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آشنایی با بورس

تحریم های جدید  مرکزی  بانک  رئیس کل 
آمریکا علیه کشــورمان را تکراری دانست و 
اعالم کرد: اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط 
تحریمی و رشــد صادرات نفتی و غیرنفتی را 

طی  می کند.
 عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی در 
جدیدترین پست اینستاگرامی خود نوشت: »اخبار 
تحریم هــای جدید در ادامه فشــار حداکثری در ۲ 

روز گذشته:
برایان هوک: صــادرات نفت ایران به ۱۲۰ هزار 

بشکه در روز رسیده!!
آمریکا تحریم های جدیــدی در مورد واردات و 
صادرات برخی لوازم و مصالح ساخت و ساز وضع کرد!
آمریکا با همراهی ۶ کشــور منطقه ۲۵ شخص 

حقیقی وحقوقی را تحت تحریم قرار داد!
هر ســه گزارش قبال نیز تحت عناوین مختلفی 

اعالم شده بود. اگر گزاره اول درست بود، شاید می شد 
به اثر بخشــی ۲ گزاره دیگر اعتنا کرد. اقتصاد ایران 
مسیر تجارت در شــرایط تحریمی و رشد صادرات 

نفتی و غیرنفتی را طی می کند«.
گفتنــی اســت وزارت خزانــه داری آمریکا روز 
چهارشــنبه طی بیانیه ای از وضع تحریم های جدید 
علیه ایران و حزب اهلل با همکاری شش کشور عربی 

منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این بیانیه 
که صبح روز چهارشنبه به وقت واشنگتن منتشر شد، 
دولت آمریکا به همراه دولت های بحرین، کویت، عمان، 
قطر، عربستان سعودی و امارات در اقدامی مشترک 
۲۵ شخص حقیقی، شرکت و بانک را به دلیل آنچه 
حمایت آنها از ایران و حــزب اهلل می خوانند، هدف 

تحریم های مالی خود قرار داده اند.
آمریکا و شــش کشور عربی فوق در اواسط سال 

۲۰۱7 نهــادی را تحت عنــوان هدف گیری تأمین 
مالی تروریســم )TFTC( تأســیس کردند تا به زعم 
خود با تروریسم )گروههایی که از نظر آنها تروریستی 

محسوب می شوند( مقابله کنند.
بر اساس بررسی های انجام شده از سوی خبرگزاری 
رویترز، تمامی اشخاص حقیقی، شرکت ها و بانک هایی 
که امروز چهارشنبه نامشان در فهرست تحریم های 
TFTC قرار گرفته، پیش از این در فهرست اشخاص 
و نهادهای تحت تحریم دولت آمریکا قرار داشته اند.

وزارت خزانــه داری آمریکا در بیانیه خود مدعی 
شده اســت که ۲۱ مورد از اهداف تحریم شده )اعم 
از اشــخاص حقیقی یا حقوقی( با بنیاد تعاون بسیج 
مرتبط بوده اند و به تأمین منافع بانک ها و صنایع ایران 
در خاورمیانه و اروپا کمک می کرده اند. همچنین چهار 
شــخص حقیقی نیز که از آنها به عنوان افراد وابسته 
به حزب اهلل لبنان نام برده شده، به دلیل آنچه دست 

داشــتن آنها در فعالیت هــای عملیاتی، اطالعاتی و 
مالی حزب اهلل در عراق خوانده شــده، هدف تحریم 

قرار گرفته اند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا هم ضمن 
تمدید معافیت های مربوط به همکاری های صلح آمیز 
هسته ای با تهران اعالم کرد تحریم های جدیدی علیه 
بخش عمران و مواد مرتبط با فعالیت های هسته ای، 

نظامی و موشک بالستیک ایران اعمال کرده است.
به گزارش ایرنا، »مورگان اورتاگوس« سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا بامداد جمعــه در بیانیه ای 
مدعی شــد که مایک پمپئو وزیــر خارجه آمریکا 
محدودیت های هسته ای علیه ایران را با هدف حفظ 
نظارت بر برنامه هســته ای صلح آمیز تهران، کاهش 
خطر اشــاعه، مهار توانایی ایران برای کاهش زمان 
رســیدن به سالح هسته ای و پیشگیری از باز سازی 

سایت هایی با هدف اشاعه، تمدید می کند.

