
با وجود وعده هاي سعودي براي اجراي بزرگترين 
برنامه اقتصادي اين كشلور، حملات يمني ها 
همچنان اين كشلور را از برنامه واگذاري سهام 
بزرگترين شركت نفتي جهان عقب انداخته است. 
با قدرت گرفتن محمد بن س��لمان در شبه جزيره، 
برنامه متنوع سازي اقتصاد عربستان در دستور كار 
قرار گرفت كه يكي از محورهاي آن واگذاري بخشي 
از سهام شركت نفت عربستان – آرامكو- بود. قرار 
بود با واگذاري 5درصد از س��هام اين شركت، 100 
ميليارد دالر نصيب عربس��تان ش��ود تا با اين پول، 
برنامه هاي اقتصادي اين كشور رونق بگيرد، اما اين 

برنامه بيش از سه سال است كه معلق مانده است. 
يكي از نكات مه��م در اجرايي كردن اي��ن برنامه، 
مخالفت ملك س��لمان پادشاه عربس��تان است؛ او 
عالقه اي ندارد بخشي از ثروت سعودي ها در اختيار 
ش��ركت هاي خارجي قرار بگيرد تا به واس��طه آن، 
جعبه س��ري ثروت پادشاه و ش��اهزاده ها باز شده 
و همه چيز شفاف ش��ود. حتي وزير س��ابق انرژي 
عربستان هم با اين اقدام مخالف بود، خالد الفالحي 
كه خود يك تكنوكرات بود، اما با اين وجود مخالف 
جدي واگذاري سهام آرامكو بود. او توسط وليعهد 
عربستان از كار بركنار شد و براي هميشه به تاريخ 

پيوست. 
همزمان با اين تحوالت، حمله يمني ها به تأسيسات 

نفتی آرامك��و نگراني ها را در كاهش ارزش ش��ديد 
س��هام آرامكو افزايش داد؛ اين اتف��اق در حالي رخ 
داد كه واگ��ذاري س��هام آرامكو در ح��ال اجرايي 
ش��دن بود كه همين موضوع موجب تعويق برنامه 
بن سلمان شد. برخي تحليلگران حمله پهپادي را به 
سود شركت هاي غربي و خريداران سهام عربستان 
دانس��تند كه باعث مي ش��ود از ارزش اين شركت 
كاسته ش��ده و خريداران بتوانند س��هام آرامكو را 

ارزان تر بخرند. 
  واگذاري يا توقف؟

با اين وجود سعودي ها براي آنكه حمالت يمني ها 
را بي تأثير بدانند از اراده بيشتر خود براي واگذاري 
سهام آرامكو خبر دادند. »ياس��ر الرميان«، رئيس 
آرامكو چندي پيش در حاش��يه برگ��زاري مجمع 
سرمايه گذاري روسيه - عربستان مدعي شده بود كه 
ممكن است عرضه اوليه سهام آرامكو خيلي زودتر از 

چيزي كه فكرش را بكنيد انجام شود. 
وي اضافه ك��رد: »عرضه اولي��ه س��هام آرامكو به 
زودي انجام مي ش��ود. ما به س��رعت در حال عمل 
به برنامه ريزي هاي خود هس��تيم و ش��ما به زودي 
درباره جزئيات اين طرح مطلع خواهيد شد. من فكر 
مي كنم كه مي توان انتظار داشت عرضه اوليه طي 

اين ماه انجام شود.« 
رياض ارزش كل آرامكو را 2 هزار ميليارد دالر برآورد 

كرده است و انتظار دارد از عرضه 5 درصد سهام آن 
100 ميليارد دالر تأمين سرمايه كند. 

در عين حال دو منبع سعودي مطلع روز پنج شنبه 
از تأخير دوباره در واگذاري س��هام ش��ركت نفتي 
آرامكو خبر دادند. آنها به خبرگزاري رويترز گفتند 
كه دولت سعودي قصد دارد به منظور به روز رساني 
گزارش هاي مالي سه ماهه سوم سال، واگذاري سهام 

آرامكو را به تأخير بيندازد. 
يكي از اين منابع گفت كه آنها )حاكمان سعودي( 
قصد دارند پس از حمله به تأسيسات نفتي آرامكو 

در چهاردهم سپتامبر گذشته ) 2۳ شهريور( تمام 
تالش خود را براي رسيدن به قيمت مدنظر و نتايج 
مطلوب به كار گيرند كه اين موضوع نشان مي دهد 
تأثير منفي حمله مذكور همچنان بر ارزش س��هام 

