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کارفرمایان

پیش روی ملخ ها در سه استان دیگر

گله های جدید ملخ  از عربستان می آید

رییس جمهوری آمریکا بارها گفته اســت که فروش 
محصوالت نفتی و فلزی ایران را به صفر می رســانند 
ولی حاال با همه این حاشــیه ها و بازی های رسانه ای 
باید بگوییم که نقشــه هایی که آمریکا بر روی کاغذ 
ترسیم می کند در عمل نتیجه ی عکسی داشته است.

 World Steel( گزارش انجمن جهانــی فــوالد
Association( نشــان می دهد کــه تولید فوالد 

خام ایران در آوریل ۲۰۱۹ با رشــد ۲.۸ درصدی به 
۲ میلیــون و ۱۶۵ هزار تن رســید و باتوجه به اینکه 
چنین رقمی در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و 
۱۰۶ هزار تن بود است.همچنین در همین زمینه رشد 
تولید فوالد خام ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ 
با افزایش ۶ درصدی روبه رو شده است و طبق گزارش 
جدید انجمن جهانی فوالد تولیــد جهانی این فلز در 

مدت مورد بررسی با رشد ۴.۸ درصدی همراه شد.
اگر کمی به عقب بــاز گردیم می بینیم کــه دونالد 
ترامپ رییس جمهــور آمریکا گفته بــود که نه تنها 
فروش نفت ایران را به صفر می رســاند بلکه تولیدات 
و فروش فوالد ایــران را هم متوقــف خواهد کرد و با 

اســتفاده از ابزاری به نام تحریم ایران را در گسترش 
این صنعــت متوقــف خواهد کرد. آنچه مشــخص 
اســت دیگر باید همه نقشــه های دونالد ترامپ را لو 
رفته بدانیم.اعمال فشــارهای اقتصادی، تحریم ها 
و خصومت هــای قدیمــی کــه در دوران ریاســت 
جمهوری اوباما بــا همکاری اروپا رو به تمام شــدن 
می رفت و در همیــن رابطه ما مشــاهده کردیم که 
سران ایران و آمریکا پشت یک میز نشسته اند و بر سر 
اختالفات گفت وگو می کنند با آمدن رییس جمهور 
جمهوری خــواه آمریکا همه موازنه هــا تغییر کرد و 
حتی در ایــن زمینه می بینیم که اروپــا هم از خروج 

یک جانبه ترامپ از برجام حمایت نکرد.

تحریم های دور جدید آمریکا شاید فروش نفت ایران 
را با کاهش محسوسی روبه رو کرده است ولی از سوی 
دیگر باعث شــد تا حمایت ها از جمهوری اســالمی 
ایران هم بیشتر شــود و در چنین وضعیتی می بینیم 
که کشورهایی مانند چین که از قدرت های اقتصادی 
جهان محسوب می شود به سمت ایران آمده حتی از 

خرید نفت از جمهوری اسالمی حمایت کرده است.
اگر ترامپ پیش از اینکه بخواهد فوالد ایران را تحریم 
کند می دانست که مشتری های صنایع فلزات ایران 
در آســیای مرکــزی و خاورمیانه در هر شــرایطی 
مشتری ایران خواهند ماند، هیچگاه به سمت تحریم 

فلزات ایران نمی رفت. 
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 پیش روی ملخ ها در سه استان دیگر

گله های جدید ملخ  از عربستان می آید
عارفه صادق تهرانی   مدیر مبارزه با آفات عمومی 
و همگانی ســازمان حفظ نباتات با بیان اینکه ملخ ها 
امنیت غذایی کشــور را تهدید می کند، گفت: طبق 
پیش بینی فائو حملــه جدید ملخ ها به ایــران در راه 
است و وزیر جهاد کشــاورزی درخواست ۲۰ میلیارد 

تومان اعتبار کرده که هنوز دریافت نکرده ایم.
حمله ملخ ها به کشــور از حدود 3 ماه پیش به مناطق 
جنوبی آغاز شده و تاکنون بســیار بحث برانگیز بوده 
اســت. آیا این ملخ ها امنیت غذایی کشور را به خطر 
خواهد انداخت؟ آیــا ملخ ها در اســتان های جنوبی 
زمین گیر می شوند و به اســتان های شمالی حرکت 
نخواهند کرد؟ طی چند روز گذشــته مشاهده ملخ ها 
در استان های شــمالی و حتی شــهرری تهران این 
نگرانی را بیــن مردم ایجاد کرده اســت که ملخ ها راه 

خود را به مرکز و شمال کشور باز کرده اند. 
از آنجایی که این ملخ ها در دهه های گذشته چندین 
بار به ایران حمله کرده و کشــور را به آستانه قحطی 
برده اند از این نگاه حساسیت روی این مهاجمان خود 

خوانده بسیار شده است. 
ســعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی 
ســازمان حفظ نباتات در پاسخ به این ســؤال که آیا 
ملخ ها از جنوب به تهران و شــمال کشــور آمده اند، 
گفت: این ملخ ها به هیچ عنوان ملخ صحرایی نیستند، 
اینها ملخ های عمومی هســتند اگر چــه مبارزه با آن 
الزم اســت اما نگرانی خاصی همانند ملخ هایی که به 

استان های جنوبی حمله کرده اند وجود ندارد.
معین این را هم گفت که برخی تالش می کنند تا این 
ملخ ها را که به شــهرری و استان های شمالی آمده اند 
ملخ صحرایی جا بزننــد که از این قَِبــل آن اعتباری 
هم جذب کنند در حالی کــه اعتبار این نوع ملخ ها در 
همان طرح های استانی گنجانده شــده است و تنها 
اعتبار ویژه بــرای ملخ های صحرایــی در نظر گرفته 
می شود. وی گفت: فائو )سازمان خواروبار کشاورزی( 
پیش بینی کرده که موج جدیــدی از ملخ ها از منطقه 
عربســتان ۲۰ تا 3۰ خرداد به ســمت ایران خواهد 
آمد. بنابراین ما باید آمادگی کامل برای مبارزه با این 
ملخ ها را داشته باشــیم. مدیر مبارزه با آفات عمومی 
و همگانی ســازمان حفظ نباتات با بیــان اینکه وزیر 
جهاد کشاورزی از ستاد بحران درخواست ۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار جدید کرده است، گفت: این درخواست 
برای آمادگی بیشتر برای مبارزه با َگله های ملخ است 

که به زودی وارد کشور خواهد شد. 
به گفته معین، اعتباری که حدود ۲ ماه پیش تصویب 
شده بود به میزان ۱۰ میلیارد تومان امروز به استان ها 

انتقال یافت.
وی ادامه داد: این اعتبار قباًل پیشخور شده بود و ما از 

اعتبارات استان ها به این منظور استفاده کرده بودیم.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ 
نباتات درباره هزینه ها گفت: برای مبارزه در ســطح 
۴۰۰ هزار هکتار به میزان ۲۸۰ هزار لیتر به ارزش ۱۲ 

میلیارد تومان تاکنون استفاده شده است.
به گفته مدیــر مبارزه بــا آفات عمومــی و همگانی 
ســازمان حفظ نباتات، تاکنون ســطح مبــارزه در 
۹ اســتان کشــور به میزان ۴۰۰ هزار هکتــار بوده و 

ملخ های فعاًل در این استان ها زمین گیر شده اند.

ملخ ها 3 استان دیگر را هم گرفتند
دو هفته گذشــته ملخ ها در ۶ استان کشــور بود و 3 
اســتان کشــور به تازگی به مناطق آلوده اضافه شده 

است. 
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ 
نباتات، اســتان های درگیر را کهگیلویه و بویراحمد، 
بوشــهر، خراســان جنوبی، هرمزگان، سیســتان و 
بلوچستان، جنوب کرمان، فارس و خوزستان عنوان 
کرد. معین توضیح داد که ملخ ها که پیش از این به این 
استان ها ریزش داشتند اکنون در مرحله پوره و بالدار 
هســتند و تا یک ماه دیگر تبدیل به ملخ بالغ و مهاجر 

خواهند شد. 

درخواست ایران از فائو برای بررسی 
بی توجهی  عربستان در مبارزه با ملخ ها

رئیس ســازمان حفظ نباتات عدم کنتــرل و مبارزه 
صحیح و بــه موقع کشــورهای منطقــه نظیر یمن، 
امارات، عربســتان، عمــان و قطــر را از دلیل ورود 
این حجــم از ملخ ها به کشــور دانســت و از نماینده 
فائو خواســت این موضــوع را با حساســیت و دقت 
بیشتری بررســی کند.در این جلســه نماینده فائو 
و دبیر کمیســیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب 
غرب آســیا که از چهارم خردادماه به همراه تنی چند 
از مدیران و کارشناسان ســازمان حفظ نباتات کشور 
از مناطق آلــوده به ملــخ صحرایی در نــوار جنوبی 
کشــور بازدید کرد، گزارشــی از روند رفتار، تشکیل 
دسته جات مهاجم و ورود این آفت خطرناک به ایران 

ارائه کرد.
کیث کرســمن گفت: با توجه به اینکه ورود این حجم 
از آفت ملخ به کشــور ایران طی پنجاه ســال گذشته 
بی سابقه بوده، عملیات مبارزه با این آفت تاکنون در 
استان های درگیر بسیار مناســب و مطلوب ارزیابی 

می  شــود.دکتر درگاهــی در جمع بنــدی و نتیجه 
گیری مطالب ارائه شده توسط کرسمن، عامل اصلی 
ظهور این حجم گســترده از آفت ملخ را در درجه اول 
تغییــرات ناگهانی اقلیمی در منطقــه و در وهله دوم 
عدم کنترل و مبــارزه صحیح و به موقع کشــورهای 
منطقه نظیر یمــن، امارات، عربســتان، عمان و قطر 
ارزیابی کرد و از کرســمن خواست ســازمان فائو این 
موضوع را با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی و 

ارزیابی قرار دهد.
رئیس ســازمان حفــظ نباتــات از ســتاد مدیریت 
بحران کشــور، اســتانداران، ســایر دســتگاه های 
اجرایی و نظامی به ویژه روســا و همکاران زحمتکش 
سازمان های جهاد کشاورزی استان های درگیر که از 
ابتدای مبارزه )هفتم بهمن ماه ۹۷( تاکنون به صورت 
شــبانه روزی در کنترل آفت ملخ صحرایی همکاری 
کرده انــد قدردانی نمــود و این موفقیــت را مرهون 
وحــدت بیــن ســازمانی و تالش گروهــی تمام 
دســت اندرکاران دانســت.درگاهی افزود: از آنجا 
که بخش قابل توجهی از تولیدات کشــاورزی ایران 
در مناطق جنوبی کشور متمرکز می باشد با تمام قوا 
و امکانات موجود و روحیه جهــادی در جهت مبارزه 
با ایــن آفت اقدام گردید و خوشــبختانه بــا توجه به 
ارزیابی های صورت گرفته توســط سازمان فائو تا این 
لحظه موفق بوده ایم.وی گفت: چنانچه کشــورهای 
دیگر نیز مثل ایران دغدغه مبارزه صحیح و گســترده 
را با این آفت داشتند شــاید هم اکنون ایران با حجم 

کمتری از ورود ملخ به کشور مواجه بود.
نماینده فائو و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی 
در جنوب غرب آســیا نیز در تایید گفتــه های دکتر 
درگاهی اظهــار کــرد: از آنجا که کنتــرل آفت ملخ 
صحرایی بسیار دشــوار و هزینه  بر است چنانچه همه 
کشــورهای درگیر با همکاری یکدیگــر و به صورت 
مشترک عمل کنند، بســیار بهتر می توان موضوع را 
مدیریت و کنترل کرد ولی اقدامــات کنترلی ایران و 
عملکرد ســازمان حفظ نباتات در این زمینه بســیار 

مناسب بوده که جای تقدیر و تشکر دارد.
کیث کرســمن در بخــش دیگری از ســخنان خود 
عنوان کــرد: در یکــی دو مــاه آینده شــاهد ورود 
دسته جات جدید ملخ صحرایی به ایران خواهیم بود 
که این دســته جات پس از توقف موقت، از ایران وارد 
کشورهای پاکستان و هند خواهند شد و البته با توجه 
به قدرت پــروازی و جابجایی باالی این آفت شــاهد 
مواجه تعداد بیشتری از دســتجات گاهی کوچک در 

مناطق آلوده خواهیم بود.

