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اقتـــصادی
گزیده

با تشكيل هيأت حل اختالف

راه شكايت از خودروسازان هموار شد

دبير انجمن صنفي ش��ركتهاي خدمات
پس از فروش خودرو از تش��كيل «هيأت
حل اختالف» براي رس��يدگي به شكايت
مصرفكنندگان از عملكرد خودروس��ازان
و واردكنندگان خودرو خبر داد .عباسعلي
غياث��ي در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد:
براس��اس تبصره يك م��اده  63اصالحيه
آييننام��ه اجرايي قانون حمايت از حقوق
مصرفكنن��دگان خودرو ،هيأت حل اختالف براي رس��يدگي به ش��كايات و موارد
نارضايتي مشتريان از خدمات عرضهكنندگان خودرو در كشور تشكيل شده است.
وي با بيان اينكه اين هيأت به پروندههاي ارجاعي از سوي واحد رسيدگي به شكايات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت رسيدگي ميكند ،خاطرنشان كرد :كارشناس رسمي
دادگس��تري در رش��ته مرتبط ،كارش��ناس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و
نماينده عرضهكننده خودرو ،اعضاي س��ه نفره اين هيأت هستند و رياست آن نيز با
كارشناس رسمي دادگستري است .وي افزود :در اين زمينه پرونده مشتريان ناراضي
از طريق اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به هيأت حل اختالف ارسال ميشود و اين هيأت موظف است ظرف  20روز
از زمان دريافت و ثبت شكايت ،به موضوع رسيدگي و كتباً اعالم رأي كند كه در اين
زمينه نيز مالك رأي ،نظر اكثريت اعضاي هيأت است.

جزئیات هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال گذشته

براس��اس گزارش بودجه خانوارهای ش��هری بانک مرکزی ،هزینه ناخالص یک سال
خانوارهای ایرانی در سال گذشته  328میلیون و  760هزار ریال و درآمد ناخالص آنها
 313میلیون و  934هزار ریال بوده اس��ت.در سال مورد بررسی ،متوسط تعداد افراد
خانوار  3/44نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است .از کل تعداد خانوارها،
خانوارهای  4نفری با  30/1درصد بیشترین و خانوارهای دو نفر با  0/1درصد کمترین
سهم را به خود اختصاص دادهاند.
بر اس��اس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص س��االنه یک خانوار حدود 328
میلیون و  760هزار ریال (ماهانه حدود 27میلیون و  397هزار ریال) بوده است .این
هزینه که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز میشود ،نسبت به سال  1392معادل
 15/6درصد افزایش داش��ته است.متوسط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار در سال
 1393ح��دود  313میلیون و  934هزار ریال (ماهانه حدود  26میلیون و  161هزار
ریال) بوده که نسبت به سال  1392معادل  13/4درصد افزایش داشته است69/7 .
درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و  30/3درصد را درآمد غیرپولی
(شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

اجراي بزرگترين قرارداد صادرات خدمات فني مهندسي

مديرعامل مپن��ا گفت :قرارداد احداث نيروگاه  3ه��زار مگاواتي رميله بصره که به
صورت  EPCبه امضا رس��يده ،بزرگترين قرارداد صادرات خدمات فني و مهندسي
کشور تا امروز است.به گزارش «ايران» عباس علي آبادي در نشستي خبري با اشاره
به اينکه اين طرح بعد از تکميل بزرگترين نيروگاه عراق نيز به شمار ميرود اظهار
داش��ت :بزرگترين پروژه در بعد فني و مهندسي در طول تاريخ همکاريهاي ايران
و عراق در حال ش��کلگيري و آغاز عمليات اجرايي است و با حجم سرمايه گذاري
 2/5ميليارد دالري شرکت شاماره عراق اجرايي ميشود.
علي آبادي همچنين در خصوص پروژههاي اقتصادي ديگر در کشورهاي مختلف با
اش��اره به پروژههاي ساخت نيروگاه در کشورهاي اروپايي گفت :هم اکنون مشغول
مذاکره در خصوص پروژههاي جديد در کش��ور اردن ،مطالعه بر روي توربين بادي
در کشور ايتاليا و پروژههاي مختلف در کشور انگلستان هستيم.
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ديپلماسي وزارت نفت
پس از توافق هستهاي شتاب گرفت

