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 سابقه طوالني اما سهم اندك ايران 
از كشت فراسرزميني 

كش�ور ما س�االنه ۸۶ ميلي�ارد مترمكع�ب آب مص�رف مي كند 
در صورتي ك�ه فق�ط ۶ ميلي�ارد دالر ص�ادرات مي�وه داري�م.

توسعه كشت فراسرزميني با توجه به كمبود آب و خشكسالي در سال هاي 
آتي ضرورت دارد، اما وزارت جهاد كشاورزي در اين سال ها هيچ برنامه اي 
در اين حوزه نداشته است . به گفته فعاالن بخش كشاورزي ايران با كشت 
فراسرزميني مي تواند محصوالت كشاورزي را حداقل 15 درصد زير قيمت 
جهاني تأمين كند. در حال حاضر س��هم ايران 0/1درصد كش��ور همسايه 
تازه وارد به اين حوزه نيس��ت. ايران يكي از كش��ورهاي است كه به دليل 
آب و هواي خشك و تأثير زياد تغيير اقليم بر آن، براي حفظ امنيت غذايي 
نيازمند توسعه كشت فراسرزميني است. كشت فراسرزميني سابقه طوالني 
بيش از 17 س��ال در ايران دارد، اما تا امروز نتوانسته ايم آنچنان كه بايد آن 
را توسعه دهيم. سطح زير كشت فراس��رزميني ايران 500 هزار هكتار در 
18كشور است و اين سطح با سابقه طوالني كه ايران دارد قابل قبول نيست 
و در مقايسه با كش��ورهاي ديگر مي توان گفت كم كاري شده است. كشور 
همسايه ما عربستان با سابقه كمتر از شش سال در كشت فراسرزميني تنها 
در دو كشور كانادا و استراليا توانسته يك ميليون هكتار كشت فراسرزميني 
محصوالت كشاورزي را به راه بيندازد كه در حفظ امنيت غذايي آنها مؤثر 
است. البته فعاليت فراسرزميني اين كشور براي حفظ امنيت غذايي خود در 
شرايط تغيير اقليم محدود به كشت نيست و اقدامات لجستيك مانند  ايجاد 
پايانه بزرگ غالت در كشور امريكا را نيز انجام داده است. رئيس انجمن كشت 
فراسرزميني ايران معتقد است در دو سال  اخير توجه كمتري به حفظ امنيت 
غذايي كشور شده و نهايت كم دقتي در فعاليت مربوط به اين حوزه انجام 
گرفته است. علي رضواني زاده در گفت و گو با ايلنا با تأكيد بر اهميت كشت 
فراسرزميني براي كشورهاي خشك و كم آب  مي گويد: به رغم اهميت كشت 
فراسرزميني در حفظ امنيت غذايي كشور و سابقه طوالني در اين زمينه، 

سهم ما يك دهم كشور همسايه تازه واردمان به اين حوزه هم نيست. 
وي با اشاره به »آيين نامه كشت فراسرزميني« مي افزايد: اين آيين نامه در 
دوران وزارت آقاي حجتي تصويب ش��د و اين اميد و ب��اور را ايجاد كرد كه 
مي توان اقدامات مؤثري در اين حوزه انجام داد، اما با استعفای  او كار تقريباً 
متوقف ش��د. هر چند آقاي خاوازي، وزير كنوني وزارت جهادكش��اورزي 
مطلع و متخصص هستند، اما در دوره او كمتر اقدامي در حوزه ديپلماسي 
اقتصادي كشاورزي و حفظ امنيت غذايي ديده شده است. وي با بيان اينكه 
در حال حاضر براي مسئوالن در وزارت جهاد كشاورزي كشت فراسرزميني 
محدود به كشور برزيل شده است، مي گويد: توجه به كشت فراسرزميني بايد 
واقعي و به دور از شعار و نمايش باشد تا تأثير مطلوب بر امنيت غذايي كشور 
داشته باش��د. رضواني زاده با تأكيد بر اينكه با 40 درصد هزينه هاي تحريم 
واردات محصوالت كشاورزي مي توان به امنيت غذايي در كشت فراسرزميني 
رسيد، تأكيد مي كند: كافي است 8 درصد ارزش واردات بخش كشاورزي 
)0/1 هزينه بانك تحريم( را براي امنيت غذايي سرمايه گذاري كنيم تا بعد از 
پنج سال ضمن تأمين امنيت غذايي كشور، بازارگردان محصوالت كشاورزي 
منطقه شويم. با كشت فراسرزميني محصوالت كش��اورزي مورد نيازمان 

حداقل 15 درصد زير قيمت جهاني تأمين مي شود. 
   مصرف ۶۸ ميليارد متر مكعب آب ، صادرات فقط ۶ ميليارد 

