمعلی پور درباره فعالیت هــای فرابورس در زمینه 
نوآوری، گفت: صاحبــان ایده می تواننــد ایده خود 
را از طریق فهرســت عرضه دارایی فکری در ســایت 
فرابورس معرفی کرده و در معرض عرضه قرار دهند. 
بر این اســاس، در حال حاضر بیــش از ۳۵۰ اختراع، 
طرح صنعتی و یا عالمت تجاری در این فهرست قرار 
دارد.معاون پذیرش و بازارپژوهــی فرابورس ایران، با 
بیان اینکه صاحبان صنایع نیز می توانند درخواست ها 
و نیازهــای فناورانه خــود را در تابلــو دارایی فکری 
مطرح کننــد، افزود: بر این اســاس، فرابورس با یکی 
از مجموعه های دانش بنیان وارد مذاکره شــده و در 
عین حال، در زمینه صندوق ها، همچنان فعال است؛ 
به نحوی که تا کنون شــش صندوق  سرمایه گذاری 
جســورانه، از درگاه فرابــورس پذیره نویســی و یک 
صنــدوق خصوصی نیــز موفق به دریافــت موافقت 

اصولی شده است.

شعبه

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت 
در دیــدار بــا مدیــران اســتانی این 
وزارتخانه اظهار داشت: ایجاد معاونت 
بازرگانی خارجی ذیل ســازمان های 
صمــت اســتانی یکــی از مهمترین 

مطالبات بخش بازرگانی است.
حســین مدرس خیابانــی در دیدار 
مدیران و رؤسای سازمان های صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان هــا گفت: 
ســازمانهای صمت اســتانی با کمک 
اتاق های اصناف در استانها در کنترل 
بازار پس از اجرای اصالح قیمت بنزین 

اقدامات به موقع و مناسبی 
انجــام دادنــد و بــا اطالع 
رســانی خوب، بعد روانی 
و تبعــات منفــی موضوع 

کنترل شد.
وی ادامه داد: اثرات احتمالی 
قیمت کاالها بیشتر از آنکه 

تحت تاثیر نرخ بنزین باشــد، متاثر از 
تغییرات نرخ ارز اســت و این موضوع 
بایــد مدنظر قــرار بگیــرد و آرامش 

موجود در بازار باید حفظ شود.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: همه 

متفق القــول هســتند که 
در این چنــد ماهه آرامش 
نسبی در بازار وجود داشته 
اســت و این آرامــش باید 

تداوم یابد.
قائم مقام امور بازرگانی وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت 
در نشست با رؤســا و معاونان بازرگانی 
ســازمان های صمت اســتانی گفت: 
کارگروه جدیدی در حــوزه صادرات 
استانها تشــکیل نمی دهیم، استانها 
این کارگروه را دارنــد بلکه درصددیم 

که مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، که 
در حوزه بازرگانی داخلی فعال اســت، 
ســتادی ملی بــرای توســعه تجارت 
خارجی در مرکز تشــکیل شــود و در 
استانها نیز کارگروه های ذیربط کار را 

پیش ببرند.
مدرس خیابانی افزود: در حوزه توسعه 
صادرات موضــوع تنوع ســازی کاال، 
بنگاه ها و کشــورهای هدف صادراتی 
باید متناسب کار در ســازمان توسعه 
تجارت در دستور کار استانها قرار داده 

شود.

تجارت
معاونت بازرگانی خارجی در سازمان های صمت استان ها تشکیل می شود
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ادغامی
 معاون نظارتی بانک مرکــزی آخرین وضعیت 
بانک هــای ادغامــی را تشــریح کــرد و گفت: 
براساس تفاهم اولیه کاهش ۱۰ درصدی تعداد 
شعب هریک از این بانک های مشمول ادغام در 

دستور کار بوده که در حال انجام است.
فرهاد حنیفی  درباره آخریــن وضعیت ۵ بانک 
ادغامــی قوامین، انصار، حکمــت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و موسســه کوثر، اظهار داشــت: طبق 
مصوبات کمیتــه راهبری در حــال حاضر بین 
۶۰ تا بیش از ۹۵ درصد از ســهام این بانک ها  از 
طریق ســازمان بورس اوراق بهادار به بانک سپه 
منتقل شده اســت.وی افزود: همچنین در چند 
ماه اخیر زمینه انتخابات هیــات مدیره فراهم و 
این انتخابات برگزار شد و هیات مدیره ای که در 
این بانک ها مستقر شدند با هماهنگی بانک سپه 
و مراجع ذی صالح و براساس فرآیندی که برای 

سایر بانک ها بود انتخاب شدند.
معاون نظارتــی بانک مرکــزی ادامــه داد: از 
نظر اقداماتــی که در حال انجام اســت، بیش از 
۹۰ درصد دارایی های غیرپولــی نظیر امالک، 
ســاختمان ها و ... قیمت گذاری شده و در بخش 
دارایی های پولی نیز اقدامات اولیه انجام شــده 
و منتظر صورت های مالی حسابرســی شــده 
هســتند و از نظر صحت عملیات هم محاسبات 

این عملیات درحال انجام است.
به گفته حنیفی، با توجه به اینکه هر کدام از این 
بانک ها نیروهــای خاص خــود را دارند و بحث 
ادامه کار ایــن نیروها و محرمانگــی اطالعات 
اهمیت زیــادی دارد این موضوع هــم در حال 
طراحی است و هماهنگی های مربوط به تدوین 

شیوه نامه انجام شده است.
وی درباره روند کاهش تعداد شعب این بانک ها 
توضیح داد که براســاس تفاهم اولیه کاهش ۱۰ 
درصدی تعداد شــعب هریک از این بانک های 
مشــمول ادغام در دســتور کار بوده که در حال 
انجام اســت و انتظار می رود این بانک ها تا پیش 

از نهایی شدن ادغام اقدامات الزم را انجام دهند.

هشدار بانک ملی درباره 
پیامک های جعلی فعالسازی رمز 

یکبار مصرف
در پی انتشار گســترده پیامکی جعلی به منظور 
دعوت مشتریان بانک ملی ایران برای فعالسازی 
رمز یکبار مصــرف، این بانک دربــاره هر گونه 
ســوء اســتفاده احتمالی از حســاب ها به همه 

مخاطبانش هشدار داد.
طی چند روز گذشــته پیامکی با این عنوان در 
سطح انبوه منتشر شده است: »مشتری گرامی 
بانک ملی رمز دوم شــما تا ۲۴ ساعت آینده غیر 
فعال میگردد. هم اکنــون برای ثبت نام رمز یک 
بار مصرف اقدام نمایید.بانک ملی ایران با تاکید 
بر این که محتوای این پیامک جعلی است، تاکید 
دارد که بنا بر اعالم مکرر بانک مرکزی، رمز دوم 
همه کارت های بانکــی از ابتدای دی ماه تنها به 

صورت یکبار مصرف قابل استفاده است.
از ســوی دیگر ارائه، صرفا نحوه نصب و استفاده 
از اپلیکیشــن ۶۰ که رمز یکبار مصرف کارتهای 
بانک ملی ایــران را تولیــد می کنــد، تنها در 
سایت رسمی این بانک به نشانی bmi.ir قابل 
مشاهده است و هیچگونه اطالعاتی از دارنده ی 
کارت در صفحه ی سایت از مشتری اخذ نمی گردد.
ضمنا بانک ملی ایران برای آســودگی مشتریان 
خود ســاعت کار واحدهای خود را صرفا جهت 
فعالســازی رمز یکبار مصرف تا ســاعت ۱٧ به 
صورت یکســره نموده و در تمامــی پایگاه های 
شبانه روزی و شــعب شــهاب بانک ملی ایران 
کارشناســان تا ســاعت ۲۰ به صورت حضوری 

پاسخگوی مشتریان خواهند بود.



جزئیات تصمیمات جدید سران اوپک

ادامه کاهش تولید نفت به جز ایران
زهرا وثوقی    در حالی که ســران کشورهای عضو 
اپک بر کاهش ۵۰۳ هزار بشــکه ای دیگــر عالوه بر 
میزان توافــق قبلی تفاهم کردند، ایــران همچنان از 

کاهش تولید نفت مستثنی شده است.
۱۴ عضو ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت 
)اوپک( در یکصد و هفتاد و هفتمین نشســت عادی 
این سازمان در وین، بر ســر افزایش ۵۰۳ هزار بشکه 
بیشــتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه ای کاهش 
تولید با همراهی متعهدان خــود توافق کردند بر این 
اســاس، کاهش تولید نفت این سازمان و متعهدانش 
از نخســتین روز ژانویه ۲۰۲۰ از یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه در روز به یک میلیون و٧۰۳ هزار بشکه 
می رســد و ایران، ونزوئال و لیبی همچنان از هرگونه 

کاهش تولید مستثنی هستند.
کشــورهای عضو و غیرعضــو اوپک با منابــع ثانویه 
بعنوان مرجع اعالم تولید نفت موافقت کردند، شایان 
ذکر است برخی کشورها پیش از نشست ۱٧٧ اوپک 
عنوان کردند که منابع ثانویــه را بعنوان مرجع اعالم 
آمار تولید نفت قبول ندارند و  بهتر اســت آمار تولید 
نفت هر کشــور از ســوی وزرات نفت و انرژی همان 

