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کوچ معامله گران بزرگ از معامالت ارز

افزایش نرخ نقدینگی اتفاقی طبیعی در اقتصادهای 
در حال توسعه اســت اما در ایران مســاله بر سر این 
اســت که چــرا نقدینگی بــه جای بخــش مولد به 

بخش های نامولد هجوم می برد.
بررســی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این 
اســت که نرخ نقدینگی رشــد بیش از ۲۳ درصدی 

داشته است. 
هنگامی کــه به اجزای این رشــد توجه می شــود، 
بیشــترین بخش حجم دارایی هــای خارجی بانک 

مرکزی بوده که افزایش یافته است. اهمیت ماجرا در 
این است که اگر اجزا نقدینگی رشد کردند به معنای 
آن اســت که پولی به بازار تزریق شده وگرنه مسائل 
به سر ســرعت گردش پول یا همان ضریب فزاینده 

است.
این میان به نظر می رســد معادل ریالی دارایی های 
خارجی بانک مرکزی نیز توســط دولت برای تسویه 
حساب با برخی بخش ها اســتفاده شده است. به این 
ترتیب نقدینگی به چرخه اقتصاد تزریق شده و حال 
احتماال دولت امیدوار اســت که بتواند از این رهگذر 

حداقل رکود را کاهش دهد.
شخصا معتقد نیســتم که عامل مشــکالت کنونی 
اقتصاد کشور نقدینگی است، چرا که هر کشوری که 
به سوی رشد و توســعه می رود با افزایش نقدینگی 

هم مواجه می شود. 
به بیان دیگر اقتصادهای در حال توسعه برای گردش 
بهتر کاالهای خود چاره ای ندارند جز اینکه نقدینگی 
را افزایش دهند؛ مشــکل زمانی به وجود می آید که 
نقدینگی جدید بــه جای رفتن در بخــش تولید به 
بخش های نامولد می رود کــه به تورم می انجامد و از 
طرف دیگر هم خود تبدیل به مانعی برای پیشــرفت 

می شوند. 
نقدینگــی در دور فعلــی البته اثــرات تورمی مانند 
گذشته نخواهد شد چرا که هم اکنون در حال دست و 
پنجه نرم کردن با مشکالتی هستیم که از این رهگذر 
گریبان کشــور را گرفته در نتیجه اکنون نباید نگران 

اثرات این افزایش بود.
مشــکالت اقتصادی ما از تحریم ها تا نقدینگی ادامه 

دارد و نمی تــوان صرفا یک عامل را بــه عنوان عامل 
اصلی در نظر گرفت. با این همه مساله ای که در ایران 
بررسی شود، این اســت که چرا نقدینگی ایجاد شده 
در کشور به جای تولید به سمت سوداگری می رود؟ 
پاسخ به این ســوال بدون یک بررسی جدی از سوی 

نظام بانکی عملی نخواهد شد.
 مســاله این اســت که هر گاه در ایران نقدینگی به 
اقتصاد تزریق می شــود، منابع به ســوی بازارهای 

نامولد می روند. 
آن قدر این اتفاق تکرار شــده که از میانه سال ۹۶ نیز 
مشخص بود که دوباره بازار ارز به هم خواهد ریخت. 
کارشناسانی که از اصالح ســاختار بانکی، مالیاتی و 
بودجه سخن می گویند دقیقا بدون حل این معضل 

هستند که نقدینگی به سود بخش نامولد نرود.

چهاتفاقیدربازارافتادهاست؟
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 حذف صفرها چقدر طول می کشد؟
سمیرا ربیع   از ســال ۸۶ تاکنون هرازچند گاهی 
موضوع حذف چند صفر از پول ملی جدی می شود و 
به سرعت به فراموشی سپرده می شود، اما با تصویب 
کلیات الیحــه حذف صفرها از پــول ملی، به نظر 
می رســد، این بار دولت نســبت به این اقدام جدی 
اســت.یکی از ویژگی های خاص سیاست گذاری در 
اقتصاد ایران و سیاســت گذاری اطاله زیاد برنامه ها و 
لوایح اقتصادی است و قطعا حذف صفرها از پول ملی 

هم یکی از این موارد است.
کاهش ارزش پــول ملی در چند دهــه اخیر موجب 
افزایش تعــداد صفرها روی پول ملی شــده و همین 
مســاله کارکرد واحد پولی را از بین برده است چرا که 
در این قالب دیگر امکان با یک واحد پولی، مانند ریال، 
امکان خرید کاال یا خدمت از بین رفته اســت.از طرف 
دیگر آثار روانی ارزش پول ملی در برابر ســایر ارزها و 
مشکالت محاسبات مالی و حســابداری زمینه ساز و 
نیز تجربه این سیاســت در بیش از 70 کشور جهان، 

زمینه مطرح شدن سیاست حذف صفرها بود.

از اولین پیشنهاد تا مصوبه اخیر دولت
این موضوع اولین بار در ســال ۸۶ و در قالب پیشنهاد 
حذف ۳ یا 4 صفــر از پــول ملی از ســوی غالمرضا 
مصباحی مقدم )عضو ناظر شــورای پول و اعتبار در 
آن سال( مطرح شد که این پیشنهاد بحث های بسیار 
زیادی درباره آن در محافل اقتصادی را در پی داشت 
و حتی دولت نهــم ارزش گذاری پول ملــی را یکی از 
محورهای طــرح تحــول اقتصادی اقتصــادی قرار 
داد و کارگروهی برای تدوین طــرح آن به وجود آمد 
و گزارش و برنامه پیشــنهادی این کارگروه به دولت 

ارائه شد.
بانک مرکــزی در آن زمان یک نظرســنجی درباره 
تغییر واحــد پولی و حــذف صفرها انجــام داد. این 
نظرســنجی که در دو ماه اول ســال از 47 هزار و ۲۸ 
نفر انجام شد، نشــان می داد 7۹ درصد افراد شرکت 
کننده در نظرســنجی با اصالح پول ملی )حذف صفر 
از پول ملــی( موافق بوده اند و طبق این نظرســنجی 
4۳ درصد افراد با واحد پولــی »تومان« و 45 درصد با 

واحد پولی »پارسی« موافق بودند.
اما این اقدامــات منتج به تدوین الیحه ای و ارســال 
آن به دولت و مجلس نشــد و دولت دهم هم به پایان 
عمر خود رســید. در دولت یازدهم، در مرداد ماه ۹۶ و 
در حین بررسی الیحه قانون بانک مرکزی در دولت، 
پیشــنهاد تغییر واحد پولی کشــور از ریال به تومان 
به تصویب رســید و این مصوبه در همان روز رســانه 

ای شــد. این مصوبه باز هم موضــوع تغییر واحد پول 
ملی را داغ کــرد و دوباره مصاحبه ها و یادداشــت ها 
و اظهارنظرهای زیادی دربــاره بایدها و نبایدهای آن 

منتشر شد.
حاال هم مجددا با تصویب کلیات الیحه حذف 4 صفر 
از پول ملی در دولــت که به گفته ســخنگوی دولت 
براساس این الیحه واحد پولی کشور از ریال به تومان 
تغییر خواهد کرد و 4 صفــر از پول ملی حذف خواهد 

شد.

 حذف 4 صفر و تغییر واحد پول ملی 
چه الزامی دارد؟

اولین الزام ظاهری و مشــهود این اقدام، این اســت 
که 10،000 ریال، به 1 تومــان، ۲0،000 ریال به ۲ 
تومان، 50،000 ریال به 5 تومــان، 10،000 ریال به 
10 تومان و امثال آن تبدیل خواهد شد. در این شرایط 
نیاز به سکه و واحد پولی فرعی)خرد( به وجود خواهد 
آمد. درواقع همانند ســاختار واحد پولی بســیاری 
کشورها، باید مســکوکی با نامی متفاوت از پول ملی 

ضرب شود. همانند سنت برای دالر و یورو.
بر همین اساس در الیحه پیشــنهادی بانک مرکزی 
واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف شده 
که هر »تومان« معادل ده هزار )10000( ریال فعلی 
و یکصد )100( »ریال جدید« خواهــد بود. بنابراین 
به نظر می رســد واحد پول فرعی)خرد(، ریال خواهد 
بود. به عنوان مثــال ۲۳00 تومان بــه ۲ تومان و ۳0 

ریال تبدیل می شود.

هزینه حذف صفرها چقدر است؟
یکی از نکاتــی که همواره بعد از طرح شــدن موضوع 
حذف صفــر و تغییر واحد پول ملی مطرح می شــود 
هزینه اجرای آن اســت اما نگاهی بــه فرایند تولید، 
عرضه و امحای اسکناس در کشور و فرایند جایگزینی 
آن نشــان می دهد رفرم پولی هزینه مادی بیشتری 
نســبت به هزینه هایی که در فرایند عادی انتشــار و 

امحاء اسکناس انجام می شود، ندارد.
براســاس اعالم مجید صنیعی، رئیس اسبق سازمان 
تولید اســکناس و مســکوک بانک مرکزی در سال 
۹۲، متوسط عمر اســکناس در ایران 5.5 سال است 
و اساسا به دلیل انتقال 70 نوع بیماری از طریق جابه 
جایی و گردش پول و فرســودگی اســکناس، پس از 
یک دوره زمانی مشــخص معموال 5 تا ۸ ســاله، باید 
پول از چرخه مبادالت خارج و امحا شود، بنابراین هر 
سال معادل تقریبی ۲0 درصد از اسکناس در گردش 

کشور باید جمع آوری و امحا شود.
مطابق آنچه که عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده اســت، دوره گذار یا دوره در نظر 
گرفته شــده برای جمــع آوری اســکناس موجود و 
جایگزینــی آن با اســکناس جدیــد در طرح حذف 
صفر و تغییر واحد پولی کشــور حدود 5 سال خواهد 
بود. بنابراین بانک مرکزی در همان بازه زمانی سابق 
و معمــول، هزینــه بیشــتری بــرای جایگزینی 
اســکناس های جدید انجام نخواهــد داد و فقط به 
جای بازنشر اسکناس های با ارقام و واحد پولی فعلی، 
در جریان امحا و جایگزینی، اسکناس با ارقام و واحد 

پول جدید منتشر خواهد کرد.
در واقــع در مدت 5 ســال هر ســال ۲0 درصد از 
اســکناس های موجود که در جریان گردش پول از 
رده خارج شده و اســکناس های جدید جایگزین آن 
خواهد شــد و همزمان هر دو اســکناس و واحد پولی 

کاربرد خواهد داشت.