کالن
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مجوز انتشار اوراق مالی اسالمی 

به سه وزارتخانه
با مجــوز دولــت، ســه وزارتخانه نفــت و نیرو 
و صنعت، معــدن و تجــارت می تواننــد برای 
ســرمایه گذاری در طرح های زیربنایی خود تا 
سقف 3۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 

منتشر کنند.
ایران هم اکنون بیش از ۱۵ میدان نفتی مشترک 
با کشــورهای همســایه دارد و با توجه به عدم 
محدودیت برداشت کشورها از میادین مشترک 
بدون شــک موضوع توســعه میادین مشترک 
نفتی و گازی مهم ترین اولویــت وزارت نفت به 

شمار می رود.
در همیــن رابطه بارها مســئوالن نظــام اعالم 
کرده اند که توســعه میادین مشترک نفتی باید 
در اولویت قــرار گرفته و وزارت نفــت ابتدا باید 
این میادین را توســعه داده و پــس از آن به فکر 
توســعه میادین نفتی داخلی باشــد. بر همین 
اســاس و با توجه به توجــه ویژه کشــورهای 
همسایه برای توسعه میادین نفتی مشترک، هر 
روز تاخیر در اقدام برای توســعه این میادین از 
سوی مسئوالن وزارت نفت آسیب های جبران 
ناپذیری را به همــراه دارد.از این رو هیات دولت 
در جلسه چهارشنبه هشتم خرداد تصویب کرد: 
به  منظور  ســرمایه  گــذاری در طرح های نفت و 
گاز بــا اولویت میادین مشـــترک وزارت نفت و 
طرح های زیربنایی و توســعه ای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه  های 
مذکور اجازه داده می شــود از طریق شرکتهای 
تابعه ذی  ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق 
مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( در سقف 3۵ هزار 
میلیارد ریال منتشــر کنند و بازپرداخت اصل 
و سود این اوراق را توسط شــرکت های مذکور 
از محل افزایــش تولید همــان میادین )برای 
طرح هــای وزارت نفت( و عایــدات طرح )برای 
طرح هــای وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 

وزارت نیرو( تضمین کنند.
در حال حاضــر ۱۵ مخزن و ۲۸ میــدان نفتی و 
گازی مشــترک بین ایران و کشورهای همسایه 
در شمال و جنوب کشور وجود دارد. در این بین 
مخازن مشــترک واقع در خشکی در همجواری 
کشور عراق قرار دارد و ســایر مخازن در خلیج 
فارس و دریای خزر واقع انــد. در مجموع تعداد 
۲۸ میدان هیدروکربوری به صورت مشــترک 
در مرز ایران و کشــورهای مجاور )کویت، قطر، 
آذربایجان، امــارات متحده عربی، عربســتان، 

عراق و ترکمنستان( قرار گرفته است.

۱۴۲هزار کاال به لیست 
ممنوعیت های واردات  اضافه شد

 وزیر صنعــت، معــدن و تجارت با اشــاره به به 
لزوم تحقق نهضت ســاخت داخل بر ممنوعیت 
واردات ۱۴۲ هــزار قلــم کاال و بازرســی کامل 

قطعات وارد شده به کشور تأکید کرد.
رضا رحمانی در نشســت هم اندیشی با فعاالن 
اقتصادی، صنعتگــران و نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه مهم ترین نیاز 
جهترشــد اقتصــادی کشــور تغییــر در نوع 
دیدگاه هاســت اظهار داشــت: در سال گذشته 
عالوه بر کاهشــواردات با کاهــش 3۲ درصدی 
مواد مصرفــی نیز روبــه رو بودیم که ناشــی از 

ممنوعیت های اعمال شده بود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که با تحریم های 
آمریــکا روبــه رو هســتیم دولــت و وزارت 
صنعتسیاســت خود را بر ممنوعیــت واردات 
بی رویه قــرار داده و اگر در این میــان وارداتی 

صورت گرفته بدون اطالع دولت بوده است.
در سال جاری بیش از ۵۰۰ کد تعرفه ای اصالح 
شده تا از سوءاســتفاده افراد سودجو جلوگیری 

شود و حتی کتابی در این زمینه به چاپ رسید.



 قیمت ارز در بازار تهران چگونه تعیین می شود؟

انتقال پایتخت ارزی به داخل کشور
خاطره وطن خــواه   بازار متشــکل ارزی یکی از 
طرحهای دوگانه جدید بانک مرکزی اســت که قرار 
اســت تا پایان خرداد ماه در نظام ارزی کشور اجرایی 
شــود، طرحی که اگرچه هنوزجزییات آن مشخص 
نیســت، اما بازار ارز را تاحدودی تحت تاثیر قرار داده 
اســت.از اواســط هفته گذشــته بازار ارز تحت تاثیر 
هیجان ناشی از ســفر نخســت وزیر ژاپن به ایران و 
همزمان دخالت گســترده بانک مرکزی در بازار ارز، 
روند کاهشی داشته اســت. دالر که در اوایل دو هفته 
اخیر تا مــرز ۱۵ هزار تومان باال رفــت، اواخر هفته به 
کانال ۱3 هزار تومان وارد شــد. هرچنــد نمی توان 
هیجان خبرهای سیاسی را در بازار ارز نادیده گرفت، 
اما به نظر می رســد بانک مرکزی با برنامه منسجمی 
برای کنترل بازار ارز به میدان آمده است.اینکه طرح 
بازار متشکل پولی چه میزان موفقیت آمیز باشد، باید 
منتظر رونمایی از جزییات طــرح و البته فاز اجرایی 
آن بود. گفت وگو با دکتر مجید شــاکری کارشناس 

اقتصادی و بانکی در همین رابطه انجام شده است.

 شما در یادداشــت های اخیرتان تلویحا طرح 
جدید بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکل 
ارزی را اقدامی مثبــت ارزیابی کرده اید، ممکن 
است بفرمایید این دفاع شما بر چه مبنایی است؟

اوال این طرح از جنس مالی است و نه اقتصادی است. 
همانطور که می دانید برای هر دارایی مالی یک ارزش 
ذاتی محاســبه می شــود. اینکه ارزش ذاتی نرخ ارز 
چقدر اســت، دیدگاههای مختلفی وجــود دارد که 
موضوع صحبت من نیست. آنچه مورد بحث من است 
اینکه چه زمانی از نرخ کوتاه مدت خارج شــده و وارد 

نرخ بلند مدت می شویم.
ما در شــرایطی قرار داریم که اخبــار مختلف بر روی 
بازار ارز ما تاثیــر می گذارد. در واقع شــرایط کنونی 
پارادوکســی ایجاد کرده که دالر مثال ۱۰ هزار تومان 
برای واردات نمی صرفد، اما دالر ۱۵ هزارتومان برای 

خروج سرمایه صرفه دارد. سئوال این است؛ چرا؟
هرچند بانک مرکزی به توصیه های اقتصادی در حال 
کنترل رشــد نقدینگی برای جلوگیری از جهش های 
کوتاه مدت نرخ ارز اســت، اما این اقدام کافی نیست و 

حتما نیاز است که نرخ در بلند مدت کنترل شود.

 اصال نرخ ارز به چه روشی محاسبه می شود 
که بتوان آن را دربرنامه ریــزی کوتاه مدت یا 

بلند مدت قرار داد؟
مکانیزم قدیمی دارد به این صــورت که هر روز صبح 

نرخ تبدیل درهم امارات به ریال ایران مشــخص 
می شــود که این نرخ فردایی سبزه میدان را تشکیل 

داده و نرخ سبزه میدان نرخ بازار تهران را رقم می زند.

 اما مقامات بانک مرکــزی می گویند که بازار 
ارز از دوبی جمع شده است.

این نکته بسیار مهمی اســت. اول باید بدانیم که علت 
اینکه درهم امارات نرخ دالر فردایــی در بازار تهران 
را رقم می زند برچه فرضی اســتوار است. از ۴۰ سال 
گذشته و به دنبال تحریم آمریکا نرخ ارز ایران در بازار 
دوبی تعیین می شــد. یعنی نرخی که در بازار تهران 
امروز معامله می شود ۲۴ ســاعت قبل از اینکه درهم 
به ریال تبدیل شود، رقم خورده اســت. زیرا درهم  و 
دالر دو روی یک سکه هســتند. دلیل دیگر این است 
که چون نرخ تبدیل با موقعیت ۲۴ ساعت بعد هج می 
شود، با نرخ تنزیل یک روزه و در نظرگرفتن ریسک ها 

نرخ محاسبه می شود.

 این موضوع شامل یورو نمی شود؟
شــما با دالر می توانید همه جا خرید کنید، اما با یورو 
با فاصله نمی توانید همه جا خرید انجام بدهید. ضمن 
اینکه هیچ ســاختارپرداخت دالری نمی توانید پیدا 
کنید که بانک محور باشــد. چون بانک ها ریســک 
نقدشــوندگی دارند، به همین دلیل بایــد به دالر یا 
سیستمی که با دالر کار می کند، وصل باشند. از آنجا 
که بازار زیادی برای نقدشــوندگی و صادرات مجدد 
وجود نداشــت، بنابراین امارات این نقش را تا همین 
چند وقت اخیر ایفا کرد و مــا از دریچه درهم به دالر 
وصل می شــدیم. این فرآیند که مرکز ارزی کشوری 
خارج از آن باشــد و در جایی که هیچ حضور امنیتی 

درآن وجود نداشته باشد، بسیار دردناک است.
از سویی از آنجا که سیستم اقتصادی ایران به گونه ای 
است که نفت می فروشد و دالر حاصل از آن به حساب 
بانک مرکزی می نشــیند. بانک مرکــزی باید دالر را 
به ریال تبدیل و آن را بفروشــد در غیراینصورت تورم 
سرســام آور خواهد بود.وقتی پایتخت سیاست پولی 
کشوری خارج از کشور باشد، الجرم سیاست های مالی 
هم به خارج از آن کشور منتقل می شود و این موضوع 
بسیار دردناکی اســت. بانک مرکزی ســالهای با این 
موضوع مشکلی نداشته اســت، چون بانک ملی ایران 
شــعبه فعالی در دوبی بود. این بازار عمیق و کارا، بعد 
از معامله روزانه همواره یک باقیمانده داشــته که نرخ 
را نگه می داشت. یعنی با عدد بســیار کمتری نسبت 

به تهران نرخ در محدوده قیمتی ثابت باقی می ماند.