آرامكو ادامه دارد. 
در اين گزارش اشاره اي به تاريخ مدنظر دولتمردان 
سعودي براي عرضه سهام آرامكو ذكر نشده است. 
پيش از اين منابع آگاه در اين زمينه گفته  بودند كه 
دولت سعودي مجوز عرضه س��هام آرامكو در بازار 
بورس عربستان را احتماالً طي روزهاي باقيمانده از 

هفته جاري صادر خواهد كرد. 
ري��اض ارزش كل آرامك��و را 2 ه��زار ميليارد دالر 
برآورد كرده اس��ت و انتظار دارد از عرضه 5 درصد 
سهام آن 100 ميليارد دالر تأمين سرمايه كند، اما 
حمله يمني ها به تأسيسات آرامكو برنامه سعودي ها 

را با مانع بزرگي همراه كرده است. 
مؤسسه رتبه بندي »فيچ ريتينگ« در تاريخ هشتم 
مهر ماه گذش��ته رتبه اعتباري عربستان سعودي 
را از +A ب��ه A كاهش داد كه هر چن��د با اعتراض 
دولت سعودي مواجه شد، اما نشان داد كه ريسك 
سرمايه گذاري در اين كشور به دليل جنگ با يمن 
افزايش يافته است و سرمايه گذاران جهاني با احتياط 

بيشتري وارد بازار سعودي خواهند شد. 
  واگذاري به صاح است؟

در حالي كه بن سلمان معتقد است بايد اين واگذاري 
انجام شود، اما واگذاري 5 درصد از سهام اين شركت 
موجب خواهد شد اين شركت به صورت همه جانبه 
شفاف ش��ود. تمامي اطالعاتي كه سعودي ها طي 
سال هاي اخير از انتش��ارش خودداري مي كردند و 
حتي با ارائه آمارهاي دروغ سعي داشتند بر ارزش 
آرامكو بيفزايند، در صورت عرضه در بورس افش��ا 
خواهند ش��د و اين هم��ان چيزي اس��ت كه همه 

سعودي ها از آن واهمه دارند جز بن سلمان. 
نفت در عربستان يك ابزار سياسي است كه بيشتر 
از سياست هاي آل س��عود خط مي گيرد و نه بازار و 
اين خود چالش بزرگي براي آرامكو كه اصاًل دوست 
ندارد سهامدارانش بدانند، است. آنها براي رسيدن 
به اهداف سياسي و منطقه اي خود مثاًل روي تداوم 
كاهش قيمت نفت تأكيد دارند يا براي خراب كردن 
بازار ايران تخفيف هاي غير عرف را در پيش گرفته اند. 
در واقع تا وقتي نگاه آل سعود به نفت سياسي است، 
نمي توان آرامكو را در حيطه اقتصاد تطبيق داد و اين 

همان مسئله اي است كه رياض را آشفته مي كند. 
وقتي هم��ه درآمدها و هزينه هاي آرامكو منتش��ر 
شود، اعطاي امتياز نفتي – سياسي توسط عربستان 
به كش��ورهاي منطقه بسيار س��خت خواهد شد؛ 
در صورت شفاف ش��دن آرامكو، عربس��تان ديگر 
نمي تواند به راحتي خرج كند و بابت هر اقدام، بايد 
پاسخگو باشد و اين همان چيزي است كه هيچگاه 

در عربستان وجود نداشته است. 
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يكي از نكات مهم در اجرايي 
كردن فروش سهام آرامكو، 
مخالفلت مللك سللمان 
پادشاه عربسلتان است؛ او 
عاقله اي ندارد بخشلي از 
ثروت سعودي ها در اختيار 
شلركت هاي خارجي قرار 
بگيلرد تا بله واسلطه آن، 
جعبه سلري ثروت پادشاه 
و شلاهزاده ها بلاز شلده 
و همله چيز شلفاف شلود

