
دولت برای رکود آینده مسکن چه برنامه ای دارد؟

توقف قیمت مسکن 
در کالنشهرها

ارز دیجیتاِل بدون پشتوانه، تهدیدی برای اقتصاد

رمز ارزها چقدر بر زندگی مردم تاثیر دارند؟

خبر کوتاه بود و مختصر؛ »حذف ۴ صفر از ریال و تبدیل 
آن به تومان، جزییــات آن بعدا اعالم خواهد شــد.« با 
تصمیم هیات دولت، روند حــذف ۴ صفر از پول ملی 
کلید خورد. این تصمیم ظاهــرا با هدف حفظ کارایی 
پول ملی و تســهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت 
نقد در تبادالت پول داخلی و... اتخاذ شده است. چنانچه 
این الیحه در مجلس شــورای اســالمی به تصویب 

برسد، هر ۱۰ هزار ریال، یک تومان جدید خواهد بود.
تجمیع ۵ دهه تورم بر روی هم موجب شد تا اقتصاد 
ایران چشــمانش را بــر روی یک واقعیــت باز کند. 
اســکناس های رایج در جامعه با وجود بزرگی شان و 
حتی تبدیل غیررسمی ریال به تومان، در برابر تورم 
انباشته، خاصیت خود را از دســت داده اند. حذف ۴ 

صفر نتیجه این داستان است.
ماجرای تغییــر واحد پول و حذف صفرهــا به اوایل 
دهه ۷۰ و تورم های صعــودی آن روزها برمی گردد، 
اما در آن دوره کســی به صورت جــدی پیگیر ماجرا 
نشد و همه چیز در حد حرف و پیشــنهاد باقی ماند. 
در دولت اول محمود احمدی نژاد و در سال ۱۳۸۶ نیز 
تیم اقتصادی دولت وقت عالقه مندی خود را به پروژه 
صفرزدایی از واحد پول ملی را اعالم کرد و شاهد داغ 
شــدن موضوع در میان اقتصاددانــان و ارائه نظرات 
موافق و مخالف بودیم، اما باز هم دولت نهم نتوانست 

این پروژه را به سرانجام برساند.
از ابتدای رســانه ای شــدن پروژه حذف صفرها، دو 
نگاه کلی در میان اقتصاددانان وجود داشــته است. 
گروهی از اقتصاددانان معتقدند که این پروژه تنها در 
حد حسابداری است که به دلیل تحمیل هزینه های 
سنگین مقرون به صرفه نیســت. در سوی مقابل نیز 
می گویند تورمی که در پول ایران تجمیع شده است، 
محاســبات در مبادالت نقدی را برای مردم دشــوار 

کرده اســت.تورم های چند دهه اخیر باعث شــده 
که ریال ارزش خــود را بیش از حد از دســت بدهد. 
موافقان حدف ۴ صفــر معتقدند که انجــام این کار 
آثار ســودمندی همچون کاهش حجم اســکناس و 
هزینه های چاپ آن به دنبال خواهد داشت. گروهی 
از تحلیگران اعتقاد دارند وقتی که پول یک کشــور 
دارای تعداد زیادی صفر باشــد، به طور معمول توهم 
پولی در ذهن اکثر مردمان آن کشور افزایش خواهد 
یافت و این خود به راحتی می تواند انتظارات تورمی 

آن جامعه را باال و باالتر ببرد.
در سوی دیگر، میدان مخالفان حذف صفر می گویند 
که پروژه حذف صفرها تنها یک اقدام روبنایی بوده و 
کمک خاصی به اصالحات اقتصادی نمی تواند بکند. 
قدرت خرید پول ملی، وابســتگی زیادی به رشــد 
نقدینگی و تورم دارد و مقوله حــذف صفرها تنها به 

بهبود وضعیت ظاهری پول ملی کمک خواهد کرد.
صفرزدایی از پــول ملی دارای نمونه هــای زیادی در 
کشورهای دیگر است. نمونه نزدیک به ما، ترکیه است 

که در دهه ۸۰ میالدی با تورم ســنگین دست و پنجه 
نرم می کرد و با برنامه هــای اقتصادی و اصالحاتی که 
دولتمردان به صورت جدی عملیاتی کردند، توانستند 
اقتصادشان را نجات دهند. بخشــی از این اصالحات 
اقتصادی نیز حــذف چندین صفر از پــول رایج وقت 
ترکیه بود. برزیــل و آلمان نیز از جمله کشــورهایی 
بودند کــه در برنامه های اصالحی اقتصادهایشــان، 

پروژه صفرزدایی از پول ملی شان را اجرا کردند.
نگاهی به تجارب موفق ســایر کشــورها گویای این 
حقیقت اســت که اجرای موفق حذف صفرها منوط 
به کنترل نرخ تورم اســت و تا زمانی که موتور تولید 
تورم خاموش نشود، عمال ماشین تولید صفر روشن 
خواهد ماند. صفرها همیشه معلول تورم بوده اند و تا 
زمانی که مشکل به صورت بنیادین حل نشود، حذف 
معلول کمک شایانی به حل مشکالت اقتصاد کشور 
نخواهد کرد. به نظر می رســد که دولتمردان باید به 
نمونه ناموفق حذف صفرها در کشــور زیمباوه دقت 

بیشتری کنند.

هدف دولت از فرآیند سه مرحله ای واگذاری 
خودروسازان به بخش خصوصی چیست؟

مقدمه چینی برای 
واگذاری سهام

قیمت ١٠٠ قلم کاال  به صورت آنالین رصد می شود

دو شیوه نرخگذاری 
کاالها در بازار

نگاهی به تجربه ١۹ کشور سابقه دار حذف صفر از پول ملی

حذف چند صفر جواب می دهد؟
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وشن می ماند؟ ماشین تولید صفر ر



نگاهی به تجربه ١۹ کشور سابقه دار حذف صفر از پول ملی

حذف چند صفر جواب می دهد؟
فرشــاد میخک بیرانوند    حذف صفر از واحدهای 
پولی، موضوع جدیدی نیست و پیش از این ۱۹ کشور از 
برزیل گرفته تا هلند و ترکیه آن را انجام داده اند. تجربه 
این کشــورها نشــان دهنده موفقیت در برخی از آنها 
و شکســت در برخی دیگر اســت. در این بین در برخی 
کشورها صفرها از پول های ملی چندین بار حذف شدند؛ 
همچون برزیل که در شش مرحله ۱۸ صفر حذف کرد و 
در برخی از کشورها نیز این اقدام با اصالحات ساختاری 
اقتصــادی دیگر جــواب داد کــه این مدل مشــابهت 
بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد.حذف صفرها از 
واحد پولی نخســتین بار بعد از جنگ جهانی دوم و در 
کشــور آلمان به اجرا درآمد. علت این تصمیم هم تورم 
وحشتناکی بود که این کشــور بعد از جنگ تجربه کرد. 
بعد از این برخی دیگر از کشــورها هــم تجربه آلمان را 

تکرار کردند اما همه آن تجربه ها موفق نبود.
بعد از آن هم این طرح در بسیاری از کشورهای دیگر 
انجام شد؛ به طوری که در طول ۵۰ سال گذشته ۱۹ 
کشــور اقدام به حذف صفر از پول ملــی خود کردند. 
صفرها در آرژانتین تاکنون چهار مرتبه، در روســیه، 
اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره 

جنوبی و غنا یک مرتبه برداشته شده اند.

برزیل رکورددار حذف صفر!
یکی دیگر از کشــورهایی که به حذف صفرها عالقه 
زیادی داشته، برزیل است. این کشــور در دهه ۶۰ و 
۷۰ میالدی یکی از سنگین ترین تورم های زمان خود 
را تجربه کرد؛ به طوری که پول ملی این کشور ماهانه 

۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می داد.
در سال ۱۹۶۷ میالدی برای اولین بار سه صفر از پول 
ملی برزیل حذف شــد، با این حال برزیل نتوانست در 
کنترل تــورم موفق عمل کند و تا ســال ۱۹۸۱ تورم 
این کشــور بار دیگر بــه ۱۵۱ درصد رســید. در این 
مدت دوباره ســه صفر از پول ملی برزیل حذف شــد 
اما در سال ۱۹۸۹ تورم بار دیگر در برزیل افزایش پیدا 
کرد و به ۱۴۳۱ درصد رســید.در همیــن زمان برای 
چندمین بــار دولت برزیل اقدام بــه حذف صفرهای 
بازگشــته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در ســال 
۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲۰۰۰ درصد 

قرار داشت باز هم حذف سه صفر اعمال شد.
جالب اســت بدانیم که از ۱۹۳۰ تاکنون طی شــش 
مرحلــه ۱۸ صفر از پــول ملی برزیل حذف شــده و 
هشــت بار هم نام واحد پولی این کشــور تغییر پیدا 
کرده و با این حال این کشــور هنوز یکی از گران ترین 

کشورهاست!

حذف صفرها در هلند کارگر افتاد
بیماری هلندی اصطالحی است که بر اساس اتفاقات 
رخ داده در اقتصاد هلند در سال های دهه ۶۰ به وجود 
آمد. در آن ســال ها اقتصاد هلند به دلیل ورود منابع 
درآمدی غیر منتظره از محل اســتخراج گاز، با تورم 
فزاینده ای روبرو شــد؛ به طوری که دولت مجبور به 
چاپ اسکناس های درشت شــد تا بتواند پاسخگوی 

نیازهای تورم ۱۰۰ درصدی باشد.
این وضعیــت در هلند چندان ادامه پیــدا نکرد، چرا 
که دولت با اعمال سیاست های شــدید انقباضی در 
سیاست های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده 
و به همراه آن چهار صفر از اسکناس های این کشور را 
حذف کند. هلند در واقع نمونه برجسته ای از جوابگو 
بودن سیاســت حذف صفر از اســکناس در شرایطی 
اســت که این کار با اعمال دیگر سیاست های کنترل 

نقدینگی همراه باشد.

هر دالر آمریکا 5.1 میلیون لیر ترکیه
ترکیه در ۲۰۰۵ به یک باره شــش صفر را از پول ملی 
خود حذف کرد. تــورم در این کشــور از ابتدای دهه 
۸۰ آغاز شده و با شــتاب به پیش رفت؛ به طوری که 
هر دالر آمریکا که در ســال ۱۹۸۸ با ۱۴۲۲ لیر قدیم 
ترکیه مبادله می شد در ســال ۲۰۰۳ به بیش از ۱/۵ 

میلیون لیر قدیم رسید.
در این شرایط قیمت یک ســاندویچ در ترکیه به سه 
میلیون لیر رسید. از ســال ۱۹۸۱ به این سو در ترکیه 
هر دو ســال یک بار نیاز به اســکناس های درشت تر 
احساس می شد. در یک چرخه ۲۵ ساله درشت ترین 
اســکناس ترکیه از ۵ هــزار لیر به یــک میلیون لیر 
تبدیل شد.تعداد بی شــمار صفرها در ارقام اقتصادی 
و مبادالت کــه گاه تا چنــد تریلیون لیر می رســید 
مشکالت فراوانی را در مســیر عملیات حسابداری و 
نگه داری حســاب ها به وجود آورده بود. از آغاز سال 
۲۰۰۵ اسکناس های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید 
منتشر شــدند. هر لیر جدید حاال معادل یک میلیون 
لیر قدیم اســت و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله 

شش صفر را از اسکناس حذف کرد. 

