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دوشــنبه 29 مهر  1398 |  ســال هفتم |  شــماره 1820

بورس 8 هزار واحد دیگر ریزش کرد

شهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
تعداد 2میلیارد و 7۶1میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 
1012میلیارد تومان در 21۶هزار نوبت مورد دادوســتد 
قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۸249واحدی در ارتفاع 

301هزار و 391واحد قرار گرفت.
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر 
گذاشتند؛ به طوری که شــاخص قیمت )وزنی- ارزشی( 
2217واحد، کل )هموزن( 2554واحد، قیمت )هموزن( 
1709واحد، آزاد شناور 104۸7واحد و شاخص های بازار 
اول و بازار دوم ۶291 و 15451واحد افت کردند. بر اساس 

این گزارش، در بازارهای فرابــورس ایران هم با معامله ۸34میلیون ورقه به  ارزش 5۸4میلیارد تومان در 120هزار 
نوبت، آیفکس 135واحد افت کرد و در ارتفاع 3732واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ
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مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی 
کلنگی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت در شــهر تهران را ۱۶ میلیون و 

۹۵۶ هزار تومان با میانگین مســاحت ۲۴۶ مترمربع که نســبت به فصل زمستان 
پارسال ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل بهار  سال گذشته ۱۷۴.۶ درصد افزایش داشته است. 

همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالی ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال 
بوده است که نسبت به زمستان۹۷ به میزان ۲۲.۷ درصد و نسبت به بهار  سال گذشته ۱۰۹.۶ درصد افزایش داشته است.

آسانسوراستاندارددربیمارستانهایتهران

سیدمحمدامین موسوی، مسئول آسانســور و پله برقی اداره کل استاندارد استان 
تهران گفت: »در بازرسی از ۱۵۰ بیمارستان در اســتان تهران بیش از ۸۰۰ دستگاه 

آسانسور مورد بررســی قرار گرفت که تنها پنج دستگاه منطبق با استاندارد بوده است. 
موسوی با اشاره به اجرای طرح طاها )طرح اجرای هماهنگ استاندارد( ادامه داد: »قانون 

اجباری استاندارد آسانســورها در  سال ۸۲ تدوین شد؛ این درحالی است که ساختمان بیشتر 
بیمارستان های تهران پیش از این تاریخ احداث شده اند.« او با بیان این که ۲۵ درصد بیمارستان ها همکاری کرده اند، گفت: 
»با شهرداری ها مکاتباتی انجام شده است تا زمانی که ساختمان ها گواهینامه تاییدیه آسانسور دریافت نکنند، پایان کار 

ساختمان ها صادر نخواهد شد.«

کاهشتولیدخودرودرنیمهاولسال

تولید انواع خودرو در کشــور در نیمه اول امسال 34.8 درصد نسبت به مدت مشابه  
سال قبل کاهش یافت. به گزارش فارس، در 6ماهه اول امسال 377 هزار و 517 دستگاه 

انواع خودرو در کشــور تولید شد که در مقایسه با مدت مشــابه  سال قبل 34.8 درصد 
کاهش داشته است. همچنین در نیمه اول امسال 348 هزار و 268 دستگاه سواری درکشور 

به تولید رسید که نسبت به نیمه اول  سال97 افت 35.9 درصدی را تجربه کرده است. طی این 
مدت تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز 79.7 درصد کاهش داشته و فقط در تولید وانت شاهد رشد 3 درصدی بوده ایم. 
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بیشترین شکایت مردم از تقلب و گرانفروشی است. جواد احمدی، سرپرست معاونت بازرسی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم این موضوع به ایســنا گفت: »۱۱۷ هزار و ۹۳۳ مورد 
شــکایت مردمی در 6 ماهه اول امسال بررسی شــده اســت.« او توضیح داد: »در این مدت نان، میوه، 
ســبزیجات، همچنین رســتوران های غذاخوری و تعمیرگاه های خودروهای ســبک و حمل ونقل 

درون شهری به ترتیب بیشترین سهم شکایت را در بخش کاال و خدمات به خود اختصاص داده اند.«

نان و میوه صدرنشین 
شکایات مردمی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