کشور اعالم شود.
میعانــات گازی و مایعــات گازی از محاســبه تولید 
نفت خام کشورهای غیر عضو اوپک هم کنار گذاشته 
شد، روســیه ســخت به دنبال تصویب این بند بود. 
نوواک معتقد بود با حذف میعانــات گازی و مایعات 
گازی از محاسبه تولید نفت خام، تولید این کشور در 
دســامبر حدود ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار بشکه در روز کمتر 

خواهد شد.
مانوئل کودو، وزیــر نفت ونزوئال کــه رئیس دوره ای 
اجالس اوپک را در سال ۲۰۱۹ بر مبنای حروف الفبا 
برعهده داشته است، بر اســاس تصمیم جدید اوپک 
و از اول ژانویــه ۲۰۲۰ جایــش را به محمــد ارکاب، 
وزیر انرژی و معادن الجزایر خواهــد داد. ارکاب قرار 
است ریاست دوره ای اجالس اوپک را در سال ۲۰۲۰ 
برعهده داشته باشــد. وزیرنفت آنگوال نیز نائب رئیس 

دوره ای اوپک خواهد بود.
حســین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در هیئت 
عامل اوپــک بعنوان نائب رئیس هیئــت عامل اوپک 
در ســال ۲۰۲۰ برگزیده شــد، ریاســت این هیئت 
عامل را هم نماینده گابن در هیئــت عامل عهده دار 
شــد. هیئت عامل رکن اجرایی اوپک اســت و عمده 
وظایف آن  هدایــت اداره امــور ســازمان و اجرای 
تصمیم هــای کنفرانس، بررســی و اتخــاذ تصمیم 
درمورد گزارش های ارائه شده از سوی دبیرکل، ارائه 

گزارش ها و توصیه ها به کنفرانــس در خصوص امور 
سازمان، تنظیم بودجه سازمان برای هرسال تقویمی 

و تقدیم آن به کنفرانس جهت تصویب و ... است.

در اجالس رسمی اوپک چه گذشت؟
اوپک روز پنجشــنبه صد و هفتاد و هفتمین نشست 
رســمی خود را برگزار و بدون اعالم کاهش بیشــتر 

تولید نفت برای حمایت از قیمتها به پایان برد.
کشــورهای عضو گروه صادرکننــدگان نفت اوپک 
روز پنجشــنبه بدون اعالم کاهش بیشتر تولید نفت 
که از قیمتهای جهانی نفت پشــتیبانی خواهد کرد، 

مذاکراتشان را به پایان بردند.
یک ســخنگوی اوپک به خبرنگارانی که ســاعت ۱۰ 
شــب به وقت وین منتظر نتیجه نشســت این گروه 
بودند، اعالم کرد کنفرانس مطبوعاتی برگزار نخواهد 
شــد و تنها یک بیانیه مکتوب منتشــر خواهد شد. 
ســپس شــاهزاده عبدالعزیز، وزیر انرژی عربستان 
سعودی و ســایر مقامات اوپک بدون اعالم توافق این 

نشست را ترک کردند.
انتظار می رفت اعضای اوپک تداوم کاهش تولید نفت 
را که در سه ســال گذشته به اجرا گذاشــته اند اعالم 
کنند. با این حال الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
اعالم کرد که کاهش بیشــتر تولید نفت مورد مذاکره 
قرار دارد. قیمتهای نفت در سالهای اخیر تحت تاثیر 
رشد فزاینده عرضه از سوی کشورهای خارج از اوپک 

به خصوص آمریکا، روند کاهشی پیدا کرده است.
اعضای اوپک پیش از این با کاهش تولید ۱.۲ میلیون 
بشکه نفت تا مارس سال ۲۰۲۰ موافقت کرده بودند. 
نواک که کشورش عضو اوپک نیست اما در گروه اوپک 
پالس مشارکت دارد، روز پنجشــنبه اعالم کرد این 
گروه ســرگرم مذاکره درباره عمیــق کردن کاهش 
تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز است تا بازار از 
فصل تقاضای ضعیف در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به 

سالمت عبور کند.
مقامات اوپک روز جمعه به مذاکراتشــان با متحدان 

غیراوپک خود ادامه می دهند.
عربستان ســعودی عمده بار کاهش تولید نفت اوپک 
را بر دوش گرفته اما برخی از کشــورها همچون عراق 
مکرر از سهمیه تولید نفت خود تخطی کرده اند. نرخ 
پایبندی اعضای اوپک بــه توافق کاهش تولید نفت از 
۱۳۵ درصد در اکتبر به ۱۵۲ درصد در نوامبر افزایش 
پیدا کرد اما عراق و نیجریه در میان کشورهایی بودند 

که همچنان در عمل به تعهداتشان کوتاهی کرده اند.
بر اســاس گزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، 

تحلیلگــران می گویند کشــورهایی کــه تاکنون به 
تعهداتشــان تحت پیمان محدودیــت عرضه عمل 
نکرده اند اگر به کاهش بیشــتر تولیــد رای دهند، 

بی نتیجه خواهد بود.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقــل از منابع آگاه 
اوپک خبــر داده بود کــه ریاض کشــورهای عراق و 
نیجریه را برای بهبود پایبندی بــه توافق نفتی تحت 
فشار قرار داده که ممکن است کاهش تولید به میزان 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز را فراهم کند. روســیه هنوز 
با تمدید توافق فعلی یا کاهش بیشــتر تولید موافقت 
نکرده اســت اما یک منبــع آگاه اظهار کرد مســکو 
احتماال هفته جاری با اوپک به توافق می رســد و تنها 
خواستار مشخص شدن چند مسئله باقی مانده است 
که یکی از آنها نحوه محاســبه تولید نفت این کشور 
اســت. میعانات گازی در آمــار تولید نفت روســیه 
گنجانده شــده در حالی که برای ســایرین این طور 
نیست و روســیه خواهان حذف میعانات در محاسبه 
تولید نفت این کشــور اســت. زنگنه روز پنجشنبه 

گفت: موضع روسیه درباره این مسئله منطقی است.

اعضای اوپک برای کاهش بیشتر تولیدات خود 
توافق کردند

دیدار اوپک در حالی به خاتمه رسید که وزیران برای 
کاهش بیشــتر تولیدات خود در سه ماهه اول ۲۰۲۰ 

توافق کردند. 
دو منبع از نمایندگان شرکت کننده در اجالس اوپک 
به خبرگزاری تاس روسیه خبر دادند که دیدار اوپک 
در حالی به خاتمه رســید که وزیران بــرای کاهش 
بیشتر تولیدات خود در ســه ماهه اول ۲۰۲۰ توافق 

کردند. 
این منابع خبر دادند که توافق کاهش تولید فعلی که 
در سطح ۱.۲ میلیون بشکه در روز قرار داشت به ٧.۱ 

میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. 
حاال این دیدار به پایان رســیده اســت و تمام آن چه 
باقی مانده است مشــاوره های دوجانبه بین وزیران 

کشورها است.
شــایعاتی پیش از این منتشر شــد مبنی بر این که 
عربستان ســعودی و ونزوئال این افزایش محدودیت 
تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشــکه ای را پیشنهاد داده اند 
اما مقامات ســعودی بعدا آن را نفی کردند.اعالم این 
خبر باعث شد تا صبح جمعه قیمت های نفت افزایش 
پیدا کند. قیمت نفت برنت تــا ۶۳.۴۴ دالر باال رفت 
)افزایشی ۰.٧۰ درصدی( و قیمت نفت آمریکا هم تا 

۵۸.۵۳ دالر )افزایش ۰.۱٧ درصدی( رشد کرد.
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۵ تصمیم اوپک در نشست ۱۷۷

تولیدکننــدگان عضــو اوپــک و غیراوپک بر 
تعمیق کاهش عرضه روزانه ۵۰۳ هزار بشــکه 
توافق کردند، کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک 
با منابع ثانویه به عنــوان مرجع اعالم تولید نفت 
موافقت کردند، میعانــات گازی و مایعات گازی 
از محاســبه تولید نفت خام کشورهای غیرعضو 
اوپک هم کنار گذاشته شد، وزیر انرژی الجزایر به 
عنوان رئیس دوره ای اوپک براساس حروف الفبا 
انتخاب شد و در نهایت ایران نائب رئیس هیئت 

عامل اوپک شد.
عضو ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت 
)اوپــک( در یکصدوهفتادوهفتمین نشســت 
عــادی ایــن ســازمان در ویــن بــا همراهی 
غیراوپکی ها، بر ســر افزایش ۵۰۳ هزار بشــکه 
بیشــتر از یک میلیــون و ۲۰۰ هزار بشــکه ای 
کاهش تولید با همراهی متعهــدان خود توافق 
کردند. بر این اســاس، کاهش تولیــد نفت این 
ســازمان و متعهدانش از نخســتین روز ژانویه 
۲۰۲۰ از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز 
به یک میلیون و ٧۰۳ هزار بشکه می رسد. ایران، 
ونزوئال و لیبی همچنان از هرگونه کاهش تولید 