دالر ميوه 
همچنين رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با اشاره به وضعيت كمبود آب 
و خشكسالي در آينده معتقد است، كشاورزي ما بايد علمي و به روز شود و 
ديگر نبايد كود شيميايي به ميوه ها بزنيم، باغات را قطره اي كنيم و گلخانه 
تشكيل دهيم، چون براي كشور مهم است، زيرا ارزآوري و صادرات خواهيم 
داشت. مصطفي دارايي نژاد مي گويد: كشور ما در سال 8۶ ميليارد مترمكعب 
آب مصرف مي كند در صورتي  كه ۶ ميليارد دالر صادرات ميوه داريم. اين 
درصورتي است كه برزيل ۳۹ ميليارد مترمكعب مصرف آب دارد و در عوض 
55 ميليارد صادرات ميوه دارد يعني ۹ برابر بيشتر از ما صادرات دارد. وي 
مي افزايد: امريكا 17۶ ميليارد مترمكعب آب مصرف مي كند و 1۲0 ميليارد 
دالر صادرات ميوه دارد. حاال ش��ما توجه كنيد تفاوت چند برابر است، به 
 خاطر كمبود آب و خشكسالي ما واقعاً بحران در كار داريم و جهاد كشاورزي 
به اين موضوع اصاًل توجه نمي كند. دارايي نژاد تأكيد مي كند: مي دانيد به 
 اصطالح يك كيلو هندوانه چقدر آب مصرف مي كند، به نظر بنده كش��ت 

ديمي بايد برداشته شود و به  جاي آن تمام باغات را قطره اي كنيم.

قيمت گاز 2/5 برابر شد
رئي�س اتحادي�ه فخاران اس�تان ته�ران اظه�ار داش�ت: در كل 
كش�ور براي آجر كاهش تقاضا ديده مي ش�ود كه عل�ت آن ركود 
ساختمان سازي است. اگر ساختمان سازي رونق بگيرد ما مي توانيم 
فعاليت هاي خود را مس�تمر كنيم و حتي صادرات داشته باشيم. 
مرتضي منبع چي در گفت وگو با ايلنا در مورد وضعيت توليدكنندگان آجر 
اظهار كرد: وضعيت توليد بد نيست و تا حدودي مي توان گفت در حال طي 
كردن مسير خود اس��ت. اگر اجازه ندهند توليد در مسير واقعي خود قرار 
بگيرد و اين وضعيت نابس��امان توليد ادامه پيدا كند، توليد يا متوقف يا از 
مسير خود منحرف مي ش��ود. اگر بتوانيم آن را در ريل خود قرار دهيم به 
نتايج درست تري مي رسيم. منبع چي اضافه كرد: براي مثال حاكميت يك 
برنامه ريزي دقيق در مورد توليد انجام مي دهد و حكم مي كند اما رده هاي 
پايين تر آن را اجرا نمي كنند. فروردين ماه امسال قيمت گاز توليدكنندگان 
آجر را ۲/5برابر كردند در صورتي كه قبل از ش��روع سال آقايان مي گفتند 
بهاي گاز هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهد داشت. وي در پاسخ به سؤالي در 
مورد ميزان تقاضاي آجر گفت: بازار آجر نيز االن در ركود است، چند سال 
است دولت در بخش مسكن هيچ سرمايه گذاري نكرده و متأسفانه كاهش 
مسكن سازي باعث ركود شده است. بايد به بخش توليد كمك كرد، اشتغال 

دچار مشكل شده است و كارخانه ها به تعطيلي كشانده مي شوند. 
وي افزود: در كل كشور براي آجر كاهش تقاضا ديده مي شود كه علت آن 
ركود ساختمان سازي است. اگر ساختمان سازي رونق بگيرد، ما مي توانيم 
فعاليت هاي خود را مس��تمر كنيم و حتي صادرات داش��ته باشيم. رئيس 
اتحاديه فخاران استان تهران در مورد وضعيت نامطلوب كارگران كوره هاي 
آجرپزي تصريح كرد: متأس��فانه اين موضوع س��ياه نمايي  رسانه هاست و 
كارگران كوره پزخانه هيچ مشكلي از نظر درآمدي ندارند و طبق مصوبات 
ش��وراي عالي كار دس��تمزدهاي خود را دريافت مي كنند اما از مسئوالن 
بپرس��يد كه چرا فض��اي كوره پزخانه ها به اين ش��كل اس��ت. منبع چي 
خاطرنشان كرد: ۲0سال است كه از مسئوالن مي خواهيم در محيط كار 

كارگران تغيير شكل انجام دهيم اما هيچ اجازه اي نمي دهند. 