ادعای رئیس بانک مرکــزی مبنی بر این که عده ای 
تقاضای افزایش نــرخ ارز را دارند، به »شــهروند« 
می گوید: »رئیــس بانک مرکــزی درحالی چنین 
ادعایی را مطرح کرده که نرخ ارز براساس وضع بازار 
تعیین می شــود، نه براســاس نظر یک نفر. این طور 
نمی شــود که یک نفر تصمیم بگیرد نــرخ ارز را باال 

ببرد و این اتفاق در بازار هم رخ بدهد.«
او ادامه می دهد: »وقتی نرخ ارز به صورت شــناور 
اســت، قیمت آن را میــزان عرضــه و تقاضا تعیین 
می کند، نه چیز دیگر. ممکن اســت عــده ای بنابر 
منافع خود دوست داشــته باشند نرخ ارز باال برود یا 
پایین بیاید اما در مجموع هم برای صادرکننده ها و 
هم برای واردکننده ها یک نرخ متوســط و منطقی 
می تواند ســودآور باشد.« ســیدعلی با بیان این که 
نرخ ارز تابعی از وضع اقتصادی کشــور است، ادامه 
می دهد: »وقتی قیمت ارز از 4هزار تومان به 13هزار 
تومان هم رســید، به دلیل تقاضای باال و عرضه کم 

بود که تعادل را در بازار به هم زد و ارزش پول ملی را 
پایین آورد. حاال که نرخ ارز ثابت شده، بانک مرکزی 
باید سیاســت هایی را به کار بگیرد که منجر به رشد 
اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی شــود تا صادرات 
و واردات هم به بهترین شــکل ممکن انجام شــود. 
در واقع نــرخ ارز باید به گونه ای تعیین شــود که به 
ســرمایه گذاری و تولید کمک کند و برای ما رشــد 

اقتصادی به ارمغان بیاورد.«
سیدعلی درباره این که نرخ فعلی ارز مناسب است 
یا نه، می گوید: »در ســال های اخیر افزایش بی رویه 
نرخ ارز شــوک بزرگی به اقتصاد کشــور وارد کرد و 
تورم را باال برد. االن هم شــرایط به گونه ای است که 
نرخ ارز نه به 13 هزار تومان برگردد، نه ۸ هزار تومان 
شــود، بلکه باید دید با کدام نرخ شــرایط اقتصادی 
و بازار بهتر می شــود و تعادل به وجــود می آید. در 
واقع نرخ ارز باید نرخی باشــد که شوک به بازار وارد 

نکند.«

 

بازارجهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

149057

17.57

59.54

59.29

تغييرقيمت )د الر(

بازارارز)قیمتهابهتومان(
تغييرآزاد )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

11404

12603

14886

3145

-

-

-

-

ت
 قیم

وی
ابل

ت

174/6
درصد

5
دستگاه

35
درصد

شــهروند | پاالیشــگاه آبادان دیروز یکشنبه 
به دلیــل نامعلومــی دچار آتش ســوزی شــد و 
البته حــاال اخبار ســوختن پاالیشــگاه های ایران 
تقریبا بــه یک حادثه روتین در ایران تبدیل شــده 
اســت. کارشناســان معتقدند که بحث ایمنی در 
پاالیشگاه های ایران چندان جدی گرفته نمی شود. 

هرچند که هنوز علت دقیق حادثه اعالم نشده اما 
برخی از فعاالن این حــوزه دلیل اصلی این اتفاق را 
فرسودگی تجهیزات پاالیشگاهی در ایران می دانند. 
قدیمی بودن برخی تأسیســات و تجهیزات صنعت 
نفت شــرایط را به گونه ای رقم زده که بیژن زنگنه 
چندی پیش در این باره اعالم کرد که همکاران ما با 

چنگ و دندان این تأسیسات را اداره می کنند.
این پاالیشــگاه که روزگاری بــا ظرفیت تصفیه 
۶2۸ هزار بشــکه نفــت در روز بزرگترین پاالیش 
دنیا بود، همچون پاالیشــگاه های دیگر  کشــور از 
فرســودگی تجهیزات در رنج اســت. این درحالی 
اســت که کارشناســان این حوزه بر این باورند که 
اگر در کشــور به دنبال تولید ثروت هستیم، باید به 
مقوله ایمنی بیش از گذشته توجه کنیم. یک مقام 
مسئول در این باره به »شهروند« می گوید: »یکی از 
مهمترین مشکالت ما فرسودگی تجهیزات است که 
 این امر موجب می شود تعمیرات مکرری روی آنها 