پس لرزه هاي حمات يمني ها به تأسيسات نفتي عربستان همچنان ادامه دارد

وحید حاجی پور
  گزارش  یک

 برگزاري روز ملي صادرات
 به دستور وزير صنعت لغو شد

طلي بيسلت و دو سلال گذشلته مراسلم روز مللي صلادرات 
هملواره در تاريلخ 29 مهلر برگلزار شلده، امسلال برخلاف 
سلال هاي گذشلته به رغم دعوت مهمانلان و ارسلال دعوتنامه به 
رئيس جمهلور و معلاون اول، مراسلم روز ملي صادرات به دسلتور 
وزيلر صنعلت لغلو و برگلزاري آن به زملان ديگلري موكول شلد. 
سال گذشته مراس��م روز ملي صادرات به روز ملي انتقاد از سياست هاي 
دولت در بخش واردات و صادرات تبديل شد. وزير سابق صنعت و تجارت 
كه زماني دست راست روحاني محسوب مي شد، از سياست هاي اقتصادي 
دولت گله كرد و خطاب به معاون اول رئيس جمهور گفت: »با اين اوضاع 
من را در هيچ جاي ديگري به كار نگيريد، ما در چند ماه اخير امتحان خوبي 
پس نداديم«. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نيز از وضعيت 
كابينه و نبود اختياراتش گله كرد و گفت: »اجازه تغيير منشي خود را هم 
ندارم.« تجار و فعاالن اقتصادي نيز همزمان با شريعتمداري و جهانگيري 

از تصميمات يك شبه و مشكالت صادركنندگان انتقاد كردند. 
سالي كه گذشت سال پرفراز و نشيبي براي صادركنندگان و بازرگانان بود، 
از انتقاد بانك مركزي و اتهام عدم واريز ارز حاصل از صادرات در س��امانه 
نيما گرفته تا كاهش صادرات برخي از كاالها كه اقتصادي نبود. البته در 
يك ماه اخير وزير صمت و رئيس كل بانك مركزي از روند واريز ارز حاصل 

از صادرات به سامانه نيما ابراز رضايت مي كردند. 
ماه هاست كه صادركنندگان خودرا براي مراسم 2۹ مهر آماده مي كنند 
و قرار بود بيس��ت و س��ومين مراس��م روز ملي صادرات با حضور اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در دوشنبه هفته جاري 2۹ مهر و با 
حضور 2 هزار نفر مدعو شامل مسئوالن، صادركنندگان و افراد مرتبط با 
حوزه تجارت و بازرگاني برگزار شود، اما به طور ناگهاني برگزاري اين مراسم 
به يكباره با دستور رضا رحماني لغو ش��د. وزير صمت با اين استدالل كه 
بهتر است اين مراسم بعد از ايام محرم و صفر برگزار شود، به زمان ديگري 
موكول كرد. گفتني است، رحماني با دستخط خود رئيس جمهور و معاون 
اول را براي حضور در اين مراسم دعوت كرده بود اما شنيده ها حاكی از آن 
است كه رئيس جمهور چندان از عملكرد وزير صمت در وزارت صنعت و 
تجارت رضايت ندارد و ممكن بود روحانی و معاون اولش از حضور در اين 

مراسم خودداری كنند.  
بر اين اساس، اين مراسم با ارسال يك پيامك به مدعوين لغو شده است. 
در اين پيامك آمده اس��ت: »بدينوس��يله به اطالع كليه مدعوين محترم 
مي رس��اند زمان برگزاري روز ملي ص��ادرات كه مقرر بود روز دوش��نبه 
2۹مهرماه در سالن اجالس سران برگزار گردد، به تعويق افتاده است. زمان 

و محل برگزاري متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.«
اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده است كه بسياري از صادركنندگان خود 
را آماده دريافت لوح هاي تقدير از دست حسن روحاني، رئيس جمهور ايران 
كرده بودند. البته تالش خبرنگار ما براي كسب اطالعات بيشتر تا لحظه 

تنظيم خبر بي نتيجه ماند.

بازار طال منتظر هجوم فروشندگان
نظرسلنجي هفتگي كيتكونيوز نشلان داد تحليلگران وال استريت 
بر اين باورنلد كه با وجلود برتري نسلبي فروشلندگان، قيمت طا 
روند حركت چنداني نخواهد داشلت، اما سلرمايه گذاران همچنان 
نسلبت به باال رفتن قيمت طلا در كوتاه مدت خوش بين هسلتند. 
به گزارش ايسنا، بيل باروچ، رئيس شركت »بلو الين فيوچرز« به كيتكونيوز 
گفت: طال براي يافتن جهت حركت مشخص به مش��كل برخورده، زيرا 
سرمايه گذاران در بازارهاي مالي بين ريسك پذيري و ريسك گريزي گير 
افتاده اند.  وي خاطر نشان كرد كه در به روي قيمت هاي پايين تر باز است، 
اما اين فلز ارزشمند حمايت در پايين مرز هزار و 500 دالر را حفظ كرده و 
وي نسبت به روند قيمت طال در كوتاه مدت، تا حدودي خوش بين است. 

