
با توجه به كسري بودجه دولت و احتمال رشد 
ماليات ها و تعديل نرخ ان�رژي در بازار داخلي 
به منظ�ور هدفمندس�ازي يارانه هاي آش�كار 
و پنه�ان انتظار مي رف�ت كه بازار س�رمايه در 
آستانه ارائه اليحه بودجه س�ال 99 به مجلس 
وضعيت س�كون يا منفي را تجربه كند، اما در 
كمال تعجب به نظر مي رس�د نقدينگي جديد 
چنان جذب بازار س�رمايه شده است كه حتي 
در ش�رايط اخير كش�ور و اقتصاد شاخص كل 
بورس پيوس�ته با رش�د مواجه است، به طوري 
كه روز گذش�ته نيز ش�اخص كل بورس تهران 
ب�ا رش�د بي�ش از ۳ه�زار و ۳۰۰ واح�دي در 
س�كوي ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ واحدجا خوش كرد. 
به گ��زارش »جوان«، به نظر مي رس��د ماندگاري 
نقدينگي در بازار سرمايه به مذاق نقدينگي خوش 
آمده به ويژه آنكه به رغم رشد ريسك هاي مختلف 
بازار به ش��كل نس��بي تقريباً روزهاي س��بزي را 
تجربه مي كند، ام��ا به هر روي جداي��ي بودجه از 
نفت و تعديل بهاي بنزين و رشد منفي اقتصادي 
و س��رمايه گذاري ثابت در اقتصاد در ميانه جنگ 
اقتص��ادي و تحريم ه��اي نفتي كمي رش��د بازار 

بورس را در چنين شرايطي دور از تصور كرده بود. 
به هر ترتيب به فعاًل بازار سرمايه روزهاي سبزي 
را تجربه مي كند به طوري كه نقشه بازار تنها تعداد 
كمي از افت قيمت نمادهاي شركت هاي بورسي را 
انعكاس مي دهد و هر چه هست رشد بهاي سهام 

شركت ها است. 
   رشد از ۳هزار و ۳۰۰ واحدي

ش��اخص كل بورس ته��ران ديروز با رش��د بيش 
از ۳ه��زار و ۳۰۰ واح��دي )بيش از ي��ك درصد( 
در ارتف��اع ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ واحد نشس��ت و روز 
پررونقي را پشت سر گذاشت و شاخص كل هم وزن 

هم بيش از 2 درصد رشد كرد. 
ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهاي 
عادي بورس و فراب��ورس از 2هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان فراتر رفت. اين ميزان بيشترين سطح از دو 

ماه گذشته است. 
عالوه ب��ر افزايش ارزش معام��الت، خالص خريد 
اشخاص حقيقي در كل بازار )بورس و فرابورس( 
تقريباً به ۱۸۰ ميليارد تومان رسيد. اين ميزان نيز 

در دو ماه گذشته بي سابقه بوده است. 
بر اين اس��اس مي توان ادعا كرد ك��ه پولي كه 

در روزهاي اخي��ر تحت تأثير اخب��ار ناآرامي ها 
از بازار خارج ش��ده بود، حاال دوب��اره به بورس 

برگشته است. 
   ثبات عملكرد شركت ها

به نظر مي رس��د اس��تنباط فعاالن بازار سهام از 
گزارش هاي ماهانه شركت ها مثبت بوده  و همين 
موضوع س��بب افزايش تقاصا در بازار سهام شده 
اس��ت. نكته ديگري كه چش��م انداز بازار سهام را 
مثبت تر از هفته هاي قبل مي كند، حساب ويژه اي 
است كه فعاالن بازار سهام روي تحريك انتظارات 
تورمي پس از افزايش ن��رخ بنزين باز مي كنند. به 
ويژه اينكه در روزهاي اخير نرخ دالر در بازار غير 
رس��مي از ۱2هزار و ۵۰۰ تومان عبور كرده است. 
افزايش نرخ ارز در كوتاه مدت مي تواند باعث خروج 
نقدينگي از بازار سهام شود، اما در ميان مدت با اثر 
مثبتي ك��ه روي درآمد ش��ركت ها دارد، احتماالً 

مسبب رشد قيمت سهام خواهد شد. 
  رشد احتمالي با قيمت حامل هاي انرژي 

افزايش قيم��ت بنزين زنگ هش��داري بود براي 
افزايش احتمالي قيمت حامل هاي انرژي در آينده 
نزديك؛ چنانچه اين سناريو محقق شود، در وهله 

اول باعث كاهش س��ودآوري ش��ركت ها خواهد 
ش��د، اما در ادامه با تحريك انتظارات تورمي و اثر 
آن بر نرخ ارز دوباره مي توان انتظار رشد قيمت ها را 
در بازار سهام داشت. در كنار اين عامل، ترديدهاي 
بودجه اي هم مزيد بر علت شده و فعاالن بورسي را 