همتی:

تحریم های جدید آمریکا تکراری است
وزیر راه و شهر سازی گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ 

استان کشور از ۱۵ آبان)چهارشنبه( انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهر ســازی، محمد اسالمی با اشاره 
به اینکه رونمایی و آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن به صورت همزمان 
در ۱۰ اســتان کشور به صورت سراسری آغاز می شود، گفت: تفاهم نامه هایی 
با بنیاد مستضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت دفاع و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای خانه دار شدن 
شاغالن آنها به امضا رسیده و وزارت راه برای سایر نهادها و سازمان ها آماده 

همکاری درخصوص طرح مسکن است.
وی ضمن بیان اینکه از بدو ورود خود به وزارتخانه راه و شهر ســازی دو 
موضوِع تکمیل واحدهای مســکونی مهر و همچنین تولید ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داد، گفت: 
درخصوص مسکن مهر تالش شد تا موانع واحدهای باقیمانده  که پرونده های 
قضایی ندارند، رفع شــود و با مشــارکت مردم و تامین بخشی از منابع مالی 
واحدها به اتمام برســند که تاکنون کار ۱۴۵ هزار واحد از بدو ورود من به 

وزارتخانه به پایان رسید.
وزیر راه و شهر ســازی ادامه داد: بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیز 

آماده است تا انشعابات آن وصل شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.
اســالمی افزود: ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر نیز بدون متقاضی هستند 
و مشــکالتی دارند که باید برطرف شوند. حل مشکالت این تعداد واحدهای 
مســکونی و تکمیل واحدهای فوق با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید در دستور کار 
قرار دارد و خوشبختانه با تالش در حال ریل گذاری در مسیر واقعی خود است.
وی اظهار امیدواری کرد تا اتمام واحدهای مسکونی مهر بدون پرونده های 
قضایی و حقوقی تا پایان امسال انجام شود. وی همچنین اعالم کرد: برخی از 
واحدهای مسکن مهر که پرونده های حقوقی و قضایی دارند باید در مراجع و 

محاکم قضایی تعیین تکلیف شوند.
اسالمی در ادامه گفت: ارایه طرح اقدام ملی مسکن و احداث ۴۰۰ هزار 
واحد در دو سال ۹۸ و ۹۹ از برنامه های وزارتخانه است که به جدیت در حال 
دنبال و پیگیری است. هم اکنون برنامه ریزی در این باره آغاز شده و زمین ها 

شناسایی شده اند.
وزیر راه و شهر سازی یادآوری کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ۱۸۰ 

هزار واحد آغاز شده و در دست اجرا قرار دارد.
وزیر راه و شهر ســازی همچنین ســه شرط اصلی ثبت نام در طرح اقدام 
ملی مسکن را شــروط قانون ساماندهی زمین و مسکن عنوان کرد و گفت: 
تاهل، سابقه سکونت در شهر موردتقاضای مسکن و همچنین عدم بهره مندی 
از امکانات و تســهیالت دولتی در خرید واحدهای مسکونی از جمله شروط 

ثبت نام در این طرح است.
به گفته وزیر راه و شهر سازی، آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ 
استان کشــور و همچنین معرفی سامانه بنا بر وعده ای که اعالم شد در ۱۵ 

آبان)چهارشنبه( انجام می شود.

وزیر راه و شهر سازی:
 ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 

از چهارشنبه آغاز می شود

با مجوز قانونی صورت گرفت

تشدید کوه خواری در فشم با ساخت 42واحد آپارتمان در کوهستان!
جمعی از اهالی فشم در منطقه رودبار قصران 
از تشــدید کوه خواری در این منطقه و ساخت و 
سازهای بی رویه که تخریب کننده طبیعت است به 

شدت انتقاد کردند.
این عده با ارسال نامه ای سرگشاده به روزنامه کیهان با 
اشاره به سودجویی کوه خواران در منطقه رودبارقصران و 
ارسال تصویری در این باره نوشتند: آنچه پیش روی ماست 
یک مورد از ده ها یا صد ها مورد ســاخته شــده بصورت 
 بلند مرتبه ســازی در منطقه »میگون نو«،»شمشک«،

»دربندسر« و حاال» فشم« است. ساخت و سازهای انبوه 
در میان کوه ها ،حکایت جوالن دادن عده ای اســت که 
با اشتهای ســیری ناپذیر در حال تخریب تمام و کمال 

طبیعت هستند.
اما این نوع ســاخت و ســاز با کــدام یک از قوانین 
شهرســازی در یک منطقه کوهســتانی سنخیت دارد؟ 
ایــن پروژه ها چه نفعی برای منطقه دارد؟ واقعا ما اهالی 

بومی فشــم چگونه با ساخت ۴۲ واحد آپارتمان در یک 
جاده فرعی در منطقه کوهستانی فشم کنار بیاییم؟ آیا 
مســئوالنی که اجازه این ساخت و ســازها را می دهند 
می دانند فقط درآخر هفته چه حجم انبوهی از ماشــین 
به بهانه این ســاخت وســاز روانه منطقه کوچک فشم 

می شوند؟بقیه معضالت اجتماعی آن به کنار!
در کجای دنیا اجازه می دهند نوک کوه یا حاشیه دره 
و رودخانه ساختمان بسازند حاالچه رسد به بلند مرتبه 
 و انبوه ســازی؟در کجای دنیا به بهانه درآمدزایی کوه را 
مي تراشند و اجازه تخریب اکوسیستم و طبیعت منطقه ای 

را می دهند که جبران آن محال است.
متاســفانه این مشکل از جایی شــروع مي شود که 
شــهرداری ها برای تامین منابع مالی به عوارض و جرایم 
ناشی از تخلفات ساختمانی روی آورده اند که این مشکل 
بنیــادی ، لزوم بازنگری بر قوانیــن موجود را بطور جدی 

طلب مي کند.

