
نگاه�ي ب�ه تالش ه�اي امري�كا ب�راي فتح 
بازارهاي جدي�د براي نفت و گاز خود نش�ان 
مي دهد اين كش�ور ب�ا ابزار تحري�م و جنگ 
تج�اري قص�د دارد به ه�ر قيمتي كه ش�ده 
نقش خ�ود را در بازارهاي نفتي افزايش دهد. 
انرژي همواره يك فاكتور مهم در سياست خارجي 
امريكا بوده است؛ ترامپ مي تواند با استفاده از اين 
ابزار فرصت هاي خوب��ي را براي خود فراهم كند. 
يكي از اهداف ترامپ، اعمال دوباره تحريم ها عليه 
ايران اس��ت كه مي تواند با اعمال سياس��ت هاي 
درس��ت فرصت ه��اي خوب��ي را در صنعت نفت 
امريكا ايجاد كند؛ به دست آوردن بازارهاي جديد 
براي ال ان جي امريكا و نفت آن مي تواند از فوايد 

تحريم هاي واشنگتن عليه تهران باشد. 
ديلي صباح در گزارشي نوشته است: توسعه شيل 
گاز فرصت خوبي را براي امريكا فراهم كرده است 
تا به يكي از صادركنندگان ميعانات گازي تبديل 
ش��ود؛ امريكا هم اكنون روزانه 3 ميليون بشكه 
هيدروكربور صادر مي كند. كره جنوبي به عنوان 
يكي از مشتريان نفت ايران، 70 درصد ميعانات 
گازي شركت ملي نفت را خريداري مي كرد و به 
گفته وزارت نفت ايران، تهران نيمي از ميعانات 

گازي كره اي ها را تأمين مي كرد. 
در دوره اوباما، دولت امريكا نمي توانست ميعانات 
گازي مورد ني��از كره جنوبي را تأمي��ن كند، اما 

امروز، امريكايي ها مي توانند نياز سئول را برطرف 
كنند. به لطف توسعه ش��يل گاز در امريكا، كاخ 
سفيد توانسته اس��ت ميزان وابس��تگي كره به 

ميعانات گازي ايران را كاهش دهد. 
امريكا قصد دارد يك ابرقدرت حوزه انرژي باشد 
و نقش مؤثرتري در بازارها ايفا كند؛ كاخ س��فيد 
عالقه اي ندارد چين در ش��وراي همكاري هاي 
خليج فارس نفوذ و نقشي داشته باشد. چيني ها 
خاورميانه و خليج ف��ارس را به عنوان بزرگترين 
تأمين كننده نفت جهان زي��ر ذره بين خود قرار 

داده و عالقه زيادي به اين مناطق دارند. 
پكن روي پروژه اصلي خود يعني »يك كمربند، 
يك ج��اده« و همچنين جاده ابريش��م دريايي 
متمركز شده اند كه براي موفقيت در اين پروژه ها 
بايد نقش خود را در تحوالت اين منطقه افزايش 
دهند. پروژه جديد جاده ابريش��م طرحي براي 
س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي بيش از 60 
كش��ور به منظور توس��عه تج��اري از راه دريا و 
خش��كي اس��ت كه چين در س��ال 2013 از آن 

رونمايي كرد. 
واش��نگتن مي تواند از طريق كنترل مسيرهاي 
تأمين انرژي چين روي رشد اقتصادي چين تأثير 
منفي بگ��ذارد؛ يانكي ه��ا دوس��ت دارند نقش 
بزرگت��ري در بازاره��اي چين و هن��د به عنوان 
بزرگترين بازاره��اي مصرف كننده انرژي جهان 

داشته باشند. امريكا براي اين مهم رقباي بزرگي 
مانند خاورميانه دارد. 

به گفته جوزف ناي از كارشناسان حوزه سياسي 
برآوردها نشان مي دهد در صورت كاهش قيمت 
نفت و در پيش گرفتن سياست انقباضي از سوي 
كش��ورهاي صادركننده نفت مانند عربس��تان، 
صنعت ش��يل در امريكا با يك چالش بلندمدت 
و نه كوتاه مدت و ميان مدت مواجه خواهد ش��د؛ 

مانند اتفاقي كه در جوالي سال 2014 رخ داد. 
  شرايط آماده برای واشنگتن

جوزف ناي در اين زمينه با اش��اره به مش��كالت 
كش��ورهايي مانند آرژانتين، چين يا كشورهاي 
اروپايي مي گويد امريكا گرفتار محدوديت هاي 
اس��تخراجي نيس��ت؛ اياالت متحده مي تواند از 
تغييرات به  وجود آمده در مناب��ع انرژي نهايت 
اس��تفاده را ببرد؛ هم اكنون هزاران شغل ايجاد 

ش��ده كه حتي دايره وس��عتش به مناطق كمتر 
توسعه يافته امريكا نيز رسيده است. 

