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سال گذشته بالغ    کشاورزی
ب�ر ۷۸۰ هزار تن 
هندوان�ه به بيش از ۳۰ كش�ور جه�ان صادر 
كرده ايم، در واقع در س�ال گذشته كه يكي از 
س�ال هاي خش�ك ترين 

ی

مجري هفدهمين نمايشگاه تجهيزات ايمني: 
وابستگي بازار داخلي به تجهيزات ايمني 

وارداتي در كشور اندك است
 مجري هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات امنيتي 
و ايمني مي گويد ۸5 درصد تجهيزات ايمن�ي و امنيت در ايران با 
اتكا به دانش و توان جوانان كشور طراحي و توليد مي شود و از نظر 
تكنولوژي و استاندارد نيز وضع مناسبي در اين توليدات وجود دارد. 
عليرضا علي آبادي در نشس��تي خبري از برپايي هفدهمين نمايشگاه 
بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، امنيتي و ايمني خبر داد و افزود: 
تجهيزات ايمني در ايران از لحاظ كمي و كيفي به روز است و با استفاده 
از فناوري روز دنيا داراي ظرفيت هاي بااليي در همه عرصه ها است. وي 
ارتقاي توانمندي هاي امنيتي و ايمني، گسترش استفاده از تجهيزات 
ايمني و امنيتي در جامعه به منظور كاهش حوادث و سوانح را از جمله 
اهداف برگزاري اين نمايش��گاه اعالم كرد و افزود: نمايشگاه ها محل 
تالقي عرضه و تقاضا هس��تند و تالش مي ش��ود ظرفيت هاي بالقوه و 
بهره گيري از تمامي پتانسيل ها در طول روزهاي برگزاري نمايشگاه در 

دستور كار قرار داشته باشد. 
مجري هفدهمين نمايش��گاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليس��ي، 
امنيتي و ايمني در خصوص نمايش��گاه بين المللي لوازم و تجهيزات 
ايمني گفت: اين نمايشگاه در روزهاي 9 تا 12 مهر سال جاري در محل 
مصالي امام خميني)ره( با حضور شركت هاي داخلي و خارجي برگزار 
مي شود. علي آبادي تصريح كرد: به روز رساني، توسعه و ارتقاي كمي 
و كيفي تجهيزات ايمني و امنيتي، استفاده از فناوري هاي روز دنيا و 
گسترش فرهنگ استفاده از تجهيزات ايمني در جامعه از جمله اهداف 

برگزاري اين نمايشگاه است. 
وي حماي��ت از نخب��گان و مخترعان فعال و كمك به تجاري س��ازي 
ايده ها و طرح ها، س��اماندهي فعاالن حوزه پليس، مديريت و هدايت 
ظرفيت هاي اين بخش ها در قالب فن��اوري اطالعات و ارتباطات را از 

ديگر اهداف نمايشگاه عنوان كرد. 
علي آبادي اف��زود: گروه هاي كااليي كه در اين نمايش��گاه در معرض 
نمايش قرار مي گيرند، شامل فناوري، حمل و نقل، تسهيالت، نظارت 
تصويري، ترافيك، آتش نش��اني، سيستم هاي آموزشي و مشاوره اي و 

تجهيزات اشعه ايكس است. 
علي آبادي از حضور 24 كشور خارجي در اين نمايشگاه خبر داد و افزود: 
اين شركت ها در 20 غرفه آخرين تجهيزات و دستاوردهاي ايمني را در 

معرض ديد عالقه مندان قرار مي دهند. 
........................................................................................................................

 رشد ۷۴ درصدي قيمت مسكن 
در شهريور!

