
تاریخچه اصالحات پولی در جهان

صفرهایی که 
حذف شدند

واگذاری مکالمات بین الملل به بخش خصوصی تا شهریور

اینترنت تحریم نمی شود

حذف چهار صفر از پول ملی هیــچ تاثیر بلند مدت یا 
میان مدتی در بازارهای مالی از جمله بازار ســرمایه 

ندارد.
شــاید حذف چهار صفر از پول ملی در کوتاه مدت در 
همه بازارها تاثیری روانی داشته باشد، چراکه امکان 
دارد مــردم از بابت اینکــه این اقدام چــه تاثیری بر 

شرایط خواهد داشت، نگرانی یا ابهام داشته باشند.
با توجه بــه قول هایی که موافقان ایــن طرح داده اند 
امکان دارد مردم فکر کنند که کاالها ارزان تر خواهد 

شــد، اما مردم بعد از اجرایی شدن این طرح خواهند 
فهمید که هیــچ تاثیری در اقتصاد و بــورس ندارد و 
اتفاق خاصی نمی افتد.کشورهایی که صفرهای پول 
ملی را حذف کرده اند کشــورهای محدودی هستند 
که در زمان این اقدام ابرتورم داشــتند، نه تورم ۳۰ - 
۴۰ درصدی که ایــران دارد. کاهش ارزش پول ملی 
آن کشــورها خیلی شــدیدتر از ما بود. برای آن ها با 
حذف شش صفر شرایطی به وجود آمد که با توجه به 

اقتصادشان، وضعیت معقولی بود.
در کنار این موضوعات کشورهایی که اقدام به حذف 
صفرهای پول ملی کرده اند در مرحلــه اول، تورم را 
کنترل و تثبیت کردند و بعد از فراهم شدن بستر، به 

سمت تغییر واحد پولی رفته اند.
تصمیمی که برای اقتصاد کشور ما گرفته شده مانند 

خانه ای اســت که هنوز گچ کاری و لوله کشــی اش 
به اتمام نرســیده و می خواهند کاغذ دیواری نصب 
کنند. باید تاکید کنم که حذف صفر از پول ملی باید 

آخرین مرحله ترمیم شرایط اقتصادی باشد.
این اقدام در بــورس تاثیری نخواهد گذاشــت مگر 
اینکه بعــد از اجرای کامِل طرح، بازار تحت شــرایط 
روانی، شــاهد رونقی آن هم کمتــر از یک هفته ای 
شــود و این موضوع اتفاق خاصی برای بورس نیست. 
احتمال هم دارد به دلیــل ابهاماتی که در ذهن عامه 
مردم در این رابطه اســت یک رکود چنــد روزه در 

بازارها داشته باشیم.
اکنون زمان مناســبی برای اجرای این طرح نیست، 
چراکه اقدامات اولیه مثل مهار تــورم برای آن انجام 
نشــده اســت. هنوز برخی از کاالها بــا دالر ۴۲۰۰ 

تومانی وارد و با دالر ۱۲ هــزار تومانی قیمت گذاری 
می شود. اگر جلوی این اختالس ها و دزدی ها گرفته 
شود قیمت کاالها پایین می آید؛ بنابراین باید اول به 
این موضوعات رسیدگی کرد و بعد به دیگر مسایل از 

جمله حذف صفر از واحد پول ملی پرداخت.
فرض کنید یک برنامه تلویزیونی پخش می شود که 
فیلم اصلی برنامه بی کیفیت اســت. اگــر ما بهترین 
تلویزیون ها را هم برای دیــدن آن برنامه خریداری 
کنیم باز هــم آن فیلم بی کیفیت پخش می شــود، 
چون مشکل از نمایشگر نیست بلکه مشکل ریشه ای 
و از خوِد فیلم اســت.پس اوال برای تغییر واحد پول 
ملی زمان مناسبی نیســت و موضوع دیگر اینکه من 

نیازی برای این اقدام احساس نمی کنم. 
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به جای حذف صفر قیمت ها را پایین بیاورید



واگذاری مکالمات بین الملل به بخش خصوصی تا شهریور

اینترنت تحریم نمی شود
عارفه صادق تهرانی    نایــب  رییس هیأت مدیره 
شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر این که قیمت 
اینترنت، نســبت به قیمت های فعلــی افزایش پیدا 
نخواهد کرد و اصاًل اجازه افزایش قیمت داده نخواهد 

شد گفت: برای کاهش قیمت اینترنت برنامه داریم.
سجاد بنابی به تازگی و در پی تغییرات تازه در شرکت 
ارتباطــات زیرســاخت - تزریق نیروهــای جوان به 
مجموعه- با حکم محمد جــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، به ســمت نایب  رئیس 
هیأت مدیره این شرکت برگزیده  شــد. او در تشریح 
چرایی این تغییــرات و اهداف و برنامــه های تازه در 
مجموعه مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
کاًل نه  فقط در مجموعه زیرســاخت بلکه در بسیاری 
از مجموعه های کاری دیگر، - چــه در بخش دولتی 
و چه در بخش خصوصی- اتفاقی که تکرار می شــود، 
این اســت که وقتی مدیران، مســتقل از پیر یا جوان 
بودن، مدت  زمان طوالنی در ســمت مدیریت حضور 
داشته باشند، ذهنشان دچار یک نوع چارچوب بندی 

مشخص می شود.
بنابی دربــاره اولویت های مدیریت جدید شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت گفت:زمانی که به هیأت مدیره 
اضافه شــدم بــه اینجانب و بــه آقــای فتاحی که 
مســؤولیت مدیریــت عامــل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت را بر عهده گرفتند یک مأموریتی واگذار 
شد و آن چابک سازی و کوچک  سازی زیرساخت بود.

واگذاری مکالمات بین الملل به بخش خصوصی 
تا شهریور ماه

نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
افزود: در همین رابطه ما شروع کردیم به زمینه سازی 
برای آزادسازی فعالیت های انحصاری که در مجموعه 

زیرساخت وجود داشت.
 بر همین اســاس در حــال حاضر آزادســازی بحث 
مکالمات بین الملل را پیگیری می کنیم تا آن را به  طور 
کامل به اپراتورهای بخش خصوصــی واگذار کنیم. 
یک مصوبه ای هم کمیســیون تنظیم مقررات ابالغ 
کرده اســت که ما تا پایان شــهریور ماه به  طور کامل 
مکالمات بین الملل را به بخش خصوصی واگذار کنیم 
و شرکت ارتباطات زیرســاخت تنها نقش حاکمیتی 
داشته باشد که این مسئله را االن به  طور جدی دنبال 

می کنیم.
وی ادامــه داد: قبــاًل مکالمات بین الملــل از طریق 
اپراتورهــا در اختیار زیرســاخت قــرار می گرفت و 
زیرساخت آن را تحویل شــرکت هایی که در خارج از 

ایران با آن ها قرارداد داشــت می گذاشت و بالعکس. 
این فرآیند بر اساس مأموریت جدید قرار است تغییر 
کند و زیرساخت فقط نقطه اتصال را برقرار کند و خود 
اپراتورها می توانند با شرکت ها و اپراتورهای خارجی 
قرارداد ببندنــد و فرآیند ارتباط را برقــرار کنند. این 
مهم ترین مأموریتی است که از ســمت آقای وزیر بر 

عهده ما گذاشته  شده است.

 ترافیک اینترنت را هم به اپراتورها
 واگذار می کنیم

بنابی تصریح کرد: همچنیــن ما در حال فراهم کردن 
شرایطی هســتیم تا ظرف یکی دو سال آینده، بحث 
ترافیک اینترنت را هم به اپراتورهــا واگذار کنیم. به 
این معنا که عماًل خرید و فروش اینترنت توسط خود 
ارائه  دهندگان ســرویس انجام شــود و خود آن ها با 

شرکت های خارجی بی  واسطه ارتباط برقرار کنند.
نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
در ادامه درباره قطعی چندی پیش اینترنت که گالیه 
وزیر ارتباطات را هم در پی داشــت و حتی خواستار 
جبران خســارت زیان دیدگان شده بود گفت: اتفاقی 
که افتاده بود و ممکن اســت تکرار شود این است که 
برخی لینک هــای ارتباطی ما با تأمیــن  کننده های 

اینترنت در خارج از کشور قطع شد.

 شرکت اروپایی به خاطر قطعی اینترنت 
در ایران عذرخواهی و جبران خسارت کرد

وی افزود: برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی 
اندیشــیده شــده و از 6، 7 سال پیش ســعی کردیم 
نقاط اتصال کشــور به اینترنت را توســعه دهیم. در 
حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شــمالی و 
جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان 
قطع اینترنت کشــور به  یک  باره تقریباً وجود ندارد. 
چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم 
می توانیم آن را از ورودی های دیگر جبران کنیم. یکی 
از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم باالنس کردن 
توزیع ورودی ها است تا شاهد قطعی های مختصر هم 

نباشیم.
بنابی تصریح کرد: اما آن اتفاقی کــه افتاد این بود که 
اینترنت دو تأمین کننــده ی خارجی، به دلیل قطعی 
فیبر ایجاد شــده در اروپا قطع شــد. بــا اینکه تالش 
کردیم توزیع مناسبی داشــته باشیم اما این دو مسیر 
در یک نقطه اروپایی روی  هــم افتادند و وقتی قطعی 
اتفاق افتاد انگار ورودی دو مــرز ما به  طور کامل قطع 
شــد. این اتفاق خیلی نادر و البته خــارج از اراده ما و 

تامین کننده بود. شرکت تأمین کننده ی ظرفیت هم 
که یک شرکت اروپایی بود )و مســتقیم با ما قرارداد 
نــدارد( درنهایــت ناچار بــه عذرخواهــی و جبران 

خسارت شد.
نایــب  رییــس هیأت مدیــره شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت در ادامه در پاســخ به این ســؤال که آیا 
تحریم و یــا محدودیت هــای مالی برای تســویه با 
شــرکت های خارجی تأثیری در آن قطعی داشت و 
یا اساســاً تحریم ها تأثیری بر اینترنت کشــور داشته 
است یا خیر گفت: بسیاری از تحریم هایی که متوجه 
کشورمان شده، به طور مستقیم کاربردهای عمومی 
را هدف قرار نداده اســت بلکه آن چه باعث می شــود 
که برخی تعامالت تجاری با محدودیت مواجه شود، 

تحریم بانکی است.

