چشم انداز بورس در فصل پایانی سال

کدام سهم ها در پاییز ،برای خرید زمستانی ،جذاب شدند؟

بازار سـرمایه کشـور ،بعد از  3موج افزایشـی در تابستان ،پاییز را
بـا یـک جهش بـزرگ آغاز کرد امـا در ادامه روند نزولی و سـپس
ریزشـی بـر بـازار حاکم شـد تا نهایتـا بازدهـی بـازار در پاییز بر
خلاف دو فصل قبل ،منفی شـود.
در ادامه وضعیت برخی گروه ها و نمادها را بررسی می کنیم.
پتک نفت و تحریم بر سر پتروشیمی
قیمـت نفـت از  85دالر در ابتـدای پاییـز تا حدود  50دالر برگشـت و نرخ

ارز هـم از  19هـزار تومـان به  10هزار تومان رسـید.
گفتنـی اسـت بـا افـت قیمـت نفـت ،قیمـت اکثـر محصـوالت اساسـی
(اصطالحـا کامودیتـی هـا) و بـه ویژه محصوالت پتروشـیمی شـدیدا افت
کر د .
گروه غذایی ،خوشمزه تر از قبل
رشـد قیمت بسـیاری از محصوالت غذایی ،باعث ایجاد وضعیت مناسـبی
برای سـودآوری برخی شرکتهای بورسـی فراهم آورده است.

گـروه زراعـت کـه عمدتا کشـت و صنعت های تولیدکننده شـیر و گوشـت
هسـتند نیز ،اگرچه با شـدت کمتر ،اما چشـم انداز بهبود سـودآوری دارند.
خوف و رجا در فوالد و فلزات
امـا گـروه فـوالد و فلـزات نیز از دیگر گروه های پیشـرو بازار اسـت که بعد
از جهـش هـای تابسـتانی ،در پاییـز با افت شـدید قیمت ها مواجه شـد .با
این حال نرخ فروش در بسـیاری از نمادها رشـد مناسـبی نسـبت به قبل
دارد .مخصوصـا در گـروه فلـزات رنگی ،این موضوع بعضا ملموس تر اسـت.
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چگونگی یک خرید موفق اینترنتی

ریزهکاری های خرید اینترنتی کفش
خریـد کـردن بـه صـورت اینترنتـی ،یکـی از شـیوه هـای جدیـد خریـد اسـت کـه در آن دیگر خبـری از صرف وقـت زیاد برای انتخـاب و بازار گردی نیسـت  .البته این شـیوه خرید بعضی وقت ها به این آسـانی که گفته شـد
سمیه محمدنیا حنایی
نیسـت و گاهـی اتفـاق مـی افتـد کـه خریـدار بعـد از دریافـت خریـدش از آنچه که می بیند خرسـند نشـود که هیچ ،پشـیمان شـود و احسـاس کند مبلغ زیـادی را به هدر داده اسـت .احتمال بـروز چنین اتفاقی بـرای بعضی از
روزنامهنگار
خریـد هـای از راه دور کمتـر اتفـاق مـی افتـد ،امـا بـرای بعضـی از مـوارد بیشـتر اتفـاق مـی افتد .یکی از پر ریسـک تریـن خرید های از این دسـت ،خرید کفـش به صورت اینترنتی اسـت .در این نوشـتار تالش دارم تا شـما را
بـا چند نکتـه درباره ایـن نوع خرید آشـنا کنم.

قالـب هـای متفـاوت ،سـایز های متفاوت :مهم ترین دلیل در صـرف نظر کردن از خرید
کفـش بـه ایـن شـیوه جدیـد ،برمی گردد بـه قالب های متفاوت کفـش که گاهی حتی
سـایز همیشـگی کفـش شـما را تـا دو شـماره بـاال و پایین ببـرد .اگر راهـی جز خرید
اینترنتـی کفـش نداریـد ،بهتـر اسـت کـف تمـام کفـش هایتـان به خصـوص  5کفش
جدیـدی کـه اخیـرا خریـده اید را از نظر شـماره سـایز چک کنید .و در صورت یکسـان
بـودن همـه آن ،کفـش دلخواه تان را سـفارش دهید.نکته دیگـر در رابطه با کفش های
مجلسـی زنانـه و بـا پاسـه های باالتر از  7سـانتی متر و همچنین کفـش های نوک تیز
اینسـت کـه بایـد یک سـایز بزرگتر از سـایز پای تان کفش سـفارش دهید.