  این مداخله از چه زمانی آغاز شد؟
مکانیزم مداخلــه بانک مرکزی در درهــم امارات از 
نیمه ۹۶ تــا اوایل ۹۷ تعطیل بود. امــروز که صحبت 
می کنیم، وضعیت ما در دوبی نسبت به یکسال پیش 
بسیار بهتر شده اســت. از ۲۰ فروردین ۹۷ تا دی ۹۷ 
پیشرانی نرخ ارز به سوی بازار نقد بود. در این شرایط 
بازار راه خود را می رفــت. وقتی بانک بــه بازی آمد 
توانســت نرخ تهران را کنترل کند.طرح آمریکایی از 
فروردین ۹۸ به صورت بسیار عریان شروع شد. یعنی 

فشار بسیار شدید روی نرخ درهم در امارات آوردند.

 منظور این است که حاال شــرایط برای بازار 
متشکل ارزی فراهم است؟

بــازار متشــکل ارزی اولین گام جدی بــرای تالش 
بازآفرینی این زنجیره ســه گانه یعنی نقد تهران، آتی 

فردایی و درهم دوبی است.

 یعنی با این بازار نرخ ها یکســان می شود؟ 
همان تجربه نیما تکرار نمی شود؟

سنا ریت یک ســامانه ثبت معامالت است. یعنی یک 
بازار پســینی اســت. در این بــازار حراجی دیده 
نمی شود و بیشتر یک سامانه آماری است. یا بازار نیما 

یک سامانه ثبت معامله است و بازار حراجی نیست.

 بازار نقد تهران می تواند متشکل باشد؟
نه؛ به این دلیــل که جنس ایــن بازار کارگــزار محور 
است اما تنها بخشــی که در صرافی ها معامله می شود، 
متشــکل اســت. در واقع این بخش از بازار قرار اســت 
متشکل شود و یک نرخ صبحگاهی به جای نرخ ظهر که 

بر مبنای درهم محاسبه می شود، جایگزین می شود.

 با این طرح پایتخت ارزی با این بازار به داخل 
کشور منتقل می شود؟

این گام اول اســت. این اتفاق یــک روز یا کوتاه مدت 
انجام نمی شــود. این بازار عمده  بــه دو دلیل اصلی 
سبب می شــود که نوســانات نرخ را در بازار کم کند. 
اول؛ کشف قیمتی که در بازار تهران انجام می شود با 
معامالت لفظی و کوچک قابل انجام اســت. اوال چون 
معامالت عمده اســت و به صورت لفظی نیست تا حد 
زیادی واریانس نرخ را کم می کند. از سوی دیگر همه 
تالش بانک مرکزی این اســت که این بازار کارا باشد. 
در واقع این بازار در مرحله  نخست باید نقس یک بازار 
نقدی کارا را تشــکیل دهد. یعنی انتظار نداریم که در 

همان ابتدای کار نرخ پایین بیاید. 
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ونمایی شد بانک صادرات ایران ر
 بانک صــادرات ایران دانــش، تجربه و تخصص 
بازنشستگان خود را در طرح  »فرزانگان سپهر«، 
با رعایت مقــررات و محدودیت ها، دوباره به کار 

می گیرد.
طرح »فرزانگان ســپهر« به منظور اســتفاده از 
توان، تخصص و دانش همکاران بازنشسته خود 
در راستای توســعه فعالیت های بازاریابی، باال 
بردن ســهم بازار بانک در تجهیــز منابع و ارائه 
خدمات موثر در حوزه رونــق تولید در اصفهان 

رونمایی شد.
در آیین رونمایی از این طرح که با حضور رئیس 
و عضو هیئت مدیره کانون بازنشســتگان بانک، 
مدیریت شعب استان اصفهان، رئیس اداره کل 
بازاریابی و خدمات مشــتریان، رئیس اداره کل 
روابط عمومی، برخی از روســای حوزه و شعب 
و کارشناســان بخش های مختلف بانک همراه 
بود، عباس خرازی افرا، رئیس اداره کل بازاریابی 
و خدمات مشــتریان این بانک با تاکید بر اینکه 
تجربه و تخصص نیروهای کارآمد بانک صادرات 
ایران از جمله بازنشســتگان، همچنان به عنوان 
یک ظرفیت ارزشمند می تواند در خدمت تولید 
و اقتصاد کشــور قرار گیرد، مزیت های حاصل از 
اجرای این طرح را برشمرد و گفت: از این ظرفیت 
بــرای پیگیری درخواســت ها، مشــاوره و ارائه 
راهکارها، درک بهتر نیاز مشتریان و پاسخگویی 
ســریع تر، تســهیل ارتباطات و ارائه خدمات به 

مشتریان می توان بهره های فراوانی برد.
وی در این مراســم طرح »طراوت« و »همیاران 
ســپهر« را نیز دو طرح مهم ارزیابی کرد که در 
سال جاری شرایط اســتفاده از آنها برای رونق 
بخشی به تولید کاالهای داخلی و استمرار تولید 

در بانک صادرات ایران فراهم شده است.

میزان استفاده مردم از 
نرم افزارهای بانکی

 نتایج یکی از نظرسنجی های مرکز افکارسنجی 
دانشــجویان ایران ) ایســپا( نشــان می دهد 
۲۸.۶ درصد افراد باالی ۱۸ ســال در کشــور از 
نرم افزارهــای بانک ها) موبایل بانک( اســتفاده 
می کنند.بر اســاس نظرســنجی ملــی مرکز 
افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایســپا( که 
در روزهــای 3۱ اردیبهشــت و یک خــرداد به 
صورت تلفنی با جامعه آماری شــهروندان کل 
کشور )اعم از شهر و روســتا( انجام شده است، 
۲۸.۶ درصــد افراد بــاالی ۱۸ ســال گفته اند 
از نرم افزارهــای بانک هــا اســتفاده می کننــد.

هم چنین ۴۰.۴ درصد شــرکت کنندگان در این 
نظرســنجی نیز گفته انــد کــه از موبایل بانک ها 
اســتفاده نمی کنند.۰.۲ درصد شرکت کنندگان 
به این ســوال پاســخ ندادند و 3۰.۸ درصد افراد 
شرکت کننده گفته اند که گوشی هوشمند ندارند.

قدردانی رییس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( از عملکرد بانک ملت

 رییــس کمیته امــداد امــام خمینــی)ره( از 
عملکرد بانــک ملت و مدیرعامــل این بانک در 
توانمندســازی خانــواده هــای نیازمند تحت 
پوشش این ســازمان، قدردانی کرد.سیدپرویز 
فتاح در لوح سپاســی خطاب به محمد بیگدلی 
مدیرعامل این بانک با اشــاره به نامگذاری سال 
۱3۹۷ از ســوی مقام معظم رهبری به نام سال 
حمایــت از کاالی ایرانی، اعطای  تســهیالت 
قرض الحسنه از ســوی بانک ملت را باعث ایجاد 
زمینه های اشتغال، توانمندسازی، خوداتکایی 
و استقالل اقتصادی خانواده های نیازمند و مورد 
حمایت کمیته امداد خواند و از دست اندرکاران 
این بانک بابت تعامــل اثرگذار و همکاری ارزنده 

با مددجویان، سپاسگزاری کرد.



 عادلی بایسته های دیپلماسی انرژی ایران را تشریح کرد

وزارت نفت فرمانده مقابله با تحریم ها
مرجان طباطبایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ایــاالت متحده آمریــکا کــه در ســال ۹۷ باوجود 
تالش های گســترده و اعــزام نماینــدگان ویژه به 
پایتخت مشــتریان نفتی ایران، در تحریم نفتی ایران 
ناکام ماند و نتوانســت صادرات نفت کشور را به طور 
کامل قطع کند، بار دیگر در تــالش برای صفر کردن 
صادرات نفــت ایران اســت. کارشناســان داخلی و 
خارجی متفق القول هســتند که صادرات نفت ایران 
صفر نمی شود تا آرزوی محال رئیس جمهوری آمریکا 
برای این دوره از فعالیت سیاســی او ثبت شود. با این 
حال ناگفته پیداست که لغو معافیت های نفتی برای 
خریداران نفتی ایران، شــرایط متفاوت تری را برای 
کشــور رقم زده که بهره گیری از ابزارهای مناســب 
می تواند این راه را آســان تر کند و حساســیت مقطع 
کنونی، وظیفه همه دست درکاران نفتی را ویژه کرده 
اســت. چگونگی و چرایی رفتار سیاســی اقتصادی 
مشــتریان نفتی، رقبای ایــران و رهبران سیاســی 
کشورها و ســناریوهایی که باید در دستور کار ایران 
قرار گیــرد، از محورهای گفت وگو با محمدحســین 
عادلی از سیاستمداران حوزه انرژی و بین الملل است 
که سابقه دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز 

)جی یی سی اف( را هم در کارنامه خود دارد.

 در شــرایط موجــود که همــه تالش های 
تحریمی، نفت ایران را نشــانه رفته اســت، 
دیپلماســی انرژی ایران در چه مسیری باید 

قرار گیرد؟
فکر می کنــم خوشــبختانه وزارت نفت مــا با درک 
کامل شــرایط موجود، از همه ابزارهــای در اختیار 
اســتفاده می کند. من بــه عنوان یک کارشــناس، 
اعتماد زیادی به برداشــت و درک خوب وزارت نفت 
از وضع جــاری حاکم بر نفت دارم. البتــه به این معنا 
نیست که کارشناسان در این زمینه اظهارنظر نکنند. 
همه افرادی که راهکار دارند، به جای آنکه در مالعام 
صحبت کنند، باید به طور مستقیم آن را با وزارت نفت 
در میان بگذارند، زیرا متاسفانه به دلیل فضای تحریم، 
اجازه شفاف شدن راه حل های مختلف وجود ندارد و 

باید به طور مستقیم صحبت کرد. 
با توجه به این مسئله، باید اعالم کنم یک نکته بسیار 
مهم در وضع کنونی و در موضوع تحریم، این است که 
باید نوعی اتحاد و اجماع نظر با محوریت وزارت نفت به 
وجود بیاید. یعنی اگــر مقابله و چالش با تحریم با یک 
فرمانده واحد باشــد، در آن صورت احتمال موفقیت 

افزایش می یابد.

 فکر می کنم این پیشــنهاد شما ناظر بر رفع 
موازی کاری ها با دیپلماســی انرژی واحد از 

سوی وزارت نفت باشد؟
اگر در موضوع تحریم، اجماع نظر با محور وزارت نفت 
ایجاد شــود و این وزارتخانه، فرماندهی این کار را در 
اختیار داشته باشــد، باید حمایت های همه ارکان در 
زمینه نفت، انرژی، سیاست داخلی و خارجی، چه به 
شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حول فرماندهی واحد 
وزارت نفت باشــد. در شرایط حســاس موجود نباید 
اقدام های وزارت نفت با برخــی موازی کاری ها تحت  
شعاع قرار گیرد یا اقدام های برخی اشخاص و نهادها 
به سمتی باشد که سیاســت فرماندهی نفت را خنثی 
کند. معتقدم که وحدت رویه با محوریت وزارت نفت، 

حرکت مناسبی است که باید آن را محقق کنیم.