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس�كن وزارت راه و شهرسازي امروز 
در حالي از افت ۱۹ درصدي معامالت در شهريور خبر داده كه روز 
گذشته مدير كل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن كاهش معامالت 
را به معني ورود بخش مسكن به ركود نادرست ارزيابي كرده بود. 
به گزارش »ف��ارس«، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي آخرين آمار بازار مسكن را در شهريور امسال منتشر و اعالم 
كرد كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در اين ماه نسبت به 
شهريور سال گذشته ۷4 درصد رشد و 19 درصد افت دارد. علي چگني 
روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود تا حدودي ميزان معامالت 
كاهش يافته، اما اينكه بگوييم اين كاهش معامالت يعني ورود بخش 

مسكن به ركود است، درست نيست. 
بر اس��اس گزارش دفت��ر برنامه ري��زي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي، در شهريور ماه امسال 10 هزار و ۵۳۷ فقره معامله به امضا 
رسيد كه نس��بت به ماه گذش��ته )مرداد 9۷( با 1۳ هزار و 120 فقره 

معامله، كاهش حدوداً 2 هزار و 400 فقره اي داشته است. 
تعداد مبايعه نامه هاي ثبت شده در شهريور امسال نسبت به مرداد نيز 
كاهش يافته است. در شهريور ماه 8962 فقره مبايعه نامه ثبت شده كه 
نسبت به ماه پيش از آن يعني مرداد با11هزار و 1۵4 فقره حدود 19/6 

درصد كاهش يافته است. 
قيمت متوس��ط هر متر مربع واحد مسكوني در ش��هريور در تهران 8 
ميليون و 122 هزار و 400 تومان برآورد شده كه نسبت به ماه گذشته 
600 هزار تومان در هر متر مربع افزايش داش��ته اس��ت. اين شاخص 
در شهريور سال گذشته 4 ميليون و 684 هزار تومان در هر متر مربع 
بود كه نشان دهنده افزايش ش��ديد قيمت مسكن در شهريور امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است. قيمت هر متر مربع در شهريور 
امسال نسبت به مرداد سال جاري 9/۳ درصد و نسبت به شهريور سال 
گذشته ۷۳/۳9 درصد افزايش نشان مي دهد. گران  ترين منطقه تهران 
در شهريور امسال منطقه يك با متوسط قيمت متري 1۷ ميليون و ۷۷1 
هزار تومان بود و ارزان ترين منطقه پايتخت نيز منطقه 18 با ميانگين 
متري ۳ ميليون و 4۷0 هزار تومان تعيين شده است. مناطق 16، 1۷، 
18، 19 و 20 نيز با متوسط هر متر مربع واحد مسكوني زير 4 ميليون 

تومان ارزان ترين مناطق تهران اعالم شده اند.
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هادی  غالمحسینی
   گزارش یک

هزار و ۹۹۳ واحدي 
شاخص كل بورس 
تهران اين نماگر را به كانال ۱۷4 هزار واحد رساند 
و ارزش بازار س�رمايه به رقم 665هزار ميليارد 
تومان رس�يد و ارزش معامالت روزانه بازار نيز 
رقم ۱/۷هزار ميلياردتومان را ثبت كرد با توجه به 
ركورده�اي مكرر فعلي كارشناس�ان هش�دار 
مراق�ب  باي�د  ب�ورس  مي دهند، س�ازمان 
نقدينگي هاي حجيمي كه صرف�ًا با هدف كوتاه 
مدت و نوسان گيري در بازار ورود مي كنند، باشند.

به گزارش »جوان«، شاخص كل قيمت و بازده 
نقدي بورس اوراق به��ادار تهران )تدپيكس( در 
پايان معامالت روز سه شنبه سوم مهرماه 9۷ با 

افزايش ۵99۳ واحدي به رقم 1۷4 هزار و 618 
واحد رس��يد. ارزش كل معام��الت امروز بورس 
تهران به بيش از هزار و ۷۳1 ميليارد تومان بالغ 
شد كه ناشي از دست به دست شدن 4 ميليارد 
و 944 ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله 
ط��ي 2۷۳ ه��زار و 6۵۳ نوبت داد و س��تد بود. 
رشد قيمت 2۷۷ شركت بورسي و كاهش قيمت 
تنها شش شركت ) شامل سيماني هاي اصفهان، 
خزر و خوزستان، معدني دماوند، كارتن ايران و 
سازه پويش( رويداد قابل توجهي بود. بازار سهام 
در حالي همچنان ش��اهد معامالت پرحجم در 
نمادهاي پيش��رو به وي��ژه در گروه هاي بانكي، 
س��رمايه گذاري ها، هلدينگ هاي پتروش��يمي 
و گروه فلزات اساس��ي در كن��ار تجهيزاتي ها و 

