
اوايل دول��ت يازدهم بود ك��ه تغيير و 
تحوالت مديريت��ي به جاده مخصوص 
رس��يد. در آن زمان با تغيير مديريت ارشد آبي پوشان 
فروش سايت هاي خودروس��ازي در راس برنامه هاي 
شفاف سازي و مديريت مالي جاده مخصوصي ها قرار 
گرفت. هر چند كه در آن زمان وضعيت مالي آبي پوشان 
به وخيمي اوضاع مالي نارنجي پوشان نبود اما يكي از 
نخستين تصميم گيري ها فروش سايت هاي خودرويي 
بود كه بدون پشتوانه بازگشت سرمايه اقتصادي، تنها 
به مدد مصوبات سفر هاي استاني دولت نهم و دهم در 
استان هاي مختلف ايجاد شده و سرمايه هاي زيادي از 
شركت هاي خودروساز را راكد كرده بود. به اين سبب 
زماني كه چوب  فروش سايت هاي خودرويي به زمين 
زده شد يكي از سالطين واردات ايراني خواهان خريد 
سايتي در مركز كشور شد كه س��رمايه گذاري بسيار 
خوبي براي آن ش��ده بود. به اين جهت آبي پوش��ان با 
امضاي قولنامه ف��روش 60 ميليارد توماني، س��ايت 
سمنان ش��ان را به خانواده گرامي ه��ا واگذار كردند تا 
اين خانواده ك��ه خود وارد كننده اصل��ي خودروهاي 
كره اي بودند با برگزاري نشس��ت خبري اعالم كنند 
كه كره اي ها رابه قلب ايران خواهند آورد و خودروهاي 

كره اي را از اين پس در سمنان توليد مي كنند. 

 در آن زمان دو طرف معامله راضي بودند هم آبي پوشان 
كه توانسته بودند نخستين تصميم مديريت مالي شان 
را عملي كنند و خريداري كه به پشتوانه دوستي چند 
س��اله با كره اي تصور مي كرد مي توان��د از وارد كننده 
صرف به خودروس��ازي تبديل شود كه هم اكنون نيز 

بازار خوبي را در اختيار دارد. 
اما همه ماجرا به اينجا ختم نش��د و بعد از گذشت دو 
س��ال هرچند كه خريدار جديد سايت سمنان، تصور 
مي كرد خيلي س��ريع جواب خواه��د داد و كره اي ها 
همان طور ك��ه دس��ت وي را در واردات خودروهاي 
كره اي فش��رده بودند در توليد هم خواهند فش��رد؛ 
هيچ خبري از ورود كره اي  ها نش��د و سرمايه چند ده 
ميلياردي خانواده گرامي ها ب��ه جاي ورود به چرخه 

توليد در سايت سمنان دچار خاك خوري شد. 
به اين س��بب بود كه هيات مديره س��ايت سمنان كه 
حاال به هيات مديره خودروسازي فردا تغيير نام داده 
بودند به جاده مخصوص بازگشتند تا شايد فروشنده 
اصلي بعد از دو س��ال به كمك آنها بيايد. آبي پوشان 
جاده مخصوص كه حاال حال و روز بهتري را نسبت به 
روزهاي فروش سايت هاي مختلف شان داشتند اين بار 
هم دست رد به س��ينه خريدار نزده و توافق كردند تا 
در مرحله اول با تجهيز اين كارخانه به خدمات فني و 
مهندسي چراغ اين كارخانه را روشن كنند و در مرحله 
دوم اين كارخانه براي ايران خودرويي ها 6 هزار سمند 

توليد كند تا ش��ايد از اين پس چ��راغ خط توليد اين 
خودروسازي خاموش نشود. 

 س��ايت س��منان كه هم اكنون 110ميلي��ارد تومان 
سرمايه گذاري را درخود مي بيند، از سوي مسووالن 
استاني به عنوان سومين خودروساز بزرگ لقب گرفته 
و به جوانان اين استان نويد داده اند كه مشكل اشتغال 

اين شهر با رونق اين سايت حل خواهد شد. 
مسووالن استاني براي نخستين بار در سال 93 بود كه 
بحث ايجاد سومين خودروسازي بزرگ كشور به نام 
سمنان را بر سر زبان ها انداختند و با استناد به مصوبه 
دولت و وجود سايتي خودرويي در اين استان كمر به 
همت بستند تا سمنان صاحب سومين كارخانه بزرگ 
خودروسازي كشور شود. در آن زمان حتي مسووالن 
اس��تاني با تكيه بر توان قطعه سازي اين استان تاكيد 
كردند كه اي��ن كارخانه مي تواند س��االنه 100 هزار 

خودرو توليد كند. 
شايد به همين دليل هم بود كه مجتبي رضايي، معاون 
برنامه ريزي و اشتغال اس��تانداري سمنان با تاكيد بر 
حمايت هاي همه جانبه مسووالن سمناني گفته بود: 
»انتظار مي رود خودروسازي فردا كه به زودي در استان 
س��منان با هدف توليد خودروهاي سواري راه اندازي 
خواهد شد به سومين شركت بزرگ خودروساز كشور 
تبديل شود. مسووالن استان سمنان هرگونه حمايت 
الزم را براي توسعه شركت و آغاز هرچه سريع تر توليد 