صورت گیرد.«
به گفته او، عمر تجهیزات پاالیشــگاهی در همه 
جای دنیا باالســت امــا هزینه ای که کشــورهای 
مختلف برای تعمیــر و نگهــداری تجهیزات خود 
می کننــد، قابل مقایســه با ایران نیســت و همین 
مســأله موجب شــده تعداد حوادثی که در صنعت 
نفت و گاز خود شــاهد هســتیم، خیلی بیشــتر از 

استاندارد جهانی باشد. 
او با اشــاره به عمر تجهیزات صنعت نفت، گفت: 
»در این حوزه بحث  ســال مطرح نیست و اینگونه 
نمی توان تصور کرد که در یک دوره پنج ســاله یک 
فرآیند جدید پاالیشی به وجود می آید و باید فرآیند 
قبلی را کنار گذاشــت، چراکه اینها گاهی 50 سال 
یا یک قرن طول می کشــد تا یک فرآیند جایگزین 

فرآیند دیگر شود.«
خصوصی سازی هم دردی دوا نکرد! 

 آنگونه که آمارها نشان می دهد، روزانه 400 هزار 

بشــکه نفت خــام ســنگین در این پاالیشــگاه به 
فرآورده های نفتی تبدیل می شــود. بــا وجود این، 
حجــم از تولید فعاالن این صنعت مدعی هســتند 
اعتبــاری کــه بــرای HSE در پاالیشــگاه های 
ایران هزینه می شــود، کافی نیســت. آنگونه که به 
نظر می رســد، خصوصی ســازی هم نتوانسته این 
پاالیشــگاه را از گزند حوادث درامان نگه دارد. این 
پاالیشگاه عمری به درازای صنعت نفت ایران دارد. 
پیش از واگذاری ها در صدر فهرست پاالیشگاه های 
زیانده کشــور قرار داشــت؛ البتــه مدیرعامل این 
پاالیشــگاه پارسال از سودده شــدن این پاالیشگاه 

خبر داده بود. 
ایمنی پاالیشگاه ها از طریق بیمه تأمین 

شود
اما درحالی تعداد حوادثی که در پاالیشــگاه های 
ایران رخ می دهد، باالتر از اســتاندارد جهانی است 
که وزیر نفت ایران می گوید که شرکت های بیمه ای 
ســختگیری الزم را در رابطه با رعایت نکات ایمنی 
و اســتاندارد ندارد. بیژن زنگنه پیشــتر گفته بود 
که ایمنی بایــد از طریق بیمه ها صــورت گیرد اما 
متاســفانه شــرکت های بیمه رفتار شــرکت های 
بیمه شــونده را نظــارت نمی کننــد کــه در این 
خصوص در جلســاتی تأکید کردیم نسبت به بیمه 
شــرکت های نفتی و پتروشیمی سختگیری شود تا 

مقررات رعایت شود.
او با اشــاره به مراحل تأســیس یک واحد نفتی 
عنــوان کــرد: »طراحــی واحــد، تجهیــز واحد، 
به روزرســانی ایمنی، آموزش اســتاندارد، اعطای 
گواهــی صالحیت حرفــه ای، آمادگــی حرفه ای 
میدانی برای مقابله با حوادث ازجمله حوادثی است 

که هنگام تأسیس یک واحد باید رعایت شود.«
وزیر نفــت البته ایــن نکته را هم گفتــه بود که 
شاخص حوادث، بهبود یافته و ضریب شدت حوادث 
نیز کاهش یافته اســت، ضمن این که تالش داریم 
با آمــوزش و ابالغ اســتانداردها و اصالحات فنی از 

شدت حوادث بکاهیم.
به گفته او، درکشــور ۶0 پاالیشگاه وجود داشته 
که 90 میلیون لیتر بنزین و ۸0 میلیون لیتر گازوییل 
توزیع می کند، بنابراین کار مهمی انجام می شــود و 

نسبت به حجم کار سطح ایمنی مطلوب است.