 کارشناسان درباره حذف صفرها 
چه می گویند؟

غالمرضا مصباحی مقدم، کارشناس اقتصادی و عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس هفتم، هشــتم و نهم، 
پیش تر به فارس گفته بود: این اقدام مناســب است و 
ده ها سال اســت که در زبان ملت ایران تومان جریان 
دارد، خوب اســت آنچه که در زبان مردم جریان دارد 

به عنوان واحد پولی تعیین شود.
وی با اشاره به ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: 
پول ملی باید با پول کشــورهای دیگــر به خصوص 
کشــورهایی که از نظــر اقتصادی وضعیــت مثبتی 
دارند، تناسب داشته باشد. پول ایران باید یک نسبت 
قابل قبولی با یورو، ریال عربستان، لیر ترکیه و درهم 
امارات داشته باشد. معنای این کار این است که واحد 
پولی ما که تومان خواهد شد معادل یک یورو می شود 
و اگر بخواهد این اتفاق باید ســه صفــر از واحد پولی 

حذف شود.
اما حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل 
اســبق بانک صادرات ضمن مثبــت ارزیابی کردن 
چنین کاری، تاکید دارد: اگر صفرها برداشته می شد، 
نگرانــی از گرد شــدن قیمت ها به ســمت باال وجود 
داشت و باید قیمت ارقام و قیمت ها اصالح و یک دوره 
گذار برای تغییر واحد پولی و محاسبه قیمت ها در نظر 
گرفته شــود، اما با تغییر واحد پولی از ریال به تومان 
فقط یک صفر از جلــوی واحد پولــی و ارقامی که به 

ریال نوشته شده بود، برداشته می شود.
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رای می دهد؟
ممکن اســت الیحه حذف چهار صفر در مجلس 
رای نیاورد. این نکته را پــور ابراهیمی نماینده 
مجلس و رییس ســابق کمیســیون اقتصادی 

اعالم کرده است.
حاال از پس مدتها بحث و بررســی بر سر حذف 
چهار صفــر از پول ایران، باالخــره الیحه حذف 
چهار صفر به تصویب رسید و شمارش معکوس 
برای بررســی ایــن الیحه در مجلس شــورای 

اسالمی آغاز شده است.
 به نظر می رســد این الیحه یکی از مهمترین و 
فراگیرترین برنامه های اقتصاد را در بردارد چرا 
که تغییر واحد پولی ایران را در اواخر قرن جاری 
اجرایی می کنــد. واحد پولی ایــران اوایل قرن 

حاضر به ریال تبدیل شد.
 با این حــال ریال هیــچ گاه جای خــود را به 
درســتی در ابیات محاوره ای مــردم باز نکرد. 
تومان این واحد غیر رســمی پول ایران، از پس 
رشــد تورم و از میان رفتــن ارزش واحدهای 
خردتر از تومان کم کم به فراموشی سپرده شد 
و ریال ایران تنها در اسناد رسمی و حسابرسی 

کاربرد دارند.
 پورابراهیمی، نماینده مجلس شــورای اسالمی 
حاال در واکنش به تصویــب الیحه حذف چهار 
صفر، در برنامه یا تلویزیونی گفته است: موضوع 
حذف 4 صفر اولویت اقتصادی کشــور نیست، 
اما اینکه می تواند آثار مثبتی داشــته باشد قابل 

قبول است.
وی معتقد اســت: با توجه به اینکه برای مسائل 
مهم و کالن اقتصادی از جملــه فرمان اجرایی 
مقام معظم رهبــری در طرح اصالح ســاختار 
بودجه کشــور بعداز 4 ماه هنوز مدل عملیاتی 
مشــخصی تعریف و اجرایی نشــده اســت لذا 
»حذف 4 صفــر« از نظر ما )مجلــس( اولویت 
نیست، اما اینکه این موضوع به طور اساسی کار 
درستی است مجلس معتقد اســت که درست 
اســت. وی تاکید کردافزود: اســاس این کار از 
نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس 

نیست.
پورابراهیمی تاکید کرد: ضعف نظارتی بانک 
مرکزی و حجــم نقدینگی به اقتصاد کشــور 
صدمه زده اســت بنابراین انتظار از دولت این 
اســت که اولویت ها باید مبنا باشد و بر اساس 
آن تصمیم گیری شــود و ســاختارهایی که 
الزم اســت اصالح شــود که در صورت انجام 
این کارها حذف 4 صفــر دیگر مطرح نخواهد 

بود.
وی گفت: حذف 4 صفر حتی ممکن اســت در 
صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم 

نرسد.
 در عیــن حال حیدر مســتخدمین حســینی 
می گوید حذف چهــار صفر آخریــن مرحله از 
اصالحــات اقتصادی اســت و نبایــد در اولین 

مرحله این ابزار مورد استفاده قرار گیرد.
 وی با اشــاره به اینکه حذف صفرهــا در دوران 
ثبات اقتصادی باید صورت گیرد، به خبرآنالین 
گفت: بنده مقطع زمانی انجام این کار را مناسب 
و مســاعد نمی دانم حتی برای تغییــر ریال به 

تومان.
او با اشــاره به اینکه اگر بخواهیم این کار را کنیم 
در اصل باید پشــتوانه پول ایران را اصالح کنیم، 
توضیح داد: بنده به هیچ عنوان ورود به این بحث 
را به صالح کشــور و دولت و مــردم نمی دانم. 
هرچند بحث درستی است و جایگاه خاص خود 
را دارد اما ســاختار اقتصاد ما اصال آمادگی این 

کار را ندارد.  
او ادامه داد: فعال در شــرایط تحریــم این اقدام 
نمی تواند مفید واقع شود، برخی کشورها چون 
ونزوئال و روسیه نیز که در دوران بحرانی اقتصاد 
و تورم این اقدام را کردند نتوانستند موفقیتی به 

دست بیاورند.



اینبازاردیگرجایماندننیست

کوچ معامله گران بزرگ از معامالت ارز
محبوبه فکوری   معامله گــران بزرگ ارزی بر این 
باورند که بازار فعلی دیگر جای ماندن نیســت و باید 
تا جهش بعدی، فعال به سمت ســایر بازارهای موازی 
کوچ کرد؛ ســناریویی کــه آن را دالالن دون پایه هم 

تائید می کنند.
چند اتفاق مهم و موازی در بازار ارز، شرایطی را اکنون 
به وجود آورده کــه زرق و برق های معامله و حضور در 
آن را برای بســیاری از فعاالن بازار ارز کم کرده است. 
دالالنی که اگرچه روزهای زیادی را در ســال جاری 
از بازارســاز رکب خوردند، اما بــه امید جهش قیمت 
ارز تحت تاثیر اتفاقات سیاســی اخیر، حضورشان در 
بازار را تداوم بخشیدند و از آن خارج نشدند؛ اما اکنون 
چند هفته ای اســت که این سناریو تغییر کرده و کوچ 
سرمایه  توســط دالالن در بازار ارز به سایر بازارهای 
موازی و دارای قابلیت نقدشــوندگی باال آغاز شــده 

است.
در واقع، معامله گــران بزرگ ارزی بر ایــن باورند که 
بازار فعلــی دیگر جای ماندن نیســت و باید تا جهش 
بعدی، فعال به ســمت ســایر بازارهای مــوازی کوچ 
کــرد؛ ســناریویی کــه آن را دالالن دون پایــه هم 
تائید می کننــد. در واقع، کف بــازار را بایــد از زبان 
همیــن دالالن خرد شــنید که اگرچــه حجم کلی 
سرمایه هایشــان خیلــی باال نیســت، اما بــه نوعی 
کارســازی برای دالالن بزرگ را به عهــده گرفته اند. 
آنها هم بر این باورند که بازی بیش از این با بازارســاز 
و روش هایی که بــه کار می گیرد تا بــازار را مدیریت 

کند، اکنون دیگر چندان آســان نیســت و همه برگ 
برنده هایشان تقریبا رو شده است.

گشت و گذاری در میدان فردوسی، خیابان فردوسی 
و چهارراه اســتانبول در تهران به خوبی فضای غالب 
بر بازار ارز را نمایان می ســازد. کلونی های داللی تنها 
ساعات مشخصی در روز شــکل می گیرند و به معامله 
می پردازند و بعد هم متفرق می شــوند و بازار به روند 
عادی خود ادامه می دهد. در عین حال، بســیاری از 
همین دالالن، ظرف ماههای گذشــته بــا تحریک 
معامله گران بزرگ ارزی، اقدام بــه خریدهای کالن 
کرده اند تا بلکه بتوانند در موقع مشــخص، گلیم خود 
را از بازار بیرون بکشــند؛ اما تاکتیک های بازارساز و 
ورود آن به نوســانات مقطعــی از طریــق ابزارهای 

مختلف، قدرت مانور را از آنها گرفته است.
یکی از دالالن چهارراه اســتانبول تهــران در گفتگو 
با مهر گفت: بــازار ارز دیگر بــازار جذابی برای داللی 
نیست. حاشیه ســودها بســیار پایین و گاهی منفی 
است؛ به خصوص اینکه در روزهایی که نوسانات نرخ 
ارز مشــاهده می شود، اگرچه این نوســانات محدود 
اســت و قیمت را در مقاطعی از روز باال می برد، اما به 
هر حال خریداری هم وجود ندارد و به همان تناسب، 

بازار قفل می شود.
وی افزود: در چنیــن فضایی، صرافی هــا با احتیاط 
معامله می کننــد و مردمی هم که خریدار هســتند، 
دیگر به این تاکتیک صرافی هــا عادت کرده اند که در 
روزهایی که نوســاناتی در بازار وجود دارد، دســت از 

معامله می کشند تا بازار دوباره آرام شود.
یکی از صرافان هم در گفتگو با مهر گفت: معامله گران 
بزرگ این روزها ترجیح می دهند که ســرمایه شان 
را در بازار دیگری فعال کنند تا بلکه ســود بیشــتری 
نصیب شان شــود؛ اما بســیاری از بازارها تقریبا رشد 
خود را کرده و به دوران رکود وارد شــده اند، بنابراین 
ترجیــح می دهند که حداقــل در بازار ارز نباشــند، 
چراکه بازار رو به آرامش اســت و حاشیه سود باالیی 

ندارد.
وی افزود: البته هنوز برخی دالالن از طریق پادوهای 
خود در بازار مشــغول فعالیت هســتند ولی معموال، 
حجم باالیی از اســکناس را در بازار وارد نمی کنند و 
معامالت باالیی ندارند؛ این رفتار به نوبه خود به بازار 
این ســیگنال را می دهد که از جهش در بازار خبری 

نیست و آرامش بازار تداوم خواهد داشت. 
در این میان، روند تغییرات و نوســانات نرخ ارز نیز به 
خوبی نشان می دهد که این بازار نوسان خیلی شدید 
نخواهد داشت و حتی در شرایط سیاسی حساس نیز 
که بســیاری انتظار دارند ژانر بازار شرایطی برگرفته 
از تصمیمات سیاسی باشــد، چنین آرایشی مشاهده 

نشده و وضعیت به نحو آرامی پیش می رود.
البته برخی از منابــع آگاه نیز از برخی گشــایش ها 
خبر می دهند که در بازارهای اطــراف از جمله عراق 
و امارات رخ داده و همین امــر، زمینه را برای فعالیت 
هر چه بهتر در حوزه بازارسازی در بازار ارز، مساعدتر 

کرده است. 