ب��راي اقتصاد كش��ورهاي ح��وزه خليج فارس، 
آس��يا اكنون بزرگترين شريك اقتصادي است و 
پيش بيني مي شود در دهه هاي آينده بزرگترين 
مصرف كنن��ده انرژي متعارف باش��د. اين منابع 
نفتي و گاز ستون فقرات اقتصادهاي خليج فارس 
و منبع اصلي درآمد آنهاس��ت. در سال 1990، 
شاخص ها نش��ان دادند كه س��ه اقتصاد بزرگ 
جهان، امريكا، اروپا و ژاپن ح��دود 45 درصد از 
كل ص��ادرات نفت و گاز خليج ف��ارس را به خود 
اختص��اص داده اند، اما پس از تنه��ا دو دهه اين 
ميزان به 23 درصد رس��يد. انتظ��ار مي رود اين 
روند با اس��تقالل انرژي امري��كا و تبديل آن به 

صادر كننده انرژي ادامه يابد. 
طي س��ال هاي آينده، اس��تقالل انرژي امريكا 
ژئوپلتيك جهاني را تغيير مي دهد كه خاورميانه 
به آن حساس اس��ت. برخي پيش بيني ها حاكي 
است كه با افزايش استقالل انرژي اياالت متحده، 
عالقه امريكا به منابع نفتي در خاورميانه كاهش 
مي يابد. البت��ه اين به اهميت نفت در سياس��ت 

خارجي اياالت متحده بستگي دارد. 
بدون شك منابع جديد گاز شيل و بهره برداري 
از آنها بر صادر كنندگان قديم��ي گاز در منطقه 
خليج فارس مانند قطر و ايران تأثير منفي خواهد 
گذاشت و همين امر باعث افزايش فشار بر قيمت 
نفت خواهد شد. با اين حال بعيد به نظر مي رسد 
كه نقش انرژي متعارف به دليل تقاضاي فزاينده 
اقتصاده��اي در حال توس��عه به ويژه در آس��يا 
)به خصوص چين( نقش انرژي متعارف در دو دهه 

آينده به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار گيرد. 
وق��وع انقالب ش��يل منج��ر به كاه��ش قدرت 
توليدكنندگان انرژي متعارف از جمله سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و نقش سنتي 
آن به عنوان تنظيم كننده قيمت هاي جهاني نفت 
شده كه به گفته اكثر تحليلگران نفت دليل اصلي 

سقوط اخير قيمت هاست. 
اين موضوع براي امريكايي ها فرصت خوبي است 
تا بازاره��اي جديدي را ايجاد كنن��د و به همين 
دليل آنها سعي دارند چيني ها را از خليج فارس 
دور كرده تا صادرات خود را به اين كشور افزايش 
دهن��د. پكن ام��ا با درك درس��ت از اي��ن بازي 
واش��نگتن، از مواضع خود در جن��گ تجاري با 
امريكا كوتاه نيامده، زيرا مي داند بازار چين براي 
نفت و گاز امريكا يك فرصت بسيار بزرگ است. 

دولت چين طي سال هاي اخير برنامه ريزي هاي 
گس��ترده اي را براي تأمين امني��ت انرژي خود 
در خليج فارس پي��ش گرفته ان��د، به طوري كه 
قرارداده��اي چن��دده ميلي��ارد دالري را براي 
كشورهاي حوزه خليج فارس امضا كرده و بر ميزان 

واردات خود از اين منطقه و روسيه افزوده اند. 
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تالش يانكي ها براي فتح بازار انرژی شرق آسيا

امري�كا قص�د دارد ي�ك 
ابرقدرت حوزه انرژي باشد 
و نقش مؤثرتري در بازارها 
ايفا كند؛ كاخ سفيد عالقه اي 
ن�دارد چي�ن در ش�وراي 
همكاري ه�اي خليج فارس 
نفوذ و نقش�ي داشته باشد

امريكا با افزايش توليد نفت و گاز، درصدد افزايش صادرات خود به بازاري است كه اكنون در دست خاورميانه قرار دارد