تداوم روند نزولي چك هاي برگشتي 
طبق آمار بانك مركزي در ارديبهشت امسال، نسبت تعداد چك هاي 
برگش�تي به كل چك هاي صادرش�ده به ۹ درصد رس�يده است. 
به گزارش مه��ر، طبق آخرين آمار ارائه ش��ده توس��ط بان��ك مركزي، در 
ارديبهشت 1400، 7/5ميليون فقره چك به ارزش 1۹4/۳هزار ميليارد تومان 
مبادله شده اس��ت كه ۶70 هزار فقره آن به ارزش ۲۳/۲هزار ميليارد تومان 
برگشت خورده است، بر اين اس��اس مي توان نتيجه گرفت تعداد چك هاي 
برگشتي ۹ درصد كل چك هاي مبادله شده و ارزش چك هاي برگشتي برابر 
با 11/۹ درصد كل چك هاست. اين در حالي است كه در ارديبهشت 1۳۹۹، 
آمار ارائه شده بانك مركزي نشان مي دهد از 8 ميليون فقره چك مبادله شده 
به ارزش 1۳5/8هزار ميليارد تومان، ۹۹۹ هزار فقره چك به ارزش 1۶/7هزار 
ميليارد تومان برگشت خورده كه نسبت برگشت چك از نظر تعداد و ارزش به 
ترتيب برابر با 1۲/5 و 1۲/۳درصد بوده است، بنابراين در مقايسه با ارديبهشت 

سال قبل، آمار چك هاي برگشتي بهبود يافته است.

30 ميليون تومان هزينه براي وام مسكن 
قيم�ت ه�ر برگ�ه از اوراق تس�هيالت مس�كن ب�ا رس�يدن 
ب�ه قيم�ت ۶۳ ه�زار توم�ان، رك�ورد قيمت�ي اي�ن اب�زار 
شكس�ت.  اخي�ر  م�اه  ي�ك  در  را  س�رمايه  ب�ازار  نوي�ن 
به گزارش مه��ر، قيمت هر برگه از اوراق گواهي حق تقدم تس��هيالت 
مسكن در معامالت ديروز در ابتداي كانال ۶0 هزار توماني قرار داشت. در 
بيشتر نمادهاي معامالتي زيرمجموعه اوراق تسهيالت مسكن، ميانگين 

قيمت معامالت ديروز در بازه ۶1 تا ۶4 هزار تومان به ثبت رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه آخرين باري كه قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
در سال جاري به بازه ۶0 هزار توماني رسيد، به هفته پاياني ارديبهشت 
امسال اختصاص داشت، ضمن اينكه روزهاي هفتم و هشتم فروردين 
امسال نيز كه بازار سرمايه پس از حدود دو هفته تعطيلي بازگشايي شد، 
نرخ اوراق تسهيالت مسكن به دامنه ۶0 هزار توماني رسيد اما بالفاصله 

در پي ركود بازار مسكن، اين اوراق با كاهش قيمت مواجه شد. 
به گفته برخي كارشناسان بازار مسكن، افزايش قيمت اوراق تسهيالت در 
روزهاي اخير هم مي تواند به احتمال رونق بازار مسكن پس از انتخابات 
رياست جمهوري مرتبط باشد و هم مي تواند در پي افزايش نسبي تعداد 
معامالت مسكن در روزهاي اخير كه قيمت ها كمي نزولي شده بود، رخ 
داده باش��د. از آنجايي كه با كاهش قيمت ها، معم��والً تقاضا براي خريد 
مس��كن و همچنين دريافت وام خريد افزايش مي يابد، لذا قيمت اوراق 
تسهيالت نيز روند رو به رشد در پيش مي گيرد. با احتساب متوسط قيمت 
هر برگه ۶۲ هزار تومان، هزينه دريافت وام مسكن ۲40 ميليون توماني براي 
زوجين تهراني كه بايد 480 برگه خريداري كنند، به حدود ۳0 ميليون 
تومان )۲۹ ميليون و 700 هزار تومان( رس��يده است. اين شاخص براي 
تسهيالت 140 ميليون توماني خريد مسكن از سوي متقاضيان فردي كه 
بايد ۲80 برگه با متوسط قيمت هر برگه ۶۲ هزار تومان خريداري كنند، 

به رقم 17 ميليون و ۳۶0 هزار تومان افزايش يافته است. 
........................................................................................................................

 بي توجهي خودروسازان
به نوسازي خودروها

دبي�ر انجمن مراك�ز اس�قاط و بازيافت كل كش�ور با بي�ان اينكه 
تنه�ا ۱۰ درصد از ۲۲۰ مركز اس�قاط خ�ودروی موجود در كش�ور 
فعال اس�ت، گفت: اش�تغال زايي در اين صنعت از بين رفته است. 
به گزارش فارس، سيدامير احمدي اظهار داش��ت: بحث آلودگي هوا 
موضوعي جديد نيست و چند سالي اس��ت كه با آن دست و پنجه نرم 
مي كنيم. يك��ي از اصلي ترين عوامل تأثيرگ��ذار در آلودگي هوا، تردد 