 آمریکا همیشه نفت ایران را سالح سیاسی 
دانســته و بار دیگر در اندیشــه صفر کردن 
صادرات نفت ایران است، در این شرایط چگونه 
باید عمل کرد؟ آیا ایــن هدف گذاری آمریکا 

محقق می شود؟
من فکــر می کنم در این بــاره دو نکته وجــود دارد: 
نخســت آنکه ما باید دریابیم که در برابر یک چالش 
سیاســی بین المللی قرار داریم، نــه چالش بازاریابی 
برای فروش نفت، بنابراین بــرای مقابله با این چالش 
باید از سیاســت های بین المللــی و دیپلماتیک خود 
استفاده کنیم که این ابزاری بسیار موثر برای مواجهه 
با چالش نفتی تحریم و دیگــر تحریم ها خواهد بود، 

زیرا ماهیت این تحریم، سیاسی – بین المللی است.
نکته دوم آنکه، این یک واقعیت است که نفت کاالیی 
راهبردی برای رشد اقتصادی جهان به شمار می رود 
و به ســادگی نمی تواند هر روز بازار آن متزلزل باشد. 
چه آنکه این مسئله افزون بر کشورها، به بازار جهانی 

هم آسیب می زند و اقتصاد جهانی را متزلزل می کند.
 به هر رو در پاســخ به پرســش شــما باید بگویم که 
ادعای آمریکا برای صفر کردن صــادرات نفت ایران 
به سادگی قابل تحقق نیست. آمریکا از یکسو ونزوئال 
را تحت فشار قرار داده و از دیگر سو در لیبی و الجزایر 
ماجراجویــی می کند و با فشــار بر روســیه و دیگر 
کشورها می خواهد نفت شیل خود را بفروشد. با توجه 
به باال بودن هزینه نفت شــیل در عین حال عالقه مند 
است هم مقدار تولید را باال ببرد و هم با قیمت مناسب 

بفروشد.
 با در نظر گرفتن همه این مــوارد، حذف نفت ایران از 

بازار جهانی از نظر عملیاتی هم امکان پذیر نیست. 

 یعنی در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت؟
خیر؛ البته به این معنا هم نیست که ما با چالش فروش 
نفت روبه رو نیســتیم، بلکه حتی باید ســازکارهای 
تازه ای را تعریف کنیم. مانند گذشــته شاید نتوانیم 
قراردادهای بلند ساده داشــته باشیم. باید شیوه های 
جدید بازاریابی، بازار هدف و مشــتریان هدف جدید، 
سیاســت فروش و حتی قراردادهای فــروش، از نو و 

مطابق با شرایط حاضر تعریف شوند.

 با توجه به بروز پدیده بابــک زنجانی ها در 
تحریم های گذشــته، آقای زنگنه نیز از ظهور 
دوباره آن ابــراز نگرانی و اعــالم کرد هم کار 
خودمان را برای فــروش نفت انجام می دهیم و 
هم جلو ظهور بابک زنجانی ها را می گیریم. نظر 

شما در این باره چیست؟
این نگرانی وزیر نفت مهم و موضوعی کلیدی اســت، 
بنابرایــن باید ســازکارهای قابل قبــول را در زمینه 
فروش نفت به کار ببندیم. آنچه پیش تر اتفاق افتاد، در 
واقع فروش نفت به برخی اشخاص بود. آن کار نه تنها 
موفق نبود، بلکه با فساد توام شد. ما نهایتا می خواهیم 
نفت را به مصرف کننده ها بفروشیم و پول آن به جیب 
مردم بــرود. باید مکانیزمــی را عملیاتــی کنیم که 
اطمینان دهد از این طرف، نفت فــروش می رود و از 

دیگر سو درآمد آن عاید کشور می شود.

 به نظر می رسد در شرایط موجود، کشورهای 
صادرکننــده نفت اوپــک و غیراوپک نقش 
ویژه ای خواهند داشت. این نقش آفرینی باید 

به چه سمتی باشد؟
 در مورد کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک چند نکته 
را می توان مدنظر قرار داد. نخســت اینکه طرح کاهش 
تولید در حدی که وجود دارد بایــد ادامه یابد. قیمت 
نفت در سایه همین طرح محدودیت تولید توانسته در 
سطح ۶۵ تا ۷۵ دالر برای هر بشکه قرار گیرد. عربستان 
و روسیه از این بابت باید بســیار خوشحال باشند، زیرا 
به ویژه درباره عربستان با کســری بودجه ای که دارد، 
نیازمند قیمت باالی نفت اســت، بنابراین به نفع اوپک 
و غیراوپک اســت که به طرح محدودیــت تولید ادامه 
دهند. نکته دوم این اســت که متاســفانه عربستان و 
امارات اعالم کرده اند که بنا به دســتور آمریکا آماده اند 
کمبود تولیــد نفت ایران را جبران کننــد. این کار هم 
خیانت به همســایگی اســت و هم خیانــت در اوپک 
است. در اوپک کشــورهای عضو گردهم آمده اند تا با 

تشریک مساعی به توسعه کشور خود کمک کنند. 
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ح همای رحمت در البرز اجرای طر

معــاون داوطلبان جمعیت هالل احمــر البرز از 
توزیع ۱۱۰۰ سبد کاالی معیشتی در قالب طرح 
همای رحمت در بیــن مددجویان این جمعیت 
خبــرداد.داود رجبی اظهار کرد: همه ســاله به 
مناســبت ماه مبارک رمضان طرح ملی همای 
رحمت از ســوی جمعیت هالل احمر در کشور 
اجرا می شــود.در اســتان البرز نیز این طرح با 
مشارکت جمع کثیری از داوطلبان و نیکوکاران 

و خیرین در حال برگزاری است.
معاون داوطلبــان جمعیت هالل احمــر البرز 
گفت: از آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون بیش از 
هزار بسته معیشتی به ارزش سه میلیارد و ۱۲۵ 
میلیون ریال شامل مواد غذایی و بهداشتی تهیه 

و توزیع شده است.

آغاز ثبت نام چهاردهمین 
 جشنواره ملی تعاونی های برتر

 در استان البرز  
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 
از ثبت نام چهاردهمین جشــنواره تعاونی های 

برتر در این استان خبر داد.
اســماعیل خلیلی به مهم ترین اهداف برگزاری 
این جشنواره اشــاره کرد و گفت: این جشنواره 
در راستای معرفی توانمندی های بخش تعاون 
به اقشــار مختلف جامعه و مســئولین و باهدف 
توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه برگزار 
می شــود.به گفتــه وی ارج نهادن بــه زحمات 
تالشــگران بخش تعاون و ارتقا جایگاه و اهمیت 
تعاون و مشــارکت در جامعه، ایجــاد انگیزه و 
رقابت ســالم میان اعضا خانــواده بزرگ تعاون 
کشور و تشــویق و ترغیب فعالیت های تولیدی، 
توزیعی و خدماتی در مناطــق مختلف ازجمله 

دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

 بازارچه محصوالت کشاورزی 
در البرز راه اندازی شود

 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان البرز به 
مدیر جدید تعاون روســتایی این اســتان گفت 
که هر چه زودتــر مقدمات راه انــدازی بازارچه 

محصوالت کشاورزی را فراهم سازند.
ســید مجید موســوی در آیین  تودیع و معارفه 
مدیر تعاون روستایی اســتان البرز افزود: با راه 
اندازی بازارچه های محصوالت کشاورزی دست 
دالالن کوتاه و واســطه گری کاهــش می یابد 
ضمن اینکه دسترسی مردم به محصوالت مورد 
نیاز تولید شده در بخش کشــاورزی با قیمت و 
کیفیت مناسب آسانتر می شود.وی با بیان اینکه 
این بازارچه ها تاکنون در چند استان راه اندازی 
و بازخورد مناسبی داشــته، اظهار داشت: جهاد 
کشاورزی اســتان روند راه اندازی این بازارچه 
را دنبال و زمین مورد نیــاز را تامین و در اختیار 

مدیریت تعاون روستایی قرار خواهد داد.

 برگزاری ۲۵ محفل انس با قرآن 
در امامزادگان شاخص البرز

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف البرز گفت: تا پایان 
ماه مبارک رمضان ۲۵ محفل انس با قرآن کریم 
در امامزادگان شاخص این استان برگزار خواهد 
شد.حجت االسالم احمد اشــرفی، رئیس اداره 
امور قرآنی اوقاف البرز اظهار کرد: سلسله محافل 
انس با قرآن  کریم از ابتــدای ماه رمضان در البرز 

آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد. 
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی های انجام 
شده ۲۵ محفل انس با قرآن تا پایان ماه مبارک 
رمضان در بقاع متبرکه و امامزادگان شــاخص 
این استان برگزار می شــود، افزود: این محافل 
با حضور قاریــان بین المللی و اســتانی برگزار 

می شود. 



جرایم کارفرمایان خوش حساب بخشیده شد

تقسیط ۴۵ ماهه بدهی معوق کارفرمایان
محمد جندقی    بدهی معوق حق بیمه کارفرمایانی 
که توان پرداخت به صورت یکجا را نداشــته باشــند 
تا ۴۵ ماه و برای کارگاه های بحرانی تا ۶۰ ماه تقســیط 
می شــود.کریم یاوری مدیر کل حمایــت از پایداری 
مشاغل وزارت کار بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی 
برای رونق تولید را به این ســازمان ابالغ کرد. سازمان 
تأمین اجتماعی مکلف شــده در نهایــت همراهی و 
همکاری با کارفرمایان بنگاه های اقتصادی، در جهت 
رونق تولید و گره گشایی از مشکالت آنان به گسترش 

خدمات تأمین اجتماعی اهتمام کند.
بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه، بدهی های معوق 
کارفرمایانــی که تــوان پرداخت به صــورت یکجا را 
نداشته باشــند تا ۴۵ ماه و برای کارگاه های بحرانی 
نیز تا ۶۰ ماه قابل تقســیط است. همچنین در صورت 
درخواســت کارفرما، باید در تقسیط بدهی به صورت 

پلکانی مساعدت شود.
متن بخشنامه ۱۶ بندی سازمان تأمین اجتماعی که 

به سراسر کشور ابالغ شده به شرح زیر است:
۱- در اجرای مــواد 3۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی 
و به منظور تســهیل در رســیدگی و بازرسی از دفاتر 
قانونــی و مــدارک کارفرمایان در خصــوص بیمه 
پردازی، الزم است در ســال جاری با تاکید بیشتری 
مصوبــه شــماره ۵۰۴3۲ مورخ 3۱/ ۰۴/ ۹۶  ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا در آید. همچنین 
الزم اســت نســبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و 
شــفافیت در اقالم مشمول کســر حق بیمه به لحاظ 
اســتخراج و بررســی اســنادی و در کاهــش زمان 
رســیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حســاب های 
قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت 

تسهیالت بیشتری فراهم شود.
۲- با توجه به تفاهمات بــا وزارتین علوم، تحقیقات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه 
»قراردادهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی منعقده فی 
مابین دانشگاه ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، 
پارک های علم و فناوری، مراکز رشــد و شرکت های 
مســتقر در آنها که دارای مجــوز از وزارتین مذکور 
می باشند و همچنین قراردادهای منعقده مؤسسات 
و شرکت های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور«، الزم اســت در صورت ارائه 
قراردادهای یاد شــده از ســوی پیمانکاران مربوطه، 
بدون اعمال ضریــب حق بیمه قــرارداد، در حداقل 
زمان نســبت به ارائه مفاصا حســاب ماده 3۸ قانون 

تأمین اجتماعی اقدام شود.