مستثنا هستند.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با منابع ثانویه 
به عنوان مرجع اعالم تولید نفت موافقت کردند. 
شایان ذکر است برخی کشورها پیش از نشست 
۱٧٧ اوپک عنــوان کردند که منابــع ثانویه را 
به عنــوان مرجع اعــالم آمار تولیــد نفت قبول 
ندارند و  بهتر اســت آمار تولید نفت هر کشــور 
از ســوی وزرات نفت و انرژی همان کشور اعالم 

شود.
میعانات گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید 
نفت خام کشــورهای غیر عضو اوپــک هم کنار 

گذاشته شد. 
روســیه ســخت به دنبال تصویب این بند بود. 
نواک معتقــد بود با حــذف میعانــات گازی و 
مایعات گازی از محاسبه تولید نفت خام، تولید 
این کشور در دســامبر حدود ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار 

بشکه در روز کمتر خواهد شد.
مانوئل کــودو، وزیــر نفت ونزوئال که ریاســت 
دوره ای اجــالس اوپــک را در ســال ۲۰۱۹ بر 
مبنــای حروف الفبا برعهده داشــته اســت، بر 
اساس تصمیم جدید اوپک و از اول ژانویه ۲۰۲۰ 
جایش را به محمــد ارکاب، وزیر انرژی و معادن 
الجزایر خواهد داد. ارکاب قرار اســت ریاســت 
دوره ای اجالس اوپک را در سال ۲۰۲۰ برعهده 
داشــته باشــد. وزیرنفت آنگوال نیز نائب رئیس 

دوره ای اوپک خواهد بود.
حســین کاظم پوراردبیلی، نماینــده ایران در 
هیئت عامل اوپک به عنــوان نائب رئیس هیئت 
عامل اوپک در سال ۲۰۲۰ برگزیده شد. ریاست 
این هیئت عامل را هم نماینــده گابن در هیئت 

عامل عهده دار شد.
 هیئت عامل رکن اجرایی اوپک اســت و عمده 
وظایف آن  هدایت اداره امور ســازمان و اجرای 
تصمیم های کنفرانس، بررســی و اتخاذ تصمیم 
درمورد گزارش های ارائه شده از سوی دبیرکل، 
ارائــه گزارش هــا و توصیه ها بــه کنفرانس در 
خصوص امور ســازمان، تنظیم بودجه سازمان 
برای هر ســال تقویمی و تقدیم آن به کنفرانس 

برای تصویب و... است.



در گفت و گو با رییس دفتر مطالعات انرژی وین مطرح شد

بازار نفت در انتظار تصمیم خردمندانه تولیدکنندگان
عرفانه تاجیکی    رییس دفتر مطالعات انرژی وین 
با ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت بــازار جهانی نفت 
گفت:چنانچه اوپک پالس عمق کاهش عرضه جهانی 
خود را توســعه ندهد و به توافق پایبند نباشد، امکان 

سقوط قیمت وجود دارد.
فریدون برکشلی، رییس دفتر مطالعات انرژی وین در 
گفتگو با مهر در پاســخ به اینکه احتمال توافق بر سر 
افزایش حجم کاهش تولید نفــت را چقدر می دانید، 
گفت: در حال حاضر و در روزهای پیشــین پیشنهاد 
و گزینه ای از ســوی هیچ یــک از اعضــای اوپک و 
کشورهای غیر اوپک مطرح نشــد و در واقع حاال که 
وزرا برای آخرین اجالس اوپــک در ۲۰۱۹ میالدی 
گرد هم آمده اند، بحث بر ســر آینده بازار، روند قیمت 
و افق پیــش رو در ۲۰۲۰  میالدی اســت. البته 
گمانه زنی هایی از ســوی هیئت هــا و تحلیلگران 
نفتی انجام شده اســت، ولی وزرا بر اساس گزارشات 
دبیرخانه اوپک و نظرات کارشناســان در پایتخت ها 

ودر بازار تصمیم گیری خواهند کرد.
وی افزود: تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک موســوم 
به اوپک پالس، گزینه های محــدودی دارند. تمدید 
توافق اجــالس ۱٧۶ اوپــک مبنــی برادامه کاهش 
جمعی ۱.۲ میلیون بشــکه در روز تا پایان ماه مارس 
۲۰۲۰ میالدی یا کاهش بیشــتر تولیــد جمعی در 
جهت تقویت بازار و اطمینــان از عدم کاهش قیمت 
از ســطح کنونــی در حــد ۶۰ دالر در هر بشــکه بر 
اســاس برنت می تواند گزینه های پیش روی اوپک 
و غیراوپک باشد.البته می توان گزینه های دیگری را 

هم مد نظر قرار داد.

 در طرف عرضه و تقاضای جهانی نفت
 چه خبر است؟

این کارشــناس بین المللی نفت، بازار جهانی نفت را 
بحران زده توصیف کرد و ادامــه داد: در طرف عرضه 
نفت، نفت شــیل امریکا با پتانســیل باالیی در بازار 
اســت. عرضه نفت خام هــای متعارف هم از ســوی 
تولیدکنندگانی مانند مکزیک و نروژ روند افزایشــی 

پیدا کرده است.
برکشــلی تصریح کــرد: در طرف تقاضــا نفت، روند 
رشــد اقتصــاد جهانی کند شــده و پیــش بینی ها 
حتی، احتمال بروز یک رکود اقتصادی مانند ۱۹۹۸ 
میالدی  را دور از انتظار نمی بینند. از سوی دیگر افق 
روشــنی از امکان توافق بین امریکا و چین در ارتباط 
با اختالفات تجاری دیده نمی شــود. رشــد اقتصاد 
چین طی یک دهه گذشته موتور رشد مصرف انرژی 

و به ویژه نفت بوده اســت و حاال شــرایط  تداوم رشد 
اقتصادی چین و به طبع آن رشــد تقاضای نفت در 
هاله ای از ابهام اســت.به گفته رییس دفتر مطالعات 
انرژی وین بــازار جهانی نفت از دو ســوی بازار تحت 
فشار قرار دارد. از همین روی بیشتر تحلیلگران بر این 
باورند که چنانچه اوپک پــالس عمق کاهش عرضه 
جهانی خود را توســعه ندهد، امکان سقوط قیمت و 
جود دارد، اگرچه که شــیل بخشــی از کاهش  تولید 

اوپک پالس را از آن خود خواهد کرد.

 شاهزاده سعودی معادالت نفتی را 
تغییر می دهد؟

وی گفت: در عین حال این بــار اجالس اوپک و اوپک 
پالس کــه بعد از ظهر دیــروز و امروز برگزار شــده و 
خواهد شــد، از این بابت هم مهم است که برای اولین 
بار، یک شاهزاده ســعودی در راس وزارت نفت قرار 
گرفته اســت. عبدالعزیز بن ســلمان در اوپک کامال 
شناخته شده اســت ولی اولین بار است که به عنوان 

وزیر نفت به دبیرخانه اوپک قدم می گذارد.
برکشــلی توضیح داد: موضوع مهم دیگر، آغاز رسمی 
مرحله اول عرضه سهام آرامکو با اجالس اوپک تالقی 
پیدا کرده که به نظر می رســد ســعودی ها برای آن 

برنامه ریزی کرده بودند.
این مقام مســوول با اشــاره به اینکه عربستان پس از 
انفجارهایی که مدتی قبل در تاسیسات آرامکو اتفاق 
افتاد، نتوانســتند تولید را در سطح ســهمیه خود به 
میزان ۱۰.۳ میلیون بشــکه در روز برســانند، ادامه 
داد: طی ماه نوامبر تولید عربستان از مرز ۹.۹ میلیون 
بشــکه در روز فراتر نرفت. بنابراین احتماال عربستان 
در اجالس ۱٧٧ همین رقم مابه التفاوت یعنی  ۴۰۰ 
هزار بشــکه را به عنوان تالش عربستان برای تقویت 
بازار جهانی نفت، به اعضای اوپک و اوپک پالس ارایه 

خواهد داد.

کشورهایی که پایبند نبودند
رییس دفتر مطالعات انرژی ویــن توضیح داد: در این 
اجالس همچنین منشــور همکاری های بلند مدت 
اوپک و غیر اوپک که حاال عموما اوپک پالس شناخته 

می شود،  برای تصویب ارایه خواهد شد. 
برکشــلی گفت: توضیح این نکته الزم است که اوپک 
و غیر اوپک همکاری خــود را با پایبنــدی باالیی به 
ســهمیه ها آغاز کردند، اما با گذشــت زمــان میزان 
پایبندی ریزش کــرد و در نوامبر به کمتــر از ٧۰ در 
صد رســید. متخلفان اصلی عراق و نیجریه در اوپک 

و روســیه در غیر اوپک هســتند. بنابرایــن چنانچه 
تولید کنندگان خویشــتن داری کنند، کاهش تولید 

ضرورتی ندارد.
این کارشــناس بین المللی نفت در پاسخ به اینکه چه 
دامنه قیمتی را بــرای آینده پیش بینــی می کنید، 
تصریح کرد: متوســط قیمت ۶۰ دالر برای برنت در 
شــرایط کنونی اقتصاد جهانی و تقاضای ضعیف قابل 
قبول ارزیابی می شــود. در قیمــت ٧۰ دالر به باال، 
سرمایه گذاری بیشــتری در نفت شیل انجام خواهد 
شد و در نتیجه در یک دور بعدی اوپک با مازاد عرضه 

بیشتری مواجه خواهد شد.