خودرو هاي فرسوده است كه روز به روز در حال افزايش است. 
وي افزود: موضوع اسقاط خودرو چند سالي است كه به فراموشي سپرده 
شده است و خودروسازان به هيچ وجه خود را درگير اين كار نمي كنند. 
از ۲۲0 مركزي كه در حوزه اسقاط فعال بودند، اكنون تنها 10 درصد 
آنها فعاليت مي كنند، از اين رو اشتغال زايي در اين زمينه از بين رفته 
است. احمدي تصريح كرد: با توجه به اينكه قيمت خودرو بسيار افزايش 
يافته است، براي افراد صرف نمي كند خودرو را اسقاط كنند و صرفاً آن 
را اوراق شخصي مي كنند يا ترجيح مي دهند كه اين خودرو ها را در بازار 
آزاد با قيمت بيشتري بفروشند و دارندگان خودروهاي فرسوده، آنها را 

تعمير و مجدد استفاده مي كنند. 
دبير انجمن مراكز اسقاط و بازيافت با تأكيد بر اينكه اگر از خودرو ها خوب 
نگهداري شود، خودرو هاي سواري تا دو برابر، خودرو هاي سنگين تا سه 
برابر و موتورسيكلت ها تا چهار برابر عمر مي كنند، گفت: به دليل اينكه از 
وسايل نقليه بد نگهداري مي شود، در زمان هاي كوتاه تري به آاليندگي 
مي رس��ند، اما با عمل به قانون مي توان جلوي اين اتفاق را گرفت. وي 
گفت: مشكلي كه حاال با آن روبه رو هستيم، تفاوت قيمتي است كه به 
وجود آمده است. معلوم نبودن سن اسقاط يكي از معضالت ديگري است 
كه با آن روبه رو هستيم و ديوان عدالت اداري اين سن را برداشته و اكنون 
شاخصي براي سن فرسودگي نداريم. دبير انجمن مراكز اسقاط و بازيافت 
كل كشور ادامه داد: بحث ديگر موضوع معاينه فني است كه به آن اصاًل 
اهميت داده نمي شود. مراكز معاينه فني بايد به خودروهاي فرسوده برگه 

تردد ندهند، در حالي كه اين كار را انجام مي دهند. 
........................................................................................................................

روغن موتور كاميون ناياب شد
دبي�ر كان�ون انجمن ه�اي صنف�ي كامي�ون داران كش�ور ب�ا 
بي�ان اينكه در حم�ل كاالي اساس�ي از بن�در ام�ام خميني)ره( 
دو مش�كل عم�ده وج�ود دارد ك�ه دول�ت توجه�ي نك�رد، 
ارزان«  »الس�تيك  و  بيش�تر«  »س�وخت  مش�وق  گف�ت: 
ت�ا زماني ك�ه اي�ن دو مش�كل رف�ع نش�ود، تأثيرگذار نيس�ت. 
احمد كريمي  در گفت  وگو با فارس گفت: ناوگان حمل بار جاده اي از نظر 
تعداد مشكلي ندارد اما از نظر كيفيت فرسوده است و نمي تواند بهره وري 
مناسبي داشته باشد و قطعاً در حد بهره وري ناوگان روزِ اروپا نيست، اين 
كاميون پس از  آنكه يك بار را از بندر امام خميني )ره( به مقصد منتقل 
مي كند، به علت فرسودگي بايد پنج روز در تعميرگاه  سرويس شود، در 
حالي كه در همين پنج روز مي توانس��ت باري ديگر را جابه جا كند، اما  
چون بايد به تعميرگاه برود، همان  كراي��ه اي را كه هم بابت حمل كاال 
دريافت كرده است، هزينه تعمير گاه مي كند. دبير كانون انجمن هاي 
صنفي كاميون داران كشور اضافه كرد: اگر يك دستگاه كاميون ماهانه 
10 هزار كيلومتر و سالي 1۲0 هزار كيلومتر تردد كند، از نظر ما ايده آل 

)مناسب( است، اما ناوگان ما به دليل فرسودگي اين امكان را ندارد. 
وي درباره ارائه س��وخت تشويقي )۳0 درصد بيش��تر از ميزان سير( به 
كاميون هايي كه در مس��ير بندر امام خميني )ره( و اس��تان خوزستان 
تردد كنند، گفت: اين سهميه سوخت تشويقي به نظر من هيچ مشوقي 
محسوب نمي شود، من به عنوان كاميون دار فقط سوخت مورد نياز خود 
را براي تردد كاميونم الزم دارم، سوخت هم با قيمت آزاد نمي خواهم، 
سوخت بيشتر هم نمي خواهم، قرار نيست از محل سوخت بيشتر، درآمد 
بيشتري اخذ كنم يا سوخت با قيمت ليتري ۳00 تومان دريافت كنم 
و ليتري ۳هزار تومان بفروشم، فقط براي ما مهم است سوخت كاميون 
تأمين باشد،  سوخت كاميون هم كه بر اساس كاركرد و سير مشخص و 
تأمين مي شود، بنابراين اين سهميه سوخته تشويقي عمالً چندان به درد 