دست به عصا كرده است. 
  دليل رشد بهاي دالر ، تقويت نرخ جهاني 

دالر است 
از سوي ديگر، بازار ارز كه در روزهاي اخير شاهد 
افزايش قيمت ارزهاي مختلف بود، از ش��نبه نيز 
روند صعودي خود را حفظ كرد، اين در حالي است 
كه برخي از كارشناسان اقتصادي افزايش ارزش 
دالر در بازار جهاني را دليل بهبود قيمت در بازار 
داخلي عنوان مي كنند و مدعي هس��تند كه رگ 
خواب دالر همچنان در اختيار بانك مركزي است 
و بانك مركزي سياست شناور را براي مديريت اين 

بازار همچنان دنبال مي كند 
بر همين اساس، قيمت خريد دالر در صرافي هاي 
مجاز بانكي نسبت به هفته گذشته با افزايش 2۰۰ 
توماني همراه ش��د؛ به طوري كه قيمت خريد هر 
دالر ۱2 هزار و ۴۵۰ تومان و قيمت فروش آن نيز 

۱2 هزار و ۵۵۰ تومان است. 
همچنين هر يورو در اين صرافي ها ۱۳ هزار و ۶۰۰ 
تومان خريداري و ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان فروخته 
مي شود كه قيمت اين ارز نيز 2۰۰ تومان افزايش 
يافته است. اين در حالي اس��ت كه معموالً فاصله 
بين قيمت خري��د و فروش ي��ورو در صرافي هاي 

مجاز بانكي ۱۰۰ تومان است. 
با توجه به افزايش تقاضا براي س��فر در ماه پايانی 
ميالدي، ارز مسافرتي نيز نسبت به روزهاي گذشته 
با افزايش قيمت روبه رو شد؛ به طوري كه كه قيمت 
هر يوروي مسافرتي با احتساب كارمزد به حدود 
۱۴ هزار تومان مي رس��د. اما در بانك ها نيز قيمت 
خريد دالر و يورو افزايش داشت و هر دالر ۱2 هزار 
و ۳۱۱ تومان و هر يورو ۱۳ ه��زار و ۴۹۵ تومان از 

مشتريان خريداري شده است. 
   نرخ سكه و طال 

به دليل رش��د بهاي ارز، هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در جريان معامالت روزگذشته 
بازار آزاد تهران با قيم��ت ۴ ميليون و ۳۸۵ هزار 
تومان داد و ستد ش��د. هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در جريان معامالت بازار آزاد 
تهران با قيم��ت ۴ ميليون و ۳۸۵ ه��زار تومان، 
س��كه طرح قديم ۴ ميليون و ۳۳۰ هزار تومان، 
نيم سكه 2 ميليون و ۳۳۰ هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و ۴۸۰ هزار تومان و سكه گرمي ۸۸۰ 

هزار تومان داد و ستد شد.

88498433سرويس  اقتصادي۴
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رشد اعتماد نقدينگي در بازار بورس 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با يك درصد رشد در قله ۳۱۴هزار واحد اردو زد

فاطمه عرفانيان   |     جوان

گمرك هنوز لنگ دستگاه ايكس ري است
وقت�ي حجم ص�ادرات و واردات كش�ور بيش از ۷۰ميلي�ارد دالر 
در س�ال اس�ت و ۱۰تا 2۰ميليارد دالر نيز حجم قاچ�اق كاال و ارز 
در سال اس�ت، به نظر مي رس�د هزاران دس�تگاه ايكس ري بايد 
در گمركات كش�ور نصب ش�ود ب�ا اين ح�ال به گفت�ه رئيس كل 
گمرك كش�ور مدعي ش�د كه ع�الوه ب�ر ۱۶ دس�تگاه ايكس ري 
فعال در گمركات كش�ور به ۵۰ دس�تگاه ديگر نيازمند هس�تيم. 
در شرايطي كه كشورهاي توسعه يافته به شدت روي قاچاق كاال و ارز 
حساسيت دارند و به اصطالح حتي قاچاق يك نخ سيگار را براي كشورو 
اقتصادشان مضر مي دانند و كاالي قاچاق مشكوفه و متروكه را جلوي 
دوربين رسانه ها امحا كرده و مجازات هاي سختي را براي آمران و عامالن 
قاچاق كاال و ارز در نظر گرفته اند، متأسفانه اقتصاد ايران از ناحيه قاچاق 
كاال و ارز ضربات مهلكي را دريافت مي كند و اقدامات انجام گرفته براي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز آنچنان ناكافي بوده اس��ت كه از دروازه اصلي 

