
در صورت پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشــت وی 
به دیپلماســی با ایران و ونزوئال، ممکن است مسیر بازگشت 
نفت این دو کشــور عضو اوپــک به بازار جهانی کوتاه شــود 
 اما بررســیها، مذاکرات و دســتیابی به توافــق ماهها زمان 

خواهد برد.
به گزارش ایســنا، زمان ازســرگیری احتمالی صادرات نفت 
ایران و ونزوئال به بازارهای نفت جهــان حائز اهمیت خواهد 
بود. تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه این دو کشــور از زمانی 
که دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید، 
صادرات سه میلیون بشــکه در روز نفت معادل سه درصد از 
عرضه جهانی را مسدود کرده است. تحریمها علیه ایران تاثیر 
شدیدتری داشــته و روی صادرات حدود دو میلیون بشکه در 

روز نفت تاثیر گذاشته است.
تحریمها با سیاست ترامپ برای نفوذ انرژی و افزایش صادرات 

نفت آمریکا که در سال ۲۰۱۸ به بزرگترین تولیدکننده نفت 
جهان تبدیل شد، کامال تناسب داشته است.

ریچارد نفیو، کارشناس تحریمها در تیم آمریکا که در مذاکرات 
برجام با ایران در سال ۲۰۱۵ حضور داشت، در این باره گفت: 
تغییرات گسترده در سیاست ایران احتماال اول اتفاق خواهد 
افتاد اما بازگشت کامل و پایدار صادرات نفت ایران به بازارهای 

جهان حدود یک سال طول خواهد کشید.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شــد. بایدن که معاون 
رییس جمهور آمریکا در دوران اوباما و زمــان امضای توافق 
برجام در سال ۲۰۱۵ بود، اظهار کرده که می خواهد به تهران 

مسیر بازگشت به دیپلماسی را عرضه کند.
نفیو که اکنون در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا 
به عنوان یک محقق حضور دارد، اظهار کرد: بایدن در صورت 
پیروزی و روی کار آمدن بعید است تا چندین ماه بتواند مذاکره 

با ایران را آغاز کند و در ابتدا مشــغول نهایی کردن تیمهای 
مدیریت و اولویت بندی سیاستهایش خواهد بود.

باب مک نالی، کارشناس انرژی شورای امنیت ملی در دوران 
ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و رییس شرکت راپیدان 
انرژی پیش بینی کرد بازگشت نفت ایران به بازارها در صورت 

پیروزی بایدن در نیمه دوم سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
دیپلماتهای اتحادیه اروپا اظهار کرده اند اگر بایدن پیروز شود، 
مقامات اروپایی مشتاق تجدید روابط با ایران هستند اما تا پیش 
از انتخابات در این خصوص اظهارنظــری نمی کنند و نگران 

پیامدهای احتمالی در صورت پیروزی مجدد ترامپ هستند.
مدیر یک شرکت بازرگانی نفت در تهران به رویترز گفت: ایران 
انتظار تسهیل فوری تحریمها در صورت پیروزی بایدن را ندارد 
و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران یقینا مذاکرات 

در این خصوص را به تاخیر خواهد انداخت.

به گفته ایمــان ناصــری، مدیر امــور خاورمیانه شــرکت 
FGE، زمانــی که مســائل سیاســی حل شــود، صادرات 
نفت ممکن است به ســرعت احیا شــود. ایران حدود ۱۰۰ 
میلیون بشــکه نفت در ذخایر شــناور و مخازن فراســاحلی 
کشــورهایی نظیر چیــن دارد. نفــت ایران مــی تواند یک 
شــبه به بازارها برســد. ایران می تواند برای صادرات ماهها 
 از این ذخایر اســتفاده کند و همزمان تولیدش را به ســطح 

سابق برگرداند.
اد کروکس، نایب رییس منطقه امریکای شرکت وود مک کنزی 
اظهار کرد: دولت بایدن ممکن است از شدت سخت گیری در 
اجرای تحریمها کم کند و دور جدیــدی از معافیتها را صادر 
کرده و به کشورهای معدودی اجازه دهد میزان محدودی از 
نفت ایران را خریداری کنند. ترامپ برنامه معافیت از تحریمها 

را در سال ۲۰۱۹ حذف کرد.

وضعیت ونزوئال دشوارتر خواهد بود
به گفته لئوپالد مارتینز، استراتژیست کمپین بایدن برای رای 
دهندگان آمریکای التین، بایدن هم مانند ترامپ مایل اســت 
نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئــال از قدرت کنار برود. از 
این رو احتماال تحریمها علیه شرکت نفتی دولتی PDVSA را 
حفظ خواهد کرد. اما این استراتژی تحت دولت بایدن احتماال 
تغییرات قابل توجهی پیدا خواهد کرد. مارتینز در این باره گفت: 
ما به دنبال انحالل سیاست تحریمها نیستیم بلکه تحریمها را به 
شکل هوشمندانه و با همکاری چند جانبه و با هدف دستیابی به 
یک انتخابات آزاد، منصفانه و معتبر پیش خواهیم برد. به نوشته 
رویترز، تحریمها ممکن است از زمانی که این اهداف تحقق پیدا 
کردند، رفع شوند. در این فاصله دولت بایدن به دنبال کمکهای 
انسان دوستانه برای ونزوئال خواهد بود که شهروندانش از ماهها 

تحریم نفتی و فشار اقتصادی رنج برده اند.

قیمت مس تحت تاثیر تقاضای باالی چین و امیدواری 
به توســعه انرژیهای تجدیدپذیر، برای نخستین بار 

ازسال ۲۰۱۸ به ۷۰۰۰ دالر در هر تن صعود کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت مس در بازار فلزات لندن در 
معامالت بعدازظهر روز چهارشنبه به ۷۰۲۵ دالر در 
هر تن رسید که باالترین قیمت از ژوئن سال ۲۰۱۸ 
به این طرف بود. این فلز که در ساخت همه نوع کاال 
از دستگاههای تهویه هوا گرفته تا خودروها و شبکه 
های برق مورد اســتفاده قرار می گیرد، امسال تحت 
تاثیر اختالالت عرضه و احیای ســریع اقتصاد چین 
از شــیوع ویروس کرونا حدود ۱۴ درصد رشد قیمت 

داشته است.
وعده شــی جین پینگ، رییس جمهور چین برای 
صفر شدن آالیندگی کربن این کشور تا سال ۲۰۶۰ 
به تمرکز روی انرژی تجدیدپذیر در برنامه پنج سال 
بعدی چین که از سال ۲۰۲۱ شروع خواهد شد، منتهی 
می شــود. در آمریکا هم جو بایدن، نامزد دموکرات 

ریاست جمهوری وعده داده است در صورت پیروزی 
در انتخابات، برنامه دو تریلیون دالر زیرساخت و انرژی 
ســبز را اجرا خواهد کرد. مس به دلیل کاربردش در 
سیم کشــی برقی، به عنوان یکی از راههای کلیدی 
برای ســود بردن ســرمایه گذاران از توسعه انرژی 
 بادی، خورشیدی، باطریها و خودروهای برقی تبدیل 

شده است.
مکس لیتون، تحلیلگر سیتی گروپ در این باره گفت: 
اقدام ماه گذشته چین، تغییر بنیادین اساسی در بازار 
ایجاد کرد و به معنای تقاضای قویتــر برای مس به 
خصوص از سوی شبکه برق چین در دو تا پنج سال 

آینده خواهد بود.
تحلیلگران گلدمن ساکس نیز اظهار کردند: فلزاتی 
مانند مس تحت تاثیر تقاضا برای توسعه انرژی سبز 

ممکن است روند صعودی داشته باشند.
به گفته لیتون، مصرف مس در بخشهای خودروسازی 
و برق به میزان ۲.۳ میلیون تن در پنج سال آینده رشد 

خواهد کرد و تقریبا سه چهارم از رشد تقاضای جهانی 
پیش بینی شده به حساب می آید. خودروهای برقی به 
طور متوسط سه برابر بیشتر از خودروهای دارای موتور 
احتراق داخلی حاوی مس هستند و مس در توربینهای 
بادی و متصل کردن منابع تجدیدپذیر تولید برق به 

شبکه نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.
چین با انتظار برای افزایش تقاضا، امسال به انبار کردن 
مس پرداخته و ممکن است ۸۰۰ هزار تن مس انبار 
کرده باشد. رشد قیمت یوان در برابر دالر در معامالت 
روز چهارشنبه مس را برای خریداران چینی ارزانتر 

ساخت.
افزایش قیمت مس همچنین تحت تاثیر اختالالت 
عرضه ناشی از محدودیتهای وضع شده برای مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا بوده اســت. شرکت معدنی 
آنتوفاگاستای شیلی روز چهارشــنبه اعالم کرد که 
تولیدش در سه ماهه ســوم ۴.۶ درصد نسبت به سه 

ماهه پیش کاهش پیدا کرده است.

سرپرســت معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ۹۰۵ 
پروانه بهره برداری، ۵۰ درصد به دالیل مختلف از جمله 
تحریم ها، شــیوع بیماری کرونا و کمبود بودجه های 

دولتی به صورت نیمه راکد و نیمه فعال هستند.
به گزارش ایسنا؛ محمد توکلی اظهار کرد: در حال حاضر 
تعداد پروانه های بهره برداری معتبر در اســتان ۹۰۵ 
پروانه بوده، همچنین برخی از پروانه های بهره برداری 
در فهرست مزایده قرار دارند که ۱۳۴ پروانه مربوط به 
این تعداد است. وی افزود: از ۹۰۵ پروانه بهره برداری، ۵۰ 
درصد به دالیل مختلف از جمله تحریم ها، شیوع بیماری 
کرونا و کمبود بودجه های دولتی به صورت نیمه راکد و 
نیمه فعال هستند و ممکن است به طور مثال در سال تنها 
دو تا سه ماه فعالیت کنند، همچنین ۴۲۶ معدن از این 

تعداد فعال هستند و در تمام طول سال کار می کنند.
توکلی خاطرنشان کرد: از ۹۰۵ پروانه بهره برداری، ۵۰ 
درصد مربوط به مصالح ساختمانی است. نباید تصور 

کرد که به طور مثال نصف معدن های ما ســنگ آهن 
بوده اند که اکنون تعطیل شده اند. در حال حاضر معادن 
فلزی، خاک صنعتی، سنگ تزئینی و... فعال هستند و 
تعدادی از معادن از جمله معادن سنگ الشه، گچ  خاکی، 
مخروط کوهی، شن  و ماسه به علت کاهش پروژه های 
عمرانی به  صورت نیمه فعال و راکد درآمده اند. سرپرست 
معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی با اشاره به لزوم توجه به منطقه 
خواف، تصریح  کرد: میزان ذخیره استان، ۲.۷۷ میلیارد 
تن اســت که ۱.۲ میلیارد تن از این تعداد در منطقه 
خواف قرار دارد. این منطقه پتانســیل بســیار باالیی 
داشته و سرمایه گذاری در این منطقه توجیه اقتصادی 

باالیی دارد.
وی ادامه داد: مــا در حال حاضر حــدود ۴۱ میلیون 
تن تولید داریم که این میزان اســتخراج اسمی بوده، 
اســتخراج واقعی کمتر از این میزان و حدود ۳۰ تا ۳۵ 
میلیون تن اســت. توکلی در خصوص آمار اشــتغال 

معادن در استان عنوان  کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار نفر 
به  طور مستقیم در بخش معادن استان کار می کنند و 
سرمایه گذاری در این بخش، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان 
بوده  است. در سال ۹۹، ۲۲ پروانه  بهره برداری جدید با 
ذخیره ۱۱.۵ میلیون تن صادر و میزان ۶۹۸ هزار تن نیز 
به تولیدات اضافه شده ، ۱۷۶ نفر نیز از ابتداء سال ۹۹ به 

نیروی انسانی این بخش افزوده  شده اند.
سرپرســت معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در 
زمینه تامین زیرســاخت های بخش معادن در استان 
قدم های خوبی برداشته  شده  است. ما حدود ۴۰ هزار 
کیلومتر مربع از پهنه استان را به چند شرکت خصوصی 
و دولتی داده ایم که حدود ۵۰ درصد مساحت استان 
اســت. در حال حاضر چهار پهنه تحت اکتشاف قرار 
گرفته اند و پیش بینی می شــود تا پایان سال ۹۹، ۵۰ 
درصد مساحت که از نظر زمین شناسی، پتانسیل مواد 

معدنی فلزی دارند، مشخص خواهند شد.

کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملل متحد 
)انکتاد( پیش بینی کــرد که ارزش تجارت جهانی 
با وجود نشــانه هایی از بهبود در ســه ماهه سوم، 
بین هفت تا ۹ درصد در ســال ۲۰۲۰ کاهش پیدا 

می کند.
به گزارش ایسنا، انکتاد اعالم کرد هیچ منطقه ای 
از افت ۱۹ درصدی تجارت جهانی در سه ماهه دوم 
مصون نماند و پاندمی ویروس کرونا همه اقتصادهای 

جهان را با اختالل فعالیت روبرو کرد.
تجارت جهانی در سه ماهه سوم تا حدودی بهبود 
پیدا کرد با این حال حدود ۴.۵ درصد نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان داد. تجارت 
تجهیزات دفتر خانگی و لوازم پزشکی در سه ماهه 

ســوم افزایش یافت و در مقابل بخشهای خودرو و 
انرژی ضعیفتر شدند. رشــد بخش منسوجات هم 

قوی بود.
انکتاد در پیش بینی اولیه، رشد سال به سال تجارت 
در سه ماهه چهارم را سه درصد کمتر برآورد کرد اما 
خاطرنشان کرد ابهامات به دلیل تحوالت پاندمی 
ادامه یافته اســت. اگر جهش پاندمی در ماههای 
آینده تشدید شود، فضا برای سیاستگذاران وخیمتر 
شده و سیاستهای محدودیت تجارت افزایش یکباره 

پیدا خواهند کرد.
طبق گزارش انکتــاد، صادرات چیــن پس از این 
که در ماههای نخســت ســال میــالدی جاری 
دچار کاهش شــده بود، در ســه ماهه سوم بهبود 

قوی داشت و نرخ رشــد ســاالنه ۱۰ درصد را به 
ثبت رســاند. در مجموع ســطح صادرات چین در 
۹ ماه نخست امسال با مدت مشــابه سال ۲۰۱۹ 
قابل مقایســه بود. تقاضای چین بــرای کاالهای 
وارداتی برخالف ســایر اقتصادهای بزرگ جهان، 
 پس از کاهش در ســه ماهه دوم، در سه ماهه سوم 

بهبود یافت.
بر اساس گزارش رویترز، ســازمان جهانی تجارت 
)WTO( اوایل ماه جاری پیش بینی کرد تجارت 
جهانی کاال امسال ۹.۲ درصد کاهش پیدا می کند 
و بهبود در ســال ۲۰۲۱ تحت تاثیر قرنطینه های 
بیشــتر برای مقابله با موج دوم شــیوع کووید ۱۹ 

ضعیفتر خواهد بود.

سهم تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از بازار هند در 
ماه سپتامبر به پایینترین میزان در چهار ماه اخیر 
نزول کرد و در مقابل سهم آفریقا به باالترین حد در 

یک سال گذشته رسید.
به گزارش ایســنا، واردات نفت هند از عراق در ماه 
میالدی گذشته حدود ۱۸ درصد در مقایسه با ماه 
اوت کاهش یافت که به دلیل تولید کمتر این کشور 
برای جبران مازاد تولیدش تحت توافق اوپک پالس 
بود. خرید کمتــر از عراق و ســایر تولیدکنندگان 
منطقه ای، ســهم نفت خاورمیانه از بازار هند را در 

سپتامبر به حدود ۶۱ درصد رساند.
اوپک و متحدانش شامل روسیه در قالب گروه اوپک 
پالس در حال حاضر تولیدشان را ۷.۷ میلیون بشکه 

در روز محدود کرده اند و از عراق خواسته اند تا پایان 
دسامبر با کاهش بیشتر تولید، به جبران تولید باالتر 

در ماههای گذشته بپردازد.
به گفته احسان الحق، تحلیلگر رفینیتیو، صادرات 
خاورمیانه در ســپتامبر به دلیل محدودیت تولید 
اوپک پالس کاهش پیدا کرد. عراق هم برای کاهش 

بیشتر عرضه تحت فشار قرار گرفت.
مجمــوع واردات نفت هند در ســپتامبر به ۳.۴۸ 
میلیون بشکه در روز بالغ شــد که حدود ۹ درصد 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ۱۲ درصد 

نسبت به اوت کاهش داشت.
نفت آفریقا ۲۱ درصــد از واردات نفت هند در ماه 
میالدی گذشته را تشــکیل داد که باالترین سهم 

ماهانه از ســپتامبر ســال ۲۰۱۹ تاکنون بود. نرخ 
حمل ارزانتر و قیمت رقابتی تر نفت برنت در مقایسه 
با قیمت پایه دوبی، خرید نفت آفریقا را برای هند 

جذاب کرد.
هند در سپتامبر برای نخســتین بار در سه سال و 
نیم گذشته از کشورهای مشــترک المنافع نفت 
خریداری نکرد. ســهم نفت آمریکای التین هم از 
حدود ۱۰ درصد در اوت به هشت درصد در سپتامبر 

کاهش یافت.
بر اساس گزارش رویترز، واردات کمتر از خاورمیانه، 
ســهم اوپک از واردات نفت هند در ســپتامبر را 
کمتر کرد و به حدود ۷۴ درصد در فاصله آوریل تا 

سپتامبر رساند.
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همتی  مطرح کرد

سرمقاله

يادداشت

بار مالی 
طرح مسکن استیجاری

دالیل شکاف  نرخ 
خرید و فروش ارز

طرح اجــاره داری حرفه ای 
نشــان می دهد بدنــه ای از 
نظــام اجرایی فعلــی یعنی 
وزارتخانه راه و شهرســازی 
 با همکاری شــهرداری بــه موضوع مســکن تفکر و 
ایده پــردازی می کنــد و ارائه طرح مــی دهد؛ ولی 
طبیعتا داشتن طرح و ایده تکمیل کننده هدف غایی 
 و نهایی نیســت. چنین طرح هایی ابــزار و الزاماتی 
می خواهد که به نتیجه برســد. نکته نخست در مورد 
 این طرح این است که در این برنامه ها گزارش می شود 

که زمین های ۹۹ ساله... 

  منصور غیبی، کارشناس 
مسکن 

  هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
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تشویش
4۹میلیونسهامدار

شرایطرکودبه
خردهفروشیبازگشت

فاصله نرخ خرید و فروش دالر در صرافی های بانکی تا 4 هزار تومان افزایش یافت

مداخله هزینه ساز در بازار ارز
صفحه۳
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دولت  ناتوان  از اجاره داری  حرفه ای 
کارشناسان   معتقدند   منابع  الزم   برای  طرح   مسکن   استیجاری   نامشخص   است 

با افت شاخص کل و ریزش بازار سرمایه در هفته های 
اخیر بسیاری از سهامداران خسارات بسیاری دیدند 
و برخی از این افراد نیز با بیرون کشیدن سرمایه خود 
از بورس به سمت بازارهای دیگر رفته اند. رشد بورس 
در ماههای گذشته و رشد شاخص تا کانال دو میلیون 
تومانی و تشویق دولت برای حضور مردم در بورس 
موجب شد تا عده ای بسیاری از مردم بازار سرمایه 
را برای بازدهی پس انداز خود انتخاب کنند. اما این 
روزها شنیده ها حاکی از این است که حقوقی  ها پیش 
از ریزش شاخص کل از این بازار خارج شده اند. حال 
این سوال پیش می آید که عواقب حمایت های غیر 
مسئوالنه و تشویق مردم به حضور در بورس بر عهده 
کیست. از طرفی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز تاثیرات 

خود را بر بازار سرمایه گذاشته...

گزارش شهریور ماه شامخ )شاخص مدیران خرید( 
نشــان دهنده بازگشت به شــرایط رکود به بخش 
خرده فروشی اســت. عدد شــامخ کل پایین تر از 
۵۰، مفهوم رکود را دارد. مرور این عدد در ماه های 
گذشته نشان می دهد که عدد شامخ کل در خرداد 
۵۰.۸۹، در تیرماه ۳۷.۵۰ و در مرداد افزایش یافت 
۵۱.۱۹،  اما در شهریور باری دیگر کاهش یافته و به 
عدد ۳۸.۷۸ رســید که به معنای بازگشت شرایط 
رکود به بخش خرده فروشــی اســت. همچنین بر 
اســاس گزارش دوره پنجم طرح شاخص مدیران 
خرید )PMI( خرده فروشی مربوط به شهریور ۹۹،  
شاخص موجودی مواد اولیه )۴۳.۸۸( در شهریور، 
بیشترین و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 

)۳۳.۶۷( در شهریور، کمترین...



اقتصاد2
ایران وجهان

عرضه ۱۹۳ میلیون دالر و معامله 
۶۲ میلیون دالر در سامانه نیما

بانک مرکزی در گزارش معامالت سامانه نیما از 
افزایش عرضه حواله های ارزی و انجام معامله در 

این سامانه در روز کاری چهارشنبه خبر داد.
به گزارش ایرنا بــه نقل از روابــط عمومی بانک 
مرکزی، )۳۰ مهرمــاه( در ســامانه نیما )نظام 
یکپارچه معامــالت ارزی(  ۱۹۳ میلیون دالر به 
صورت حواله ارزی عرضه شد و از این میزان، ۶۲ 
میلیون دالر با میانگین موزون هر دالر ۲۶۲۰۰ 
تومان معامله شد. همچنین روز چهارشنبه و در 
هفتمین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود 
۶۰ میلیون دالر ارز به صورت اســکناس در بازار 
متشکل معامالت ارزی در نرخ های حاشیه بازار 
عرضه شد که از این میزان، حدود ۱.۷ میلیون دالر 

توسط صرافی ها خریداری شد.
بانک مرکزی هفته گذشته در راستای مدیریت 
بازار اعالم کرد؛ میزان عرضه حواله ارزی در سامانه 
نیما را افزایش خواهــد داد و همچنین روزانه ۵۰ 
میلیون دالر به صورت اسکناس در بازار ارز عرضه 
خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان این اقدام بانک 
مرکزی به افزایش فشار فروش در بازار ارز و جمع 
آوری نقدینگی سرگردان منجر شده است که به 

اصالح و تعدیل  قیمت ارز کمک کرده است.

خبر خوش برای منتظران مسکن مهر
عضو هیات مدیره ســازمان ملی زمین و مسکن، 
گفت: تا پایان آبان ماه جــاری پروژه  های دارای 
متقاضی بدون مشــکل دولتی اعم از تفاهمنامه 
سه  جانبه و تعاونی در شهرهای باالی ۲۵هزار نفر 

جمعیت به اتمام می رسد.
به گــزارش خبرآنالین، محمد مهــدی بلوردی 
افزود: در راســتای بررسی آخرین وضعیت پروژه 
های مسکن مهر ۶ استان، نشســتی به صورت 
ویدئو کنفرانسی برگزار  و آخرین وضعیت پروژه 
های استان های آذربایجان غربی، مرکزی، فارس، 

همدان، کرمان و قزوین بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: تقریبا پروژه های تمامی این 
استانها پیشرفتی باالتر از ۹۰ درصد داشته اند و 
واحدهای اندکی در هر شهر باقی مانده که با نهایت 

سرعت و پیگیری در حال اتمام هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آمارهای موجود به 
صورت لحظه ای در سامانه مدیریت مسکن مهر به 
روز می شود ،گفت: پیگیری های ما چه در ستاد و 
چه در استان ۲۴ ساعته است و تا زمان اتمام آخرین 
پروژه مسکن مهر در کشــور ادامه می یابد.  عضو 
هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تاکید 
کرد: دولت خود را مکلف به اتمام طرح مسکن مهر 
و تحویل تمامی این واحدها به متقاضیان می داند 
و تمامی مدیران وزارت راه و شهرسازی تمام تالش 
خود را به کار بسته اند تا پرونده مسکن مهر تا پایان 

آبانماه در استان ها بسته شود. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
777 کیلومتر مسیر استاندارد 
و ایمن دوچرخــه در اصفهان 

احداث می شود
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفــت: ۷۷۷ کیلومتر مســیر ویژه، 
ایمن، اســتاندارد و پیوسته دوچرخه سواری 
در شهر اصفهان با دستور شهردار اصفهان در 

مناطق ۱۵ گانه شهر اجرا می شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، مسعود بنده خدا با اشاره به اهمیت 
توسعه مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواران 
اظهار کرد: با تصویب و تاکید اخیر شــورای 
هماهنگــی ترافیک اســتان و پیگیری های 
شــهردار اصفهان عملیات احداث مسیرهای 
دوچرخه آغاز و طبق برنامه ریزی های صورت 

گرفته تا پایان سال اجرایی می شود.
وی ادامه داد: این مســیر ها که تقریبا تمام 
معابر اصلی و شریانی شهر اصفهان را در بر می 
گیرد توسط کارشناسان معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان بررسی، طراحی 
و تدوین شده و برای آغاز عملیات اجرایی از 
طرف شهردار اصفهان به مناطق ۱۵ گانه ابالغ 

خواهد شد. 
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان تاکیــد کرد: این اقــدام با حمایت و 
پیگیری های شــهردار اصفهــان و با اولویت 
قراردادن فعالیت های یک ماهه اخیر معاونت 
حمل و نقل و ترافیک به سرانجام رسیده که 
امید است با همکاری مدیران مناطق تا پایان 

سال، اغلب مسیرها به بهره برداری برسد.