تفـاوت میـان آنچـه دیـده ایـد و آنچـه دریافت کرده ایـد :این مورد درباره بیشـتر خرید
هـای اینترنتـی صـدق مـی کنـد .بسـیار واضـح اسـت کـه عکس هایـی کـه در فضای
مجـازی بـه عنـوان نمونـه محصـول منتشـر می شـوند توسـط عکاسـان و بـا عملیات
فتوشـاپی حرفه ای تهیه شـده اند .بنابراین این که شـکل ظاهری کفش و حتی رنگش
بسـیار چشـم نواز به نظـر آید.
کیفیـت  :هـر قـدر هـم کـه افراد بـی تجربـه ای در حوزه کفش باشـیم ،اما بـاز هم می
توانیـم بـا لمـس محصـول تا حدی میزان کیفیـت آن را حدس بزنیم .مسـاله ای که در
خریـد اینترنتـی کفـش و بـا دیدن چند عکس فتوشـاپی غیر ممکن اسـت .برای اینکه

خیالتـان راحـت شـود تـا جایـی کـه مـی شـود از محصوالتی خریـد کنید کـه دارای
گارانتـی تعویض و ضمانت نامه باشـد.
خیالتـان را راحـت کنیـد :سـعی کنید از سـایت هایی خرید کنید
کـه امـکان ارجـاع محصول و یا تعویض آن را داشـته باشـد .البته
در ایـن میـان بایـد در نظر داشـت که بـرای تعویض محصول باید
سـه هزینـه ارسـال پسـتی را در نظـر بگیریـد .حتـی ممکن اسـت با یک
حسـاب سـر انگشـتی  ،عطای بدسـت آوردن آن را به لقایش ببخشـید.

خبــر

بررسی مزایا و معایب گازسوز کردن خودرو

برسردو راهی
گاز و بنزین

n e w s

افزایش هزینه
وام مسکن زوج ها
تا مرز  15میلیون تومان

ایـن روز ها زمزمـه هایی از
سیدداوود هاشمزاده
گرانی و یا سـهمیه ای شدن
روزنامهنگار
بنزیـن بـه گوش می رسـد.
شـاید بهتریـن دلیـل برای کارتی شـدن بنزیـن را باید
نوسـانات شـدید ارزی دانست.در این نوسـانات ارزش
پـول ملی کشـور ما در مقایسـه با پول هـای رایج جهان
از جملـه دالر و یورو،کاهـش یافتـه اسـت.این کاهـش
ارزش پـول ملـی باعـث شـده ایـران در رتبـه دوم
ارزان تریـن بنزیـن دنیـا بعد ونزوئال قـرار گیرد.
علاوه بـر ایـن مـی تـوان دالیلـی دیگـری بـرای
سـهمیه بنـدی بنزیـن برشـمرد .از جملـه
افزایـش قاچاق سـوخت  ،افزایش روز افزون
مصـرف بنزیـن در کشـور و ثابـت مانـدن
قیمـت بنزیـن از سـال  94تـا اکنـون.
در ایـن میـان بهتریـن راه حـل بـرای خـودرو
هـای پرمصـرف  ،اسـتفاده از گاز  CNGبـه جای بنزین
است.شـاید شـنیدن اسـم گاز  CNGشـما را یـاد صـف
هـای شـلوغ بینـدازد و شـاید هم تصـور کنید اسـتفاده
از گاز  CNGموجـب خشـک کار کـردن موتور و خرابی
آن مـی شـود.ما در ایـن نوشـته سـعی کـرده ایـم تمام
اطالعـات الزم برای انتخاب سـوخت مناسـب خودرو را
بـه شـما رائـه دهیم تـا با خیالـی راحت سـوختی پاک ،
ایمـن و بـه صرفه را انتخـاب کنید.