كاميون دار نمي خورد، تشويق بايد در چيزهاي ديگر باشد. 
دبير كان��ون انجمن هاي صنفي كاميون داران كش��ور اظه��ار كرد:  از 
اس��تان هاي مختلف به ما اعالم كرده اند روغن موتور موجود نيست يا 
بسيار گران است، همين روغن موتور با چند برابر قيمت صادر مي شود، 

در حالي كه بايد اول مصرف داخل را تأمين كنند . 
كريمي اضافه كرد: راننده هاي ما كه بار از بندر امام خميني)ره( زده اند 

روغن موتور گيرشان نمي  آيد و سردرگم هستند.
........................................................................................................................
واردات 5 كاالي اساسي 53 درصد كاهش يافت

ي�ك فع�ال بخ�ش خصوص�ي گف�ت: از ابت�داي فروردي�ن 
كاالي  قل�م  پن�ج  واردات   ،۱4۰۰ ارديبهش�ت   ۲۳ ت�ا 
اساس�ي از نظ�ر وزن�ي ۵۳ درص�د كاه�ش داشته اس�ت. 
يك منب��ع آگاه در گفت وگو با مه��ر درباره آخري��ن وضعيت واردات 
نهاده هاي دامي و روغن خام گفت: از ابتداي فروردين تا ۲۳ ارديبهشت 
1400، ارزش واردات روغن خام، دانه هاي روغني، كنجاله، جو و ذرت 
48۶ هزار و ۳۹۶ يورو بوده اس��ت. وي اضافه كرد: اي��ن رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۶۲5 هزار و 7۶۳ يورو بوده  است و بنابراين امسال 
با ۲۲ درصد كاهش در اين حوزه مواجه هستيم. اين منبع آگاه با بيان 
اينكه ميزان اين واردات به لحاظ وزني يك ميليون و 117 هزار و 4۶۹ 
تن است، گفت: اين رقم در مقايس��ه با واردات ۲ ميليون و ۳۶7 هزار و 

854تني مدت مشابه سال گذشته 5۳ درصد كاهش دارد.

بورس در روز روش�ن ش�دن نتيجه انتخابات 
رياس�ت جمهوري سبزپوش ش�د و نرخ طال 
و ارز اندك�ي كاه�ش ياف�ت، كارشناس�ان 
اقتصادي فاصله ۳۰ تا4۰ درصدي رشد ساالنه 
حجم پول از رش�د اقتص�ادي را دليل پمپاژ 
تورم در اقتصاد و نوس�ان بازارها مي دانند، از 
اين رو پيش�نهاد مي كنند ك�ه رئيس جمهور 
دولت س�يزدهم از هم اكن�ون باي�د به فكر 
اصالحات پولي و مالي در اقتصاد ايران باشد. 
همزمان ب��ا روش��ن ش��دن نتيج��ه انتخابات 
س��يزدهمين دوره رياس��ت جمهوري اسالمي 
ايران و اقبال عمومي به آيت اهلل رئيس��ي جهت 
سكانداري دولت، روز گذشته شاخص كل بورس 
اوراق بهادار ته��ران 14 هزار واحد رش��د كرد. 
بازدي��د هفته گذش��ته رئيس دولت س��يزدهم 
از س��اختمان بورس در س��عادت آباد و استماع 
درد  دل س��هامداران مالباخته اي��ن اميد را در 
دل دهها ميليون س��هامدار ايجاد كرده است كه 
حقيقي ه��ا و حقوقي هايي كه ب��ازار را زمينگير 
كردند، از بيم مجازات دستكاري بازار، نقدينگي 
به يغما برده از بازار سهام را به بازار بازگردانند و 
سوء مديريت هاي دولتي نيز جاي خود را به تدبير 
واقعي دهد تا اميد حقيقي نسبت به بهبود اقتصاد 

در جامعه شكل بگيرد. 
اخبار رسيده از بازار بورس، حاكي از آن است كه 
روز گذشته شاخص كل بورس با رشد 14 هزارو 
۳10 واحدي ب��ه عدد يك ميلي��ون و 1۶1 هزار 
واحد و ش��اخص هم وزن با رش��د ۲0۶ واحدي 
به عدد ۳70 ه��زار واحد رس��يد. در فرابورس 
نيز ش��اخص با رش��د 1۹ هزار واح��دي به عدد 
17هزارو ۳1۳ واحد رس��يد و نماد هاي مارون، 
ذوب و كوثر بيش��ترين تأثير را در رشد شاخص 
فرابورس داشتند. ارزش معامالت خرد بورس و 
فرابورس به بيش از ۳ هزار و ۶۶5ميليارد تومان 

رس��يد و حدود ۲5ميليارد تومان تغيير خالص 
مالكيت افراد حقيقي به حقوقي بود. 