مذاکره با  ٣٠شرکت
بينالمللي نفتی
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معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت از مذاکره با بيش از  ٣٠شرکت اروپايي خبر داد
و گفت :استفاده از توانمندي شرکتهاي داخلي و انتقال تکنولوژي مهمترين شرايط ايران
توگو
براي حضور شرکتهاي خارجي در صنعت نفت است.اميرحسين زماني نيا در گف 
با شانا با اشاره به نشست تجارت و سرمايه گذاري مشترک ايران و اتحاديه اروپا که هفته
گذش��ته در وين برگزار ش��د ،افزود :در حاشيه اين نشست مذاکراتي با نمايندگان حدود
 ٤٠ش��رکت اروپايي براي حضور در صنعت نفت ايران انجام شد.وي گفت :پس از توافق

ايران و  ٥+١شرکتهاي اروپايي بسيار عالقهمند به حضور در صنعت نفت ايران هستند
اما ايران براي حضور اروپاييها شرايطي در نظر گرفته است.وي با بيان اينکه صنعت نفت
ايران نسبت به  ١٢سال گذشته تفاوتهاي زيادي دارد ،درباره شرايط حضور شرکتهاي
خارجي در ايران اظهار کرد :استفاده از توانمندي شرکتهاي داخلي و انتقال تکنولوژي،
مهمترين شرايط ايران براي حضور شرکتهاي خارجي در صنعت نفت ايران است؛ ضمن
اينکه اين حضور بايد منافع اقتصادي ايران را تضمين کند.

کارشناسان در گفتوگو با <ایران>تحلیل کردند

گروه اقتصادی سهامداراني كه طي
يك س��ال اخي��ر روند حركتي ش��اخص
ب��ورس انتظ��ارات آنها را ب��رآورده نكرده
است ،با اعالم خبر توافق نهايي هستهاي
و تحريمهايي كه قرار اس��ت طي ماههاي
آينده لغو شود ،دوباره به ركوردشكنيهاي
ش��اخص اميد بس��تند ،هرچند در ابتدا
شاخص بورس با ثبت ركوردهاي جديدي
اميد تازهاي در بازار سهام ايجاد كرد ،ولي
در ادامه روند صعودي بورس متوقف و به
عقب بازگشت.
اين درحالي است كه مسئوالن دولتي
نيز همواره در اظهارات و برنامههاي خود
نگاهي نيز به بازارسرمايه دارند تا اين بازار
رش��دي پايدار و پيوس��ته را تجربه كند.
برهمين اساس متوليان بورس برنامههاي
مختلفي ب��راي حمايت واقعي از اين بازار
تدوي��ن كردهاند ،به طوري كه بس��ياري
از كارشناس��ان اعتق��اد دارند كه روزهاي
منفي بورس بزودي به پايان ميرس��د و
جاي خود را به رش��د و رونق ميدهد .در
همي��ن زمينه عبده تبريزي كارش��ناس
ارشد بازار سرمايه نيز با ارائه چشماندازي
از ب��ورس پيشبيني كرد كه طي ماههاي
آينده ش��اخص بورس رون��د صعودي به
خود بگيرد و زيان احتمالي سهامداران را
جبران كند.
اما س��ؤالي كه باقي ميماند اين است
كه پ��س از امض��اي تواف��ق تاريخي كه
فعاالن بازار سرمايه س��الها انتظار آن را
ميكشيدند چرا شاخص بورس سير نزولي
به خود گرفت .در اين زمينه كارشناسان
توگو با «ايران» به اين
بازار سرمايه در گف 
سؤال اساسي پاسخ دادهاند.
 4ëëعام�ل حركت خلاف انتظار
بازار
س��يد حميد ميرمعيني كارش��ناس
بازار س��رمايه با بيان اينكه برخالف آنكه
بازار س��رمايه بعد از دس��تيابي كشور به
تواف��ق هس��تهاي انتظار داش��ت كه اين
گش��ايشهاي سياس��ي روزنه اميدي را