نگاه ويژه امريكا به چين براي كاهش قدرت خاورميانه وحیدحاجیپور
گزارشیک

جريمه ميليوني براي دستكاري قيمت گاز
واحد انگليس�ي ش�ركت Engie فرانس�ه ب�ه دليل دس�تكاري 
از  يك�ي  س�وي  از  انگلي�س  گاز  عمده فروش�ي  قيم�ت 
معامله گران�ش، توس�ط رگوالت�ور ان�رژي انگليس جريمه ش�د. 
به گزارش رويترز، رگوالتور انرژي انگليس )Ofgem( اعالم كرد اين 
تخلف در مدت سه ماه در سال 2016 انجام گرفته و اين معامله گر قيمت 
گاز NBP كه قيمت مرجع اروپايي گاز است را به اين صورت فريب داده 
كه پيشنهاد خريد و فروش را براي قراردادهايي ارسال كرده كه قصد 
انجام آنها را نداش��ته و به اين ترتيب سيگنال هاي قيمت گمراه كننده 

ارسال كرده است. 
رگوالتور Ofgem در بيانيه اي اعالم كرد توسط يكي از فعاالن بازار از 
اين فعاليت مشكوك در بازار عمده فروشي گاز مطلع و تحقيقاتش به 

زيرمجموعه شركت Engie ختم شده است. 
اين رگوالتور اعالم كرد دستكاري گسترده در بازار را مشاهده نكرده، 
اما زيرمجموعه شركت Engie را 1/2 ميليون پوند جريمه كرده است، 
زيرا اقدامات الزم براي جلوگيري يا شناسايي چنين سوءرفتارهايي را 

انجام نداده است. 
قيمت گاز انگليس به خصوص قراردادهاي روز آتي و ماه آينده به همراه 
قيمت هاي گاز هلنديTTF ، قيمت مرجع براي قيمت هاي گاز اروپا 

به شمار مي رود. 

ادامه روند كاهش قيمت طال
قيم�ت ط�ال در معامالت دي�روز ب�ازار جهان�ي تحت تأثي�ر آمار 
اقتصادي مثب�ت امريكا كه تقاض�ا براي خريد اين فلز ارزش�مند 
را مح�دود ك�رد، ب�ه رون�د كاهش�ي روز پنج ش�نبه ادام�ه داد. 
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحويل ف��وري در معامالت روز 
جاري بازار سنگاپور 0/3 درصد كاهش پيدا كرد و به هزار و 514 دالر 
و 90 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز گذشته بيش از 2 درصد 

كاهش پيدا كرده و به هزار و 509 دالر و 3 سنت رسيده بود. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0/1 درصد كاهش، به هزار 
و 524 دالر رسيد. طال در مس��ير ثبت دومين كاهش هفتگي متوالي 
قرار دارد.  معامله گران اكنون منتظر انتش��ار گزارش اش��تغال ماهانه 
امريكا براي بررسي سالمت بازار كار اين كشور هستند. ريسك پذيري 
س��رمايه گذاران با انتش��ار خبر موافقت امريكا و چين براي برگزاري 
مذاكرات تجاري رده باال در اكتبر كه خوش بيني نس��بت به پيشرفت 
مذاكرات و كاهش تنش ها ميان دو كش��ور را تقويت كرده، بهبود پيدا 
كرده و قيمت دارايي هاي امني مانند طال را با كاهش روبه رو كرده است.  
طال امسال تحت تأثير جنگ تجاري امريكا و چين كه نگراني ها نسبت به 
ركود اقتصادي را برانگيخت و به كاهش نرخهاي بهره از سوي بانك هاي 
مركزي سراسر جهان منجر شد، حدود 1۸ درصد رشد قيمت داشته 
اس��ت.  به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال ممكن 
است حمايت در سطح هزار و 496 دالر را امتحان كند و اگر پايين اين 
قيمت شكسته شود، طال ممكن است تا سطح هزار و 453 دالر كاهش 
پيدا كند.  در بازار ساير فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري با 0/7 درصد كاهش، 1۸ دالر و 50 سنت معامله شد. هر اونس 
پاالديم براي تحويل فوري با 0/۸ درصد كاهش، به هزار و 546 دالر و 
۸5 سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري 1/6 درصد كاهش 

پيدا كرد و به 943 دالر و 2 سنت رسيد. 