در نظرسنجي كيتكونيوز از تحليلگران وال استريت، 1۴ نفر شركت كردند 
كه از ميان آنها هفت نفر يا 50 درصد كاهش قيمت و دو نفر يا 1۴درصد 
افزايش قيمت را پيش بيني كردند. همچنين پنج نفر يا ۳۶درصد نظري 
نداشتند.  در نظرسنجي كيتكونيوز از س��رمايه گذاران ۸۷۶ نفر شركت 
كردند كه از ميان آنها ۴۹0 نفر يا 5۶ درصد افزايش قيمت طال و 21۴ نفر 
يا 2۴ درصد كاهش قيمت طال را پيش بيني كردند و 1۷2 نفر يا 20 درصد 

هم نظري نداشتند. 

جنگ ترامپ با كاالهاي اروپايي 
جهانلي  تجلارت  سلازمان  لطلف  بله  تراملپ  دوللت 
كلرد.  وضلع  اروپايلي  كاالهلاي  بلر  تنبيهلي  علوارض 
 به گزارش راش��ا تودي، مجوز وضع اين عوارض به خاطر مسئله دريافت 
سوبسيد هاي غيرقانوني توسط هواپيماس��ازي اروپايي ايرباس از طرف 
سازمان تجارت جهاني صادر شده بود. اقدامات تنبيهي امريكا شامل 10 
درصد عوارض بر هواپيماهاي ايرباس و 25 درصد عوارض بر محصوالت 
كش��اورزي اتحاديه اروپا مثل مش��روبات الكلي فرانس��ه، پني��ر ايتاليا و 
ويسكي اسكاتلند مي شود.  برونو لي ماير، وزير دارايي فرانسه از اين اقدام 
امريكا چند ساعت قبل از اجرايي ش��دن عوارض انتقاد كرد و گفت: »ما 
اروپايي ها طبق چارچوب س��ازمان تجارت جهاني، تحريم هاي مشابه يا 
حتي سخت تري طي چند ماه آينده وضع خواهيم كرد تا اين تحريم هاي 

امريكا تالفي شوند.«
 لي ماير همچنين خواستار رسيدن به يك راه حل از طريق مذاكره شد و 
گفت: »در زماني كه اقتصاد جهان در حال كند شدن است، وظيفه ماست 
كه تا حد ممكن از اين ن��وع درگيري ها دوري كنيم.«  س��ازمان تجارت 
جهاني در روز دوشنبه رس��ماً به امريكا مجوز وضع تحريم هاي تجاري را 
به تالفي سوبسيدهاي مالي غيرقانوني براي ايرباس داد. اين نهاد تجارت 
بين الملل به اين نتيجه رسيد كه اين سوبسيدها مانع فروش هواپيماسازي 
بوئينگ امريكا شده و اين بر خالف قوانين سازمان تجارت جهاني است.   
اين درگيري طوالني مدت بي��ن ايرباس و بوئينگ در 201۴ آغاز ش��د 
يعني زماني كه واشنگتن فرانسه، آلمان، انگليس و اسپانيا را به پرداخت 

سوبسيدهاي غيرقانوني به ايرباس متهم كرد. 

افزايش بدهي تركيه به ۴۶۵ ميليارد دالر
پيش بينلي نهادهلاي كارشناسلي نشلان مي دهلد كله بدهلي 
خارجي تركيه در سلال 2۰2۰ بله ۴۶۵ ميليارد دالر خواهد رسليد. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، بدهي ه��اي خارجي جمهوري تركيه 
كه در ماه جون س��ال 201۹ ميالدي رقمي بالغ بر ۴۴۶ ميليارد دالر بود 
همچنان افزايشي است و ركوردهاي جديدي را ثبت خواهد كرد. در سال 
2020 ميالدي رقم بدهي هاي خارجي كشور تركيه همچنان رو به فزوني 

بوده و از ۴۶5 ميليارد دالر فراتر خواهد رفت. 
در اين گزارش براي جذب سرمايه گذاري خارجي كه در 15 سال اخير راه 
فرار تركيه از بحران بدهي ها بوده اس��ت بهبود خاصي پيش بيني نشده و 

انتظار مي رود افزايش خاصي نداشته باشد. 
تركيب سرمايه گذاري خارجي در تركيه نشان مي دهد كه اعراب حاشيه 
خليج فارس و به خصوص قطر جايگزين س��رمايه هاي امريكايي شود كه 

فدرال رزرو از سال 200۹ به سمت اين كشور سرازير كرده بود. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند، اگر كش��ورهاي اروپايي به خصوص 
آلمان كه انبوهي از قطعه س��ازي در حوزه خودرو را به تركيه منتقل 
كرده اس��ت تصميم به انتخاب ميزبان ديگري براي كارخانه هايشان 
بگيرند، تركيه عماًل تمام نيمكره غربي را براي جذب دانش و سرمايه 

از دست خواهد داد. 