اما راه حل چیست؟
در بسیاری از کشور ها دولت نقش پر رنگی در تامین 
هزینه های توسعه شهری دارد و شهرداری ها به عنوان نهاد 

مدیریتی محسوب می شوند و به عبارتی مجری مدیریت 
واحد شهری هستند و بدین ترتیب هزینه خدماتی را که 
ارائه می دهند از مردم و هزینه زیرساخت های شهری را از 
طریق دولت تامین می نمایند. این امر موجب می شود که 
شهرداری ها به جای تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی به 
نقش اصلی خود که اداره و نگهداری شهرها است بپردازند.

همچنین اگر شهرداری ها درصد کمی از درآمد حاصل 
از فروش جواز و تراکم و تخلفات را صرف راه اندازی منابع 
درآمد پایدار مي کردند شاید تاکنون شاهد تخریب منابع 
طبیعی و محیط زیست نبودیم. در پایان این نامه با اشاره 
مجدد به ســاخت ۴۲ واحد آپارتمان در یک جاده فرعی 
در منطقه کوهســتانی آمده است ما اهالی فشم مخالفت 
جدی خود را با این نوع ســاخت و ساز های انبوه در نوک 
کوه که با تخریب شدید طبیعت همراه است اعالم مي داریم 
و خواســتار پایان دادن به صدور این مجوز ها حداقل در 

منطقه خود هستیم.
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نایب رئیس اول اتحادیه امالک اســتان تهران گفت: 
از هفته اول آبان تا پایان سال قیمت ها در بازار مسکن 

کاهش ۱۵ درصدی خواهد داشت.
حســام عقبایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
بیان اینکه بازار مسکن در ماه های گذشته در یک شرایط رکود 
تورمی سنگینی به سر می برد گفت: حجم معامالت مسکن در 
تابستان کاهش 7۰ درصدی داشت و همین موضوع باعث شد 

که قیمت مسکن روند نزولی به خود بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه از اواخر شــهریور امسال روند نزولی 
قیمت ها شــدت یافت گفت: در روز های پایانی تابستان، شاهد 
کاهش 3۰ درصدی قیمت مســکن در واحد های بزرگ متراژ 
بودیم و همین موضوع باعث شد که کاهش قیمت به واحد های 

کوچک متراژ هم سرایت کند.
او اظهار کرد: در مناطق مختلف قیمت مسکن کاهش یافته 

و همین موضوع تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
عقبایی با بیان اینکه تا بهار سال ۹۹ روند نزولی قیمت های 
مسکن ادامه خواهد داشت این در حالی است که رکود همچنان 
در بازار مســکن حاکم خواهد بود، گفت: در این شرایط قیمت 
مسکن از حالت تورمی به حالت غیر تورمی تغییر خواهد کرد 
و ایــن موضوع خود در بهبود وضعیت بازار مســکن تأثیرگذار 

خواهد بود.
نایب رئیــس اول اتحادیه امالک اســتان تهران به انتخابات 
مجلس شورای اسالمی هم در اسفند امسال اشاره کرد و گفت: 
بازار مســکن تحت تأثیر انتخابات قرار خواهد گرفت به طوری 
که یکی دو ماه پیش از انتخابات و یک تا ۲ ماه بعد از انتخابات 
شــاهد رکود بیشتر معامالت مســکن خواهیم بود و برهمین 
اساس تا پایان بهار ۹۹ شرایط رکود غیر تورمی در بازار مسکن 

حاکم خواهد بود.
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس با پیش بینی افزایش 
معامالت توام با ثبات در بازار مسکن، گفت:  قیمت مسکن برای 

مدت طوالنی افزایش نخواهد یافت.
ســیدهادی بهادری با اشاره به رشــد حدود ۲۰ درصدی 
میزان معامالت مسکن در مهر ۹۸، اظهار کرد: با وجود افزایش 
قابل قبول معامالت مســکن در مهرماه نسبت به ماه پیش از 
آن، قیمت هــا باال نرفته و این مســئله یک نکته قابل توجه و 

مثبت است.
وی بــا بیان این که بازار مســکن به لحاظ قیمتی اشــباع 
شــده است، افزود: به گفته کارشناســان، رشد قیمت مسکن 
همواره به صورت پله ای اســت، به عبارت دیگر قیمت مسکن 
 در مقطعــی بــاال مــی رود اما بــرای مدت طوالنــی افزایش 

نخواهد یافت.

نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران:
 قیمت مسکن تا پایان سال 
۱۵ درصد کاهش می یابد

یک جوان کارآفرین خوزســتانی با کمک بســیج 
سازندگی موفق شده با تولید نان بستنی ماهانه 9میلیون 

تومان درآمد کسب کند.
ایمان نظری ،جوان 3۲ ســاله خوزستانی است که در مدت 
کوتاهی موفق شده از یک کارگاه کوچک و سنتی در منزل به 
یکی از تولیدکنندگان نان بستنی تبدیل شود. وی در حال حاضر 

برای بیش از شش نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی کــه متولد ۱3۶۶ و دارای مدرک فوق دیپلم اســت از 
سال ۱3۹۲ به عنوان یک کارگر ساده در یک کارگاه تولید نان 
بستنی مشغول به فعالیت شد و بعد از گذشت یک سال با خرید 
دستگاه ساده و سنتی به مبلغ ۵.3 میلیون تومان در منزل کار 

خود را شروع کرد.
این کارآفرین جوان در گفت وگو با ســایت بسیج سازندگی 
درخصوص تولید نان بســتنی اظهارداشت:این شغل تخصص 
خاصی را نمی خواهد. من در ابتدا تخصص خاصی را نداشــتم. 
زمانی که به صورت کارگر در کارگاه مشغول به کار بودم درآمد 
چندانی نداشــتم که با راهنمایی یکی از دوستانم و با توکل بر 

خدا کار خود را شروع کردم.
انجام این کار بصورت سنتی در منزل در ابتدا خوب بود ولی 
من را راضی نمی کرد. تولید نان بستنی به این شکل بسیار ساده 

است ولی زحمت زیادی را می طلبد. 
دو ســال به همین منوال سپری شد. در طول این دو سال 
کارگاهمان پیشرفت خوبی کرد و ما موفق شدیم تعداد دستگاه ها 
و نفــرات را افزایش دهیم ولی با بازاریابی خوبی که انجام داده 

بودیم تولیدات ما جوابگوی نیاز بازار نبود.
بعــد از تحقیــق و پرس وجــو درخصوص دســتگاه های 
نیمه صنعتــی تولیــد نــان بســتنی به نوعــی برخوردیم که 
نیــاز مــا را تأمین می کــرد ولی هزینه الزم جهــت تهیه آن 
را نداشــتیم. پــس از مطلــع شــدن از حمایت های بســیج 
 ســازندگی از کارگاه های صنایع تبدیلی به آنها مراجعه نمودم، 
پــس از موافقت با این طرح، بنده را به بانک جهت گرفتن وام 
 معرفی نمودند و پس از اخذ وام توانســتیم دستگاه موردنظر را 

خریداری کنیم.
در ابتدا خودم محصول را برای فروش به درب بستنی فروشی ها 
می بردم ولی رفته رفته تقاضاها بسیار زیاد شد و ما قادر به تأمین 
نیاز آنها نبودیم به همین جهت نوبت های کاری را افزایش دادیم 
به نحوی که در حال حاضر کارگاه ما بصورت ســه شــیفت کار 
می کند و در حال حاضر عمده فروش ما به فروشگاه های پخش 
عمده ی این محصول اســت و به غیراز روزهای تعطیل کارگاه 
بصورت شــبانه روزی در حال فعالیت است و برای هر نوبت دو 

کارگر  بصورت مستقیم مشغول به کار هستند.
 مواد الزم جهت تولید این نان آرد، شکر و روغن و شیر سویا 
)لیسی تین( که با نسبت های مشخص باهم مخلوط می شوند 
و پس از ریختن در قالب های مخصوص و قرار دادن در دستگاه 

مخصوص این کار به نان بستنی تبدیل می شود.
از هر کیســه ۵۰ کیلویی آرد ۴ هزار نان بســتنی به دست 
می آید که در ۲۰ جعبه ۲۰۰ عددی بسته بندی می کنیم و هر 

جعبه را به مبلغ ۱۶ هزار تومان به فروش می رسانیم.
کارگاه مــا در هرروز ۸ هزار نان بســتنی تولید می کند که 
فروشی معادل ۶۴۰ هزار تومان به دست می آید که باکم کردن 
هزینه ها ازجمله خرید آرد و دست مزد کارگر و... سودی معادل 

3۲۰ هزار تومان در هرروز به دست می آید.
شــخصی که تازه می خواهد  وارد این کار شــود با آورده ای 
کمتر از ۴ میلیون تومان می تواند با خرید یک دستگاه سنتی و 
دستی کار را شروع کند و با ۶ الی 7 ساعت کار در روز می تواند 

درآمدی معادل یک میلیون تومان در ماه داشته باشد.
در اســتان به غیراز کارگاه ما فقط دو کارگاه در این عرصه 
فعالیت می کنند و بازار این محصول در استان خوزستان به طور 
کامل در اختیار تولیدکنندگانی است که خارج از استان فعالیت 

می کنند.
برای این که به این مرحله برســم تــالش زیادی کردم در 
این راه خانواده ام پشت من ایستادند و از من حمایت کردند تا 
 من توانســتیم در مدت ۲ الی 3 سال جواب تمام سختی هایم 

را بگیرم.