نتایج خوبی از نشست اوپک حاصل شد
یکصدوهفتادوهفتمین نشست اوپک پنجشنبه، ۱۴ 
آذرماه با حضور وزیران نفت ۱۴ کشــور این سازمان 
و هیئت های همراه برگزار شــد. وزیر نفت کشورمان 
عصر دیــروز در گفت وگــو با خبرنــگاران گفت: من 
به عنوان ایران از هر تصمیمــی مبنی بر کاهش تولید 
که بر ســر آن اجماع وجود داشــته باشــد، حمایت 
می کنم و هیچ مشکلی با آن ندارم.وزیر نفت با اشاره به 
مذاکرات مطلوب نشست شب گذشته اعضای اوپک، 
از برگزاری نشست فوق العاده کشورهای صادرکننده 

نفت در سه تا چهار ماه آینده خبر داد.
بیژن زنگنه پس از حضور کوتاه در هفتمین نشســت 
وزارتی اوپــک و غیراوپک در جمع خبرنــگاران در 
توضیح نشســت ۱٧٧ اوپک اظهار کــرد: مذاکرات 
خوبی در این نشســت انجام شــد که به نتایج خوبی 
رسیدیم و فکر می کنم که امروز هم به سرعت مسائل 
دیــروز و امروز بین اوپــک و غیراوپک نهایی شــود. 
امیدواریم عکس العملــی که بازار اســتنباط کرده 
همانطور که در ورای تصمیم بوده همان را درک کرده 

و فکر می کنم وضعیت موفقی داشتیم.
وی در مــورد اینکــه تصمیمــی که اوپــک گرفت چه 
میزان در ثبات قیمت نفــت در بلندمــدت تأثیر دارد، 
افزود: بیشــتر کوتاه مدت نگاه می کنیم، ما یک جلسه 
فوق العاده هم ســه الی چهار ماه آینده خواهیم داشــت 
که دوبــاره در آن تصمیم خواهیــم گرفت.وزیر نفت در 
توضیح اینکه چرا نشســت ۱٧٧ اوپک بیــش از هفت 
ساعت طول کشید، تصریح کرد: بیشتر مشکل ریاضیات 
بود.زنگنه با بیان اینکه توافق انجام شــده از سوی دبیر 
کل و رئیــس دوره ای اجــالس اوپک پــس از دیدار با 
کشــورهای غیر عضو اوپک اعالم می شود، تصریح کرد:  
ما باید موافقت نهایی کشورهای غیر عضو اوپک را برای 

سهمشان در این توافق جدید دریافت کنیم.

اوپک
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منتشر شد
وزیــران  نشســت  یکصدوهفتادوهفتمیــن 
کشــورهای عضو اوپک تصویب کرد که مجموع 
تولید روزانه این سازمان و متحدانش ۵۰۰ هزار 

بشکه دیگر کاهش یابد.
پایــگاه  از  بــه گــزارش شــانا بــه نقــل 
اینترنتــی دبیرخانــه ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت )اوپک(، براســاس مصوبه 
یکصدوهفتادوهفتمین نشســت وزیران اوپک، 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز به رقــم کاهش تولید 
تصویب شده در نشســت ۱٧۵ اوپک و پنجمین 

نشست وزیران اوپک و غیر اوپک، اضافه شد.
طبق بیانیه پایانــی نشســت ۱٧٧ اوپک، این 
کاهــش تولید از آغــاز ماه ژانویه ســال ۲۰۲۰ 
میالدی الزام آور و مستلزم پایبندی کامل همه 
کشورهای عضو توافق جهانی کاهش تولید نفت 

است.
در این نشســت همچنین محمد عرقاب، وزیر 
انرژی الجزایر را به عنوان رئیس دوره ای اجالس 
اوپک در ســال آینده میالدی و دیامانتینو پدرو 
آزودو، وزیر منابع معدنی و نفت آنگوال به عنوان 

نایب رئیس این اجالس برگزیده شدند.
این نشست همچنین دکتر حســین کاظم پور 
اردبیلی، نماینده ایــران در هیئت عامل اوپک را 
به عنوان رئیس علی البدل ایــن هیئت انتخاب 
کرد.همچنین مقرر شد نشســت آینده کمیته 
وزارتی نظــارت اوپــک و غیراوپــک در هفته 
نخست ماه مارس سال ۲۰۲۰ میالدی و سپس 
نشست فوق العاده اوپک در پنجم مارس در وین، 

پایتخت اتریش، برگزار شود.
همچنین نشســت عادی بعدی اوپــک در نهم 
ژوئن ســال ۲۰۲۰ میالدی برگزار می شود و در 
ماه سپتامبر، شــصتمین سالگرد تأسیس اوپک 

فرا می رسد.

ایران از حق خود کوتاه نمی آید
ســفیر و نماینده دائم ایران نزد ســازمان های 
بین المللی مســتقر در وین گفت: ایران از اعمال 
حقوق خود در زمینه تولیــد و صادرات نفت در 
شــرایط پس از تحریم، به هر میزانــی که الزم 

باشد، کوتاه نخواهد آمد.
کاظم غریب آبادی در حاشــیه نشســت ۱٧٧ 
اوپک در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: کاهش 
ســهمیه ها باید شامل کشــورهایی شود که در 

شرایط فعلی، تولیدات خود را افزایش داده اند.
یکصدوهفتادوهفتمین نشســت کشــورهای 
صادرکننده نفت عصر پنجشــنبه ۱۴ آذرماه با 
حضور وزیران ۱۴ کشور عضو این سازمان برگزار 
شــد تا درباره تمدید یا کاهش بیشتر تولید نفت 
برای حفظ تعادل قیمت این کاالی راهبردی در 

سال آینده میالدی، تصمیم گیری کنند.
اعضای ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
و کشــورهای تولید و صادرکننده نفت غیرعضو 
اوپک )اوپک پالس( ابتدای امسال توافق کردند 
برای ایجاد تعادل در بــازار و افزایش قیمت نفت 
مجموع تولید خود را یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 

بشکه در روز تا پایان ماه مارس کاهش دهند.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است؛ 
تولید روزانه نفت کشــورهای غیراوپک در سال 
آینده ۲.۲ میلیون بشــکه افزایش  یابد، در حالی 
که کل رشــد تقاضــای جهانی نفــت تنها ۱.۳ 

میلیون بشکه خواهد بود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: اگر توافــق کاهش تولید نفت تمدید 
شــود، این یک دســتاورد برای اوپک است، اگر 
هم بیشــتر کاهش یابد، من حمایت می کنم و 
دستاورد بزرگ تری است.  وزیر نفت تأکید کرد:  
به هر حال این حق ماست که هم اکنون به دلیل 
غیرقانونی و خــارج از اراده از ما می گیرند و ما در 
آینده انتظار داریم که این موضوع حتماً منظور 

شود و ما حتماً به این ترتیب عمل خواهیم کرد.



 تورم مجدد در بازار مسکن امکان پذیر نیست

فصل خرید خانه رسید
محسن محروقی    نایــب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک با بیان سرمایه گذاری در خرید و فروش مسکن 
دیگر سودده نیســت گفت: تا پاییز سال آینده رکود 

غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود.
حســام عقبایی، اظهار کــرد:  بازار مســکن از قیمت 
بنزین متاثر نخواهد بــود، حامل های انرژی در این 
بخش بی اثر است چون مسکن بیش از میزان معقول 

افزایش یافته است.
وی با تاکیــد بر این که تــا پایان تابســتان ۹۹ رکود 
غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود، افزود: به 
هموطنانی که عالقه مند به خرید مســکن به عنوان 
یک کاالی مصرفی هســتند توصیــه می کنم خرید 

خود را در بازار مسکن انجام دهند.
وی در عین حال  تصریح کــرد:  البته به افرادی که به 
دنبال ســرمایه گذاری در بازار مسکن هستند و توقع 
دارند مثــال  در آذر ۹۸ خرید خود را از بازار مســکن 
انجام دهند و بهمن ۹۸ یا ســال ۹۹ با سود بفروشند 
تاکید می کنم که این برنامــه و هدف آنها امکان پذیر 
نیست و عایدی در بازار مســکن نصیب آنها نخواهد 

شد.
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک پیش تر نیز 
با بیان این که قبل از گرانی بنزین، قیمت مســکن به 
شــدت افزایش یافت گفته بود:  افزایش قیمت بنزین 

تاثیری بر بازار مسکن ندارد.
عقبایی  با یادآوری این که بازار مســکن در یک رکود 
غیر تورمی به ســر می برد، اظهار کرد:  حجم معامالت 
مسکن امسال در مقایسه با سال های گذشته کاهش 
چشمگیری داشته و به تبع این اتفاق نیز قیمت ها در 

این بخش نزولی بوده است.
وی با بیــان این کــه  از ابتدای ســال تاکنون قیمت 
مســکن ۳۰  تا ۴۰ درصد نقاط مختلف کشور کاهش 
یافته اســت، افزود: تا پیش از افزایش قیمت بنزین و 
ســهمیه بندی آن ، همواره قیمت مسکن نزولی بوده 
و  حجم معامالت در هر ماه نســبت به ماه پیش از آن 

کاهش می یافت.
وی ادامه داد:  با توجه  به رکود حاکم بر بازار مســکن 
و اقدام دولت در گران کردن بنزین این ســئوال پیش 
می آید که تاثیر افزایش قیمت بنزین چه تاثیری روی 

قیمت مسکن خواهد داشت.
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در پاسخ به این 
پرســش گفت: فارغ از هر گونه نگاه سیاسی،  قیمت 
مسکن سال گذشته و امسال به صورت نامتعارف، غیر 
منطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار مرکز آمار ایران 

بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

باید بــه این نکته تاکید شــود که علی رغــم افزایش 
قیمت بنزین، قیمت مســکن فعال افزایش نمی یابد و 

در واقع این ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد.
وی با بیان این که قیمت مسکن  قبل از افزایش قیمت 
بنزین به حدی باال رفته که قــدرت خرید مردم را به 
شــدت کاهش داده و آنها توان ورود به بازار مسکن را 
ندارند، یادآور شــد: کاهش حدود ٧۰ درصدی حجم 
معامالت در بازار مســکن طی امســال در مقایســه 
با ســال گذشته نشــاندهنده کاهش شــدید قدرت 
خرید مردم اســت.  با توجه به این موارد، بازار مسکن 
همچنان روند رکود غیرتورمی خــود را ادامه خواهد 

داد.