3- الزم اســت در جهت بهبود فرآیند رســیدگی به 
قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده های نفتی 
با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل 

ضریب حق بیمه، اقدام الزم به عمل آید.
۴- آن ســازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و 
حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول 
قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهــی معوقه و یا 
تعیین تکلیف آن توســط کارفرما نیست و باید نسبت 
به دریافت لیســت و حق بیمه جاری کارکنان شاغل 
در کارگاه ها اقــدام و در خصوص مطالبــات معوق از 

کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
۵- در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع 
قانونــی ، کارگاه دچار بحران مالی باشــد، در صورت 
درخواســت کارفرمــا، در نحوه دریافــت حق بیمه 

مساعدت الزم معمول شود.
۶- در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی 
که توان پرداخت بدهی های معوقه را به صورت یک جا 
نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت 
مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ ماهه و در صورت 
بحرانی بودن وضــع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شــود. 
همچنین در صورت درخواســت کارفرما در تقسیط 

بدهی به صورت پلکانی مساعدت شود.
۷- در صورتی که کارفرمایان برای تقسیط بدهی های 
کارگاه برای ارائــه ضمانت نامه معتبــر بانکی و ملکی 
دارای مشکالتی باشند، الزم است در صورت درخواست 
کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام الزم به عمل آید.

۸- در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حســاب 
واحدهای تولیــدی، صنعتی، معدنــی و خدماتی به 
دلیل تحریم های ظالمانه و نوســانات ارزی و حوادث 
غیرمترقبه، دچار بحران شــده و در ارســال لیست و 
پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشــکل مواجه 
گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه هایی که دچار 
مصادیق وقوع دالیل ابــرازی مربوط به بحران کارگاه 
گردند، نسبت به بخشــودگی جرایم در این حالت در 

دوره زمانی وقوع دالیل ابرازی اقدام نماید.
۹- الزم اســت ضمن همکاری با واحدهــای ادارات 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ترتیبی اتخــاد گردد تا 
کارفرمایان عالوه بر حفظ نیــروی کار موجود کارگاه 
بتوانند از مزایای طرح های مشــوق بیمه ای ســهم 
کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شــده و 
نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی 
اســت در صورت تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ 
قانون برنامه ششم توســعه، مراتب جهت اجرا به آن 

سازمان ابالغ خواهد شد.

۱۰- در مــواردی که کارفرمایان مربوطــه با توجه به 
محاســبه ۴ درصد حــق بیمه و مســتمری کارهای 
سخت و زیان آور به اســتناد تصمیمات کمیته های 
بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور ، اعتراض 
خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه 
و همچنین عدم ابالغ تصمیمات یادشــده از ســوی 
ادارات کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اعالم نمایند، 
الزم است قبل از محاســبه ۴ درصد مذکور، سخت و 
زیان آور بودن شغل و محاســبه مبالغ جرایم متعلقه، 
بدواً از کارفرما پیگیری شــده و پــس از اعالم نهایی 

ابالغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکالت ،الزم است 
آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات 
مشترک با تشکل های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.

۱۲- در خصوص پیمانــکاران طرح های عمرانی الزم 
اســت، منحصراً پس از اعالم آخرین صورت وضعیت 
قطعی پیمانکار از ســوی واگذارندگان کار، نسبت به 
محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون 
تأمین اجتماعی اقــدام و از محاســبه جرایم تأخیر 

پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
۱3- با توجه به اینکــه در پاره ای مــوارد درمانگاه ها، 
تجهیزات پزشــکی و بعضاً بیمارســتان های سازمان 
تأمین اجتماعی دچار خســارت های فیزیکی ناشی از 
سیل گردیده اند، الزم اســت همکاران خدوم حداکثر 
تالش خود را معمول داشــته که با ترمیــم به موقع و 
جایگزینی ســاختمان ها، تجهیزات پزشکی و نیروی 
انســانی، هیچ گونه خللــی در ارائه خدمــات درمانی 
به بیمه شــدگان صــورت نگرفته و عــالوه بر پذیرش 
حداکثری مراجعات، رضایتمندی الزم را جلب نمایند.

۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم 
وجود نقدینگی الزم، نســبت به ارسال لیست حقوق 
و مزد ماهیانه کارگران شــاغل با بخشــی از حق بیمه 
اقدام می نمایند، الزم اســت در جهت رفاه حال بیمه 
شدگان این گونه کارگاه ها و بهره مندی آنان از مزایای 

درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.
۱۵- در خصوص آن دســته از بیمه شدگان شاغل در 
کارگاه های فعال که محل اشــتغال آنها به دلیل سیل 
دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل الزم 
در خصوص پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری با 

اولویت بعمل آید.
۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه های 
محل اشــتغال آنها دچار بحران ناشــی از سیل شده 
اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در 

حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
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تیمی باید تقویت شود
شــهردار بندرعبــاس گفــت: کار تیمی یکی 
از الگوهــای موفق اســت که همــه بخش های 
شــهرداری در پیش گرفته شــده و باید تقویت 

شود.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، عباس امینــی زاده در 
جلسه شورای اداری شهرداری اظهار کرد: نیت 
و انگیزه ها افراد در قبول مســئولیت ها متفاوت 
است، اما در نهایت همه انگیزه ها در راستای یک 
هدف ســازمانی باید قرار بگیرد و توان و انگیزه و 

علم و دانش همه اجزا باید در این مسیر باشد.
وی افزود: ترســیم وضعیت موجود و استقامت 
برای دســتیابی به اهداف ضروری بوده و وظیفه 
همه ما اســت کــه در برابر نوســانات محکم تر 

حرکت کنیم.
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: اگر اعتقاد 
به توانایی سیستم شــهرداری نداشتم، در این 
منصب نمی مانــدم. با وجود اینکه نوســانات و 
مشــکالت ســازمانی در همه جا وجود دارد، در 
شهرداری بندرعباس شــاهد اتفاق های خوبی 
هســتیم.امینی زاده تاکید کرد: شهرداری مثل 
یک بنگاه خصوصی اقتصادی اســت که خودش 
باید درآمد کســب کرده و هزینه کنــد. با یک 
تفاوت که یکسری اختیارات دست و پا شکسته 

قانونی هم دارد.
وی ادامــه داد: کارمندان بنگاه هــای اقتصادی 
نمی توانند نگاه وقت گذرانی و روزمرگی داشته 
باشــند، زیرا این نوع نگاه اشــتباه بوده و باعث 

شکست می شود.
امینی زاده با تاکید بر اینکه مهار مشکالت باعث 
رضایت مجموعه و شــهروندان می شود، تاکید 
کرد: کار تیمی یکی از الگوهای موفق اســت که 
همه بخش های شهرداری در پیش گرفته شده 
و باید تقویت شود.شهردار بندرعباس با اشاره به 
اینکه توجه به هدف اصلــی در این الگو ضروری 
اســت، گفت: هدف کالن هر عضو مجموعه باید 

مشخص باشد.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکــه کار تیمی 
الزمه برون رفت ما از مشکالت است و همه باید 
در این مسیر قرار بگیرند، بیان کرد: نباید منتظر 
ارائه راهــکار از بیــرون مجموعه باشــیم، زیرا 
بهترین نظر، ایده و تفکر از درون مجموعه است 
و کارکنان شناخت بیشــتری از شرایط دارند و 

ویژگی ها را خوب می شناسند.

پنجشنبه های هنر و صنایع دستی 
بندرعباس برگزار می شود

مدیر مرکــز خالقیــت و فنآوری هــای نوین 
شــهرداری از برگزاری »پنجشــنبه های هنر و 
صنایع دســتی بندرعباس« خبر داد.به گزارش 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، احمد پایدار در ایــن ارتباط اظهار 
کرد: این اقدام در راستای دســتیابی به اهداف 
پیوســتن بندرعباس به شبکه جهانی شهرهای 

خالق یونسکو صورت می گیرد.
وی افزود: گســترش آشــنایی با صنایع دستی، 
رونق بخشــی به مشــاغل خانگی و آشــنایی با 
آیین های ســنتی بندرعبــاس، از دیگر اهداف 

راه اندازی این حرکت فرهنگی است.
مدیر مرکز خالقیت و فنآوری های نوین شهرداری 
بندرعباس خاطرنشان کرد: پنجشنبه های هنر و 
صنایع دستی بندرعباس، با مشارکت شهرداری، 
ســازمانهای مردم نهاد، هنرمندان و فعالین حوزه 
صنایع دســتی برگزار می شــود.این اقدام هنری 
و فرهنگــی در بلوار ســاحلی و محدوده پشــت 
فرمانداری شهرستان بندرعباس برگزار می شود و 
در آن، سازندگان صنایع دســتی و هنرمندان 

بندرعباس تولیدات خود را ارائه می کنند.



  کاهش 36/5 درصدی تعداد معامالت نسبت به اردیبهشت۹۷

  بازار مسکن به خواب رفت
تعداد معامــالت آپارتمان های  محسن محروقی 
مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱3۹۸، 
به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رســید که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 3۶.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

گزارش تحــوالت بازار مســکن شــهر تهــران در 
اردیبهشت ماه ســال ۱3۹۸ که برگرفته از آمارهای 
خام ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
است، توسط اداره بررســی ها و سیاستهای اقتصادی 

بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. 
بر اساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال ۱3۹۸، 
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران 
به ۱/۱۲ هزار واحد مسکونی رســید که نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۵/3۶ درصد کاهش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۷/۱۲۶ 
میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه 
ســال قبل به ترتیــب ۵/۱۲ و ۰/۱۱۲ درصد افزایش 

نشان می دهد.

حجم معامالت مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشــتماه 
سال ۱3۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۱۲۸ 
واحد مســکونی معامله شــده، واحدهای تا ۵ سال 
ساخت باســهمم ۰/۴۱ درصد بیشــترین سهم را به 
خود اختصاص داده است. ســهم مذکور در مقایسه 
با اردیبهشت ماه ســال قبل ۹/۲ واحد درصد کاهش 
یافته و در مقابل به ســهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ 

سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حســب مناطق 
مختلف شهر تهران در اردیبهشــت ماه سال ۱3۹۸ 
حاکی از آن اســت که از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر 
تهــران، منطقــه ۵ با ســهم ۶/۱۶ درصــدی از کل 
معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را 
به خود اختصاص داده اســت. همچنیــن مناطق ۲ و 
۴ به ترتیب با ســهم های ۹.۶ و ۲/۹ درصدی در رتبه 

های بعدی قرار گرفته اند.
 در مجموع ۸/۷۲ درصــد از کل تعداد معامالت انجام 
شده در شــهر تهران در اردیبهشــت ماه سال جار ی 
مربوط بــه ۱۰ منطقه شــهر)به ترتیب بیشــترین 
فراوانی شــامل مناطق ۵ ،۲ ،۴ ،۱۰ ،۱۴ ،۸ ،۷ ،۱ ،۱۵ 
و 3( بوده و ۱۲ منطقه باقیمانــده ۲/۲۷درصد از کل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن
در اردیبهشت ماه ســال ۱3۹۸، متوسط قیمت یک 
متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده از 
طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران ۷/۱۲۶ 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب۵/۱۲ و ۰/۱۱۲ درصد افزایش نشــان 
می دهد. بیشــترین رشد متوســط قیمت در این ماه 
نسبت به ماه مشــابه ســال قبل به منطقه ۹) معادل 
۰/۱3۴ درصد( و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹) 
معادل ۵/۸۴ درصــد( تعلــق دارد. در میان مناطق 
۲۲ گانه شــهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای مســکونی معامله شده معادل 
۲/۲۶۰ میلیون ریــال به منطقــه ۱ و کمترین آن با 
۱/۵۹میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشــته است . 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 

۴/۱۰۷ و۹/۱۱۷ درصد افزایش نشان می دهند.

 تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران 
در دو ماهه نخست سال 1398

تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران 
در دو ماهه نخست ســال ۱3۹۸ به حدود۶/۱۵ هزار 
واحد مســکونی بالغ گردید که در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال پیش از آن، ۶/3۵ درصد کاهش نشان 
می دهد. در این مدت متوســط قیمت یک متر مربع 
بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شــهر تهران ۷/۱۱۹میلیون ریال 
بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱/۱۰۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.

تعداد معامالت بر حسب قیمت یک متر مربع 
بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
بر حســب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه 
سال ۱3۹۸ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی 
در دامنــه قیمتی ۷۵ تا ۹۰ میلیون ریــال به ازای هر 
متر مربع بنا با ســهم ۶/۱۰ درصد، بیشترین سهم از 
تعداد معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص داده 
اند و دامنه های قیمتی ۶۰ تا ۷۵ و ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون 
ریال نیز به ترتیب با اختصاص ســهم هــای ۱/۱۰ و 
۷/۹ درصدی در رتبه های بعدی قــرار گرفته اند. در 
این ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده اســت 
که ۱/۵۴ درصد واحدهای مســکونی با قیمتی کمتر 
از متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر 

تهران )۷/۱۱۲۶ میلیون ریال( معامله شده اند.

 تعداد معامالت بر حسب سطح زیربنای
 هر واحد مسکونی

توزیــع فراوانی تعــداد واحدهای مســکونی معامله 
شده بر حسب ســطح زیربنای هر واحد مسکونی در 
اردیبهشت ماه سال ۱3۹۸ نشان می دهد، بیشترین 
سهم از معامالت انجام شــده به واحدهای مسکونی 
با زیربنای ۶۰ تــا ۷۰ مترمربع با ســهم ۷/۱۴ درصد 
اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ 
تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متــر مربع به ترتیب با ســهم های 
۱/۱۴ و ۹/۱۱ درصــدی در رتبــه های بعــدی قرار 
دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مســکونی با 
ســطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵3/3 درصد از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در اردیبهشت ماه ســال ۱3۹۸ ،توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده بر حسب ارزش 
هر واحد حاکی از آن اســت که در میــان دامنه های 
قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۰/3 
تا ۵/۴ میلیارد ریال با اختصاص ســهم ۲/۱۴ درصد، 
بیشــترین ســهم از معامالت انجام شــده را به خود 
اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۵/۴ تا۰/۶ 
و ۰/۶ تا ۵/۷ میلیارد ریال نیز بــه ترتیب با اختصاص 
ســهم های ۱/۱۱ و ۷/۹ درصدی در رتبه های بعدی 

قرار گرفته اند. 

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و 
در کل مناطق شــهری در اردیبهشت ماه سال جاری 
موید رشــد به ترتیب معادل ۶/۲۲ و ۷/۱۹ درصدی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

 جمع بندی
در اردیبهشت ماه ســال ۱3۹۸ متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع واحد مســکونی در شهر تهران 
به ۷۱/۲۶ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۰/۱۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد 
معامالت انجام شده طی این ماه ۱/۱۲ هزار فقره بود 
که نسبت به اردیبهشت ماه سال ۱3۹۷ معادل ۵/3۶ 
درصد کاهش دارد. در دو ماهه نخســت سال ۱3۹۸ 
نیز تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران 
به حدود ۶/۱۵ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال پیش از آن، ۶/3۵ درصد 

کاهش نشان می دهد. 
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اقدامات اساسی برای 

ساماندهی بازار مسکن
 وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه با چند اقدام 
اساســی و جدی رونق ساخت و ســاز در حوزه 
مسکن را دنبال می کنیم، سه گام برای تحریک 

سمت عرضه مسکن را تشریح کرد.
محمد اســالمی بــا بیــان اینکــه وزارت راه و 
شهرســازی با توجه بــه رویکرد دولت و ســال 
رونق تولید ملــی در تالش اســت اهتمام ویژه 
ای در جهت تحرک بخشــیدن به تولید مسکن 
در کشــور به خرج دهد، گفت: ما از طریق چند 
اقدام اساســی و جدی موضوع اجرایی شــدن 
رونق تولید را دنبــال می کنیم که بــا توجه به 
تأکیدات اخیر مقام معظــم رهبری توجه به این 
موضوع را در دســتور کار قرار داده ایم.وی ادامه 
داد: در نخســتین گام ما باید واگــذاری زمین و 
به مشــارکت گذاشــتن برای اینکه سازندگان 
بتوانند از زمین اســتفاده کننــد و از این طریق 
دغدغه تأمین زمین یــا تأمین منابع برای خرید 
زمین را مستثنی کنیم در دستور کار قرار دهیم.

اســالمی افزود: گام دوم این بود که توانســتیم 
با اهتمام بانک مرکزی و شــورای پــول و اعتبار 
در تاریخ ۱۷ اســفند ماه مبلغ وام تخصیصی به 
افراد یا زوجین در شــهر تهران و سایر شهرهای 
کوچک را افزایش دهیم به نحوی که سازندگان 
این وام را در اختیار بگیرند و به خریداران انتقال 
دهند که این امر هم بخش عرضــه کننده و هم 

بخش تقاضا را تأمین و تقویت می کند.
وی افزود: نکته ســوم در بحث سیاســت های 
شهرســازی این است که در شــهرها و جاهایی 
که زیرساخت ها و معابر شــهری اجازه افزایش 
تراکم را می دهد، بعد از ســیر مراحل با سرعت 
در اســتان هایی که اســتانداران می توانند این 
کار را انجام دهند، عملیات را ســرعت دهیم به 
نحوی که گشایش در ســاخت و ساز و جذابیت 
ها افزایش یابد و از این طریق هم بتوان موجبات 

رونقساخت و ساز را فراهم کنیم.

ح دولت برای ساخت  جزئیات طر
انبوه مسکن

 مسئوالن و انبوه ســازان معتقدند طرح دولت 
برای ساخت مســکن هر چند کافی نیست، اما 
خوب اســت و برای عملیاتی شدن آن الزم است 
مجموعه دولت و بخش خصوصــی در کنار هم 

مشارکت کنند.
مازیار حســینی با بیان اینکه سیاســتگذاری 
انبساطی در حوزه زمین و ســایر تسهیالت می 
تواند به ســاخت و ســاز رونق دهد گفت: بخش 
عمده قیمت مســکن به زمین باز می گردد که 
متناسب با موقعیت آن از ۴۰ درصد تا ۸۰ درصد 
متفاوت اســت و مبنا این اســت که ما بتوانیم 
زمین را برای بخش خصوصــی فراهم کنیم که 
در این جهت می توانیم هم از زمین های دولتی 
اســتفاده کنیم هم هر جا زمین دولتی نیست از 

طریق توسعه منطقی شهرها آن را دنبال کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به آغاز 
عملی طرح دولت گفت: ســاخت و تکمیل عماًل 
۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شــروع 
شده و با واگذاری حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن 
مهرو ۴۰۰ هــزار واحد مســکن در قالب طرح 
اقدام ملی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تکمیل 

خواهد شد.
حســینی درباره جزئیات طرح هم گفت: بحث، 
بحث مشارکت اســت، زمین را دولت می آورد 
وسرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم 
مشارکت دو طرف بسته می شــود و در این راه 
از همــه ظرفیت های قانونی برای تســهیل کار 
اســتفاده می کنیم اما کار غیــر قانونی و خالف 
مقــررات نمی کنیــم و هر جا هم کــه ظرفیت 
قانونی وجود دارد اما از آن اســتفاده نمی شــود 

به ما منعکس کنند تا جهت حل آن اقدام شود.



  واکنش بازار به ورود شورای رقابت به قیمت گذاری

و ساعتی شد  کاهش قیمت خودر
مازیار شــریف کیان  روند کاهش قیمت  خودرو 
عاملی شده تا کمتر خرید وفروشی در بازار انجام شود 
بر همین اســاس اکثر کســانی که در گرانی، خودرو 
خریداری کردند حاال فروشــنده هستند اما خبری از 
خریدار نیست.در بازار خرید و فروش خودرو همچنان 
روند کاهش قیمت  انواع خودروهای داخلی و وارداتی 
ادامه دارد، به نحوی که در خودروهای داخلی کاهش 
قیمت  خودرو ۵ تا ۱۵ میلیون تومان و در خودروهای 
مونتــاژی ۷۰ میلیون تومان تــا ۱3۵ میلیون تومان 
به وجود آمده اســت به عنوان نمونه خودرو پژو۲۰۰۸ 
از ۴۸۰ میلیون تومان به 3۴۵ میلیون تومان، اکسنت 
از 3۷۰ میلیون تومان بــه ۲۹۵ میلیون تومان، هایما 
اس۷ از ۴۰۰ میلیون تومان بــه ۲۹۸ میلیون تومان 

رسیده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز ساندرو استپ وی از 
۲۴۰ میلیون تومان به ۲۰۵ میلیون تومان، پژو۲۰۷ 
اتومات از ۲۰۵ میلیون تومان به ۱۷۹ میلیون تومان، 
پژو۴۰۵ از ۹3 میلیون تومان بــه ۸3 میلیون تومان، 
ســمند ال ایکس از ۹۷ میلیون تومان به ۸۶ میلیون 
تومان، پژو۲۰۶ تیــپ ۲ از ۱۱۰ میلیون تومان به ۹۶ 
میلیــون تومان و پــژو ۲۰۶تیــپ ۵ از ۱3۰ میلیون 
تومان به ۱۱۶ میلیون تومان رســیده است.به اعتقاد 
فعاالن بــازار خودرو روند کاهشــی قیمــت  خودرو 
عاملی شــده تا کمتر خرید و فروشــی در بازار انجام 
شود برهمین اساس اکثر کسانی که در گرانی، خودرو 
خریداری کردند امروز فروشنده هستند اما خبری از 
خریداری نیست.ابهامات مرجع قیمت گذاری خودرو 
و موضوع تعیین دستورالعمل توسط شورای رقابت را 
باید یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو 
دانست البته کاهش قیمت ارز، افزایش نسبی عرضه 
خودرو بــه بازار نیــز از جمله عوامــل کاهش قیمت 
خودرو هســتند.در حال حاضر به اعتقاد فعاالن بازار 
قیمت خودرو ساعتی تغییر می کند و همین امر عاملی 
شده تا هیچ معامله ای در بازار انجام نشود به نوعی همه 

فروشنده هستند اما خبری از خریدار نیست.
فروشندگان خودرو معتقدند در صورت استمرار این 
وضعیت قیمت خودرو بیشــتر از ایــن رقم ها کاهش 
پیدا خواهد کــرد البته این موضوع به شــرطی ادامه 
پیدا می کند که عرضه خــودرو به بازار افزایش یافته و 
خودروسازان نسبت به تحویل خودروها به مشتریان 

سرعت بیشتری را داشته باشند.