در اين س��ايت انج��ام خواهند داد. انتظ��ار داريم اين 
خودروس��ازي به تمام معنا به يك خودروساز قوي با 
حداقل ظرفيت توليد ساالنه 100 هزار دستگاه تبديل 
ش��ود و هرچه س��ريع تر خط رنگ و پرس شاپ در آن 

راه اندازي شود.«
 وحاال در زماني كه هيونداي كره اي به جاي س��منان 
ب��ه كرمان رفته ت��ا در كارخان��ه اي كه پي��ش از اين 
نيز س��ابقه توليد در آن را داش��ته خودرو توليد كند، 
ش��ريك وارد كننده كره اي ها كارخانه اش را با حضور 
رييس جمهور افتتاح كرد تا به جاي خودروي كره اي 

خودروي وطني را مونتاژ و توليد كند. 
روز پنجشنبه و در جريان سفر يك روزه روحاني به شهر 
پدري اش كارخانه خودروسازي سمنان رسما افتتاح 
شد تا شايد با ايجاد خط رنگ و بدنه در سال هاي آينده 
آرزوي سمناني ها براي ايجاد سومين خودروساز بزرگ 

كشور به نام شان زده شود. 
طبق گزارش هاي منتشر شده؛ اين خط توليد خودرو 
در فار نخس��ت روزانه ۲0 دس��تگاه خودرو سمند به 
سفارش گروه صنعتي ايران خودرو توليد خواهد كرد. 
اين واحد توليدي با سرمايه گذاري بيش از هزار ميليارد 
ريالي بخش خصوصي با همكاري گروه صنعتي ايران 
خ��ودرو در دو بخش »خدمات فني – مهندس��ي« و 
»سفارش كار« فعال و وارد چرخه اقتصادي، توليدي 

و اشتغال كشور شد. 
با بهره برداري از خط توليد سمند، 1۵0 نفر به صورت 
مستقيم مش��غول به كار خواهند ش��د، عالوه بر آن، 
آغاز ب��ه كار اين خط توليد خودرو باعث اش��تغالزايي 
غيرمس��تقيم در بخش خدمات و رون��ق اقتصادي در 

منطقه سمنان خواهد شد. 
صنايع اتومبيل س��ازي فردا با س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي و در زميني به مساحت ۵0 هكتار ايجاد شده 
است. اين كارخانه )ايران خودرو سمنان( در راستاي 
سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و رويكرد وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در س��ال 139۲ به بخش 

خصوصي واگذار شد. 
حس��ن روحاني در حاش��يه افتتاح دو ف��از كارخانه 
خودروسازي سمنان گفته است: »امروز خوشبختانه 
صنعت خودروسازي داراي پيشرفت هاي قابل قبولي 
اس��ت كه افتتاح يكي ديگر از كارخانجات اين صنعت 
در سمنان مي تواند دس��تاورد عظيمي براي توسعه و 
اشتغال اين استان باش��د. خوشبختانه تا جايي شاهد 
پيشرفت هاي صنعتي در حوزه خودروسازي هستيم 
كه توليد 90 درصد قطعات س��مند در داخل مشهود 
است كه اين امر در سالي كه به نام توليد داخلي، اشتغال 
و توسعه نامگذاري شده، امري درخور توجه محسوب 
مي ش��ود. بايد در همه زمينه ها توليد را افزايش دهيم 
و اين اصل مهم و قابل توج��ه به ويژه در صنعت هايي 
مانند خودرو كه زمينه هاي آن فراهم است بايد نمود 
بيشتري داشته باش��د تا در راستاي تحقق شعار سال 
موفق باش��يم. امروز يك��ي از سياس��ت هاي دولت و 
خودروسازان حركت به س��وي ظرفيت اسمي توليد 
است تا بتوانيم در راستاي توسعه صنعتي به خصوص 
در حوزه خودرو سازي موفق عمل كنيم كه اين امر جز 