اجرا نشلدن مصوبه قيمت گذاري خودرو در 
حاشليه بازار موجب افزايش قيمت ها شده 
است، به طوري كه خودرو سراتوی سايپا 1۴ 
ميليون توملان گران تر از بلازار آزاد عرضه 
مي شود، به عبارت ديگر دستورالعمل تعيين 
قيمت خودرو در كارخانه ۵ درصد زير قيمت 
بازار اعملال نمي شلود و سلازمان حمايت 
همچنان منتظر اثبات تخلفات خودروسازان 
اسلت تلا بلا آنهلا برخلورد قانلون كنلد. 
ماه هاست كه خودروس��ازان با مظلوم نمايي و 
در س��ايه حمايت وزير صمت تالش مي كنند 
قيمت هايش��ان را بر ب��ازار و مصرف كنندگان 
تحمي��ل كنند. رض��ا رحماني با خط و نش��ان 
كش��يدن ب��رای خودروس��ازان در برخ��ي از 
نشست ها و جلسات وانمود مي كند كه مديريت 
صنعت خودرو را در دس��ت گرفته و با هرگونه 
تخلفي برخورد مي كن��د، اما مهم ترين موضوع 
اين صنعت كه قيمت خ��ودرو در كارخانجات 
است ناديده گرفته ش��ده و هيچ نظارتي بر آن 
نيست. بگذريم از اينكه اين صنعت در تحويل 
خودرو به مش��تريان نيز با تأخير مواجه اس��ت 
و همچن��ان وزارت صم��ت ب��ا پيش ف��روش 
خودروس��ازان موافقت مي كند، ب��دون اينكه 
قيمت ه��اي پيش ف��روش خودرو م��ورد رصد 

تعزيرات يا سازمان حمايت قرار گيرد. 
در خص��وص تخلف��ات خودروس��ازان در اجرا 
نكردن مصوبه قيمت گذاري خودرو در حاشيه 
بازار، مي توانيم به سراتوی س��ايپا اشاره كنيم 
كه از سوي كارخانه 1۴ ميليون تومان گران تر 
عرضه مي ش��ود، به طوري كه در ح��ال حاضر 
قيمت اين خودرو در بازار 2۸1 ميليون تومان 
است، ولي كارخانه آن را با قيمت 2۹5 ميليون 
تومان عرض��ه مي  كند. همچني��ن مي توان به 
خودروي جك S5 كرمان موتور نيز اشاره كرد 
كه در حال حاضر با قيمت ۳01 ميليون تومان 
از سوي كارخانه عرضه مي ش��ود، ولي در بازار 
با قيم��ت 2۶0 ميليون توم��ان خريد و فروش 

مي شود. 
برخي محصوالت ش��ركت مديران خودرو نيز 
داراي چنين ش��رايطي هس��تند، به طوري كه 
 MVM۳15هاچ بك در ب��ازار با قيمت 12۳ 

ميليون تومان معامله مي شود، اما قيمت كارخانه 
براي اين خودور 1۴0 ميليون تومان است. 

همچنين چري تيگ��و5 نيز در ب��ازار با قيمت 
2۷5 ميليون تومان عرضه مي شود، اما قيمت 
كارخانه اي اي��ن خودرو ۳1۳ ميلي��ون تومان 
است. در مورد ايكس 22 اتومات نيز بايد به نرخ 
1۹5 ميليون توماني اي��ن خودرو در كارخانه و 
قيمت 1۸0 ميليون توماني آن در بازار اش��اره 
كني��م. در حال حاضر ايك��س 22 اتومات فول 
نيز با قيمت 1۸۸ ميليون تومان در بازار و 20۳ 

ميليون تومان در كارخانه عرضه مي شود. 
اين اختالف قيمت در خصوص تيگو۷ نيز وجود 
دارد، به طوري كه قيمت كارخانه اي اين خودرو 
۴۳0 ميليون تومان تعيين ش��ده، اما در بازار با 