تورم مجدد در بازار مسکن امکان پذیر نیست
 یک کارشــناس بازار مســکن با بیان این که افزایش 
نســبی معامالت این عالمت را می دهد کــه بازار به 
حالت تعادل رسیده اســت، گفت: به دنبال تغییر نرخ 
بنزین، آهن آالت و دســتمزد گران تر شده اما افزایش 
هزینه ها بر دوش تولیدکنندگان اســت و با توجه به 
کاهش توان متقاضیان شــرایط برای انتقال تورم به 

خریداران وجود ندارد.
ســید محمد مرتضــوی اظهار کرد: رونــد معامالت 
مسکن نســبت به شــهریورماه که بازار در اوج رکود 
قرار گرفت، رو به بهبود اســت که این نشانه به تعادل 
رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت های ارایه  شده 
فعلی را پذیرفته اند و فروشــندگان هم به این نتیجه 
رســیده اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، قیمت 
مصالح و نهاده های تولید مسکن، جایی برای افزایش 
قیمت وجود  ندارد. در  واقع دو طرف عرضه و  تقاضا به 

درک متقابل رسیده اند.
وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته 
می شــود این عالمت را می دهد که مصرف کنندگان 
اصلی و فروشــندگان واقعی به این باور رسیده اند که 

با توجه به شرایط موجود باید معامالت انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان با بیان این که 
حداقل تا سه ســال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا 
نمی کند، تصریح کرد: کاهش قیمت نیز به دالیلی  که  

برای  همه روشن  است اتفاق نمی افتد. 
در همیــن هفته های گذشــته بعــد از تغییر قیمت 
بنزین، قیمــت آهن آالت باال رفت و دســتمزدها نیز 

افزایش پیدا کرد. 
با وجود این که  دولت تالش می کند نرخ کاالها را ثابت 
نگه دارد، عمال افزایش قیمت بنزیــن بر قیمت تمام 
شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه های سازندگان باال  

رفته است. 
در واقــع تــورم روی دوش تولیدکننده اســت ولی 
شــرایط آن وجود ندارد کــه این تــورم را به مصرف 

کننده تحمیل کند.
به گفته مرتضوی، تقاضای بالقوه در بازار مسکن زیاد 
است ولی تقاضای  بالفعل در حدی نیست که منجر به 

رشد قیمت شود.
وی اوضاع ساخت و ساز در کشور را نامناسب دانست 
و گفــت: حمایت هــای تســهیالتی در  نقطه خیلی 

پایینی قرار دارد. 
تسهیالت عادی محدود شده و در پرداخت تسهیالت 
حمایتی نیز سختگیری می شــود. طرح هایی که در 
وزارت راه و  شهرســازی در قالب اقدام ملی دارد نیز از 
جذابیتی برای سازندگان برخوردار نیست؛ زیرا شکل 
و نوع قراردادها کیفیت  اقتصادی  ندارد و سازنده را با 

منفعت مواجه نمی کند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان تاکید کرد: هر 
زمانی تقاضای بالقوه تبدیل به  بالفعل شــود مجددا با 
رشد قیمت مسکن مواجه می شویم و به همین دلیل 
باید به تولیــد اهمیت داده شــود. در صورت ادامه ی 
وضعیت کنونی در بخش ساخت و ساز در سال جاری 
و سال آینده شــرایط مناســبی را نخواهیم داشت. 
ســابقا بازه های زمانی جهش قیمت مســکن پنج تا 
شش ساله بود اما معتقدم  اگر شــرایط ساخت و ساز 
به همین روال ادامه یابد نوســان بعدی دو تا سه سال 

دیگر اتفاق می افتد.
مرتضوی گفت: بخــش عمده ای از شــوک هایی که  
در دو دوره اخیر به بازار مســکن وارد شــد ناشــی از 
کاهش ارزش پول ملی بود. ولی اگر شــرایط اقتصاد 
کالن عادی باشد و ساخت و ساز نیز به حالت طبیعی 
برگردد افزایش قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود 
که البته این هم اتفاق خوبی بــرای مصرف کنندگان 

نیست.
آبان ماه ســال جاری  تعداد معامــالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید  
که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل ۴۰.٧ درصد کاهش داشته 

است. 
هم چنین متوســط قیمت خرید فروش یک مترمربع 
زیربنــای واحــد مســکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ۱۲ میلیون و 
۴۶۰ هزار تومان بود که نســبت به ماه گذشــته و ماه 
مشابه ســال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
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ح ملی  ازسرگیری ثبت نام طر
مسکن به تعویق افتاد

 در حالی که مدیــرکل برنامه ریــزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی از آغاز مجدد 
ثبت نام طرح ملی مسکن از روز جاری خبر داده 
بود، معاون مســکن این وزارت، زمان بازگشایی 

سامانه را ۱۶ اذر اعالم کرد.
آغاز مجــدد ثبت نــام طرح ملی مســکن پس 
از اتصال کامــل اینترنت در همه اســتان ها در 
آخرین روز هفته گذشته، قرار بود از چهارشنبه 
۱۳ آذر انجام شود که به شــنبه ۱۶ آذر موکول 

شد.
در این طــرح که قرار اســت ۴۰۰ هــزار واحد 
مسکونی شــامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای 
جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار 
نفر از سوی بنیاد مســکن و ۱۰۰ هزار واحد در 
بافت های فرســوده احداث شــود، متقاضیان 
می بایســت متأهــل یا سرپرســت خانــوار یا 
خودسرپرست باالی ۳۵ سال باشند؛ همچنین 
از ســال ۱۳۸۴ به بعد در ســامانه سازمان ثبت 
اســناد وامالک، نام آنها تحت عنوان مالکیت به 
ثبت نرسیده باشد و از ابتدای انقالب تا کنون از 
مزایای خدمات دولتی در اختصاص وام مسکن، 
زمین یا مســکن رایگان )یارانــه ای( برخوردار 

نشده باشند.
حائزان شــرایط می توانند از روز شنبه ۱۶ آذر با 
مراجعه به سامانه tem.mrud.ir برای ثبت 
نام در این طرح اقدام کنند تا پس از غربالگری بر 
اساس قانون ســاماندهی تولید و عرضه مسکن، 
در لیست مشــموالن قرار گیرند.ال و بختیاری، 
خوزستان و کرمانشــاه از شــنبه ۱۶ آذر از سر 

گرفته می شود.

ح ملی مسکن  آغاز ثبت نام طر
در پرند و پردیس از ۳۰ آذر

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام طرح 
اقدام ملی مســکن اســتان تهران در شهرهای 

جدید پرند و پردیس ۳۰آذر آغاز می شود.
محمود محمودزاده، با اشاره به اینکه برای کالن 
شــهرها، زمین برای اجرای طرح اقدام ملی در 
شــهرهای جدید پیش بینی کــرده ایم، گفت: 
زمان ثبت نام همه استان ها مشخص شده است 
و ۳۰ آذر زمــان ثبت نام طرح ملی مســکن در 
استان تهران اســت.معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه ۱۰ 
درصــد طرح های اقدام ملی مســکن به صورت 
مشــارکتی اســت، گفت: تهرانســر مشارکتی 
اســت به این مفهوم که دولت و بخش خصوصی 
در این منطقه مســکن می ســازند و برای اینکه 
بتوان در این طرح ها ثبت نام کرد باید ســاخت 
و ساز صورت گیرد تا هم سهم دولت و هم قیمت 
تمام شده مشخص شود.وی ادامه داد: در مرحله 
اول طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام طرح های 
مشــارکتی صورت نمی گیــرد و در مراحل بعد 
ثبت نام این طرح ها آغاز می شــود. این طرح ها 
به صورت اقساط ۵ ساله است و برای متقاضیان 
ارزش افزوده نیز به همراه دارد.محمودزاده ادامه 
داد: برای کاهش قیمت تمام شده در طرح های 
مشارکتی سعی کردیم با ابزارهایی چون خرید 
یکپارچه مصالح ساختمانی و بازار تهاتر، قیمت 

ساخت را کاهش دهیم.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی ادامه داد: فعال ثبت نــام طرح ملی 
مسکن در پرند و پردیس اســت و اگر متقاقضی 
زیاد باشــد هشــتگرد هم اضافه می شــود.وی 
درباره واحدهــای فاقد متقاضی مســکن مهر، 
گفت: در شــرایط فعلی در هیچ کدام از استان ها 
مسکن مهر فاقد متقاضی وجود ندارد. در تفاهم 
نامه هایی که با دستگاههایی، چون وزارت دفاع، 
کمیته امداد و بهزیستی داشــتیم این واحدها 

تحویل داده شد.