 3 راهكار  روسيه 
براي حذف دالر از تجارت جهاني

استفاده از ارزهاي ملي به جاي دالر عامل افزايش تجارت روسيه و 
هند شده و تجارت اين دو كشور تا سال 2025 سه برابر خواهد شد. 
به گزارش راشاتودي، والديمير پوتين در نشست والدي وستوك حجم 
گردش مالي بين روس��يه و هند را در سال گذش��ته با 17 درصد رشد 
رقم 11 ميليارد دالر اعالم كرد كه به گفته وي ظرفيت هاي زيادي براي 

افزايش مبادالت تجاري همچنان وجود دارد. 
در اين نشست پوتين مذاكراتي را با ناندرا مودي نخست وزير هند كه 
روز چهارشنبه به اين اتفاق مهم آمده بود انجام دادند كه مي تواند مسير 
را براي افزايش تجارت در خاور دور براي روسيه هموارتر سازد. بر اساس 
اعالم رئيس جمهور روسيه استفاده از ارزهاي ملي در مبادالت دوجانبه 

بسيار مهم و ضروري است. 
پوتين گفت: ما استفاده از ارزهاي ملي را به عنوان نكته كليدي با شركاي 
هندي خودمان در نظر گرفته ايم و مسير همواري را براي مبادالت بين 
بانكي دو كشور مي بينيم كه به كش��ور هند براي پيوستن به سيستم 

انتقال پيام مالي روسيه كمك خواهد كرد. 
روسيه يكي از شركاي اصلي هند در بحث انرژي هسته اي است كه آمادگي 
خود را براي توسعه همكاري هاي بيش��تر اعالم كرده است. ناندرا مودي، 
نخس��ت وزير هند هم عالقه مندي خود را براي پيوس��تن به پروژه انرژي 
روسيه در قطب شمال اعالم كرده است. مودي گفته است: هند آماده ارائه 
نقش مؤثر در شوراي قطب شمال است.  دو كشور همچنين امكان انتقال 

نفت از طريق كشتي و از مسير درياي شمال را مطالعه مي كنند. 
پوتين و مودي همچنين ابراز اميدواري كردند حجم مبادالت تجاري 
دو كشور روسيه و هند تا سال 2025 س��ه برابر افزايش يافته و به رقم 
30 ميليارد دالر برس��د.  روس��يه براي حذف دالر از مبادالت جهاني 
اقدامات اساسي را آغاز كرده كه راهكار نخست استفاده از ارزهاي ملي 
در مبادالت كشورهاست كه تفاهمنامه هاي دوجانبه و چند  جانبه نيز 
در اين زمينه با كشورهاي ديگر منعقد كرده است.  راهكار دوم روسيه 
خريد طال اس��ت كه مي تواند به عنوان پش��توانه اي براي حذف دالر از 
مبادالت تجاري كشورها باشد. راهكار سومي كه روسيه پيشنهاد كرده 
عدم وابستگي به سوئيفت )جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي( 
است كه معموالً تابع سياست هاي امريكاس��ت و امريكا كشورهايي را 
كه تحريم مي كند اجازه استفاده از سوئيفت را به آنها نمي دهد. روسيه 
شبكه بومي سوئيفت را راه اندازي مي كند و اجازه مي دهد تا كشورهاي 

ديگر هم از آن استفاده كنند. 

بيش از 20 شركت سعودي در لبه پرتگاه 
آمار منتش�ر ش�ده از وضعيت مالي ش�ركت هاي س�عودي نشان 
مي دهد كه 21 ش�ركت مهم عربس�تان س�عودي طي س�ال هاي 
گذش�ته زيان ه�اي مال�ي گس�ترده اي متحم�ل ش�ده اند. 
به گزارش فارس، گزارش ه��اي خبري مبتني بر آم��ار و داده هاي مالي 
شركت هاي عربستان سعودي، بيش از 20 شركت اين كشور با زيان هاي 
مالي گسترده اي روبه رو هستند.  وب س��ايت خبري اقتصادي »مباشر« 
با استناد به اين آمار و داده ها نوش��ت كه مجموع زيان هاي انباشته شده 
21 شركت سعودي 5/6 ميليارد ريال سعودي است كه اين مقدار 42/3 
درصد از مجموع سرمايه اين شركت ها را نشان مي دهد كه 13/2۸ ميليارد 
ريال سعودي است.  در گزارش اين وب س��ايت اقتصادي، وضعيت مالي 
برخي از شركت هاي سعودي قرمز گزارش شده است به گونه اي كه نياز به 
»نجات فوري« دارند. چهار شركت از بين 21 شركت در محدوده واقعي 
خطر ورشكستگي قرار دارند كه شركت »فرزندان عبداهلل عبدالمحسن 
الخضري« در رأس اين شركت ها قرار دارد و زيان هاي انباشت شده آن دو 
برابر سرمايه اين شركت است.  در مرتبه دوم كه خطر ورشكستگي در آن 
كمتر است، چهار شركت قرار دارند كه شركت صنعت و توسعه »وفره« 
قرار دارد كه ميزان مجموع زيان هاي آن 97/07 ميليون ريال س��عودي 
است كه اين ميزان ضرر، نزديك به 50 درصد سرمايه اين شركت سعودي 
است.  بر اساس اين گزارش، شركت هاي سعودي براي اينكه ورشكسته 