اینترنت تحریم نمی شود
بنابی افزود: در موضــوع اینترنت هم ممکن اســت 
همین بحث وجود داشته باشد اما چون در این رابطه 
ما عالوه بر هزینه، درآمد هم داریم و از شــرکت هایی 
که خرید اینترنت می کنیم، ســرویس های شــامل 
ترانزیــت ترافیک هــم به آن هــا ارائــه می دهیم با 
ارتباطاتی که برقرار شــده مانــع از تأثیر تحریم های 

بانکی بر خرید اینترنت شده ایم.
وی در ادامــه درباره درخواســت شــرکت های ارائه  
کننده خدمــات اینترنــت ثابت بــرای افزایش 5۰ 
درصدی بهــای خدمات شــان و اینکه آیا شــرکت 
زیرســاخت قیمــت اینترنتی کــه در اختیــار این 
شــرکت ها قرار می دهد را افزایش مــی دهد یا خیر 
گفت: درخواست FCP ها برای افزایش قیمت اساساً 
ارتباطی به زیرســاخت پیدا نمی کــرد چراکه اصاًل 
شــرکت زیرســاخت، قیمت اینترنت را گران نکرده 
است که این شرکت ها بخواهند متأثر از این افزایش، 

قیمت خدمات خود را افزایش دهند. 
در واقع شرکت زیرســاخت در زمان مدیریت آذری 
جهرمی طی دو نوبت تــا کنون بیــش از 5۰ درصد 
از قیمت فــروش اینترنت به اپراتورهــا و FCP ها را 

کاهش داده است.
نایب  رییس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
افزود: در پی این درخواست هم مجموعه رگوالتوری 
و همچنین شخص وزیر چند شرط برای آن ها تعیین، 
که یکــی از آن ها افزایش کیفیــت خدمات و دیگری 
تنوع خدمات شــان بود که بر آن مبنا سازمان تنظیم 
امکان بررسی درخواست شان برای افزایش قیمت را 

پیدا می کند.
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به جای حذف صفر قیمت ها را 

پایین بیاورید
  ادامه از صفحه یک

اگر چهار صفر برداشته شود ذهن مردم بی علت 
درگیر می شــود و احتمال دارد اشتباهاتی رخ 
دهد که به راحتی قابل جبران نباشــد. مثال در 
پرداخت های اینترنتی امــکان دارد با توجه به 
پیش زمینه فکری قبلی که بــرای مردم وجود 

دارد اشتباهات بزرگی رخ دهد. 
در صورت اجرایی شدن این طرح باید برای این 
اشــتباهات احتمالی راه چاره ای جست. حتی 
همین االن برخی  در پرداخت هــا بین تومان و 
ریال اشــتباه هایی صورت میگیــرد و بعضی ها 
یک صفر بیشــتر یا کمتر می گذارنــد حاال اگر 
چهار صفر حذف شود و شــخصی اشتباها چهار 
صفر اضافه بگذارد امکان دارد سوء استفاده های 

جبران ناپذیری رخ دهد.
ظاهرا بانک مرکزی فقط مکلــف بوده که برای 
صفرها فکری کند بدون اینکه توجه داشته باشد 
که هنوز صنعــت و کشــاورزی و وضعیت ارز ما 
در شرایطی نیســت که درگیر تغییر واحد پول 
شــویم. تجربه ای که کشورهای مشــابه در این 
مورد داشتند متفاوت بود. مسئوالن باید ببینند 
آن ها که تجربه چنین اقدامی را داشتند چطور 
این راه را پیش برده اند.باید دید که بانک مرکزی 
می خواهد کاری پایه ای و بنیه دار انجام دهد یا از 
سیاســت راه بنداز و جابنداز استفاده کند. البته 
من منتقد این موضوع نیســتم ولی معتقدم که 
اکنون نه زمان این اقدام اســت و نه نیازی به این 

اقدام وجود دارد.
باید دقت کنیم این موضوع نه قیمت ها را کاهش 
می دهد و نه اشــتغال ایجاد می کند. همچنین 
برداشــتن صفرهای پول ملی باعــث به وجود 
آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی شــود. 
اگر هم این موضوعات مقطعی و کوتاه مدت رخ 

دهد مربوط به مسائل روانی است.
ثبات نــرخ ارز، افزایــش اشــتغال، افزایش 
ســرمایه گذاری از الزمه های اقتصاد ماست که 
باید اول به آن ها رسیدگی شود. ما کلی اطالعات 
آماری داریم اگر برداشــتن صفرهای پول ملی 
عملی شــود وقتی یــک محقــق بخواهد برای 
تحقیقی آمار و ارقام را جمع کند با مشــکالتی 
مواجه می شود. در نتیجه تحقیقات اقتصادی با 
مشکل بر می خورد. آیا مرکز آمار، بانک مرکزی 
و دیگــر ارگان ها می توانند که تمــام آن آمارها 
را به واحد پول جدید تبدیل کنند و در آرشــیو 
بگذارند؟ باید بــه جای این اقــدام که مضرات 

خاص خود را دارد قیمت کاالها را کاهش دهند.

تاکید وزارت اقتصاد به بانک ها 
بیشتر از ۱۵ درصد سود ندهید!

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد در نامه ای بــه مدیران عامل ۱۳ 
بانک تاکید کــرد که تمامــی بانک های دولتی 
و خصوصی شــده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر 

مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
عباس معمارنژاد طی نامه ای بــه مدیران عامل 
بانک های ملی، کشــاورزی، مســکن، ســپه، 
تجارت، ملــت، صادرات، توســعه صــادرات، 
صنعت و معدن، رفاه کارگران، توســعه تعاون، 
پست بانک و قرض الحســنه مهر ایران بر رعایت 

نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر 

عهده مدیران عامل بانک هاست.
در حال حاضر نرخ ســود مصوب ســپرده های 
کوتاه مــدت حداکثر ۱۰ درصد و ســپرده های 
ســرمایه گذاری مدت دار یکســاله ۱5 درصد 

تعیین شده است.

کالن



تاریخچه اصالحات پولی در جهان

صفرهایی که حذف شدند
 سمیرا ربیع    بیــش از 7۰ کشور دنیا تاکنون برای 
مقابله با تورم یا بازگردانــدن اعتماد به پول  ملی اقدام 

به حذف صفر از پول های خود کرده اند.
از زمان رواج اســکناس تاکنون بیــش از ۱۳۰ مورد 
اصالح واحد پــول در حدود یکصد کشــور دنیا اجرا 
شده است. در قرن نوزدهم کشورهایی مانند اتریش، 
دانمارک، کانادا و... اقدام به تغییــر ارزش واحد پول 
کرده اند. در قرن بیســتم و بعد از جنــگ جهانی اول 
آلمان و اتریش اقدام به اصالح واحد پول خود کردند. 
در ابتدای قرن بیســت و یکم نیز موارد متعدد اصالح 
واحد پول مشاهده شده است که آذربایجان )۲۰۰6(  

و رومانی )۲۰۰5( از این جمله اند.
برخی کشــورها نیز چندین بار اقدام به اصالح واحد 
پول کرده اند؛ برزیل و صربســتان 6 بــار، آرژانتین ۴ 
بار، ویتنام، آلمان، کنگو و زیمبابوه ۳ بار و بســیاری 
از کشــورها نیز دو بار اقدام به اصالح واحد پول خود 
کرده اند. برخی کشــورها نیز در طول یکســال دوبار 

اقدام به اصالح واحد پول کرده اند.

آرژانتین و مکزیک
کشــورهای آرژانتیــن و مکزیک برای ساده ســازی 
محاســبات پولی و ثبت ارقام مالی خــود چندین بار 
واحد پول ملی خود را تغییر دادند. تغییر در واحد پول 
ملی از سوی این کشورها، بیشــتر به دلیل بحران های 
نفتی در کشورهای منطقه امریکای التین بوده است. 
این تغییرات در واحد پول ملی را کشــورهای مذکور 
در سال های مختلف )آرژانتین ۱۹۹۲ حذف ۴ صفر(، 
و )مکزیک ۱۹۹۱ حــذف ۳ صفر( پــس از گذراندن 
دوره های تورمی شــدید انجام داده اند که بیشتر این 
تورم ها ناشی از بحران نفتی در ســال ۱۹7۰ و ناتوانی 
در پرداخت بدهی های خارجی در دهه ۸۰ بود.مطالعه 
نرخ تورم کشــورهای آمریــکای التیــن )آرژانتین و 
مکزیک( در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ حاکی از 
آن است که در سال های پیش از تغییر واحد پول ملی، 
این کشــورها با ابرتورم چندصد درصدی و طوالنی در 
اقتصاد مواجه بوده اند و دلیل عمــده تغییر واحد پول 

ملی این کشورها همین امر بوده است.

برزیل
برزیــل در دهــه 6۰ و 7۰ میــالدی بــه یکــی از 
سنگین ترین تورم های آن زمان دچار شد. به گونه ای 
که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش 
خود را از دســت می داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا 
۱۹۴۲ پول ملی برزیــل دو بار تغییر نــام پیدا کرده 

بود. در ســال ۰۸۰۹ میالدی برای اولین بار ۳ صفر از 
پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به 
Cruzeiro Noro تبدیل شــد. با این وجود برزیل 
نتوانســت در کنترل تورم موفق عمل کند و تا ســال 

۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱5۱ درصد رسید.
در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف 
شد. در سال ۱۹۹۳ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته 
و به هزار و ۴۳۱ درصد رســید. در این هنگام بار دیگر 
دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه 
با تغییر نام پول ملی کرد. در ســال ۱۹۹۳ زمانی که 
تورم این کشــور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار 
دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست 

در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. 

هلند
بیماری هلنــدی اکنــون واژه ای آشــنا در ادبیات 
اقتصادی اســت. ورود منابع درآمدی غیرمنتظره از 
محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش بینی 
نشده ای در دهه 6۰ میالدی روبرو کرد. دولت مجبور 
به چاپ اسکناس های درشت شد تا بتواند پاسخگوی 
نیاز مبادالت مردم باشــد. در همین حــال تورم نیز 
از مــرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البتــه این وضعیت در 
هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاســت شدید 
انقباضی در سیاســت های پولی توانست حجم پول را 
کنترل کرده و به همراه آن ۴ صفر از اســکناس های 

این کشور حذف شد. 

بولیوی
کشــور بولیوی نیز برای مقابله با ابرتورم و آثار منفی 
ناشــی از آن، سیاســت هایی را اتخاذ کرد که یکی از 
آن سیاســت ها تغییر واحد پول ملی در سال ۱۹۸5 
بود. در این اقدام این کشــور 6 صفر از واحد پول ملی 
خود را حذف و واحد پول جدیــدی )بولیویانو( را که 
معادل یک میلیون پزوی قدیم است، جایگزین واحد 

پول قدیم خود کرد.