شعبه

بعد از تصویــب آیین نامــه مربوط به 
حذف دهک هــای بــاالی درآمدی و 
اکنون تهیــه دســتورالعملی در این 
رابطه بــه نظــر می رســد غربالگری 
یارانه بگیران تا حــدی جدی تر پیش 
خواهد رفت، البته فعال تضمینی برای 
حذف کامل سه دهک باال وجود ندارد و 
همه چیز روی کاغذ است.طبق تبصره 
)14( قانون بودجه ســال جاری دولت 
بار دیگــر مکلف به حذف ســه دهک 
باالی درآمدی از دریافت یارانه نقدی 
شده است.از آنجایی که طی سال های 
گذشــته و در قوانین بودجه بارها این 

تکلیف بر عهــده دولت قرار 
داشــت و ورود جدی به آن 
نکرده بود به نظر نمی رسید 
برای امســال هــم برنامه 
خاصی در این رابطه وجود 
داشــته و بار دیگر تکلیف 
قانون در همان بودجه باقی 

بماند.اما در اواسط تیرماه یعنی بعد از 
سه ماه از اجرایی شــدن قانون بودجه 
هیات دولت آیین نامه مربوط به حذف 
دهک های درآمــدی را بــه تصویب 
رساند و اخیرا بحث ها به طور جدی تر 
در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

مطرح اســت؛ به طوری که 
بــه تازگی مســئوالن این 
وزارتخانــه اعــالم کردند 
که دســتورالعملی را طی 
یک ماه آینــده برای حذف 
یارانــه پردرآمدهــا تهیه 
خواهند کرد که با همکاری 
وزارت ارتباطــات و ســازمان برنامه و 
بودجه مورد بررســی قرار می گیرد و 
نهایی خواهد شــد.گرچه برای حذف 
دهک ها آیین نامه به تصویب رسیده و 
دســتورالعمل در حال تهیه است ولی 
باز هم این تضمینی برای حذف کامل 

ســه دهک باالی درآمدی از ســوی 
دولت نخواهد بــود و البته این را هم در 
این مدت برخی مدیــران دولت مورد 
اشــاره قرار داده و گفته اند که باید بعد 
از بررسی ها این موضوع مشخص شود.

در سال های گذشته به دالیلی از جمله 
تکمیل نبودن بانک هــای اطالعاتی و 
یا اینکه دولت نگــران حذف یارانه کم 
درآمدها و بروز خطا در این موضوع بود 
اقدام جدی انجام نــداد و فقط حدود 
ســه ســال پیش یارانه حــدود چهار 
میلیون نفر را حذف کرد که در نهایت 

یک میلیون نفر از آن ها را برگرداند.

یارانه

حذف یارانه بگیران کمی جدی شد
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ح همراز باشگاه  قرعه کشی طر
مشتریان بانک سینا

 دومین مرحله قرعه کشــی طرح همراز باشگاه 
مشتریان بانک ســینا پایان شــهریورماه سال 

جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، در طرح 
همراز به کاربران فعال همراه بانک ســینا که در 
طول اجرای طرح به انجــام تراکنش های بانکی 
از ایــن درگاه  اقــدام نمایند و موفق به کســب 
حداقل ۳00 امتیاز در باشــگاه مشتریان بانک 
ســینا شــوند جوایز ارزنده ای به قید قرعه اعطا 

خواهد شد. 
طبق این طرح همچنین مشتریانی که به نصب 
نرم افزار همراه بانک ســینا و ورود به این سامانه 
اقدام می کنند 50 امتیاز هدیه داده می شــود 
و متناســب با فعالیت کاربران در این بســتر و 
انجام تراکنش هــای مختلف بــا کارت بانکی 
ســینا، امتیازهای ویژه ای در باشگاه مشتریان 
به میزان ۲ برابر امتیاز سایر درگاه های پرداخت 
الکترونیک بانک به آنها تعلق می گیرد. در طرح 
همراز باشگاه مشتریان بانک ســینا به ازای هر 
قســط 1.000.000 ریالــی پرداختی مربوط 
به خود یا دیگران در همراه بانــک ۲ امتیاز ویژه 
تعلق خواهد گرفت. کاربران می توانند با افزایش 
تعــداد تراکنش ها تا پایان شــهریورماه جاری، 

شانس برنده شدن خود را افزایش دهند.
جوایز قرعه کشی این طرح شامل هدایای نقدی 

ارزنده است که به برندگان اهدا خواهد شد. 

 ارائه کارت اعتباری تا سقف
ح »صبا«   500 میلیون ریال در طر

بانک اقتصادنوین
 بانک اقتصادنوین با هدف پاســخ گویی مناسب 
به نیازهای مصرفی مشــتریان و کمک به بهبود 
شــرایط اقتصادی خانوارها و فعاالن اقتصادی، 

کارت اعتباری »صبا« را معرفی کرد. 
به گزارش روابط عمومــی بانک اقتصادنوین، در 
پی استقبال قابل  توجه مشــتریان از طرح های 
تسهیالتی صبای یک و دو، بسته شماره سه این 
طرح با معرفی »کارت اعتبــاری صبا« رونمایی 

شد. 
در بســته شــماره ســه )صبا ۳( مشــتریان 
حقیقی و حقوقی بانــک اقتصادنوین، صاحبان 
مشــاغل و فعاالن اقتصادی می توانند بر اساس 
معدل موجودی ســپرده های قرض الحسنه و 
کوتاه مــدت خود؛ تا ســقف 500 میلیون ریال 
از تســهیالت »کارت اعتباری صبــا« بهره مند 

شوند.
متقاضیان دریافت تســهیالت کمــک  هزینه 
خریــد خــودرو، تعمیر مســکن، خریــد ابزار 
کار، لوازم  یدکی و ...، پزشــکان و داروســازان 
)بــرای تجهیــز مطــب(، صاحبــان اصناف و 
کســب  و کارهای کوچک، کســبه، پذیرندگان 
پایانه های فروشــگاهی متصل به ســپرده های 
بانــک اقتصادنوین و به طور کلی اشــخاصی که 
میزان نقدینگی مورد نیازشــان بیش از میزان 
پس اندازشان اســت می توانند از این تسهیالت 
بهره منــد شــوند. عالوه بــر این، شــرکت ها و 
موسسات برای اعطای تســهیالت به کارمندان 
خود می توانند از شرایط طرح تسهیالتی »صبا 

۳« استفاده کنند.
در این طرح امکان پرداخت تســهیالت تا سقف 
500 میلیون ریال در قالــب کارت اعتباری و بر 
اســاس معدل موجودی سپرده های کوتاه مدت 
و قرض الحســنه جاری مشــتریان در بازه های 

زمانی دو تا چهار ماه، فراهم شده است. 
مــدت  زمــان بازپرداخــت این تســهیالت به 
خواســت متقاضــی 1۲، ۲4 و ۳۶ ماهه تعیین 

شده است. 



عقبماندگیقوانینازسرعترشداستارتآپها

سایه سنگین قوانین سنتی بر کسب وکارهای نوپا
محمد جندقی   با وجود ســرعت رشــد کسب و 
کارهــای نوپا اما ســایه قوانین ســنتی کار، بیمه ای 
و مالیاتی بر ســر این نوع از کســب و کارها سنگینی 
می کند و اصالح قوانین حمایتی نســبت به ســرعت 

رشد این مشاغل با کندی مواجه است.
همزمان با پیدایش کســب و کارهــای جدید تحت 
عنوان »کسب و کارهای نوپا«، به ویژه طی چند سال 
اخیر رشد این مشاغل جهشــی بوده است. در مقابل 
این رشد جهشی اما قوانین حمایتی کشور حامی این 
مشاغل نیست و بعضا مقررات جاری کشور سد راهی 

برای توسعه کسب و کارهای نوپا هستند.
از مهمترین مشکالت و موانع صاحبان استارت آپ ها 
و متقاضیان راه اندازی کســب و کارهــای نوپا که در 
محافل مختلف در حضور مسئوالن و مدیران ذی ربط 
از آن یاد می کنند، بروکراسی های متعدد برای صدور 
مجوزها، موانع قانونی و مشوق های انگیزشی توسعه 
این نوع مشاغل اســت.در حوزه قوانین و مقررات نیز 
حتی به ظن مســئوالن دولتی، قوانین جاری کشور 
در حوزه های قوانین حمایتــی کار، بیمه ای و مالیاتی 
موانع رشد کسب و کارهای نوپا هستند که به رغم این 
اعترافات اما هنوز سیاست گذاران اقدام عاجلی برای 
تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد حمایت از کسب و 

کارهای نوپا نکرده اند.
اما با وجود موانــع قانونی، جز در حــوزه صدور آیین 
نامه ها و دســتورالعمل هایی برای تسهیل آغاز کسب 
و کارهای جدید، اقدامی بــرای اصالح قوانین موجود 
با رویکــرد حمایت از این نوع کســب و کارها صورت 
نگرفته است و با وجود جهش توسعه کسب و کارهای 
نوپا و اســتارت آپ در حدود یک دهه اخیر، همچنان 
ســایه قوانین سنتی بر ســر این نوع کســب و کارها 

سنگینی می کند.