اخبار

معاون وزیر راه و شهرســازی 
با اشــاره بــه پایــان مهلت 
ثبت نام وام ودیعه مسکن در 
شب گذشته، گفت: پاالیش 
اطالعات متقاضیان در حال 
انجام است و ستاد مقابله با کرونا نیز می تواند مهلت معرفی 
و دریافت وام از بانک که تا ابتدای دی ماه است را تمدید 
کند. به گزارش ایرنا دومین مرحله از مهلت دولت برای 
ثبت نام وام ودیعه مسکن شب گذشته به پایان رسید و 
اکنون وضعیت ثبت نام بسیاری از مستاجران در مرحله 

)انتظار استعالم( قرار دارد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بعد از مصوبه تمدید، 
۱۹۵ هزار ثبت نام جدید در سامانه مسکن ملی ثبت شده 
است که مدت زمان پاالیش اطالعات را افزایش خواهد 
داد. پاالیش اطالعات و تایید نهایی به تدریج انجام خواهد 
شد، بنابراین مستاجرانی که هنوز پیامک تایید نهایی را 
دریافت نکردند نباید نگران حذف خود از روند پاالیش و 
معرفی به بانک باشند. وزارت راه اعالم کرد که در مجموع 
۶۶۰ هزار نفر به عنوان متقاضیان واجد شرایط مدارکشان 
بررسی و برای دریافت وام به بانک معرفی شده اند و این 

رقم ممکن است به ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرســازی روز پنج شنبه )اول آبان( 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: سیستم بانکی تا پایان 
دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود را نزد بانک 

تکمیل کردند این وام را اعطا خواهد کرد، اما بســیاری 
از مستاجران نگران هستند که از این زمان، جا بمانند و 
نتوانند مدارک خود را تکمیل و وام بانکی را دریافت کنند.

»محمود محمودزاده« افزود: ممکن است با مصوبه ستاد 
ملی کرونا این مهلت نزد بانک ها تمدید شود، بنابراین همه 
مستاجران واجد شرایط که در سامانه مسکن ملی ثبت 
نام داشتند و به بانک معرفی شدند مهلت دریافت وام را 

خواهند داشت.
وی گفت: برآورد دولت این است که به ۷۰۰ هزار نفر وام 

ودیعه مسکن تعلق خواهد گرفت. اعتبار در نظر گرفته 
شده نیز ۲۰ هزار میلیارد است.

طبق مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، مســتأجران 
بدون مسکن دارای اجاره نامه رســمی با کد رهگیری 
می توانستند با مراجعه به سامانه جامع اقدام ملی مسکن، 

برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کنند.
رقم این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، ۸ کالنشهر باالی 
یک میلیون نفر،  ۳۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۱۵ 
میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است که در دو مدل 

با سررسید یک ساله و ۳ ساله به بانک عامل بازپرداخت 
می شــود. در مدل بازپرداخت یک ساله، مستأجران در 
مدت یک سال، فقط سود تسهیالت معادل یک دوازدهم 
را پرداخت می کنند که مبلغ اقساط ماهانه آن در تهران 
۵۴۰ هزار، کالنشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار 
 تومان است؛ اصل وام در پایان یک سال به بانک بازگردانده 
می شود. در مدل بازپرداخت ۳۶ ماهه نیز اصل و سود وام 
با نرخ سود ۱۳ درصد مستهلک شده و رقم اقساط ماهانه 
آن برای وام ۵۰ میلیونی، یک میلیون و ۶۶۰ هزار، وام ۳۰ 
میلیونی ۹۹۶ هزار و ۴۲۹ و وام ۱۵ میلیونی ۴۹۸ هزار و 

۲۰۰ تومان تعیین شده است.

پاسخ به دو نگرانی متقاضیان وام ودیعه 
مسکن

وزارت راه و شهرســازی نیــز دو روز پیــش اعالم کرد 
متقاضیانی که داوطلب دریافت وام ودیعه مسکن شده 
و ثبت نام را انجام داده اند و هنوز پیامکی دریافت نکرده اند 
باید به سامانه طرح اقدام ملی مراجعه کرده و در بخش 
مشــاهده درخواســت با ثبت کدملی، وضعیت خود را 
استعالم کنند. چنانچه امکان ورود برای آنها فراهم نشد، با 
انتخاب فراموشی رمز عبور و دریافت کد برای متقاضیان، 
این امکان فراهم خواهد شد. وزارت راه در پاسخ به نگرانی 
آن دسته از متقاضیان که شماره تلفن همراه آنها به نام فرد 
دیگری است نیز اعالم کرد: الزامی برای ثبت شماره همراه 
به نام سرپرست خانوار نیست و شماره همراه تنها برای 

اطالع رسانی به متقاضیان مطالبه می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

احتمال تمدید مهلت دریافت وام اجاره از بانک ها

برنامه جدید ایران برای تهاتر 
نفت با کاال

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: تامین کاالهای مورد نیاز کشور اعم از 
کاالهای اساســی و ضروری و همچنین مواد 
اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست 

تهاتر کاال با نفت است.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه 
مشترک وزرای صمت، نفت و جهاد کشاورزی 
افزود: روش تهاتر یکی از شیوه های کالسیک 
مقابله با تحریم ها و توســعه تجارت خارجی 

کشور هاست.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر که آمریکا 
برای جلوگیری از مبادالت پولی و بانکی ایران 
انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کاال 

با نفت می تواند گره گشا باشد.
همتی گفت: با توجه به پیشینه انجام برنامه 
تهاتر کاال در کشــورمان، برنامــه موجود در 
ابعادی بزرگ تر و در دو مرحله اجرا می شود 
که مرحله نخست آن شامل تامین کاالهای 
اساســی و مرحله دوم آن شــامل کاالهای 
ضروری و مــواد اولیه مورد نیــاز واحدهای 

تولیدی خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: با اجرای این 
برنامه شــاهد تحول بزرگی در حوزه تجارت 
خارجی کشــور خواهیم بود و حتماً تجارت 

خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد.

ایجاد پنجره واحد برای واردات کاال  
از طریق صادرات نفت

وزیر نفت با اشاره به موافقت رئیس جمهوری 
با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره ای 
واحد به منظور واردات کاال از طریق صادرات 
نفت با هدف سرعت بخشــی به کارها، گفت: 

از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در نشســتی 
مشــترک بــا وزیــران صنعت، معــدن و 
تجارت)صمت(، جهادکشاورزی و رئیس کل 
بانک مرکزی درمحل وزارت صمت گفت: با 
توجه به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد 
وزارت نفت ما باید یک پنجــره واحد ایجاد 
کنیم برای این که کارها به سرعت انجام شود 
و وقت مردم در رفت وآمد میان دســتگاهها 

تلف نشود.
وی افــزود: نتیجــه کار هم باید ســریع به 

متقاضی اعالم تا تکلیف مشخص شود.
وزیر نفت گفت: مــا باید دربــاره چارچوب 
تشکیل این پنجره واحد، تصمیم گیری کنیم 
و دســتگاه های متقاضی و دستگاه هایی که 
باید عملیات ستادی را انجام دهند کار را آغاز 
کنند تــا واردات کاال از طریق صادرات نفت 
انجام شود ضمن این که ان شــاء اهلل از هفته 

آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم.

شرایط برای افزایش صادرات کشور 
در نیمه دوم سال ۹۹ فراهم است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شــرایط 
برای افزایش صادرات کشور در شش ماهه دوم 
سال جاری فرآهم است و با تدبیر می توانیم 
در خصوص تامین کاالهای اساسی، مایحتاج 
ضروری مردم و همچنین مواد اولیه مورد نیاز 

بخش تولید گام های خوبی برداریم.
علیرضا رزم حســینی در جلســه مشترک با 
وزرای نفت، جهاد کشــاورزی، رییس بانک 
مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه و گمرک 
گفت: با توجه به دستور رئیس محترم جمهور 
در خصــوص هماهنگی دســتگاه هــا برای 
افزایش صادرات و همچنین تامین کاالهای 
مورد نیاز کشــور، این جلســه تشکیل شده 

است.
وی تصریح کــرد: پیــام ویژه این جلســه 
هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و وزرای 
اقتصادی برای مواجهه با اقدامات دشمن در 

جنگ اقتصادی تحمیلی است.
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت تاکید کرد: 
شرایط برای افزایش صادرات کشور در ۶ ماهه 
دوم سال فرآهم اســت و در سایه همدلی و با 
تدبیر، می توانیم در خصوص تامین کاالهای 
اساســی، مایحتاج ضروری مردم و همچنین 
مواد اولیه مورد نیاز بخــش تولید گام های 

خوبی برداریم.
رزم حسینی گفت: سابقه درخشان مردم عزیز 
کشــورمان در مقاطع حساس پس از انقالب 
اســالمی، موید این امر است که با هماهنگی 
و همراهی همه بخش ها از شــرایط سخت 

موجود نیز به خوبی عبور خواهیم کرد.

اخبار
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در حالی که نرخ دالر روز پنج شــنبه در صرافی های 
بانکی بار دیگر از ۲۹ هزار تومان فراتر رفته است، بسیاری 
از فعاالن بازار این سئوال را مطرح می کنند که آستانه 
پیشروی دالر کجاست و سقف و کف قیمت در کدام 
نقطه به ثبات خواهد رسید.  به گزارش خبرآنالین،علی 
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان می گوید 
الزم است مسئوالن بانک مرکزی دلیل این نوسانات و 

تالطمات را توضیح دهند تا مردم مطلع شوند.
 روز سه شــنبه ریزش نزدیک به چهارهزار تومانی 
قیمت دالر وضعیت پیچیده ای را در بازار ایجاد کرد 
و بسیاری از نوسان گیران با هراس از کاهش بیشتر 
قیمت نسبت به عرضه ارز و ســکه اقدام کردند اما از 
صبح روز چهارشــنبه ورق در بازار به آرامی در حال 
برگشتن است و قیمت ها روندی افزایشی را به تدریج 
تجربه می کنند . در آخرین روز کاری هفته نرخ دالر 
در صرافی های بانکی به ۲۹ هزار و ۲۸۰ تومان رسید 
تا بار دیگر در بازار آزاد زمزمه دالر سی هزار تومانی به 

گوش برسد اما دلیل این رفت و برگشت ها چیست؟
 بسیاری از معامله گران معتقدند ریزش هایی از این 
دست بازار را به شدت دچار بی ثباتی و بی اعتمادی 
می کند و بازگشــت از ســدهای مقاومتی را دشوار 
می سازد. بر این اساس چسبندگی باالی قیمت ها در 
این فضا، کاهش قیمت را حتی در صورت بروز اتفاقات 

اقتصادی و قابل اعتماد دشوار می سازد .
 سید حمید حسینی در گفتگو با خبرآنالین تاکید 
کرده بود در صورت بازگشــت بازار و کاهش فشــار 
روانی، دالر می تواند تا محدوده ۲۰ هزار تومان عقب 
نشینی کند این در حالی است که عقب نشینی روز سه 
شنبه هنوز دلیل روشنی ندارد . برخی معتقد بودند 
تقویت بایدن در نظرســنجی ها دلیل این امر است 
و برخی تزریق ارز را عامــل این مهم می دانند در هر 
صورت تخلیه این تاثیر در مدت زمانی کوتاه سئواالت 