خریدار نیست
در همین حال رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو 
از کاهش ۵ تا ۱۰ میلیــون تومانی قیمت خودرو های 

داخلی در بازار خبر داد.
سعید موتمنی افزود: با کاهش اتفاق افتاده در قیمت  
خودرو، خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۰۷ میلیون تومان 
به ۹۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۹3 میلیون تومان به 
۸3 میلیون تومان و پرایــد ۱3۱ از ۵۸ میلیون تومان 

به ۴۹ میلیون تومان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه خریداری برای خودرو در بازار وجود 
ندارد، گفــت: در خودرو های مونتــاژی نیز با کاهش 
قیمت، پــژو ۲۰۰۸ از ۴۸۰ میلیون تومــان به 3۵۰ 
میلیون تومان، اکسنت از 3۸۰ میلیون تومان به ۲۹۵ 
میلیون تومان و هایما از ۴۰۰ میلیون تومان به 3۱۰ 

میلیون تومان کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو ادامه داد: احتمال 
بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو و حذف قیمت 

در سایت ها سبب کاهش قیمت  خودرو شده است.

برگزاری جلسه ویژه شورای رقابت برای 
بررسی قیمت خودرو 

از سوی دیگر رئیس شــورای رقابت با بیان اینکه در 
حال حاضر بازار خودرو آشــفته بوده و از حالت تعادل 
خارج شده اســت، گفت: به همین منظور درصددیم 
در اولین جلســه خــود در هفته جاری بــا برگزاری 
کمیته ای این موضوع را به صورت جدی در دســتور 

کار خود قرار دهیم.
رضا شیوا با اشاره به نامه اخیر ســازمان بازرسی کل 
کشور به جهانگیری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم 
بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری 
خودرو، اظهار داشــت: این نامه در پاســخ به شکایت 
شــورای رقابت در مورد برداشــت نادرســت از ماده 
3 مصوبه شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی قوا 
اعالم شده اســت؛ چراکه وزیر وقت صنعت برداشت 
نادرستی از ماده 3 مصوبه این شــورا داشت و همین 
امر عاملی شد تا دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو 

توسط شورای رقابت تعیین نشود.
وی با اعالم اینکه در شــکایت ارسالی خود به بازرسی 
کل کشــور دو نکته را مطرح کردیم، افزود: نخســت 
درباره ماده 3 مصوبه شــورای عالی اقتصادی کشور 
نکاتی را اعــالم و عنــوان کردیم که براســاس ماده 
۵۸ قانون اصل ۴۴ شــورای رقابت بایــد به بازارهای 
انحصــاری ورود و دســتورالعمل قیمت گــذاری 
آنهــا را تعیین کند.رئیس شــورای رقابــت در ادامه 
صحبت های خــود با بیان اینکه در حــال حاضر بازار 
خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج شده است، 
تصریح کرد: باید دالیل ایــن موضوع به صورت جدی 
بررسی شود؛ البته ما از یک طرف با مشکالت تولید و 

از طرف دیگر با تقاضای کاذب در بازار روبه رو هستیم 
که رفع این مشکالت یک مطالعه عمیق را می طلبد؛ 
به همین منظور شورای رقابت درصدد است در اولین 
جلسه خود در روز دوشــنبه هفته جاری با برگزاری 

کمیته ای این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
شــیوا تصریح کرد: البته ما نامه هــای دیگری نیز به 
مراجع مختلف ارســال کرده بودیم و در حال حاضر 
فقط پاسخ بازرســی کل کشــور مطرح شده است؛ 
البته شورای رقابت معطل پاســخ نامه ها نمی نشیند 
و با تشــکیل کارگروه موضوع قیمت خود را بررســی 

خواهد کرد.

فعالیت دالالن باعث رشد قیمت  خودرو شد
این در حالی است که عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس معتقد اســت: با عدم کنترل بازار ســرمایه در 
چندســال اخیر، دالل بازی و روش های سودجویی و 
واسطه گری موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد.

ســعید باســتانی با اشــاره به فعالیــت دالالن در 
ســایت های اینترنتی خرید و فروش کاال افزود: وقتی 
بازار ســرمایه رها باشد، برای پوشــش خود به دنبال 
افزایش قیمت و سود بیشتر خواهد بود و اتفاقی که در 
بازار خودرو رخ داد را می توان از همین جنس دانست.

وی افزود: یک مساله مهم در کنترل قیمت تمام شده 
خودرو، تأمین کاال و مواد اولیه اســت که درخصوص 
آن، باید شــرایط خرید مناســب ازجمله بلوک ها و 
باجه های بورســی درنظر گرفته شــود تا از این راه، 
محصول به دســت خودروساز رســیده و دالل حذف 
شود.باســتانی همچنین درخصوص ارائه فوالد مورد 
نیاز خودروســازان در اتاق عمومی بورس کاال گفت: 
این مسأله در قالب یک بسته می گنجد مبنی بر اینکه 
وزارت صنعت باید استراتژی صنعت خودرو را تدوین 
کند. یک بخش از این استراتژی تامین کاال و خدمات 
خواهد بود کــه در این بخش باید بــرای تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز خودروسازان شامل آلومینیوم، چدن، 

مس و فوالد برنامه وجود داشته باشد.
باســتانی درخصوص دالیل گرانی خودرو نیز گفت: 
یکی از دالیل عمده گرانی خــودرو، عدم برنامه ریزی 
برای ســرمایه های مردم در بانک ها است. دولت باید 
برای هدایت و کنترل ســرمایه های بانکی و بورسی 
برنامه ریزی می کرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی افزود: این پول ها به سمت 
بازارهــای دیگر از جمله خودرو، مســکن، ســکه یا 
بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد و کنترل این موارد 
دشوار خواهد بود، بنابراین سیاســت گذاری پولی و 

مالی کشور در اولویت است.

پدال
7

وزنامـهشنبه      11  خرداد 1398     شماره 308 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarاستفاده از کارت سوخت 

 اجباری شد
 شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
در اطالعیه ای اعــالم کرد که عرضــه بنزین به 
خودروها از ۲۰ مردادماه امســال فقــط با ارائه 

کارت هوشمند سوخت انجام می شود.
در اطالعیــه شــماره ۴ شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی ایران آمده است: »در اجرای 
سیاســت های دولت و مجلس شورای اسالمی، 
عرضه بنزیــن در جایگاه های عرضه ســوخت 
سراســر کشــور از تاریخ ۲۰ مردادماه امســال 
فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت، امکان پذیر 

خواهد بود.«
براســاس این اطالعیه، آن دســته از صاحبان 
خودروها که کارت هوشــمند ســوخت خود 
را گــم کــرده و بر اســاس فراخوان پیشــین 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
اطالعات خود را در سامانه دولت همراه درج و 
با طی کردن فرآیند الزم، شماره حساب کارت 
اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام 
دوباره ندارند و کارت هوشمند سوخت آن ها بر 
اساس ثبت نام پیشین، صادر و از سوی شرکت 
ملی پســت ایران به آن ها تحویل داده خواهد 

شد.
 این دســته از هموطنان هزینه صــدور کارت 
ســوخت المثنی را برابر تعرفــه مصوب ، هنگام 
دریافت کارت، به مأموران شــرکت ملی پست 

ایران پرداخت خواهند کرد.
همچنین اگر عــده ای از هموطنان که کارت 
هوشــمند ســوخت خود را گم کرده اند و در 
فراخــوان پیشــین از طریق ســامانه دولت 
همراه ثبت نام نکرده اند، می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس +۱۰ و یا ســامانه دولت همراه 
)به ترتیبی که متعاقباً اعالم می شــود(، برای 
صدور کارت هوشمند ســوخت المثنی اقدام 

کنند.

وزانه ایران  وش فوری ر ساعت فر
و تغییر کرد خودر

 شــرکت ایران خــودرو در اطالعیــه ای اعالم 
کرد طرح فروش فوری روزانــه تنظیم بازار این 
شــرکت هر روز از ســاعت ۱۱ صبح شروع 

می شود.
پیش از این زمــان اجرای طرح فــروش فوری 
روزانه ایــران خودرو ســاعت ۱۰ صبــح بود. 
متقاضیان می توانند برای ثبت نام در این طرح 
فروش روزانه از ساعت ۱۱ صبح هرروز به پایگاه 
esale. فروش اینترنی ایران خودرو به نشــانی

ikco.ir مراجعه کنند.

وساز اول کشور شد سایپا خودر
گروه خودروسازی سایپا با تولید ۴۲ هزار و ۸۵۱ 
دســتگاه خودرو در اردیبهشــت ماه، بیشترین 
میزان تولید محصول در ده ماهه گذشــته را به 

ثبت رساند.
این گروه موفق شــد ۴۲ هزار و ۸۵۱ دســتگاه 
انواع محصوالت خانــواده X100، تیبا، تیبا۲، 
ساینا، کوییک، سراتو، انواع وانت نیسان و سایر 
خودروهای تجاری نیمه سنگین و سنگین را در 
اردیبهشــت ۹۸ تولید کرده و عنوان خودروساز 

برتر کشور را از آن خود کند.
ســایپا به  عنوان خودروســاز برتر کشور، در دو 
ماهه نخست امسال نیز ۶3 هزار و ۶۴۹ دستگاه 

خودرو تولید کرده است.
گفتنــی اســت گــروه ســایپا آخرین بــار در 
تیرماه ۹۷ و پیش از اعمال رســمی تحریم ها و 
محدودیت هــای بین المللــی موفق شــده بود 
بیش از ۴۰ هزار دســتگاه خودرو در بازه زمانی 
یک ماهه تولیــد کند و در اردیبهشــت ۹۸ این 

رکورد ده ماهه شکسته شد.
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نرخنامه مصوب؛ مالک قیمت گذاری بلیت پروازهای عیدفطر

متخلف را به خاطر بسپار!
برهان محمــودی   رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: جدول نرخنامه ای که از سوی شرکت 
های هواپیمایی با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری 
تهیه شــده، در ایام پیک سفرهای عیدفطر هم مالک 

عمل خواهد بود.
با فرارســیدن ایام ســفرهای تعطیــالت عید فطر و 
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان که از سه شنبه ۱۴ 
خرداد تا جمعه ۱۷ خرداد به طول می انجامد، بخش 
زیادی از مردمی که قصد مسافرت با هواپیما را دارند، 
دغدغه افزایش قیمــت بلیت را خواهند داشــت. به 
خصوص که با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از آذر ماه 
سال ۹۴ بر اســاس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، 
همزمان با ایام پیک ســفرها، شرکت های هواپیمایی 

اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما می کنند.
با توجه به تجاربی که در بیش از 3 ســال از اجرای این 
قانون برای سیاست گذاران صنعت حمل و نقل هوایی 
به دســت آمده، در آذرماه سال گذشــته و با توجه به 
افزایش هزینه هــای ارزی شــرکت های هواپیمایی 
در پی افزایش نــرخ ارز که به افزایش شــدید قیمت 
بلیت هواپیما و کاهش شدید اســتقبال مسافران از 
این صنعت در سال گذشــته منجر شد، شرکت های 
هواپیمایی با همراهی مدیران ســازمان هواپیمایی 
کشوری اقدام به تعیین ســقف قیمتی برای هر یک 
از مســیرهای پروازی و هر یک از ایرالین ها به صورت 

جداگانه کردند که به نرخنامه پروازی مشهور شد.
این نرخنامــه در خصوص ســفرهای نوروزی مالک 
و معیار تعیین ســقف و کف نــرخ بلیت ها قرار گرفت 
هر چند که ســازمان هواپیمایی کشــوری و انجمن 
شــرکت های هواپیمایی مدعی بودند کــه در طول 
ایام نوروز هیچیک از ایرالین ها تخطی ای از نرخنامه 
مذکور نداشتند؛ اما با این حال رسانه ها و مسافران از 
وجود برخی تخلفات از سوی شرکت های هواپیمایی 
درباره فروش بلیت هواپیما خــارج از نرخنامه مورد 

تأیید سازمان هواپیمایی کشوری خبر دادند.