به کمک بسیج سازندگی صورت گرفت
 درآمد 9میلیون تومانی 

جوان خوزستانی با تولید نان بستنی

علی رغم وعده کشــورهای اروپایی مبنی بر 
تالش برای حفــظ برجام ،تجارت اتحادیه اروپا و 
ایران در ۸ ماهه ســال جاری میالدی افت ۷۵ 
درصدی داشته و به ۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون یورو 

رسیده است.
به گزارش تســنیم، آمار منتشرشده از سوی اداره 
اطالعات اقتصادی اتحادیه اروپا )یورو اســتات( نشــان 
می دهــد مبادالت تجاری ایران و ۲۸ عضو این اتحادیه 
در ۸ ماهه سال جاری میالدی با افت قابل توجه نسبت 

به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.
مبادالت دو طرف در ۸ ماهه ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴.۲۹۲ 
میلیارد یورو بوده که این رقم در ۸ ماهه امسال با افت 7۵ 

درصدی به 3.۴7۱ میلیارد یورو رسیده است.
صــادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه های ژانویه تا 
اوت ۲۰۱۹ بــه کمتر از نصــف صادرات این اتحادیه به 
ایران در مدت مشــابه سال قبل رسیده است. صادرات 
اتحادیــه اروپا به ایران در ۸ ماهه ســال ۲۰۱۸ بالغ بر 
۶.۱۹۸ میلیارد یورو اعالم شده بود اما این رقم در مدت 
مشابه امسال به حدود 3 میلیارد یورو )۲.۹۹۴ میلیارد 

یورو( کاهش یافته است.
واردات اتحادیــه اروپا از ایران در ۸ ماهه ۲۰۱۹ نیز 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۹۴ درصدی داشته و 
به ۴77 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ۸ ماهه 
سال قبل ۸.۰۹۴ میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بود.

افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال 
۲۰۱۹ در پی بازگشت تحریم های هسته ای آمریکا علیه 
ایران نشــان می دهد این اتحادیه به رغم وعده های خود 
نتوانسته است از منافع ایران در چارچوب توافق هسته ای 
دفاع کند. کشــورهای اروپایی با پیروی از تحریم نفتی 
آمریکا علیه ایران واردات نفت از ایران را در سال ۲۰۱۹ 
متوقف کرده اند و صــادرات کاال به ایران را به کمتر از 

نصف رسانده اند.
بر اساس این گزارش، آلمان در هشتمین ماه سال 
جــاری میالدی ۱۴۲ میلیون یورو کاال به ایران صادر و 
۱۴.۵ میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده است. صادرات 
آلمان به ایران در ماه اوت نســبت به ماه قبل از آن ۱۲ 

درصد کاهش یافته و واردات از ایران نیز ۲۲ درصد افت 
داشته است. صادرات فرانســه به ایران در ماه اوت 3۵ 
درصد نســبت به ماه قبل از آن افت داشته و به 3۴.۸ 
میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه از ایران نیز 7۰ 
درصد کاهش داشته و به ۵۵۴ هزار یورو رسیده است.

ایتالیا در ماه اوت جزو معدود اعضای اتحادیه اروپا 
بوده که صادرات به ایران را افزایش داده است. صادرات 
ایتالیا به ایران در ماه اوت با رشــد ۲۵ درصدی نسبت 
بــه ماه قبل از آن مواجه شــده و بــه ۱۰۵.۹ میلیون 
یورو رســیده اســت. در عین حال واردات این کشور از 
 ایران افت ۶7 درصدی داشــته و به 3.۹۶ میلیون یورو 

رسیده است.

در۸ماهه سال جاری میالدی رخ داد

افت ۷۵ درصدی تجارت اروپا با ایران علی رغم وعده های برجامی

تحلیل چگونگی تغییر قیمت سهام
قسمت چهاردهم

مفهوم بیست و یکم: تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیــکال رویکردی برای پیش بینی وضعیت آتی بازارهای مالی 

مبتنی بر مطالعه وضعیت گذشته بازار است.
تحلیل تکنیکال بر چهار فرض اساسی بنیان نهاده شده است. اول اینکه 
هر آنچه که در مورد اوراق یا کاالی مورد معامله )سهام، ارز، سکه طال و ...( 
حائز اهمیت می باشــد، در قیمت آن گنجانده شده است و نیازی به بررسی 

اخبار و وقایع مربوط به آن نیست.
دوم اینکه تغییرات قیمت اوراق یا کاالی مورد معامله تصادفی نیســت، 
بلکه از روندهای مشخصی پیروی می کند که با شناسایی آن روندها، می توان 