عوامل  4گانه افت شاخص بورس
به روي بازار بگش��ايد ش��اهد افت بيشتر
شاخص بورس بوديم به خبرنگار «ايران»
گف��ت :در بدبينانهتري��ن حال��ت ممكن
ما بايد بعد از برداش��ته ش��دن سايه يك
ريس��ك عظيم سياس��ي بر فعاليتهاي
اقتص��ادي بازار س��رمايه رش��د اندكي را
تجرب��ه ميكرديم ك��ه متأس��فانه بنا به
داليلي اين اتفاق نيفتاد.
ميرمعيني با اشاره به اينكه در حالت
منطقي بع��د از توافق ب��ازار بايد  15الي
 20درصد رشد شاخص را تجربه ميكرد،
افزود :اين رش��د ش��اخص بر مبناي جو
رواني مثبت ناش��ي از حذف يك ريسك
مؤث��ر بر ب��ازار در كوتاهتري��ن زمان بايد
 3الي  4روز رخ ميداد.
وي با اش��اره به اينكه حتي يك هفته
قبل از دس��تيابي كشور به توافق شاخص
سهام حدود  10درصد رشد كرد و انتظار
داشتيم اين رشد ادامه دار باشد ،عامل اول
حركت بازار برخالف انتظار سهامداران و
سرمايهگذاران را عرضههاي سنگين سهام
از سوي شركتها كه عمدتاً دولتي بودند
در ي��ك هفته قبل از دس��تيابي به توافق
عنوان كرد .اين كارش��ناس بازار سرمايه
پيروزي عرضه ب��ر تقاضا را عامل كاهش
شاخص بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار
برشمرد و اذعان كرد :با وجود آنكه در اين
برهه از زمان سرمايه گذاران حجم تقاضا
در بازار را افزايش دادند و پول به بازار وارد
ش��د ،اما عرضههاي سنگين شركتهاي
حقوقي نظير س��ازمان خصوصيس��ازي
ب��ازار را زمي��ن گير كرد و اجازه رش��د را
به بازار نداد.
ميرمعين��ي عام��ل دوم را تغيي��ر
انتظارات سرمايهگذاران از بازار برشمرد
و افزود :زماني كه توافق هستهاي حاصل
ش��د سرمايهگذاران بر خالف تصور خود
ش��اهد كاهش ارزش ب��ازار بودند و اين
وضع باعث شد انتظارات سرمايهگذاران
تغيير كند و آنها نيز به خيل فروشندگان
سهام بپيوندند .اين موضوع عرضه را در

نیم نگاه

ëëسيد حميد ميرمعيني :افت ش�اخص بورس پس از توافق هستهای که
بر خالف انتظار سهامداران بود ،چهار دلیل دارد که شامل عرضه سنگین
س�هام ،تغییر انتظارات بازار ،برگزاری نامناسب مجامع و حمایت نکردن
دولت میشود
ëëغالمحس�ين دواني :اگرچه ايران با گروه  5+1به توافق هستهاي دست
يافت اما هنوز تحريمها لغو نش�ده و اساس� ًا اتفاق ويژهاي در اقتصاد رخ
نداده است .بنابراين واكنش بورس به توافق يك واكنش طبيعي و معقول
به شمار ميرود