 ترکیه حذف صفرها را با اصالحات بانکی
 همراه کرد

درباره تجربه کشــور ترکیه در حذف صفرها، حسین 
وکیلی، اقتصاددان در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به 
فراگیری حذف چهار صفــر از پول ملی روی مبادالت 
اقتصادی، شرط موفقیت این عملیات را در اصالحات 

ســاختاری ارزیابی کرد و گفت: در ترکیه حذف صفر 
با دیگر اصالحات اقتصادی از جملــه اصالح ناترازی 
بانک هــا، تغییــر در قوانین جذب ســرمایه گذاری 
خارجی و توســعه فضاهای گردشگری همراه شد که 

البته موفقیت آمیز هم بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه حذف صفرها باید در شرایط 
ثبات اقتصادی انجام شــود ادامه داد: تا زمانی که ثبات 
قیمت ها شــکل نگیــرد و حجم روزافــزون نقدینگی 
با تولید ملی تناســبی نداشــته باشــد، حذف صفرها 
نمی تواند به تنهایی باعث قدرتمند شدن پول ملی شود.

 در ایران هم حذف صفر به تنهایی 
جواب نمی دهد

وکیلی با تاکید بــر اینکه باید زمینه هــای الزم برای 
کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد فراهم شــود گفت: 
این حجم نقدینگی در کنار کاهش درآمدهای نفتی 
باعث می شــود که تورم در اقتصاد ایران بیشتر از روز 
قبل باشد که در چنین شــرایطی حذف چهار صفر از 
پول ملی بــه تنهایی نمی تواند باعث حل مشــکالت 
اقتصادی یا کاهش تورم شــود.در مورد تجربه ترکیه 
ذکر این نکته هم ضروری اســت که این کشــور ابتدا 
یک برنامــه ریاضتــی ۱۶ میلیــارد دالری را به اجرا 
گذاشــت و پس از آن کــه نرخ تورمش بــه ۹ درصد 
کاهش پیدا کرد، در ســال ۲۰۰۵ اقدام به حذف صفر 

از پول ملی خود کرد.
بعد از این با ایجاد اصالحات ساختاری، قیمت برابری 
هر دالر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار لیر در سال ۲۰۰۴ 
به نرخ معقول خود بازگشــت و ثبات نســبی نرخ ارز 
برای مــدت طوالنی در این کشــور ادامــه پیدا کرد 
و در آخرین معامالت ارزی، هــر دالر آمریکا به ازای 

۵.۵۵۹۸ لیر مبادله می شود.

صفرها به تنهایی زورشان به تورم نمی رسد
بررسی تجربیات کشــورهای مختلف نشان می دهد 
که حذف صفر از پول ملی الزاما بــه توقف نرخ تورم یا 

کاهش ارزش پول منجر نشده است.
زیمباوه در سال ۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از پول 
ملی خود کرد. به گفته ســی ان ان، در آن سال با یک 
اســکناس ۱۰۰ تریلیون دالری زیمباوه می شد تنها 
یک قرص نان خرید و قیمت هــر دالر آمریکا به ۳۰۰ 
تریلیون دالر زیمباوه رسیده بود.با این حال تنها اکتفا 
به حذف صفر از پول بدون اصالحات ساختاری باعث 
شد تا تورم این کشور در ژوئن سال ۲۰۱۹ با گذشتن 

از ۱۷۵.۶۶ درصد مجددا رکوردشکنی کند.
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وه قرار دارید  اگر در این ۵ گر

نگران حذف یارانه نباشید
یارانه چه کسانی حذف می شــود؟ این سئوال 
مهم افکار عمومی اســت که پاســخ مستقیمی 

برای آن وجود ندارد.
احمد امیرآبادی فراهانی شــش روز قبل تاکید 
کرده بود ۸۰ میلیون ایرانی در فهرست دریافت 
یارانه هستند و حاال ربیعی از حذف ۵ میلیون نفر 
در ســه دهک درآمدی خبر داده اســت . به این 
ترتیب جمعیت یارانه بگیــران ۷۵ میلیون نفر 

است. اما چه کسانی احتماال برخوردار هستند؟
بر این اساس ۵ شــرط برای برقرار ماندن یارانه 
اعــالم شــده اســت. معیارهایی کــه پیش تر 
برای حــذف یارانه بگیــران اعالم شــده بود، 
برخورداری از حقوق ۳ میلیــون تومان در ابتدا 
و ســپس ۵ میلیون تومان در سال گذشته است 
اما هنوز هیــچ خبر تایید شــده ای در خصوص 
برقراری این معیار منتشــر نشــده اســت . از 
ســوی دیگر برخورداری از مســکن و خودروی 
شخصی معیار تایید نشــده دیگر بود اما اگر بنا 
بر قول کارشناســان و مسئوالن روی دیگر سکه 
را در نظر بگیریم می توان گفت کسانی که عضو 
ســازمان های حمایتی مانند بهزیستی ، کمیته 
امداد و بنیادها هســتند منتظر حــذف یارانه 

نباشند.
یارانــه زنان سرپرســت خانوار، بازنشســتگان 
تامیــن اجتماعی و بازنشســتگان کشــوری و 
لشگری و همچنین روســتاییان نیز طبق برنامه 
دولت برقرار خواهد ماند. به این ترتیب سایرین 
به فراخور احساس نیاز یا بی نیازی باید در انتشار 

حذف یارانه ها باشند.  
ســخنگوی دولت در حالی از تداوم برنامه حذف 
ســه دهک درآمدی در ایران سخن گفته است 
که هنــوز معیارهای دهک هــای پردرآمد و کم 

درآمد در ایران روشن نیست.
 پیش از این وقتی نوبخت، در واکنش به مصوبه 
مجلس در قالب بودجه ســال ۱۳۹۶ تاکید کرد 
شناســایی ثروتمندان امکان پذیر نیست برخی 
از کف درآمدی ســخن گفتند و تاکید داشتند 
هر قدر شناسایی دهک هایی با درآمد باال سخت 
است، شناســایی دهک هایی که درآمد اندکی 

دارند و نیازمند یارانه هستند، سهل خواهد بود.
  آخرین بررســی ها نشــان می دهد که نزدیک 
به هشــتاد میلیون نفر در ایــران یارانه دریافت 
می کنند. جمعیت ایران در حــال حاضر از ۸۲ 
میلیون نفــر فراتر رفته اســت. به ایــن ترتیب 
می توان بخــش مهمــی از جمعیت ایــران را 
یارانه بگیر تلقی کرد این در حالی اســت که در 
بدبینانه ترین حالت ، ۳۰ میلیــون نفری از این 
جمعیت برای گذران زندگی نیازی به یارانه ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی ندارنــد و این پول تاثیری بر 

زندگی آنان به جا نمی گذارد.
 یک محاســبه ســاده نشــان می دهد ساکنان 
مناطق یک تا شش تهران، از پس افزایش شدید 
قیمت مسکن؛ اغلب در واحدهایی با قیمت هایی 
باالتر از یک میلیارد زندگــی می کنند و هزینه 
شــارژ این ســاختمان ها در برخی موارد از یک 
میلیون تومان فراتر می رود. در این شــرایط اما 
کمتر ایرانی است که در سال های پرداخت یارانه 
نقدی ، حاضر به انصراف از دریافت این رقم شده 

باشد.
دولت هــر ماهه رقمــی برابر با ۳ هــزار و ۶۴۰ 
میلیارد تومان، کمی بیشــتر یا کمتــر را بابت 
پرداخت یارانه نقدی هزینه می کند. یارانه های 
نقدی حاال کــم کم پایان نه ســالگی را به نظاره 
نشسته اســت این در حالی اســت که در اولین 
روزهای پرداخــت یارانه های نقــدی مقرر بود 
یارانه ها به مدت ۵ سال به ایرانیان پرداخت شود 
و پس از آن اقتصاد راه خــود را پیش گیرد اما در 
عمل یارانه نقدی ماند و بازگشــت موج تورمی 
سبب شــد یارانه های غیرنقدی و پنهان نیز راه 

بازگشت خود را هموار کند.



  ارز دیجیتاِل بدون پشتوانه، تهدیدی برای اقتصاد

رمز ارزها چقدر بر زندگی مردم تاثیر دارند؟
مریم یعقوبی   اختالف مسئوالن مرتبط و نامرتبط 
دولتی با دسته ای از فعاالن و ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی بر سر رمز ارزها و بگومگوهای خسته کننده 
آن ها در بحبوحه دغدغه های مختلف جامعه، اتفاقی 
است که اگرچه می تواند بر معیشت مردم تأثیر داشته 
باشــد اما در حال حاضر فقط حکم سوهان بر اعصاب 

را دارد.
در دورانی کــه هرروز مــردم اخبار تــازه ای از نبرد 
پهبادهــا در آســمان و توقیف نفت کش هــا در دریا 
می شــنیدید و درحالی کــه اعالم رســمی نرخ ۴۰ 
درصدی تورم، مهر تأییدی بر گالیه هــا از نظارت ها 
زد، مسئوالن بانک مرکزی و برخی فعاالن اقتصادی 
ســرگرم تقابلی جدی بر ســر موضوعی بودند که به 
نظر نمی رســد بدنه جامعــه تعریف روشــنی از آن 
داشته باشد و کارکردهایش را در معیشت خود بداند 
بنابراین بیراه نیست اگر رمز ارزها را برای عموم مردم 
در حکم رمز و رازی بدانیم که هیــچ تصوری از علت 
این همه اختالف بر ســر آن ندارند.بااین حال اما نباید 
از این واقعیت نیز غافل بود که اســتفاده از همین ابزار 
به ظاهر رمزآلود می تواند بر زندگی و معیشت مردم ما 
تأثیر داشته باشد؛ تأثیراتی که حداقل در شرایط فعلی 
و با رویکردی که ســرمایه گذاران در این حوزه دارند، 