قيمت ۳۸0 ميليون تومان عرضه مي شود. 
  خودروهايلي كله فاكتور نمي شلوند/ 

افزايش قيمت پژو2۰۶ و پرايد
در كنار افزاي��ش قيمت تع��دادی از خودروها 
در كارخانه، فاكتور نش��دن برخي خودروها از 
سوي شركت هاي خودروساز نيز باعث افزايش 
قيمت اين محصوالت در بازار شده است. در اين 
مورد مي توانيم به رشد قيمت پرايد، پژو20۶ و 

همچنين سمند اشاره كنيم. 
سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 

خودرو در گفت وگو با ف��ارس در اين خصوص 
اظهار داشت: طي هفته گذشته اختالف قيمت 
كارخان��ه و بازار ب��راي چند مدل پ��ژو 20۶ و 
همچنين گروه سمند افزايش يافته كه به عرضه 

كم خودروسازان برمي گردد. 
وي تصريح كرد: گروه سايپا نيز اين روزها براي 
تحويل سايپا 1۳1 و س��ايپا 111 فاكتور صادر 
نمي كند كه اين مسئله نيز باعث افزايش قيمت 
اين خودروها در بازار شده است. مؤتمني با بيان 
اينكه اين اتفاق باعث افزاي��ش 2 تا 5 ميليون 
توماني قيمت خودروهاي فاكتور نشده در بازار 
شده است، گفت: قيمت پژو 20۶ تيپ 2 تا ۷۴ 
ميليون تومان پايين آمده بود كه حاال به دليل 
فاكتور نشدن از س��وي كارخانه، در بازار به ۷۷ 
ميليون تومان رسيده اس��ت. وي تصريح كرد: 
قيمت پژو 20۶ تي��پ 2 فول نيز به ۷۷ ميليون 
تومان رسيده بود كه اين روزها با قيمت ۸1/5 

ميليون تومان در بازار عرضه مي شود. 
به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، 
پژو 20۶ تيپ 5 نيز در روزهاي گذشته در بازار با 
قيمت ۸۹ ميليون تومان عرضه مي شد، اما حاال 
قيمت اين خودرو به ۹۳ ميليون تومان رسيده 
است. وي با اشاره به اينكه قيمت سايپا 1۳1 در 
بازار به ۴0 ميليون تومان رسيده بود، گفت: به 

دليل فاكتور نشدن اين خودرو از سوي كارخانه، 
قيمت آن در بازار با رشد ۳ ميليون توماني به ۴۳ 
ميليون تومان رسيده است. در مورد سايپا 111 
نيز قيمت در بازار به ۴۶ ميليون تومان رسيده 
بود، ولي به دلي��ل فاكتور نش��دن اين خودرو 
توسط كارخانه، قيمت آن در بازار به ۴۷ ميليون 

و ۳00 هزار تومان رسيده است. 
وي ادام��ه داد: در مقابل، عرضه تيبا از س��وي 
سايپا بهتر شده و همين مس��ئله باعث شده تا 
قيمت تيبا در بازار از 51 ميليون تومان به ۴۸/5 

ميليون تومان برسد. 
  ملردم مراقلب فروش هاي اقسلاطي 

بلندمدت باشند
مؤتمني در خصوص نوسان قيمت ها در بازار و 
كارخانه گفت: قيمت  برخي از خودروها در بازار 
روند كاهش��ي دارد و نبود خريدار براي برخي 
خودروها باعث ش��ده كه قيمت اين خودروها 
در بازار كاه��ش يابد، اما خودروس��ازان حاضر 
به كاهش قيمت توليداتشان نيستند و همين 
مس��ئله باعث ش��ده تا اختالف قيم��ت بازار و 
كارخانه در مورد برخي محصوالت رقم بااليي 

باشد. 
وي افزود: در حال حاضر بازار خودرو با كمبود 
مشتري روبه رو است و در اين شرايط حتي اگر 
در سايت هاي فروش اينترنتي نيز قيمت برخي 
خودروها باال اعالم شود، ولي نبود مشتري باعث 

مي شود تا قيمت ها در بازار پايين بيايد. 
مؤتمن��ي در م��ورد ف��روش ش��رايطي برخي 
خودروها نيز به مشتريان بازار خودرو هشدار داد 
و گفت: ممكن اس��ت برخي خودروها با اقساط 
بلند مدت عرضه شوند، ولي در واقع سود زيادي 
از خريداران دريافت مي ش��ود و همين مسئله 

باعث ضرر و زيان برخي مشتريان خواهد شد. 
نظارت بر بازار خودرو و قيمت گذاري خودروها 
از سوي خودروسازان يكي از وظايف مهم وزارت 
صمت اس��ت كه مردم نيز در اين مورد از دولت 
مطالبه جدي دارند، اما اي��ن وزارتخانه با پيش 
كشيدن واگذاري سهام خودروسازان به بخش 
خصوصي از وظايف اصلي خ��ود فاصله گرفته 
و نظارت بر قيمت ها و تعيي��ن قيمت منطقي 

خودرو هاي داخلي را به حاشيه برده است. 