خودرو ارزان مى شود؟

و پاییز سرد بازار خودر
مازیار شــریف کیان    بازار پاییزی خودرو هنوز 
برگ ریزان قیمت هــا را به خود ندیده اســت. قیمت 
محصوالت داخلی در اواخر آبان با تاثیرپذیری از وقوع 
اتفاقاتی در حوزه ســوخت و ارز روند صعودی به خود 
گرفت، این در شــرایطی اســت که از اوایل پاییز پای 
ســرمایه های ســرگردان و دالالن به بازار خودرو باز 

شده بود.
آنچه مشخص اســت از اوایل مهرماه سال جاری روند 
صعودی قیمت ها آغاز شــد، این در شرایطی است که 
در این مقطــع آرامش در دیگر بازارهــا حاکم و هنوز 

قیمت بنزین افزایش نیافته بود. 
در این بین بسیاری از فعاالن خودرو عرضه نامناسب 
به بازار از سوی خودروســازان را تنها دلیل صعودی 
شــدن قیمت ها عنوان می کردند هرچنــد که این 
دلیل قویا از ســوی تولید کنندگان مورد انتقاد قرار 

گرفت.
در هــر صــورت آمارهای منتشــر شــده از ســوی 
خودروسازان در سایت کدال نیز حکایت از افت تولید 
طی ماه های گذشته از پاییز دارد و مشخص است که 
با نزول تولید، خودروســازان نیــز نمی توانند عرضه 

مناسبی به بازار داشته باشند. 
به این ترتیب دو اتفــاق به صعود قیمت هــا در بازار 
شتاب بخشــید؛ افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن 
رشد نرخ ارز که همیشــه بر بازار تاثیرگذار بوده است. 
هر چند با افزایش نرخ بنزین تصور بر این بود که طبق 
رویه ای جهانی قیمت خودرو کاهش پیدا کند یا الاقل 
محصوالت پرمصرف با کاهش قیمت روبه رو شوند اما 
نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه زمینه ای برای ورود 

بیشتر دالالن به بازار را فراهم کرد.
به ایــن ترتیب خــودروی پرمصــرف، کم مصرف و 
دوگانه ســوز همگی افزایش قیمت را تجربه کردند، با 
این حال مسووالن صنعتی کشــور اصالح نرخ بنزین 
را بر بازار خــودرو بی تاثیر خوانــده و بازهم بر وجود 
دالالن تاکید داشتند. این در شــرایطی است که روز 
گذشــته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با خانه ملت به نقش قیمت بنزین در بازار 

خودرو پرداخت. 
در ایــن گفت وگــو از وی در مورد افزایــش قیمت 
۴۰۵ و پراید ســوال کردند که وی نیــز عنوان کرده 
قیمت سازی در فضای مجازی یکی از دالیل افزایش 
قیمت پرایــد و پژو ۲۰۶ در بازار اســت. وی این نکته 
را نیز مورد تاکید قرار داده کــه افزایش قیمت بنزین 
به صورت طبیعی بر قیمت هر کاالهایی اثر گذاشته و 

نمی توان تاثیر آن را نادیده گرفت.

صعود دوگانه سوزها
به بازار هفته جاری بازمی گردیم، بازاری که همچنان 
با افزایش قیمت ها همراه بوده است.در این مورد یک 
فعال بازار خــودرو به خبرنگار مــا می گوید در هفته 
جاری افزایش نرخ ارز، حرکت رو به رشد قیمت ها در 

بازار خودرو را تشدید کرد. 
وی ادامه می دهد که در این بین قیمت دوگانه سوزها 
تاثیر گرفته از جــو روانی اصالح نــرخ بنزین بیش از 
باقــی خودروها بــا افزایــش قیمت مواجه شــدند 
به طوری که ســمند گازســوز که در اواخــر آبان ماه 
۹٧ میلیون تومان قیمت داشــت حاال به قیمت ۱۱۶ 
میلیون تومان رســیده اســت. این وضعیت در مورد 
سایر خودروهای گازسوز نیز وجود دارد به طوری که 
پژو ۴۰۵ گازســوز نیز از ۸۰ میلیــون تومان به ۹۵ یا 

حتی ۱۰۰ میلیون تومان هم رسیده است.
پژو پارس دوگانه ســوز نیــز در همیــن دوره زمانی 
افزایش قیمتــی برابر با ۱۴ میلیون تومــان را تجربه 
کرده اســت و از قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به قیمت 

۱۱۸ میلیون تومان رسیده است.
 بنابراین به نظر می رســد که قیمت خــودرو در بازار 
افزایش یافتــه، حال آنکه گازســوزها بی پــروا اوج 
گرفته اند. در این بین برخی از فعاالن در مورد حضور 
مشتری در بازار اظهارات متفاوتی دارند به طوری که 
برخی از فعاالن بازار تاکیــد می کنند که با وجود عدم 
حضور مشــتری در بازار فروشــنده ها نیز دســت به 
عصا شــده اند و به امید اینکه خودرو خود را در آینده 
با قیمت باالتری به فروش برســانند حاضر به کاهش 
قیمت نیستند. با این حال برخی دیگر از فعاالن بازار 
عنوان می کنند که انتظار تورمی باز هم مشــتریان را 

به بازار کشانده است.

بالتکلیفی بازار بین پارامترهای مثبت و منفی
 یک کارشــناس خودرو گفت: این روزها بازار خودرو 
بین پارامترهای مثبت و منفی تاثیرگذار گیج شده و 

برای ادامه حرکت بالتکلیف است.
حســن کریمی ســنجری درباره وضعیت فعلی بازار 
خودرو توضیح داد: در حال حاضــر چند پارامتر موثر 
در بازار خــودرو وجود دارد که برخــی از آن ها منفی 
و برخی دیگر مثبت هســتند؛ نگاهی بر روند عملکرد 
خودروســازان نشــان می دهد که در نیمه دوم سال 
تولید و عرضه نســبت به قبل بهتر شده طوریکه تا ماه 
آینده تعداد خودروهای کــف کارخانه به حد طبیعی 

خواهد رسید.
 کریمی اضافه کــرد: همچنین قطعه ســازان در این 

مدت باوجود نیاز شــدید به نقدینگی توانســتند با 
همت باال قطعات مــورد نیاز خودروســازان را تولید 
کنند و بعد از مدت ها با شرایط تحریمی کنار بیایند؛ 
اما کمبود منابع مالی و مشکالت داخلی هر دو صنعت 

را به شدت تحت فشار قرار داده است.
این کارشــناس خودرو به افزایش قیمت بنزین اشاره 
کرد و گفت: بــه رغم همکاری خوب قطعه ســازان و 
وضعیت مناسب تولید، ســه هفته پیش قیمت بنزین 
به عنوان یک کاالی استراتژیک که تاثیر بسیار زیادی 
بر بهای کاال ها و شــبکه اقتصادی کشور دارد افزایش 
یافت؛ وقتی بنزین یک شــبه سه برابر شود به شدت و 
با ســرعت بر قیمت کاالها تاثیر می گذارد و همانطور 
که شــاهدیم پس از اعمال این طرح تورم فزاینده ای 

قیمت کاال ها را متاثر کرد.
 کریمی ادامه داد: همچنین عالوه بر کاالهای مصرفی 
و خوراکی، شــبکه تامین شرکت های خودروسازی و 
قیمت مواد اولیه نیز از قیمت بنزین متاثر می شوند که 
این موضوع در کنار معضل نقدینگی، بر خالف جهت 

بهبود روند تولید عمل می کند.
این کارشناس، کاهش درآمدهای مردم را یکی دیگر 
از پارامترهای تاثیرگذار بر بازار خودرو دانست و گفت: 
درحال حاضر خرید و فروش چندانی در بازار خودرو 
انجام نمی شــود زیرا  عالوه بر اینکه خــودرو کاالی 
گرانی شده هزینه های اســتفاده از آن مانند بنزین و 

تعمیر نیز افزایش یافته است.
کریمــی افــزود: از طرفی در کالن شــهرها شــبکه 
وســیع ریلی و اتوبوسرانی مناســب نیز وجود ندارد، 
یعنی شــبکه حمل و نقل موجود در کشــور قدرت 
ســرویس دهی و توان پاســخگویی الزم به مردم را 
ندارد. بنابراین اگرچه قدرت خریــد کاهش یافته اما 
همچنان مردم ترجیح می دهند از خودروی شخصی 

استفاده کنند.
او با بیان اینکه فضای فعلی بــازار خودرو زمینه ورود 
دالالن را فراهــم می کند، خاطرنشــان کــرد: بنابر 
مجموعه شــرایط گفته شــده و در یک راستا نبودن 
پارامتر های موجود، بازار خودرو گیج شــده است؛ در 
این شــرایط فضا برای جوالن دالالنــی که نقدینگی 
دارند فراهم شــده و آن ها با عرضه و یــا عدم عرضه 
خودروهای دپو شــده خود بازار را تحــت تاثیر قرار 