گمركات گاهي كاالي قاچاق ورود و خروج مي كند . 
در كشورهاي توسعه يافته عالوه بر وجود مأمور ان پليس گمركات كه 
در اين رابطه متخصص هستند، از انواع و اقسام تجهيزات و ابزار آالت 
براي مبارزه با قاچاقچيان كاال و ارز اس��تفاده مي كنند تا از اين رهگذر 
آسيبي به كش��ور و اقتصاد ملي شان وارد نش��ود، در اين ميان اگر چه 
نيروهاي مس��لح ايران نيز ورودهايي را در حوزه مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز داشته اند، اما به نظر مي رسد در بعد تجهيزات بايد يك جهش قابل 
مالحظه براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز داشته باشيم؛ البته به اين امور 
بايد سياستگذاري هوشمندانه براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز را افزود. 
به گزارش صدا و سيما، مهدي ميراشرفي، رئيس كل گمرك گفت: تمام 
گمركات دنيا براي كنترل به سمت روش هاي ناملموس و نامحسوس 
در حال حركت هستند. طبق برآورد ها، عالوه بر ۱۶ دستگاه ايكس ري 

فعال در گمركات كشور به ۵۰ دستگاه ديگر نيازمند هستيم. 
رئيس كل گمرك در خصوص توان داخلي ساخت دستگاه هاي ايكس ري 
هم گفت: بخش اعظمي از نياز گمرك را توليدكنندگان داخلي مي توانند 
تأمين كنند و در همين راستا پنج دستگاه ايكس ري از وزارت دفاع خريداري 
شده كه از اين تعداد دو دستگاه آن تحويل و فعال است و سه دستگاه باقي 
مانده تا پايان سال قرار بر تحويل است. مير اشرفي در خصوص قرارداد هاي 
جديد گمرك براي خريد دستگاه ايكس ري هم گفت: در قرارداد هاي قبلي 
كه به روش بي او تي بود، براي ساخت يك دستگاه سرمايه گذاري مي شد بعد 
هم تحويل مالك مي شد، اما در روش جديد هم كه »بي او او« نام دارد به طور 

دائم مالكيت دستگاه براي سرمايه گذار است. 
   نصب ايكس ري روي درب بزرگ ترين خروجي گمرك كشور

وي گف��ت: در روش جديد ق��رارداد »ب��ي او او« به تازگي ب��ا يكي از 
توليدكنندگان داخلي قراردادي بس��ته ش��ده كه در بزرگترين درب 
خروجي گمرك كشور طي ۱۰ ماه آينده يك دستگاه ايكس ري نصب 
و زير بار مي رود. مير اشرفي گفت: جلسات خوبي با اتاق بازرگاني كشور 
داشتيم در بحث برون سپاري اتفاقات خوبي افتاده كه توليدكنندگان 
داخلي براي تأمين گمركات اقدام كنند به نحوي كه اس��كن از طريق 
دستگاه انجام مي ش��ود و ما به ازاي ريالي آن به سرمايه گذار تحويل 

مي شود و تصاوير و ديتا ها به گمرك اختصاص داده مي شود. 
وي در ادامه گفت: در اين روش هم بار هزينه اي از روي دولت برداشته 
خواهد شد و هم اينكه گمركات به خوبي تجهيز خواهند شد و بخش 
خصوصي و توليدكنندگان هم چرخ توليدشان مي چرخد. ميراشرقي 
در خصوص نحوه قرارداد با توليدكنندگان داخلي هم گفت: در ابتداي 
امس��ال براي مراحل قرارداد خريد و نصب ايكس ري در گمركات به 

سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي فراخوان عمومي داده ايم.
........................................................................................................................

اعتراض به اقدامات غيرقانوني مركز 
رتبه بندي اتاق بازرگاني

پ�س از اعالميه س�ازمان بورس، س�ازمان بازرس�ي كل كش�ور 
ني�ز ب�ه وزارت اقتص�اد درب�اره اقدام�ات غيرقانون�ي مرك�ز 
رتبه بن�دي ات�اق بازرگان�ي اي�ران نام�ه نوش�ت، اي�ن در حالي 
اس�ت كه س�ازمان بورس اوراق به�ادار ش�ركت هاي رتبه بندي 
را درزم�ره نهاده�اي مال�ي ب�ه ش�مار آورده و مدعي اس�ت كه 
ارائه مج�وز در اين ب�اره در حيطه اختيارات اين س�ازمان اس�ت 
و ات�اق بازرگان�ي نمي بايس�ت در اين باره رأس�ًا اق�دام مي كرد. 
به گزارش »فارس« رتبه بندي كارت هاي بازرگاني توسط دولت و اتاق  
بازرگاني ايران به عنوان بخش خصوصي مدتي است كه دنبال و انجام 
مي شود و براين اساس اتاق بازرگاني ايران بدون گرفتن مجوزهاي الزم 
با ايجاد يك مركز رتبه بندي اق��دام به رتبه بندي دارندگان كارت هاي 
بازرگاني كرده اس��ت. پيش از اين ات��اق بازرگاني درب��اره كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف به ش��دت مورد نقد كارشناس��ان و مسئوالن 
قرار گرفته بود و بعضي ناظران بازار نيز اين اقدام اتاق بازرگاني را نيز به 

كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف بي ارتباط نمي دانند. 
بر اين اس��اس با توجه به اينكه يكي از اه��داف رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني جلوگيري از سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني بوده است، اما 
سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ 2۹ آبان ۹۸ اعالم كرد: فعاليت 
مؤسس��ات رتبه بندي بدون اخذ مجوز از اين سازمان ممنوع است. در 
اين اطالعيه آمده است به استناد بند 2۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، 
مؤسسات رتبه بندي از مصاديق نهادهاي مالي هستند و طبق ماده 2۸ 
همين قانون، تأسيس آنها منوط به ثبت و فعاليت تحت نظارت سازمان 

بورس و اوراق بهادار است. 
همچنين چندي پيش در مورخ ۱۳/ ۹۸/۷ نيز س��ازمان بازرس��ي كل 
كشور طي نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي، اقدامات اتاق بازرگاني 
در تشكيل »مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران« را كه منجر به صدور مجوز 
تحت عنوان مؤسسه رتبه بندي به ۱۶ شركت شده است، غيرقانوني و 
به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و 
كالهبرداري، مصداق كالهبرداري ذيل عنوان مجرمانه »تحصيل مال 
از طريق فريب مردم به اختيارات واه��ي و اميدواري به امور غيرواقع« 
دانسته و از تكرار تجربه فاجعه بار مؤسسات اعتباري غيرمجاز در حوزه 

نهادهاي پولي ابراز نگراني كرده بود.

هادي غالمحسیني
  گزارش   یک

 مطالعه براي افتتاح شعب در اوراسيا 
و دمشق آغاز شده است 

نخس�تين فروش�گاه زنجيره اي كه وارد بورس شده است، اكنون 
قص�د دارد ك�ه ب�ا اس�تفاده از فرص�ت پيوس�تن اي�ران ب�ه 
اتحاديه اوراس�يا خ�ود و كاالهاي ايران�ي را فرا منطق�ه اي كند. 
اين شركت ادعا دارد با حذف واسطه ها توانسته است قيمت تمام شده 
كاالها را ۱۸ درصد كمتر از قيمت درج شده روي اجناس عرضه كند و از 

اين رو بر سبد خانوار را در شرايط كنوني ۵ درصد تقويت كرده است. 
صبوري قائم مقام شركت فروشگاه هاي افق كوروش در ششمين سالگرد 
تأسيس اين شركت در پاسخ به س��ؤال جوان با بيان اين مطلب افزود: 
سهم خوراكي ها و كاالهاي اساسي در سبد خانوار 2۷ درصد ست كه 
با حذف واسطه ها وكاهش ۱۸ درصدي قيمت ها سبد خانوار ۵ درصد 

تقويت مي شود. 
وي ادامه داد: مطابق محاسبات انجام شده اين مجموعه در شش سال 
گذشته بيش از 2 هزار ميليارد تومان به مشتريان خود تخفيف داده است 
و اين تخفيف ها صرفاً با حذف س��ود واسطه هايي مانند شركت پخش 

بنكدار و خرده فروشي است. 
وي در پاس��خ به س��ؤال ديگر »جوان« كه در ش��رايط كنوني چگونه 
فروشگاه هاي زنجيره اي مي توانند نقش آفريني مثبت بيشتري داشته 
باش��ند، گفت: ما در ايران زندگي مي كنيم و ثب��ات اقتصادي آن براي 
ما مهم اس��ت،بنابراين در حالي كه به هيچ جايي وابس��ته نيستيم در 
بزنگاه هاي مهم مانند گران شدن بنزين به ثبات اقتصادي و مردم كمك 
مي كنيم. همان طور كه در زمان تحريم ها به دليل وجود سيستم قابل 
كنترل و قابل رصد به ميدان آمديم و كمك كرديم كه كاالها مستقيم 
به دست مصرف كننده برسد در صورتي كه تا قبل از اين، توزيع توسط 
خرده فروشي ها و با روش سنتي هيچ اطميناني وجود نداشت كه تمام 

كاال به دست مصرف كننده اصلي برسد. 
صبوري گفت: با ايجاد تجارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا و 
همچنين گسترش همكاري هاي ايران و سوريه اين مجموعه مطالعات 
خود را براي حضور در ديگر كش��ورها آغاز كرده است، اما فعاًل تا پايان 

سال جاري برنامه عملي براي افتتاح شعب خارجي نداريم. 
........................................................................................................................