نشوند، به دنبال اجراي طرح هايي جهت نجات سريع خود هستند. 

آغاز واگذاري بنادر كوچك تا 2 ماه ديگر
معاون س�ازمان بنادر و دريانوردي از آغاز مراح�ل اجرايي واگذاري 
بنادر كوچك به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تا دو ماه آينده 
خب�ر داد و گفت: پايش بن�ادر كوچك از نظر فني و زيرس�اخت هاي 
مورد نياز آنها را آغاز كرديم كه به زودي به پايان مي رسد و پس از آن، 
مي توانيم اعالم كنيم هر يك از بنادر كوچك به چه زيرس�اخت ها و 
الزامات فني براي تبديل شدن به بنادر اقتصادي كوچك نياز دارند. 
محمد علي حسن زاده محمدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: حدود 4۸ 
بندر كوچك در ايران داريم كه به غير از چند بندر، بقيه آنها در س��واحل 
جنوبي هستند كه بايد به زودي تكليف واگذاري آنها به بخش خصوصي 

براي سرمايه گذاري و توسعه بنادر روشن شود. 
وي افزود: طرح جامع مطالعات بنادر كوچك كشور اخيراً به پايان رسيد و 
هم اكنون تعداد دقيق بنادر و نيازمندي هاي آنها براي تبديل شدن به بنادر 
اقتصادي مشخص شده اس��ت. طرح پايش ديگري را در دستور كار قرار 
داديم تا از طريق مشاوران مختلف بتوانيم مسائل و مشكالت فني بنادر را 
از نظر زيرساخت هاي مختلف استخراج كنيم كه مشخص شود كدام بنادر 
براي واگذاري به بخش خصوصي مناسب است و كدام يك از آنها را بخش 

دولتي و سازمان بنادر بايد بر عهده بگيرد. 
معاون امور بندري و اقتصادي س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه 
در حال تدوين و اكران قرارداد واگذاري بنادر كوچك به بخش خصوصي 
هس��تيم، ادامه داد: با توجه ب��ه پايان يافتن طرح جام��ع مطالعات بنادر 
كوچك كشور و پس از اس��تحصال مش��خصات و نيازمندي هاي فني و 
زيرس��اختي آنها، واگذاري بنادر به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 
آغاز مي شود كه به نظر مي رسد مراحل اجرايي آن تا حدود دو ماه آينده 
آغاز شود.  حسن زاده با تأكيد بر اينكه براي واگذاري بنادر، متقاضي نبايد 
از بخش دولتي باشد، گفت: پس از پايان يافتن مطالعات مورد نظر دقيقاً 
مي توان نيازمندي هاي آنها را از نظر فني، زيرساختي و ديگر الزامات مانند 
داشتن گمرك و تجهيزات مورد نياز استحصال كرد. از سوي ديگر به دقت 
ميزان نياز سرمايه گذاري هر يك از آنها مشخص خواهد شد. در اين زمينه 
مي توان گفت كه تقريباً نخستين ماتريكس ها و قراردادهاي واگذاري بنادر 
كوچك تا حدود دو ماه آينده مشخص مي شود و اولين بنادر نيز در همان 
زمان، آماده واگذاري خواهند بود.  وي با اشاره به اينكه طرح متقاضيان و 
سرمايه گذاران بخش خصوصي بايد در وهله نخست مورد بررسي و تأييد 
قرار گيرد، اظهار ك��رد: براي واگذاري بن��ادر كوچك به بخش خصوصي 
در مراحل اوليه اهليت س��رمايه گذار از جهات مختلف مورد بررسي قرار 
مي گيرد و پ��س از آن با ارزياب��ي پارامترهاي مختلف، بن��ادر كوچك به 
ارائه كننده بهترين طرح از نظر ميزان سرمايه گذاري، ميزان درآمدزايي و 

ميزان اشتغالزايي و ديگر پارامترها واگذار مي شود. 