فراوانی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
علی اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در 
گفتو با خبرگزاری خبرآنالین در پاسخ به این سئوال 
که دلیل نوســانات قیمتی چیســت و آیا این روند 
می تواند ادامه دار باشد و برگشــت قیمت بار دیگر 
اتفاق بیفتد، گفت: بهتر است ســابقه ای تاریخی را 
در این موضوع مورد اشــاره قرار دهیم. از فروردین 
ماه سال ۵۷ تا این زمان۱۲ نوبت ارزش پول ملی ما 
نصف شده یعنی نرخ دالر ۱۲ نوبت ضرب در ۲ شده 
، البته این اتفاق در باره سکه ۱۶ بار رخ داده و اینکه 
چرا این اتفاقات  افتاده و به چه علتی  اقتصادی کشور 
ما طوری بوده که ظرف ۴۲ سال ۱۲ نوبت باید پول 
ملی ما در مقابل پول کشور آمریکا به نصف کاهش 

پیدا کند،  بحثی طوالنی را می طلبد ، اتفاقات قبل از 
انقالب ، مثل اعتصابات،  و خساراتی که در هر انقالبی 
به هر حال به وجود می آید، اذیت های گروهک هایی 
که خود را طلبکار مردم و انقالب می دانستند و بعد از 
آن هم جنگ تحمیلی، ناسازگاری استکبار جهانی با 
انقالب نوپای ما، تازه کاری مسئولین نظام  و بی تجربه 
بودن و جوان و پر شر شور بودن آنها و ...زمینه را برای 

ایجاد این شرایط فراهم کرد.
وی تاکید کرد: در هر حــال اتفاقات دیگری هم رخ 
داد و اوضاع را به این صورت رقــم  زد ، به طوری که 
متوسط نرخ تورم  در این طول ۴۲ سال،  حدود ۲۱ 
درصد و متوسط افزایش نقدینگی هم ساالنه حدود 
۲۵ درصد  نشان داد.  از طرف دیگر فشار تحریم های 
ظالمانه استکبار جهانی و رفتاهای غیر اقتصادی برخی 

مسئولین، باعث این روند شد .
 به هر حال، نرخ تورم و حجــم نقدینگی و نرخ بهره 
ابزارهایی اســت که در دست بانک مرکزی کشورها 
برای اداره امور اقتصادی است ، با این ابزارها می شود  
نرخ توسعه و نرخ بیکاری را هم به سطح معقولی رساند 
.  وی با تاکید بر اینکه بحث درباره مضرات و مزایای 
تورم باید به زمانی دیگر موکول شــود ، توضیح داد: 
هرچند ممکن است برخی از اقتصاددانان باال بودن 
نرخ تورم را ام الفساد در یک اقتصاد بدانند ، ولی بوده 
اند اقتصاددان هایی که نرخ تورم باال را همچون روغنی 
برای روان کردن چرخ های اقتصادی کشورها دانسته، 
و حتی آنرا سودمند دانسته اند ، ما فعاًل وارد آن بحث 

نمی شویم.
او با تاکید بر اینکه دالیل اصلی نوسان باید روشن شود، 
گفت: سوالی که ذهن را به خود مشغول می کند این 

است که چرا این همه تالطم؟
 این کارشــناس بازار ارز در توضیح این مطلب ادامه 
داد: زمانی که مشاهده می شود، در تمام مدت عالوه 
بر روند صعودی قیمت ها، بارها با نوسانات و تالطمات 
ویران گر،باعــث خالی شــدن جیب مــردم به نفع 
گروهی سوداگر و رانتخوار می شود؛این سوال پیش 
می آید که چه کسانی یا چه گروه هایی در پشت این 
ویران گری اقتصادی قرار دارند و سوال مهم تر اینکه 
چرا مسئوالن اقتصادی کشور با داشتن قدرت تزریق 
بیش از ۸۰ درصد از ارز در کشور با آن گروه ها مقابله 
نمی کنند که هیچ، گاهی هم نادانسته، ذوق زده شده 
و با آن جریان ها همراه می شوند. وی گفت: امیدوارم 
مسئوالن بانک مرکزی به سرعت به این سئوال پاسخ 
دهند که آیا حداقل نمی شود جلوی این تالطمات 
مخرب را گرفت؟شــاید برای این کار هم مصالحی 

هست،الاقل دلیلش را بگویند،تا مردم هم بدانند.

گزارش شهریور ماه شامخ )شاخص مدیران خرید( 
نشان دهنده بازگشت به شرایط رکود به بخش خرده 

فروشی است.
عدد شــامخ کل پایین تر از ۵۰، مفهوم رکود را دارد. 
مرور این عدد در ماه های گذشته نشان می دهد که 
عدد شامخ کل در خرداد ۵۰.۸۹، در تیرماه ۳۷.۵۰ و 
در مرداد افزایش یافت ۵۱.۱۹،  اما در شهریور باری 
دیگر کاهش یافته و به عدد ۳۸.۷۸ رسید که به معنای 

بازگشت شرایط رکود به بخش خرده فروشی است.
همچنین بر اساس گزارش دوره پنجم طرح شاخص 
مدیران خریــد )PMI( خرده فروشــی مربوط به 
شهریور ۹۹،  شاخص موجودی مواد اولیه )۴۳.۸۸( 
در شهریور، بیشترین و شــاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان )۳۳.۶۷( در شهریور، کمترین مقدار 

شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.
از طرف دیگر بیشترین میزان تغییر مربوط به شاخص 
سرعت انجام و تحویل ســفارش ) ۳۰.۷۰-درصد( 
بوده که نشان دهنده رکود واحدهای خرده فروشی 
و بدتر شدن وضعیت فروش در شهریورماه نسبت به 

مردادماه است.
همچنین کاهش شاخص میزان فعالیت های انجام 
شده )تولید، ارائه خدمات و…( از ۵۱.۱۹ در مرداد به 
۳۸.۷۸ در شهریورماه و کاهش شاخص سرعت انجام 
و تحویل سفارش و یا فرآیند کار از ۵۵.۹۵ در مردادماه 
به ۳۸.۷۸ در شهریورماه بیانگر حرکت این بخش با 

عمق بیشتر به رکود است.

افزایش شاخص موجودی محصول نهایی 
در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام

از دیگر سو افزایش شاخص موجودی محصول نهایی 
در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام از ۴۴.۰۵ در مرداد 
ماه به ۵۱.۰۲ در شهریور ماه بیانگر عدم فروش کاال به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم است که در صورت 
تحریک نکردن تقاضا عالوه بر افزایش هزینه انبارداری 
محصوالت، برخــی از کاالهای فاسدشــدنی دچار 
مشکل خواهند شد. همچنین با کاهش این شاخص 
با توجه به این شاخص انتظار می رود برای تولید در 
ماه آینده با کاهش ظرفیت اســمی تولیدکنندگان 

مواجه باشیم.
شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در 
ماه آینده از ۴۸.۸۱ در مردادماه به عدد ۴۲.۸۶ شهریور 
ماه بیانگر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس 
تزلزل فعالین نسبت به آینده است که متاثر از وضعیت 
اقتصاد کالن کشور و وضعیت عدم ثبات در بورس، ارز، 

طال و … است.

کاهش ۲۱.۲۴ درصدی شــاخص میزان 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی

شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی نیز با کاهش ۲۱.۲۴ درصدی نسبت به ماه 
گذشته نشــان دهنده رکود و تعطیلی واحدهای 
خرده فروشــی اســت و به تبع آن کاهش میزان 
فروش کاال و محصوالت اســت. در شاخص های 
»میزان سفارشــات جدید مشــتریان« به میزان 
۱۶.۸۱ کاهش نسبت به ماه قبل و »میزان فروش 
کاالها و خدمات« به میزان ۱۱.۸۴ کاهش نسبت 
به ماه قبل، مشاهده می شود که همگی این عوامل 
در کنار »ســرعت انجام و تحویل ســفارش و یا 
فرایند کار« با کاهش ۳۰.۷۰ نســبت به ماه قبل، 
 منجر به کاهــش ۲۴.۲۴ درصد عدد شــامخ کل 

شده است.
همچنین بی ثباتی و نوسانات نرخ ارز موجب شده تا 
میزان صادرات کاال در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه 

گذشته به میزان ۱۷.۰۵ درصد کاهش یابد.
این در حالی اســت که گزارش دوره چهارم طرح 
»شامخ« )شاخص مدیران خرید( حاکی از بهبود 
وضعیت خرده فروشــی در مرداد نســبت به تیر 
بود و در شــاخص های »میزان سفارشات جدید 
مشتریان«، »میزان اســتخدام نیروی انسانی« و 
»میزان فروش کاالها و خدمات«، افزایش نسبت 
به تیرماه مشاهده می شد که همگی این عوامل در 
کنار »ســرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند 

کار«، منجر به افزایش عدد شامخ کل شده بود.

شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید )شــامخ(، شاخصی است 
که به صورت ماهانه، اطالعات مــورد نیاز فعاالن 
اقتصادی، سرمایه گذاران و همچنین برنامه ریزان 
کشور در مورد وضعیت رونق و رکود را بیان می کند. 
این شاخص از طریق جمع آوری اطالعات از مدیران 
مهم ترین بنگاه های اقتصادی )دارای بیشترین ارزش 
افزوده، میزان تولید و نیروی انســانی(، تهیه شده 
و بر اســاس آن اطالعات واقعی )و نه حدس یا نظر 
شخصی(، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل 
»مقدار تولید«، »سفارشات جدید«، »سرعت انجام 
و تحویل سفارش«، »موجودی مواد اولیه« و »میزان 
استخدام شرکت« در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل 
)بیشتر، کمتر یا مانند( دریافت می شود. موسسات 
جهانی معتبر نیز این شاخص را با همکاری بیش 
 از ۴۰ کشــور دنیا بــه صورت ماهانه محاســبه و

منتشر می کنند.

کارشناس ارشــد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی 
در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه 
زمان بندی عقب مانده ، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این 
ابزار مالی را بســیار باال خواهد برد. یاسر مرادی در گفتگو 
با مهر با اشــاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی، بانک مرکزی در اجرای قانون 
جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان بندی 
عقب مانده است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید 
صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار باال خواهد برد. این 
مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است 
که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می شود اما 
با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از 
این قانون هنوز برآورده نشده است. برای اجرای قانون جدید 
صدور چک، قانون گذار یک زمانبندی سه مرحله ای را برای 

اجرایی شدن تبصره ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و 
ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می توان گفت در این قانون، ۳ ماده بســیار 
مهم وجود دارد که عبارتند از مــاده ۵ مکرر، ماده ۲۱ 
مکرر و ماده ۲۳. درباره مــاده ۲۳ می توان ادعا کرد که 
قوه قضائیه در اجرای این مــاده به خوبی عمل کرد و با 
اعطای کد رهگیری به چک های برگشتی، فرآیند صدور 
اجراییه و رســیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به 
شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. 
اما متأسفانه دو گام دیگر )شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ 
مکرر( که مســئولیت اجرای آن ها با بانک مرکزی بود، 
اصاًل وضعیت مطلوبی در اجرا نداشــته و بانک مرکزی 
عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان 
داده است. مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث 
رفع محرومیت از تسهیالت که باید توسط شورای تأمین 

استان ها بررسی شــود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر 
نداشــت و باید به محض ابالغ، پیاده سازی و عملیاتی 
می گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک 
به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم ترین 
ماده بازدارنده از صدور چک های بالمحل است، اجرایی 
نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ بانک مرکزی 
محدود شده است که در آن، بانک ها به پرداخت مبلغ 
چک از حساب های همان بانک مکلف شده اند که همین 

مورد را هم بسیاری از بانک ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش های مجلس نیز بر اهمال بانک 
مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشــت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی 
پیاده سازی زیرساخت ها برای اجرای کل قانون جدید 
صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ 

مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد 
را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت 
مسدودی و برداشت از حساب های مشتریان برابر ماده 
۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک ها 
ابالغ و نظــارت جدی کند. در حال حاضر بســیاری از 
بانک ها متأسفانه محدودیت های ماده ۵ مکرر را در مورد 
دارندگان چک برگشتی اجرا نمی کنند و بانک مرکزی هم 
هیچ ابالغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک ها 
نداشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
هم به درســتی و با دقت باال به همین نکته اشاره کرده 
است. مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک 
که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره 
کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور 
چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، 

ماده ۲۱ مکرر است. 