كشتي هاي چيني همچنان نان صيادان 
ايراني را آجر مي كنند 

مديرعام�ل اتحادي�ه تعاوني ه�اي تكثي�ر و پ�رورش و صادرات 
آبزي�ان گف�ت: مش�كل حض�ور كش�تي هاي چين�ي صي�د 
ت�رال در خلي�ج ف�ارس ب�راي صي�ادان ايران�ي ح�ل نش�ده و 
اي�ن كش�تي ها هن�وز حض�ور دارن�د و ب�ه صي�د مي پردازن�د. 
ارسالن قاس��مي در گفت وگو با »فارس«، در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا مش��كلي كه از ناحيه كش��تي هاي چيني براي صي��ادان ايراني در 
خليج فارس ايجاد ش��ده بود، برطرف ش��د، گفت: مشكل كشتي هاي 
صيد ترال )صيد صنعتي كف روب( كه از چين در خليج فارس حضور 
دارند، هنوز حل نشده و صيادان ايراني نسبت به حضور اين كشتي هاي 
چيني اعتراض دارند. وي افزود: ذخاير فانوس ماهيان در خليج فارس 
وجود دارد كه از اين ماهي هاي حرام گوش��ت ب��راي توليد پودر ماهي 
استفاده مي شود كه ذخاير فانوس ماهيان بين ايران و عمان مشترك 
است و س��االنه حدود 2۵۰ هزار تن از فانوس ماهيان در خليج فارس 
قابل برداشت است. اين ماهي ها در عمق بيش از 2۰۰ متر دريا زندگي 
مي كند، گرچه فانوس ماهي حرام گوشت اس��ت، اما به عنوان خوراك 

برخي ماهي هاي صنعتي مانند ميش ماهي استفاده مي شود. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تكثير و پرورش و صادرات آبزيان گفت: 
شيالت ايران از سال ۱۳۷۶ در مورد استفاده از ذخاير فانوس ماهيان يك 
كشتي تحقيقاتي به نام جهاد فانوس خريداري كرد كه وقتي اين كشتي 
به ساحل رسيد، به صورت مشكوك و شبانه آتش گرفت كه دليل آن را 
نمي دانيم، تا اينكه مسئله كشتي هاي چيني براي صيد فانوس  ماهيان 
در دو، سه سال اخير برجسته شد. به گفته وي، شيالت مجوز داده كه 
از اين ذخاير فانوس ماهيان بهره برداري ش��ود، اما اشكال اينجاست كه 
كشتي هايي كه از چين آمده اند، كشتي تخصصي براي صيد فانوس ماهي 
نبودند، بلكه كشتي هاي دهه ۱۹۷۰ بودند كه امكان صيد در عمق مياني 
دريا را نداشته و صيد كمتر از عمق 2۰۰ متري انجام مي دهند، در حالي 

كه فانوس ماهيان در عمق 2۰۰ متري زندگي مي كنند. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تكثير و پرورش و صادرات آبزيان گفت: 
البته برخي مديران بازنشس��ته ش��يالت يا مديران فعال در شيالت، 
صاحبان يا سهامداران اين كشتي ها بودند يا اين كشتي ها را به صورت 
اجاره به شرط تمليك دراختيار گرفته اند كه پرچم كشتي را هم عوض 
كردند و پرچم ايران زدند، يعني مالكيت اين كشتي ها طبق قانون ايراني 
مي شود، يعني اينكه اين كشتي ها از سوخت يارانه اي كشور ما استفاده 

مي كنند و اين امتياز اصلي بود كه اين كشتي ها دريافت كردند. 
قاسمي با بيان اينكه كشتي هاي چيني نتوانستند به صيد فانوس ماهي 
اقدام كنند، گفت: بنابراين كشتي ها به نواحي س��احلي ايران آمدند و 
به صيد ماهيان معمول��ي اقدام كردند و براي صيادان خرد كش��ور كه 
ماهي هاي معمولي صيد مي كردند، رقيب شدند و روز آنها را صيد كردند. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي تكثير و پرورش و صادرات آبزيان گفت: 
صيد ترال، كف دريا را جارو كرد و هيچ ذخايري نگذاشت. هم اكوسيستم 
منطقه را به هم زده و هم زندگي صي��ادان بومي و محلي را به مخاطره 
افكند. هر چه فرياد زديم به جايي نرسيديم، تا زماني كه نيروي دريايي 
سپاه وارد قضيه شد و جلوي كشتي هاي چيني را گرفت و اين كار در سال 
گذشته اتفاق افتاد و هنوز هم آنها اين مسئله را كنترل مي كنند. قاسمي 
گفت: چون سازمان شيالت ضعف ساختاري دارد، نيروي دريايي سپاه 
باالجبار وارد موضوع شد. وي در مورد اينكه چند فروند كشتي چيني 
به صيد ترال مي پردازند، گفت: ۹۶ فروند كشتي هستند كه ا الن كمتر از 
نيمي از آنها كار مي كنند، اما فعاًل روي آب در دريا مي چرخند، از سوخت 
يارانه اي استفاده مي كنند، شايد هم در پوشش صيد به قاچاق سوخت 