شركت هاي پيمانكاري بود نشست گروه چهار 
كشور غربي عضو شوراي امنيت به عالوه آلمان 
با ايران در نيويورك و اعالم موافقت ضمني براي 
پايبندي به چارچوب ه��اي برجام  اغلب اذهان 
عمومي را به خود جلب كرد همچنين كه منابع 
خبري در وزارت نفت عدم تغيير نرخ خوراك بر 
مبناي دالر ۳800 توماني را براي مجتمع هاي 

پتروشيمي تأييد كردند. 
   نقدينگي هاي سرگردان 

در بازار سرمايه 
 در اثر بي انضباطي بخش دولت و ش��ركت هاي 
دولتي و وابس��ته به دول��ت در ايجاد بدهي هاي 
بي اس��اس به دليل اس��تقراض از بانك مركزي، 
پايه پولي توسط بانك مركزي جهش مي يابد و 

از سوي ديگر در اثر ضعف نظارت بانك مركزي 
بر عملكرد ش��بكه بانكي كش��ور و آشفتگي در 
صورت هاي مالي بانك ها و نظ��ام مديريتي اين 
بخ��ش از اقتصاد، ضريب فزاين��ده پولي جهش 
مي يابد. ائتالف بي انضباطي در بخش پولي كشور 
عماًل به ش��كل روزانه بر حجم نقدينگي كشور 
مي افزايد، چنين وضعيت��ي )توليد قدرت خريد 
بدون پشتوانه توليدكاال و خدمات ( زور و بازوي 
سفته بازي و پرسه نقدينگي هاي سرگردان كالن 
را در بازارها تقويت كرده، حال به نظر مي رس��د 
بخش��ي از نقدينگي بازار س��رمايه را هدف قرار 
داده است كه اگر اين نقدينگي به شكل صحيح 
در بازار سرمايه به كار برده  نشود مي تواند در كنار 
ركوردهاي شيرين روزهاي اخير آسيب هايي را 

نيز به بار آورد. 
تا ديروز بازار س��كه و ط��ال و ارز هدف نقدينگي 
س��رگردان بود و حاال به نظر مي رسد نقدينگي 
حجيم سرگردان به بازار س��رمايه اعم از بورس 
اوراق بهادار و فرابورس و بورس كاال ورود داشته 
است، به طوري كه به شكل روزانه تغييرات قيمتي 
را در بازارهاي فوق رقم مي زند. هر چند در نگاه 
اول از افزايش ش��اخص هاي بازار س��رمايه بايد 
خوشحال ش��د، اما اگر عميق تر بنگريم بايد ديد 
نقدينگي فوق به فكر نوس��ان گيري كوتاه مدت 
و كسب سود و خروج از بازار است يا اينكه قصد 

ماندگاري دراز مدت در بازار سرمايه دارد. 
اگر دارندگان و مديريت كنندگان نقدينگي هاي 
كالن تنها به فكر س��ودآوري با پمپاژ نقدينگي 
و تغيير قيمت ها و كس��ب س��ود به صورت آني 
و كوتاه مدت در بازار سرمايه باش��ند، از اين رو 
مديريت بازار س��رمايه بايد مراقب نوسان هاي 
تند ب��ازار باش��د، زيرا تغيير قيمت ها ب��ا پمپاژ 
نقدينگي هاي بزرگ مي تواند در عين حالي كه 
براي عده اي سودآوري داشته باشد، بسياري از 
س��هامداران را نيز مضرور كند؛ از اين رو جريان 
اطالع رساني بايد تقويت شود و در عين حال اگر 
الزم اس��ت قوانين مربوط به حجم مبنا و دامنه 