زیمباوه
دولت زیمبابوه در ســال ۲۰۰۳ زمانــی که تورم این 
کشــور ۱۰ هزار درصد بود اقدام به حــذف ۳ صفر از 
اسکناس های این کشــور کرد. با این وجود دولت در 
عمل هیچگونه اقدامی در خصــوص مهار تورم انجام 
نداد و تنها به وجــه روانی حذف صفرهــا اتکا نمود. 
بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم 

تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد.

بلغارستان
بلغارستان نیز از کشــورهایی است که واحد پول ملی 
خود را تغییر داده است. سیاســت گذاران این کشور 
برای آسان سازی فرایندهای حسابداری، راحت شدن 
پرداخت های نقدی و حل مشــکالت ناشــی از واحد 
پول قدیم، تصمیم به تغییــر واحد پول ملی گرفتند و 
در سال ۱۹۹۹ با حذف ۳ صفر از واحد پول قدیم خود، 
واحد پول جدید را جایگزین کردنــد. از دیگر دالیل 

این تغییر، پیوستن به پول واحد اروپایی )یورو( بود.

رومانی
در کشــور رومانــی نیز سیاســتگذاران بــرای حل 
مشــکالت در فرآیندهای آماری و حسابداری و ثبت 
ارقام که ناشی از کاهش ارزش پول بود، درسال ۲۰۰5 
به تغییر واحد پول ملی خود اقــدام کردند و با حذف 
۳ صفر از واحد پــول ملی قدیم، واحــد پول جدید را 
جایگزین آن کردند. از دیگر دالیــل تغییر واحد پول 
ملی در کشور رومانی، پیوستن واحد پول این کشور به 
پول واحد اروپا )یورو( و نیز جلوگیری از آثار سوء تورم 
شدیدی بود که در سال های پیش از تغییر واحد پول، 

اقتصاد این کشور به آن مبتال بود.

ترکیه
دولت ترکیه از اول ژانویه ســال ۲۰۰5 میالدی واحد 
پول خود را تغییر داد و اســکناس های جدید خود را با 
حذف 6 صفر از اسکناس های قدیم به گردش درآورد. 
در این کشور نیز همانند دیگر کشــورهایی که واحد 
پول خــود را تغییر داده انــد، آمار و ارقــام مربوط به 
نرخ تورم در ســالهای ۱۹۸6 تا ۲۰۰5 حاکی از تورم 
شدید و مداوم در دوره های پیش از تغییر واحد پول در 
اقتصاد این کشور است. بنابراین تغییر واحد پول، یکی 
از سیاست های اتخاذ شده به وسیله دولت ترکیه برای 
پاکسازی آثار تورم شدید و مداوم در سال های گذشته 

و نیز تالش برای جلوگیری از بازگشت آن بوده است.

بالروس
بالروس برای سر و سامان بخشیدن به بازار پولی خود 
در سال ۲۰۱6، چهار صفر از واحد پولی خود را حذف 
کرد. این در حالی اســت که این کشــور در سال های 
قبل از این اقــدام نرخ تــورم بــاالی ۱۰۰ درصد را 
تجربه کرده بود. بر این اساس هر ۱۰ هزار روبل قدیم 
بالروس معادل یک روبل شد و درشت ترین اسکناس 
رایج بالروس هم اسکناس 5۰۰ روبلی شد که قبال 5 

میلیون روبل خوانده می شد.
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چیست؟
یک اقتصاددان با اشــاره به نکات مثبت تصمیم 
جدید دولت برای تغییر واحد پولی معتقد است 
که ریال فعلی به دلیل تعداد بــاالی صفرهایی 
که دارد در اقتصاد جهانی وجــه چندان خوبی 
ندارد و ایــن تعداد باالی صفرهــا در واحد پولی 
هر کشوری می تواند باعث بی اعتباری آن واحد 

پولی شود.
هیات دولت در جلســه چهارشــنبه ۹ مرداد 
به ریاست حســن روحانی، الیحه پیشنهادی 
بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از 
ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب 

رساند.
در این باره محمد شــریفی اقبال، کارشــناس 
مســائل اقتصادی با بیان اینکــه حذف چهار 
صفر از واحــد پولی کشــور نمی تواند عملکرد 
ضعیف دولــت در اقتصاد را پنهــان کند اظهار 
کرد: اعمال تغییرات در واحــد پولی به منظور 
بهبود عملکرد اقتصادی مانند این است که یک 
دانش آموز نمره 6 را کســب کرده باشد اما برای 
اینکه عملکرد خود را خوب نشان دهد یک خط 
کنار آن بکشد و آن نمره ضعیف را به ۱6 تبدیل 

کند.
او با اشــاره به تاثیرات تصمیم جدیــد دولت بر 
تعویض دفترهای حسابرســی، ایــن تاثیرات را 
بســیار اندک توصیف و اضافه کرد: برای حذف 
چهار صفر از پول ملی دولت مجبور اســت حجم 
عظیمی از اســکناس ها، ســکه ها و دیگر اوراق 
بهادار فعلی را تعویض کند که این مســاله خود 

می تواند بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل کند.

 حذف صفر می تواند گرانی دالر را 
کم رنگ کند

این کارشناس مســائل اقتصادی همچنین به 
اثرات مثبت تصمیم جدیــد دولت در صورت 
اجرایی شــدن آن هم اشــاره کــرد و گفت: 
واقعیت این اســت کــه ریال فعلی بــه دلیل 
تعداد بــاالی صفرهایی کــه دارد در اقتصاد 
جهانی وجه چندان خوبی نــدارد چرا که این 
تعداد باالی صفرها در واحد پولی هر کشوری 
می تواند باعــث بی اعتبــاری آن واحد پولی 

شود.
شــریفی اقبال همچنین به تاثیــرات روانی 
تغییر واحد پولــی روی بازار ارز هم اشــاره 
کرد و گفــت: تصــور کنید الیحــه دولت تا 
چندماه دیگر به قانون تبدیل شود آنگاه یک 
کارمند به طور متوســط حدود ۳هزار تومان 
حقوق خواهــد گرفت و دالر نیــز ۱۲ تومان 
خواهد بود؛ در آن صــورت قیمت باالی دالر 
چندان بزرگ جلوه نمی کنــد و این می تواند 
به لحاظ روانی هراس از گرانی دالر را کاهش 

دهد.

حل معضالت شمارش و حمل حجم باالی 
اسکناس و سکه 

بر اســاس آن چیزی که پایگاه اطالع رســانی 
دفتر هیئت دولــت، از اهــداف تصمیم جدید 
دولت گفته اســت، این تصمیم بــا هدف حفظ 
کارایــی پــول ملــی، تســهیل و بازیابی نقش 
ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی داخلی، 
هماهنگی با آنچــه در فرهنگ و عــرف جامعه 
درباره واحــد پول ملی رواج یافته اســت، اتخاذ 

شده است.
همچنین کاهش هزینه چاپ و نشــر اسکناس 
و سکوک و نیز رفع مشــکالتی از قبیل استفاده 
از ارقام بــزرگ در مبــادالت ســاده روزمره، 
معضــالت شــمارش و حمــل حجــم باالی 
اسکناس و ســکه و خارج شــدن مسکوکات از 
چرخه مبــادالت اقتصــادی کشــور، از دیگر 
اهداف الیحه حذف چهار صفــر از واحد پولی 

عنوان شده است.



۹ کشور مشتری بنزین ایران شدند

وی دیرینه صادرات بنزین تحقق آرز
ســحر بابایی    صادرات بنزین گزینه جدید روی 
میز دولت اســت که برای این مهم نیــز تدابیری در 
نظر گرفته و آن طور که وزیر نفت اعالم کرده ایران به 

دنبال افزایش صادرات این فراورده نفتی است.
اواخر سال گذشته بود که با افتتاح فاز سوم پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس ایران در تولیــد بنزین خودکفا 
شــد و توانســت دروازه های واردات ایــن فرآورده 
اســتراتژیک به کشــور را ببندد. اکنون نیز شــاهد 
افزایش تولید این فــرآورده هســتیم تاجایی که در 
هفته های گذشته باالترین رقم تاریخی تولید بنزین 

در ایران ثبت شد.
خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت 
طی چند سال اخیر بوده اســت و بر این اساس میزان 
تولید بنزین در کشــور به مرور زمــان افزایش یافت؛ 
به طوری که در فاصله ســال های 57 تــا 5۹ به طور 
میانگین روزانــه ۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشــور 
تولید شده که این مقدار در فاصله سال های ۹6 تا ۹7 
)۹ ماه ابتدای سال( با افزایش 5.۹ برابری به میانگین 
روزانــه ۸۳ میلیون لیتر افزایش یافته اســت، این در 
حالی است که مصرف روزانه بنزین در کشور نیز رقمی 
در همین حدود را تعقیب کرده اســت؛ به نحوی که 
در فاصله ســال های ۹6 تا ۹7 به طور میانگین روزانه 
حدود ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشــور مصرف شده 

است.
واردات این فرآورده در کشــور اما در فاصله سال های 
57 تا 5۹ صفــر بوده و بــه تدریج با افزایــش تعداد 
خودروها و رشد زندگی شهرنشــینی به ۳.7 میلیون 
لیتر در روز در فاصله ســال های 6۴ تا 67 رسیده و در 
فاصله سال های ۸۴ تا ۸7 به باالترین حد خود )۱6.۸ 
میلیون لیتر در روز( رسیده است و پس از آن با روندی 
کاماًل کاهشــی به 7.6 میلیون لیتــر در روز در فاصله 

سال های ۹۲ تا ۹5 )دولت یازدهم( رسیده است.
رقم واردات بنزین در فاصله ســال های ۹6 تا ۹7 )۹ 
ماهه ابتدای ســال( 5.۹ میلیون لیتر ثبت شده است 
که این رقم به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی از محل راه اندازی فازهای 
سه گانه پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
و دســتیابی به خودکفایی در تأمین بنزین مورد نیاز 
کشــور، ابتدای مهرمــاه ۹7 به صفر رســیده و دیگر 

بنزینی وارد کشور نشده است.

تولید بنزین کشور از 110 میلیون لیتر در روز 
عبور می کند

اما بیژن زنگنــه، وزیر نفت در آخریــن صحبت های 

خود درباره وضعیــت تولید بنزین در کشــور، گفته 
است: مقدار تولید بنزین کشــور از ۱۱۰ میلیون لیتر 
در روز عبور کرده و این باالترین رقم تاریخی است که 

تاکنون داشته ایم.
وی با بیــان این که همه فرآورده هــا از جمله بنزین و 
گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و سوخت جت در کشور 
به صورت مازاد برای صادرات وجود دارد، اظهار کرد: 
برنامه ریزی جــدی برای صادرات ایــن فرآورده ها از 

طریق خشکی و دریا شده است.