بازار تشديد كرد و با برانگيختن وحشت
س��رمايهگذاران از رفتار معك��وس بازار
برخ�لاف انتظارات ش��اخص س��هام را
پايين كشيد.
وي س��ومين دليل كاهش ارزش بازار
س��رمايه را برگزاري نامناس��ب مجامع و
همزمان��ي آن با توافق هس��تهايعنوان
كرد و گفت :از آنجايي كه س��ال  93سال
س��ختي براي ش��ركتهاي عرضهكننده
سهام به شمار ميرفت و از نظر اقتصادي
هر كدام مش��كل خاص خود را داش��تند
نتوانستند س��ود خوبي براي اين سال به
سهامداران بپردازند و از طرفي پيشبيني
و گزارش��ات سه ماهه چندان مثبت نبود
كه موض��وع تأثي��ر بس��زايي در كاهش
شاخص سهام داشت.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه آخرين
عامل را حمايت نكردن دولت از آثار رواني
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ناشي از برداشته شدن ريسك بازار دانست
و عن��وان كرد :دولت كه مدتهاس��ت به
دنبال تقويت بازار سرمايه بود در اين برهه
كه يك عامل محرك مهم در بازار سرمايه
رقم خورده بود رفتاري متفاوت به نمايش
گذاشت .در حالي كه ميتوانست با حمايت
بازار و در نظر گرفتن بس��تههاي محرك
و تزريق پول دوباره بازار س��رمايه را زنده
كند تا زماني كه آثار واقعي توافق در بازار
ظاهر شود.
وي با اش��اره به اينك��ه برخالف تصور
برخي مبني بر اينكه اگر اكنون ش��اخص
سهام رش��د ميكرد اين رش��د حبابي و
كاذب بود و نبايد اجازه اين رشد داده شود،
اظهار كرد :اگر رش��دي در بازار بر مبناي
برچيده شدن ريس��ك سياسي حاكم بر
آن رقم بخورد اين رش��د كاذب محسوب
نميشود ،چراكه اساس رفتار بازار سرمايه
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بر مبناي حقايق و همينطور ارزش فعلي
عايدات آتي سهام اس��ت .سرمايهگذاران
به طور معمول در بازار س��رمايه بر مبناي
پيشبيني خود از آينده شركتها حركت
ميكنند و اكنون با نزديك شدن به زمان
لغ��و تحريمها و پويايي مجدد اقتصاد اين
مهم محقق نشد.
ëëتوافق به تنهايي بورس را تكان
نخواهد داد
همچنين غالمحسين دواني كارشناس
توگو با «ايران» رفتار
بازار سرمايه در گف 
فعلي ب��ازار س��رمايه را رفت��اري معقول
برشمرد و اظهار كرد :اگرچه ايران با گروه
 5+1به توافق هس��تهاي دس��ت يافت اما
هنوز تحريمها لغو نش��ده و اساس��اً اتفاق
ويژهاي در اقتصاد رخ نداده است .بنابراين
واكن��ش بورس ب��ه توافق ي��ك واكنش
طبيعي و معقول به شمار ميرود.
وي انتظ��ار برخ��ي از بازيگ��ران بازار
سرمايه بخصوص آنهايي كه ميخواهند
«يك شبه ره صد ساله را بروند» بيهوده
تلق��ي و تصريح كرد :آنهاي��ي كه انتظار
داش��تند بعد از توافق و پي��ش از بهبود
وض��ع اقتصاد وض��ع بازار متحول ش��ود
اكنون نيز در تالش هس��تند با جوسازي
ب��ازار را تح��ت تأثير قرار دهن��د اما بازار
س��رمايه جزئي از اقتصاد است و اقتصاد
پديدهاي نيست كه بالفاصله از اتفاقات و
تغييرات اثر بپذيرد.
دوان��ي اف��زود :اتفاق��ات و تصميمات
(خوب يا بد) معموالً بعد از يك دوره زماني
در اقتصاد به معرض نمايش درخواهد آمد
به طوري كه تأثير تصميمهاي نادرس��ت
دولت گذشته دوس��ال زمان برد كه خود
را در اقتص��اد نش��ان دهد .از اي��نرو در
ش��رايط فعلي نبايد انتظار رشد بورس را
داشته باشيم.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تأكيد
كرد :ه��رگاه اقتصاد ش��روع ب��ه حركت
كند ما ميتوانيم ش��اهد تأثير آن بر بازار
سرمايه باشيم.
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