تحويل خودرو هاي معوق ۹۷  تا پايان مهر
قائم مقام مديرعام�ل گروه خودروس�ازي س�ايپا در امور فروش 
گفت: سايپا همه خودرو هاي معوق سال گذشته و تعهدات مرتبط 
با س�ال ۹۷ را تا پايان مهرماه به مش�تريان تحوي�ل خواهد داد. 
به گزارش تسنيم، مجيد باقري گفت: با توجه به تكميل و تجاري سازي 
تعداد زيادي از خودرو هاي داراي كس��ري قطعات و همچنين اجراي 
موفقيت آميز طرح عب��ور مس��تقيم و توليد همه محصوالت س��ايپا 
به صورت كام��ل، تا پايان مهرم��اه همه تعهدات مربوط به س��ال 97، 
تحويل داده خواهد شد.  وي گفت: خودرو هاي پرتيراژ قابل عرضه سايپا 
مشمول اين طرح خواهند بود و ثبت نام كنندگان محصوالت خانواده 
رنو، برليانس و آريو كه به دليل بدعهدي و ترك ايران از سوي شركاي 
خارجي از خودرو هاي غيرقابل توليد هس��تند در صورت مشاركت در 

طرح تبديل، خودرو هاي تبديلي خود را تحويل مي گيرند. 
به گفته باقري در چندماه گذشته، بخشي از محصوالت خانواده پرايد و 
تيبا به دليل كمبود تعدادي از قطعات پيشرفته، به صورت ناقص توليد 
مي شد كه اين روند با تالش مديريت ارشد سايپا در حال حاضر به روال 

عادي بازگشته و موجب تسريع در تحويل خودرو ها شده است. 
وي ادامه داد: س��ايپا به دلي��ل جايگزيني هر ي��ك از محصوالت برند 
مشترك با دو يا س��ه محصول قابل عرضه خود، با افزايش تعهدات در 
خصوص تعداد خودرو هاي تحويلي مواجه شد كه اين امر، زمينه طوالني 

شدن روند تحويل محصوالت را ايجاد كرد. 
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در امور فروش گفت: در 
حال حاضر به طور همزمان، پاسخگويي به پيش فروش هاي مربوط به 
سال 97، فروش فوري و فروش اعتباري س��ال 9۸ و همچنين اجراي 
طرح هاي جايگزيني خودرو هاي خارجي را در دس��تور كار داريم كه 
مش��مول حجِم زيادي از محصوالت قابل عرض��ه در رده هاي مختلف 
اس��ت.  باقري افزود: پس از پايان تحويل خودرو هاي معوقه سال 97، 
پاسخگويي به همه تعهدات س��ال جاري را نيز به سرعت آغاز خواهيم 
كرد تا هم ميزان تقاضاي موجود را به تعادل برسانيم و هم زمينه تنظيم 

بازار را فراهم كنيم. 

بالتكليفی  كاهش قيمت مسكن 
رئيس اتحاديه مش�اوران امالك با اش�اره به اينك�ه روند كاهش 
قيمت مس�كن آغاز ش�ده و مش�خص نيس�ت تا چه ح�د قيمت 
مس�كن كاهش خواهد ياف�ت، گف�ت: بعضي ها اع�الم مي كنند 
قيم�ت مس�كن ت�ا چ�ه ح�د كاه�ش خواه�د ياف�ت، ام�ا مگر 
آنه�ا منج�م هس�تند ك�ه اي�ن پيش بين�ي را انج�ام مي دهند. 
مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با                                                                                                                                                                                                                فارس، در پاسخ به اين سؤال كه 

گفته مي شود قيمت مسكن بيش��تر از 20 تا 30 درصد كاهش نخواهد 
يافت، آيا اين پيش بيني ها درست است، گفت: مگر كسي تصور مي كرد 
كه قيمت مسكن تا اين حد افزايش يابد. پس هيچ كارشناسي نمي تواند 
پيش بيني كند كه روند رو به پايين قيمت مسكن چه زماني متوقف خواهد 
شد.  وي با بيان اينكه اكثر كارشناس��اني كه در خصوص ميزان كاهش 
قيمت مسكن پيش بيني مي كنند اكثراً سازنده يا كساني هستند كه اقدام 
به خريد و فروش مسكن مي كنند، گفت: مگر كارشناساني كه پيش بيني 
مي كنند قيمت مسكن چقدر كاهش مي يابد، منجم هستند؛ چراكه بازار 
مسكن نشان نمي دهد اين روند كاهش قيمت مسكن چه زماني متوقف 
خواهد شد.  خسروي ادامه داد: با برنامه ريزي هايي كه دولت انجام داده و 
نرخ دالر در حال كاهش است و 400 هزار مسكن قرار است بر اساس طرح 
اقدام ملي احداث ش��ود، قطعاً مي تواند در بازار مسكن و قيمت آن تأثير 
بگذارد.  رئيس اتحاديه مشاوران امالك خاطر نشان كرد: قطعاً تحوالت 
سياسي و اقتصادي بر بازار مسكن تأثير خواهد گذاشت، چراكه اگر نرخ 
دالر كاهشي شود، احتمال اينكه قيمت مسكن افت پيدا كند وجود دارد، 