سراتوی كارخانه 14 ميليون تومان گران تر از بازار!
وعده خودروسازان مبني بر كنترل قيمت بازار محقق نشد

   گزارش 2

 ۳استان داراي بيشترين تعداد پرونده قاچاق
سلخنگوي سلتاد مبارزه با قاچلاق با بيلان اينكه در پنلج ماهه 
امسلال ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متشلكله مظنلون به قاچاق 
داشلتيم، گفلت: سيسلتان و بلوچسلتان، خراسلان رضوي 
داشلتند.  را  پرونلده  تعلداد  بيشلترين  هرملزگان  و 
حميدرضا دهقاني نيا در گفت و گو با مه��ر در رابطه با وضعيت قاچاق 
در سال جاري اظهار داشت: در پنج ماهه امس��ال تعداد ۴۸ هزار و ۶5 
فقره پرونده متش��كله مظنون به قاچاق داشتيم و ارزش آن  5۸/21۷ 
ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر رشد را 
نشان مي دهد.  سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: 
براساس اعالم ناجا از اين ميزان پرونده، ۳۳ هزار و ۴۳۳ مورد به مراجع 
صالحه رسيدگي ارسال شده كه 2۳ هزار و ۸10 مورد مربوط به سازمان 

تعزيرات و ۹ هزار و ۶2۴ مورد به دادسراي عمومي ارسال شده است. 
وي ادامه داد: در همين مدت بررسي استان هاي سيستان و بلوچستان، 
خراسان رضوي و هرمزگان بيشترين تعداد پرونده را داشتند كه اغلب 

به خروجي سوخت و فرآورده هاي نفتي مربوط بود. 
دهقاني نيا گفت: بيش��ترين ارزش ريالي پرونده هاي متشكله مظنون 
به قاچاق نيز مربوط به اس��تان بوش��هر ش��امل كاالي خوردو، استان 
هرمزگان براي لوازم خانگي و اس��تان تهران براي ل��وازم و تجهيزات 

رايانه اي بوده است. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: بيشترين سهم 
در سيستم هاي كاشف از نظر تعدادرا  نيروي انتظامي به خود اختصاص 
داده است. بيشترين سهم در تعداد پرونده نيز در سيستم هاي كاشف 

مربوط به نيروي انتظامي با ۸۳/5 درصد است. 

افزايش سهم بيكاران فارغ التحصيل 
در تابسلتان 9۸ سلهم جمعيت بيلكار فارغ التحصيلل آموزش 
عاللي از كل بيلكاران ۴3/۸ درصلد بلوده كله نسلبت بله 
فصلل مشلابه سلال قبلل ۴/3 درصلد افزايش داشلته اسلت. 
به گزارش تس��نيم، مطابق آمارها در تابستان ۹۸ سهم جمعيت بيكار 
فارغ التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران ۴۳/۸ درصد بوده است. اين 
س��هم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط ش��هري نسبت به نقاط 
روستايي باالتر است. بررس��ي تغييرات اين شاخص نشان مي دهد كه 

نسبت به فصل مشابه سال قبل۴/۳درصد افزايش داشته است. 
در تابستان ۹۸ سهم جمعيت شاغل فارغ التحصيل آموزش عالي از كل 
شاغالن 2۴/۷ درصد بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و 
در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي باالتر است. بررسي تغييرات اين 
شاخص نشان مي دهد كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/۹ درصد 
افزايش داشته است. بررس��ي نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيش تر 

نشان مي دهد كه 10/۴ درصد از جمعيت فعال، بيكار بوده اند. 
 بر اس��اس اين نتايج، نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان و در 
نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيش تر بوده است. اين نرخ در 
تابستان ۹۸ به فصل مشابه س��ال قبل كاهش 1/۸ درصدي را تجربه 

كرده است. 