در سايه همت و همدلي ميسر نمي شود.«
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سفربهسمنانيكساعتهشد
عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي 
گف��ت: ش��ركت قطاره��اي حومه اي 
بالفاصله بعد از ابالع برنامه شش��م در كشور راه اندازي 
مي شود. دولت يازدهم به دنبال ايجاد تغيير بنيادين در 
نظام حمل و نقل بين كالنشهرها و شهرهاي حومه اي 
آنها است. وي دستور حسن روحاني در خصوص اتصال 
پنج مركز استان به راه آهن سراسري را در همين راستا 
ارزيابي و تصريح كرد: روزانه 18 ميليون نفر بين مراكز 
اس��تاني و كالنشهرها و ش��هرهاي حومه آنها جابه جا 
مي ش��وند و اين جابه جايي عمدت��ا از طريق خودروي 
ش��خصي انجام مي ش��ود كه عالوه بر غيرايمن بودن 
سفرها، ترافيك و مصرف سوخت زيادي به همراه دارد. 
دولت به منظور بهبود محيط زيست و ايمني جاده ها به 
دنبال انتقال بخشي از اين ترافيك از جاده ها به خطوط 
ريلي اس��ت كه هم ايمني بيش��تري دارد و هم هزينه 
كمتري به كش��ور تحميل مي كند. وي ب��ا بيان اينكه 
براي رفع اين مشكل نيازمند سيستم راه آهن حومه اي 
هس��تيم گفت: ايجاد راه آهن حومه اي در برنامه ششم 
به تصويب رس��يده و لذا بعد از ابالغ اين برنامه شركت 
قطارهاي حومه اي در كشور راه اندازي مي شود. وزير راه 
و شهرسازي از پروژه راه آهن حومه اي تهران-گرمسار به 
عنوان يك پروژه مهم نام برد و تصريح كرد: در اين پروژه 
11۴ كيلومتر خط قطار حومه اي ايجاد و امروز رس��ما 
افتتاح ش��د. وي با بيان اينكه مردم تاكنون براي تردد 
بين تهران و گرمسار با توجه به ترافيك پايتخت حدودا 
دو س��اعت صرف مي كردند اضافه كرد: ب��ا افتتاح اين 
خط عالوه بر ايمني باالي سفرهاي ريلي مسير تهران-

گرمسار به كمتر از يك ساعت رسيد. اين عضو كابينه با 
بيان اينكه خط مشابه اين خط تهران- گرمسار در قزوين 
نيز در حال اجراست، گفت: خطوط 3 و ۴ قطار حومه اي 
نيز بين تهران و كرج در حال احداث و در آستانه افتتاح 
قرار دارد.  وي با بيان اينكه خطوط ريلي ديگري در حومه 
ش��هرهاي بزرگ در حال ساخت و طراحي است اظهار 
كرد: پروژه هاي ديگري در تبريز- مراغه، تبريز- جلفا، 
جلفا- بندر امام، اهواز- خرمش��هر، اهواز- انديمشك، 
مشهد- سرخس، مشهد–نيشابور، اصفهان- بهارستان، 
اصفهان- فوالدش��هر، نجف آباد- اصفهان و... در حال 
ساخت و پيگيري است. اين مقام ارشد اجرايي با بيان 
اينكه به دنبال يك سيستم قطار حومه اي هستيم، ادامه 
داد: با توجه به ارزان بودن و ايمني باال، عموم مردم اقبال 

بسيار بااليي به سفرهاي ريلي دارند. 
آخوندي از افزايش زيرساخت هاي ريلي در كشور خبر 
داد و افزود: عالوه بر نوسازي ناوگان مسافري و باري به 
طور مثال تنها در شرق تهران صندلي هاي ناوگان هاي 
مسافري از 6۴ هزار در سال 139۵به 136 هزار صندلي 

افزايش يافته است.
 وي با بيان اينكه قطار حومه اي محدود به حمل و نقل 
مسافري نمي شود، خاطرنشان كرد: اين طرح به دنبال 
تغيير الگوي سكونت گزيني در حومه تهران و كالنشهرها 
است. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ايجاد ارتباط و 
تسهيل در رفت و آمد از تمركز در يك نقطه جلوگيري 
مي كند، افزود: وقتي در فاصله يك س��اعت مي توان از 
تهران به گرمسار رس��يد اين روند به برداشتن تمركز 
از ته��ران كمك مي كن��د و عالوه بر آن دسترس��ي به 

كالنشهرها را براي شهرهاي حومه آسان تر مي كند.
 اين عضو كابين��ه يازدهم از برنامه ري��زي براي ايجاد 
مراكز توسعه شهري در اطراف ايس��تگاه ها خبر داد و 
تصريح كرد: عالوه بر اينه��ا اين فرآيند مي تواند توزيع 

بيمارستان ها و مراكز دانشگاهي را بهبود ببخشد. 
آخوندي با بيان اينك��ه ايران امروز از ت��وان بااليي در 
ريل گذاري برخ��وردار اس��ت، ادام��ه داد: روزانه پنج 
كيلومتر ريل گذاري در سطح كشور در حال انجام است. 
وي با بيان اينكه اين س��رعت در ريل گذاري در تاريخ 
كشور ما سابقه ندارد، گفت: دولت يازدهم در اين چند 
سال با وجود تنگناهاي مالي 6۵00 ميليارد تومان در 

حوزه هاي ريلي سرمايه گذاري كرده است. 
وي از سرمايه گذاري 1600 ميليارد توماني در بخش 
واگن هاي مسافري و باري و لكوموتيوها در اين چند 
س��ال خبر داد و افزود: 1880 واگ��ن باري جديد به 
ناوگان باري و 180 واگن مسافري به ناوگان مسافري 
كشور افزوده شده است. اين مقام ارشد اجرايي با بيان 
اينكه تا پيش از اين دولت با واگن هاي 6۴ ساله تردد 
مي ش��د، اظهار كرد: با ايجاد زيرس��اخت ها و خريد 
تجهي��زات از تردد با واگن هاي عمر باال در اين دولت 