فنی
عامل اصلی حرکت در خودرو  ،احتراق در موتور اسـت.از لحاظ تئوری
 ،عملیات احتراق با هر سـوختی انجام می پذیرد و چرخ های ماشـین
را بـه حرکـت در مـی آورد.امـا در عمـل تفـاوت چشـمگیری بیـن نوع
سـوخت و احتـراق وجـود دارد.یکـی از ایـن تفـاوت ها ،گیرپـاژ قطعات
موتـور اسـت کـه عامـل اصلـی آن رسـوبات کربـن مـی باشد.سـوخت
 CNGیـا همـان گاز طبیعـی دارای نسـبت پایین کربنی اسـت.لذا در
عملیات احتراق از خود کربن کمتری به جا گذاشـته و موجب کاهش
رسـوبات کربنی در منطقه احتراق،سـوپاپ ها و سرپیسـتون می شـود.
این مسـئله باعث می شـود قطعات موتور در هنگام اسـتفاده از سوخت
 CNGنسـبت بـه بنزیـن ،عمـر بیشـتری کـرده و سـالم تـر بمانند .با
کاهـش رسـوبات کربنـی و بـه طبع آن کاهـش آالینده هـای خروجی
 ،روغـن موتـور و فیلتـر آن تمیزتـر باقـی مانـده و زمان تعویـض آن ها
بیشـتر طـول می کشـد.برای افزایـش توان خودرو و کاهش اسـتهالک
قطعات،پیشـنهاد مـی شـود خودروهایـی بـا موتـور پایـه گازسـوز ،
خریداری و مصرف شـوند.زیرا کارخانه سـازنده تمامی قطعات موتور را
برای سـوخت گاز طراحی کرده است.مسـئله بعدی خشـک کار کردن
موتـور است.بسـیاری از مـردم معتقدند که موتور در حالت گاز خشـک
کار مـی کنـد و همیـن امـر موجب صدمه زدن به موتور می شـود.نکته
اصلی در خشـک کار کردن موتور  ،روغن موتور اسـت.زمانی که موتور
خـودرو سـرد اسـت بنزیـن بـر روی دیـواره های سـیلندر تقطیـر و به
سـمت کارتل سـرازیر می شـود.این میزان بسـیار ناچیز بوده و خیلی
ها از آن چشـم پوشـی می کنند اما در بلند مدت موجب از بین رفتن
خاصیت روان کاری روغن می شـود که همین مسـئله  ،باعث به وجود
آمدن مشـکالت بسـیاری در خودرو می شـود .این در حالی اسـت که

گاز طبیعـی حتـی در دمای ده درجه زیر صفر هم
تقطیـر نمی شـود و اگـر هم در مجـاورت روغن قرار
گیـرد بـه دلیل ماهیـت گازی بودن  ،باعث بروز مشـکل
نمـی شـود .در رابطـه بـا گازسـوز کـردن خـودرو  ،تقریبـا می
تـوان گفـت تمامـی خودرو ها قابلیت دوگانه سـوز شـدن را دارند
امـا بـه دلیـل فضـای محـدود در صندوق عقـب برخی ماشـین ها از
جملـه  206هـاچ بـک و پرایـد هـاچ بـک و یا کم مصرف بـودن برخی
خـودرو هـا ،امکان گازسـوز کردن آنها فراهم نیسـت.