جدول نرخنامه آذر 97، همچنان مالک تعیین 
سقف قیمت بلیت است

در همیــن خصوص علــی عابدزاه، رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری در گفت وگو با مهر در پاسخ به 
این پرســش که آیا ســقف قیمتی تعیین شده برای 
مسیرهای پروازی در آذر ماه سال گذشته، همچنان 
مالک عمل اســت، گفت: همان جدولی که با عنوان 

نرخنامه در ســایت ســازمان هواپیمایی کشــوری 
منتشر شــده و کف و ســقف قیمتی همه مسیرهای 
پروازی برای همه شرکت های هواپیمایی در آن آمده، 
به عنوان مالک ســقف قیمتی در سفرهای عید فطر 
لحاظ می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: فعاًل 
قرار نیســت این نرخنامه تغییر کند و همان جدولی 
که برای ســفرهای نوروزی مورد استفاده قرار گرفت 
برای ایام پیک ســفرهای پیش رو نیز باید از ســوی 

شرکت های هواپیمایی اعمال شود.

مقاصد کیش و قشم، معاف از ممنوعیت فروش 
پروازهای چارتری

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دیگر با دستوری که 
وزیر راه و شهرسازی به ســازمان هواپیمایی کشوری 
مبنی بر حذف فروش بلیت چارتری برای مسیرهای 
غیر گردشــگری )غیر از کیش و قشــم( از اول بهمن 
سال گذشته داده اســت، این ابالغیه به تدریج عملی 
شــده و در حال حاضر در مسیر مشــهد هیچیک از 

ایرالین ها اقدام به فروش چارتری بلیت نمی کنند.
به عنوان مثال برای روز دوشــنبه ۱3 خرداد به عنوان 
یک روز قبــل از آغاز تعطیالت عید فطر برای مســیر 
تهران به مشــهد، قیمت بلیت سیســتمی هواپیما 
از ســوی هواپیمایی کاســپین در پرواز ساعت ۶:۴۰ 
صبح، 3۹۲ هزار تومان تعیین شده که سقف قیمتی 
این مسیر در نرخنامه ســازمان هواپیمایی کشوری، 
۶۰۶ هزار و 3۰۰ تومان آمده اســت. همچنین ایرتور 
نیز بلیت سیســتمی پــرواز ســاعت ۶:۵۵ صبح در 
همین روز را ۴۰۰ هزار تومان نرخ گذاری کرده که در 
نرخنامه ســازمان هواپیمایی کشوری، سقف قیمتی 

این مسیر ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
به نظر می رســد با توجه به اینکه پروازهای مذکور در 
ساعات ابتدایی روز غیر تعطیل است، از سقف تعیین 
شــده به دلیل کمتر بودن متقاضی، پایین تر است. با 
این حال در ساعات عصر و شبانگاهی روز ۱3 خرداد، 
به دلیل افزایش متقاضیان ســفر، قیمت بلیت ها نیز 

گران تر است. 
به عنوان مثال ایرتور بلیت سیستمی ساعت ۱۷:۵۵ 
روز ۱3 خرداد تهران- مشــهد را ۶۰۰ هــزار تومان 
تعیین کرده که تنها ۶ صندلی از آن باقی مانده است. 
همین شرکت بلیت سیستمی پرواز ساعت ۲۲:۲۰ را 
۶۴۰ هزار تومان به فروش می رســاند که از این پرواز 

نیز تنها ۴ صندلی باقی مانده است.

تدوین الیحه مالیات بر عایدی 
و امالک، طال، ارز و خودر

 سرپرست سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان 
مالیاتی هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات 
بر عایدی ســرمایه در حوزه امــالک، طال، ارز و 

خودرو است.
محمد قاسم پناهی با اشــاره به تصویب کلیات 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه در کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: 
ســازمان امور مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع 
مالیات بر عایدی ســرمایه کار کارشناسی انجام 
می دهد و در حــوزه امالک، طــال، ارز و خودرو 
این مالیــات می تواند وضع شــود، البته با توجه 
به ســاختار اجرایی کشــور، فرهنگ اجتماعی 
و زیرســاخت های اطالعاتی می تــوان تصمیم 

گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
پناهی ابراز امیدواری کرد کــه به زودی الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود و گفت: در 
حال حاضر بررسی های الزم صورت می گیرد تا 
روی مابقی بازارها و دارایی ها به جز مسکن این 
مالیات وضع شــود تا الیحه آن بــه صورت کلی 

ارائه شود.

تورم نقطه  به نقطه از ۵۰ درصد 
عبور کرد

 فاصلــه تورمی در گــروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« نســبت به ماه قبل 
۰.۵ واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور 
بر اساس دهک های هزینه ای اردیبهشت ۱3۹۸ 

از سوی مرکز آمار منتشر شد.
نرخ تورم کل کشــور در اردیبهشت ماه ۱3۹۸ 
برابــر 3۴.۲ درصد اســت کــه در دهک های 
مختلف هزینــه ای در بــازه 33.۷ درصد برای 
دهــک اول تــا 3۶.۶ درصد بــرای دهک دهم 

نوسان دارد.
محدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بین ۴۷.3 درصد برای دهک اول تا ۵۲.۴ درصد 

برای دهک دهم است.
هم چنین اطــالع مذکور در مــورد گروه عمده 
»کاالهای غیــر خوراکی و خدمــات« بین ۲3 
درصــد برای دهــک اول تــا 33.۲ درصد برای 

دهک دهم است.

قیمت طال چرا پایین آمد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر تهران، 
حباب قیمت ســکه تمام را حــدود ۵۰۰ هزار 

تومان اعالم کرد.
ابراهیم محمدولی گفت: ۹ خرداد قیمت ســکه 
تمام طــرح قدیم چهــار میلیــون و ۵۴۰ هزار 
تومان، ســکه تمام طرح جدید چهار میلیون و 
۶۴3 هــزار تومان، نیم ســکه دو میلیون و ۶3۰ 
هزار تومان، ربع ســکه یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۸.۰۰۰ تومان 
بود.او همچنین قیمت هر مثقال طالی ۱۷ عیار 
را یک میلیــون و ۸۲۶ هزار تومــان و قیمت هر 
گرم طالی ۱۸ عیار را ۴۲۱ هــزار و ۵۰۰ تومان 

اعالم کرد.

خ دالر شرط کاهش نر
یــک اقتصاددان ضمــن پیش بینــی وضعیت 
دالر در ماه هــای آینده در این بــاره اظهار کرد: 
اگر تراز ارزی کنترل شــود، دامنه قیمتی ارز در 
محدوده های پایین تری ســیر خواهد کرد، در 
غیر این صورت باید انتظــار افزایش قیمت ارز را 

داشته باشیم.
وحید شــقاقی شــهری، عضو هیئــت علمی 
دانشــگاه خوارزمی تهران با اشــاره به برخی از 
اظهارنظرهای دستوری مسئوالن درباره تعیین 
قیمت دالر اظهار کرد: قیمــت دالر قابل تعیین 
تکلیف نیســت؛ همانطور که درباره دالر ۴۲۰۰ 
تومانی هــم این طور بود. واقعیت این اســت که 

تعامل متغیرها باید بر اساس اصول بازار باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکــه اصلی ترین متغیر 
مؤثر بــر قیمت دالر تراز ارزی اســت، ادامه داد: 
در سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشــتیم که تا فروردین مــاه تنها ۱۰ 
میلیارد دالر آن به کشــور بازگشته بود. هرچند 
از آن زمان تا به حال بانک مرکزی با فشــارهایی 
که آورد توانست هشت میلیارد دالر دیگر را هم 
برگرداند اما این هم تنها نصف ارزهای صادراتی 

است.
شقاقی شــهری نیاز اقتصاد ایران به ارز را سالی 
حدود ۶۰ میلیــارد دالر ارزیابی کرد و گفت: هر 
چقدر که بتوانیم ارزهای صادراتی بیشــتری را 
به کشــور برگردانیم می توانیم منابع بیشتری 
را برای انجام واردات بســیج کنیم و در کنار آن 

قیمت دالر در بازار آزاد هم تعدیل می شود.
شــقاقی شــهری پیش بینی خود از قیمت دالر 
در ماه های آینــده را هم ارائه کــرد و گفت: اگر 
تراز ارزی کنترل شــود، دامنه قیمتــی ارز در 
محدوده های پایین تری ســیر خواهد کرد، در 
غیر این صورت باید انتظار افزایش قیمت ارز در 

ماه های آینده را داشته باشیم.
بانک ها روز چهارشنبه قیمت ارز را نسبت به روز 
قبل از آن کاهش دادند و هــر دالر آمریکا را ۱3 
هزار و ۱3 تومان خریدند. این در حالی است که 
قیمت خرید دالر در بانک ها در روز سه شنبه ۱3 

هزار و ۴3۲ تومان اعالم شده بود.

حرکت افزایشی طال در بازار جهانی
قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی به 
دلیل تقاضا برای خرید دارایی های امن افزایش 
یافت و در مسیر ثبت نخستین رشد ماهانه خود 

از ژانویه قرار گرفت.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
بــازار ســنگاپور ۰.۲ درصد رشــد کــرد و به 
۱۲۹۰.۶۸ دالر رســید. طال از ابتــدای ماه مه 
تاکنون حدود ۰.۶ درصد رشــد قیمت داشــته 

است.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۰.3 

درصد رشد کرد و به ۱۲۹۰.۵۰ دالر رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد 
روی واردات کاالهــای این کشــور تعرفه باالتر 
وضع می کند که از ۵ درصد شروع خواهد شد و تا 
زمان ادامه موج مهاجرت غیرقانونی از مکزیک، 

افزایش پیدا خواهد کرد.
بازارهای ســهام آســیا و اوراق قرضه دولتی در 
پی انتشار این خبر ســقوط کردند زیرا سرمایه 
گذاران نگران هســتند که این اقــدام آمریکا و 

اقتصاد جهان را دچار رکود کند.