جلوگيري شده است. 
وزير راه و شهرس��ازي از افتتاح 6 پروژه راه س��ازي در 
س��فر امروز رييس جمهوري به اس��تان س��منان خبر 
داد و گفت: محور ش��اهرود- مياندش��ت، تعريض ۵۲ 
كيلومت��ر، افتتاح قطار حومه تهران-گرمس��ار، افتتاح 
محور گرمسار- چنداب به طول 90 كيلومتر، بهسازي 
محورهاي شاهرود-گرگان و شاهرود-آزادشهر، تقاطع 
غيرهمس��طح درجزين، دو باب پل روگذر در فرودگاه 
شاهرود، سيستم روش��نايي آزادراه حرم تا حرم و... از 
جمله پروژه هاي افتتاح شده حوزه راه و شهرسازي در 

سفر رييس جمهوري به سمنان است. 
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واردات تركيه از ايران در ۲ ماهه نخس��ت سال جاري 
ميالدي با رش��د ۵0 درصدي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به 1/1۵ ميلي��ارد دالر رس��يد. آمارهاي 
منتشر شده توس��ط اداره آمار تركيه نشان مي دهد 
مبادالت تجاري ايران با اين كشور در ۲ ماهه نخست 
سال جاري ميالدي رش��د ۲9 درصدي داشته است. 
مبادالت تجاري ايران و تركيه در ۲ ماهه نخست سال 
جاري ميالدي      1/71۲ ميليارد دالر اعالم شده است. 
اين رقم در ۲ ماهه نخست سال قبل 1/3۲3 ميليارد 
دالر بوده است. بر اساس اين گزارش صادرات تركيه 
به ايران در ماه هاي ژانويه و فوريه ۲017 با رشد     0/۵ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
و به ۵6۲ ميليون دالر رسيده است. تركيه در ماه هاي 
ژانويه و فوريه س��ال قبل ۵60 ميلي��ون دالر كاال به 
ايران صادر كرده بود. واردات تركيه از ايران در ۲ ماهه 
نخست امسال رشد قابل توجه ۵0 درصدي نسبت به 

مدت مشابه سال قبل داشته است. 

منابع هندي گفتند ايران به تالفي تصميم دهلي نو براي 
كاهش واردات نفت از اين كشور، مهلت پااليشگاه هاي 
هندي براي پرداخت پول نفت خريداري شده از تهران 
را به ميزان يك س��وم كاهش داده است. ايران به تالفي 
تصميم دهلي نو براي كاهش واردات نفت از اين كشور، 
مهلت پااليش��گاه هاي هندي براي پرداخت پول نفت 
خريداري ش��ده از تهران را به ميزان يك سوم كاهش 
داده و نرخ كرايه حمل نفت به سواحل هند را نيز باال برده 
است. ايران، سومين تامين كننده بزرگ نفت هند، قبال 
به پااليشگاه هاي هندي اي نظير ايندين اويل و مانگالور 
90 روز مهلت مي داد تا پول نفت خريداري شده از اين 
كش��ور را پرداخت كنند. اما به گفته منابع آگاه اكنون 
تهران اين مهلت را ب��ه 60 روز كاهش داده و اين بدان 
معناست كه شركت هاي ايندين اويل و مانگالور بايد به 
جاي 90 روز در عرض 60 روز حساب نفتي خود با ايران 
را تسويه كنند؛ ش��رايط فروش نفت ايران جذاب ترين 
شرايط براي پااليشگاه هاي نفتي هند محسوب مي شود. 

محمدعلي رضايي، قائم مقام نماين��ده ولي فقيه در 
بنياد مسكن با بيان اينكه از دولت مي خواهيم جهت 
جلوگيري از هجرت روستاييان براي جوانان روستايي 
ايجاد اشتغال كند، گفت: با همكاري بنياد مستضعفان 
و بهزيستي ساخت 7737 واحد براي خانوارهاي داراي 
دو معلول در دست ساخت است. تا امروز يك ميليون و 
700 هزار واحد مسكوني در روستا توسط بنياد مسكن 
انقالب بازسازي و بهسازي شده است. وي با بيان اينكه 
وظيفه بنياد مسكن اين است كه در مناطق آسيب ديده 
به مردم كمك كند، تصريح كرد: تاكنون يك ميليون 
و 370 هزار واحد مسكوني آسيب ديده از جنگ، سيل 
و زلزله براي مردم خانه سازي شده است. وي ادامه داد: 
در سال 139۵ بالغ بر ۴7 هزار واحد مسكن روستايي 
در استان هاي بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، 
كرمان، فارس، مركزي، خراسان شمالي، چهارمحال و 
بختياري، گيالن و مازندران ساخته شده و در اختيار 

مردم قرار گرفته است. 