شرایط  رکود به خرده فروشی بازگشتبازار ارز در وضعیت ابهام 

بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک عقب مانده  است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید یک آبان ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه یک آبان ماه ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران، به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در بازار آزاد تهران پنج شنبه یک آبان ۱۳۹۹، قیمت 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۵ میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان است. همچنین هر سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۱۷ دالر و ۳۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۲۷ 

هزار و ۳۸۷ تومان است.

استان ها
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ایجاد مداخله موثر در بازار سرمایه
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی

در شرایطی که بازار سرمایه درگیر نوسان است و سهامداران نگران سرمایه خود شده اند دولت باید مانع ایجاد حباب قیمتی در بورس شود. این بدان معناست که همزمان با ورود پول به این بازار ضرورت دارد که شرکت های دولتی 
هر چه سریع تر به مردم واگذار شوند اما دولت از این فرصت به اندازه کافی استفاده نکرد. بازار سرمایه پس از رسیدن شاخص کل به مرز دو میلیون تومان دیگر رشد خاصی را تجربه نکرد و این ابهام برای سهامداران ایجاد شد که دولت 
دیگر تمایلی برای حفظ بازار سرمایه ندارد و نگرانی ها از این موضوع موجب خروج میزان بسیار باالیی از نقدینگی از این بازار و حرکت آن به سمت بازارهای دیگر شد. البته هر ساله در فصل بهار بازار بورس رشد چشمگیری می کند و 

در شهریور ماه اصالح می شود. پس بورس روند عادی خود را طی می کند اما کسانی که افق دید خود را بصورت کوتاه مدت در نظر گرفته اند در حال فروش سهام خود هستند.
در مدت اخیر دو اتفاق بزرگ در بورس افتاده است. یکی آمدن پول های جدید و دیگری افزایش تعداد سهامداران به تقریبا ۴۹ میلیون نفر. این بدان معنی است که بخش مهمی از جامعه درگیر بورس شده است. برای حمایت از بورس 
اینکه فقط دولت مردم را به سرمایه گذاری در این بازار تشویق کند،  کافی نیست. بلکه باید واگذاری های خود را در این بازار افزایش دهد. این مداخله مؤثر دولت در بورس است. به عنوان نمونه زمانی که شستا در بورس عرضه شد، 
سهم پایینی از این شرکت واگذار شد. دولت این امکان را دارد که پس از افزایش قیمت سهام این شرکت، درصد بیشتری از سهم خود در آن را از طریق بورس واگذار کند. از طرفی دیگر نتیجه انتخابات امریکا هم تنها در حد یک شوک 

سیاسی در بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود و در مجموع تا یک هفته در بازار تأثیرگذار خواهد بود و مجدداً بازار به روال خود باز خواهد گشت.

دهقانی زنگنه گفت: هیچ افزایــش قیمتی در نرخ 
بلیت هواپیما ها نخواهیم داشت و پول صندلی های 
خالی از مسافران دریافت نمی شــود.کاپیتان تورج 
دهقانی زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی 
کشــوری به همراه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از کانتر ها 
و مراحل پذیرش مســافر در ترمینال هــای ۱ و ۲، 
ایرساید، اتوبوس ها و رمپ فرودگاه مهرآباد و همچنین 
پرواز های در حال انجام برخی شرکت های هواپیمایی 

بازدید کرد.
براســاس این گزارش زنگنه در حاشیه این بازید در 
جمع خبرنــگاران گفت: بازدیــد میدانی به منظور 
اطمینان از رعایت دستورالعمل پذیرش حداکثر ۶۰ 
درصدی مســافر در هواپیما ها و دستورالعمل های 
بهداشتی ابالغ شده به شرکت های هواپیمایی صورت 
گرفت و شــرکت ها تا زمانی که این دستورالعمل از 
سوی وزارت بهداشت ملغی نشود ملزم به رعایت آن 
هستند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز نظارت جدی 

خواهد داشت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در این باره 
که شــرکت های هواپیمایی ۴۰ درصد مسافر خود 
را از دست می دهند با دســتور وزیر راه و شهرسازی 
تمهیداتی اندیشیده شــده تا بتوانیم از هفته آینده 
صورت های مالی شرکت های هواپیمایی به خصوص 
۶ ماهه اول سال را دریافت کنیم تا تسهیالتی از طریق 
دولت به آن ها پرداخت شود.زنگنه با اعالم این خبر که 
هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت و پول این 
صندلی های خالی از مســافران دریافت نخواهد شد 
افزود: ما در این ایام هیچ افزایش قیمتی نداریم و این 

پول را به هیچ عنوان از مسافران دریافت نمی کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری در باره افزایش 
قیمت توسط شرکت های هواپیمایی در روز های اخیر 
هم گفت: ســازمان هواپیمایی کشوری طبق ماده" 
۵" بند "ب" قانون این سازمان مسئول جلوگیری از 
رقابت مضر و مصالح عمومی است و از آنجا که تاکنون 
مشکالتی از ســوی چارتر کننده وجود داشت با لغو 
پرواز های چارتری از ۲۵ مهر به جز مسیر های کیش 
و قشم و مناطق نفت خیز هیچ مسیر دیگری مجاز به 
چارتر نیست. زنگنه در خصوص افزایش قیمت در این 
هفته که توسط برخی از شرکت ها صورت گرفته است، 
افزود: طبق فصول ســال های گذشته در زمان پیک 
پرواز قیمت ها براســاس بازار عرضه و تقاضا افزایش 
می یافت چرا که بازار تابع عرضه و تقاضا است.رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه شرکت های 
هواپیمایی براساس دامنه نرخی که برایشان تعریف 
شده هیچ افزایش قیمتی نداشتند افزود: جلساتی با 
وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان کمیسیون عمران 
مجلس و شــرکت های هواپیمایی برگزار و قرار شد 
که در هفته آینده در نشســتی مشترک به نتایجی 

دست یابیم.
زنگنه تاکید کرد: به یکی از شرکت های هواپیمایی در 
بازدیدی که به عمل آمد به دلیل اشکال در تهویه داخل 
هواپیما در پرواز تهران- قشم تذکر جدی داده شد و 
دستور کاهش پرواز ها در همان مسیر صادر شد.رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: چنانچه مسافران 
با عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی مواجه شوند 
می توانند با تلفن های سازمان هواپیمایی کشوری به 
صورت شبانه روز تماس حاصل کنند و یا با اسکن بارکد 
فرم های نظرسنجی داخل هواپیما به صورت مستقیم با 

سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط باشند.

با افت شــاخص کل و ریزش 
بازار ســرمایه در هفته های 
اخیر بسیاری از سهامداران 
خسارات بســیاری دیدند و 
برخی از این افراد نیز با بیرون 
کشیدن سرمایه خود از بورس به سمت بازارهای دیگر 

رفته اند. رشد بورس در ماههای گذشته و رشد شاخص 
تا کانال دو میلیون تومانی و تشویق دولت برای حضور 
مردم در بورس موجب شد تا عده ای بسیاری از مردم بازار 
سرمایه را برای بازدهی پس انداز خود انتخاب کنند. اما 
این روزها شنیده ها حاکی از این است که حقوقی  ها پیش 
از ریزش شاخص کل از این بازار خارج شده اند. حال این 
سوال پیش می آید که عواقب حمایت های غیر مسئوالنه 

و تشویق مردم به حضور در بورس بر عهده کیست.
از طرفی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز تاثیرات خود را بر بازار 

سرمایه گذاشته و ســهامداران را نگران آینده این بازار 
کرده است. در چند روز اخیر نوسانات قیمت ارز به عنوان 
یکی از عوامل تاثیر گذار بر شاخص بورس مطرح شده 
است و گمانه زنی های مختلفی در رابطه با آن وجود دارد. 
برخی عنوان می کنند که شاخص بورس معکوس قیمت 
ارز در حال حرکت است و زمان یکه ارز کاهش پیدا کند 
نقدینگی از این بازار به سمت بورس ورود پیدا می کند و 
سبب رشد شاخص می شود اما برخی دیگر نظر متفاوتی 
دارند که هر چقدر دالر افزایش پیدا کند شــاخص هم 

رشد پیدا می کند یعنی شاخص رابطه مستقیم با افزایش 
قیمت دالر دارد. به هر صورت آنچه مسلم است این است 
که دولت برای رسیدن به اهدافی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در بازار سرمایه دخالت کرد و همین مسئله 
باعث شد تا بازار ســرمایه از حالت بازار به نابازار تبدیل 
شود. بازاری که با حمایت های دستوری و آشکار رونق 
گرفت و با یک اختالف نظر ســاده بین وزارت اقتصاد و 
نفت به فاز اصالحی وارد شد و با دخالت های بی مورد نیز 

زمان پایان اصالح آن به تعویق افتاد.

عواقب حمایت های غیر مسئوالنه و تشویق به حضور در بورس بر عهده كیست؟

تشویش  ۴۹ میلیون سهامدار
 خروج حقوقی  ها پیش از ریزش شاخص كل

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جهان ساز از رشد ۴ درصدی خرید تضمینی برگ 
سبز چای خبر داد و گفت: ۱۳۰ هزار تن برگ سبز 
چای از چایکاران خریداری شده است.حبیب جهان 
ساز رئیس ســازمان چای از رشد ۴ درصدی خرید 
تضمینی برگ سبز چای خبر داد و گفت: بنابر آخرین 
آمار ۱۳۰ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۵۱۰ 
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است. او 
افزود: تاکنون ۴۲۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
از مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی پس از 
تامین اعتبار به حسابشــان واریز می شود.به گفته 
جهان ساز، ۴۶ درصد برگ ســبز چای خریداری 
شده درجه یک و ۵۶ درصد درجه ۲ است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل یک تا ۲ درصد میزان برگ 

سبز درجه یک رشد داشته اســت. رئیس سازمان 
چای با بیان اینکه حداقل ۳۰ درصد نیاز کشور در 
داخل تامین می شود، گفت: تاکنون ۳۰ هزار تن چای 
خشک استحصال شده و پیش بینی می شود که آمار 
نهایی برداشت به ۱۳۲ هزار تن برسد. جهان ساز از 
ثبات قیمت چای نسبت به ۲ ماه گذشته در بازار خبر 
داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو چای خشک با نرخ 
۴۰ تا ۶۵ هزار تومان در بازار عرضه می شود، هر چند 
ممکن است چای با کیفیت تر با نرخ های باالتری هم 
عرضه شود.او از بهبود وضعیت فروش چای در فصل 
زمستان خبر داد و گفت: چای مشمول قیمت گذاری 
نیست و مســئوالن ذی ربط باید بر اختالف عمده 

فروشی و خرده فروشی نظارت کنند.

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه نباید کارگرانی 
که به کرونا مبتال می شوند، تعدیل یا تهدید به اخراج 
کنیم، گفت: همچنان که بر رعایت فاصله اجتماعی و 
زدن ماســک و جریمه افراد خاطی تاکید داریم باید به 
وضعیت کارگران و نیروهــای کاری که به کرونا مبتال 
شــده اند اهمیت بدهیم و آنها را حمایت کنیم.حمید 
نجف اظهار کرد: برخی از کارفرمایان در ماههای اخیر با 
کارگرانی که کرونا گرفته اند برخورد منصفانه ای نداشتند 
و به جای آنکه رسیدگی بیشتری نسبت به وضعیت آنها 
داشته باشند، کارگرانی که مبتال شده اند را بعد از دو هفته 
قرنطینه در مقابل چشم دیگر همکاران تعدیل کرده یا در 
محیط های کاری تنزل داده اند. وی ادامه داد: این اتفاقات 
باعث شده تا کارگرانی هم که ناخواسته کرونا گرفته اند از 
ترس بیکار شدن و عدم تمدید قرارداد کار، بیماری خود 
را مخفی کنند تا به سرنوشت همکارانشان دچار نشوند 
در حالی که این رفتار و بی تدبیری پیامدهای ناگواری 
به دنبال دارد چه بسا کارفرما خود به این بیماری دچار 
شود و به خانواده اش منتقل کند یا محیط کار و دیگران 
به دلیل این رفتار غیرمنصفانه و نادرست آلوده و بیماری 
سرایت کند. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید 
با افرادی که دچار کرونا شــده اند با زبان تهدید سخن 
بگوییم، گفت: تهدید بیماران کرونایی نتیجه اش افزایش 

آمار وحشتناک ابتال به کووید ۱۹ در جامعه خواهد بود؛ 
بنابر این انتظار این است که حداقل در جامعه کارگری 
زبان حمایت را جایگزین تهدید کنیم و فراموش نکنیم 
کارگران در دوران کرونا تولید را زنده نگه داشته اند لذا 
در این شرایط آنها را از امرار معاش و اندک درآمدی که 
به دست می آورند، محروم نکنیم. نجف با انتقاد از عدم 
حمایت از کارگرانی که به کرونا مبتال می شوند، اظهار 
کرد: کارگرانی که کرونا می گیرند باید مورد حمایت و 
مداوا قرار گیرند و نگران نباشند که از هیچ کجا حمایت 
نمی شوند و بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد یا اگر 
بعد از قرنطینه به سرکار برگشتند فرد دیگری جایگزین 
آنها شده باشد.متاسفانه بعضا مشاهده می شود افرادی 
که برای تست کرونا به برخی آزمایشگاهها فرستاده می 
شوند از ترس بیکار شدن و از دست دادن شغل یا تنزل 
رتبه تالش می کنند تا نتیجه آزمایش را تغییر بدهند 
و همه این اتفاقات به دلیل عدم حمایت از مبتالیان به 
کرونا می افتد.به گفته این کارشناس حوزه کار همچنان 
که بر رعایت فاصله اجتماعی، زدن ماسک و جریمه افراد 
خاطی تاکید داریم باید نسبت به چنین مواردی هم توجه 
نشان بدهیم و حمایت از یک کرونایی به حدی قوی باشد 
که او جرات اعالم بیماری خود را داشته باشد و از برخورد 

جامعه یا کارفرما نهراسد.