ممکن است بیشتر مخرب باشد تا مفید.
اگرچه بعضی از ســرمایه گذاران در حوزه رمز ارزها و 
رسانه های عالقه مند یا وابسته به آن ها تالش فراوانی 
می کنند تا با پیونــد زدن این ابزار به مســائلی مانند 
دور زدن تحریم ها و... توجه افــکار عمومی و همراهی 
مسئوالن را جلب کنند. در مقابل اما مسئوالن دولتی 
حداقل در بانک مرکزی به این پدیده چندان اطمینان 
ندارند و اصرار دارند بااحتیاط به آن نزدیک شــوند. به 
همین خاطر هم از همان روزهــای اولی که اخبار آغاز 
اقدامات برخــی ســرمایه گذاران در بخش خصوصی 
برای انتشار این رمز ارز منتشر شــد خیلی محکم و با 
انتشار مستندی مقررات و خطوط قرمز خود را درباره 
رمز ارزها اعالم کرد. این اقدام همان طور که پیش بینی 
می شــد با موجی از انتقاد و مخالفت از ســوی فعاالن 
این حوزه وربرو شــد و بانک مرکزی را به مانع تراشی 
در برابــر نوآوری ها و عقــب مانــدن از فناوری های 
روز دنیا متهم کردند ولی دســتکم آن طور که برخی 
متخصصان هشــدار می دهنــد، موضوع بــه همین 
شیرینی و سادگی ها هم نیســت و اگر نهادهای ناظر 
غفلت کنند، ممکن اســت همین ابزار به ظاهر مفید 
به مشکل تازه ای برای معیشــت مردم تبدیل شود اما 

چطور؟ خطر رمز ارزها برای معیشت مردم چیست؟

ترس فراگیر
سعید خوشبخت، کارشــناس اقتصادی و پولی درباره 
ریسک های رمز ارزها برای اقتصاد کشور به خبرآنالین 
می گوید: در دنیا رمز ارزهای گوناگونی با پشتوانه های 
مختلف ایجاد شدند. برای مثال ونزوئال برای دور زدن 
تحریم از »پترو« استفاده کرد که شکست خورد. عالوه 
بر این گونه از رمز ارزها، مدل دیگــری از رمز ارزها نیز 
در دنیا ایجادشده که من از آن ها به »رمز ارز شرکتی« 
تعبیر می کنــم. به عنوان مثال کمپانــی بزرگی مانند 
»فیس بوک« مدت هاســت تالش هایی را برای انتشار 
رمز ارز خود بانــام »لیبرا« آغاز کرده که البته به ســد 

کنگره برخورد کرده است.
تا اینجای کار از صحبت های خوشــبخت فهمیدیم 
که مخالفت با انتشــار رمز ارزها یا دستکم احتیاط در 
موافقت با آن ها تنها به کشــور ما خالصه نمی شــود 
و در کشــورهای دیگری مانند آمریکا که معموالً در 
اســتقبال از نوآوری هــا پیش قدم می شــوند نیز به 
کارکردهای رمز ارزها مشــکوک هســتند یا حداقل 
می توانیــم بگوییم رمــز ارزهایی را که خوشــبخت 
نام آن ها را رمز ارزهای شــرکتی گذاشــته از سوی 
مســئوالن حاکمیتی با دیده تردیــد و احتیاط نگاه 

می شوند.

دو پادشاه در یک اقلیم!
ســؤال مهم این اســت که چرا رمز ارزهای شرکتی 
ممکن اســت برای اقتصاد یک کشــور مشکل آفرین 

شوند؟
خوشبخت در پاســخ به این پرسش می گوید: »انتشار 
رمز ارزهایی ازاین دست به معنی ایجاد یک خزانه داری 
جدید در هر کشور اســت که اختیار آن در دست چند 
شــرکت قرار دارد. درواقع انگار بانک مرکزی جدیدی 
متعلق به چند شــرکت خصوصی ایجادشــده است 
بنابراین کاماًل طبیعی و منطقی اســت کــه نه تنها در 
ایران بلکــه بانک های مرکزی در هر کشــوری مقابل 
چنین شرکایی موضع گیری می کنند چراکه مدیریت 
سیاست های پولی و مالی از مسئولیت های این نهادها 
اســت و مهم ترین ابزار برای ایــن مدیریت هم کنترل 
نظام پرداخت کشــور با تولید و انتشار پول، اسکناس و 

درواقع ارز مرجع آن کشور است«.
وی با اشــاره به تالش هایی که در ایــران برای ایجاد 
رمز ارزهای شــرکتی انجام گرفته می گوید: »تا جایی 
که از اطالعات منتشرشده می توان فهمید اغلب این 
رمز ارزها چیزی شبیه سکه بهار آزادی بدون کنترل 
بانک مرکزی هستند. اگر قرار باشد چنین رویه ای در 

کشور به رسمیت شناخته شود، اتحادیه طالفروشان 
هم به پشــتوانه ذخایر طال و چندین هزار طالفروشی 

می تواند خواستار عرضه توکن مشابهی شود!

خطر دالریزه شدن
خوشــبخت تأکید دارد که »موضوع  مهم، پشــتوانه 
داشتن رمز ارز است؛ تعریف طال به عنوان پشتوانه رمز 
ارز به شدت به رشــد نقدینگی کمک می کند و این در 
مورد رمز ارزها که پول حاشــیه ای به حساب می آیند 
و کنترل ســرعت گردش آن ها هم غیرممکن است، 
می تواند بسیار حساس باشد. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که این ارزها به شدت خرد شونده اند و به راحتی 
می توانند جایگزین ریال به عنــوان تنها ابزار قانونی و 
رســمی پرداخت در ایران شــوند بنابراین باگذشت 
زمان، ممکن اســت تقاضا برای آن ها زیاد شود. این 
افزایش قطعاً تقاضا برای پشــتوانه رمز ارز یعنی طال 
یا ارز را هم باال می برد و در این صــورت نتیجه کاماًل 

روشن است؛ افزایش قیمت  ارز یا طال در بازار!!«
به عبارت دیگر این کارشــناس هشــدار می دهد در 
صورت رواج رمز ارزهایی که پشتوانه طال یا ارز دارند، 
تقاضا برای پشــتوانه های آن ها هم باال خواهد رفت و 
این افزایش خطر »دالریزه شدن« اقتصاد کشور را به 
دنبال دارد. این همان خطری اســت که گوشه ای از 
آن را دو ســال قبل و در پی افزایش شدید قیمت ارز 
در بازار دیدیم؛ خیلی از کســبه برای فروش کاالهای 
خود خصوصاً کاالهایی مثل طال، گوشی موبایل و... از 

مشتری به جای ریال، دالر یا یورو می خواستند!

چه کسی می تواند سرعت گردش رمز ارزها را 
کنترل کند؟

مشــکالت و ریســک های رمز ارزهای شــرکتی به 
همین دو مورد ختم نمی شــود؛ دشــواری مدیریت 
و کنترل ســرعت گردش این ابزارها هم یکی دیگر از 
ریسک هایی اســت که بانک مرکزی را درباره صدور 
مجوز برای انتشــار رمز ارزهای شرکتی دست به عصا 

کرده است.
خاطرتان هست طی چند سال اخیر هر بار که قیمت 
ارز جهشی بزرگ داشــت، بانک مرکزی بالفاصله با 
تغییر سیکل تسویه کارت خوان ها که به »سیکل های 
پایایی« مشهور است، سعی کرد سرعت گردش پول را 
کم کند. این سیکل ها درواقع ابزارها و سرعت گیرهای 
بانک مرکزی برای مدیریت سرعت گردش پول است 
چراکه  اگر این ســرعت مدیریت نشــود می تواند به 

تورم دامن بزند.

شعبه
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@kharidaar
@kharidaar تابلو شعب بانک های ادغامی تا

پایان امسال یکسان می شود
مدیرعامل بانک سپه از یکسان سازی تابلوهای 

شعب بانک های ادغامی تا پایان سال خبر داد.
محمدکاظم چقازردی در نشســتی با اشاره به 
اقدامات بانک سپه در ســال جاری، اظهار کرد: 
در حال حاضر مهمترین پــروژه ای که ما بر آن 
متمرکز هستیم، اجرای درست و هدفمند ادغام 

بانک های نیروی های مسلح است.
مدیرعامل بانک سپه ادغام ظرفیت ها، تجربه ها، 
نیروها و توانمندی ها سبب پیشرفت بانک سپه 
می شود، گفت: فعالیت های ادغام باعث مرحله 
اجرایی و عملیاتی شــده و مراحل اصلی ادغام را 
پشت سر گذاشــتیم و می خواهیم این کار را با 

تدبیر انجام دهیم.
چقازردی ادامه داد: من برای هــر بانک یکی از 
اعضای هیات مدیره را به عنــوان نماینده بانک 
ســپه در آن بانک معرفی کردم و ایــن کار به دو 
دلیل انجام گرفت؛ نخســت اینکــه عملکرد آن 
بانک را با ادغام همسو کند و ظرفیت های آن ها را 
به تدریج شناسایی کرده و بتوانیم از آن استفاده 
کنیم.به گفتــه مدیرعامل بانک ســپه، تعداد 
شــعب این بانک پس از ادغام به ۴۶۰۰ شــعبه 
می رسد و تعداد پرسنل نیز از ۱۵ هزار به بیش از 

۴۲ هزار نفر می رسد.
چقازردی با اشــاره به ارزش گــذاری ترازنامه 
بانک هــا گفــت: عمده ایــن بانک هــا در یک 
وضعیت مناسب به ســر می برند از نظر ترازنامه 
و امیدواریم در مجموع بتوانند به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه فرآیندهــای عملیاتی مربوط 
به ادغام در برنامه زمان بندی مشــخص شده به 
خوبی در حال انجام اســت ابراز امیدواری کرد 
که تا پایان ســال تابلوهای شــعب این بانک ها 

یکسان سازی شود.

ح پیوند  ونق تولید ملی با طر ر
ایرانی بانک تجارت

بانک تجارت تا ۲۴ میلیون تومان تســهیالت با 
نرخ سود ۱۸درصد و اقساط ۳۶ ماهه برای خرید 

کاالی ایرانی اعطا می کند.
ایــن بانک با همکاری فروشــگاه رفــاه با هدف 
حمایت از خانواده ها و رونق تولید کاالی ایرانی 
تــا ۲۴ میلیون تومان تســهیالت با نرخ ســود 
۱۸درصد و اقســاط ۳۶ ماهه برای خرید کاالی 
ایرانی اعطا می کند. تســهیالتی کــه از طریق 
تمامی شعب بانک تجارت به عنوان شعبه عامل 
حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از ثبت درخواســت 

متقاضی پرداخت خواهد شد.
زمان ثبت نام تســهیالت پیوند ایرانی همزمان 
با ســالروز ازدواج مبارک حضــرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه زهــرا )س( از دوازدهم مردادماه 
آغــاز و هموطنــان می توانند از طریق نشــانی 
بــه  www.peyvand.refah.ir نســبت 
ثبت درخواســت خود اقدام کننــد. اولویت با 
متقاضیانی اســت که زودتر نســبت به تکمیل 

درخواست خود اقدام کرده اند.
نکتــه دارای اهمیت در طرح پیونــد ایرانی این 
اســت که ضمن حمایت از خانواده های ایرانی، 
از طریق تحریک تقاضــا و افزایش خرید کاالی 
ایرانی گامی موثر در جهت رونق تولید و کاهش 

بهای تمام شده کاال برداشته می شود.
متقاضــی تســهیالت بــا ثبــت مشــخصات 
شناسنامه ای خود در ســایت یاد شده و انتخاب 
کاالهای مورد نیاز و شــعبه عامــل، معرفی نامه 
را از ســایت دریافت و به همــراه پیش فاکتور به 
شعبه بانک مراجعه می کند. شعب بانک تجارت 
نیز ظرف ۳۰ روز اقدامات اعتبارسنجی را انجام 
داده و تسهیالت را به حساب فروشگاه زنجیره ای 
رفاه واریــز می کند و ســپس متقاضــی برگه 
معرفی نامه بانــک را به فروشــگاه ارائه و کاالی 

خود را تحویل می گیرد.