قيمت هر اونس طال با يك درصد افزايش به 1۲63 دالر 
و ۵3 سنت رس��يد. در حالي كه پس از حمله موشكي 
امري��كا به يك پاي��گاه هوايي ارتش س��وريه، تنش ها 
احتماال در سوريه باال خواهد گرفت و در اين وضعيت 
سرمايه گذاران به دنبال محلي امن براي سرمايه گذاري 
هستند، قيمت طال امروز با بيش از يك درصد افزايش 
به باالترين رقم طي ۵ ماه گذشته رسيد. دونالد ترامپ، 
رييس جمه��وري امري��كا در واكنش ب��ه آنچه حمله 
مرگبار شيميايي ارتش سوريه به منطقه تحت كنترل 
مخالف��ان خوانده، دس��تور حمله موش��كي به پايگاه 
هوايي الشعيرات سوريه را صادر كرده است. بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اون��س طال امروز با يك درصد 
افزايش به 1۲63 دالر و ۵3 سنت رسيد. در اوايل جلسه 
امروز قيمت طال تا 1/۴ درصد رشد داشت و به باالترين 
رقم از 10 نوامبر تاكنون يعني 1۲69 دالر و ۲8 سنت 
رسيد. فلز زرد در مسير ثبت چهارمين افزايش قيمت 
هفتگي متوالي قرار دارد. قيمت طالي امريكا نيز امروز 

با يك درصد افزايش به 1۲66 دالر رسيد.

افزايشصادراتايرانبهتركيه

كاهشمهلتپرداخت
بدهيهنديها

ساختخانهبرايمعلوالن

قيمتطالدربازارجهاني

 ۵۰ درصد 

يك سوم 

۷۰۰۰ خانه 

۱۲۶۳ دالر

در هفته گذشته در بورس تهران معامالت نسبتا كم حجمي انجام پذيرفت، طي سه روز كاري گذشته قندي ها شرايط متفاوتي 
را تجربه كردند. اين نمادها كه در روز اول تا آستانه ۵ درصد رشد كردند در دو روز پاياني شاهد افت قيمتي بودند. 

در معامالت بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي ش��روع س��ال 1396 ديده مي شود قندي ها شرايط مثبتي را تجربه مي كنند به 
طوري كه اكثر نمادهاي قندي با صف خريد همراه بود و در روزهايي ديده ش��د كه تمام نمادهاي اين گروه تا آس��تانه ۵ درصد 
رشد كردند در نخستين روز معامالتي هفته گذشته نيز اين صف خريد وجود داشت اما در دو روز پاياني اين هفته شرايط آنها تا 

حدودي متفاوت شد و تعداد زيادي از نمادهاي آن روند كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند. 
در نخس��تين روز از معامالت هفته گذشته سيماني ها رشد قابل توجهي از خود نشان داده اند و به جز اندكي نمادها در اين گروه، 
مابقي ش��اهد رشد نس��بتا خوبي بودند به طوري كه در تعدادي از نمادهاي اين گروه صف خريد مشاهده مي شود همچنين در 

آخرين روز معامالتي هفته گذشته هم اكثريت نمايندگي سيماني روند رو به رشدي را تجربه كردند. 
نمادهاي معامالتي مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا(، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و تعدادي از پااليشي ها نمادهايي 
بودند كه در سه روز كاري هفته گذشته بيشترين تاثير را روي شاخص كل بازار نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادر تهران گذاشتند. 
دماس��نج بازار سرمايه كه در ابتداي هفته گذش��ته در تراز 77 هزار و ۵8۴ واحدي قرار داشت در سه روز كاري 10۵ واحد رشد 
كرد و به رقم 77 هزار و 689 واحدي رس��يد. همچنين شاخص آزاد شناور با ۲۵1 واحد رشد از رقم 8۵ هزار و ۲36 واحدي رقم 

8۵ هزار و ۴87 واحدي واحدي را تجربه كرد. 
عالوه بر اين ش��اخص بازار اول با ۲ واحد افت، تا رقم ۵۴ هزار و ۵۲6 واحدي پايين آمد اما شاخص بازار دوم 6۵0 واحد باال رفت 

و در تراز 168 هزار و 791 واحدي نشست. 

مصرف برق در شهري همچون تهران كه لقب پايتخت را ازآن خود كرده بي شك نسبت به شهرهاي ديگر بيشتر است و اين در شرايطي 
است كه امروزه تنها از برق براي روشنايي استفاده نمي شود چراكه فارغ از مصارف صنعتي، تجاري و كشاورزي صنعت برق جنبه تبليغ 
و زيبايي نيز به خود گرفته اس��ت. ايسنا در گزارشي نوشت، 77 درصد مشتركان تهراني خانگي هستند كه ۴۲ درصد مصرف برق را 
به خود اختصاص مي دهند، 1۴/۵ درصد مش��تركان نيز تجاري و 8/7 درصد مشتركان عمومي هستند كه به ترتيب ۲۲ و ۲۵ درصد 
مصرف را به خود اختصاص مي دهند. در سال 9۵ نسبت به سال قبل خود پنج درصد رشد مصرف را در استان تهران شاهد بوديم كه 
طبق گفته كارشناسان براي اينكه اين پنج درصد مصرف را براي مدت ۴00 ساعت تامين كنيم بايد ميلياردها تومان هزينه كرد كه 
اين مساله هيچ توجيه اقتصادي ندارد اما اگر تنها 10 درصد در تهران صرفه جويي در مصرف صورت گيرد ۴۵0 مگاوات نيروگاه احداث 