برای انواع خودرو
های کم مصرف از
جمله پراید  ،مخزن
های استاندارد 62
لیتری وجود دارد
که هزینه تقریبی
آن از یک میلیون
و صد هزار تومان
شروع و تا یک
میلیون ششصد هزار
تومان ادامه دارد

اقتصادی
گاز  CNGهمان گاز طبیعی اطراف ماسـت که در کارهای روزانه این
گاز را در فشـار پایین مصرف می کنیم.به گاز طبیعی در حالت فشـرده
و در فشـار  200تا  250بار گاز  CNGگفته می شـود که برای سـوخت
خـودرو از آن اسـتفاد مـی شـود.گاز  CNGدر جایـگاه هـای سـوخت
گیری کشـور ما با فشـار  200تا  220بار اسـت .در چنین فشـار گازی،
انـرژی حجمـی گاز  CNGیـک سـوم بنزیـن اسـت بـه ایـن معنی که
خودرو گازی در یک مسـافت مشـخص باید تعداد دفعات بیشـتری به
جایـگاه  CNGمراجعـه کننـد .هزینـه گازی کردن خودرو ها بسـتگی
بـه نـوع آن دارد .بـرای انـواع خـودرو هـای کم مصرف از جملـه پراید ،
مخـزن هـای اسـتاندارد  62لیتری وجود دارد که هزینـه تقریبی آن از
یـک میلیـون و صـد هـزار تومان شـروع و تا یک میلیون ششـصد هزار
تومـان ادامـه دارد.ایـن اختالف قیمت برای یـک مخزن با همان حجم،
به دلیل کیفیت وسـایل گازسـوز و مخزن به کار رفته می باشـد  .برای
خـودرو هـای پر مصرف مثل پژو و سـمند  ،مخـزن هایی با حجم 101
لیتـر وجـود دارنـد کـه هزینه آن از دو میلیون تومان شـروع می شـود.
مـدت زمـان گازسـوز کـردن خـودرو  ،از زمـان مراجعـه تا نصب  ،سـه
الـی چهـار سـاعت طول می کشـد .در مـورد هزینه مصرفی سـوخت ،
بـاز هـم بسـتگی به نـوع خودرو و میـزان مصرف سـوخت آن دارد ولی
در مجموع هزینه های سـوخت سـی ان جی از بنزین به مراتب ارزان
تـر و بـه صرفـه تر اسـت.به عنوان مثـال در خودروهـای پرمصرف مثل
سـمند و پژو در صورت اسـتفاده از گاز  ،هزینه سـوخت به یک سـوم
کاهـش مـی یابـد .در مـورد پراید به دلیل مصرف پایین سـوخت  ،این
اختلاف بـه دو برابـر کاهـش می یابد .هزینه یک باک پـر از گاز تقریبا
نـه الـی ده هـزار تومـان می باشـد کـه خودروهایی مانند پژو و سـمند
بـا ایـن میزان سـوخت مـی توانند حدود  300کیلومتـر و پراید تا 500
کیلومتـر مسـافت طـی کننـد .در صورتـی که پژو و سـمند با نـه هزار
تومـان بنزیـن تنهـا می توانند  80الی  100کیلومتـر و پراید  180الی
 200کیلومتـر مسـافت طـی کننـد  .اما در جاده ها بـا توجه به کاهش
ترافیـک و توقـف  ،میـزان مصـرف سـوخت بنزینـی خـودرو هـا تا 40
درصـد کاهـش مـی یابـد و از طرفـی چون شـتاب خـودرو عاملی مهم
برای رانندگی در جاده ها اسـت پیشـنهاد می شـود برای رانندگی در
جـاده از سـوخت بنزیـن اسـتفاده شـود .جایـگاه های شـلوغ پمپ گاز
در تمـام طـول شـبانه روز باعـث شـده که اکثـر افراد اتالف وقـت را به
هزینـه هـای مالـی ترجیـح داده و از سـوخت گیـری در جایـگاه هـای
 CNGمنصـرف شـوند .بحـث دیگر در مورد هزینه هـای جانبی موتور
خـودرو اسـت .بـه عنـاون مثـال تعویض شـمع در موتور هـای بنزینی
دوبرابـر موتورهـای گازسـوز اسـت .لـذا درقسـمت فنی مطرح شـد که
گاز  CNGبـه دلیل رسـوبات کمتر،جلوگیـری از گیرپاژ قطعات و دیگر
مزایـای آن  ،عمـر مفیـد خـودرو را افزایـش داده و باعث کاهش هزینه
های تعمیر و نگه داری قطعات می شـود .احداث یک جایگاه سـوخت
 ،CNGنیاز به سـرمایه ی اولیه بیشـتری نسـبت به یک جایگاه بنزین
دارد.هزینه هر ایسـتگاه سـوختگیری سـی ان جی حدود  8برابر هزینه
ایجاد یک جایگاه سـوختگیری بنزین اسـت.ایران با میزان  25تریلیون
متـر مکعـب مقـام دوم ذخایـر گازی دنیـا را در اختیـار دارد.این گاز به