سرعت رشد استارت آپ ها خیلی بیشتر از 
تسهیل مقررات است

در همین زمینــه محمدعبده ابطحی، مدیر رســته 
فناوری اطالعات طرح توســعه کسب و کار و اشتغال 
پایدار)تکاپو( در وزارت کار، در گفتگو با مهر، با اشــار 
به روند اصالح قوانین جاری کشــور متناسب با رشد 
استارت آپ ها و کســب و کارهای نوپا اظهار داشت: 
فضای کلی کسب و کار کشور فارغ از موضوع استارت 

آپ ها یک فضای مساعد و مطلوب نیست.
وی افزود: بالطبع با توجه به اینکه کسب و کارهای نوپا 
در ایران نوع جدیدی از کسب و کارها هستند، قوانین، 
مقررات و بخش های تصمیم گیری هنوز نتوانسته اند 

خود را با این شرایط تطبیق دهند؛ یعنی سرعت رشد 
استارت آپ ها و کســب و کارهای نوپا خیلی بیش از 

اصالح و تسهیل قوانین و مقررات است.
ابطحــی همچنین با تاییــد اینکه قوانیــن بیمه ای، 
مالیاتی و کار کشور متناسب با کسب و کارهای سنتی 
نوشته است، تاکید کرد: به رغم اینکه در برخی موارد 
زمینه برای توسعه کســب و کارهای نوپا بسیار زیاد 
است، اما به دلیل قوانین سنتی، هر جا سیستم اداری 
کشور با کسب و کارهای جدید مواجه می شود ؛ اکثرا 

بازدارنده هستند.
وی درباره اینکه آیا مهمتریــن موانع قانونی حمایت 
از کسب و کارهای نوپا شناســایی شده است؟ گفت: 
یکســری از موارد از سال گذشــته احصاء شده اند اما 
پیگیری آنها اولویت بندی شــده است به این ترتیب 
که موضوعات بیمه ای و مالیاتی در اولویت رفع موانع 
کســب و کارهای نوپا قرار دارند؛ هر چند طی یکی دو 
سال گذشته شرایط سهل تر شده اما همچنان نیازمند 
اصالحاتی برای رشــد و حمایت از کســب و کارهای 
جدید هستیم.ابطحی درباره مهمترین و اصلی ترین 
مانع پیش روی متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای 
نوپا گفت: سیستم دولتی کشور بسیار مبتنی بر مجوز 
اســت و در هر فرایندی باید یک مجوز از یک دستگاه 
گرفته شود. اینکه برای یک کسب و کار انواع مجوزها 
باید اخذ شود بازدارنده است، در حالی که در دنیا این 

نظام بیشتر مبتنی بر رجیستری )ثبت( است.

صدور مجوز کسب و کارهای 
 نوپا در کشور مبتنی

 بر مشاغل سنتی است
مدیر رســته فنــاوری اطالعات 
طــرح تکاپــو در وزارت کار، با 
بیان اینکه سیستم صدور مجوز 
کسب و کار در کشور نیز مبتنی 
بر کسب و کارهای سنتی شکل 
گرفته اســت، گفت: بــه عنوان 
مثال کســی که در حوزه تولید 
محتوای دیجیتــال می خواهد 
فعالیت کنــد، برای انتشــار اثر 
خــود بایــد از وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی مجوز دریافت 
کند، در حالی که ممکن اســت 
صدور این مجوز زمان بر باشــد و 
محتوای تولید شده ارزش زمانی 
و حتی فرصت بازار را از دســت 

بدهد؛ یا اینکه رقبای جدید در این فاصله وارد شوند. 
وزارت ارشــاد هم خیلی ســعی کرد تا این سیستم را 
سازماندهی کند اما چون سیستم احراز صالحیت ما 
بر اساس کسب و کارهای سنتی است این یک معضل 
پیش رو تلقی می شود.وی تاکید کرد: ماهیت کسب 
و کارهای نوپا در بسیاری از موارد وابسته به سرعت و 
نوآوری هستند و زمان حضور در بازار نیز مهم است اما 
به دلیل اینکه سیســتم صدور مجوز کسب و کارهای 
ما سنتی است، این سیســتم از چابکی و سرعت مورد 

نظر برخوردار نیست.
ابطحی با بیان اینکه در برخی موارد ایده های کســب 
و کارهای نو قربانی بروکراســی مجوزها می شــوند، 
گفت: هر دســتگاه و وزارتخانه ای متناسب با کسب و 
کارهای جدید مرتبط با آن دســتگاه، از طریق تعامل 
با تشکل ها یا تشــکیل کارگروه های تخصصی با این 
کســب و کارها باید منعطف تر عمل کننــد و در برابر 
صدور مجوزها مقاومــت نکنند.ابطحی همچنین با 
اشاره به تهیه طرح نوآفرین از سوی وزارت  ارتباطات و 
فناوری اطالعات و تصویب آیین نامه حمایت از کسب 
و کارهای نوپا در هیأت وزیران در راستای اجرای این 
طرح گفت: بر اساس این آیین نامه، استارت آپ های 
نوپا مشروط به داشتن شرایطی از جمله گردش مالی 
کمتر از 500 میلیــون تومان، فعالیت حداکثر ســه 
ساله و ســهام داری همه فعاالن، می توانند از یکسری 

معافیت های بیمه ای و مالیاتی معاف شوند.
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 دانش بنیان در زمینه مقابله 
با آفات گیاهان

صــادرات فرومون های جلب کننــده آفات که 
توسط محققان یکی از شرکت های دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری البرز تولید شده، 

به کشورهای منطقه آغاز شد.
رســول رمضانی مدیرعامل یکی از شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز 
از تولید ۹ فرومون های جلب کننده آفات در این 
شــرکت خبر داد و گفت: با وجــود تحریم های 
ظالمانه، بازاریابی و فروش ایــن محصوالت به 

کشورهای منطقه آغاز شده است.
وی با اشــاره به اینکه هر گونــه گیاهی یک نوع 
فرومون آفت مخصوص به خود را دارد، گفت: در 
این شرکت مستقر در پارک علم و فناوری البرز 
موفق شــدیم مجوز ۹ نوع فرومون جنسی برای 
مقابله با آفات در گیاهــان را تولید و مجوزهای 
مربوطه را از ســازمان اصالح نباتات کشور اخذ 
نماییم. همچنیــن باید اعالم کنــم قیمت این 
محصوالت نصف محصوالت مشابه خارجی و در 
بعضی مواقع یک سوم مشابه خارجی می باشد و 

از لحاظ کیفیت از نوع خارجی آن باالتر است.
رمضانی خاطرنشــان کرد: نخســتین محموله 
تولیدی این شرکت به کشــور افغانستان صادر 
شــده و بازاریابی فروش آن در سایر کشورهای 
منطقه در شــرایط عقد قــرار داد و فروش قرار 

دارد.
وی با اشــاره به اینکــه وقتی آفت هــا وارد تنه 
درختان می شــوند دیگر امکان مقابلــه با این 
آفت ها به آســانی امکان پذیر نیست، گفت: تنها 
راه در این زمینه استفاده از فرومون های جنسی 
جلب کننده حشرات اســت که در هر هکتار به 
اندازه 15 تا 1۶ تله کار گذاشته می شود و با عمر 
مفید حداقل یک ماه می تــوان به مبارزه آفت ها 

رفت.
رمضانی با بیان اینکه این شرکت دانش بنیان در 
زمینه تولید فرومون های جلب کننده حشرات 
فعالیت می کند و این فعالیــت برای اولین بار در 
کشــور اســت گفت: فرومون ها موادی هستند 
که به میزان بسیار ناچیز از حشــرات به منظور 
جفت یابی و یا تجمع و سایر اهداف دیگر ترشح 
می شــوند و افراد همان جامعه را مورد تاثیر قرار 

می دهند.
وی این طرح را مناســب بــرای درختان گردو 
عنوان کرد و با اشــاره به اینکه بــرای درختان 
دیگر از جمله ســیب و … نیز کاربرد آن دنبال 
می شود، افزود: مدت هاســت که در کشورهای 
پیشــرفته از این مــواد که به شــکل مصنوعی 
در آزمایشــگاه ها ســنتز و جهت کنترل آفات 

کشاورزی استفاده می شود.
رمضانی به دســتاوردهای دیگر این شــرکت 
اشــاره کرد و گفت: این شــرکت اولین تولید 
کننده فرومون ها به صورت تجاری در کشــور 
است و محصوالت آن جهت پیش آگاهی، شکار 
نبوه و اخــالل در جفت گیری اســتفاده  ا

می گردد.
وی تصریح کــرد: با توجــه به اهمیــت تولید 
محصوالت ارگانیک و ســالم در کشــاورزی که 
روزبه روز برجســته تر می گردد و بیماری های 
ناشی از اســتفاده بی رویه از ســموم کشاورزی 
انتظار مــی رود توجــه و فــروش فرومون ها به 
صورت تجــاری در ایــران و جهان گســترش 

بیشتری یابد.
رمضانی گفت: هدف ما از پذیرش در پارک علم 
و فناوری البــرز انجام فعالیت های پژوهشــی، 
تجاری ســازی، اختراع، بهره منــدی از مزایای 
قانونی پارک، اســتفاده از نــام و برند پارک علم 
و فنــاوری البــرز و جهاددانشــگاهی، دریافت 
خدمات و مشــاوره های تخصصــی و عمومی و 

استفاده از منابع موجود در پارک است.
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آخرین وضعیت انتقال پساب از تهران به البرز
خریدار    مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز با 
بیان اینکه دولت و وزارت نیرو طی سال های گذشته 
هر اقدامی کــه برای تأمین آب از جمله سدســازی و 
ایجاد شــبکه های توزیع امکان پذیر بود را انجام داده 
و دیگر ظرفیتی در این بخش وجود ندارد گفت: دیگر 
چاره ای جز اصالح الگوی مصرف و ســازگاری با این 
وضعیت نداریم.داوود نجفیــان در خصوص آخرین 
وضعیت پروژه انتقال پســاب از تهران به البرز گفت: 
مطالعات اولیه این پروژه انجام شده و مطالعاتی که به 
یک مدل مالی برای اجرای پروژه منجر می شــود هم 