می دهند.
کریمی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل هم 
جهت نبودن پارامتر های موثر و سردرگمی بازار، بهتر 
اســت مردمی که به خودرو نیاز ندارند تامل کرده تا 

بازار به حالت طبیعی بازگردد.
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وکی معوق سوز
 گروه صنعتی ایــران خودرو بــه منظور تعیین 
تکلیــف تعهدات معوق مشــتریان ســوزوکی 
گرندویتــارا طرح تبدیل ویژه این مشــتریان را 

اعالم کرد.
بر اســاس اعالم ایران خودرو در طــرح تبدیل 
خودروی غیرقابل تحویل سوزوکی گرندویتارا 
پیشــنهادی در دو ماده به خریداران گرند ویتارا 

ارائه شده است.
خریداران خودروی ســوزوکی گرندویتارا می 
توانند یک دستگاه هایما اس٧ با تحویل ۹۰ روزه 
و یک دســتگاه دنا پالس تیپ۱ با موعد تحویل 

۳۰ روزه از ایران خودرو دریافت کنند.
پیشــنهاد دوم ایــران خــودرو به خریــداران 
سوزوکی گرند ویتارا شــامل یک دستگاه هایما 
اس۵ با تحویل ۱۰ روزه و یک دستگاه دنا پالس 

با موعد تحویل ۳۰ روزه می شود.
قیمت خودروهــای ارائه شــده در طرح تبدیل 
ســوزوکی گرندویتارا با نرخ مصوب مهر و آبان 

سال ۹٧ محاسبه خواهد شد.
یادآور می شــود، خودروســازان داخلی در پی 
تحریم های صنعت خودرو و عدم توانایی تحویل 
برخی خودروهای مونتاژی به مشــتریان اقدام 
به معرفی طرحی با عنوان طــرح تبدیل یا طرح 
جایگزین کردند تا بتوانند تعهدات معوق خود را 

به این وسیله ایفا کنند.

عملکرد سایپا در ۸ ماه امسال
 طبق آمار منتشر شــده کدال، شرکت سایپا در 
هشت ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته با ۴۰ درصد رشــد درآمد و ۰.٧درصد 

افت تولید مواجه شده است.
میزان تولیدات ســایپا در سال جاری ۲۳۴هزار 
و ۳۳۹دســتگاه و فــروش آن ۲۶۸هــزار و 

۶۸۵دستگاه خودرو بوده است.
فروش شــرکت در ۸ماه امسال نســبت به سال 

گذشته ۱۵درصد افزایش یافته است.
همچنین ســایپا در این مدت بیــش از ۹هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داشــته، 
درحالیکه این رقم در سال گذشته حدود ۶هزار 

میلیارد تومان بوده است.

و   رتبه نخست مدیران خودر
در رسیدگی به شکایات مشتریان

بر اســاس ارزیابی ســازمان بازرســی کیفیت 
و اســتاندارد ایران ، در ۶ ماهه اول ســال ۹۸ ، 
شــرکت مدیران خودرو بازهم موفق به کسب 
رتبــه نخســت در ارزیابــی میــزان رضایت 

مشتریان شد.
این ارزیابی مرتبط با میزان رضایت مشتریان در 

مورد نحوه و زمان حل مشکالت است.
 ارزیابی فوق میان شــرکت های فعال فعلی در 
عرصه صنعت خودروســازی شامل شرکتهای 
ســایپا، ایران خودرو، مدیران خــودرو، گروه 
بهمــن، کرمان موتــور و گروه رایــن، صورت 

گرفته است.
در این ارزیابی ســازمان اســتاندارد شــرکت 
مدیران خودرو در جایگاه نخســت قرار گرفت 
و رتبه بعد به گروه خودروســازی ســایپا تعلق 

گرفته است.
شرکت مدیران خودرو برای ۳ سال پیاپی است 
که در ارزیابی سازمان استاندارد در بحث ارزیابی 
میزان مشتری مداری رتبه نخست را از آن خود 
نموده اســت ،همچنین این شــرکت موفق به 
کسب رتبه نخست در خدمات فروش و بیشترین 
ارتقاء در بحث خدمات پــس از فروش گردیده 
است ، شــرکت مدیران خودرو در سالهای اخیر 
با صرف انرژی و سرمایه گذاری مناسب در بحث 
خدمات مرتبط با مشتری  ارتقاء بسیار مناسبی 

را داشته است.
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دالر هزار تومان گران شد

سطح مقاومتی دوم دالر شکست
سمیرا ربیع   در پنجمین روز هفته، دالر با شکست 
ســطح مقاومتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی به باالترین 

قیمت از اوایل تابستان رسید.
روز چهارشــنبه، شــاخص ارزی معامــالت خود را 
بر روی خــط مقاومتی ۱۲ هــزار و ۸۰۰ تومانی آغاز 
کرد کــه ۱۲۰ تومان باالتــر از روز سه شــنبه بود. به 
گفته فعاالن در ســاعات انتهایــی روز چهارم هفته 
خریدها افزایش یافته بــود و همین معامالت آغازین، 
دوازدهمین روز آذرماه را تحت تاثیــر قرار داد. با این 
حال افزایش ابتــدای روز پایان کار نبــود و در ادامه، 
قیمت ارز در معامالت کف خیابان فردوســی تا باالی 
۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان رشــد کرد، هــر چند در اواخر 
روز کمی عقب نشینی کرد و ساعت ۴ بعدازظهر روی 

عدد ۱۲ هزار و ۹۲۰ تومان قرار گرفت. 
این قیمت ۲۴۰ تومــان باالتر از روز سه شــنبه بود و 
موجب شد که این ارز به باالترین قیمت از ۲۲ تیرماه 
برسد. پیش تر دالر در کانال ۱۲ هزار تومانی توانسته 
بود ســطح مقاومتی ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومانی را نیز 
بشکند و شکســت محدوده ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی، 
دومین نقطه مقاومتی بود که بازار در روزهای اخیر از 

آن عبور می کرد.
در روزی که شــاخص ارزی با تندترشــدن ســرعت 
رشد رکورد تازه ای را به ثبت رســاند، طبیعی بود که 
خریداران سکه نیز افزایش یابند، خصوصا آنکه بهای 
طالی جهانی نیز در ابتدای روز رویه افزایشی داشت 
و در مقطعی بــه باالی محدوده هــزار و ۴۸۰ دالری 
رفته بود. تحت تاثیــر تحریک اونــس و دالر بود که 
بهای فلز گرانبهای داخلی توانســت ۱۰۵ هزار تومان 
افزایش قیمت را تجربه کند و با عبور از مرز ۴ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومانی به بهای ۴ میلیــون و ۵۲۰ هزار 
تومان برسد. ســکه نیز تقریبا در اواخر تیرماه چنین 
ســطح قیمتی را تجربه کــرده بود. می تــوان گفت 
رکوردهای جدیدی کــه در روزهای اخیــر در بازار 
ســکه و دالر به ثبت می رســد موجب شــده است تا 
حدی بار دیگر توجه ها به این دو بازار بیشــتر شــود. 
با این حال، برخــی فعاالن باور دارنــد، معامله گران 
در شــرایط کنونی در خرید و فروش ارز باید بیشــتر 
از همیشــه احتیاط کننــد. این دســته حتی عنوان 
می کنند، با وجود افزایش قیمــت اخیر، معامله گران 
همچنان بی محابا دســت به خرید یا فروش نمی زنند 
و به ســطوح حمایتی و مقاومتی توجه ویژه ای دارند. 
در این میان، خالی فروشان از رشد قیمت دالر در روز 

چهارشــنبه ضرر هنگفتی کردند، خصوصا که انتظار 
داشــتند ســطح ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی با این قدرت 
شکسته نشــود. عده ای از معامله گران اعتقاد دارند، 
شکســت این ســطح به معنای مجوز افزایش دالر به 
ســوی مرز ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی است و گروهی از 
احتمال افزایش فروش ها پس از عبور از این ســطح، 
به قصد اصالح موقت خبر می دهنــد. گروهی نیز در 
بازار عنوان می کنند بازارساز به دنبال فروش ارز خود 
در قیمت های باالســت و پس از فــروش خود جهت 
قیمت ها تغییر خواهد کرد و نوسان گیران دچار ضرر 

زیادی می شوند.
تمام این صحبت ها در شــرایطی مطرح می شود که 
گروهی از معامله گــران معتقدند عامل اصلی افزایش 
دالر در روز چهارشنبه رشــد نرخ حواله درهم بود که 
معامالت آن به صورت جدی پس از چند روز تعطیلی 
انجام شد. دیروز حواله درهم به راحتی سطح ۳ هزار و 
۵۰۰ تومانی را شکســت و در اواخر روز عنوان می شد 
که به ســطح ۳ هزار و ۵۴۰ تومانی رســیده است. از 
نظر گروهــی از معامله گران همین رشــد نرخ حواله 
درهم بود که دالر را پس دو کاهش متوالی در مســیر 
افزایشی قرار داد. البته دسته ای دیگر اذعان داشتند، 
شرایط برای بازیگران غیررسمی برای خرید و فروش 
سخت تر شــده اســت و همین موضوع را در افزایش 

نوسان تا حدی موثر می دانستند.