   رئيس سازمان بورس: ارائه ۲ طرح ويژه 
حمايتي از بازار سرمايه

همچنين رئيس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار 
از ارائه دو ط��رح ويژه حمايتي از بازار س��رمايه 
در ش��وراي مشورتي س��ازمان بورس خبر داد و 
گفت: در نشس��ت اخير رئيس س��ازمان بورس 
اوراق بهادار با اعضاي ش��وراي مشورتي بورس، 
موضوعات و س��رفصل هاي مربوط به »بس��ته 
سياستي پش��تيباني و مانع زدايي بازار سرمايه 
از توليد« و »طرح ارتقاي جايگاه و عملكرد بازار 
سرمايه« ارائه شد و مورد بحث و بررسي اعضاي 
ش��ورا قرار گرفت. محمدعلي دهق��ان دهنوي  
اف��زود: يكي از اي��ن طرح ها در مرك��ز پژوهش 
س��ازمان بورس با هدف آسيب شناسي مسائل 
و چالش هاي بازار س��رمايه پيرامون ايفاي نقش 

پشتيباني و مانع زدايي از توليد تهيه شده و طي 
آن راهكارهايي براي بي��ش از 40 الي 50 مورد 
از چالش ها و مس��ائل بازار س��رمايه، پيش بيني 
شده است. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار ادامه 
داد: در اقدامي ديگر، مقرر شد در طرحي با عنوان 
طرح ارتقاي جايگاه و عملكرد بازار سرمايه، لزوم 
و نحوه تدوي��ن برنامه بهبود جاي��گاه و عملكرد 
بازار سرمايه مطرح و مس��ائل و مشكالت طرح 
شده در قالب كارگروه هاي تخصصي و با حضور 
كارشناسان، صاحبنظران، فعاالن بازار سرمايه و 

مديران بخش هاي مختلف بررسي شود. 
به گفته رئيس س��ازمان بورس اوراق بهادار اين 
موارد به ط��ور مفصل در طرح هاي توس��عه اي 
سازمان گنجانده شده و سازوكار اجرايي شدن 

آنها به زودي ارائه خواهد شد. 
   كاهش قيمت طال ، سكه و ارز 

همچنين روز گذش��ته ش��اهد نزول نرخ دالر از 

محدوده ۲4 ه��زار و 450تومان ب��ه ۲۳ هزار و 
700تومان بوديم و به دنبال اين رويداد نرخ سكه 
طال نيز با نزول ۳00 هزار توماني به 10 ميليون و 

۶00 هزار تومان رسيد. 
اگرچه بازار ارز و طال ابتداي روز گذش��ته نزول 
كرد، اما قيمت ها بعد از ظهر كمي س��فت كرد، 
دليل مقاومت ارز و طال نس��بت ب��ه افت قيمت 
صعود حجم پول است. گفته مي شود چند صد 
هزار ميليارد تومان از شبه پول پتانسيل تبديل 
به پول و ورود ب��ه بازارهايي چ��ون ارز و طال و 
سكه است، از اين رو در مواقع افت قيمت شاهد 
افزايش تقاضا در بازار ارز و طال هستيم. كنترل 
و اصالح بخش پول��ي و مالي ب��راي اصالحات 

اقتصادي مهم است. 
در اين خصوص دبير اتحاديه طال و جواهر با بيان 
اينكه اونس جهاني طال روز شنبه هزار و 7۶5دالر 
قيمت گذاري شده اس��ت، گفت: ه��م اكنون هر 
قطعه سكه طرح جديد 10 ميليون و 580 هزار 
تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 500 هزار 
تومان، نيم سكه 5 ميليون و 800 هزار تومان، ربع 
سكه ۳ ميليون و 750 هزار تومان و سكه گرمي 

۲ميليون و ۳00 هزار تومان به  فروش مي رسد. 
بذرافش��ان اف��زود: همچنين ه��ر مثقال طال 
4 ميليون و 540 هزار توم��ان و هر گرم طالي 
18 عي��ار نيز يك ميلي��ون و 45 ه��زار تومان 

فروخته شد. 
همچنين بعد از ظهر ديروز در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش 
يافت؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲۳ هزار 
و 700 تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۳ هزار 

و 45۳ تومان تعيين  شده است. 
قيمت فروش يورو نيز معادل ۲8 هزار و 7۳5 تومان 
 و قيمت خريد ي��ورو نيز ۲8 ه��زار و 1۶۶ تومان

 اعالم شد.