در حال انجام است.
نجفیان افــزود: در تخصیــص اولیــه، ۳0 میلیون 
مترمکعب پساب برای انتقال از تهران به البرز در نظر 
گرفته شده است اما از آنجایی که این رقم فقط بخشی 
از نیازهای ما را تأمین می کند به دنبال آن هســتیم تا 
تخصیص بیشتری بگیریم و با استفاده از آن در صنعت 
و کشاورزی، بخشــی که اکنون در کشاورزی مصرف 
می شــود را برای جبــران کمبودها به بخش شــرب 
اختصاص دهیم.وی با بیان اینکه طرح انتقال پساب از 
تهران به البرز پروژه بزرگی است که نیاز به زمان دارد 
اعالم کرد: جلســات متعددی تاکنون در این زمینه 
برگزار شده و با اتمام فاز دو مطالعات و در نظر گرفتن 

مدل مالی کار آغاز خواهد شد.
این مسئول در پاســخ به وضعیت منابع آب استان و 
احتمال کمبود آب طی ســال های آینــده هم گفت: 
رشد جمعیت در استان البرز ۲.5 برابر میانگین رشد 

کشور اســت و با این رشد طبیعی اســت که نیاز آبی 
استان طی ســال های آینده افزایش یابد و از آنجایی 
که منابع جایگزینی هم بــرای تأمین آب به جز منابع 
زیرزمینی و اندکی هم منابع ســطحی نداریم مجبور 
به تغییر استانداردها هســتیم.وی ادامه داد: استفاده 
از پساب برای کشــاورزی و صنعت و اختصاص منابع 
مورد استفاده در کشاورزی برای مصارف شرب یکی 

از راهکارهای ما برای تأمین کسری آب استان است.

البرز در سال 1420 بیش از 300 میلیون 
مترمکعب کسری آب خواهد داشت

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان البرز با بیان 
اینکه تاکنــون ۹4 درصد از منابع آب اســتان مورد 
استفاده قرار گرفته اســت افزود: با روند فعلی تا سال 
14۲0 اســتان البرز بــاالی ۳00 میلیون مترمکعب 

کسری آب خواهد داشت.
وی ادامه داد: طبق آمار موجــود، در حال حاضر 1۶ 
برابــر ظرفیت اکولوژیکــی بر روی البــرز بارگذاری 
صورت گرفته اســت، بنابراین با توجه به قانون برنامه 
ششم که طبق آن ســهم مصرف منابع آبی باید از ۸۳ 
درصد به ۶0 درصد برسد ما باید منابعی که به عنوان 
امانت آیندگان در دست ماست را به درستی مصرف 
کنیم.نجفیان تصریح کرد: متأســفانه سرانه مصرف 
ما علی رغم اینکه بــر روی کمربند خشــک و نیمه 
خشک جهان قرار داریم 1.5 تا دو برابر سرانه مصرف 

جهانی است.

فقط 10 درصد صرفه جویی در بخش کشاورزی 
کل مشکل آب را حل می کند

وی افزود: ما در بخــش کشــاورزی وضعیت خوبی 
نداریم و بیش از ۹0 درصد مصرف آب کشــور در این 
بخش اســت، اگر با استفاده از کشــاورزی صنعتی، 
اصالح الگوی کشــت و ترویج الگوهــای کم مصرف 
حتی فقط 10 درصد در این بخش صرفه جویی شود، 
تمام  کمبودهای آب کشور در سال های آینده جبران 
خواهد شد.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز با 
بیان اینکه دولت و وزارت نیرو طی سال های گذشته 
هر اقدامی کــه برای تأمین آب از جمله سدســازی و 
ایجاد شبکه های توزیع امکان پذیر بوده انجام داده اند 
و دیگــر ظرفیتی در ایــن بخش وجود نــدارد گفت: 
بنابراین چاره ای جز اصالح الگوی مصرف و سازگاری 

با این وضعیت نداریم.
یکــی از راهکارهــای مهــم در این بخــش تصفیه و 
بازچرخانی آب اســت، بخش صنعت اســتان در حال 
پیگیری این موضوع اســت تا در شهرک های صنعتی 
این کار انجام شــود.این مسئول به تشــکیل کارگروه 
ســازگاری با کم آبی در کشور و اســتان های مختلف 
اشاره و اعالم کرد: مباحثی چون اصالح الگوی مصرف، 
تغییر الگوی کشت، بازچرخانی آب و استفاده از پساب، 
تغذیه مصنوعی و ... در قالب این کارگروه گنجانده شده 
تا مصرف آب براساس شرایط اکولوژیک کاهش یابد، با 
یک همت ملی و تبدیل شــدن به باور عمومی تمامی 

مشکالت در بخش آب حل خواهد شد.

البرز
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وستایی البرز اجرا شد ر
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
اســتان البــرز اعالم کــرد که طرح نوســازی 
کنتورهای فرســوده آب روستایی در این استان 

اجرا شد.
عبدالحســین حســن زاده اظهارداشــت: در 
اجرای این طرح حدود ۶00 کنتور فرسوده آب 
روســتایی  با هدف  مدیریت مصرف ، جلوگیری 
از هدر رفت آب و اســتاندارد ســازی انشعابات 

نوسازی شد.
 وی افــزود بــا تعویــض کنتورهای فرســوده 
از مصرف بیــش از حد آب و اثــرات منفی آن بر 
تأسیسات آبرســانی جلوگیری می  شود ضمن 
آنکه  شــرایط الزم به منظور مدیریت مصرف و 
خدمات  رســانی شایســته  تر به مشــترکین و 

شهروندان را نیز فراهم می کند.
حسن زاده  با اشــاره به  این که به صفر رساندن 
کنتورهای خراب در اســتان از اهــداف اصلی 
شــرکت اســت ، گفت: در هــر دوره از قرائت 
کنتورها بــر تعداد کنتورهای خــراب افزوده 

می شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
اســتان البرز افزود:تعویض کنتورهای فرسوده  

ادامه خواهد داشت.
این مسئول گفت: همچنین ۲۲0 فقره انشعاب 
غیر مجاز شناسایی شده که  ۲7 هزار متر مکعب 
آب مصرفی داشــته اند که مبلغ ســه میلیارد و 
۲00 میلیــون ریال بابت آب  بهــای  مصرفی از 

آنها  دریافت شد.
وی خاطر نشــان کرد: افــرادی کــه از طریق 
انشــعاب های غیرمجــاز به شــبکه آب وصل 
می شــوند، عالوه بر نپرداختــن هزینه خدمات 
خود و تعدی  حقوق دیگر مشــترکان، شبکه را 
در معرض خطر آلودگی و کاهش میزان آب قرار 
می دهند که برخورد با ایــن افراد طبق قانون در 

دستور کار قرار دارد.
شرکت آب و فاضالب روستایی استان البرز 155 

هزار مشترک دارد.

 کشف 5 هزار دستگاه ماینر 
در البرز

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشــف پنج 
هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال طی یک ماه 

گذشته خبر داد.
علــی اکبر مختــاری اظهــار کــرد: در اجرای 
طرح برخــورد بــا ورود کاالی قاچــاق به ویژه 
دستگاه های اســتخراج ارز دیجیتال، پنج هزار 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش   بیش از 

400 میلیارد ریال در استان به دست آمد .
وی ادامــه داد: در ایــن   زمینه هفــت پرونده 

تشکیل و 10 نفر دستگیر شدند .
وی افزود: طرح ملــی مقابله بــا کاالی قاچاق 
و قاچاق کاال به صورت ویژه در اســتان البرز در 

حال اجرا است .
مختاری از فعاالن بخــش واردات، انبار، توزیع، 
خرید و فروش به خصوص تجار و صنوف مرتبط 
خواســت نســبت به رعایت قوانیــن و مقررات 
موضوعه از جمله قوانین مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز و همچنین رعایت ضوابط گمرکی و توزیع 

فروش کاالهای قاچاق توجه الزم داشته باشند.
این مســئول گفت: در صورت مشاهده تخلف، 
عالوه بر ضبط کاالها، وســایل حمــل و نقل و 
همچنین انبار یا مکان نگهداری و عرضه، مالکان 
و حامالن کاالهــا را به پرداخت جــزای نقدی 
ســنگین و ســایر مجازات ها ی قانونی محکوم 

می شوند.
پیش از این مدیرعامل شــرکت توزیع برق البرز 
هم به ایسنا گفته بود دستگاه های ماینر در البرز 
تاکنون معادل مصرف ۲0 هزار واحد مســکونی 

برق مصرف کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اســالمی استان البرز 
از فعالیــت ۳00 مرکــز قرآنــی زیرنظر 

تبلیغات اسالمی استان خبر داد.
حجت االســالم مهدی والیی در دیدار با 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان با اشــاره به فعالیت ۳00 مرکز 
قرآنی زیرنظر تبلیغات اســالمی استان، 
گفت: ســازمان تبلیغات اسالمی با بهره 
گیری از تــوان این موسســات اقدام به 
برگزاری فعالیت هــا و برنامه های قرآنی 

در سطح استان می کند. 
وی با توجه بــه اهمیت نهادینه شــدن 
فرهنــگ قرآنی در ســطح خانــواده و 

اجتمــاع، ایــن موسســات را در تحول 
فرهنگــی و راهبــری جامعه به ســمت 
قرآن کریم و مفاهیم ارزشــمند آن مهم 

و اثرگذار دانست.
مدیرکل تبلیغات اســالمی استان البرز 
دامنگیر شدن بســیاری از خانواده ها به 
آسیب ها و معضالت اجتماعی را ناشی از 
فاصله گرفتن خانواده ها از اسالم، قرآن و 
مفاهیم ارزشمند آن دانست و گفت: تمام 
نکاتی که می توان برای ســبک زندگی 
اســالمی که زندگی دنیــوی و اخروی 
بشــریت را تأمین می کنــد در مفاهیم 

ارزشمند این کتاب آسمانی نهفته است.