بانوان اصفهانی از تصفیه خانه آب این شهر بازدید کردند

آغاز پویش ملی »بانوی آب« در نصف جهان
خریدار    مدیر روابط عمومــی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از تمامی 
ظرفیت های اطالع رسانی و فرهنگ سازی استان در 
راستای اجرای برنامه های عملیاتی پویش بانوی آب 

استفاده می شود.
ســید اکبر بنی طباء پیرامون برگــزاری پویش ملی 
بانوی آب افزود: در این پویش برنامه ریزی شــده که 
حداقل ۲۰ هزار نفر از بانوان شاغل وخانه دار در سال 
۹۸ با راهکارهای تامین،تصفیــه و مصرف بهینه آب 
آشنا شوندزیرا نقش بانوان در مدیریت مصرف بهینه 

آب بسیار مهم و حائز اهمیت است.
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
ادامه داد: در این پویــش، بازدید بانوان از تصفیه خانه 
آب ،حضور در خانه فرهنــگ آب ، همکاری و تعامل 
با فرهنگسراهای شــهرداری جهت حضور در جمع 
بانوان و آموزشــهای الزم ،دعوت و اجتمــاع بانوان 
در شــهر های اســتان، حضور در تجمعــات بانوان 
دســتگاههای اجرایی اســتان از جملــه محورهای 
عملیاتی پویش ملــی بانوی آب در اســتان اصفهان 

است.
بیش از ۸۰ نفر از همســران شــاغل در شرکت  برق 
منطقه ایی استان اصفهان از تصفیه خانه باباشیخعلی 
دیدن کردند که در ایــن بازدید از نزدیــک با فرایند 

تصفیه آب آشنا شدند.
در این بازدید کارشــناس تصفیه خانــه آب اصفهان  
پیرامون چگونگی فرایند تصفیــه گفت: تا کنون یک 
لیتر آب غیراســتاندارد از این تصفیه خانه به ســمت 

خانه های مردم روانه نشده است.
فاز اول این تصفیه خانه درســال ۶۸ با ورودی ۵ متر 

مکعب بر ثانیه به بهره برداری رسیده است.
وی با بیــان اینکه فــاز دوم تصفیه خانــه بزرگ آب 
اصفهان در ســال ۸۶ و با ظرفیــت ورودی ۷.۵ متر 
مکعب بر ثانیه راه اندازی شــده اســت، افزود: در این 
تصفیــه خانه آب بــه دو روش فیزیکی و شــیمیایی 

تصفیه می شود.
وی با اشــاره به مراحل تصفیه آب در این تصفیه خانه 
اظهار داشــت: آشــغالگیری، تزریق و اختالط مواد 
منعقد کننده، گندزدایی با ازن، دو مرحله ته نشینی 
و فیلتراســیون و ضد عفونی با کلــر از مراحل تصفیه 
آب در این تصفیه خانه اســت که فعالیت های صورت 

گرفته برابر با آخرین استانداردهای روز دنیاست..
این کارشناس تصفیه خانه آب  فاصله سد چم آسمان 
تا تصفیه خانه بزرگ اصفهان را ۸ کیلومتر عنوان کرد 
و ابراز داشت: به دلیل اختالف ارتفاع سد تا این تصفیه 
خانه برخالف بســیاری از تصفیه خانه هــا آب به باال 
پمپاژ نمی شــود و این امتیاز بزرگی برای این تصفیه 

خانه است و این فرایند ثقلی صورت می گیرد .
همچنین در بازدیــد فرایند تصفیــه  آب  خانم نصر 
آبادی یکی از بانوان این بازدید را بســیار موثر در رفع 
ابهامات خود در رابطه با کیفیت آب دانســت و  افزود: 
من خیلی وقت است که کیفیت آب شرب اصفهان از 
لحاظ سالمت  آب را مورد تردید داشتم  براین اساس 
همیشه قبل از اســتفاده آب را می جوشاندم اما االن 
که از نزدیک با فرایند تصفیه آشــنا شدم قطعا دیگر 

این کار را نمی کنم  در این بازدید متوجه شدیم آب با 
بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد.

در ادامه خانم کرمانی گفت: من اصرار داشتم که حتما 
از دســتگاه تصفیه آب در منزل اســتفاده شود که در 
نهایت با اصرار من دســتگاه تصفیــه آب خریدیم اما 
االن با توضیحاتی که کارشناس مربوطه دادند به این 
واقعیت رسیدم که آب اصفهان نیاز به تصفیه خانگی 
ندارد و امالح موجود در آب برای بدن نیاز است و این 
دســتگاهها آب را بصورت مقطر و فاقد هرگونه امالح 

می کنند که برای سالمت بدن مفید نیست. 
در تکمیل نقطه نظرات این خانم شــخص دیگر به نام 
فرزان یاوری گفت: همسایه ما دارای دستگاه تصفیه 
آب هســت و همیشــه اعضای این خانــواده درگیر 
مشــکالت کلیوی هســتند پس آب اصفهان سنگ 
کلیه تولید نمی کند شــاید بیماری ســنگ ناشی از 

مصرف بی رویه لبنیات است.
فاطمه شــیرانی هم فرایند شستشــو و تمیز شدن 
فلیتر هــای تصفیــه را قابل توجه دانســت و گفت: 
همیشــه برای من ســئوال بود که چطور فیلتر های 
تصفیه خانه آب تمیز می شــوند چرا کــه فلیترهای 
دســتگاههای تصفیه خانگی حداقل باید شــش ماه 
یک مرتبه تعویض شــوند که امروز متوجه شــدم هر 
روز فلیترهای دستگاههای تصفیه خانه آب از طریق 
فشار هوا  وبه روش خاصی مورد شستشو قرار می گیرد 
که این مهم در سالمت بســیار موثر است در صورتی 
که مطمئن هستم فیلترهای دستگاه تصفیه خانگی 

هر روز مورد شستشو قرار نمی گیرد .

کرمانشاه

پویش »ایران به لبخند تو زیباســت« 
با حضور بیش از ۵ هــزار و ۲۰۰ نفر  در 
حســن آباد جرقویه برگزار شد این در 
حالیســت که مســئوالن در منطقه 
جرقویه این اســتقبال مــردم در این 
پویــش را  بی ســابقه و قابــل توجه 
دانستند.اســماعیلی مدیرآبفا منطقه 
جرقویــه در جمع مردم حســن آباد 
گفت: این پویش با هدف فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب در منطقه برگزار شد 
هر چند کــه مــردم در دل کویر آب را 

بهینه مصرف می کنند.

وی با اشــاره بــه مصرف ســرانه آب 
در منطقــه جرقویه عنــوان کرد: هم 
اکنون مصــرف ســرانه آب در منطقه 
جرقویه حدود ۱۴۰ لیتر در شبانه روز 
اســت که از میانگین مصرف دراستان 
کمتر می باشــد اســماعیلی بــا بیان 
اینکه در ســال گذشــته مردم حدود 
۱۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی 
کردند اظهارداشت: در سال گذشته با 
اقدامات فرهنگی و فنی که در دستور 
کار قرار دادیم موجب شــد ک مصرف 
ســرانه آب در منطقه جرقویه از ۱۵۰ 

لیتر در شبانه روز به ۱۴۰ لیتر کاهش 
یابد بدین ترتیب از مردم خوب منطقه 
جرقویــه به لحــاظ رعایــت مصرف 

درست آب تشکر می نمایم.
مدیر آبفا جرقویه به قیمت تمام شــده 
آب در ایــن منطقه پرداخــت و خاطر 
نشــان ســاخت: طبق بررســی های 
صورت گرفتــه قیمت تمام شــده هر 
متر مکعب آب بیــش از ۱۲۲۴ تومان 
برآورد گردید در حالیکه بابت مصرف 
هر متر مکعــب آب رقمی معادل ۴۴۴ 
تومان از مشــتر کین دریافت می شود 

به تعبیری یک ســوم قیمت تمام شده 
دریافت می شود.وی در پاسخ به اینکه 
چرا آب در زاینده رود جاری ســت اما 
مردم بعضا بــا افت فشــار آب مواجه 
هســتند اعالم کرد: منطقــه جرقویه 
تحت پوشــش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ اســت که نهایــت ظرفیت این 
ســامانه حدود ۱۱ هزار لیتر در ثانیه 
اســت در حالیکه نیاز آبی ۵۶ شــهر و 
۳۰۰ روســتا تحت پوشش این سامانه 
حدود ۱۵ الی ۱۶ هزار لیتــر در ثانیه 

می باشد.

آب
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 اهدای ۵۸۹ میلیون تومان 

کمک هزینه ازدواج به ۲۰۲ جوان 
مددجو کرمانشاهی

مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمانشاه با اشاره 
به اهــدای ۵۸۹ میلیون تومان کمــک هزینه 
ازدواج بــه ۲۰۲ جوان مددجو کرمانشــاهی از 
ابتدای ســال جاری تاکنون، گفت: پیش بینی 
می شــود با کمک کمیته امداد ســه هزار جوان 
دیگر تا پایان ســال جاری زندگی مشترک خود 

را آغاز کنند.
محســن رخصی، مدیرکل کمیته امداد استان 
کرمانشاه با اشاره به برنامه این نهاد برای تامین 
بخشــی از هزینه هــای ازدواج جوانان مددجو، 
گفت: پیش بینی می شــود امسال ســه هزار و 
۹۳ جوان تحــت حمایت کمیته امداد اســتان 
کرمانشاه با دریافت کمک هزینه ازدواج زندگی 

مشترک خود را آغاز کنند.
وی با یــادآوری اینکه در چهار ماهه نخســت 
امســال ۲۰۲ جوان مددجو کرمانشاهی راهی 
خانه بخت شده اند، گفت: این نهاد بیش از ۵۸۹ 
میلیون تومان اعتبار به منظور تشــکیل زندگی 
مشــترک این جوانان مددجــو اختصاص داده 
است.وی عنوان کرد: کمیته امداد به نوعروسان 
و بانوان بــا ازدواج مجدد کمــک هزینه خرید 
جهیزیه و به پســران تحت حمایت هدیه ازدواج 

پرداخت می کند.
مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمانشاه عنوان 
کرد: اعتبارات ازدواج مددجویی در سال ۹۷ نیز 
هشــت میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان بوده که با 
این میزان اعتبار بیش از ســه هزار و ۷۰۰ جوان 

کرمانشاهی زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
محســن رخصی با اشــاره به اینکه مراجعه به 
دفاتر امداد و سایت الکترونیکی emdad.ir از 
راه های مشارکت خیران نیک اندیش در ازدواج 
آسان مددجویان به شــمار می رود، تاکید کرد: 
امیدواریم امســال با کمک هــای خیران عرصه 
ازدواج جوانان بیشتری از افراد پیش بینی شده 

راهی خانه بخت شوند .