مي شود يعني جلوي ۴۵0 ميليون دالر سرمايه گذاري جديد گرفته خواهد شد. 
در همين راستا نيز برقي ها برنامه هايي را براي گذر از پيك تابستان سال 1396 به منظور بهينه سازي و مدرن كردن شبكه درنظر گرفته اند 

لذا در حال حاضر پروژه ۵0 ميليارد توماني براي گذر از پيك تابستان و اصالح نقاط آسيب پذير شبكه در حال اجرا قرار گرفته است. 
از سوي ديگر نزديك به 8۵ درصد مشتركان تا 30 كيلووات در ساعت برق مصرف مي كنند كه البته اين ميزان يك مصرف استاندارد 
است به طوري كه با توجه به اين  مساله 8۵ تا 90 درصد مردم ماهانه تنها 10 هزار تومان بهاي برق مصرفي خود را پرداخت مي كنند و 

تنها چهار درصد از مشتركان جزو پرمصرف ها هستند و مصرفي بين ۴00 تا ۵00 كيلووات ساعت در ماه دارند. 
عالوه بر اين در حال حاضر ۲8 هزار كنتور ديماندي، هوشمند شده همچنين ۴6 درصد كنتورهاي قديمي مشتركان تعويض شده و 
۴۵0 پست مهم به اتوماسيون تجهيز شده است. بايد اين نكته را نيز تاكيد كرد كه در حال حاضر در سطح استان تهران پنج مركز كنترل 

و ديسپاچينگ وجود دارد كه به طور شبانه روزي شبكه را رصد مي كند. 

بازاركمرمقفرورديندامنبورسراگرفت
نيروبورس

 س��ال نو شروع شده و مردم در فكر اين هستند پول خود را كجا 
ببرند كه بتوانند بخش��ي از هزينه هاي خود را از پس اندازشان 
تامين كنند؛ اما بانك مركزي مي گويد كه ارايه سود باال، نشانه 
موفقيت بانك نيست. س��ال جديد از راه رسيده و برخي در اين 
فكرند كه امس��ال، تصميم جديدي ب��راي پس اندازهاي خود 
بگيرند تا بلكه س��وددهي بيشتري داشته باش��ند؛ سودي كه 
حداقل بخشي از هزينه هاي آنها را تامين كرده و شرايط بهتري 
را پيش روي اين مبالغ هر چند ناچيزشان قرار دهد. در اين ميان، 
ش��رايطي كه اكنون بر بازارهاي مختلف در اقتصاد ايران حاكم 
است، فلش س��ودآوري مطمئن و بي دغدغه، بدون ماليات و از 
دست رفتن بخش��ي از اصل سرمايه را به سمت بانك ها هدايت 
مي كند؛ بانك هايي كه اكنون محل امني براي سپرده هاي خرد 
مردم شده اند و حداقل مبالغ مطمئني را براي آنها به عنوان سود 
به همراه دارند؛ يعني يك س��پرده گذار، اين دغدغه را ندارد كه 
سود پولش كم و زياد شود يا اينكه، بخشي از آن به عنوان ماليات 
از كف او برود. در چنين وضعيتي، بانك ها نيز كه با مضيقه هاي 
بسيار مواجهند و بخش عمده اي  از دارايي هاي آنها، منجمد بوده 
و در ساختمان هايي بلوكه شده كه بازارشان كساد است، ترجيح 
مي دهند با هر روش��ي كه شده، حتي رقابت هاي ناسالم بانكي، 
منابع مالي مردم را به سمت خود هدايت كنند؛ به همين دليل، 
طرح هاي جذابي را هر چند وقت يك بار رو مي كنند. عمده اين 
طرح ها با محور توزيع بيش��تر سود بين سپرده گذاران متمركز 
اس��ت و بانك ها تالش دارند از هر فرصتي استفاده كرده تا بلكه 
منابع مالي مردم را به س��مت خود جلب كنند. البته آنها كف و 
حداقلي را هم براي جذب س��پرده ها و ارايه س��ود بيشتر از حد 

معمول برگزيده اند كه اعداد و ارقام متفاوتي را در بر مي گيرد. 
اما حال سياس��تگذار پولي و بانكي به صراحت به مردم هشدار 
مي دهد كه ارايه سود باال، نشانه يك بانك موفق نيست و برخي 
بانك ها به دليل اينكه وضعيت نامناسبي دارند، اقدام به توزيع 
سود بيشتر مي كنند؛ بنابراين مردم اين تصور را نداشته باشند 
كه اگر سود بيشتري دريافت مي كنند؛ حتما سپرده هاي شان در 

جايي امن، نگهداري مي شود. اين سخن مسووالن بانك مركزي، 
هشدار جدي به سپرده گذاران است كه چندان نسبت به آينده 
برخي بانك ها و سپرده هاي ش��ان خوش��بين نباشند، اگرچه 
به هرحال تدابيري هم انديش��يده ش��ده كه چنانچه بانك ها با 
مش��كالتي در اين عرصه مواجه شده و ديگر توان ادامه مسير را 
نداشتند، صندوق ضمانت سپرده ها ريسك آن را پوشش دهد. 