دالر هزار تومان گران شد
بررســی وضعیت بازار ارز نشــان می دهد نرخ دالر از 
ابتدای آذرماه تا کنونی افزایشی بیش از هزار تومان را 

تجربه کرده است .
 هر دالر امریکا که در ابتدای آذرماه به قیمت ۱۱ هزار 
و ۸۰۰ تومان فروخته می شــد، حاال در صرافی های 
بانکی به نرخ ۱۲ هزار و ٧۰۰ تومــان و در بازار آزاد به 

قیمت ۱۳ هزار تومان فروخته می شود .
 در ابتدای آذر با آغاز روند رو به رشــد قیمت ها ، این 
فاصله بار دیگر شــکل گرفت و در حال حاضر هر دالر 
در صرافی های بانکی ۳۰۰ تومان ارزان تر از بازار آزاد 

است.
 افزایش قیمت دالر زمینه را برای رشد قیمت سکه و 
طال نیز فراهم کرد . هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که 
رد باتدای ماه به قیمت ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان در 
بازار فروخته می شــد حاال به قیمت ۴ میلیون و ۵۸۵ 

هزار تومان فروخته می شود .

غ، گوشت و برنج   قیمت مر
کاهش یافت

وزارت صنعت، معدن وتجارت در آمار مقایسه ای 
۹ قلم کاالی اساســی و مهم در مهر ۹۸ نسبت 
به شهریور ماه امســال از کاهش یک دهم تا ۳.۸ 

درصدی خبر داد.
براســاس آمــار وزارت صنعت، قیمــت برنج 
تایلندی، برنج طارم اعال، برنج هاشــمی داخلی 
درجه یــک، گوشــت گوســفندی )مخلوط(، 
گوشــت مرغ تازه و گوشت گوســاله در مهر ماه 
۹۸ نسبت به شهریور ماه امســال به میزان یک 
دهم، ۲ درصد، سه و ۳.۸ درصد کاهش را نشان 

می دهد.
برنج پاکستانی باســماتی درجه یک در مهرماه 
امســال به هرکیلو گرم ۱۱۰ هــزار و ۱٧۴ ریال 
رسید که در مقایسه با شــهریور که ۱۰٧ هزار و 
۸۱۰ ریال بود رشــد ۲.۲ درصدی دارد و نسبت 
به مهر ۹٧ که رقم ۹۵ هزار و ۴۰ ریال بود، ۱۵.۹ 

درصد رشد را ثبت کرد.
برنج تایلندی در مهر امســال به هرکیلو گرم ٧۳ 
هزار و ۹۹۹ ریال رســیده بود، نسبت به شهریور 
۹۸ که ٧۵ هزار و ۵۱۸ ریال بود، ۲ درصد کاهش 
یافت و در مقایســه با مهر ۹٧ که ۶۰ هزار و ۳۶۱ 

ریال بود، ۲۲.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
برنج طارم اعال در مهرماه امســال هرکیلو گرم 
۲۲۸ هــزار و ۵۳۰ ریال بــود و در مقایســه با 
شــهریور ۹۸ که ۲۲۸ هــزار و ۶٧۴ ریال بود به 
میزان ۰.۱ درصد افت نشــان می دهــد، اما در 
مقایسه با مهر ۹٧ که ۱۴۲ هزار و ۲۸۵ ریال بود 

افزایش ۶۰.۶ درصدی را ثبت کرد.
همچنین برنج هاشــمی داخلــی درجه یک در 
مهر ۹۸ به هرکیلو گرم ۲۲۴ هــزار و ٧۸۶ ریال 
رسید و نسبت به شــهریور ماه امسال که ۲۲۵ 
هــزار و ٧٧ ریال بود، به میــزان ۰.۱ درصد افت 
داشت، اما در مقایســه با مهر ۹٧ که ۱۴۲ هزار 
و ۲۳۳ ریال بود، رشــد ۵۸ درصدی را نشان 

می دهد.
شکر ســفید فله نیز مهر ماه امسال هرکیلو گرم 
۵۱ هزار و ۹٧۸ ریال ارزش داشــت، در شــهر 
یورمــاه ۹۸ هم ۵۱ هــزار و ۹۰۳ ریــال قیمت 
خورده بــود، کــه ۰.۱ درصد رشــد یافت، در 
مقایســه با مهر ۹٧ که ۳۶ هزار و ۹۳۲ ریال بود، 

۴۰.٧ درصد افزایش دارد.
شــکر بســته بندی ۹۰۰ گرمی در مهر ۹۸ به 
قیمت ۵۴ هــزار و ۱۱۹ ریال عرضه شــد و در 
مقایسه با شــهریور امســال که ۵۳ هزار و ۳٧٧ 
ریال بود، ۱.۴ درصد رشد قیمت دارد و نسبت به 
مهر ۹٧ که ۳۹ هزار و ۹۵۲ ریال عرضه شده بود، 

۳۵.۵ درصد رشد ارزش را ثبت کرد.
گوشت گوســاله در مهر ماه امسال هرکیلوگرم 
۸۲۸ هزار و ۱۰۵ ریال قیمت خورد، در شهریور 
ماه امســال هم ۸۶۱ هــزار و ۱۱۴ ریال ارزش 
داشــت که ۳.۸ درصد افت قیمت یافت، اما در 
مقایســه با مهر ۹٧ که هرکیلو گرم ۵۴۸ هزار و 
۳۹۱ ریال بود، ۵۱ درصد افزایش قیمت را نشان 

داد.
گوشــت گوســفندی مخلوط هــم در مهر ماه 
امســال به هرکیلو گرم ۹۵۵ هــزار و ۳۱ ریال 
رســید و در مقایسه با شــهریور که ۹۸۴ هزار و 
۶۵٧ ریال بود، ســه درصد کاهش داشت، اما در 
برابر ۵۶۱ هــزار و ۵۶۱ ریال مهرماه ۹٧ رشــد 

٧۰.۱ درصدی داشت.

 پیش بینی وضعیت دالر 
در سال آینده

نتایج نظرســنجی رویترز نشان می دهد دالر در 
سال آینده نیز در موضعی نیرومند باقی خواهد 

ماند.
جنگ تجاری بین چیــن و آمریکا کــه اکنون 
بیش از یک سال اســت روند معامالت ارزی در 
بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده اســت، 
احتماال تا ســال بعد نیــز ادامــه خواهد یافت 
و با توجه به این که رشــد اقتصادی بســیاری از 
کشــورها نیز در همین زمان کاهش پیدا کرده 
اســت، تقاضا برای خرید دالر به عنوان یک ارز 

محبوب در سطح جهان باقی باال خواهد ماند.
جین فولی، مدیر استراتژی ارزی در بانک »روبو 
بانک« گفت: با توجه به نیاز بــاال به نقدینگی و 
اطمینان خاطر از تقلیل ریســک ارزی در بین 
معامله گــران، دالر از نظر تحلیــل بنیادین در 
موقعیت نیرومندی باقی خواهد ماند و احتماال 
در صورت تداوم شرایط فعلی باید انتظار بازدهی 
بیشتری از دالر و اوراق دالری در مقایسه با یورو 
داشــت، به ویژه حاال که شرایط اقتصادی آلمان 
به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا چندان مساعد 

نیست.
چیزی که بیش از پیش احتمال کشــیده شدن 
جنگ تجــاری آمریکا و چین را به ســال بعدی 
محتمل کرده اســت، اظهــارات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در حاشــیه اجالس سران 
کشــورهای ناتو بود که گفت برای رســیدن به 
توافق عجله ای ندارد و ممکن اســت رســیدن 
به فاز نخســت توافق به بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری سال  آینده آمریکا کشیده شود. طرف 
چینی نیز به نوبه خود هیچ ســیگنال مثبتی از 
حل و فصل زودهنــگام اختالفات مخابره نکرده 

است.
تیم ریدل، کارشــناس اقتصاد کالن در موسسه 
وست پاک گفت: احساس ما این است که حتی 
اگر فاز نخست توافق امضا شود، فاز دوم و فازهای 
بعدی کماکان دور از دســترس هســتند و بازار 
انتظار ندارد که به این زودی ها یک توافق جامع 

بر سر جزئیات به امضای طرفین برسد.
امســال ارزش یورو و دالر در برابر یکدیگر دچار 
نوسانات زیادی شد که از زمان رکود بزرگ سال 
۲۰۰۹ مســاله ای کم ســابقه بوده است. سال 
گذشته ارزش دالر در برابر شش ارز مهم جهانی 
حدود چهار درصد افزایش یافت که این رقم در 
یازده ماه اول امسال به تنهایی دو درصد کاهش 

پیدا کرده است.
در نظرسنجی رویترز از ۶۲ کارشناس و معامله 
گر ارزی مشــخص شــد که تنها ۲۶ نفر انتظار 
کاهش ارزش دالر در ســال آینده در مقایسه با 
ســال جاری را دارند. نرخ برابری یورو در مقابل 
دالر برای ســال بعد در بازه ۱.۱۲ تا ۱.۱۵ دالر 

پیش بینی شده است.