مبادرت مي كنند، چون براي آنها مي صرفد. 
........................................................................................................................

 عملكرد محصوالت باغي تركيه 
2 برابر ايران است

عمكل�رد محصوالت�ي مانن�د ان�ار و پرتق�ال د ر كش�ور تركيه 
دو براب�ر اي�ران و عملك�رد انجي�ر ۴/۵ براب�ر اي�ران اس�ت. 
به گزارش »فارس«، يكي از فاكتورهاي مهم در پيشرفته بودن كشاورزي 
يك كشور عملكرد در هكتار كشاورزان است؛ يعني كشاورزان آن كشور 
به ازاي يك هكتار زمين چه ميزان از آن محصول توليد مي كنند، هرچه 
اين ميزان زياد باش��د نشان مي دهد كه كش��اورزان از منابع به خوبي 
اس��تفاده كرده آن را هدر نداده و علم را در آن دخالت داده اند تا اينكه 
محصول بيشتري توليد كرده اند. بر اساس آمارهاي سازمان خواروبار 
جهاني، عملكرد انار در كشور تركيه دو برابر ايران است يعني كشاورزان 
اين كشور از يك هكتار زمين 22 تن اما كشاورزان ايران ۱۱ تن برداشت 
مي كنند، مفهوم آن اين است كه از همان ميزان زمين و سرمايه اي كه 
كشاورزان ترك اس��تفاده مي كنند توليد و درآمد دو برابري نسبت به 
كشاورزان ايراني دارند. در مورد مركبات هم همينطور است باغداران 
تركيه ۱/۶ برابر توليد بيشتري نسبت به باغداران ايراني دارند، اين رقم 
در مورد پرتقال دو برابر و در مورد انجير ۴/۵ برابر است. ايران در توليد 
محصوالت باغي جايگاه بسيار مناسب جهاني را در مقايسه با تركيه دارد 
كه اين به لطف باال بودن سطح زير كشت محصوالت است مفهوم آن اين 
است كه منابع بيشتري براي توليد اين محصوالت هدر مي رود تا بتوانيم 
جايگاهي را كسب كنيم، اما كشوري مثل تركيه روي عملكرد كار كرده و 

با منابع كمتر محصول بيشتري توليد مي كند.

يك عضو كميس�يون عمران ب�ا انتقاد از نقش 
مخرب مش�اوران ام�الك در افزاي�ش قيمت 
مسكن گفت: متأس�فانه امالكي ها در شرايط 
كنوني به بانيان افزايش قيمت مسكن تبديل 
ش�ده اند، آنها براي افزايش س�ود خود در هر 
معامله مس�كن، مالكان را ترغيب به باال بردن 
قيمت ه�ا مي كنن�د،در همين راس�تا نيز يك 
عض�و كميس�يون اقتص�ادي مجل�س گفت: 
امالكي ها همواره براي كس�ب س�ود بيشتر از 
معامالت، اقدام به باال بردن قيمت ها مي كنند 
و در بس�ياري از م�وارد اين مش�اوران امالك 
هس�تند كه مانع از كاهش قيمت ها مي شوند، 
از اين رو به نظر مي رس�د يك مرجع متشكل 
از نمايندگان�ي از س�ه ق�وه باي�د كار نظارت 
و س�اماندهي اتحادي�ه مش�اوران امالك�ي 
مج�از و غير مج�از در كش�ور را دنب�ال كند. 
به گزارش »جوان«، گزارش هاي پژوهشي و ميداني 
نشان مي دهد كه تعداد صنف مشاوران امالك مجاز 
و غير مجاز در ايران بسيار باال است و همين عامل 
مي تواند در رش��د بهاي مسكن مؤثر باشد؛ چراكه 
با رشد نرخ معامله، كميسيون دريافتي مشاوران 
امالك نيز جهش مي يابد همين امر انگيزه اي است 
براي ايجاد فضايي جهت رشد بهاي قيمت در بازار 
مس��كن،  حال بماند كه برخي از مشاوران امالك 
دهها ملك را در تملك خود دارن��د و عالوه بر آن 
دستي هم در ساخت و ساز دارند و در هر منطقه نيز 
با ايجاد گروه هايي متشكل از ساير مشاور امالكي ها 
به شكل هماهنگ فضاي رواني مطلوب نظر خود را 