نوسان نيز بازنگري شود. 
در اي��ن مي��ان، اي��ن روز ه��ا بازاره��ا تالش 
مي كنند خود را با نوسان هاي بازار ارز تطبيق 
دهند، در صورتي ك��ه مقوله ارز در ش��رايط 
كنوني نمي تواند مرجع تغييرات براي س��اير 
بازارها باش��د، زيرا بازارهاي موازي تابع بهاي 
ارز نيستند كه تغيير ارز به طور مستقيم آنها را 
تحت تأثير قرار دهد،اما في الحال بهانه اي است 

براي نوسان در بازارها.

فاطمه عرفانيان  |   جوان

 با عرضه نفت در بورس
نمي توان تحريم ها را دور زد 

يك كارشناس بازار س�رمايه با اشاره به مشكالت هسته معامالت 
ب�ورِس ته�ران و گمانه زني ها درب�اره عرضه نفت خ�ام در بورس 
مي گويد »وقتي هنوز نتوانسته ايم مش�كالت و ضعف هاي هسته 
معامالتي بورس را برطرف كنيم چطور مي خواهيم يك سيس�تم 
نرم افزاري جدي�د براي بورس نف�ت ايجاد كني�م؟ « او همچنين 
تأكيد كرد: با عرضه نفت خام در ب�ورس نمي توان اثرات تحريم ها 
را كاهش داد؛ مس�ئوالن بايد به دنبال راهكاري اثربخش باشند. 
عليرضا قدرتي در گفت وگو با »ايس��نا«، در پاسخ به اينكه آيا با عرضه 
نفت خام در بورس آنطور كه مسئوالن مي گويند مي توان تحريم هاي 
امريكا را دور زد، گفت: فكر ايجاد بورس نفت در ايران به سال هاي قبل از 
تحريم ها برمي گردد، ولي به داليل مختلف از جمله داليل فني، علمي و 

عدم توجيه اقتصادي، تاكنون اين موضوع رخ نداده است. 
اين كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه با عرضه نفت خام در بورس 
نمي توان تحريم ها را دور زد، گفت: س��از و كار بورس نفت بر اساس بازار 
آزاد اس��ت و بازار آزاد مبتني بر عرضه و تقاضاست. طبيعتاً ما در سمت 
عرضه مشكلي نداريم، ولي در سمت تقاضا قطعاً با مشكالت زيادي مواجه 
خواهيم بود؛ چراكه بازار مناس��بي براي تقاضاي نفت ما وجود نخواهد 
داشت. قدرتي اضافه كرد: موضوع ديگري كه تأييد مي كند تأسيس بورس 
نفت نمي تواند باعث دور زدن تحريم شود، اين است كه نحوه تسويه نقدي 
نفت در بورس، بر اساس دالر انجام مي پذيرد، ولي با توجه به تحريم هاي 

ارزي، ما در تسويه نقدي معامالت دچار مشكل خواهيم شد. 
وي ادامه داد: سوم اينكه ميزان عرضه فيزيكي نفت در بورس هاي نفت 
در دنيا بسيار محدود است و تمامي بورس هاي بزرگ دنيا در معامالت 
نفتي از ابزارهاي معامالتي آتي اس��تفاده مي كنند و در واقع در بورس 
نفت اوراق نفت معامله مي ش��ود نه خود كاالي نف��ت. ميزان تحويل 
فيزيكي نفت در بورس نفت بسيار ناچيز است. در حالي كه فلسفه اي 
كه مسئوالن براي تأس��يس بورس نفت بيان كردند، براي فروش نفت 
داخل به كشورهاي ديگر است كه اين موضوع تناقضي آشكار با ساير 
بورس هاي دنيا است و نمي دانم آيا مس��ئوالن درباره اين موضوع هم 
فكري كرده اند يا خير. اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: موضوع 
مهم ديگر اين اس��ت كه ما درباره زيرس��اخت هاي فني، تكنولوژي و 
برنامه نويسي براي معامالت نفت تجربه اي نداريم. همين حاال نيز در 
هسته معامالتي بورس ضعف هايي وجود دارد كه هنوز نتوانسته ايم اين 
ضعف ها را برطرف كنيم. حاال اگر بخواهيم يك نرم افزار براي بورس نفت 

بنويسيم به نظر كار ساده اي نيست.  