کاهش پیک مصرف شب در شبکه 
توزیع برق کرمانشاه

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
کرمانشــاه گفت: با مدیریت مصرف مشترکان 
پیک بار مصرف شب در اســتان نسبت به سال 

گذشته کاهش یافت.
امید علی مرآتــی در گفتگو با خبرنــگار مهر از 
کاهش پیک بار مصرف شب در استان کرمانشاه 
طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: با مدیریت مصرف توســط 
مشــترکان ما نه تنها تاکنون به پیک بار مصرف 
شب نرســیده ایم بلکه تاکنون یک مگاوات نیز 
کاهش داشــته ایم.وی افزود: پیــک بار مصرف 
شب در استان طی تابســتان سال گذشته ۷۲۷ 
مگاوات بود که امســال تاکنــون ۷۲۶ مگاوات 
بوده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشــاه ضمن تقدیر ویژه از مشترکان 
به خاطر همکاری در این زمینــه گفت: اگر این 
همکاری مردم و مشــترکان نبود حتما تاکنون 

۵۰ تا ۶۰ مگاوات بار اضافه در شبکه داشتیم.
این مسئول عنوان کرد: مشترکین ما در بخش های 
کشــاورزی، صنعتــی، ادارات)تغییر ســاعت 
ادارات(، جایگاه های CNG، خانگی و... در این 

زمینه نهایت همکاری را با ما داشتند.
مرآتی با بیــان اینکه تــا امروز شــاهد کاهش 
مصرف در ســاعات اوج بار بودیم، گفت: تا کنون 

خاموشی اعمال نشده است.
وی در خصوص ســهمیه برق مصرفی اســتان 
گفت: سهمیه به صورت هفتگی از سوی شرکت 
توانیر به شــرکت های توزیع برق اعالم می شود 
و با توجه به درجه حرارت هوا و مصرف اســتانها 

متغییر است.



با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز انجام شد

وستاهای آسارا وژه گازرسانی به ر بازدید از پر
خریدار    مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز به 
همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز 
و مدیران استانی، از پروژه گازرســانی به روستاهای 
بخش آســارا به منظور رســیدگی به امور و تســریع 

گازرسانی به روستاهای بخش آسارا بازدید کرد.
بازدید از پــروژه گازرســانی به روســتاهای بخش 
آسارا)جاده چالوس( با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری البرز، فرماندار کرج، مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز و مدیران کل استان شنبه ۱۲ 

مردادماه انجام شد.
در این بازدید، علی درویش پــور، معاون امور عمرانی 
استانداری البرز با اشاره به پیشرفت خوبی که شرکت 
گاز استان البرز در این زمینه داشــته است، گفت: از 

تالش های شرکت گاز کمال تشکر را داریم.
وی بابیان اینکه گاز یکی از زیرســاخت های موردنیاز 
هر منطقه است، گفت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
در حوزه روســتاها خدمــات اصلی چــون، برق، آب 
و تلفــن را عملیاتی کردیم اما به دلیل کوهســتانی و 
صعب العبور بودن روســتاها تا به امروز نتوانستیم گاز 

را به این روستاها برسانیم.
درویش پور خاطرنشــان کرد: اما با پیگیری هایی که 
در استان صورت گرفت و باهمت و تالش شرکت گاز 

استان، کلنگ گازرسانی به این روستاها زده شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بابیان 
اینکه روســتاهای این منطقه روستاهای گردشگری 
هســتند گفت: باید هرچه زودتر زیرساخت های الزم 
برای تســریع درروند گازرســانی برای این روستاها 

فراهم شود.
درویش پور همچنین تصریح کرد: از ســوی دیگر ما 

تالش می کنیم، آســایش و رفاه مــردم این منطقه را 
تأمین کنیم، تا از مهاجرت آن ها جلوگیری شود.

وی با اشــاره به اهمیــت یکپارچگی حرفــه ای بین 
دستگاه های اجرایی خاطرنشــان کرد: برای توسعه 
و پیشــرفت در اســتان، باید یکپارچگی در اســتان 
بین مســئولین دیده شــود و زمانی این مهم محقق 
می شود که یک تعامل و همراهی بین بخشی در تمام 

دستگاه ها وجود داشته باشد.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری البرز 
تأکید کــرد: به همین منظور، شــرکت گاز اســتان 
البرز، نقشــه هایی مســیری که منابع طبیعی، اداره 
کل راهداری، اداره  محیط زیست، نیاز دارند را فراهم 
کند و در اختیار قرار دهد و اگر الزم اســت جلسه ای 
تشکیل شود تا هر چه ســریع تر موانع برطرف شود.

همچنین انتظار مــی رود، اداره کل راهداری، منابع 
طبیعی و پلیس راه برای حفاری از حریم راه و ســطح 
روســتا، همکاری کنند تا این پروژه شتاب بیشتری 
داشته باشد.از شــرکت گاز و ســازمان های مربوطه 
انتظار می رود در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت 
جهادی پروژه دنبال شــود و هر هفته استانداری نیز 
رصد می کند که اگر چالش و مشــکلی وجود داشت، 

مشکل مرتفع شود تا کار پیش رود.
همچنین در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، 
حسین تقی نژاد با اشاره به میزان پیشرفت این پروژه 
اظهار داشــت:از روزی که کلنگ زنی کنــدر را آغاز 
کردیم، ۸۰ درصد پروژه انجام شــده است. همچنین 

داخل روستای کندر به اتمام رسیده است.
وی بابیــان اینکه یکــی از دالیل گازدار نشــدن این 
روســتاها  ضعف فشار گاز بوده اســت گفت: در طول 

میسر تا بیلقان علمک گاز است، که گاز در شبکه های 
توزیع فشار ضعیف نصب شده است و این خط قابلیت 
را ندارد که تا زیر سد بیاید و خوزنکال را تحت پوشش 

قرار دهد.
تقی نژاد اظهار داشــت: طبق مطالعاتی که انجام شده 
است، این پروژه به دو بخش پایین و باالی سد تقسیم 
شد،که  ۱۵ روستای پایین سد، سه راه شریعتی و پل 
جانبازان، لوله ۱۲ اینچ فشــارقوی تا دوراهی کندر، 
۴ کیلومتر طــول دارد کــه دراین بیــن ۲۸۰۰ متر 
از آن را کارکردیــم و مابقی به دلیــل اینکه در حریم 
لوله طالقان به تهران بوده اســت، بایــد از کمک آب 

منطقه ای استان بهره مند شویم.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: ۷۰۰ 
متر نیز مسیر جاده اســت که علی رقم همکاری های 
پلیــس راه، ۵۰۰ متر را با همین شــلوغی و در همین 
ترافیک انجام دادیم و با این برنامه ان شــاء اهلل کندر 

ظرف چند ماه آینده از نعمت گاز بهره مند می شود.
این مقام مســئول تأکید کرد: ما پایین ســد را در سه 
فاز پیش بینی کردیم که فاز اول آن کندر بوده اســت، 
فاز دوم از سه راهی کندو تا وینه است و فاز سه از وینه 
تا خوزنکال. تقی نژاد گفت: مــا منتظر دریافت  مجوز 
برای اجرای فاز دو و سه هســتیم تا پروند روستاهای 
پایین ســد تا پایان ۹۹ بسته شــود. همچنین برای 
روستاهای باالی ســد که به روســتاهای فاز دو 
می شناسیم،گراپ به گچســر، ۵۵ کیلومتر در حال 
اجرا است.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تصریح 
کرد: اگــر اداره کل راهداری و محیط زیســت، به ما 
مجوز از گچســر تا گراپ را بدهد، ظرف دو ماه آینده 

کلنگ این بخش را نیز می زنیم.

البرز

اســتان البــرز از کاهش تلفــات برق 
در پایان ســال ۹۸ بــه ۱۱ درصد خبر 
داد. بهنــام بیات یکــی از آفت های 
شــرکت های خدمات رســان )برق، 
آب و گاز( انشــعابات غیرمجاز دانست 
و گفت: این موضوع مسئوالن را دچار 
چالش کرده است.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان البرز تصریح 
کرد: در حال حاضر متاســفانه تلفات 
برق در البرز حدود ۱۲ درصد اســت، 

یعنــی از ۱۰۰ واحد انرژی 
۱۲ واحد آن تلف می شــود 
که هم نســبت بــه تلفات 
کشــور و هم حد استاندارد 
رقم باالیی اســت، بخشی 
از ایــن تلفات مربــوط به 
تلفات فنی شــبکه اســت، 

حدود ۵ درصــد تلفات برق توســط 
برخی مصرف کننــده ها که به صورت 
غیرمجاز اســتفاده مــی کنند انجام 

می شود و از اهداف شرکت 
این اســت که تلفــات کل 
شرکت را در پایان سال ۹۸ 
از ۱۲به ۱۱ درصد برسانیم. 
در نقــاط مختلف اســتان 
گشتهای شبانه روزی فعالیت 
دارند تــا اتصال غیــر مجاز 
مشــترکینی که به طور مشهود و غیر 
مشــهود و به صورت غیرمجاز از انرژی 
نیروی برق اســتفاده می کنند را قطع 

نموده و برای مصرف غیرمجازشــان 
اعمال جریمه نمایند . مصرف کنندگان 
ومشترکان باید به سمت قانون گرایی 
برونــد و پرداخت هزینه هــای انرژی 
برق را تکلیف شــرعی خود بدانند ،وی 
ادامه داد: اگر این هزینــه ها به خزانه 
بیاید، می توانیم در مســیر اصالح 
و بهینه ســازی به موقع شــبکه ها 
اقدام کنیم وقابلیت اطمینان شبکه ها 

را هرچه بیشتر افزایش دهیم.