آتش سهل انگاری در پاالیشگاه های ایران
  پاالیشگاه نفت آبادان دیروز دچار سانحه شد

همتی: خودروسازان  وام ها را هدر دادند

مهمترین نکاتی که عبدالناصر همتی دیروز در جلســه هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع فعاالن اقتصادی مطرح 

کرد را در ادامه می خوانید.
 من قبول نداشــتم که نقدینگی در اختیار خودروسازان قرار 
دهیم، زیرا مطمئن بودم که مانند سال های گذشته آن را هدر 

می دهند.
 تا کی اینگونه می خواهیم این خودروسازان فشل را تا آخر ادامه 
دهیم؟ من چرا به عنوان بانک مرکزی باید تاوان خودروسازان را 
بدهم؟ 40 سال است که می گویند شرایط حساس است و شما 
به خودروسازان کمک کنید. خب اینها کی می خواهند درست 

شوند؟
 کل بدهی جمهوری اسالمی ایران به خارج از کشور 9 میلیارد 
دالر است، درحالی  که کشور ترکیه 4۶0 میلیارد دالر بدهی دارد.

 قاچاق مسأله دیروز و امروز نیست. اگر نمی توانند جلوی قاچاق 
را بگیرند، من نمی توانم به عنوان مســئول بانک مرکزی برای 

واردات ارز اختصاص دهم که جلوی قاچاق گرفته شود.

سمت میز رئیس شعبه راهنمایی می کند. خانمی که پشت میز 
نشسته ، با خوشرویی می گوید: »بفرمایید بنشینید. برای چه کاری 

آمده اید؟« 
وقتی می شــنود برای دریافت وام آمده ام می گوید که دریافت 
وام از این بانک مشروط به این است که می توانید 80 درصد مبلغ 
سپرده تان  وام درخواست کنید یا این میزان در حساب یکی از اقوام 
درجه یک شما باشد. او توضیح می دهد که با طرح های جدیدی که 
اجرا کرده اند افراد می توانند بی هیچ معطلی تا 80 درصد موجودی 

خود را به صورت تسهیالت با نرخ سود ترجیحی دریافت کنند. 
وقتی از او درباره ســابقه خوش حسابی یا بدحسابی می پرسم، 
پاسخ می دهد که در این مدل وام چون مشتریان به اندازه وام شان 
سپرده دارند ســختگیری خاصی نداریم اما اگر احساس کنیم 
مشتریان به اندازه ای بدحســاب بوده اند که پرداخت وام به آنها 

ریسک سنگینی تحمیل می کند، وام نمی دهیم.
از او درباره اقساط معوق می پرسم که اگر قبال در بانکی یکی از 
اقساطم معوق شده باشد باز هم مشمول دریافت وام می شوم؟ در 
جواب می گوید: »االن مهم است. استعالم می گیریم که در حال 
حاضر چک برگشتی و قسط معوق شده نداشته باشید. اگر تسویه 

کرده  باشید برای شما مشکلی ایجاد نمی شود.«
درحالحاضراقساطمعوقنداشتهباشید

 از بانــک صادرات بیرون می آیم و وارد بانک ســپه می شــوم. 
کارمندی پشت باجه تسهیالت نشسته و  در انتظار مردی است که 
مشغول پرکردن فرم درخواست وام است. کمی می گذرد  تا کارش 
تمام شود. پشت باجه می روم و شــرایط دریافت وام را می پرسم. 
می گوید: »چقدر وام می خواهی؟ چک برگشــتی که نداری! وام 
معوق چطور؟« می گویم: »50 میلیون تومان  وام می خواهم. چک 
برگشتی هم ندارم، اما قبال یکی از اقساط بانکی ام معوق شده بود 

که پرداخت کردم.«  
 از زیر عینک نگاهــی می اندازد و کارت ملــی ام را می خواهد: 
»کدام بانک بود؟« بانک شهر. می گوید: »مهم االن است که قسط 

معوق نداری.«
 با کم حوصلگی ادامه می دهد: »بــرای 50 میلیون تومان هم 
باید 80 میلیون تومان ســپرده گذاری کنی و پس از دریافت وام 
تنها 80 درصد از ســپرده ات را برداشــت کنی. مابقی آن تا زمان 

تسویه حساب در حساب بانکی باقی می ماند.«
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ایرانی ها چه تنقالتی را بیشتر می خرند؟
ایرانی ها از میان تنقالت مختلف بیشتر از همه بستنی می خورند. چیپس، پفک و پاپ کورن رتبه بعدی و آجیل و میوه خشک 
در رده سوم عالقمندی های ایرانی ها به تنقالت است. بر اساس گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام داده 

است پاستیل، آدامس و کیک و بیسکوئیت کمترین طرفدار را بین مردم دارد. 