به بازار تزريق مي كنند. 
اگر چه مشاوران امالكي هاي خدوم در صنف مذكور 
كم نيستند، اما ساماندهي و نظارت و بازرسي اين 
صنف به يكي از مطالبات عمومي در جامعه بدل 
شده است به ويژه آنكه اشخاص فعال در اين صنف 
به طور مستقيم با خريدار و فروش��نده در ارتباط 
هستند و از آنجايي كه قيمت زمين و ساختمان در 

ايران به دليل فقدان وجود آمار و اطالعات الزم و 
كافي در هاله اي از ابهام قرار دارد اين افراد مي توانند 
در افزايش يا كاهش بهاي معامله نقش آفرين باشند 
بدين ترتيب عالوه بر س��اماندهي حوزه بانكي در 
كشور به نظر مي رسد حوزه مشاوران امالك نيز به 
شدت نياز به ساماندهي و نظارت و بازرسي از سوي 

يك مرجعي عاليه دارد. 
در ش��رايطي كه از تيرماه س��ال جاري ميانگين 
قيمت مسكن در تهران با تعديل منفي روبه رو شده 
است اما رشد سه برابري قيمت مسكن در تهران 
طي شش س��الي كه از دولت يازدهم و دوازدهم 
مي گذرد، چنان ش��رايطي بدي را رقم زده اس��ت 
كه خريد و فروش مس��كن تقريباً در تهران قفل 
شده است و حجم معامالت در ماه حتي به ۵هزار 
معامله هم نمي رس��د و حال آنكه در تهران فقط 
۵۰۰تا ۷۰۰هزار واحد مس��كوني خالي از سكنه 
داريم كه با اين وضع حجم معامالت تا دهها سال 
ديگر هم اين خانه ها ف��روش نخواهد رفت، بدين 
ترتيب اميد مي رود با ساماندهي صنف مشاوران 
امالك زمين��ه براي اصالح قيمت مس��كن تا ۵۰ 
درصد به واقع رخ دهد تا بازار با متناس��ب ش��دن 
قيمت ها با قدرت خريد كم كم از ركود خارج شود. 
در همين رابطه يوناتن بت كليا، عضو كميس��يون 
عمران مجل��س در گفت وگو با خان��ه ملت، روند 
قيمت مسكن را كاهش��ي و نزولي ارزيابي كرد و 
گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازي در يك سال 
اخير اقدام به طراحي و اجراي طرح ملي مس��كن 
كرده اس��ت، اقدامي كه عماًل بازار به آن واكنش 

مثبت نشان داد. 
   نقش ساماندهي خانه هاي خالي و مشاوران 

امالك در كاهش قيمت مسكن
بت كليا ادامه داد: يكي ديگر از الزامات براي كاهش 
قيمت مسكن، ساماندهي خانه هاي خالي در كشور 
است، بر اساس آمارها حدود ۳ ميليون خانه خالي 
در كشور وجود دارد كه شناسايي و ساماندهي آنها 

در كاهش قيمت مسكن تأثيرگذار خواهد بود. 
   نقش مخرب مشاوران امالك در افزايش 

قيمت مسكن
متأسفانه امالكي ها در ش��رايط كنوني به بانيان 
افزايش قيمت مسكن تبديل ش��ده اند، آنها براي 
افزايش سود خود در هر معامله مسكن، مالكان را 

ترغيب به باال بردن قيمت ها مي كنند
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نقش 
مخرب مشاوران امالك در افزايش قيمت مسكن 
گفت: متأس��فانه امالكي ها در ش��رايط كنوني به 
بانيان افزايش قيمت مسكن تبديل شده اند، آنها 
براي افزايش س��ود خود در هر معامله مس��كن، 

مالكان را ترغيب به باال بردن قيمت ها مي كنند. 
عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: دولت، 
وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه مشاوران امالك 
بايد نظارت دقيق ت��ر و جامع ت��ري را بر عملكرد 

مشاوران امالك داشته باشند. 
   امالكي ها مانع كاهش قيمت ها مي شوند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: امالكي ها 
همواره براي كسب سود بيشتر از معامالت، اقدام 
به باال بردن قيمت ها مي كنند و در بسياري از موارد 
اين مش��اوران امالك هس��تند كه مانع از كاهش 
قيمت ها مي شوند. شهاب نادري عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به وضعيت بازار مس��كن گفت: خوش��بختانه در 
چند ماه اخير بازار مسكن به سمت ثبات و تعادل 
حركت كرده و روند قيمت ها نزولي شده است، بنابر 
اين مي توان گفت كه به تدريج رونق به بازار مسكن 

برخواهد گشت. 
  كاهش ميزان عرضه و افزايش تقاضا عامل 

افزايش قيمت مسكن
وي تصريح كرد: قيمت مس��كن در دو سال اخير 
افزايش چشمگيري داشته و اين مسئله مشكالت 
بسياري را براي مردم و خريداران ايجاد كرده است، 
تالطمات اخير بازار داليل بسياري دارد كه يكي 

از مسائل كاهش ميزان عرضه و افزايش تقاضاي 
خريد مسكن است. 