بورس سبز پوش شد
در جريان مبادالت روز گذشته بازار بورس رشد كرد و قيمت در بازار طال، ارز و خودرو كمي نزول داشت

مدت�ي اس�ت پيامك هايي از س�وي اف�راد س�ودجو درباره 
كارت هوش�مند س�وخت و مق�دار س�هميه ب�ه مال�كان 
خودروهاي ش�خصي ارس�ال مي ش�ود كه الزم اس�ت افراد 
در اين باره هوش�ياري كامل داشته باش�ند و از ارائه هرگونه 
اطالعات ش�خصي و بانك�ي، ارس�ال پيامك و ني�ز پرداخت 
وج�ه ب�ه آدرس ه�اي نامعتب�ر و جعل�ي خ�ودداري كنن�د. 
به گزارش ايسنا، پيام هايي همچون اطالع رس��اني در مورد ميزان 
سهميه سوخت يا راه هاي افزايش سهميه، دريافت كارت سوخت 
بيش��تر و پيام هايي از اين قبيل تماماً جعلي است و هيچ اعتباري 

ندارد و مردم بايد هوشيار باشند و بدانند اطالع رساني در اين موارد 
تنها از س��مت منابع معتبر صورت مي گيرد. به تازگي نيز شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي اطالعيه اي در اين باره صادر و اعالم كرد 
پورتال اطالع رس��اني ب��ه آدرس www.niopdc.ir يا تماس با 
مركز پاسخگويي اين شركت به شماره 0۹۶۲7 بهترين راه اطالع از 
وضعيت سهميه يا صدور كارت سوخت است و هرگونه پيام يا ايجاد 

ارتباط خارج از راه هاي ارتباطي مورد نظر، تأييد نمي شود. 
افرادي كه كارت س��وخت خود را گم كرده اند باي��د براي جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي در س��ريع ترين زمان ممكن به پليس+10 

اطالع دهند و با ارائه مدارك نس��بت به منقضي كردن كارت سوخت 
قبلي و دريافت كارت س��وخت جديد اقدام كنند. در صورتي كه كارت 
سوخت در جايگاه مانده باشد، شخص بايد با مراجعه به جايگاه مورد نظر 
كارت سوخت خود را درخواست كند و اگر به هر دليلي اپراتور اقدام به 
بازگرداندن كارت س��وخت نكرد، فرد مي تواند اين موضوع را از طريق 
سامانه ثبت شكايات و پاسخگويي 0۹۶۲7 پيگيري كند. اگر به هر دليلي 
مالك خودرو تقاضاي كارت سوخت المثني داشته باشد، كارت براي آن 
فرد صادر مي شود و محدوديتي براي آن وجود ندارد اما اعالم شده كه 

افراد در نگهداري كارت خود دقت كافي را داشته باشند.

ماجراي پيامك هاي افزايش سهميه سوخت

ش�ايد كس�ي فكرش را نمي كرد بنزيني كه 
روزگاري پاشنه آشيل اقتصاد و امنيت كشور 
بود، طي ۱۰سال تبديل به كااليي شود كه بتواند 
بخش مهم�ي از منابع ارزي كش�ور را تأمين 
كند؛ موضوعي كه بايد زودتر محقق مي شد. 
به گزارش »ج��وان«، نگاهي به رون��د واردات 
و ص��ادرات اين حام��ل انرژي ط��ي چهار دهه 
اخير نش��ان مي دهد ضعف صنع��ت پااليش و 
بي توجهي دولت اصالحات به ساخت پااليشگاه، 
موجب شد ايران در دهه های 70 و 80 شمسي 
به ي��ك واردكننده محض بنزين تبديل ش��ود. 
پس از پاي��ان جنگ تحميلي در س��ال 1۳۶8، 
دولت وقت تصميم گرفت ب��راي كاهش ميزان 
وابس��تگي به واردات بنزين با طراحي و ساخت 
دو پااليشگاه نفت، به سمت خودكفايي در توليد 

بنزين حركت كند. 
تا سال 1۳7۶، دو پااليشگاه بندرعباس و شازند 
اراك س��اخته ش��د و اميد مي رف��ت در دولت 
اصالح��ات، اين روند ني��ز ادامه ياب��د اما دولت 
بعدي بدون توجه ب��ه اهميت بنزي��ن، نهضت 

پااليشگاه س��ازي را به بهانه غيراقتصادي بودن 
متوقف كرد. در اي��ن دوره، ميزان مصرف بنزين 
رشد قابل توجهي را تجربه كرد و واردكنندگان و 
دالالن بنزين، از اين فضا براي صادرات به كشور 

استفاده كردند. 
رها ش��دن مصرف به حال خود، موجب شد در 
دولت نهم طرح مديريت مصرف سوخت يا همان 
سهميه بندي در دستور كار قرار بگيرد تا از بروز 
يك فاجعه بزرگ جلوگيري شود. همزمان با طرح 
افزايش پااليشگاه هاي كشور و همچنين تعريف 
چندين طرح پااليش��ي، مقرر شد طي 10سال 
آينده نه تنه��ا واردات بنزين صورت نگيرد بلكه 

ايران به صادركننده اين كاال تبديل شود. 
در س��ال 88 امريكايي ها با تمركز روي سوخت، 
صادرات بنزين به اي��ران را تحريم كردند. در آن 
ايام مص��رف بنزين حدود ۶8 ميلي��ون ليتر بود 
كه 45 ميليون ليتر آن از پااليشگاه هاي داخلي 
تأمين مي شد و مابقي به واردات اختصاص يافت. 
با تحريم بنزين، اوضاع به هم ريخت ولي توليد در 

پتروشيمي ها، اين تحريم را شكست داد. 