 فعالیت ۳00 مرکز قرآنی زیر نظر تبلیغات اسالمی البرز 

فرهنگ
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قهر سرمایه  گذاران از بازار مسکن
 محســن محروقی    براســاس آمارهــای بانک 
مرکزی، قیمت مســکن تا پایان دی ماه سال گذشته 
۹۲درصد نســبت به ســال گذشــته اش یعنی سال 
۹۶ افزایش داشــته و این در حالی است که بر اساس 
آمارهای موجود بیش از 4 میلیون واحد مسکونی در 
کشــور هنوز به فروش نرفته  و به قــول معروف خالی 

هستند!
بررسی های بیشــتر نشــان می دهد کاهش توانایی 
خرید مسکن از سوی مردم و از طرفی باال رفتن قیمت 
زمین، مصالح ســاختمانی و حتی افزایش دستمزد 
کارگران به خودی خــود منجر به مشــکالتی برای 
سازندگان و انبوه  ســازان و مردم شده است. تا همین 
چند سال پیش یا بهتر اســت بگویم موج گرانی های 
اخیر خرید مســکن آنچنان رؤیایی نبود و هر خانواده 
ایرانی می توانســت طی مدت چند سال و با پس انداز 
بخشــی از درآمدش و در نهایت با کمک وام مسکن، 
خانه ای برای خود دســت و پا کند و بــه مهم ترین و 
بزرگ ترین دغدغه خود پایان دهد ولی از اواخر سال 
گذشته و البته فصل بهار ســال جاری قیمت مسکن 
چنان جهشــی یافته اســت که حتی اقشار متوسط 
جامعه هم به ناچار قید خرید را زده اند و این در حالی 
است که حتی ساختمان  ســازهای خرد و کالن هم از 

این مسأله گله مندند.
برگردیم به گذشته یا ســال ۹0. هر متر آپارتمان در 
مرکز شــهر بین یک تا ۲ میلیون تومان قیمت داشت 
که چند ماه بعد یعنی در اواســط دوران دولت دهم با 
التهاب بازار ارز قیمت ها نزدیک به ۲ برابر شد و پس از 
چندی قیمت ها به نسبت فروکش کرد و بازار مسکن 
راکد شــد. از سال ۹۳ قیمت مســکن منصفانه پیش 
می رفت تا اینکه از ســال ۹7 با جنجال امریکایی ها و 
تهدید آنها به تحریم های بیشتر، قیمت کاال و اجناس 
به یکباره پر کشــیدند و در این میان مسکن و مصالح 
هم از این قافلــه عقب نماندند.افزایــش حداقل ۹۲ 
درصدی مسکن همه را شوکه کرد به حدی که مردم، 
مشاوران امالک و حتی انبوه سازان و سازندگان خرد 

هم از چنین افزایشی سردر گم هستند.
اما چــه اتفاقی در بازار افتاده اســت؟ برای بررســی 
بیشتر سری به مرکز شــهر می زنیم که تا اوایل سال 
۹7 قیمت مســکن آنچنان سرعتی نگرفته بود. سری 
به میدان منیریه می زنم، جایی که به دلیل رفت و آمد 
باال و اجرا شــدن طرح ترافیک به طور منطقی قیمت 
مسکن نسبت به مناطق مجاورش باید پایین تر باشد 

که اصاًل اینچنین نیست.
هر متر آپارتمان بر اســاس مشــخصات ساختمان 

از 1۲ تا 17 میلیون تومان قیمت گذاری شــده اند، 
قیمتی کــه مــردم و بنگاه های امالک را حســابی 
کالفه کرده است. از مرتضی حســنی، مدیر مشاور 
امالکی در انتهای خیابان شــهید ترجمان که بیش 
از ۲0 سال مشــغول به این کار است درباره قیمت ها 
می پرســم. انــگار ســؤال نامربوطی پرســیده ام، 
برافروخته می شود و دستش را در هوا می چرخاند و 
می گوید: »آقا مگر نمی بینی که هیچ خبری نیست. 
آپارتمانی که ۶ ماه پیش فروخته ام متری 7 میلیون 
االن 15 میلیون روی آن قیمت گذاشــته اند. به نظر 
شما کسی زورش می رســد آپارتمانی 70 متری که 
500 میلیون قیمت داشــته را یــک میلیارد تومان 
بخرد؟ از طرفی ســازنده هم با ایــن گرانی چاره ای 
ندارد که قیمتش را باال ببرد ولی در کل نه ســازنده 
می تواند مثل گذشــته کار کند و ساختمان بسازد نه 

مردم می توانند خانه ای بخرند.«
به گفتــه او افزایش قیمــت حتی در اجــاره خانه ها 
هم تأثیــر گذاشــته و مردم بــا چالشــی بزرگتر از 
گذشته روبه رو شــده اند. از چند مشــاور امالک در 
خیابان های فرهنگ، معیری، ولیعصر و ابوسعید هم 
دربــاره قیمت ها تحقیق می کنــم و همگی همچون 
همکارشــان از افزایش شــدید قیمت مسکن گالیه 
مندند و اینکه خرید و فروش به نســبت گذشــته با 

کاهش محسوسی روبه رو شده است.
چندی پیش فرشــید حاجت پور، دبیر انجمن انبوه  
ســازان عنوان کرده بود که هزینه تمام شده هر متر 
مربع مســکن با توجه به تغییر قیمت ها قابل برآورد 
نیست و مدام در حال افزایش است. به گفته او قیمت 
ساخت یک بنای 100 متری در یک روستا شاید قباًل 
100 میلیون بود ولی در حــال حاضر نزدیک به ۳00 
میلیون هزینه دربردارد. این بار نوبت به ســازندگان 
می رســد که درباره مشــکالت و افزایــش قیمت ها 

بپرسم.
مهندس ســعید وکالتی که بیش از 15 سال است در 
مناطق مختلفی از تهران و اطراف پایتخت انبوه  سازی 
می کند از شرایط بد ساخت و ساز می گوید، از افزایش 

قیمت زمین، مصالح و حتی ابزار.
او چنین می گوید:»ســال گذشــته قیمــت مصالح 
همچون گچ و شن و سیمان و لوله و در و پنجره تقریباً 
ثابت بود یا افزایش آن به حدی نبــود که آزاردهنده 

باشد ولی امسال قیمت ها به طرز عجیبی باال رفته اند.
به عنوان مثال ابتدای ســال ۹7 قیمت ساخت هر متر 
مربع مسکن بین ۸00 هزار تا یک میلیون تومان از آب 
در می آمد ولی همین حاال که با شما صحبت می کنم 

به بیش از یک میلیون و 400 هزار تومان رسیده و این 
مبلغ در ساختمان های شمال شــهر بیشتر هم شده 

است.
قیمت فوالد قبل از تحریم جدید چند هفته پیش 75 
درصد گران تر شده و این مســأله از یک سو درقیمت 
تمام شده مســکن هم صددرصد تأثیر دارد و از سوی 
دیگر تأثیر شدید روانی در بازارخرید و فروش صنعت 
مسکن و ســاختمان خواهد داشــت و مشکالتی که 
به آنها اشــاره کردم بازار را به ســمت بحران عمیقی 

هدایت می کند.«
وکالتی در ادامــه می افزاید:»به عنوان مثال پر وفیلی 
که سال گذشته کیلویی بین ۳ تا ۳ هزار و 500 تومان 
بود فروردین ماه به ۶ هزار تومــان و اکنون به 7 هزار 
و 500 تومان رســیده اســت و این در حالی است که 
قیمت ها هــر روز تغییر می کنند و نمی شــود هزینه 
ساخت یک ســاختمان را بدرســتی محاسبه کرد. 
متأسفانه مصالحی همچون گچ و سیمان و تیرآهن و 
هر چیزی که به این صنعت مرتبط است دچار نوسان 
شدید قیمت شده اند و ما و حتی خریداران مسکن را 

دچار مشکل کرده است.«
مجتبــی بیگدلــی، رئیس انجمــن انبوه ســازان 
چندی پیــش در مصاحبــه ای با یکی از رســانه ها 
گفته اســت که بازار کنونی، بازاری کاذب اســت و 
پول های ســرگردان و نقدینگی از 400تا 500هزار 
میلیاردتومــان اکنون به هزار و ۶00 هــزار میلیارد 
تومان رسیده است. وی در ادامه این مصاحبه عنوان 
کرده که دولت باید مشــوق های در حــد رایگان به 
ســازندگان اعطا کند؛ زمانی  که ســرمایه گذار قهر 
کرده و به حضور در بــازار رغبتی ندارد باید با اعطای 
تسهیالت ومشوق ها زمینه های حضور سرمایه گذار 

را فراهم کرد.
به نظــر می رســد دولت بــا تثبیت قیمــت مصالح 
ساختمانی برای ســازندگان و اعطای وام و تسهیالت 
ارزان می تواند نوســان قیمت ها را تنظیــم کند و از 
حباب قیمتــی جلوگیری کند، امــا در مقابل برخی 
از کارشناسان حوزه مســکن ادعا می کنند که دولت 
تمایلی بــه این کار نــدارد چرا که بــا افزایش قیمت 

مسکن می تواند کسب درآمد کند!
باید به این نکته اشــاره کنیم که آمارها حاکی از این 
است که 70درصد اشتغال کشــور در بخش مسکن 
است و بیش از هزار و ۲00 گروه شغلی را می چرخاند، 
اگر تســهیالت مورد نیاز انبوه ســازان در اختیار آنها 
قرار بگیرد شاهد شــکوفایی واقعی در صنعت مسکن 

خواهیم بود.
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چند میلیون مستاجر داریم؟
رکود ۶5 ماهه بخش ســاختمان طی سال های 
1۳۹۲ تا 1۳۹7 به فشــار تقاضــا در این بخش 
منجر شد و نهایتا با جهش نرخ ارز در پایان سال 

1۳۹۶ بحران قیمت در بخش مسکن رخ داد.
بررســی دالیل جهش قیمت مسکن در یکی دو 
ســال گذشــته که از اواخر پاییز 1۳۹۶ آغاز و تا 
پایان بهار 1۳۹۸ ادامه داشــت، نیاز به بازبینی 
سیاســت ها و اتفاقات چند سال اخیر را ضروری 
می سازد تا با درک درســت و واقعی از شرایط به 
وجود آمــده، بتوان تحلیلی منطقــی و جامع از 
بحران مسکن در کشــور داشت. جدا از نوسانات 
نرخ ارز که به ایجاد تورم در ســطح کالن اقتصاد 
انجامید، کمبود عرضه  مســکن در ســال های 