 برنامه ریزی برای صادرات بنزین 
استارت خورد

از دی ماه ســال گذشــته برنامه ریزی برای صادرات 
بنزیــن صــورت گرفــت و همــان زمــان علیرضا 
صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی - اعالم کرد: در کشور مازاد بنزین 
داریم و به سمت صادرات حرکت می کنیم. این اتفاق 
یا از طریق قرارداد صورت می گیرد یا در رینگ بورس 
عرضه خواهد شــد اما این برنامه ی ما در سال جاری 
است. وی هم چنین در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد که 
ایران صادرکننده بنزین و گازوئیل شده است و مقصد 
صادرات، کردســتان عراق، عراق، افغانستان و برخی 

کشورهای حاشیه دریای خزر هستند.
در همیــن رابطــه هوشــنگ فالحتیــان، معاون 
برنامه ریزی وزیر نفت در آن زمان با اشــاره به این که 
میانگین کنونی مصرف بنزین در کشــور روزانه ۸۸ 
میلیون لیتر و تولید اندکی بیــش از ۱۰۰ میلیون در 
روز است، گفت: در شــرایط کنونی ظرفیت صادرات 

بنزین را داریم.

 روزانه باالی 15 میلیون لیتر اضافه تولید
 بنزین داریم

به تازگی نیز وزیر نفت بــا بیان این که روزانه باالی ۱5 
میلیون لیتــر اضافه تولید بنزیــن دارد که این اضافه 
تولید ذخیره شده و قرار است میزان صادرات افزایش 
پیدا کند، اظهار کــرد: اضافه تولید در نفت ســفید، 
گازوئیل و ســوخت جد وجود دارد و به لحاظ پاالیش 

وضعیت خوبی داریم.
روز چهارشنبه نیز نخســتین محموله ۱۰ هزار تنی 
بنزین صادراتی شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی روانه رینگ بین الملل بورس انرژی شــد. البته 
این  صحبت ها در شــرایطی اســت که  وزیر نفت در 
مراســم افتتاح فاز ســوم پاالیشگاه ســتاره خلیج 
فارس درباره صادرات بنزیــن اینگونه گفت که دیگر 

نیازی به واردات بنزین نداریــم و امکان صادرات این 
فرآورده نیز هم اکنون وجــود دارد، اما به این دلیل که 
می خواهیــم ظرفیت ذخایر ایــران را افزایش دهیم، 

فعاًل صادر نمی کنیم.
مجموع اتفاقات در ماه های اخیر نشــان می دهد  که 
اکنون دولت برنامه خــود را تغییــر داده و صادرات 

بنزین را جز اولویت های خود قرار داده است.

9 کشور مشتری بنزین ایران شدند
در همین حال رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی 
گفت:  از ۱5 کشور همسایه،  ۹ کشور به دلیل کیفیت 
باال و قیمــت رقابتی مایــل به خرید بنزیــن از ایران 
هســتند که به دلیل تحریم ها این معامالت در قالب 

تهاتر و یا با پول محلی انجام خواهد شد.
رضــا پدیدار بــا بیان ایــن مطلــب ادامــه داد: اگر 
محدودیت های تحریم کم شده و مبادالت پولی روان 
شود، تمام ۱5 کشــور همسایه به ســمت بازار ایران 

می آیند.
وی افزود: نخســتین محموله بنزین در بورس انرژی 
به مقصد افغانستان و دومین محموله به مقصد اقلیم 
کردستان عراق است.  مقاصد بعدی بنزین صادراتی 
نیز پاکستان و ارمنســتان خواهد بود. این عضو اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به تمایل ترکیه، آذربایجان 
و اربیل عراق برای واردات گازوئیل،   تاکید کرد: یکی 
از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نیز مشتری 

گازوئیل و نفت کوره ایران است.
پدیدار گفت: پیشنهاد عرضه بنزین در بورس انرژی از 
سوی بخش خصوصی مطرح شد و سال گذشته نیز از 
رئیس بورس انرژی دعوت شد تا در کمیسیون انرژی 
اتاق حاضر شــود. وی افزود:  اگر دولت بخواهد عرضه 
فرآورده های نفتی در بورس انرژی موفق باشــد باید 

تصدی گری را کنار بگذارد.
پدیدار با بیان اینکه در فــروش فرآورده های نفتی و 
نفت خام در بــورس انرژی دســتورالعمل به نحوی 
اســت که پول به صورت نقد پرداخت شــود،  تاکید 
کرد:  با توجه بــه اینکه محموله های عرضه شــده در 
بورس انرژی باالی هزار تن است به دلیل تالطم های 

اقتصادی بخش خصوصی توان محدودی دارد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران،   پیشنهاد 
بخش خصوصــی برای ســرعت گرفتــن معامالت 
در این زمینه ایجاد خط اعتباری اســت تا با توجه به 
نامالیماتی که در جریان صــادرات به دلیل تحریم ها 

وجود دارد،  حضور بخش خصوصی تقویت شود.

نفت
4
یکشنبه      13 مرداد 1398     شماره 352 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
وش سر چراغی بنزین   فر

در بورس انرژی
چهارشــنبه هفته گذشــته پــس از کش و 
قوس های فراوان بر سر عرضه بنزین در رینگ 
بین المللی بورس انرژی، ۳ هزار تن بنزین یورو5 
خارج از ســاعت معامالتی و با محدودیت های 

فراوان به مقصد افغانستان دادوستد شد.
پــس از عرضه نفــت خــام در بــورس انرژی، 
چهارشنبه گذشته ۱۰ هزار تن بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در بورس انرژی عرضه شد که 
در ســاعت معمول معامالت خریداری نداشت. 
البته این موضوع چندان هم جای شگفتی ندارد 
چراکه از میــان ۱۴ بار عرضه نفــت خام در این 
بازار، تنها یک مرحله بــا موفقیت کامل و فروش 

یک میلیون بشکه ای انجام شد.
اما اتفاقــات اولین روز عرضه بنزیــن در بورس 
انرژی بدین شــکل بود که در ابتدا ۱۰ هزار تن 
بنزین اکتــان۹۱ در رینــگ بین الملل بورس 
انرژی با قیمت هر تن 5۸۱ دالر )۴۳ ســنت در 
هر لیتر( عرضه شــد که تنها یــک خریدار هزار 
تنی با نرخ ۴7۰ دالر )۳۴ ســنت در هر لیتر( در 
ســمت تقاضای تابلو نشســت. در نهایت اینکه 
تا پایان زمــان معمول معامالت بــورس انرژی 
)ســاعت ۱7 عصر( که گزارش اقتصادآنالین در 
این باره منتشر شد، هیچ معامله ای برای بنزین 
در رینگ بیــن الملل بورس انــرژی رقم نخورد 
که البته حکایت از قیمت باالی عرضه داشــت. 
چراکه باتوجــه به محدودیت هــای فراوان این 
بازار از قبیل اینکه فقــط باید به مقصد موردنظر 
)افغانســتان( باشــد و اینکــه فراهــم نبودن 
زیرســاخت های اعتبــاری در بــورس انرژی، 
خریداران در شــرایط تحریمی ریسک باالیی را 
متقبل می شــوند. در نتیجه انتظار دارند تفاوت 
قیمت خرید در بورس و عرضه مقاصد صادراتی، 
منطقی باشــد. قابل ذکر اســت در حال حاضر 
هر لیتر بنزین در افغانســتان 6۰ ســنت قیمت 
می خــورد. حال به این قیمــت باید هزینه های 
گمرکی و هزینه حمــل و نقل و ریســک های 

انتقال نیز افزوده شود.
از این رو یکی از مهــم ترین دالیل عدم موفقیت 
کامل فروش بنزین در بورس انــرژی باال بودن 
قیمت پیشــنهادی اســت که نتوانســت تجار 
را راضی بــه خرید کند. البته گفتنی اســت این 
اولین باری نیســت که بنزین تولید کشور صادر 
می شــود و اکنون تنها نحوه و مــدل فروش آن 

تغییر کرده است.
نکته دیگری که کارشناسان بورس انرژی به آن 
اشاره می کنند، پیچیده نشــان دادن مکانیزم 
قیمت در تابلــوی این بورس اســت. به عقیده 
کارشناســان به جای اینکه مکانیــزم عرضه و 
قیمت گذاری در بورس انرژی سهل و ساده باشد 
تا بازرگانان و تجار راحت تــر آن را درک کنند، 
چندین عدد و رقم در محــدوده قیمت گذاری 
اعالم می شود که این بر ســردرگمی خریدارن 

می افزاید. 
برای مثال در عرضه اخیر، به این صورت بود که 
برای قیمت پایه، رقــم 5۸۱ دالر برای هر تن در 
نظر گرفته شده اما حداقل قیمت پایه نیز 5.۸۱ 
دالر برای هر تن درج شــده و همچنین حداکثر 
قیمت پایه نیز ۱۱56 دالر بــود که در واقع یک 
بازه قیمتی بسیار گســترده و غیرمنطقی را در 
معرض دید سرمایه گذاران و رصد کنندگان این 

سایت، قرار می داد.
حال به نظر می رســد زمان آن فرارســیده که 
بورس انرژی با الگــو گرفتن از تجربه عرضه نفت 
خام، چالش های موجود در ساختار خود را تغییر 
دهد. البته که به اذعان کارشناسان اکنون زمان 
مناسبی برای عرضه نفت خام و بنزین در بورس 
انرژی نبوده و می بایست این آزمون و خطاها در 
سال های گذشته  و زمان هایی که سایه تحریم 
بر سر ما ســنگینی نمی کرد و یا کم رنگ تر بود، 

انجام می شد.