راحتی قابل پمپاژکردن اسـت و در نتیجه بسـیار سـریع تر از سـوخت
هـای دیگـر در اختیـار مصرف کننـده قرار می گیرد و نیـازی به هزینه
هـای گـزاف حمـل و نقل ندارد.قیمت گاز سـی ان جـی در بازار جهانی
حـدود یـک چهـارم قیمـت بنزین اسـت که به وضح نشـان مـی دهد ،
گاز سـی ان جی از سـوخت های بسـیار ارزان اسـت و به اقتصاد ملی
کمـک شـایانی می کند.
محیطزیست
طبـق آخریـن گـزارش بین المللی بهداشـت جهانی  ،عامـل  23درصد
از مـرگ هـا منتسـب بـه عوامـل محیطی هسـتند کـه مهـم ترین آن
آلودگـی هـوا محسـوب می شود.وسـایل نقلیه موتوری سـهم بسـیاری
زیادی در این آلودگی دارند که بسـتگی زیادی به نوع سـوخت وسـیله
نقلیـه دارد.گاز سـی ان جـی بصـورت خالـص و بدون اضافـه کردن هر
نـوع مـاده ای سـوزانده مـی شـود ایـن در حالـی اسـت ک بنزیـن باید
بـا چندیـن مـواد افزودنـی دیگـر مخلوط شـود تـا هم سـرعت احتراق
آن افزایـش یابـد و هـم باعـث کارکـرد نـرم سـوپاپ هـا و دیگر قطعات
شـود.از جملـه ایـن مـواد افزودنی میتـوان تترا اتیل سـرب اشـاره کرد
که موجب سـرطان و مرگ می شود.شـاید در کشـور ما وجود اینگونه
مـواد از بنزیـن حذف شـده باشـند ولی همچنان مـواد جایگزین  ،مضر
و بیماری زا هسـتند و بر روی سلامتی محیط زیسـت تاثیر مخربی بر
جـای مـی گذارند.اما در گاز  CNGسـرب و اکسـید هـای گوگرد وجود
نـدارد و گاز  CNGاز تمیـز تریـن سـوخت های فسـیلی محسـوب می
شـود.درجه اکتـان گاز  CNGبیـش از دوبرابـر بنزین اسـت و همین امر
موجـب شـده ایـن گاز بـر روی اجزای سـرد خـودرو معیان نکنـد و در
هـوای سـرد خودرو به راحتی روشـن شـود.
ایمنی
یکی از سـواالتی که همواره خودرو سـواران با آن مواجه هسـتند بحث
ایمنی سـوخت های مصرفی اسـت.در چند سـال اخیر  ،انفجارهایی در
پمپ های گاز سراسـر کشـور رخ داده که موجب هراس خودروسـواران
و مردم  ،از خودرو های گازسـوز شـده اسـت .کارشناسـان معتقدند که
ایـن حـوادث ناشـی از تجهیـزات غیر اسـتاندارد و نامطلوب اسـت و اگر
تجهیزات اسـتاندارد توسط کارشناسـان  CNGنصب شوند این اتفاقات
رخ نخواهـد داد .مخـزن هـای اسـتاندارد  CNGاز ضخامت و اسـتحکام
باالتری نسـبت به باک های بنزین برخوردار هسـتند و همین موضوع
سـبب جلوگیری از بسـیاری از حوادث می شـود .در هنگام وقوع حادثه
و تصـادف  ،گاز  CNGدر هـوا پراکنـده مـی شـود امـا بنزیـن به صورت
حوضچـه هایـی روی زمیـن باقی می ماند که در صورت اشـتعال باعث
ایجـاد آتـش سـوزی یا انفجـار می شـود.دمای اشـتعال گاز  680درجه
سـانتی گـراد اسـت که در مقایسـه با بنزیـن که در دمـای  360تا 380
درجه سـانتی گراد مشـتعل می شـود بسـیار ایمن تر اسـت.