در شــرایطی کــه برخی 
فعاالن اقتصادی به دنبال 
توضیح علت کاهش بهای 
دالر در روزهای گذشــته 
در بازار ارز هســتند، بهای 
این ارز نوسانات شدیدی داشته است. مسئوالن از 
بازگشت آرامش به بازار ارز ایران سخن می گویند 
اما اثری از آرامش در بازار دیده نمی شود. در حالی 
شاهد ریزش نزدیک به ۴ هزار تومانی نرخ دالر در 
روزهای گذشته بوده ایم که نرخ این ارز باز هم در 
بازار افزایش یافته است. اختالف زیاد رقم خرید و 
فروش دالر در صرافی ها اتفاقی عجیب است که در 
بازار ارز حاکم شده است. گفته می شود این اختالف 
نشان می دهد افزایش قیمت ماندگار نیست و این 

بازار برای سرمایه گذاری مناسب نیست.
روز پنج شنبه پس از چند روزی که نرخ دالر ریزشی 
بود اولین نرخ فــروش دالر در تابلــوی صرافی ملی 
۲۹,۱۸۰ تومان بوده است. این در حالی است که این 

صرافی، حاضر به خرید دالر با نرخ ۲۵هزار تومان است، 
یعنی نزدیک به ۴۲۰۰ تومان اختالف. برخی فعاالن 
بــازار ارز از ریزش بهای دالر در بازارها ســخن گفته 
بودند. ریزشــی حدود دو هزار و ۷۰۰ تومان در ازای 
هر دالر. حتی با رسیدن بهای هر دالر به کمتر از ۲۸ 
هزار تومان، برخی از مسئوالن و کارشناسان از ریزش 
۴ هزار تومانی دالر گفته بودند. اما این روند نزولی ادامه 
دار نبود و دوباره در بازار ارز شاهد باال رفتن قیمت ها 
هســتیم. اتفاق مهم دیگری که در چند روز کاهش 
یافتن نرخ ارز افتاد این اســت که نرخ خرید دالر نیز 
کاهش پیدا کرد اما با جهش دوباره قیمت دالر قیمت 
خرید این ارز توسط صرافی ها افزایش پیدا نکرد و در 
همان محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان مانده است. دلیل 

این اختالف قیمت در خرید و فروش دالر چیست. 
این نکته قابل ذکر اســت که خرید و فروش ارز در 
صرافی ملی حدود ۴ هزار تومان تفاوت قیمت دارد. 
در حالی که در صرافی های دیگــر تفاوت خرید و 
فــروش حداکثر ۵۰۰ تا هزار تومان اســت. برخی 
صرافی ها معتقدند دلیل این امر کاهش تقاضا برای 
خرید اســت. همچنین در مقابل کاهش تقاضای 
خریــد از بازار، صرافــان را مجبور بــه ارز ارزان از 

مشتریان می کند. یوسف کاووسی کارشناس مسائل 
اقتصادی و مدیرکل اســبق بازرسی و حسابرسی 
داخلــی بانک مرکزی د با بررســی ایــن موضوع 
می گوید: این تفاوت قیمت در خرید و فروش دالر 
توسط صرافی ملی درست نیست و به نظر می رسد 
خبر از ادامه دار بودن کاهش نرخ ارز می دهد. وی 
ادامه داد: تقاضا برای دالر در بازار کم است، اما دلیل 

نمی شود که صرافی ملی بین خرید و فروش ارز این 
میزان تومان تفاوت بگذارد. در پایان به نظر می رسد 
بازار ارز همچنان در حال ســقوط است و به عقیده 
برخی از کارشناسان امکان دارد قیمت دالر تا مرز 
۲۳_۲۴ هزار تومان کاهش پیدا کند بنابراین بهتر 
اســت مردم از خرید و فروش های هیجانی در بازار 

ارز اجتناب کنند.

فاصله نرخ خرید و فروش دالر در صرافی های بانکی تا 4 هزار تومان افزایش یافت

مداخله هزینه ساز در بازار ارز

دالیل شکاف  نرخ خرید و فروش ارز
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

نوسان نرخ ارز همیشه ثابت نیست و نمی توان انتظار داشت همیشه صعودی یا همیشه نزولی باشد. ما شاهد بودیم که چند سال پیش نرخ ارز تا ۲۰هزار تومان هم رسید اما بعد از آن کاهش یافت و چندسالی به صورت نسبی ثابت ماند و دوباره 
نرخ ارز رشد کرد. نوسانات بازار ارز در هفته جاری به دلیل نااطمینانی بازار است و به هیچ وجه به متغیرهای بنیادی اقتصاد باز نمی گردد. هیج اتفاقی در اقتصاد به عنوان رونق تولید یا کاهش تولید نیفتاده است. یعنی در شرایط رکود قرار 
نداریم بلکه عکس مطلب صادق است. چراکه در هفته گذشته صندوق بین المللی پول که قبال گفته بود رشد اقتصادی ایران منفی ۵ درصد می شود رشد کمتری در ماه جاری پیش بینی نکرده است. بلکه عنوان کرد که سال آینده اقتصاد 

ایران احیا می شود. این بدان معناست که نهادهای مالی وضعیت را رو به بهبود می دانند. بنابراین در هفته جاری خبر منفی اقتصادی نداشتیم که مردم به دنبال بورس بازی، سکه بازی و سفته بازی بروند. 
واقعیت این است که انتظارهای تورمی در نرخ ارز نهفته است و ارز به پناهگاه اقتصادی مردم تبدیل شده است. مردم در مقطع کنونی به دلیل باالبودن قیمت مسکن و طال شاید نتوانند به راحتی با استفاده از آنها ارزش پول خود را حفظ کنند 
اما ارز به ارزان ترین و راحت ترین راه برای حفظ سرمایه مردم تبدیل شده است. پس همچنان به طور کلی تورم انتظاری یا عدم قطعیت را داریم. از این رو تا سیزدهم آبان ماه نقطه اوج عدم قطعیت در ایران و تمام بازارهای بین المللی خواهد 
بود. باید منتظر بمانیم چراکه این نوسانات تا هفته دوم آبان ماه ادامه دارد و در هفته سوم به بعد چون متغییر عدم اطمینان حذف می شود بازار تکلیف خود را خواهد دانست. به طور کلی نوسانات تا تعیین تکلیف انتخابات آمریکا ادامه خواهد 
داشت و پول در بازارهای مالی ایران تردد خواهد کرد. اما اختالف قیمت خرید و فروش دالر در صرافی ها بخصوص صرافی ملی ناشی از این است که همچنان در بانک مرکزی تردید وجود دارد که یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهد یا خیر. 

بانک مرکزی در تمام سنوات گذشته هم ارز از ذخایر ارزی و منابع ارزی کشور را در بازار ارز تزریق کرده تا قیمت ارز کاهش پیدا کند و به دنبال آن به اصطالح تورم کم شود. اما این مداخله نه تنها موجب کاهش نرخ تورم نشد بلکه تورم با طی 
کردن روند خود افزایش هم داشته است. تصور بانک مرکزی این است که با مداخله در بازار و تزریق منابع ارزی می تواند هم تورم و هم نرخ ارز را کنترل کند اما در دوهه گذشته این نهاد با مداخله خود هزینه سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده 
و هم منابع از دست رفته و هم تورم کنترل نشده است و هم قیمت ها را بازار تعیین کرده است.  همچنین با رشد کاذب بازار سرمایه و سقوط آن یک ماه است که پول از این بازار در حال خروج است و به دنبال پناهگاه می گردد و یقینا یکی از 

دالیل افزایش اخیر نرخ ارز این است که پول های سرگردان به سمت بازار ارز رفتند ولی ویژگی بازار ارز این است که استعداد این را دارد که بیش از بقیه بازار ها نقدینگی را جذب کند و سریع تر هم متفرق می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک كارشناس حوزه كار:

کارگر از ترس اخراج، کرونا را مخفی می کند

رشد 4 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

۳ هزار و ۳۰۰ تن  چای صادر شد

رئیس سازمان هواپیمایی كشور:

پول صندلی های خالی هواپیما از مسافران دریافت نخواهد شد

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران از 
افزایش ۴۰ درصدی قیمت گوجه و پیاز در بازار خبر داد. 
اسداله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران از افزایش قیمت گوجه فرنگی و پیاز در بازار خبر 
داد و گفت: تغییر فصل و کاهش تولید مناطق اطراف 
تهران از جمله ورامین، کرج و شهریار منجر به افزایش 
۴۰ درصدی قیمت پیاز و گوجه فرنگی شــده است.او 
افزود: با ورود محصوالت جنوب کشور طی ۴۵ روز آینده 
بازار متعادل خواهد شد. کارگر قیمت هر کیلو انار را ۷ تا 
۱۱ هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انگور 
بی دانه زرد ۷ تا ۱۱ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز ۱۰ تا 
۱۶ هزار تومان، انگور عسگری ۶ تا ۹ هزار تومان، پسته 
تازه ۶۰  تا ۸۰ هزار تومان، خربزه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان، هندوانه یک هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان، 
شاه پسند ۴ تا ۶ هزار تومان، خرمالو شمال ۵ تا ۸ هزار 

تومان، خرمالو شهریار ۷ تا ۱۱ هزار تومان، خیار بوته ۴ تا 
۷ هزار تومان، خیار گلخانه ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، 
سیب ۲ رنگ ۸ تا ۱۲ هزار تومان، سیب زرد دماوند ۷ تا 
۱۲ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۷ تا ۱۱ هزار تومان، 
سیب گالب ۸ تا ۱۲ هزار تومان، سیب لبنانی زرد ۵ تا 
۱۰ هزار تومان و ســیب لبنانی قرمز ۶ تا ۹ هزار تومان 
است . این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاصر هر کیلو 
شلیل شمس با نرخ ۸ تا ۱۲ هزار تومان، کیوی ۸ تا ۱۳ 
هزار تومان، گالبی بیروتی ۱۵ تا ۲۷ هزار تومان، گالبی 
شاه میوه ۱۶ تا ۲۸ هزار تومان، لیموشیرین ۷ تا ۱۰ هزار 
تومان، نارنگی انشو ۳ تا ۷ هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی 
۵ تا ۹ هزار تومان، هلو انجیری ۸ تا ۱۲ هزار تومان، هلو 
هسته جدا ۷ تا ۱۲ هزار تومان و موز ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان 
در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود 

در خرده فروشی ها عرضه می شود.