 FATF پذيرش شروط 
مشكالت مبادالت بانكي را حل نمي  كند 

رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس گفت: مش�كل رواب�ط ما در 
حوزه نظ�ام بانكي در دنيا حت�ي در صورت پذيرش كنوانس�يون 
تأمي�ن مال�ي تروريس�م و ش�روط FATF  ح�ل نمي ش�ود. 
محمدرضا پور ابراهيمي در گفت وگو با »مهر« در خصوص بررسي مجدد 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم اظهار 
داشت: كميسيون اقتصادي قباًل گزارشاتي در خصوص تبعات الحاق 
ايران به FATF و پذيرش شروط FATF و الحاق به كنوانسيون مبارزه 
با تأمين مالي تروريسم به صحن علني و هيئت رئيسه ارائه داده است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: معتقديم مسائلي كه در حوزه
FATF مربوط به مسائل داخلي هس��تند و مي توانند با قانون گذاري 
داخلي در حوزه اقتصادي به شفافيت بيشتر كمك كنند و منجر به رفع 
اشكاالت موجود شوند، مناسب است. وي ادامه داد: اما آنچه مربوط به 
خارج از كشور است، مانند كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه 
مي تواند ابزاري در دست دشمنان براي سوءاستفاده باشد مورد مخالفت 
مجلس است و تصميم گيري در اين خصوص بايد با نظر شوراي عالي 

امنيت ملي و دستگاه هاي تخصصي انجام شود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه برجام اوج مذاكرات ايران در حوزه اقتصادي 
بود، تصريح كرد: در برجام در مورد موضوعات منطقه اي مثل حماس، 
حزب اهلل و س��وريه و حقوق بش��ر مذاكره نكرديم. در برجام به توافق 
رس��يديم كه محدوديت ه��اي هس��ته اي را بپذيري��م و در قبال آن 
محدوديت هاي اقتصادي شامل محدوديت هاي بانكي، محدوديت هاي 
فروش نفت، صنع��ت حمل و نقل هوايي و دريايي برداش��ته ش��ود و 
مذاكرات زيادي صورت گرفت و توافقي بين ايران و 1+۵ انجام شد اما 
طرف مقابل به تعهدات اقتصادي خود عمل نكرد و امريكايي ها با پررويي 
طلبكار شدند. رئيس كميسيون اقتصادي گفت: بر همين اساس عاقالنه 
نيست با اين افراد كه اداره كنندگان اصلي جريان FATF هستند توافق 

جديدي نوشته شود و تعهدات جديدي به آنها داده شود. 
وي تأكيد كرد: مطمئنم حتي در صورت پذيرش FATF امريكايي ها با 

ادبيات سياسي با جمهوري اسالمي برخورد خواهند كرد.

رئيس فدراس�يون اتاق ه�اي بازرگاني عراق 
گفت: همان طور كه ايران در زمان ورود داعش 
به كشور عراق به ما كمك كرد، ما هم در زمان 
تحريم ها ايران را ترك نخواهيم كرد و اجازه 
حضور اس�تكبار را در منطق�ه نخواهيم داد. 
به گزارش »فارس«، جعفر الرسول الحمداني در 
نشست تجاري ايران و عراق كه در اتاق بازرگاني 
ايران برگزار شد، با بيان اينكه در بحران اخير كه 
داعش وارد كشور عراق شد و بخشي از شهرهاي 
عراق را اشغال كرد، گفت: در اين هنگام كه كل 