برق
تلفات برق در پایان سال 98 به 11 درصد کاهش می یابد
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@kharidaar بحران آب از آنچه فکر می کنیم

به ما نزدیکتر است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری البرز با 
تاکید بر اینکه قیمت تمام شــده آب در هر هزار 
لیتر حدود ۱۲۰۰ تومان است گفت: شرکت آبفا 
برای این میزان آب که به شــهروندان می دهد، 

فقط ۴۵۰ تومان دریافت می کند.
غالمرضا رضایی فر در همایش جامعه روحانیت 
اســتان البرز کــه با هدف آشــنایی و اشــاعه 
آموزه های مدیریت مصــرف آب و برق درکرج 
برگزار شــد با ارایه گزارشــی از وضعیت تولید و 
مصرف آب در استان البرز و مقایسه آن با کشور 
و سایر جوامع بشری در جهان بیان کرد: موضوع 
محدودیت در منابع آب از آنچه که فکر می کنید 
به ما نزدیکتر اســت و نباید این تصویر پیش  آید 
که با یک سال بارندگی خوب، اوضاع منابع آبی 

البرز هم خوب شود.
وی افزود: درحالی که طی شــش سال گذشته 
۱۰۰ حلقــه چاه جدید آب شــرب دراســتان 
البرز حفر و تجهیز کردیــم، به همین میزان هم 
چاه های خشک شده داشته ایم. این یعنی زنگ 

خطر آبخوان ها به صدا درآمده است.
مدیرعامل آبفای شــهری البرز با تاکید بر اینکه 
قیمت تمام شــده آب در هر هــزار  لیتر حدود 
۱۲۰۰ تومان است گفت: شــرکت آبفا برای این 
میزان آب که به شهروندان می دهد، فقط ۴۵۰ 

تومان دریافت می کند.
وی افزود: قیمت یک بطــری آب معدنی ۳۰۰ 
سی ســی ۱۲۰۰ تومان اســت در حالی که آبفا 
معادل ۳۰۰۰ بطری را بــا قیمت ۴۵۰ تومان در 

اختیار شهروندان قرار می دهد.
وی به اقدام جهادی ســال ۹۳ اشاره کرد وگفت 
: در این ســال که یکی از پرمشــکل ترین نقاط 
کشــور در تامین آب بودیم با اجــرای ۴۷ روزه 
سامانه پمپاژ اضطراری خط انتقال سد طالقان، 
وضعیت آبرســانی به کرج را پایدار کردیم و این 
درحالی بود که برای اجــرای این طرح در حالت 

عادی بیش از یک سال زمان الزم بود.

ح کارآفرینی مهارت  پیگیری طر
بنیان در البرز 

در جلســه ای که با حضور کارشناسان و روسای 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای اســتان البرز در 
ســالن جلســات اداره کل برگزار شــد ، طرح 

کارآفرینی مهارت بنیان تشریح شد.
غیاثی تبار با اعالم اینکه طرح کارآفرینی مهارت 
بنیان حامی افراد دارای ایده در مســیر تجاری 
سازی است خاطرنشان کرد:در طرح کارآفرینی 
مهارت بنیان ، افراد دارای طــرح و ایده، با ارائه 
آموخته های خــود و کمک گیــری از مربیان 
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای با اســتفاده از 
امکانــات و تجهیزات این کارگاههــا ،ایده های 

خود را عملیاتی می کنند.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 
البرز از مهمتریــن اهداف این طــرح را تجاری 
 ســازی و تکمیل زنجیره خلــق ارزش مبتنی 
بر مهارت  های آموخته شــده، توانمندســازی 
و افزایش خودبــاوری مهــارت آموختگان 
و فــارغ التحصیالن بــرای ورود به بــازار کار، 
بهره منــدی از ظرفیت های بال اســتفاده مراکز 
ثابت ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، 
حمایــت وتســهیل گری در ایجاد و توســعه 
شــرکت های کوچک مهارت بنیان، تســهیل 
فرآیند کارآفرینی و ایجاد اشــتغال برای مهارت 
آموختگان و دانش آموختگان دانشگاهی، ترویج 
و گســترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفرینی 
دانســت و افزود طرح کارآفرینی مهارت بنیان 
همگام با سراسر کشور در تمامی مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای ایــن اداره کل به صورت جدی 

پیگیری و اجرا می شود.



 دولت برای رکود آینده مسکن چه برنامه ای دارد؟

توقف قیمت مسکن در کالنشهرها
خریدار    قیمت مســکن پس از آن که ســر به فلک 
کشید، ظاهرا با توقف رشد در کالنشهرها مواجه شده 
و حاال دولت باید برای رکودی که کارشناسان زمان آن 
را چهار تا پنج سال عنوان می کنند برنامه داشته باشد؛ 
تولید مسکن استیجاری، شکستن قیمت زمین و ارایه 
مشوق به ســازندگان از جمله پیشنهادات کارشناسی 
است.بازار مسکن شهر تهران پس از آن که به میانگین 
متــری ۱۳.۵ میلیون تومان رســیده وارد کســادی 
عمیقی شده است؛ چرا که معامالت ۶۵ درصد نسبت 
به تیرماه ســال قبل کاهش یافته اســت. پیش بینی 
می شود این کسادی به سایر شــهرها نیز سرایت کند.

اتفاقی که معموال در زمان رکود مسکن رخ می دهد این 
است که دولت ها از بخش ساخت و ساز غافل می شوند؛ 
زیرا تقاضای موثر را مالک قــرار می دهند. در حالی که 
کارشناســان می گویند تقاضای مطلق در پایان زمان 
رکود بروز می کند. این آب انباشــته شده پشت سد با 
یک تلنگر طغیــان می کند؛ تلنگر معمــوال با جهش 
نقدینگی که به نوســانات بازارهــای ارز، طال یا بورس 
می انجامد زده می شــود. بخصوص که در ایران تولید 
پول و شبه پول همواره در ســطح اقتصاد وجود دارد. 
بنابراین از حاال دولت باید به فکر ساخت و ساز باشد تا از 
نیاز کشور به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
عقب نماند.وزارت راه و شهرســازی طی ماه های اخیر 
برنامه های متنوعی را برای بخش مسکن ارایه کرده و 
تولید ۱.۳ میلیون واحد مسکونی تا دو سال آینده را در 

دستور کار قرار داده است. 

تشریح روند اجرای سیاست های کالن مسکن 
در 5 محور

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی روند اجرایی 

سیاســت های کالن وزارتخانه راه و شهرســازی در 
بخش مسکن را که شامل تکمیل و اتمام مسکن مهر، 
اجرای طرح اقدام ملی، تقویت طرح مسکن روستایی، 
ایجاد بازار تعهدی مصالــح و ایجاد ظرفیت های مالی 
جدید، تشــریح کرد. برنامــه های تدوین شــده در 
راســتای تحقق سیاســت های کالن حوزه مسکن 
شــامِل تکمیل و اتمام طرح مســکن مهر، آغاز طرح 
اقدام ملی ســاخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت 
طرح مسکن روســتایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، 
ایجاد ظرفیت های تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ 
قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
)اجاره داری حرفــه ای(، ابالغ سیاســت های عرضه 
زمین، ارایه بســته پیشــنهادی »کاهش التهابات و 
ســاماندهی بازار اجاره مســکن«، و ایجاد بنگاه های 

استارت آپ معامالت مسکن است.

 کاهش 50 درصدی تولید مسکن طی 
چند سال اخیر

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه اکنون 
سقف تولید مسکن در کشور ســاالنه ۳۵۰ هزار واحد 
مسکونی است، عنوان کرد: تا سال ۹۱ به صورت میانگین 
ساالنه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور 
تولید می شد اما به علت سیاســت های مداخله گرانه 
دولت و سیاســت هایی که بیشــتر جنبه انبســاطی 
داشــته اند، تولید مسکن با کاهشــی ۵۰ درصدی در 

طول چند سال اخیر مواجه شده است.

پیشنهاد استفاده از اراضی دولتی برای ساخت 
مسکن استیجاری

یــک کارشــناس مســکن گفتــه اســت: برخی از 

سیاســت هایی که این روزها از سوی مسووالن بخش 
مسکن مورد تاکید قرار می گیرد در گذشته نیز آزمون 
شــده اســت که نتیجه ای جز توزیع ارزشمندترین 
و کمیاب ترین دارایی اجتماعــی یعنی زمین تنها در 
میان برخی از اقشار نداشــته است که همین اقدامات 
در گذشــته منجر به بازتوزیع نابرابر ثــروت در میان 

اقشار و گروه های مختلف جامعه شد.
به گفته علی دینی ترکمانی، در شــرایط فعلی راهکار 
اساسی آن است که به جای آنکه دولت منابع و اراضی 
خود را صرف فعالیت های شتابزده کند در کالنشهرها 
برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده و بهسازی 
واحدهای قدیمی متمرکز شــود. در واقع دولت باید 
با این ذهینت که هم نظام مســکن و شــهری سامان 
پیدا کند و هم در آینده از محــل اراضی دولتی تعداد 
بیشتری واحد مسکونی به بازار عرضه کند وارد عمل 
شــود. راهکار دیگر اســتفاده از اراضی دولتی برای 

ساخت واحدهای استیجاری است.

تقاضای مصرفی به شدت تضعیف شده است
بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن درباره وضعیت 
کنونی بازار مسکن و تأثیری که متقاضیان سوداگری 
بر آن داشته اند، اظهار داشــت: قیمت یک متر مربع 
واحد مسکونی در شــهر تهران طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ 

در حدود ۴ میلیون تومان ثابت بود.
وی افزود: از ابتدای ســال ۹۶ تحرک بازار مســکن 
شروع شد و منجر به رســیدن قیمت به حدود ۱۳.۵ 
میلیون تومان در شرایط کنونی شد. به معنای دیگر، 
هر چه تقاضای سوداگرانه مســکن طی سالهای ۹۲ 
تــا ۹۵ کمرنگ بود از ســال ۹۶ به این ســو پررنگ و 

پررنگتر شده است.
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دریافت کمیسیون مشاوران 
امالک متری می شود

کمیسیون عمران مجلس گفت: این کمیسیون 
در حال بررســی تغییر نحوه دریافت کمیسیون 
مشــاوران امالک از ثمن معامله به متراژ مسکن 

است.
محمد رضــا رضایی کوچی افــزود: از حدود دو 
سال پیش بازار خرید و فروش و اجازه مسکن در 
کشور بخصوص کالنشــهرها دچار تشنج شده و 
دولت تا کنون فعالیت جدی برای برطرف کردن 

مشکالت اجاره نشین ها انجام نداده است.
وی گفت: مــا در مجلس تــا کنــون بارها این 
مشــکالت را به دولت تذکر دادیــم، اما تا دولت 
الیحه ای برای برطرف کردن آن به مجلس ارائه 
ندهد کار چندانــی از عهده مجلــس برای این 

مشکل بر نمی آید.
رضایی کوچــی در پاســخ به این پرســش که 
چرا مجلس هیچ گونه ســاز و کار و ابزاری برای 
برطرف کردن مشکالت مردم در اختیار ندارد؟ 
تصریح کرد: البته دست مجلس آنقدر هم خالی 
نیست و ما در حال بررسی طرح هایی هستیم که 
در صورتی که دولت هر چه زودتر تالشــی برای 
برطرف کردن اجاره نشــین ها در کشــور انجام 
ندهد این طرح هــا را به صحــن علنی مجلس 

ببریم.
وی ادامه داد: هم اکنون طرحی در کمیســیون 
عمــران مجلس درحالی بررســی اســت که بر 
اساس آن مشاوران امالک دیگر امکان دریافت 
درصــدی از ثمن معامله را نداشــته باشــند و 
کمیســیون خــود را از متراژ مســکنی که آن 
را اجاره می دهنــد و یا به فروش می رســانند، 

دریافت کنند.