بازار تا 4۵ روز آینده متعادل می شود

گرانی ۴۰ درصدی قیمت گوجه و پیاز
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شهر شنزن که به عنوان قطب صنعت و تولید چین شناخته می شود، 
اولین شهری خواهد بود که پیاده ســازی آزمایشی یوان دیجیتال در 

آن انجام می شود.
 این شــهر در هفته گذشــته، 10 میلیون واحد پولی دیجیتال خود 
را در یک بخت آزمایی بین 50 هزار شــهروند داوطلــب توزیع کرد. 
 red( »دولت محلی، این مبالــغ را از طریق اپلیکیشــن »رد انولوپز
envelopes( به رد پاکت )Red packet( شهروندان انتقال داد. این 
ابزار برای دیجیتالی سازی مبادالت و پرداخت هدیه های نقدیشبیه به 
کیف پول های دیجیتال و از جمله کیف پول ویچت طراحی شده است.
 فلکس یانگ، مدیرعامل »بابل فایننس« که از شرکت های خدمات پول 
دیجیتال است، در این باره عنوان کرد: »رد پاکت ها ابزارمرسومی برای 
شرکت های اینترنتی چین هستند تا استفاده از ارزهای دیجیتال خود 
 Tencent( را ترویج کنند. این شیوه را پیش از این در وی چت تنسنت
WeChat ( و علی پی علی بابا )Alibaba’s Alipay( دیده بودیم 
که از طریق آن و در روزهای ابتدایی معرفی به بازار، مشتریان خود را 

تشویق به استفاده از ارز خود می کردند.«
 یوان دیجیتال را نباید با ارزهای دیجیتال اشــتباه گرفت. این واحد 
پولی توسط بانک مرکزی چین انتشار یافته و مدیریت می شود. با این 
حساب، پشتوانه ای قانونی دارد و نسخه ای دیجیتال برای واحد پول 
چین به حساب می آید. به این صورت، دولت هم بهتر از پیش می تواند 
بر چرخش پول کشور نظارت داشته باشد. یوان دیجیتال، قرار است 
مکمل یوان نباشــد نه جایگزین آن؛ برخالف دیگراپلیکشــن های 

پرداخت مشــابه وی چت پی و علی پی که پول نقــد را به طور کامل 
حذف کرده اند.

 دولت مرکزی چین می تواند در آینده، به عنــوان مثال یارانه ادارات 
محلی را به صورت یوان دیجیتال و به طور مســتقیم به رد پاکت آنها 
منتقل کند. در این صورت، می توان با مشــکالتی مانند فســاد مالی 

مقابله کرد.
 شنزن یکی از 4 شهر چین است که استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال 
را شروع می کند. این خبر، نخستین بار در ماه اوت توسط اعالمیه ای 
از دولت محلی منتشر شد اما جزئیاتی از آن بیان نشده بود. اما با سطح 
باالی توزیع این واحد پول دیجیتال بین شهروندان شنزن، این شهر به 

بزرگ ترین پروژه آزمایشی دولت تبدیل شده است.
 به گفته اعالمیه های رسمی، بیش از 2 میلیون نفر از شهروندان شنزن 
برای بخت آزمایی دریافت یوان دیجیتال ثبت نام کرده اند. برندگان این 
بخت آزمایی 200 یوان در اپلیکیشن خود دریافت خواهند کرد و از آن 

می توانند برای خرید در 3 هزار فروشگاه شهر استفاده کنند.
 پیش از این شــواهدی بر معرفی این اپلیکیشــن وجود داشــت. در 
ماه آوریل، نهاد پول دیجیتال شنزن شــروع به استخدام افرادی در 

حوزه های طراحی اپلیکیشن موبایل و توسعه دهنده اندروید کرد.
 در قدم بعدی، شــنزن اقدام به راه اندازی یک »بستر نوآوری فناوری 
مالی«)fintech( خواهد کرد. گفته می شود در طرح توسعه این شهر 
که 5 ساله تدوین شده است، قرار بر جذب سرمایه های خارجی برای 
فناوری های نوین است. شــنزن همچنین نقشی کلیدی در پیشبرد 

تحقیق و توسعه یوان دیجیتال، کاربردی ساختن آن و همکاری های 
بین المللی )مورد نیاز( خواهد داشت.

 توضیح چندان واضحی درباره بستر نوآوری فناوری مالی ارائه نشده 
است اما بابل یانگ، تفســیر خود را از این بستر دارد: »زیرساختی که 
به شــرکت های خصوصی و ســایر نهادهای فعاالمکان مشارکت در 
این جهان واقعی یا پیشــبرد پروژه های بازار ســرمایه با هدف ترویج 

پرداخت های دیجیتال را می دهد.«
 از آنجا که شنزن یک مدل برای اصالحات اقتصادی بازارمحور است، 
شرایط مناسبی برای میزان استقبال بخش خصوصی از یوان دیجیتال 
دارد. این شهر در سال 1980 به عنوان نخستین منطقه ویژه اقتصادی 
چین معرفی شد و اکنون مرکز فعالیت بسیاری از شرکت ها از جمله 
تنسنت و هوآوی است. شــی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین قرار 
است به مناسب چهلمین سالروز معرفی شنزن به عنوان منطقه ویژه 

اقتصادی از آن بازدید کند.
 هر چند بانک مرکزی چین، زیرســاخت های الزم برای اســتفاده از 
یوان دیجیتال را فراهم ساخته است، همچنان فضای کار زیادی برای 
نوآوری های بخش خصوصی وجود دارد تا این نسخه از یوان، کاربردی 
و همگانی شود. یانگ درباره مسیر پیش روی یوان دیجیتال می گوید: 
»اگر طرح آزمایشی شنزن موفق باشــد، می توان انتظار پیاده سازی 
این طرح آزمایشی در سایر شــهرهای چین هم بود که ضمن توجه 
به سناریوهای کاربردی سازی آن، سرعت فراگیری اش را هم افزایش 

می دهد.«

حرکت چین به سمت ارز دیجیتال
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محصوالت شركت های دانش بنيان  نيازمند حمايت 
فرا وزارتخانه ای است

رییس جهاد دانشــگاهی کشــور با بیان اینکه خطر رفتن شــرکت های 
دانش بنیان از کشور در صورت حمایت نشدن محصوالتشان وجود دارد، 
گفت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نه فقط از ایجاد و فعالیت 
شرکت های دانش بنیان بلکه باید به صورت یک نهاد فرا وزارتخانه ای بتواند 

از محصوالت این شرکت ها در مقابل نمونه های وارداتی حمایت کند.
»حمیدرضا طیبی« روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح مرکز نوآوری کشاورزی 
هوشــمند پارک علم و فناوری کرمانشــاه افزود: اکنون امــکان حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری داده  شده 
اما موضوع مهم این است که این شرکت ها باید بتوانند محصوالت خود را در 
بازار بفروشند در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهند شد و خطر رفتن آنها از 
کشور وجود دارد. وی تاکید کرد: موسسات و کشورهای زیادی در کمین شکار 
شرکت های دانش بنیان و مجموعه های خالق ایران هستند اما اگر محصوالت 
این شرکت ها در داخل استفاده و زمینه ورود آنها به بازارهای صادراتی فراهم 

شود، آنها به ماندن و خدمت در کشور دلگرم می شوند.

راهکارهایحمایتازمحصوالتدانشبنیانها
رئیس جهاد دانشگاهی کشــور تاکید کرد: دولت باید از جوانان مبتکر و خالق 
حمایت کند و ابزارهای این کار را هم دارد؛ به عنوان نمونه شــرایط مساعدی را 
برای خرید محصوالت دانش بنیان ها ایجاد کند یا بــا تنظیم عوارض گمرکی، 
محدودیت هایی را برای خرید نمونه های خارجی وضع کند. او اظهار داشت: دولت 
همزمان با هدایت و تشویق بازار به سمت خرید کاالهای فناورانه داخلی الزم است 
با نظارت بر تولید محصوالت فناورانه، زمینه بهبود کیفیت آنها را فراهم کند؛ برای 
افزایش کیفیت محصوالت هم می توان منابع مالی را به صورت هوشمند در اختیار 
شرکت های دانش بنیانی قرار داد که سال به سال کیفیت خود را افزایش می دهند. 
طیبی کشور کره جنوبی را مثال زد و گفت: دولت این کشور وام های ارزان قیمت 
و معافیت های مالیاتی و خدمات رایگان بیمه را به شرکت های ارائه می دهد که 
به صورت مستمر در حال ارتقای کیفیت خود هســتند و راز شکوفایی صنعت 
خودروسازی کره جنوبی نیز در همین شیوه ارتقای کیفیت محصوالت داخلی است.

اقتداراقتصادیباکمکدانشبنیانهاشدنیاست
رییس جهاد دانشگاهی کشور در ادامه گفت: زیرساخت اصلی توسعه، رسیدن به 
اقتدار اقتصادی است، آن هم باید متکی بر توسعه علمی و فناورانه پیشرفته باشد 
که از نظر کیفیت، قیمت و ارائه سرویس مناسب بتواند با دنیا رقابت کند و این کار 

از دست شرکت های دانش بنیان بر می آید.
وی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان شرایطی را مهیا می کنند که جوانان 
مبتکر بتوانند با حضور در این شرکت ها یا مراکز رشد، پیشرو و پارک های علم و 

فناوری استعدادهای خود را بروز دهند.

فراخوان صندوق نوآوری برای شناسايی طرح های 
سرمايه پذير حوزه "فين تك"

صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری برای شناســایی طرح ها و 
استارتاپ های سرمایه  پذیر حوزه فین تک فراخوان منتشر کرد.

در رویداد »دوشنبه های استارتاپی« حوزه فین تک استارتاپ ها و شرکت های دانش 
بنیان این حوزه که عالقه مند به جذب سرمایه گذار هستند می توانند تا 30 آبان ماه 
تقاضای خود را از طریق تکمیل کاربرگ منتشر شده اعالم و کاربرگ تکمیلی را به 

آدرس ایمیل demoday@inif.ir ارسال کنند.
صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 1398 در راستای ماموریت خود مبنی بر تامین 
مالی توسعه فناوری و به ویژه فناوری های پیشرفته و اولویت دار، در قالب برنامه 
»هم سرمایه گذاری« با صندوق های پژوهش و فناوری، سرمایه گذاری جسورانه 

در استارتاپ ها و طرح های سرمایه پذیر را آغاز کرده است.
در برنامه هم سرمایه گذاری، استارتاپ ها و دارندگان طرح های سرمایه پذیر، طرح و 
مدل کسب وکار خود را به عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی 
می کنند. در صورتی که یکی از عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، 
پس از ارزیابی و تایید طرح و مدل کسب وکار، تصمیم به سرمایه گذاری جسورانه 
روی آن طرح بگیرد، صندوق نوآوری و شکوفایی تا 80 درصد سرمایه جسورانه 

مورد نیاز آن استارتاپ یا طرح سرمایه پذیر را تامین می کند.

لندن در صدر زيســت بوم های استارتاپی اروپا در 
حوزه آموزش 

بروز اپیدمی کووید 19 و عدم امکان حضور فیزیکی افراد در دوره های آموزشی 
منجر به گسترش چشمگیر فعالیت های نوآورانه و استارتاپی در حوزه آموزش در 
اقصی نقاط جهان شده است. در همین رابطه، شواهد موجود حاکی از پیشتازی 

شرکت ها و استارتاپ های آموزشی لندن در قاره اروپا است.
لندن به عنوان مکان اجتماع چهار مورد از 50 دانشــگاه برتــر جهان، مراکز و 
موسسات مالی پیشــتاز جهانی، تعداد زیادی از متخصصین حوزه های مختلف 
و همچنین نخبگان علمی کشورهای مختلف، همواره یکی از کانون های اصلی 
خالقیت و نوآوری جهان در حوزه آموزش بوده است. بروز اپیدمی کووید 19 و عدم 
امکان حضور فیزیکی افراد در دوره های آموزشی منجر به گسترش شعاع فعالیت  
استارتاپ های آموزشی در شهرهای مختلف جهان از جمله لندن شده است. در 
همین رابطه، در ادامه به بررسی وضعیت زیست بوم استارتاپی این شهر در حوزه 

آموزش خواهیم پرداخت.
به طور کلی، مطالعات صورت گرفته در مورد وضعیت شهرهای مختلف اروپایی از 
حیث فعالیت های نوآورانه و استارتاپی در حوزه آموزش حاکی از پیشتازی لندن 
در این زمینه است. پایتخت انگلستان به عنوان تنها شهر اروپایی حاضر در میان 
10 زیست بوم اســتارتاپی برتر جهان در حوزه آموزش، از سال 2014 به این سو 
موفق به جذب 630 میلیون دالر سرمایه گذاری مخاطره پذیر در این حوزه شده 
است )شهرهای پکن، سانفرانسیسکو و شانگهای به ترتیب در رده های اول تا سوم 

این فهرست قرار دارند(.
استارتاپ های حوزه آموزش مســتقر در لندن، در سال گذشته میالدی موفق 
به جذب 124 میلیون دالر VC شــده اند و از این لحــاظ در موقعیتی بهتر از 
اســتارتاپ های پاریس با 92 میلیون دالر و برلین بــا 67 میلیون دالر جذب 
سرمایه گذاری خطرپذیر قرار دارند. در حال حاضر، ارزش زیست بوم استارتاپی 
لندن در حوزه آموزش بالغ بر 3.4 میلیارد دالر تخمین زده می شــود و این در 
حالی است که ارزش زیست بوم های پاریس و برلین به ترتیب برابر 1.9 و 0.8 

میلیارد دالر است.
بریتانیا در سال 2019 توانست بیش از 39 درصد از مجموع سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در حوزه استارتاپ  های آموزشــی اروپا را جذب کند. عددی که به 
تنهایی بیشتر از مجموع سرمایه گذاری جذب شــده توسط سه کشور فرانسه، 
ایرلند و آلمان بود. در همین رابطه، شهر لندن در سال گذشته توانست 17 درصد از 
سرمایه گذاری های انجام شده در این قاره را به خود اختصاص دهد. این شهر از حیث 
تعداد قراردادهای سرمایه گذاری نیز در صدر شهرهای اروپایی قرار دارد )پاریس، 
برلین و دوبلین به ترتیب در رده های دوم تا چهارم فهرست قرار دارند(. مساله ای که 

حاکی از استمرار روند رو به رشد آن در سال های آتی است.