دنيا عراق را رها كرد، ايران به كمك ما آمد. 
رئيس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق افزود: 
بنابراين ما بايد با توجه به اينكه ايران به كمك ما 
آمد و در آن دوران كش��ور ما را ترك نكرد، بايد 
پاس��دار اين لطف ايران باش��يم. اگر ايران دچار 
فش��ار و تحريم ش��ود، ملت عراق در كن��ار آنها 

خواهد بود و ما به عنوان بخش خصوصي با ايران 
همكاري خواهيم داشت و نمي پذيريم اين ملت 
دچار تحريم ش��ود و تحت فشارهاي بين المللي 
قرار گيرد. رئيس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني 
عراق اظهار داش��ت: همچنين حفظ مشاركت 
روابط تجاري ايران و عراق از اهداف ما اس��ت و 
اميدواريم اين روابط وسيع تر شود و اميد داريم 
كه بخش خصوصي عراق در روزهاي آتي امتحان 

خود را پس دهد. 
وي گفت: ما مي دانيم استكبار جهاني مي خواهد 
كه اين منطقه تحت يوغ باشد و مانع اتحاد ملل 
آزاد است و ما در مقابل اين استكبار ايستادگي 
خواهيم كرد. وي با اشاره به مشكالتي كه رئيس 
ات��اق بازرگاني اي��ران در مورد برق��راري روابط 
بانك��ي و همچنين تس��هيل در ص��دور رواديد 
براي توس��عه همكاري  اقتصادي بين دو كشور 

عنوان كرد، گفت: حل اين مشكالت ساده است 
و ما آمادگي داريم تا مشكالت را در راه شراكت 

اقتصادي ايران و عراق برطرف كنيم. 
وي با بيان اينكه آمارها نش��ان مي دهد كه آمار 
تجاري اي��ران و عراق در ماه ه��اي اخير افزايش 
يافته است، گفت: اين موضوع به دليل پايين آمدن 

ارزش ريال در مقابل دالر است. 
الحمداني گف��ت: ما مي بينيم كه مرزها ش��لوغ 
شده و كاالهاي ايراني بيش��تري به عراق صادر 
مي ش��ود كه اين يك اس��لحه دولبه است و اين 
نشان مي دهد كه اين كار به مصلحت ايران است 
و با توجه به تحريم هايي كه ايران پيش رو دارد، 
افزايش صادرات به عراق و توسعه روابط تجاري 
بين دو كش��ور مي تواند يكي از راه هاي مبارزه با 

تحريم ها براي ايران باشد. 
رئيس فدراس��يون اتاق هاي بازرگان��ي عراق با 

بيان اينكه امريكا و متحدانش از تحريم ها دست 
نمي كش��ند و مي خواهند ملت ايران را تس��ليم 
كنند، گفت: ولي ما در كنار ملت ايران هس��تيم 
و تالش مي كنيم تا روابط تجاري بين دو كشور 
در سطح عالي افزايش يابد. وي به موضوع روابط 
بانكي و انتقال پول به اين دو كشور اشاره كرد و 
گفت: ما مي دانيم تحريم هاي امريكا عليه ايران 
براي تضعيف اقتصاد ايران است و شرط پيروزي 
تحريم اين است كه مانع ورود ارز به ايران شوند، 
بنابراين ما معتقديم براي انتقال راحت سرمايه ها 
بين دو كش��ور راه هايي وجود دارد و اين امكان 

مي تواند از طريق بانك هاي محلي انجام شود. 
وي اف��زود: همچني��ن برخي بانك ه��ا مايل 
هس��تند اگر بانك هاي ايراني تمايل داش��ته 
باش��ند، براي انتقال پول بين دو كشور بانك 

مشترك تشكيل شود.

رئيس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق خبر داد

كنار ايران در تحريم ها خواهيم ماند
   بازرگاني
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جوالن نقدينگي هاي كالن در بازار سرمايه
بازار بورس سبز رنگ شد