 مهلت نظرسنجی دستورالعمل ارز دیجیتال پایان یافت

سایه سیاستگذاری ُکند بر سر ارز رمزها
محبوبه فکوری   بانک مرکزی بهمن  ســال قبل 
الزامات رمزارزها را منتشــر و آن را بــه مدت 6 ماه در 
بوته ارزیابی و نقد کارشناســان قــرار داد. حال این 
مهلت 6 ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت 

خود را ادامه می دهد.
بهمن ماه ســال ۹7 بود که بانک مرکــزی، »الزامات 
و ضوابط ارز رمزها« را ابالغ کــرد و به صاحبنظران و 
فعاالن اقتصادی 6 ماه مهلت داد تــا بتوانند در مورد 
دســتورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار 
نظر کنند. این مهلت 6 ماهه انتهای مردادماه به پایان 
می رسد و بر این اســاس، بانک مرکزی با جمع بندی 
این نظرات، احتماال دستورالعمل خود را نهایی و ابالغ 
خواهد کرد.بانک مرکزی باید ضوابط و شــرایط الزم 
برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقــع، در رابطه با 
نحوه معامالت، تولید و اســتخراج ارزهای دیجیتال، 
نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هــر چند بانک مرکزی 
حداقل دو بار در ماه گذشــته با صدور اطالعیه هایی 
اعالم کرده اســت که ارز رمزهاتنهــا در انحصار این 
بانک اســت و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. 
اما همین امر، به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، فقط 
روند را ُکند می کند و عمــال، ارز رمز همچون نوزادی 

می ماند که به سرعت در حال رشد است.
در بخــش ضوابط فعالیــت صرافی هــای ارز رمز در 
دســتورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره 
شده است که صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، پس از احراز شرایطی که 
توسط این بانک اعالم می شود، مجاز به ارائه خدمات 

صرافی ارز رمزی هستند.

آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت 
استخراج ارز رمز

فرزاد اســماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطالعــات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 
در این زمینه گفته اســت: با توجه به تصویب مصوبه 
اســتخراج رمز ارز در هیــات دولت و فراگیرشــدن 
استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه 
مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلســات 
و بررســی های متعدد در کمیســیون های مربوطه، 
اعطای مجوز فعالیت برای اســتخراج رمز ارز بر عهده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجــه به نیاز این کســب و کارها به 
برق و پهنای باند مناســب، بایــد تاییدیه های الزم از 
وزارت نیــرو و وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
دریافت شــود. همچنین الزم اســت تجهیزات مورد 

نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به روز در این 
زمینه باشــند. همچنین از جمله شرایط دریافت این 
مجوز، فعالیت شــخصیت حقوقی با موضوع مرتبط 
در زمینه فناوری اطالعــات و جذب متخصصین این 

حوزه است.
مدیــرکل دفتر توســعه و کاربرد فنــاوری اطالعات 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت بیان کــرد: در حال 
حاضر دســتورالعمل اعطای مجــوز فعالیت در این 
حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب 

اطالع رسانی خواهد شد.

دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک 
مرکزی حرف خود را می زند

ششــم مردادماه ۹۸، هیات وزیران به اســتناد اصل 
یک صد و سی وهشــتم قانــون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرد که اســتخراج فرآورده های 
پردازشی رمزنگاری شــده ) ارز رمزها( با اخذ مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز اســت. بر 
این اساس قرار اســت تعرفه برق متقاضیان استخراج  
ارز رمزها با قیمت متوســط برق صادراتی که توسط 
وزارت نیرو تعیین و اعالم می شــود، محاسبه گردد و 
از این پس نیــز، فعالیت در حــوزه ارز رمزهاهمچون 
سایر فعالیت های صنعتی، مشــمول مالیات خواهد 
بود و شــمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز 
ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور 

است.
هیات وزیران با یادآوری مهلت ســه ماه بانک مرکزی 
تاکید کرده کــه پس از ایــن مهلت ایــن بانک باید 
ضوابــط الزم به منظور راه انــدازی و بهره برداری رمز 
ارزها با پشتوانه معتبر را به منظور استفاده در تجارت 
خارجی کشور با شــرکای تجاری مبتنی بر فناوری 
دفاتر توزیع شده )فناوری زنجیره بلوکی( را با رعایت 
قوانین و مقررات تنظیم کنــد. همچنین از این پس 
بانک هــا و صرافی های دارای مجــوز از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت 
مشتریان برای انجام تبادالت پولی و تسویه تعهدات 
بین المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل های 
بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران بــر مبنای 
سیاســت های شــورای عالی مبارزه با پول شــویی 

استفاده کنند.

بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد
شــاهین جوانمردی، کارشناس مســائل ارز رمز در 

گفتگو با مهر گفت: دولت بایــد در هر کار حاکمیتی، 
اســتراتژی خود را مشــخص نموده و هر چه سریعتر 
مســائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هســتند، 
تعیین تکلیــف نمایــد. رمــز ارز هم از آن دســته 
سیاســت هایی است که هنوز از ســوی دولت تعیین 
تکلیف نشــده اســت و هنوز تصمیمی در این رابطه 

گرفته نشده است.
وی افــزود: البته در رابطــه با ارز رمز سیاســت های 
مرتبط با کشــورها دوگانه اســت؛ این در حالی است 
که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت 
نیز تصمیمی نســبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو 
به اینترنت محلی آورده اســت؛ بنابراین در حوزه ارز 
رمز نیز دولتها در دنیا، سیاســت های متفاوتی را در 
پیش گرفته اند؛ اما به هر حــال تکلیف خود را در این 
رابطه مشــخص کرده اند. اما ایران در این رابطه بعد از 

گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.
به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست های 
دولت، ســردرگمی های متعــددی را ایجــاد کرده 
اســت و تا زمانی که تصمیم گیری در ایــن رابطه به 
صورت مشــخص صورت نگیرد، هیــچ قانونی به تبع 
آن بیرون نخواهــد آمد و بعضا خبرهــا هم متناقض 
بوده و سیاســت های متناقضی هم اعمال می شــود؛ 
به این معنا که برخی می گویند کــه ماینینگ کاری 
غیرقانونی است و برخی دیگر می گویند که باید برای 
آن تعرفه برق تعیین شــود؛ برخــی دیگر هم خرید و 
فــروش آن نیز غیرقانونــی می داند؛ پس سیاســت 

واحدی در این رابطه وجود ندارد. 
وی اظهار داشــت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه 
بسیار ُکند عمل کرده و به نظر می رســد که باید کار 
را با سرعت بیشــتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر 
می رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار 
باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشــکیل دهند و 
در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این 
در حالی اســت که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک 
جا باشــد شــاید جواب ندهد چراکه باید  حوزه های 
مختلفی درگیر  شــوند و از وزارت نیــرو تا صنعت که 
حوزه واردات تجهیزات ماینینــگ را در اختیار دارد، 
تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص 
نحوه خرید و فــروش آن قانونگذاری مــی کند باید 

درگیر باشند .
وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر 
ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان  می شود؛ چراکه 
این ابزار در دنیا روی کار آمده اســت و کم کم آنرا به 

رسمیت می شناسند.
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صنعت برق
مدیرعامــل انجمن بالکچین ایران با اشــاره به 
فرصت های ناشی از بازار ارز رمزها برای صنعت 
برق کشور گفت: رقم پیشــنهادی هیات دولت 
برای محاســبه تعرفه بــرق مصرفــی ماینرها 

غیرشفاف و گران است.
محمد شرقی، مدیرعامل انجمن بالکچین ایران 
در گفتگو با مهر، رقم در نظر گرفته شــده برای 
تعرفه برق مورد اســتفاده دســتگاه های ماین 
رمزارز را غیرشفاف دانست و گفت: طبق مصوبه 
هیات دولت تعرفه برق مورد استفاده برای تولید 
ارزرمزها در ایران متوســط نــرخ صادراتی در 
نظر گرفته می شــود. یعنی رقمــی کمتر از ۳ تا 
۴ سنت. البته هنوز مشــخص نیست این نرخ بر 

اساس دالر نیمایی خواهد بود یا دالر بازار آزاد. 
وی افزود: این تصمیم دولــت درباره تعرفه برق 
مصرفی ارزرمزها در حالی اســت کــه نرخ برق 
صادراتی به هر یک از مقاصد بر اساس مذاکرات 
طرفین قرارداد و دوره زمانی خاصی مشــخص 
می شــود و یک قیمــت واحد نــدارد. بنابراین 
محاسبه بر اساس نرخ برق صادراتی را نمی توان 
شفاف دانســت. به طور مثال ممکن است ایران 
درآمد بلوکه شــده ای در کشــور مقصد داشته 
باشــد که طبق آن و البته در یک دوره ای درآمد 

صادراتی خود را به صورت تهاتری دریافت کند.
شــرقی با بیان اینکــه در برخی مــوارد قیمت 
صادراتی برق را معادل گاز صادراتی محاســبه 
می کننــد، ادامــه داد: در نتیجــه چنین روند 
طبیعی که بر صادرات برق حاکم است، نمی توان 
گفت محاســبه تعرفه صادراتی برای برق مورد 
اســتفاده برای تولید ارزرمزها، روش صحیحی 

است.
به گفته مدیرعامل انجمــن بالکچین ایران در 
وهله نخست باید مشخص شود که آیا فعالیت در 
حوزه ارزرمز ها صنعت است یا نوعی کسب و کار. 
بر اساس بررسی های انجام شده به نظر می رسد 
در نظر گرفتــن رقمی بیشــتر از تعرفه صنعتی 
یا تجاری برای محاســبه هزینه بــرق مصرفی 
واحدهای تولید ارزرمز می تواند مناســب باشد 
و رقم پیشــنهادی هیات دولت برای محاســبه 
تعرفه برق مصرفی ماین ارزرمزها رقم باالیی به 

شمار می رود.
وی در عین حال اظهار داشــت: ضبط تجهیزات 
تولید ارزرمــز یا قطع برق مصرفــی آنها به هیچ 

عنوان قانونی نیست.
شرقی ضریب بار برق کشور را 6۳ درصد اعالم 
کرد و گفت: به عبارتی دیگر برق بال اســتفاده 
در کشــور ۲7 درصد اســت که بــا راه اندازی 
واحدهای مایــن ارز رمز می تــوان این رقم را 
به شــدت کاهش داد که این موضــوع یکی از 
مزایای قــوت گرفتــن این فعالیــت در حوزه 

صنعت برق است.
این کارشــناس حوزه بالکچین با اشاره به اینکه 
شــرکت توانیر با بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومانی 
عمال یک شرکت ورشکسته و زیان ده محسوب 
می شــود، تصریح کرد: یکــی از مزایایی که در 
نتیجه توسعه فرآیند ماین ارزرمزها شامل حال 
صنعت برق کشور می شــود، درآمدزایی برای 
توانیر از طریق افزایش مشــترک است. از سویی 
دیگر درآمد حاصــل از این فعالیــت می تواند 

بدهی های وزارت نیرو را نیز کاهش دهد.
مدیرعامل انجمن بالکچین ایران میزان رشــد 
ارزش بیت کوین در ۱۰ سال اخیر را هزار درصد 
اعالم کرد  و ادامه داد: محصول نهایی ارزرمزها 
می تواند بخشــی از نیاز ارزی کشــور را تامین 

کند.
بر اســاس گفته های شــرقی، فعاالن این حوزه 
تمایل به خرید ژنراتور یا احــداث نیروگاه برای 

تامین برق مورد نیاز خود دارند.
 البته در این بین وزارت نیــرو هزینه ای را برای 

زیر ساخت انتقال برق دریافت می کند.