ولي اهلل س��يف، رييس كل بانك مركزي مي گويد: بانكي كه در 
حال ورشكستگي بوده، ممكن است نرخ سود باال بدهد تا بتواند 
شرايط را تغيير دهد. بانك مركزي به تمام سپرده گذاران بانك ها 
عالمت مي دهد تا در اين راستا مراقب باشند. بر اين اساس مردم 
فكر نكنند تمام بانك هايي كه از بانك مركزي مجوز دارند، در 
وضعيت يكس��اني قرار گرفته اند، بلكه ممكن است در شرايط 
فعلي، بانك هايي كه نرخ س��ود باال دارند، يكي از داليل ش��ان 
اين باشد كه ريس��ك بااليي مي دهند. نرخ باال احتمال ريسك 
باال هم دارد. ممكن اس��ت آن بانك در شرف ورشكستگي قرار 
داشته باشد و چاره اي جز پرداخت نرخ سود باال نداشته باشد، 
يعني م��ردم نبايد جذب بانك هايي ش��وند كه نرخ س��ود باال 
مي دهد، بلكه بايد اين احتمال را هم بدهند كه ممكن است در 
پس پرده ريسكي هم در كار باشد. متاسفانه مردم به هشدارها 
توجه نمي كنند و حتي به خاطر يك تا دو درصد س��ود بيشتر، 
در موسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز سرمايه گذاري كرده و 
سرمايه هاي ش��ان را به خطر مي اندازند. بانك مركزي به مردم 
هشدار مي دهد كه همه بانك هاي مجوزدار مثل هم نيستند و 
بايد دقت شود كه كدام بانك سالم عمل مي كند. در اين شرايط، 
پرداخت سود باال نشانه ريسك باالتر است پس نبايد مالك براي 

سرمايه گذاري بانك ها، نرخ سود باالتر باشد. 
بر اين اساس، اين نخستين باري نيست كه بانك مركزي نسبت 
به سپرده گذاري در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هشدار 
داده ب��ود، اما تا به حال ب��ا اين صراحت به مردم هش��دار داده 
نشده بود كه بايد مراقب نرخ سود بانكي در بانك هاي رسمي و 

مجوزدار هم باشند. 

حمالت هوايي امريكا به س��وريه موجب كاهش ارزش شاخص 
دالر در برابر س��اير ارزهاي اصلي در ب��ازار معامالت جهاني ارز 
در روز جمعه ش��د. به دنبال حمالت موشكي امريكا به سوريه، 
شاخص ارزش دالر در برابر شش سبد اصلي ارز جهان با 3 دهم 
درصد كاهش روبه رو شد. همچنين ارزش دالر در برابر ين ژاپن 
هم روند نزولي هفتگي 8 دهم درصد را تجربه كرد. البته انتشار 
اخبار حمالت هوايي امريكا به سوريه، آمار كاهش بيكاري اياالت 
متح��ده را كه كانون توجهات اقتصادي ب��ه دليل قوت گرفتن 
افزايش نرخ بهره بانكي از س��وي فدرال رزرو را در س��ال جاري 
ميالدي در روز جمعه به همراه داش��ت، تحت الشعاع خود قرار 
داد. همچنين يورو هم با روند نزولي هفتگي يك دهم درصد در 
برابر ساير ارزهاي اصلي روبه رو شد؛ اما اين روند كاهشي در برابر 

ين ۴ دهم درصد گزارش شده است. 
كاهششاخصبورسآسياوامريكا

همچنين حمالت هوايي امريكا ش��اخص بورس اين كش��ور و 
آس��يا را با روند نزولي روبه رو كرد؛ اما قيمت طال به بيش��ترين 
رقم در ۵ ماه اخير رس��يد. حمالت هوايي امريكا به يك پايگاه 
هوايي در روسيه، عالوه بر كاهش قيمت جهاني نفت، شاخص 
بورس كشورهاي آسيايي و بورس خود اياالت متحده امريكا را 
هم به همراه داشت. در همين حال با انتشار اخبار حمله امريكا 
به س��وريه، در ب��ازار معامالت آتي بورس وال اس��تريت اياالت 
 S&P( با ۴۴ واحد كاهش، بورس )متحده، شاخص )داو جونز
۵00( هم با ۵ واحد روند نزولي و شاخص )مزدك( هم 1۲ واحد 
تنزل روبه رو شد. همچنين شاخص بورس كشورهاي آسيايي 
هم از گزند حمالت امريكا به سوريه در امان نماند و روند كاهشي 