اخیر به تورم این بخش دامن زد.
مطابق سرشــماری ســال 1۳۹5 حــدود ۲5 
میلیــون خانوار در ایــران زندگــی می کنند و 
موجودی مســکن کشــور کمی بیــش از این 
تعداد یعنــی ۲5 میلیــون و 41۲ هــزار واحد 
مســکونی بوده اســت. اما آن چه که در اختیار 
مصرف کننــدگان واقعی قــرار دارد حدود ۲۳ 
میلیون واحد اســت و بــه عبارت دیگــر با ۲.5 
میلیون مسکن خالی و ۲.1 میلیون مسکن نیمه 
خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده 

قرار می گیرد مواجهیم.
از ســوی  دیگر مطابق طرح جامع مســکن باید 
ســالیانه یک میلیون واحد مســکونی در ایران 
ایجاد شــود اما رکــود بخش ســاختمان طی 
ســال های 1۳۹۲ تا 1۳۹7 تاثیر خود را بر تولید 
و عرضه مســکن ایجاد کرد و تولید به یک سوم 
تقاضای مطلــق رســید. مطابــق پروانه های 
ساختمانی صادر شده در ســال 1۳۹7 برآورد 
می شود که تولید مســکن در کشور حدود ۳۲0 

هزار واحد مسکونی باشد.
در واقع رکود حــدود ۶5 ماهه باعث شــد تا 
تراکــم خانوارهــا در واحدهای مســکونی، 
همچنــان عددی باالتــر از یک باقــی بماند؛ 
یعنی بــه ازای هــر 10۶ خانــوار 100 واحد 
مسکونی وجود داشــته باشــد و این اعداد و 
ارقام یعنی تقاضای مســکن در این ســال ها 
بیشــتر از عرضه آن بوده اســت. این در حالی 
اســت که برای تعادل در بازار مســکن، تعداد 
واحد هــای مســکونی باید حداقــل 4 الی 5 

درصد بیشتر از تعداد خانوارها باشد.
نکته جالب اینجاست که طی یک دهه گذشته، 
تعداد خانوارهای موجود در کشور به حدود ۲5 
میلیون خانوار افزایش یافته اما تعداد واحدهای 
مســکونی در اختیار تقاضای واقعی در این 10 
سال متناسب با رشد جمعیت افزایش نداشته و 
به حداکثر ۲۳ میلیون واحد رسیده است. البته 
بســیاری از این واحدها ) به تعبیری ۳ میلیون 
واحد در کل کشــور( جنبه مصرفی نداشــته و 
توسط سرمایه داران بخش خصوصی، به عنوان 
ســرمایه و در قالب امالک خالی از ســکنه، بی 

استفاده باقی مانده است.
در توضیح بهتــر این رخداد، تعــداد واحدهای 
مسکونی تکمیل شده در ســال 1۳۹۲ )۶ سال 
پیش( ۸۳4 هزار دســتگاه در کل کشور بوده که 
این رقم در ۳ ماهه نخســت سال 1۳۹7 به 100 

هزار دستگاه کاهش یافته است.
ســرفصل دیگر آماری حاکــی از افزایش آمار 
مســتاجران در بازار مسکن کشــور است که از 
سونامی ساخت  و ســاز لوکس در اوایل دهه ۹0 

تاثیر گرفته است. 
در واقع از آنجــا که ساخت وســازهای لوکس 
تاثیــری در خانه دار شــدن متقاضیان مصرفی 
نداشته، آمار مســتاجران در سال 1۳۹5 نسبت 
به ســال 1۳۹0 با افزایش روبه رو شــده است. 
در ســال 1۳۹0 حدود ۲۶.۶ درصــد از ایرانیان 
اجاره نشــین بودند که این آمار در سرشــماری 
1۳۹5 با حدود 4 درصد افزایش به ۳0.۸ درصد 

رسیده است.



توقفتولیدمدلهایارزاننیسان

وسازی ژاپنی مسیر نافرجام غول خودر
ســعید علیپور     همین چند روز پیــش بود که 
مشخص شد نیسان به لحاظ ســودآوری در وضعیت 
مطلوبی قرار نداشته و این خودروســاز ژاپنی خود را 
برای تعدیل 1۲.500 نفر از کارکنــان خود آماده می کند. 
حال خبر می رســد، به غیر از تعدیل نیــرو مدیران 

نیسان به فکر حذف برخی مدل ها نیز افتاده اند.
بر این اســاس این شــرکت اعالم کرده تا ۳1 مارس 
۲0۲۲ به تولیــد حداقــل 10 درصد از مــدل های 
مختلف خود پایان خواهد داد. انتظار می رود با اتخاذ 
این تصمیم در کنار تعدیل نیرو و کاهش سقف تولید، 
قدرت رقابت پذیری این کمپانی در برابر رقبا افزایش 
پیدا می کند.در حال حاضر نیســان بیش از ۶0 مدل 
گوناگون را روی خطوط تولید خــود دارد. البته این 
مدل ها عالوه بر برند اصلی، بــا برندهای اینفینیتی و 
داتسون نیز به فروش می رسند؛ به همین خاطر جالب 
خواهد بود کــه ببینیم در نهایــت محصوالت کدام 
 Hiroto( برند حذف خواهند شد.هیروتو ســایکاوا

Saikawa( مدیرعامــل کنونــی ایــن برند گفته 
احتمال حذف خودروهای کوچک، به ویژه آنهایی که 
با برند داتسون در کشورهای در حال توسعه به فروش 
می رسند، بیشــتر از بقیه مدل ها بوده و این شرکت 

روی این مساله تمرکز خواهد کرد.
پیش بینی می شود نیسان آپشن ها و پکیج های ارایه 
شده برای محصوالت خود را محدودتر از قبل کند. بد 
نیست اشاره کنیم از اوایل امســال دیگر خودروساز 
ژاپنی یعنــی هوندا نیــز روش مشــابهی را در پیش 

گرفته است.
برخی از تحلیلگــران بازار خــودروی ایاالت متحده 
اعتقاد دارند نیســان مدل های کوچکی چون ورسا و 
سنترا را از این کشــور حذف خواهد کرد، زیرا تقاضا 
برای آنها روندی نزولی گرفته اســت. هاچبک ورسا 
نوت را می توان اولین قربانی سیاســت جدید نیسان 
نامید، چرا که این خودرو پس از مدل ۲01۹ دیگر در 

ایاالت متحده عرضه نخواهد شد.

به دلیل اینکه مدل هایی چــون اینفینیتی Q60 و 
نیســان 370Z  از لحاظ فروش عملکــرد موفقی در 
آمریکا ندارنــد، احتماال خودروهای اســپرت بخش 
دیگری است که نیســان در آن تجدید نظر می کند. 
فروش این دو کوپه اســپرت در ماه ژوئــن به ترتیب 
4۹ و ۳۶ درصد افت کرده است.پیکاپ های تولیدی 
نیسان نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و توان 
رقابت با محصوالت شــرکت های آمریکایی و یا حتی 
تویوتا را ندارنــد، طوری که فروش مدل فول ســایز 

تایتان در ماه ژوئن با ۲۳ درصد افت همراه بوده است.
برخالف مدل هــای فوق کــراس اوورها و شاســی 
بلندهای نیســان در جذب مشــتریان کامال موفق 
هســتند. برای نمونه مدل روگ )اکس تریل( یکی از 
پرفروش ترین خودروهای ایاالت متحده محســوب 
می شود.اگر چه هنوز مشخص نیست نیسان به تولید 
کدام مدل ها خاتمه خواهد داد، اما به نظر می رســد 

تمامی گزینه ها روی میز باشند.
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کاهش می یابد
 وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت گفت: در 
هفته های اخیر قیمت خودرو ســیر کاهشــی 
داشته و مطمئن باشــید ما هم با افزایش قیمت 

برخورد خواهیم کرد.
رضا رحمانی  وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه ســازمان حمایت از مصرف کننده 
و سازمان تعزیرات در حال پیگیری قیمت مرغ 
هســتند، راجع به قیمت روغن موتــور، اظهار 
داشت: ارائه قیمت بیشتر از مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، بدون تردید خالف اســت و حتما برخورد 

میدانی انجام می شود.
رحمانی در خصوص برنامه جلوگیری از افزایش 
قیمت خودرو با بیان اینکــه برنامه کلی تثبیت 
قیمت است، افزود: در این باره چندین اقدام الزم 
است که یکی از آنها تولید است. خوشبختانه در 
حال حاضر این امر بعد از نوسانات قیمت، نسبتا 
به حالت متعادلی رسیده و تولید مرتب در حال 

انجام است.
وی ادامــه داد: با این وضع در هفتــه های اخیر 
قیمت خودرو ســیر کاهشی داشــته و مطمئن 
باشــید ما هم با افزایش قیمت برخورد خواهیم 

کرد.

تکذیب افزایش بهای محصوالت 
و و سایپا ایران خودر

 ایران خــودرو در اطالعیــه ای هرگونه افزایش 
بهای محصوالت خود را تکذیب کرد.