 میزان خرید و فروش مسکن ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است

خواب تابستانی بازار مسکن تهران
 محســن محروقی   کســادی بازار به داد قیمت 
مســکن رســید. طبق آمارها میزان خرید و فروش 
مسکن 6۰ درصد کاهش پیدا کرده و این مسیر به بازار 
خرید و اجــاره کمک کرد تا قیمت به ســیر صعودی 
خود ادامه ندهد و حتی متوقف شود، هر چند که در 5 

منطقه تهران نرخ مسکن کاهشی شده است.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه امالک کشور 
کاهش قیمت اجاره و خرید مســکن را رسانه ای کرد. 
وی با آنکه خبر کاهــش قیمت هــا را داد، می گوید: 
انتظار ما افت بیشــتر قیمت ها اســت، نرخ مسکن به 
یکباره اوج گرفت و قیمت هــای فعلی با نرخ هایی که 

باید باشد فاصله معنا داری دارد.
وی برای شــفاف شــدن کاهش قیمت مسکن به 5 
منطقه تهران اشاره کرد که در مقایسه با سایر مناطق 
کاهش بیشــتری را تجربــه کردند. قلی خســروی 
اینگونه توضیــح داد که قیمت مســکن در منطقه ۸ 
بیش از ۱5 درصد، منطقه ۳ حدود ۱۰ درصد، منطقه 
۲۲ بین ۱۲ تا ۱۸ درصد، منطقه ۱۰ با توجه به محله 
و کوچه بین ۱۴ تا ۱۸ درصــد و منطقه ۲ هم بین ۸ تا 

۱۰ درصد ارزان شده است، اما این کاهش ها باید ادامه 
پیدا کند.کاهش قیمت مسکن در مناطق یاد شده در 
حالی است که گزارش شــش روز پیش بانک مرکزی 
از بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که در تیرماه 
امســال منطقه ۳، ۲، ۸، ۲۲ و ۱۰ به ترتیب بیشترین 

افزایش قیمت را ثبت کردند.
رئیس اتحادیه امالک کشــور می گوید کــه اجاره از 
قیمت ملــک تبعیت می کند یعنــی وقتی قیمت هر 
مترمربع مســکن کاهش پیدا می کند، قیمت اجاره 
و رهن آن هم روند نزولی به خــود می گیرد، با وجود 
کاهش های نســبی قیمت ها برای مستأجران بسیار 

گران است.
گــزارش بانک مرکزی که شــش مردادماه منتشــر 
شــد، گویای آن اســت که تعداد معامالت واحدهای 
مســکونی تیرماه ۹۸ نســبت به خــرداد ۹۸ حدود 
۲۰ درصد کاهش و در قیاس با ســال قبل حدود 65 
درصد کاهش داشته اســت. قلی خسروی در پاسخ به 
این سؤال که کســادی بازار چگونه به قیمت مسکن 
کمک کرد تا مردم شــاهد جهش قیمت ها نباشند به 

آمار خرید و فروش مسکن و اجاره پرداخت و گفت که 
سال گذشته از تاریخ اول فروردین ۹7 تا 5 مرداد ۹7، 
5۰۰ هزار و ۸۰۱ فقره قرارداد مسکن در کشور منقعد 
شــده بود. از این تعداد ۲66 هزار و ۳77 فقره مبایعه 

نامه و ۲۲۸ هزار و ۹۳۸ فقره اجاره نامه بوده است.
این اعداد نشــان می دهد که در کل قراردادهای سال 
گذشته کاهش ۱6 درصدی، مبایعه نامه ها ۲۱ درصد 

و اجاره نامه ها ۹ درصد کاهش داشتیم.
مصطفی قلــی خســروی، رئیس اتحادیــه امالک 
در گفت وگــوی دیگر که با ایرنا داشــته عنوان کرده 
اســت که بنگاه های امالکی از مناطق مختلف تهران 
از شکســت قیمت های رهن و اجــاره خبر می دهند 
چرا که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و هر نوع 
کاهش یا افزایشی در قیمت پایه، روی نرخ های رهن 
و اجازه تأثیــر می گذارد.برعکس ماه های تابســتان 
سال قبل که در مرداد و شــهریور با افزایش نرخ های 
اجاره بها مواجه بودیم، کاهش 6۰ درصدی معامالت 
مسکن در تیر ماه امسال و بازگشت رکود عمیق منجر 

به تعدیل نرخ ها در بخش اجاره هم شده است.
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 شیفت اجباری خانه اولی ها 
به سمت مسکن مهر

کاهــش قــدرت پوشــش دهی ســقف وام 
۱6۰میلیون تومانی صندوق تسهیالت مسکن 
یکم برای خرید خانــه در تهران، متقاضیان را به 
اولویت های بعدی از جمله مســکن مهر ســوق 

داد.
تا دو سال قبل، وام ۱6۰ میلیون تومانی زوجین 
حدود 5۰ درصد یک خانه 6۰ متری در تهران بر 
اســاس میانگین قیمت این شهر پوشش می داد 
که هم اکنون بــا توجه به رشــد ۱۰۴ درصدی 
قیمت مسکن، قدرت پوشش دهی سقف وام به 

حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در 
پایتخت به کاهش معامالت منجر شــده است. 
طبق گزارش بانــک مرکــزی در فروردین ماه 
۱۳۹۸ تعداد معامالت مســکن تهران به ۳۴۰۰ 
واحد رســید که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب 7۳ و ۳۲ درصد کاهش یافته 

است.
شــیفت متقاضیان دریافت وام خانه اولی ها به 
سمت مســکن مهر از آثار افزایش قیمت مسکن 

بوده است.
طبق گفته مدیــر امور اعتباری بانک مســکن، 
متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم 
ثبت نام و موعد اخذ تســهیالت آنها فرا رسیده 
است، در صورتی که درخواســت داشته باشند 
به دلیل آنکه فرم »ج« آنها ســبز است می توانند 
با لحاظ یک شــرط از واحدهای مسکونی طرح 

مسکن مهر خریداری کنند.
محمد حسن علمداری اظهار کرد که از آنجا که 
واحدهای طرح مســکن مهر دارای تســهیالت 
ویژه ای تا ســقف ۴۰ میلیون تومان هســتند و 
اســتفاده همزمان از دو نوع تســهیالت خرید 
مســکن برای یک واحد مســکونی امکان پذیر 
نیست، متقاضیانی که قصد خرید این واحدها با 
استفاده از تسهیالت صندوق یکم را دارند مجاز 
به استفاده از یک نوع تســهیالت خرید مسکن 

هستند.
وی با بیان اینکه متقاضیان استفاده از تسهیالت 
صنــدوق پس انداز مســکن یکم بــرای خرید 
واحدهای مســکن مهــر ابتدا باید تســهیالت 
مســکن مهر را تســویه کنند، گفت بخشــی از 
متقاضیان خانه اولی در شــهرهای بزرگ که به 
دلیل نوســانات قیمت امکان خرید مســکن در 
برخی مناطق شــهری را ندارند می توانند از این 

امکان با لحاظ شرط مذکور استفاده کنند.
مدیر امــور اعتبــاری بانک مســکن ســقف 
تســهیالت خرید مســکن از طریــق صندوق 
پس انداز مســکن یکم را معــادل ۱6۰ میلیون 
تومــان بــرای زوجین عنــوان و اظهــار کرده 
متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم 
در کالنشــهرها همچون تهران ثبت نام کرده اند 
و متقاضــی خریــد واحدهای مســکن مهر در 
شــهرهای جدید هســتند پس از تطبیق سقف 
تسهیالت خود با ســقف تسهیالت پرداختی در 
شــهرهای جدید باید برای اخذ تسهیالت خود 

اقدام کنند.
به گفتــه وی، ســقف پیش بینی شــده برای 
تســهیالت صندوق پس انداز مســکن یکم در 
شــهرهای جدید بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
معادل مراکز اســتان ها و برای شهرهای جدید 
کمتر از ۲۰۰ هزار نفر معادل شــهرهای کوچک 

در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شــد که مطابــق با تازه تریــن آمار 
استخراج شــده، تعداد و مانده سپرده صندوق 
پس انداز مســکن یکم در پایان سال ۹7 به ۳6۲ 
هزار و ۸۲۲ فقره و 6 هــزار و 5۴ میلیارد تومان 
رسید به طوری که در ســال گذشته بیش از 5۰ 
هزار فقره تسهیالت خرید مسکن از این محل به 
متقاضیان خانه اولی در سراســر کشور پرداخت 

شد.