قیمت آتی را پیش بینی نمود.
سوم اینکه در بررسی قیمت اوراق یا کاالی مورد معامله، »چگونگی« از 
»چرایی« بیشتر اهمیت دارد. در تحلیل تکنیکال به جای اینکه به دنبال آن 
باشیم بفهمیم چرا قیمت تغییر کرد، می خواهیم بدانیم چگونه تغییر می کند.
چهارم اینکه تاریخ خودش را تکرار می کند، یعنی روانشناســی جمعی 
ســرمایه گذاران در دوره های مختلف، یکســان است بنابراین نوسانات آینده 

بازار شبیه نوسانات گذشته است.
در تحلیل تکنیکال از مجموعه ای از روش های ریاضی و هندسی استفاده 
می شود تا براساس نمودار تغییرات قیمتی اوراق یا کاالی مورد معامله، قیمت 
آن در آینده تخمین زده شــود. به دلیل آنکه تحلیلگران تکنیکال با نمودار 

)چارت( سر و کار دارند، به آنها چارتیست نیز گفته می شود.
عمومــاً افــرادی از تحلیل تکنیکال اســتفاده می کنند کــه با دیدگاه 
سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت و با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی 

در بازار به فعالیت می پردازند.

عضو هیئــت مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
موتورسیکلت با انتقاد از عدم اجرای معاینه فنی 
موتورســیکلت ها، گفت: طبق قانون، عمر مفید 
موتورســیکلت ۸ سال تعیین شده است و پس از 
این مدت موتورسیکلت های فرسوده باید از چرخه 

مصرف خارج شوند.
ابوالفضل حجازی در گفت  و گو با فارس در پاســخ 
به این ســؤال که آیا در حال حاضــر معاینه فنی برای 
موتورســیکلت ها در کشــور اجرا می شود یا خیر؟ اظهار 

داشت:                                                                               قانون معاینه فنی موتورسیکلت ها مصوب شده و 
وجود دارد، ولی اجرایی نمی شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون، همه وسایل نقلیه آالینده 
باید ســالی یک بار معاینه فنی شوند، افزود: برای اجرای 
این قانون در ابتدا نیازمند ایجاد زیرســاخت های الزم و 
مراکز آزمون هستیم که هم اکنون در کشور وجود ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت 
بــا تاکید بر لــزوم فرهنگ  ســازی بــرای معاینه فنی 
موتورســیکلت ها، گفت: موتورسیکلت های فرسوده هیچ 

توجیهی برای حمل ونقل کشــور ندارد، در حالی که اگر 
این موتورسیکلت ها از رده خارج شوند شاهد رونق تولید 

در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود.
 به گفته حجازی طبق قانون، عمر مفید موتورسیکلت
 ۸ ســال تعییــن شــده اســت و پــس از ایــن مدت 
موتورسیکلت های فرســوده باید از چرخه مصرف خارج 
شوند. برای اجرای این قانون باید هزینه بیمه و نگهداری 
این موتورسیکلت ها طوری تعیین شود که استفاده از آنها 

صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت های فرسوده بعد از 
جمع آوری در پارکینگ به مزایده گذاشته می شوند، گفت: 
در حال حاضر بیش از 7۰ درصد موتورسیکلت های در حال 
تردد در تهران عمر یک تا سه سال دارند و 3۰ درصد بقیه 
نیز عمدتاً عمری کمتر از ۸ سال دارند، ولی در شهرهای 

دیگر تردد موتورسیکلت های فرسوده زیاد است.
وی ادامه داد: طبق قانون اگر موتورسیکلتی به دلیل 
تصادف بیش از ۴۰ درصد آسیب ببیند، باید اسقاط شود 

ولی این موضوع نیز در کشور اجرا نمی شود.

یک مسئول:

معاینه فنی موتورسیکلت ها اجرا نمی شود

رئیس مؤسسه تحقیقات امنیت جهانی آمریکا 
اعالم کرد: یک باشــگاه جهانی شامل کشورهای 
 بســیار قدرتمند جهان شــکل گرفته است که 
روز به روز به تعداد آنها اضافه می شود و به شدت 
در تالش هستند تا دالر را از مبادالت تجاری خود 

حذف کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، آنه 
کورین، مدیر مؤسسه تحقیقات امنیت جهانی آمریکا، اعالم 
کرد یک باشــگاه از کشورهای بسیار قدرتمند در جهان 
شــکل گرفته که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود 
و این کشورها انگیزه بسیار قوی برای کنار گذاشتن دالر 
از مبادالت تجاری خود دارند و در این مســیر با قدرت 

قدم برداشته اند.
طی دو سال گذشته چندین کشور در سراسر جهان 
تمایل داشته اند استفاده از دالر را کاهش دهند و یا دالر 
را از را به طور کامل از مبادالت تجاری خود حذف نموده 
و بــه جای دالر از ارزهای ملی خود در تجارت بین الملل 