اين نماينده مردم در مجل��س دهم گفت: يكي 
از عوامل افزايش قيمت مس��كن، فعاليت منفي 
مشاوران امالك اس��ت، امالكي ها همواره براي 
كس��ب س��ود بيش��تر از معامالت، اقدام به باال 
بردن قيمت ه��ا مي كنند و در بس��ياري از موارد 
اين مشاوران امالك هس��تند كه مانع از كاهش 

قيمت ها مي شوند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: به 
نظر من وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه مشاوران 
امالك بايد جل��وي فعاليت منف��ي امالكي ها را 
بگيرند، تا در س��ال هاي آتي با نابساماني به دليل 

بازار مواجه نشويم.
  بازار مس�كن به دليل رش�د 2سال اخير 

ديگر جاي رشد ندارد
رئيس اتحاديه مش��اوران ام��الك در گفت وگو با 
»فارس«، در پاسخ به اين سؤال كه گمانه زني هايي 
وجود دارد كه چون بنزين گران شده پس قيمت 
مس��كن هم گران مي ش��ود، گفت: رشد جهشي 
قيمت مسكن در سال ۹۷ باعث شد تا قدرت خريد 
به گونه اي كاهش يابد كه امروز به رغم گران شدن 

بنزين ديگر شاهد رشد قيمت مسكن نباشيم. 
مصطفي قلي خس��روي ادامه داد: تجربه نش��ان 
داده است كه وقتي قدرت خريد پايين باشد، هيچ 
مؤلفه اي نمي تواند قيمت مس��كن را تحت تأثير 
قرار دهد، همانطور كه در دولت نهم و دهم قيمت 
بنزين افزاي��ش يافت، اما باز هم قيمت مس��كن 
افزايش نداشت. خسروي با تأكيد بر اينكه برخي 
در توهمات خود تص��ور مي كنند كه چون بنزين 
گران ش��ده پس مس��كن هم گران خواهد ش��د، 
اظهار داشت: ش��ك نكنيد كه چون قدرت خريد 
متقاضيان مس��كن پايين اس��ت قيمت مسكن 
افزايش نمي يابد چون اصاًل كش��ش رشد قيمت 

براي مسكن قابل تصور نيست.

 انتقاد مجلسي ها از نقش مخرب 
برخي از مشاوران امالكي ها بر بازار مسكن 

  گزارش 2

 برگ سبز، برگ کارخانه
برگ نقل و انتقال و برگ کمپانی  خودرو۲۰۶ 

 ۱۰FsF۹۴۲۰۵۵۵۰رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۲، شماره موتور
شماره شاس�ی۸۲۶۰۴۸۱۲ ،  به ش�ماره انتظامی۷۹۹ن ۴۳ ایران ۳۸ 
متعلق به ارس�طو دهمرادیان به ش�ماره ملی ۳۳۳۰۲۲۵۴۱۶ مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

اگهي تحدید حدود اختصاصي قانون تعیین تکلیف اراضیو ساختماهاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰
عنايت به اينكه پرونده ثبتي شش دانگ يك باب خانه مخروبه به پالك ۵۷فرعي از پالك۱۰۸ اصلي واقع دربن به نام اقاي مرتضي سليمي بني فرزند غالمرضا در جريان ثبت ميباشد اينك  
بنا به درخواست مالك و با عنايت به دستورذيل ماده ۱۴و۱۵قانون ثبت و تبصره ذيل ماده۱۳ قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي تحديد حدود پالك مرقوم در روز  
سه شنبه ۹۸/۱۰/۳ راس ساعت ۹صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا به موجب  اين اگهي به كليه مالكين پالكهاي مجاور اخطار ميگردد كه در روزساعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند،اعتراضات مالكين مجاورمطابق ماده 2۰قانون ثبت در تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا ۳۰روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي،داخواست به مرجع ذيصالح قضايي تقديم نمايد و در غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني ميتواند 

به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را ادامه  خواهد داد.
رضا بشارتي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك شهرستان شهركرد شناسه  اگهي : ۶۷9۰۵2