 آخرین وضعیت صندوق
 ودیعه مسکن

معاون وزیــر اقتصاد با بیان اینکه اگر ســازوکار 
تشکیل صندوق برای آخر تابستان بماند، دیگر 
کارایی نخواهد داشــت، گفت:با همکاری نظام 
بانکی و بازار ســرمایه می توان منابع الزم برای 

صندوق را تجهیز کرد.
محمد علی دهقان دهنوی در گفت و گو با مهر، 
اظهار داشــت: در ساختار پیشــنهادی ما برای 
صندوق ودیعه مســکن، منابع مورد اســتفاده 
برای پرداخت وام طراحی شــده است که بر این 
اساس مشخص شــده که منابع از نظام بانکی و 

بازار سرمایه تامین شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
افزود: برای صندوق ودیعه مســکن نیز همچون 
بسیاری از صندوق های دیگر که در بازار سرمایه 
حضور دارند و مردم و واحدهای سرمایه گذاری 
با خریــد منابع صنــدوق را تامین مــی کنند، 

سازوکاری این چنینی طراحی شده است.
وی تاکید کرد: در واقع با همکاری نظام بانکی و 
بازار سرمایه می توان منابع الزم برای صندوق را 

تجهیز کرد.
دهقان دهنــوی با بیان اینکه پیشــنهاد وزارت 
اقتصــاد همچنــان در دولت اســت، گفت: ما 
پیشنهاد تشــکیل صندوق را ارائه کرده ایم اما 

هنوز بازخوردی نگرفته ایم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
تصریح کرد: ترجیح وزارتخانــه بر هر چه زودتر 
به نتیجه رسیدن تشــکیل صندوق است زیرا با 
توجه به اینکه فصل جا به جایی مســکن فصل 
تابستان است، برای تسهیل کار مستاجران باید 

زودتر این کار انجام شود. 
وی ادامــه داد: البته باز هم تاکیــد می کنم که 
این موضوع فقط یک پیشــنهاد برای تســهیل 
کار مســتاجران اســت و راه حل کلی این است 
که سیاســت های اصولی و بلندمدت تری برای 
تولیــد، عرضــه، تقاضای مســکن و بحث های 

مربوط به نظام اجاره مسکن پیاده شود.



هدف دولت از فرآیند سه مرحله ای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی چیست؟

مقدمه چینی برای واگذاری سهام
خریدار     دولت با وجود وضعیت اقتصادی کشور که 
ناشی از تحریم های بین المللی است همچنان اصراربر 
خصوصی سازی شرکت های خودروساز دارد؛ این در 
شرایطی اســت که اگر این واگذاری به طور اصولی و 
در نظر گرفتن زیرساخت های صنعت خودرو صورت 
گیرد به طور حتم با بهبــود کارآیی و ارتقای بهره وری 

این شرکت ها همراه خواهد بود.
به گزارش دنیــای اقتصاد، تجربه خصوصی ســازی 
شــرکت های دولتی در ایران نشــان داده که برخی 
واگذاری ها بــه تحریک ســرمایه گذاری خصوصی، 
افزایش رقابت و ارتقای بهره وری منجر شده و برخی 
دیگر تنها با هدف رفع دیون یا کســب درآمد ازسوی 
دولت صورت گرفته کــه نتیجه ای جــز انحراف در 

برخی بنگاه های تولیدی در برنداشته است.
در این بین واگذاری ســهام دولت در خودروسازی ها 
با هر نگاهی، حتی کســب درآمد را می تــوان اقدام 
شایسته ای از ســوی دولت خواند؛ چراکه دخالت ها 
در این صنعت سال هاســت که همراه با انحصار، زیان 
انباشته، افزایش بدهی به قطعه ساز و بانک و نارضایتی 
مشتریان بوده است. حال خصوصی سازی در صنعت 
خودرو توقعــات زیــادی را از بخــش خصوصی در 
راســتای بهبود این صنعت ایجاد کرده است. این در 
شرایطی است که دولت واگذاری سهام در دو شرکت 
خودروســاز را گام به گام و با در نظر گرفتن وضعیت 
کنونی این شــرکت ها پیش می برد شــرایطی که در 
نهایت به فرآیند سه مرحله ای تا رسیدن به واگذاری 

کامل سهام منجر خواهد شد.

مرحله اول شــامل واگذاری اموال مازاد و غیر تولیدی 
دو خودروســاز بزرگ کشور اســت و در مرحله دوم 
شرکت های وابســته واگذار خواهند شد و در مرحله 
پایانی نیــز واگذاری باقــی مانده ســهام دولتی در 
ایران خودرو و سایپا پیش بینی شــده است. با توجه 
به مراحل عنوان شده این ســوال مطرح می شود که 
آیا دولت با قید مراحل ســه گانه، در پی فراهم آوردن 
زیرســاخت های الزم جهــت واگذاری ســهام خود 
در شرکت های خودروسازی اســت ؟ و اساسا دولت 
در ذیــل این الزامات چــه هدف یا اهدافــی را دنبال 
می کند؟آنچه مشخص اســت دولت به دنبال کاهش 
تصدی گری در صنایع بزرگ، از جمله خودرو است تا 
راه برای ورود بخش خصوصی هموار شود، اما تعریف 
فرآیند سه گانه برای حصول خصوصی سازی منجر به 

شکل گیری سه سناریو در این زمینه می شود.
ســناریوی اول می تواند حول محور کوچک ســازی 
شــرکت های خودروســاز پیش از واگذاری باشــد. 
دولت ذیل این ســناریو به دنبال این اســت که پیش 
از واگذاری باقی مانده سهام خود، خودروسازان را که 
طی سالیان گذشــته و با حمایت های بی دریغ، فربه 
شــده اند با کوچک ســازی، چابک تر کند. سناریوی 
دیگر در این زمینــه می تواند به دلیل چالش بدهی در 
شرکت های خودروساز باشــد. نگاهی به صورت های 
مالی ارائه شده هر دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان 
سال گذشــته گویای زیان انباشته و همچنین بدهی 
سنگینی اســت که در این صورت های مالی منعکس 
شده اســت. بنابراین، می توان این طور تصور کرد که 

دولت به دنبال این اســت که با اجــرای مراحل اول و 
دوم واگــذاری، به نوعی ســر و ســامانی به وضعیت 
این شــرکت ها دهد تا کار برای جذب ســرمایه گذار 
خصوصی آســان تر صورت بگیرد. بحث زبان انباشته 
خودروســازان طی سال های گذشــته، به خصوص 
بعد از بازگشــت تحریم ها نمود بیشــتری پیدا کرده 
اســت. بنابراین می توان این طور برداشــت کرد که 
سیاســت گذار کالن بخش خودرو پیش از واگذاری 
ســهام خود می خواهد وضعیت بدهی خودروسازان 
را مدیریت کند. اما ســناریوی آخر نیز می تواند بحث 
شــفاف بودن واگذاری و جلوگیــری از طمع بخش 
خصوصی بــرای حضــور در این عرصه باشــد. آنچه 
مشــخص اســت واگذاری اموال غیر تولیدی و مازاد 
شــرکت های خودروســازفرآیند چندان پیچیده ای 

نیست. 
در شرایطی دولت با فرآیند سه مرحله ای به دنبال کلید 
زدن واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروساز است 
که این ســوال مطرح می شــود که آیا زیرساخت های 
الزم برای اجرای کامل این برنامــه وجود دارد یا خیر؟ 
در پاسخ به این ســوال یک کارشناس اقتصادی تاکید 
دارد که خصوصی سازی موفق زمانی انجام خواهد شد 
که بنگاهی همچون خودروســازی کشور، در محیطی 
رقابتی و کارآمد فعالیت کند. در جایی که بازار ضعیف 
عمل می کنــد و بنگاه هــای اقتصــادی همچنان در 
مقابل قوانین دولتی آســیب پذیر هستند، بعید است 
که انتقال مالکیت به بخش خصوصــی فایده چندانی 

داشته باشد.

پدال
7

وزنامـهسه شنبه     15 مرداد 1398     شماره 354 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rو خودر
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarپراید چقدر گران شد؟

 افزایش قیمت خــودرو در بازار راکــد و بدون 
مشتری سبب شده اســت بار دیگر پراید به مرز 

روانی ۵۰ میلیون تومان نزدیک شود.
 در حالی که هفته گذشته نرخ هر پراید ۱۱۱ به 
حدود ۴۸ میلیون تومان رسیده و برخی فعاالن 
بازار نرخ واقعی معاملــه را حتی از این رقم کمتر 
نیز اعالم می کردند، امروز هر پراید به قیمت ۴۹ 

میلیون و دویست هزار تومان فایل شد.
 بر این اساس افزایش قیمت در عین رکود از نظر 
برخی به دلیل بازگشت قیمت ها به آگهی هایی 

است که در سایت های اینترنتی درج می شود.
 یکی از فعاالن بازار گفــت: برخی فله ای خودرو 
خریده اند تا به قیمت بفروشــند از این رو حاضر 
نیستند قیمت ها را در محدوده ۴۷ میلیون و ۴۸ 
میلیون تومان بپذیرند. ایــن گونه با اگهی های 

متعدد القا می کنند قیمت ها باال رفته است.
 قیمت سایپا ۱۳۱ نیز از ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان به ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســیده 

است.