استفاده کنند.
کورین می گوید یکی از دالیل این رویکرد کشــورها 
توسعه سیاست تحریم اقتصادی توسط کاخ سفید است.
رئیس این اندیشــکده آمریکایی تاکید کرد: از جمله 
کشورهای حاضر در این باشگاه می توان به چین، روسیه 
و اتحادیه اروپا اشاره کرد که نقش بسیار مهمی در اقتصاد 

جهانی ایفا می کنند.
وی افزود: تالش کشورها برای کنار گذاشتن دالر به 
دلیل اجرای سیاست های مختلف توسط دولت آمریکاست 
که اصلی ترین آن رویکرد واشنگتن برای اعمال فرامرزی 
قوانین قضایی خود اســت که در این راســتا شرکت ها و 
کشــورهایی که هیچ ربطی با آمریکا ندارند مورد تحریم 

قرار گرفته و یا تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
آمریکا در قالب این رویکرد قوانین خود را به شرکت ها 

و مؤسساتی که یا از باندهای آمریکایی استفاده می کنند 
یا از دالر استفاده می کنند بسط داده است.

کورین ادامه داد: هیچ کسی نمی خواهد که به دلیل 
مبادله تجاری با کشــورهایی که آمریکا دوست ندارد با 
آنها تعامل تجاری انجام شود، در فرودگاه دستگیر شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات امنیت جهان آمریکا ادامه داد: 
پدید آمدن ارزهایی نظیر پترو یوآن توسط کشورهایی از 
جمله چین عملکردی شــبیه به قناری در معدن ذغال 

سنگ دارد که نشــان دهنده شکل گرفتن انگیزه برای 
کنار گذاشتن دالر در جهان است.

وی ادامــه داد:  ۹۰ درصد مبادالت نفتی در جهان 
به دالر انجام می شود و پترو یوآن چین آغازی بر مسیر 

حذف دالر در این ساختار است.
بر اساس این گزارش، طی دو سال گذشته کشورهای 
مختلف جهان از برنامه خود برای کنار گذاشــتن و یا به 
حداقل رساندن استفاده از دالر در مبادالت تجاری خود 
خبر داده اند که از جمله آنها می توان به روســیه، چین، 
ایران و ترکیه اشاره کرد. یکی از دالیل این مسئله تهدید 
آمریکا به تحریم کشــورهایی است که با ایران و ونزوئال 

مبادله تجاری دارند.
کشــورهای عضو گروه بریکس از جمله کشورهایی 
هســتند که در حال رفتن به سمت استفاده از ارزهای 

ملی به جای دالر در مبادالت تجاری هستند.
اخیرا نیز والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 
اجالس اقتصادی سن پترزبورگ در سال جاری گفته بود 
که دوران سلطه دالر بر اقتصاد جهانی ممکن است خیلی 

زود به پایان برسد.
وی ادامــه داد این مســئله به دلیل سوءاســتفاده 
واشنگتن از جایگاه دالر به عنوان ارز قالب جهانی علیه 
کشــورهایی که با آنها روابط خوبــی ندارد، در حال رخ 

دادن است.

اندیشکده آمریکایی هشدار داد

تالش کشورهای بسیار قدرتمند برای حذف دالر

شبکه برق ایران و عراق با حضور مسئوالن 
دو کشور همگام سازی شد.

شبکه های برق ایران و عراق دیروز با حضور وزیر 
نیروی کشــورمان، معاون وزیر بــرق عراق و جمعی 
از مســئوالن دو کشــور همگام سازی و در نتیجه آن 

فرکانس برق دو کشور یکسان شد.
به گزارش ایســنا، طبق توافقی که در اواخر سال 
۱3۹7 بین وزیر نیروی ایران و وزیر برق عراق صورت 
گرفت، قرار شد ســه برنامه همگام سازی شبکه برق 
ایران و عراق تا پایان ســال ۲۰۱۹ میالدی، کاهش 
تلفات شــبکه برق عراق به میزان 3۰ درصد تا پایان 
سال ۲۰۲۰ و جبران کمبود تولید برق عراق تا پایان 

سال ۲۰۲۱ توسط شرکت های ایرانی انجام شود.
در این راستا، ســنکرون  سازی شبکه برق ایران 

و عراق دیروز صــورت گرفت. در اصطالح تخصصی، 
سنکرون کردن به معنی وصل کردن دو شبکه کاماًل 
مجزا اســت، به گونه ای که هیچ نوع شــدت جریان 
ضربه ای قابل مالحظه ای ایجاد نشود و بدین صورت 
شبکه برق ایران و عراق به یکدیگر متصل خواهد شد.