برق ماينرها قطع شد
سلخنگوي صنعت برق با اشلاره به اينكه در يك ماه گذشته 1۵۰ 
مگاوات برق ماينرها به دليل استفاده از برق ارزان  براي استخراج 
رمز ارزها قطع شلده اسلت، گفت: وزارت صنعت و نيلرو در حال 
تهيه دستورالعمل اجرايي براي اسلتفاده ماينرها از برق هستند. 
مصطفي رجبي مشهدي در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا با توجه به قانوني شدن اس��تخراج رمز ارزها دستورالعمل اين 
قانون تهيه شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
نيرو در حال تهيه دس��تورالعمل اجرايي استخراج رمز ارزها هستند 
و اين دس��تورالعمل در مراحل پاياني قرار داش��ته و به زودي نهايي 

مي شود. 
رجبي مشهدي با اش��اره به اينكه بر اس��اس مصوبه دولت به دو شكل 
تأمين برق براي اس��تخراج رمز ارزها بايد ص��ورت بگيرد، گفت: يكي 
از روش ه��اي تأمين برق توليد بيت كوين اين اس��ت ك��ه تعرفه برق 
براي ماينرها متوس��ط برق صادراتي باش��د و روش دوم اين است كه 

استخراج كنندگان رمز ارزها مي توانند نيروگاه احداث كنند. 
وي ادامه داد: متقاضياني كه نيروگاه احداث كنند براي آنها ۷0 درصد 
نرخ گاز صادراتي محاسبه مي ش��ود و افرادي كه نيروگاه تجديدپذير 
احداث كنند نمي توانند مستقل از شبكه برق باشند، پس بايد تا زمان 

نهايي شدن دستورالعمل كه در حال تدوين است منتظر ماند. 
سخنگوي صنعت برق در پاسخ به اين سؤال كه تعدادي از ماينرها به 
دليل نارضايتي از بابت محاسبه متوسط برق صادراتي براي آنها در حال 
خروج از ايران هستند و آيا در اين مدت مزارع توليد بيت كوين شناسايي 
شده اس��ت، گفت: هر مش��تركي كه بخواهد از برق ارزان براي توليد 
بيت كوين و استخراج رمز ارزها استفاده كند با آن برخورد خواهد شد. 
وي ادامه داد: يك ماه قبل 150 مگاوات به دليل همين استفاده از برق 

ارزان صورتجلسه شده و برق آنها قطع شد. 
رجبي  مش��هدي با اش��اره به اينكه عمدتاً اين 150 مگاوات مربوط به 
استان هاي شمالي كشور بوده است، گفت: به هر حال مصرف برق بعد از 
عبور پيك تابستان كاهش مي يابد و نيروگاه ها به تدريج براي تعميرات 
نيروگاهي و آمادگي براي توليد برق در فصل تابستان آماده مي شوند 
پس بايد ماينرها به قانون احترام بگذارند  واز استفاده  از برق ارزان به 

خصوص تعرفه برق كشاورزي خودداري كنند. 

مشخص شدن مناطق بدون بارش كشور
منابلع  مديريلت  شلركت  رسلمي  گزارش هلاي  بررسلي 
آب ايلران نشلان مي دهلد هفلت اسلتان كشلور بلارش 
»صفلر« در 2۵ روز نخسلت سلال آبلي جلاري داشلته اند. 
به گزارش تسنيم، آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت 
مديريت منابع آب ايران نش��ان مي دهد كه از ابتداي سال آبي جاري 
)ابتداي مهرماه ۹۸( تا ساعت 1۸:۳0 روز بيس��ت و پنجم اين ماه، در 

مجموع 5/۳ ميليمتر بارش در كشور به ثبت رسيده است. 
در 25 روز نخس��ت س��ال آبي جاري، ميزان بارش ها در حوضه آبريز 
درياي خزر ب��ه 2۴/۸ ميليمتر، در حوضه آبري��ز خليج فارس و درياي 
عمان به 5/1ميليمتر، در حوضه آبريز درياچه اروميه به ۳/5 ميليمتر، در 
حوضه آبريز فالت مركزي به 1/۹ ميليمتر، در حوضه آبريز مرزي شرق 

به ۳/۶ ميليمتر و در حوضه آبريز قره قوم به 0/1 ميليمتر رسيد. 
در اين بين، برخي استان هاي كشور هستند كه در اين مدت حتي يك 
قطره هم باران نداشته اند. طبق آمار دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت 
مديريت منابع آب ايران، استان هاي اصفهان، ايالم، خراسان جنوبي، 
خراسان رضوي، خوزستان، سمنان و كرمانشاه، هفت استاني هستند 
كه در 25 روز نخست س��ال آبي جاري، برخالف آمار بارش هاي مدت 

مشابه سال قبل، هيچ بارشي نداشتند. 