    نقش مهم يك ابزار
طي س��ال هاي 88 تا ۹۲ مص��رف بنزين تقريباً 
ثابت ماند؛ ارقامي مي��ان ۶5 تا ۶8 ميليون ليتر، 
متوس��ط مصرف بنزين در كش��ور بود كه با به 
مدار آمدن پروژه هاي پااليشي ميزان وابستگي 
به واردات بنزين بين 10 ت��ا 15 ميليون ليتر در 
گردش بود كه بخش مهمي از اين ميزان توسط 
پتروش��يمي ها توليد ش��د و مابقي از روش های 

مختلف تأمين مي شد. 
همه چيز در ثبات قرار داشت تا اينكه وزارت نفت 
در دولت يازدهم بر سر كار آمد. بيژن زنگنه، وزير 
نفت ابتدا از كارت سوخت و نظام سهميه بندي 
دفاع كرد اما به فاصله چند ماه پس از نخستين 
مواضعش، اعالم كرد كارت سوخت موجب آزار 

مردم است و بايد بنزين را تك نرخي كرد. 
با ت��ك نرخي ش��دن بنزي��ن كه هم��ان حذف 
س��هميه بندي بنزين بود، مصرف به حال خود 
رها ش��د و رفته رفت��ه ميزان مص��رف به حدود 
110 ميليون ليتر رسيد، يعني بيش از ۲5درصد 
افزايش مصرف تنها به دليل تصميم اشتباه وزارت 

نفت و دولت. در اين شرايط، انتظار مي رفت پروژه 
70درصدي پااليش��گاه س��تاره خليج فارس به 
بهره برداري نزديك شود ولي اين پروژه با كندي 
بزرگي به پيش رفت تا در اين ميان، واردكنندگان 

و دالالن بنزين كسب سود كنند. 
  ترامپ و صادرات بنزين

روندي ك��ه در توليد و مصرف بنزين بر كش��ور 
تحميل ش��د، يك خطر بالقوه براي كشور بود. 
مصرف شديد بنزين منجر شد تا دلسوزان كشور 
از دولت بخواهند اين وضعيت خطرناك را كنترل 
كنند، عده اي خواس��تار احياي س��هميه بندي 
بنزين و كارت سوخت ش��دند اما وزارت نفت در 
برابر اين اي��ده مقاومت كرد چراك��ه معتقد بود 
اين كار، در هيچ جاي جهان انجام نمي ش��ود و 
اگر كارت س��وخت دوباره برگردد، نشان دهنده 

بي عقلي قوه تصميم گير كشور است!
اي��ن مقاومت اما ت��ا روزي كه ترام��پ از برجام 
خارج شد، وجود داشت. با برقراري دوباره نظام 
تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران، 
فروش نفت كش��ور دچار مشكالت بسياري شد 
و تأمين منابع ارزي س��خت تر از گذش��ته شد. 
صادرات نفت به بن بس��ت خورد ت��ا دولت براي 
تأمين درآمدهاي خود به فكر سهميه بندي بنزين 
بيفتد. با توجه به دو برابر شدن توليد بنزين كشور 
كه مديون تكميل پااليشگاه ستاره خليج فارس 
بود، فرصت بي نظيري براي صادرات فرآورده هاي 
نفتي مهيا ش��د. دولت تصميم گرفت با احياي 
س��هميه بندي بنزين، ميزان مص��رف را كاهش 
دهد كه همين نيز ش��د. آبان ۹8 بنزين باز هم 
س��هميه بندي را تجربه كرد تا روزانه بين ۲5 تا 
۳0 ميليون ليتر بنزين براي صادرات در دس��ت 

وزارت نفت قرار بگيرد. 
بين ۳ تا 5ميلي��ارد دالر، مجموع درآمدهاي 
بنزين از اين بخش بود اما براي آن هزينه هاي 
زيادي داده شد؛ هزينه هايي كه به دليل حذف 
كارت سوخت و سهميه بندي بنزين به كشور 
تحميل ش��د و اگر اي��ن اتف��اق رخ نمي داد، 
هيچ گاه براي كشور بحران امنيتي و اقتصادي 

ايجاد نمي شد. 
هم اينك مصرف بنزين بين 75 تا 80 ميليون ليتر 
است كه با توجه به افزايش ظرفيت پااليشي طي 
سال هاي آينده، ايران به يكي از صادركنندگان 
بزرگ بنزين جهان تبديل مي شود كه البته اگر 
سياست هاي شخصي برخي وزرا به كشور تبديل 
نمي شد، اين روزها تحريم ها فشار زيادي بر كشور 

وارد نمي كرد.
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