پس نمي توان براي ميزان كاهش قيمت مسكن سقف تعيين كرد. 
حدود يك ماهي اس��ت كه قيمت مس��كن به دليل اف��ت بيش از 70 
درصدي معامالت روند كاهش��ي پيدا ك��رده و در برخي مناطق حتي 

متري 3 ميليون تا 5 ميليون تومان نيز كاهش قيمت رخ داده است. 

هم اكن�ون تنه�ا راه ص�دور كارت المثن�ي 
مراجع�ه ب�ه دفت�ر خدم�ات مش�تركين و 
پليس +10 اس�ت و هيچ نيازي به بارگذاري 
اطالعات م�ردم روي درگاه ه�اي اينترنتي 
نيس�ت، بنابراي�ن م�ردم نباي�د اطالعات 
خود به وي�ژه ش�ماره كارت بانك�ي خود را 
در اختي�ار هي�چ س�ايتي ق�رار دهن�د. 
به گزارش تسنيم، با وجود الزامي شدن استفاده 
از كارت سوخت شخصي در زمان سوخت گيري 
از 22 مردادماه سال جاري و همچنين محدود 
ش��دن حجم س��وخت گيري با كارت سوخت 
جايگاه ه��ا به 30 ليت��ر در هر نوب��ت از ابتداي 
شهريورماه سال جاري، درحال حاضر كمتر از 
10 درصد مردم از كارت سوخت شخصي خود 

موقع خريد بنزين استفاده مي كنند. 
ش��هرام رضايي، معاون برنامه ريزي ش��ركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي در اين خصوص 
گفت: اگرچه مردم اس��تقبال خوبي در زمينه 
ثبت نام كارت سوخت انجام داده اند، اما از آنجا 
كه كم��اكان كارت جايگاه ها فعال اس��ت زير 
10 درصد از مردم از كارت ش��خصي استفاده 

مي كنند كه اميدواريم اين عدد افزايش يابد. 
وي در خص��وص آخري��ن وضعي��ت ص��دور 
كارت هاي المثني اف��زود: از ابتداي اجراي اين 
طرح، حدود 3 ميليون و 600 هزار درخواست 
صدور كارت المثني داش��ته ايم كه از اين عدد 
حدود 70 درصد آن توليد شده و مابقي كارت ها 
نيز نهايتاً تا آخر مهر توليد مي ش��ود و به دست 

مردم خواهد رسيد. 
  فرآيند توليد كارت سوخت 

رضايي در زمينه زمان انتظار صدور كارت گفت: 
فرآيند توليد كارت سوخت المثني در شرايط 
عادي، دو تا س��ه هفته اس��ت، اما با اين حجم 
درخواستي كه امروز با آن مواجه ايم ممكن است 

اين فرآيند به يك ماه نيز برسد. 
مع��اون برنامه ري��زي ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي تنه��ا مرجع پيگيري كارت 

هوشمند سوخت را درگاه epolice. ir عنوان 
كرد و گفت: از مردم خواه��ش مي كنيم براي 
پيگي��ري كارت س��وخت خود به اين س��ايت 
مراجعه كنن��د، چراكه هنوز ه��م يك ميليون 
كارت در باجه ه��اي معط��ل پس��ت داري��م و 
متأسفانه كساني كه درخواست كارت المثني 
داش��ته اند تا به امروز براي دريافت كارت خود 

مراجعه نكرده اند. 
  جايگاه داران حق ندارند 

رضايي درباره كارت جايگاه ه��ا و تخلفاتي كه 
اخيراً در زمينه ارائه اين كارت ها به متقاضيان 
مشاهده ش��ده نيز افزود: گزارش هايي داشتيم 
مبني بر اينكه برخي از جايگاه ها براي در اختيار 
گذاش��تن كارت س��وخت جايگاه ه��ا به مردم 
مبالغي را درخواس��ت كرده بودن��د به همين 
منظور اطالعيه اي را صادر كرده و به مردم اعالم 
كرده ايم جايگاه داران ح��ق ندارند هيچ مبلغي 
مازاد بر قيمت بنزين از مردم مطالبه كنند و اگر 
مردم مواردي را مشاهده كردند حتماً با شماره 
تلفن 09627 تماس بگيرند و مطمئن باش��ند 

بازرسان ما به اين جايگاه ها مراجعه و با متخلفان 
احتمالي برخورد خواهند كرد. 