در این مراسم فرخزاد، مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران با بیان اینکه فروش برق ایران به عراق 
از سال ۲۰۰۴ آغاز شد افزود: این تعامل از طریق پنج 
خط بود که خط اول خط ۴۰۰ کیلوولتی مرصاد-دیاله، 
خط دوم خط ۴۰۰ ولتی خرمشهر- بصره و خط سوم 
خط ۴۰۰ ولتی چرخه- العماره بود دو خط دیگر نیز 
خطوط سرپل ذهاب- خانقین و مریوان- پنجوین بود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان صادرات 
برق ایران به کشور عراق در باالترین میزان خود است 

توضیح داد: متوسط صادرات برق در سال گذشته از 
ایران به عــراق ۱۱3۵ مگاوات به صورت روزانه بوده 
و امســال سقف صادرات برق از ایران به عراق ۱3۶۱ 
مگاوات در اوج مصرف شبکه ایران بود. در نظر داریم 
در آینده نزدیــک حجم صادرات و تبادل انرژی بین 

دو کشور را توسعه دهیم.
وزیر نیرو هم در نشست خبری این برنامه گفت: 
طبــق توافقی کــه صورت گرفته بــود دقیقا در اول 
نوامبر )۱۰ آبان( سیستم برق دو کشور سنکرون شد 
که یکی از اقداماتی اســت که ایران برای استفاده از 
سرمایه گذاری وســیعی که در کشور در صنعت برق 
داشــته برای تبدیل شــدن به هاب انرژی در منطقه 

انجام داده است.
رضــا اردکانیان با تاکید بر اینکه اولویت در طول 

سه ساله انتقال دانش و تجربیات صنعت برق ایران به 
عراق است تأکید کرد: تا زمانی که این کشور نیاز داشته 
باشد و به میزانی که برای ما مقدور است صادرات برق 
از ایــران به عراق ادامه پیدا خواهد کرد. وی در ادامه 
درباره اقداماتی که ایران در نظر دارد برای تبدیل شدن 
به هاب انرژی در منطقه انجام دهد توضیح داد: تبدیل 
شدن به هاب انرژی محدود به سنکرون شدن نیست. 
ایران امکان تبادل انرژی با همه کشــورهای همسایه 
که با آنها دارای مرز زمینی اســت را دارد. وزیر نیرو 
اظهــار کرد: ایران از طریق برخی از کشــورها امکان 
وصل شدن به همسایگان آنها را دارد. برای مثال خط 
۴۰۰ کیلوولت بین عراق و ســوریه می تواند به شبکه 
برق سوریه هم وصل شود. در این راستا یک چارچوب 
همکاری در روزهای آینده با سوریه امضا خواهد شد.

شبکه برق ایران و عراق به یکدیگر متصل شد

  پس از انتشار خبری درباره گنجانده شدن اخذ مالیات از سود 
سپرده بانکی در پیش نویس اصالح قانون مالیات های مستقیم، وزیر 

اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کردند.
به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد ادعای مطرح شده درباره طرح اخذ مالیات 

از سپرده های بانکی و سود سپرده ها را تکذیب کرد.
فرهاد دژپسند درباره این موضوع اظهار کرد: در طرح قانون مالیات های 

مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
رئیــس کل بانک مرکزی هم در این رابطه تاکید کرد که اخذ مالیات از 

سود سپرده های بانکی به هیچ وجه صحت ندارد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی با بیان این مطلب 
اظهار داشت: این موضوع را من هم در برخی سایت ها دیدم و هیچ گونه بحثی 
در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم گیری اقتصادی مطرح نشده است. وی 

ادامه داد که برنامه ای برای اخذ مالیات از سود سپرده ها نداریم.
گفتنی است روز چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری فارس خبری منتشر 
کــرد که بیان می کرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راســتای 
توسعه پایه های مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از سود سپرده بانکی است و این 
موضوع در پیش نویس اصالح قانون مالیات های مستقیم گنجانده شده است.

بر اســاس گزارش مذکور، در متن این پیش نویس پیش بینی شده که 
بتوان ۲۰ تا 3۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شــده در 
حال بررســی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مشخص نیست در 

فرایند قانون گذاری چه تغییراتی بکند.
در بند ۵۴ این پیش نویس که قرار است به ماده ۱۰۴ قانون فعلی الحاق 
شــود آمده است: درآمد )سود دریافت( اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از 
موارد زیر )اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت و یا 
مشــمول نرخ صفر باشد( به استثنای درآمدهای که مشمول مقررات سایر 

فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد:
۱- ۵۰ درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی

۲-سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
3- سود متعلق به حساب های پس انداز، سپرده های مختلف و گواهی های 
ســپرده نزد بانک ها،  موسســات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن به 

شرح زیر:
الف- ســود متعلق به سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، ۶۰ 

درصد سود حاصله 
ب- سود متعلق به سرمایه گذاری های میان مدت شش ماه تا یک سال، 

۴۰ درصد سود حاصله 
ج-سود متعلق به سرمایه گذاری های بلندمدت بیشتر از یک سال، بیست 

درصد سود حاصله 
۴-سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص 

۵-سود حاصل از انواع عقود اسالمی

وزیر اقتصاد:
اخذ مالیات از سپرده های بانکی 

صحت ندارد