قیمـت هـر بـرگ از اوراق تسـهیالت
مسـکن در معاملات فرابـورس امروز
هفتـه دوم دی مـاه افزایـش یافـت.
براسـاس ایـن افزایـش قیمـت هـر
بـرگ از ایـن تسـهیالت بـه شـصت
هـزار تومـان رسـید .ایـن افزایـش به
معنـای بـاال رفتـن هزینه وام مسـکن بـه علاوه وام جعاله برای
زوج های جوان اسـت .زوج های تهرانی باید  14میلیون و 500
هـزار تومـان و غیـر تهرانـی هـا حـدود  10میلیـون و  500هزار
تـا  12میلیـون تومـان بـرای گرفتـن وام مسـکن هزینـه کنند.
زوج هـای تهرانـی بـرای دریافـت وام  100میلیـون تومانـی
مسـکن بایـد  200برگـه تسـهیالت مسـکن بـه ارزش 12
میلیـون تومـان خریـداری کننـد .آن هـا همچنیـن جهـت
دریافـت  20میلیـون تومـان وام جعالـه نیـز بایـد  40بـرگ
تسـهیالت خریـد بهادار  60هـزار تومانی بخرند که دو میلیون
و  400هـزار تومـان هزینـه دارد.
از آن طـرف غیـر تهرانـی ها برای وام  60میلیون تومانی مسـکن
حـدود  120برگـه تسـهیالت الزم دارند که معادل هفت میلیون
و  200هـزار تومـان بایـد بپردازنـد .بـه ایـن مبلـغ بایـد هزینـه
خریـد برگـه های تسـهیالت جهـت وام جعاله را نیـز افزود که با
احتسـاب این موارد غیر تهرانی ها نیز برای دریافت وام مسـکن
بایـد حـدود  10میلیـون و  500هـزار تومان هزینـه کنند .البته
ایـن رقـم بـرای متقاضیـان وام مسـکن  80میلیـون تومانـی به
حـدود  12میلیـون تومان می رسـد.

مرغ را گران نخرید
سخنگوی سـازمان تعزیرات حکومتی
اعلام کـرد؛ طی جلسـه ای کـه برای
تنظیـم بـازار قیمـت مـرغ برگـزار
شـده اسـت .قیمـت هـر کیلـو از این
محصـول  10هزار تومـان پیش بینی
شـده اسـت .وی همچنین افزود با هر
واحد صنفی که مبلغی بیشـتر از این نرخ مصوب را از مشـتریان
خـود طلـب کننـد ،بـا مجـازات هایـی از قبیـل  :جریمـه نقدی،
تعطیلـی واحـد صنفی و در نهایت مسـدود شـدن حسـاب های
بانکـی ،برخورد خواهد شـد.

برای ارائه
اظهارنامههایمالیاتی
تنها تا شنبه فرصت دارید
معـاون مالیـات بـر ارزش افـزوده
سـازمان امـور مالیاتی گفـت ۱۵ :دی
مـاه ،آخریـن مهلـت ارائـه اظهارنامـه
مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـه
ماهـه پاییـز  97اسـت.
مطابـق قانـون ،مودیان نظام مالیات بر
ارزش افـزوده حداکثـر  ۱۵روز پـس از پایان هر فصل مهلت دارند
اظهارنامـه مالیاتـی خود را از طریق سـایت عملیـات الکترونیکی
مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه آدرس  WWW.EVAT.IRارائـه و
مالیـات و عـوارض ابـرازی را پرداخت کنند.