را تجربه كرد. 
بر همين اساس، شاخص بورس )نيكي( ژاپن ميانگين كمترين 
ميزان خود در ۴ ماه اخير را با رس��يدن ب��ه 18۵17/۴3 واحد 
تجربه كرد، )كاسپي( كره جنوبي هم با ۵ دهم درصد معادل 1/۲ 
درصد روند نزولي به ۲1۵1/73 واحد رس��يد و شاخص بورس 
)ASX ۲00( اس��تراليا با 11 دهم درصد معادل 6/۲1۵ واحد 

كاهش به 1866۴/63 واحد رسيد؛ ضمن اينكه شاخص )هنگ 
سنگ( هنگ كنگ هم 6۲ دهم درصد روند نزولي را تجربه كرد. 
اما در چين دو شاخص بورس )شانگهاي( و )شنزن( هر كدام با 
۲۲ دهم درصد و ۴3 دهم درصد روند صعودي روبه رو ش��دند. 
البته قيمت منطقه اي طال هم با 1/۵ درصد رش��د به يك هزار و 
۲6۴ دالر و ۴0 سنت در هر اونس رسيد كه بيشترين رقم در ۵ 

ماه اخير محسوب مي شود. 
نفت55دالرشد

در همين حال قيمت جهاني نفت در بازار معامالت آتي روز جمعه 
به دليل حمالت هوايي امريكا به سوريه با جهش قابل توجهي 
روبه رو شد و هر دو شاخص جهاني بيشترين روند صعودي خود 
از ماه مارس به بعد را تجربه كردند و با بيش از ۲ درصد افزايش به 
بيشترين روند صعودي خود در يك ماه اخير رسيد. فرمان دونالد 
ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده مبني بر حمله هوايي ارتش 
اين كشور به بهانه حمله شيميايي در اوايل هفته در شهر ادلب 
سوريه صورت گرفته است. در پي اين حمله، قيمت نفت درياي 
برنت در ابتدا به ۵6 دالر و 8 سنت در هر بشكه رسيد اما اندكي 
بعد در برابر ۵۵ دالر و ۵1 سنت به ازاي هر بشكه معامله شد كه 
نسبت به ديروز باز هم از رشد 1/1 درصدي برخوردار بود. قيمت 
نفت وس��ت تگزاس اينترميديت امريكا هم با بيش از ۲ درصد 
افزايش به ۵۲ دالر و 9۴ سنت در هر بشكه رسيد و لحظاتي بعد 
در برابر ۵۲ دالر و 3۵ سنت معادل 1/۲6 درصد رشد معامله شد. 
اين دو شاخص جهاني نفت با بيشترين روند افزايشي خود از اوايل 
مارس ماه گذشته ميالدي به بعد روبه رو شده اند. دست اندركاران 
بازار اين افزايش رويه قيمت نفت را در بازار معامالت امروز يك 
واكنش ناخ��ودآگاه به حمالت هوايي امريكا مي خوانند؛ ضمن 
اينكه سوريه توليد نفت خود را محدود كرده و نگراني ها در مورد 
برهم خوردن ارسال نفت در منطقه خاورميانه با شدت گرفتن 
درگيري ها افزايش يافته است. جفري هالي، كارگزار معامالت 
آتي در سنگاپور گفت: حمالت موشكي امريكا موجب افزايش 

ناگهاني بيش از ۲ درصد قيمت نفت شده است. 

حملهايكهشاخصهاراتكاندادفريبسودبااليبانكهارانخوريد
بازار جهانيبانك 

گروهاقتصادي

خبر آخر

در حال��ي ك��ه كميس��يون اروپ��ا، 
تعرفه ه��اي ضددامپينگ عليه فوالد 
چي��ن را افزاي��ش داد اما اعالم ك��رد، تصميم ندارد 
تعرفه ه��اي موقتي بر محصوالت وارداتي مش��ابه از 
برزيل، ايران، روسيه، صربستان و اوكراين اعمال كند. 
كميسيون اروپا روز پنجشنبه اعالم كرد تعرفه هاي 
ضد دامپينگ واردات محصوالت فوالدي از چين را 
نسبت به ميزان كنوني افزايش داده است. اين اقدام 
خشم مقامات پكن را برانگيخت. اين كميسيون كه 
از جانب ۲8 كشور عضو اتحاديه اروپا اقدام مي كند، 
تعرفه ه��اي نهايي را به مدت ۵ س��ال، ميان 18/1 و 
3۵/9 درص��د براي محص��والت ف��والدي وارداتي 
شركت هاي بنگانگ استيل پليتس، هاندان آيرون اند 
استيل و هس��تيل وضع كرده است. پس از شكايتي 
ك��ه اتحاديه فوالد اروپا )يوروفر( ب��ه نمايندگي از 3 
شركت فوالدسازي اروپايي به نام هاي آرسلورميتال، 
تاتا استيل و تيس��ن كراپ، انجام داد، بر محصوالت 
فوالدي وارداتي چين از ماه اكتبر، تعرفه هاي 13/۲ 

تا ۲۲/6 درصدي اعمال شد. 

تعرفهضددامپينگعليهفوالد
ايراناعمالنميشود
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