ایران خــودرو در اطالعیه ای اعــالم کرد: پیرو 
اخبار منتشــر شــده مبنی بر افزایــش بهای 
محصوالت شرکت ایران خودرو در سال ۹۸، به 
اطالع هموطنان گرامی می رســاند، این شرکت 
هیچ گونه اعالم افزایش قیمتــی طی روز های 

اخیر نداشته است.
در این اطالعیه تصریح شده، با توجه به مکانیزه 
بودن صدور دعوتنامــه در ایران خودرو، به علت 
به وجود آمدن ایراد نرم افــزاری، تعداد اندکی 
از دعوتنامه های ارســال شــده با بهایی مغایر با 
قیمت مصوب شرکت صادر شــده که این تعداد 
دعوتنامه نیز در اســرع وقت اصــالح و مجددا 

ارسال خواهد شد.
همچنیــن معــاون بازاریابی و فــروش گروه 
خودروسازی سایپا گفت: ســایپا با استقبال از 
کاهش قیمت ها در بازار، هیچ گونه افزایشــی در 
قیمت محصوالت خود نــداده و خواهان آرامش 

بازار است.
حســین کاظمی با اشــاره بــه ثبــات قیمت 
محصوالت سایپا در ماه های اخیر افزود: در حال 
حاضر با گذشــت چند ماه از تغییر دستورالعمل 
قیمت گــذاری خــودرو، ســایپا بــه عرضــه 

محصوالت خود با قیمت ثابت ادامه می دهد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت برخی از 
خودروهای تولید داخل گفــت: هیچ یک از این 
افزایش قیمت هــا مربوط به ســایپا نبوده و این 

گروه خود را ملزم به حفظ ثبات می داند.
کاظمــی تصریح کرد: ســایپا ظرفیــت روزانه 
فروش فــوری اعتباری محصوالت خــود را نیز 
تا حد ممکن افزایش داده تــا مصرف کنندگان 
واقعــی بتواننــد از مزیت های موجــود در آن 

استفاده کنند.
معاون بازاریابــی و فروش ســایپا گفت: افزوده 
شــدن خودرو تیبا به ســبد محصــوالت قابل 
عرضه در طرح فروش اعتباری از دیگر اقداماتی 
بود که با هدف پوشــش نیازهــای مختلف بازار 
صورت گرفــت. وی ادامه داد: بــازار خودرو در 
حوزه قیمتی روند کاهشــی را تجربه می کند و 
گروه ســایپا نیز با هدف کمک به حفظ و بهبود 
وضع موجود، عالوه بر ثابت نگه داشــتن قیمت 
محصــوالت خود، عرضــه به بازار را با ســرعت 

بیشتری دنبال می کند.
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سازمانهواپیماییکشوریاعالمکرد

وشی بلیت هواپیما ممنوع! گرانفر
مجید انتظاری    به دنبال دریافت گزارش هایی از 
فروش بلیت پروازهای داخلی با قیمت باالتر از دامنه 
تعیین شده توسط ایرالین ها، سخنگوی این سازمان 
اعالم کرد که بــا هرگونه تخلف برخورد می شــود و 
مســافران می توانند با مراجعه به ســایت ســازمان 
هواپیمایی شکایت خود را مطرح کنند؛ حتی اگر سفر 

به اتمام رسیده باشد.
در روزهــای اخیر گزارش هایی از ســوی مســافران 
شــرکت های هواپیمایــی مبنی بر فــروش بلیت با 
نرخ های باالتر از دامنه تعیین شده دریافت می شود. 
در این زمینه با رضا جعفرزاده، ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری تماس گرفتیم کــه او بر رعایت 
دامنه قیمت ها توسط شرکت های هواپیمایی تاکید 
کرد و هشــدار  داد که با هرگونه تخلف در این زمینه 

برخورد می شود.
اگرچه نرخ بلیت پروازها برای شرکت های هواپیمایی 
تکلیفی نیســت؛ اما از ســال گذشــته، ایرالین ها با 
راهبری انجمن شرکت های هواپیمایی، کف و سقفی 
تعیین و به سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کردند  و 
همه ایرالین ها ملزم به رعایت آن شــدند. جدول این 
نرخ ها در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی قابل 
دسترسی است. مسافران می توانند آن را مشاهده و با 

نرخ بلیت خود مقایسه کنند.

آذرماه 1۳۹4 بود که آزادســازی نرخ بلیت هواپیما 
آغاز شــد. به  دنبال این اتفاق در روزهایی از سال که 
تعداد مسافران افزایش می یافت شاهد باال رفتن بیش 
از حد نرخ بلیت هــا بودیم. به همین دلیــل از آذرماه 
1۳۹7 مقرر شد تا کف و سقفی برای نرخ بلیت تعیین 
شود که ایرالین ها موظف به رعایت آن هستند. نرخ ها 
در تیرماه 1۳۹۸ مجددا به روز شــده است. با این حال 
بعضا مواردی از سوی مســافران مبنی بر خرید بلیت 

با قیمت باالتر از سقف تعیین شده دریافت می شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه 
گفت: ســازمان هواپیمایی با توجه بــه نظارت عالیه 
خود به شرکت های هواپیمایی تاکید کرده تا بر نحوه 
توزیع بلیت های خود نظارت کافی داشــته باشــند. 
از ســوی از مســافران می خواهیم تا بلیت خود را از 
مراکز معتبر خریداری کنند. دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی دارای مجوز بند »الف« از ســازمان هواپیمایی 
کشــوری و مراکز فروش الکترونیک، دارای مجوز از 
سازمان هواپیمایی هستند که لیســت آنها از طریق 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری در دسترس عموم 

قرار دارد.
رضا جعفرزاده افــزود: دفاتری هم که مجوز بند »ب« 
از سازمان میراث و گردشگری دارند می توانند بلیت 

هواپیما را در قالب بسته سفر ارایه دهند. 

بازار طال و سکه به چه سمتی 
ود؟ می ر

بررسی روند حرکت بازار مسکوکات طال در یک 
سال گذشته نشــان می دهد که اگرچه میانگین 
بهای ســکه تمام بهــار آزادی نســبت به مدت 
مشابه پارسال رشد حدود 140 درصدی داشته 
اما در هفتــه های اخیر قیمــت آن رو به کاهش 

بوده است.
انواع سکه طال در یک سال اخیر مسیر پر نوسانی 
را طی کرده اند به طوری که شاهد رشد بی سابقه 
قیمت آن بوده ایم، امــا پس از موفقیت دولت در 
مهار نرخ دالر، بهای سکه و طال نیز تثبیت شده و 

حتی روند نزولی به خود گرفته است.
با توجه بــه همبســتگی قیمت طال و ســکه با 
دالر، رشد قیمت دالر در ســال گذشته قیمت 
مســکوکات طال را در بازارهای داخلی افزایش 
داد، اما در ماه های اخیر به دلیل کاهش شــدید 
قیمت دالر، نرخ سکه و طال نیز روند نزولی یافته 
که کارشناســان پیشــبینی می کنند همچنان 

ادامه داشته باشد.
بررســی تازه ترین آمار منتشر شده توسط بانک 
مرکزی نشان می دهد که در ســه ماه اول سال 
1۳۹۸ متوســط قیمت فروش یک ســکه تمام 
بهــار آزادی در بازار آزاد شــهر تهــران با طرح 
قدیم چهار میلیون و ۶75 هــزار و ۶00 تومان و 
و با طرح جدید چهار میلیون و ۸۳4 هزار و ۹00 

تومان بوه است.
میزان رشد قیمت ســکه بهار آزادی طرح قدیم 
در بهار امســال نسبت به مدت مشــابه پارسال 
140 درصد بوده، افزایش بهای ســکه بهار آزاد 
طرح جدید نیز در مقایسه با بهار پارسال 141.1 

درصد است.
بررسی نرخ ســکه تمام بهار آزادی در ماه های 
مختلف بهار ۹۸ نشان می دهد که بیشترین نرخ 
در اردیبهشت ماه امسال ثبت شده به طوری که 
میانگین فروش سکه طرح جدید در اردیبهشت 
ماه مبلغ پنج میلیون و هفت هزار و 400 تومان 

بوده است.
کمترین نرخ ســکه در فصل بهــار نیز مربوط به 
خردادماه بوده بــه طوری کــه میانگین بهای 
معامالت حدود چهار میلیون و  ۶۳۳ هزار و ۸00 

تومان بوده است
 میانگین نرخ ســکه طرح جدیــد در فروردین 
امســال نیز چهار میلیون و 7۹۸ هــزار و ۸00 

تومان ثبت شده است.
در خردادماه 1۳۹۸ متوسط قیمت فروش یک 
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد 
تهران، چهار میلیون ۶۶۳ هــزار و 700 تومان 
بوده که نســبت به ماه قبل )اردیبهشــت( ۶.۹ 
درصد کاهش و نســبت به ماه مشــابه پارسال  

105.۳ درصد رشد را نشان می دهد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، کمترین و بیشترین 
نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 
چهار میلیون و 45۳ هــزار و ۳00 تومان و چهار 

میلیون و ۸55 هزار و 500 تومان بوده است.
میانگین قیمت فروش یک ســکه تمــام بهار 
آزادی طــرح قدیم در بازار آزاد شــهر تهران در 
خردادماه 1۳۹۸ به چهــار میلیون و 5۲4 هزار 
و ۸00 تومان رســید که در مقایســه با ماه قبل 
)اردیبهشــت( ۶.5 درصد کاهش اما نسبت به 
ماه مشابه پارســال 105.۹ درصد رشد را نشان 

می دهد.

خ ولی نر وند نز  ادامه ر
 سیب زمینی

رئیس اتحادیه بارفروشــان با بیان اینکه قیمت 
ســیب زمینی در ادامــه روند نزولــی خود به 
کیلویی ۳000 تومان رسیده است، گفت: قیمت 
هندوانه در میدان بارفروشــان به کیلویی 500 

تومان رسیده است.
مصطفی دارائــی نژاد در گفتگو با مهر با اشــاره 
به کاهش 1000 تومانی قیمت ســیب زمینی 
نســبت به هفته گذشــته، گفت: عرضــه زیاد 
باعث کاهــش قیمت این محصول شــده و نرخ 
آن بزودی به کیلویــی ۲000 تومان هم خواهد 
رســید ضمن اینکه درحال حاضر قیمت سیب 
زمینی کهنــه در میدان مرکزی میــوه و تره بار 

کیلویی ۲500 تومان است.  
وی با بیــان اینکه قبال پیش بینــی کرده بودیم 
قیمت سیب زمینی تا 15 مرداد به ۳000 تومان 
می رســد، اما این اتفاق زودتر رخ داد، افزود: هم 
اکنون حــدود 100 کامیون در انتظــار تخلیه 
هستند و شــرایط بازار در حدی خراب است که 
اگر تدبیری برای صادرات نشــود سیب زمینی 

کاران به شدت متضرر خواهند شد.  
این فعال بخش خصوصــی همچنین از کاهش 
قیمت پیاز، گوجه فرنگی و خیار خبر داد و افزود: 
پیاز حدود ۳0 درصد، گوجــه فرنگی حدود 40 
درصد و خیار 50 درصد نســبت به هفته گذشته 
ارزان شــده اند و هم اکنون قیمــت هرکیلوگرم 
پیاز بین 1000 تا 1500 تومــان، گوجه فرنگی 
1500 تا ۲000 تومان و خیــار 1000 تا 1500 
تومان اســت.به گفته دارائی نژاد قیمت تمامی 
میوه هــا نیز در مجمــوع 10 درصد نســبت به 
هفته قبل دچار افت شده است.وی با بیان اینکه 
هندوانه ۸0 درصد افت نرخ داشــته است، افزود: 
قیمت هرکیلوگرم هندوانــه در میدان مرکزی 

میوه و تره بار به 500 تومان رسیده است.