وي در خصوص اينكه برخي وب سايت ها اخيراً 
با ارس��ال پيام ها به مردم از آنه��ا مي خواهند 
براي ثبت نام كارت سوخت يا دريافت سهميه 
بنزين ثبت نام كنند، اف��زود: هم اكنون تنها راه 
صدور كارت المثني مراجع��ه به دفتر خدمات 
مش��تركين و پليس+10 اس��ت و هيچ نيازي 
به بارگذاري اطالعات م��ردم روي درگاه هاي 
اينترنتي نيس��ت، بنابراين از مردم مي خواهيم 
اطالعات خود را به ويژه شماره كارت بانكي خود 

را در اختيار هيچ درگاه اينترنتي قرار ندهند. 
رضايي اضافه كرد: البته تالش مي كنيم امكاني را 
فراهم كنيم تا متقاضيان بتوانن��د مراحل ثبت نام 
كارت سوخت المثني خود را از طريق سامانه دولت 
همراه نيز انجام دهند، اما هن��وز اين امكان فراهم 
نشده و تا زماني كه سامانه دولت همراه راه اندازي 
نش��ود هيچ درگاه اينترنتي ب��راي ثبت نام كارت 
سوخت وجود ندارد و متقاضيان صرفاً بايد به صورت 

حضوري به دفاتر پليس +10 مراجعه كنند. 

معاون برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي در زمينه ارس��ال كارت هوشمند سوخت 
برخي از هموطنان به آدرس ه��اي ديگر و حتي 
شهر هايي به جز شهر محل س��كونت مالك هم 
گفت: روش توليد كارت هوش��مند سوخت اين 
است كه پس از صدور نيروي انتظامي آدرسي را 
كه براي يك خودرو ثبت ش��ده در اختيار ما قرار 
مي دهد و اين كارت ها به آدرس ثبت شده ارسال 
مي ش��ود، بنابراين اگر ب��راي خودرويي آدرس 
قديمي مالك ثبت شده باش��د كارت سوخت به 
صورت خودكار به آن آدرس ارس��ال مي ش��ود و 
اتفاقاتي كه در اين زمين��ه رخ داده به اين دليل 
است كه آدرس مالك تغيير كرده، اما اين تغيير 
را به نيروي انتظامي اعالم نكرده است، بنابراين 
از متقاضيان درخواست مي كنيم هنگامي براي 
صدور كارت به دفاتر پليس +10 مراجعه مي كنند 
در صورتي كه آدرسش��ان تغيير يافته حتماً اين 

تغيير را اطالع دهند. 
مع��اون برنامه ري��زي ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفت��ي افزود: با اي��ن حال پليس 
امكاني را فراهم كرده است كه اگر افراد متقاضي 
باشند، مي تواند كارت سوخت آنها را به آدرس 

جديدشان مجدداً ارسال كند. 
  نتيج�ه اس�تفاده از كارت س�وخت 

شخصي
رضاي��ي اجراي طرح ال��زام اس��تفاده از كارت 
س��وخت ش��خصي را در شناس��ايي و مقابله 
سوء استفاده از كارت هاي سوخت مؤثر دانست 
و گفت: در همي��ن زمان اندكي ك��ه از اجراي 
طرح مي گذرد كارت هاي مهاجر بس��ياري كه 
براي قاچاق س��وخت مورد سوء اس��تفاده قرار 
مي گرفتند، شناس��ايي و ابطال ش��ده است و 
همين جا از مردم بابت همكاري ش��ان در اين 
زمينه تشكر مي كنيم، زيرا اس��تفاده از كارت 
سوخت شخصي هم در زمينه مقابله با قاچاق 
س��وخت و هم در زمينه اصالح الگوي مصرف 

مؤثر خواهد بود. 

مصرف كارت شخصي بنزین كمتر از ۱۰درصد
جديدترين وضعيت كارت  سوخت، از كارت هاي معطل در پست تا جايگاه داران متخلف

گزارش2