 ایران خودرو و سایپا قبل از خصوصی  شدن چه مراحلی را باید طی کنند؟

وسازان چهار گام برای خصوصی سازی خودر
مازیار شریف کیان   هفته گذشته رضا رحمانی،  
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از واگــذاری دو 
خودروساز بزرگ کشــور به بخش خصوصی در سال 

جاری و حداکثر سال آینده خبر داد.
در همیــن زمینه عضو هیات علمی گروه مهندســی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خصوصی سازی 
ایران خودرو و ســایپا باید در چهار مرحله انجام شود 
که نخســتین آنها، فروش اموال راکد یــا بی ربط آنها 
اســت؛ این کار که بــه تازگی وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت نیز دستور آن را صادر کرده، پول به شرکت ها 

تزریق کرده و آنها را از رکود خارج می کند.
امیرحســن کاکایی  درباره واگذاری سهام باقی مانده 
دولت در دو شــرکت بزرگ خودروسازی و خصوصی 
سازی آنها افزود: خصوصی سازی راهکار بسیار خوبی 
است و بدون شــک جهان پیشــرفته امروز مبتنی بر 
تصدی گــری بخــش خصوصی و حاکمیــت دولت 

مدیریت می شود.
وی بیان داشــت: تجربه جهانی ثابت کــرده هر کجا 
دولت به تصدی گری پرداخته، در دراز مدت با مشکل 
مواجه شده اســت و رفتار بخش خصوصی به ارتقای 

بهره وری و رقابت پذیری انجامیده است.
کاکایــی یادآور شــد:  در ۲۰ ســال گذشــته مقوله 
خصوصی سازی در کشــورمان در سطح وسیع انجام 
شــد، اما در اکثریت موارد در عمل خصوصی سازی 

برای شرکت های بزرگ تولیدی جواب نداد.
وی گفت:  هرچنــد خصوصی ســازی در واحدهایی 
بزرگی نظیر پتروشــیمی ها )با تولیدات پیوســته( 
به افزایش بهره وری منجر شــد، اما در شــرکت های 
با تولید گسسته مثل ســازندگان ماشین آالت، لوازم 
خانگی یا قطعه سازی ها موفق نبود که نمونه بارز آن 

خصوصی سازی هپکو و ماشین سازی اراک است.
این کارشــناس صنعت خــودرو تاکید کــرد:  فعل 
خصوصی ســازی به تنهایی کافی نیست، مگر اینکه 
دولتیان )دولت و سایر قوا( از تصدی گری دل بکنند، 
یعنی باید رفتار آنان عوض شــود و بخش خصوصی را 
بپذیرند.وی ادامه داد:  اینکه تصدی گری در دســت 
دولتیان بماند و واحدها را به دســت بخش خصوصی 
که خودمان قبــول داریم بدهیم، خصوصی ســازی 
نیســت.کاکایی اظهار داشــت:  با وجود ســهم ۱7 
درصدی دولت در سایپا و سهم ۱۴ درصدی در ایران 
خودرو، این دو خودروساز در عمل خصوصی شده اند 

اما دولتمردان دل از آنها نکنده اند.
وی ادامه داد: بررسی ۲۸ شرکت خودروساز خصوصی 
کشــور، همچنین عمده شــرکت های قطعه سازی 

خصوصی، حاکی از پایین بودن بهره وری شان است و 
این موضوع بویژه وقتی شرکت مورد نظر بزرگ باشد، 

بیشتر نمود دارد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت تاکید کرد:  باید دولتمــردان، قانونگذاران و 
سیســتم های نظارتی دست به دســت هم بدهند تا 
وقتی مجموعه ای خصوصی شــد بتواند رفتار خاص 

خود را داشته و اهلیت آن هم به تایید رسیده باشد.
وی به شرکت های فرانســوی پژو و رنو اشاره کرد که 
هرچند دولتی باقی مانده اند، اما رقابت پذیر عمل می 
کنند یا در چین با وجود حاکمیت نظام کمونیستی، 
بسیاری شرکت های خودروســازی هنوز دولتی اند 
اما مدیران آنها رفتار بخش خصوصی از خود نشــان 

می دهند.
کاکایی به ایرنا گفت: خصوصی ســازی خودروسازان 
در شــرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از 
۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی، راهکار مناسبی 
نیســت و زمان مناســبی برای انجام این مهم در نظر 
گرفته نشــده اســت.کاکایی گفت:  خصوصی سازی 
ایران خودرو و ســایپا باید در چهار مرحله انجام شود 
که نخســتین آنها، فروش اموال راکد یــا بی ربط آنها 
اســت؛ این کار که بــه تازگی وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت نیز دستور آن را صادر کرده، پول به شرکت ها 

تزریق کرده و آنها را از رکود خارج می کند.
وی بیان داشــت: در مرحله دوم، باید ســهام بی ربط 
خودروسازان مثل سهام بانک ها، شــهرک ها، انواع 
شرکت های خدماتی بی ربط، ســهام تعاونی و غیره 
واگذار شود.این کارشــناس صنعت خودرو افزود:  در 
مرحله سوم، واحدهای قطعه سازی که در سال های 
گذشته از سوی خودروسازان خریداری شده یا ایجاد 

شده اند باید واگذار شوند.
وی بیان داشــت:  در مرحله آخــر و در صورت محرز 
شدن اهلیت خریداران، خودروســازان یاد شده باید 
بتدریج و گام به گام واگذار شــوند، بطــور مثال ابتدا 
ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، سایپا آذین، مهرکام 
پــارس و غیره خصوصی شــوند تا مطمئن شــویم 
که می توانیم به درستی در این مســیر گام برداریم 
و بخش خصوصی نیــز به خوبی از انجــام این مهم بر 

می آید.
کاکایی ادامه داد:  در کشــور مولتــی میلیاردرهای 
زیادی حضور دارند که در بســیاری موارد کارآفرین 
بودن یا مفسد اقتصادی بودنشــان مشخص نیست، 
بنابرایــن در چنین شــرایطی واگــذاری یکباره دو 

خودروساز بزرگ کشور ریسکی بزرگ است.

وی در پاســخ بــه اینکــه برخی شــرکت های 
قطعه ســازی بــزرگ نیــز بــرای خرید ســهام 
خودروسازان خیز برداشته اند، گفت:  بحث قطعه ساز 
یا هر فعال اقتصادی دیگر مطرح نیست، بلکه مدیریت 
پس از خصوصی ســازی و اینکه مجموعه به اهل آن 
سپرده شده یا خیر مهم است.عضو هیات علمی گروه 
مهندسی خودرو دانشــگاه علم و صنعت یادآور شد: 
به عنوان مثال شــرکت رنو- نیســان- میتسوبیشی 
در اصــل یــک هلدینگ ســرمایه گذاری اســت یا 
فیات- کرایســلر با وجود ورشکســتگی کرایسلر در 
سال ۲۰۰۹، امروز بزرگترین سرمایه گذار در صنعت 
خودروســازی جهان است؛ بر این اســاس، عملکرد 
مدیریت مجموعه مهم است نه اینکه فرد یا مجموعه ای 
که برای خرید ســهام گام برداشــته، از چه رسته ای 

است.
وی بیان داشــت: در جهان، وقتی به دنبال واگذاری 
شرکت های بزرگ هســتند مجموعه ای از مطالعات 
فنی، اقتصادی، بازاری و غیره انجام می شــود، اما در 
ایران فقط بر روی شــرکت ها قیمت می گذارند، در 
نتیجه در ســال های گذشــته شــاهد بودیم برخی 
مجموعه ها با قیمت هایی فروش رفتند که صاحبان 
آنها از محل اموال باقی مانده در شــرکت توانســتند 
بدهی خــود را بپردازند.کاکایی تاکید کــرد:  بر این 
اساس، در خصوصی ســازی پول مطرح نیست، بلکه 
اهلیت داشــتن خریدار و عمل به تعهدات از اهمیت 

باالیی برخوردار است تا آن صنعت از بین نرود.
وی خاطرنشان کرد:  اکنون مدیران کاری و با سواد در 
سازمان خصوصی سازی کشــورمان حضور دارند، اما 
گاهی اوقات فشــارهای سیاسی سبب می شود تا این 
مجموعه کاربلد به انجام کارهــای غیراصولی مجبور 
شــود که این مســاله بویژه در صنعت خودرو بسیار 

خطرناک خواهد بود.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامــه داد:  باید برای 
خصوصی سازیخودروســازان همه اصــول علمی و 
فنی را فارغ از بحث های سیاسی بکار ببندیم، زیرا اگر 
کوچکترین مشــکلی در ادامه کار پیش بیاید، می تواند 

تبعات منفی بدتری به دنبال داشته باشد.
وی افزود: دولتمردان در بســیاری اوقات برای انجام 
امور تحقیقاتی و مشــاوره ای هزینه نمــی کنند، در 
حالی کــه خصوصی سازیخودروســازان مســتلزم 

مطالعه همه جوانب و هزینه کرد پول است.
کاکایی، خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور 
بدون طی چهار مرحله یاد شده و هماهنگی قوا تقریبا 

غیرممکن برشمرد.

پدال
7
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شــرکت کره ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی 
رنو فرانسه، سیتروئن فرانســه و برلیانس چین، 
به پیــروی از تحریم هــای یک جانبــه امریکا، 
به همکاری با ایران و گروه خودروســازی سایپا 

پایان داد.
 به دنبال پیروی غیرمنطقی شــرکای خارجی 
صنعت خودرو ایــران از تحریم های یک جانبه 
امریکا و بدعهدی آنان در تامین قطعات، شرکت 
کیاموتورز کره جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به 

همکاری خود با گروه سایپا پایان داد.
به دنبــال این تصمیِم شــرکت کــره ای، تولید 
خودرو کیاسراتو در ســایپا نیز این هفته متوقف 
خواهد شــد و خطوط تولید آن نیز جمع آوری 

می شود.
با خروج کیاموتــورز از چرخه تولید مشــترک 
خودرو بــا ســایپا، این شــرکت نیز بــه جمع 
شــرکت های رنو، ســیتروئن، برلیانس، ولوو و 
ایویکو خواهد پیوست که پیشــتر با بدعهدی و 
عمل نکردن به تعهدات خود به  تولید مشــترک 

خودرو در ایران پایان داده  بودند.

وهای خارجی  قیمت خودر
مجددا گران شد

دبیر انجمــن واردکنندگان خــودرو می گوید: 
با توجه به عــدم تمدید مصوبه هیــات وزیران 
مبنی بر ترخیص خودروهــای خارجی قیمت 

خودروهای لوکوس مجددا گران شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاســخ به 
این پرســش که آیا با ترخیص حدود هفت هزار 
دستگاه خودرو قیمت خودروهای خارجی ارزان 
خواهد شــد؟ گفت: مهلت مصوبه هیات وزیران 
مبنی بر ترخیص خودروهای خارجی از ســوی 
مقامات دولتی تمدید نشد. همین موضوع باعث 
شــد که مجدد قیمت خودروهــای لوکس در 
ســطح بازار با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی همراه 

شود.
مهدی دادفــر افزود: با عرضــه و ترخیص هفت 
هزار خودرو لوکس در بــازار قیمت خودروهای 
وارداتی هفته گذشــته ۳۰ درصد ارزان شد اما با 
توجه به عدم هماهنگی دســتگاه های مربوطه 
مبنی بر تمدید مصوبه هیات وزیــران مبنی بر 
ترخیص خودروهــای خارجی باعث شــد که 
مجدد قیمت خودروهای خارجی در سطح بازار 

گران شود.
او اظهــار کــرد: متاســفانه دخالــت دولت و 
تصمیم گیــری در حوزه خودرو باعث شــده که 
واردکنندگان با زیان هــای قابل توجهی مواجه 
باشند. معتقدیم چنانچه شاخص های اقتصادی 
ثابت باقــی بماند قیمت خودروهــای خارجی 
تغییر نخواهد کرد، در غیر این صورت باید شاهد 

موج جدید گرانی باشیم.