و به سامانه اطالعات  ایران خودر
مکانی پیوست

 گروه صنعتی ایران خودرو با بهره گیری از دانش 
و توانایی داخلی و لــزوم توجه به منابع انرژی در 
سازمان، به سیستم مختصات جهانی متصل شد 
و ســامانه اطالعات مکانــی GIS را راه اندازی 

کرد.
امروزه با توجــه به هزینه های بــاالی ایجاد، 
زیرســاخت های  تعمیــرات  و  نگهــداری 
انــرژی و تجهیــزات تامین کننــده انرژی ها 
و همچنیــن گــران بــودن منابع انــرژی و 
لزوم دقــت در بــرآورد هزینه هــای مالی در 
شــرکت های بــزرگ تولیــدی، به کارگیری 
سیســتم اطالعــات مکانــی GIS اهمیت و 

جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.
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قیمت ١٠٠ قلم کاال  به صورت آنالین رصد می شود

خ گذاری کاالها در بازار دو شیوه نر
ســمیرا ربیع  یک مقام مســئول گفت:۲۵ قلم 
کاالهایی که بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور 
می شــوند، قیمتگذاری شــده و نرخگذاری مابقی 
کاالها به صورت خوداظهــاری و طبق فرمولی که در 

اختیار تولید کننده است، صورت می گیرد.
حمایــت  ســازمان  رئیــس  تابــش،  عبــاس 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ 
قلم کاال به صورت روزانه گفت: این ســامانه درمرحله 
اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ 
قلم کاال را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از 
طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق 

وب سامانه را رصد کنند. 
وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب 
یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده 
کاالهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی 
اســتفاده از ســامانه برای اطالع از قیمت کاالها 
می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم 

برای نظارت بر بازار کمک می گیرد.
تابش افزود: با شــفافیتی که برای مصرف کنندگان 
ایجاد می کنیم مردم مــی توانند با اســتفاده از این 

سامانه خرید خود را مدیریت کنند. 
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان افزود: این ســامانه خدمتی به مصرف 
کننده برای رصد قیمت کاالهاست. برای کاال دو نوع 
قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کاالهایی هســتند که بر 
اســاس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کاالها خوداظهاری 
هســتند که بر اســاس فرمولی که در اختیــار تولید 

کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.
وی اظهار داشت: بر اســاس اطالعات موجود یکی از 
کارکردهای سامانه این اســت که تخلفات را گزارش 
می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه 
قیمت کاالها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست 
مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلقه 

تولید تا مصرف رصد می شود. 
تابش گفت: مالک برای ما قیمت عرف ســامانه است 
کــه در ۲۵ قلم کاال قیمــت مصوب و در ســایر اقالم 

قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعالم می شود.
وی افــزود: قیمت گــذاری کاال به طــور معمول در 
سازمان حمایت انجام می شــود و راه اندازی سامانه 
برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به ســمت 

قیمت عرف و واقعی کاال است.

رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به 
نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست 

گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی 
کمبود نیرو و بودجــه پذیرفتنی اســت و می توانیم 
با توجه بــه در نظر گرفتن رفاه مــردم خروجی کار را 

افزایش دهیم.
تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکالت مردم 
در این سامانه رصد و برطرف می شــود، افزود: با این 
سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی 
هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت 
کاال را رصد کنند کــه با این هدف خروجی ســامانه 

مثبت خواهد شد. 
تابش افزود: این ســامانه به صورت آزمایشی اجرایی 
شده اســت و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر 
این اســاس درج قیمت ۱۰۰ قلم کاال الزامی و باید با 

قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد. 
وی درباره صندوق های مکانیزه گفــت: تنظیم بازار 
از تامین کاال شــروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح 
می شــود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد 
بازرســی ها با مشــکالت کمتری انجام مــی گردد. 
ســامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی 
شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن 
باید سامانه های دیگر در دســتگاه های اجرایی نیز از 
طریق وب به ســامانه جامع وصــل و تبادل اطالعات 

انجام شود. 
تابش گفت: در۱۰۰ قلم کاالهایی با منشــا ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وجود دارد و بیشتر کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم رصد قیمتی می شــوند. وی افزود: نوع کاالیی 
که مشــخص می شود بر اســاس قیمت عرف است و 
دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بــازه قیمتی آگاه 
می کند بنابراین تمــام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی 
دامن بزند در این ســامانه رصد می شــود. همچنین 
عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که 
سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت 
کاال تحقق نخواهد یافت. ســعید باستانی افزود: یکی 
از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی 
ایجاد سامانه هاست که قطعا می تواند در رصد قیمت 
ها کمک کند اما تا ســامانه جامع الکترونیک فراهم 
نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه ها 

را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وند کاهش قیمت دالر  تداوم ر
روند کاهشی قیمت دالر در ســومین روز هفته 
تداوم یافت تا هر دالر آمریکا همچنان در کانال 

یازده هزار تومان بماند.
دیــروز همزمــان بــا کاهش نــرخ دالر در 
صرافی های بانکی، هر دالر در بــازار آزاد نیز با 

کاهش قیمت روبرو شد .
 دالر در بــازار آزاد نیز با قیمــت ۱۱ هزار و ۹۵۰ 
تا ۱۲ هــزار و ۵۰ تومان فروخته شــد.دیروز هر 
دالر در صرافی های بانکی بــه قیمت ۱۱هزار و 
۹۰۰ تومان به فروش رســید. نرخ خرید دالر در 
صرافی ها نیز دیروز برابر با ۱۱هزار و ۸۰۰ تومان 

اعالم شد.
بر این اســاس هر یورو نیــز در بــازار به قیمت 
۱۳هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شــد. نرخ خرید 
یــورو در صرافی هــای بانکی ۱۳ هــزار و ۳۰۰ 

تومان بود.

 قیمت طال به باالترین رقم طی
 ۶ سال گذشته رسید

قیمت هر اونــس طال  با ۰.۹ درصــد افزایش به 
۱۴۵۲ دالر و ۹۹ سنت رسید.

در حالــی که تشــدید جنــگ تجــاری بین 
آمریکا و چیــن و افزایش نگرانــی ها در مورد 
کندی رشــد اقتصاد جهانی ســرمایه گذاران 
را به سمت بازار طال ســوق داده است، قیمت 
فلز زرد امــروز یک درصد جهش داشــت و به 
باالترین رقم در طی بیش از ۶ ســال گذشته 

رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طال امروز 
با ۰.۹ درصد افزایش به ۱۴۵۲ دالر و ۹۹ ســنت 
رســید. اوایل امروز قیمت فلز زرد تا ۱۴۵۵ دالر 
و ۲۶ ســنت رســیده بود که باالترین رقم از می 

۲۰۱۳ تاکنون بود.
قیمت طال در بازار آمریکا نیز امروز با نیم درصد 

افزایش به ۱۴۶۵ دالر رسید.
مایکل مک کارتی، تحلیلگر بازار طال در موسسه 
سی ام ســی مارکتس گفت: »مطمئنا بازار طال 
در حال منتفع شــدن از نگرانی های بین المللی 
در مورد چشم انداز منفی رشــد اقتصاد جهانی 
است و بانک های مرکزی جهان احتماال موضع 
انبساطی خود را حفظ خواهند کرد. این موجب 
افزایش تقاضا برای ســرمایه گذاری در بازار طال 

می شود.«
وی افزود: »تنش های تجاری بین آمریکا و چین 
یک عامل مهم اســت و احتمال بــاال گرفتن 
تنش ها بسیار زیاد اســت... ممکن است اتفاقی 
که بازارهــا از آن واهمه دارنــد رخ ندهد، اما 
نگرانی ها در مورد کند شــدن رشــد اقتصادی 

واقعی است.«
روز جمعه چین اعالم کرد کــه در برابر تصمیم 
ترامپ مبنی بر وضع تعرفه هــای ۱۰ درصدی 
علیه ۳۰۰ میلیــارد دالر کاالی چینی مقابله به 

مثل خواهد کرد.
به گفته کارشناســان، تعرفه ها ممکن اســت 
بانک مرکزی آمریکا را مجاب ســازد تا به منظور 
بر  حمایــت از اقتصاد ایــن کشــور در برا
ریسک های ناشی از سیاست های تجاری دولت 
ترامپ به کاهش بیشــتر نرخ بهره اقدام نماید. 
کاهش نرخ بهــره موجب پاییــن آمدن هزینه 
فرصت ســرمایه گــذاری در بازار طال شــده و 

قیمت فلز زرد را باال می برد.

غ به ۱۴ هزارتومان  قیمت مر
رسید

عضو هیات مدیره کانون مرغ داران گوشــتی با 
بیان قیمت مرغ کیلویی بیــن ۱۴ تا ۱۴.۵ هزار 
تومان و فروش بیشــتر از این اجحــاف در حق 
مصرف کنندگان اســت،گفت: دولت نمی تواند 

با قوه قهریه بازار را کنترل کند.
برومنــد چهارآئین در گفتگو با مهــر از افزایش 
قیمت جوجه یکروزه در بازار خبــر داد و گفت: 
قیمت این نهاده از حدود ۱۸۰۰ تومان در هفته 
گذشــته به ۲۴۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان رســیده که 

نرخی معقول و منطقی است.  
وی قیمت هرکیلوگرم مــرغ زنده را نیز ۱۰ هزار 
و ۲۵۰ تومــان و مرغ آماده طبــخ برای مصرف 
کنندگان را کیلویی بین ۱۴ هــزار تا ۱۴ هزار و 
۵۰۰ تومــان اعالم و اضافه کــرد: حتی اگر یک 
ریال قیمت مرغ از ۱۴ هــزار و ۵۰۰ تومان باالتر 

باشد اجحاف در حق مصرف کننده است.  
این فعــال بخــش خصوصــی دربــاره اینکه 
مســئوالن وزارت صنعت نرخ مرغ را ۱۲ هزار و 
۹۰۰ تومان و فروش باالتر از این میزان را تخلف 
اعالم کرده انــد، گفت: به اعتقاد تشــکل های 
تولیدی قیمت ۱۲۹۰۰ تومان برای هرکیلوگرم 
مرغ بــا واقعیت هــای تولید منطبق نیســت و 

قابلیت اجرا ندارد.  
چهارآئین ادامه داد: باتوجه به تجارب ســالیان 
گذشــته مکانیزم عرضه و تقاضــا عامل اصلی 
تعیین کننده قیمت مرغ است و دولت اگر زمانی 
که نرخ مرغ افزایش می یابد مــی خواهد با قوه 
قهریه آن را کنترل کند باید وقتی هم که قیمت 
آن کاهش می یابــد با همیــن روش مانع زیان 

تولیدکنندگان شود.  
وی گفت: به عبارت دیگر دولت عالوه بر تعیین 
قیمت ســقف باید یــک قیمت کــف هم برای 
ایــن کاال در نظر بگیرد چون تا ۱۵ تیرامســال 
تولیدکننــدگان به دلیل کاهــش قیمت مرغ 
دچار خسارت های چشمگیر شــدند و حدود 
هزار میلیــارد تومان به این صنعت خســارت 
وارد شد اما متاســفانه کســی به این مسائل 
توجه نمی کند.  چهارآئین اضافه کرد: الزامات 
اقتصــادی در بازارهای رقابتی هیچ نســبتی با 

ایجاد فضای بگیر و ببند و تهدید و اجبار ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تالش در این راســتا عموما 
تاثیر برعکس داشته اســت،  افزود:برخورد قهر 
آمیز اخیر با تولید کنندگان ســبب شد قیمت 
مرغ در برخی از مناطق کشــور به حدود ۱۷ یا 

حتی ۲۰ هزارتومان برسد.  
این فعال بخش خصوصی ادامــه داد: مرغداران 
هیچ قصور و تقصیــری در افزایش غیر منطقی 
قیمت مرغ  ندارند ضمن اینکه فروش مرغ حتی 
یک ریال   باالتر از ۱۴۵۰۰ تومان اجحاف در حق 
مصرف کنندگان است و اگر قیمت به باالتر از این 
عدد می رسد  الزم است دستگاه های نظارتی  با 
نظارت دقیق و مســتمر مانع از اجحاف در حق 

مصرف کنندگان شوند.