وش نقدی و اعتباری پنج  آغاز فر
محصول سایپا 

گــروه خودروســازی ســایپا فــروش نقدی و 
اعتباری 5محصول خود را از دیروز آغاز کرد.

ســایپا۱5۱ بــا تســهیالت ۴ میلیونــی، تیبا 
صندوقــدار و ســاینا دنده ای رینــگ فوالدی 
بــا تســهیالت 5 میلیونی و ســاینا دنــده ای 
رینگ آلومینیومــی با تســهیالت ۱۰میلیون 
تومانــی محصوالتی هســتند که بــه صورت 
اعتباری عرضه می شــوند. همچنین کامیونت 
نیســانبنزین ســوز نیز به صورت فروش فوری 

عرضه می شود.
زمان تحویل محصوالتی که در این طرح فروش 
عرضه می شــوند، ۳۰روز پس از پذیرش خواهد 
بود.مبلغ تســهیالت در نظر گرفته شــده برای 
چهار محصول سواری سایپا طی سه قطعه چک 
در فاصله های زمانی ۴ ماهه دریافت خواهد شد.



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
 نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی

پالک 146، واحد 8
 تلفن:  88916956    نمابر: 88916957

سازمان آگهی ها:  تلفن:  66567763
چاپ: شاخه سبز

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

چارسوقچرتکه

یکشنبه      13 مرداد 1398     شماره 352

kharidaardaily
kharidaar.ir@gmail.com

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

تدوین سناریوهای اصالح قیمت »قوت غالب« ایرانی ها در دولت

نان از چه زمانی گران می شود؟
مریم فکری   در حالی از سال ۹۳ تاکنون قیمت نان 
دولتی ثابت مانده، اما گزارش هــای میدانی حاکی از 
آن است که بسیاری از نانوایی ها از قیمت های مصوب 
عدول کرده و به بهانه هــای مختلف نان را با نرخ هایی 

باالتر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.
5 سالی می شــود که نان، رنگ قیمت جدید به خود 
نگرفته اســت؛ این در شــرایطی اســت که هر کاال و 
محصولی این روزها در بازار دیده می شــود، قیمتی 
کامال متفاوت با 5 ســال قبل دارد. این موضوع منجر 
به این شــده که در حال حاضر برخی نانوایان به دلیل 
افزایش هزینه های جانبی، دســت به کوچک کردن 
و یا کاهش کیفیت نان ها بزننــد. نانوایان می گویند: 
»توان تولید نان با قیمت های کنونــی را ندارند، زیرا 
نمی توانند هزینه های کارگری، اجاره، آب، برق و گاز 

را پرداخت کنند. «
در این شرایط، تنور عرضه چند نرخی نان به خصوص 
ســنگک و بربری نیز در مناطق و محله های مختلف 
داغ شــده و برخــی از نانوایان از نــرخ مصوب عدول 
کرده اند؛ حتی اگر آردی که خریــداری کرده اند، به 

صورت یارانه ای باشد.
مصوبه قیمت نان ســنتی مربوط به سال ۱۳۹۳ است 

و تاکنون نــرخ نــان و آن مصوبه ثابت مانده اســت. 
براساس بخشــنامه ســال ۱۳۹۳ برای نانوایی های 
یارانه ای قیمت هر عدد نان لواش ۲۱۰ تومان، تافتون 
۴۰۰ تومان، بربری 7۰۰ تومان و سنگک ۸۰۰ تومان 
بوده اســت. اما قیمت هایــی که در عمل در ســطح 
شهر دیده می شــود، این گونه اســت که قیمت نان 
ساده سنگک ۲۰۰۰ تومان، سنگک پرکنجد ۴5۰۰ 
تومان، ســنگک یک رو کنجد ۲5۰۰ تومان، سنگک 
دورو کنجد ۳۰۰۰ تومان، سنگک سبزیجات ۳.5۰۰ 
تومان و ســنگک ســبوس دار ۳۰۰۰ تومان، تافتون 
5۰۰ تا 7۰۰ تومــان، بربری بیــن ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 

تومان و لواش ۳۰۰ تومان به فروش می رسد.
طبق آمارها، تعداد فعلی واحدهای نانوایی کشــور ۹۰ 
هزار واحد دارای پروانه بهره بــرداری و ۱۰ هزار نانوایی 
بدون پروانه بهره برداری است که از این تعداد، بیش از ۹ 
هزار واحد نانوایی در استان تهران فعال هستند.حسین 
مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگان 
نیز هفته گذشته در نشست خبری عنوان کرد: »قیمت 
نان در برنامه ریزی هایی در اســتان ها و در جلساتی با 
حضور استاندار تعیین می شــود و در یک ماه آینده نیز 

در تهران قیمت، نهایی و تعیین می شود. «

چرا دیگر ارز و سکه گزینه مناسبی 
برای سرمایه گذاری نیست؟

 مهاجرت سرمایه گذاران از بازار ارز نشان می دهد 
بهار ســخت اقتصاد ایران سپری شده است، این 
را آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز 

گواهی می دهد.
 آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
نشــان می دهد قیمت ها در میانه تابستان گرم 
سال ۱۳۹۸، کاهشی چشــمگیری را نسبت به 
بهار سال جاری تجربه کرده است. بانک مرکزی 
متوسط قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
را در فروردین ماه برابر بــا ۴ میلیون و 6۲6 هزار 
و 5۰۰ تومان اعالم کرده اســت. متوسط قیمت 
سکه در اردیبهشت ماه به ۴ میلیون و ۸۴۱ هزار 
و۲۰۰ تومان رسید اما خرداد نقطه آغاز کاهش 
قیمت ها در این بازار مهم برای ســرمایه گذاران 

بود.
 متوســط قیمت ســکه در خرداد ماه ۴ میلیون 
و 675 هزار و 6۰۰ تومان رســیده اســت. از این 
مقطع نوسان قیمت سکه به نفع کاهش قیمت ها 
بوده است به طوری که ســکه بارها به کف کانال 
چهار میلیون نزدیک شــد و حتی چند روزی در 
کانال سه میلیون تومن سپری کرد تا بار دیگر به 

کف کانال چهار میلیون تومان بازگردد.
 ســکه در حال حاضر نیز به قیمتی در حدود ۴ 
میلیون و صد هزار تومان معامله می شــود و این 
کاهش قابل توجــه به عقیده فعــاالن این بازار 
تداوم دارد چرا که از یک ســو حباب سکه تخلیه 
شده اســت و از سوی دیگر چشــم اندازی برای 
بازگشت ســود به این بازار متصور نیست. از این 
روست که ســرمایه ها در حال حاضر در بازارها 
منجمد شــده اند، در بازار ســکه و ارز، خودرو و 
مســکن. فعاالن بازار می گویند در ماه های قبل 
شدت جابجایی سرمایه ها در بازارها به حدی بود 
که تبدیل سکه به مسکن، خودرو به سکه، ارز به 
خودرو و ... آرامــش را از تمامی بازارها ربوده بود 
اما امروزه توقف روند رو به رشــد قیمت ها سبب 
شده است، سرمایه ها در بازارها منجمد شوند و 
این اولین نشانه های پایان بهار دالالن و صاحبان 
ســرمایه های سرگردان اســت چرا که سرمای 
استخوان ســوز رکود تبدیل ســرمایه های غیر 
نقدی به نقــدی را بیش از پیش دشــوار خواهد 

کرد.
 در بازار موازی ســکه، یعنی بازار ارز نیز وضعیت 
به همین شــکل اســت. بانک مرکزی متوسط 
قیمــت ارز در فروردین ماه را ۱۳ هــزار و 55۲ 
تومان گزارش کرد. این رقم در اردیبهشــت ماه 
به ۱۴ هزار و 5۰۹ تومان رســید و خــرداد ماه 
متوسط این قیمت با آغاز روندی کاهشی به ۱۳ 

هزار و ۴۲7 تومان رسید.
 متوســط قیمت دالر در بهار امســال ۱۳ هزار و  
۸77تومان برآورد شــده است اما در حال حاضر 
دالر به قیمتی برابر با ۱۱ هــزار و ۹۰۰ تومان در 
بازار آزاد و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی های 
بانکی خرید و فروش می شــود و این خود نشان 
از میزان کاهش قابل توجه قیمــت ارز در حال 

حاضر نسبت به بهار سخت اقتصاد ایران دارد.
  قیمت دالر در این دوره زمانی کاهشی بیش از ۲ 
هزار تومان را به خود دیده است. فعاالن بازار این 
روند را ادامه دار می دانند. بازار متشکل ارزی در 
حال تشکیل است و بررســی ها حکایت از تداوم 

این روند با تشکیل این بازار دارد.

غ صعود می کند  مر
 مسئوالن سکوت!

در حالیکه در هفته  اخیر قیمت گوشــت مرغ در 
بازار افزایش یافته و حــدود ۴۰۰۰ تومان از نرخ 
مصوب ۱۲ هزار ۹۰۰ تومانی ســتاد تنظیم بازار 
گران تر فروخته می شود، هیچ کدام از مسئوالن 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن 

و تجارت در این رابطه پاسخگو نیستند!
قیمت گوشــت مرغ از هفته گذشــته تا کنون 
کیلویی بیش از ۱7 هزار تومــان افزایش یافته 
است. این در حالی است که براساس جدیدترین 
مصوبه ســتاد تنظیم بــازار، نــرخ مصوب هر 
کیلوگرم گوشــت مرغ بــرای مصرف کنندگان 
باید ۱۲ هزار ۹۰۰ تومان باشد و به نظر می رسد 
نظارت درســتی در ایــن زمینه وجــود ندارد 
که ســودجویان در بازار هر زمانی که دلشــان 

می خواهد، با قیمت ها بازی می کنند.
در این رابطــه حمیــد ورناصــری، مدیرعامل 
شــرکت پشــتیبانی امور دام گفت: هیچ یک از 
تولیدکنندگان و فروشــندگان نباید از نرخ های 
مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید 
آن را رعایت کنند.وی در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه به گفته اتحادیه ها و تشــکل های بخش 
خصوصی، مرغداران قیمت مرغ زنده را تا کیلویی 
۱۱ هزار تومان افزایش داده اند، اظهار کرد: قیمت 
گوشت مرغ همچون دیگر محصوالتی که مشمول 
قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار است، نباید باالتر از 
نرخ های مصوب باشد و مرغداران مکلف هستند 
که براســاس آن کاالی خود را بفروشند.از سوی 
دیگر معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: براســاس مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار، قیمت مرغ بــرای مصرف کننده ۱۲ 
هزار و ۹۰۰ تومان در سراســر کشور است و هیچ 
واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت 

باالتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.