اخبار

ثبت آثار در دو گروه در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران میسر شد
در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران این امکان فراهم شده  که یک اثر امکان شرکت در ۲ گروه را داشته باشد. اطالعیه جشنواره وب و موبایل ایران در این رابطه به شرح زیر 

است: امسال آثار حاضر در جشنواره بنا بر ماهیت خودشان این امکان را دارا هستند که در ۲ گروه شرکت کنند، بطور مثال بعضی از سایت های فروشگاهی عالوه بر شرکت در گروه 
تخصصی خود، به علت تولید محتوای خوب و محتوا محور بودن عالقمند به شرکت در دسته بندی محتوا هم بودند که باتوجه به تغییر انجام شده از امسال این امکان فراهم است.

بیش از 20 سال است که طرح 
ساخت »مسکن استیجاری« 
مطرح شده؛ اما هر بار زمزمه 
های آن به خاموشی گراییده 
اســت. این در حالی است که 
این روزها باز هم با چراغ سبز شهرداری تهران و وزارت 
راه و شهرسازی زمزمه های آن باال گرفته، اما سوال این 
است که چرا دولت در واپسین لحظات خود بر آتش این 

طرح دمیده است؟
بحث مسکن استیجاری در تابستان سال گذشته از سوی 
برخی مقامات مسئول به خصوص سخنگوی وقت دولت 
مطرح شد و همان زمان، ســخنگوی دولت از پذیرش 
پیشنهاد شــهردار تهران درخصوص ایجاد واحدهای 
مسکونی استیجاری در کالنشهرها خبر داد و گفته بود 
که پیشنهادی داده شده تا بر اســاس آن شهرداری ها 
واحدهای مسکونی استیجاری تولید و فراهم کنند. این 
طرح قرار بود با پیگیری های وزارت کشور به یک نقطه 
مطلوبی برسد اما ظاهرا این برنامه به دلیل برخی مسائل 

هنوز اجرایی نشده است.
اما این روزها خبرهایی از شــهرداری تهران و وزارت راه 
و شهرسازی بیرون می آید که نشــان از چراغ سبز این 
دو ارگان می دهد. اما نکته ای که هســت این است که 
چراغ سبز محمد اسالمی و پیروز حناچی باز هم در حد 
موافقت بوده و هیچ تفاهمنامه ای در این زمینه به امضا 

نرسیده است.
طبق آخرین سرشــماری در کشــور به طور متوسط 
جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس 
کشــوری 31.7 درصد و در مقیاس شــهر تهران 43.5 
درصد برآورد شده است، با این احتساب در کالنشهرها 
نزدیک به 50 درصد جمعیت شــهر را اجاره نشین ها به 
خود اختصاص داده اند که الزم است تغییری در شرایط 

ایجاد شود.
اگر چه امسال نیز دولت برای کاهش التهاب بازار اجاره، 

در نهایت به سمت تعیین سقف برای اجاره بها و پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن با نرخ سود 13 درصد حرکت کرد 
و باز هم اقدامی که بتواند همانند اکثر کشورها مشکل 
مستاجران و اجاره نشــینی را تا حدودی برطرف کند 

اقدامی نکرد.
حال به نظر می رسد مطرح شدن مسکن استیجاری که تا 
حدودی در دوره مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه 
و شهرسازی مطرح شد و سپس به فراموشی سپرده شد را 
باید به فال نیک گرفت. اما سوال این است که چه اتفاقی 
افتاده است که دولت در سال پایانی خود باز هم به فکر 

احداث مسکن استیجاری افتاده است؟

۲۰سالازمطرحشدنمسکناستیجاریدر
مجلسمیگذرد

اما حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
با اشــاره به اینکه اگر هدف ما کاهش نرخ اجاره نشینی 
و کمک به مستاجران است نمی توان با دادن تسهیالت 
ودیعه و تعیین ســقف اجاره بها به این مهم دست یابیم 
گفت: بیش از 20 سال اســت که مسکن استیجاری در 
کشور و در مجلس مطرح است اما دلیل عدم اجرایی شدن 

آنرا بعد از این همه سال نمی دانیم. 
وی افزود: با روی کار آمدن مجلس یازدهم مباحثی مثل 
طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی از سکنه مطرح شده است، حال به نظر نمی رسد 
که مجلس یازدهم بخواهد توجه خود را از این دو برنامه 

معطوف به مسکن استیجاری کند!  
از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن 
استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک 
از دولت ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی 
نداشــتند اما عمال هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی 

نرسیده است
وی ادامه داد: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای 
ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح 
هســتند و هیچ یک از دولت ها نیز برای ساخت مسکن 
اســتیجاری مخالفتی نداشــتند اما عمال هیچگاه این 
برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. از مجلس هفتم 

تاکنون نمایندگان، برای ســاخت مسکن استجیاری 
در کشــور در حال تهیه طرح هســتند و هیــچ یک از 
دولت ها نیز برای ســاخت مسکن استیجاری مخالفتی 
 نداشــتند اما عمال هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی 

نرسیده است. 
عقبایی در تایید اظهارات خود مبنی بر اینکه چرا دولت 
در سال آخر خود به این فکر افتاده که به سمت مسکن 
استیجاری حرکت ُکند کفت: از مجلس هفتم تاکنون 
نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور 
در حال تهیه طرح هســتند و هیچ یک از دولت ها نیز 
برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما 
عمال هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرســیده 
است. حال که مجلســی ها این موضوع را مطرح نمی 
کنند این دولتی ها هســتند که پا پبــش بگذارند و 
مسکن استیجاری را آن هم در سال پایانی خود مطرح 

و اعالم کنند.
وی با اشــاره به اینکه توجه به برنامه »تولید مسکن« و 
»ساخت مسکن استیجاری« باید مورد توجه دولت قرار 
بگیرد، گفت: پیشنهاد ما جذب انبوه سازان برای ساخت 
مسکن استیجاری است که هم مانع کوچ و مهاجرت بی 
رویه به حاشیه شهرها و مشکالت اجتماعی و حمل و نقلی 

می شود و هم می تواند از مستاجران در برابر تورم بخش 
مسکن حمایت کند.

حال تاکید دوباره دولت در روزهایی که مجلسی ها و به 
خصوص کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی سرگرم 
طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های 
حالی هستند، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی بر این 
نکته تاکید دارد که این وزارتخانه آمادگی این را دارد که با 
ارائه زمین های 99 ساله به سازندگان مسکن استیجاری 

از این برنامه حمایت ُکند.
در جزئیاتی که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است 
قرار است زمین به صورت 99 ساله به مدت 10 سال در 
اختیار ســازندگانی که برای دهک های پایین خانه می 
سازند قرار بگیرد و این واحدهای مسکونی ساخته شده به 
مستاجران واجد شرایط تحویل شود. آنطور که از وزارت 
راه و شهرسازی خبر می رسد این است که این مصوبه به 
دولت رفته است تا اقساط زمین را از 5 سال به 10 سال 
افزایش دهد. هر چند دولت مخالف ساخت مسکن های 
25 متری است و اعالم کرده است که این واحدها باید در 

متراژ 75 متری احداث شود.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این طرح را 

بررسی می کند. 

كارشناسان  معتقدند  منابع الزم  برای طرح  مسكن  استيجاری  نامشخص  است

دولت ناتوان از اجاره داری حرفه ای 

بارمالیطرحمسکناستیجاری
منصورغیبی،کارشناسمسکن

طرح »اجاره داری حرفه ای« نشان می دهد بدنه ای از نظام اجرایی فعلی یعنی وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری شهرداری به موضوع مسکن تفکر و ایده پردازی می کند و ارائه طرح می دهد؛ ولی طبیعتا داشتن طرح و ایده تکمیل کننده 
هدف غایی و نهایی نیست. چنین طرح هایی ابزار و الزاماتی می خواهد که به نتیجه برسد. 

نکته نخست در مورد این طرح این است که در این برنامه ها گزارش می شود که زمین های 99 ساله در اختیار سازندگان قرار می گیرد؛ اما منبع و محل این زمین ها را دقیقا مشخص نکرده اند. این در حالی است که ما در مورد بافت فرسوده 
یک تجربه تجمیع را داریم که خروجی مطلوب را نداشت. بخشی، بحث واگذاری زمین ها و اراضی منابع طبیعی بود که از جمله مسکن مهر، 99 ساله واگذار شد. 

 نخستین نقد من به طرح مسکن استیجاری این است که این طرح، هزینه های بسیار باالیی در دل خود دارد چون هزینه ها و محل منابع درآمدی و تخفیفی آن باید به لحاظ اعتباری مشخص شود. دولت می بایست برای اختصاص این
 زمین ها، آنها را اگر از منابع طبیعی است، از فریز دربیاورد و به آنها زیرساخت ببخشد. بنابراین برای دولت برای هر مترمربع این زمین ها برای آماده سازی هزینه دارد. 

از طرفی تامین و تعریف انبوه ساز و سرمایه گذار برای یک ظرفیت عقب مانده و مورد نیاز سخت است. چون ما تجربه این موضوع را در مسکن مهر دیدیم که سرمایه گذاران و پیمانکاران بی تجربه برای خود و مجموعه دولت آسیب زا شدند. 
نظایر این طرح با این سرعت و این حجم کار در کاغذ بسیار خوب است؛ اما در زمان پیاده سازی با مشکالت زیادی مواجه هستند. به همین دلیل هزینه چنین طرح هایی بسیار مهم است. طرحی که منابع مالی الزم را نداشته باشد به نتیجه الزم 
نخواهد رسید و برای نسل های بعدی ادامه دارد و برای ساخت 900 هزار واحد باید 9 سال را صرف کنیم. اگر برای این طرح قصد دارند از زمین های شهری موجود استفاده کنند که در این سطح زمین نداریم و اگر بخواهند به منابع طبیعی 
چنگ اندازی کنند، حدودا یک و نیم میلیون هزار هکتار در سراسر کشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است. برای مسکن مهر حدود 15 هزار هکتار آن را به عنوان زمین های دولتی و 99 ساله واگذار کرده است و برای طرح ملی 
مسکن حدود یک هزار و 800 هکتار را. چنین واگذاری هایی عمدتا از عمدتا از منابع طبیعی بوده و فاقد کاربری هستند و دوباره باید برای آنها زیرساخت ها را فراهم کرد. بنابراین این طرح ها روی کاغذ راحت است ولی تا منابع مالی آن تعریف 
نشده و مجلس مصوب نکرده نباید دست به این کارها زد چون عایدی خوبی ندارد، ظاهر بدی دارد و اعتماد عموم مردم و ذینفعان را از سیستم و تشکیالت خدشه دار می کند. از طرفی تعهدات، به جامانده و آسیب های اجتماعی زیادی دارد. 

نکته بعدی این است که واگذاری این نوع زمین ها و منابع طبیعی تورم زاست چون ما از آینده برای زمان حال هزینه می کنیم. 
توجه کنیم که شعارها و هیجاناتی در این طرح هست. اینکه دولت بخواهد 900 هزار واحد را در دو سال بسازد، به این معناست که تمام تمرکز خود را روی این طرح بگذارد. دولت دغدغه های دیگری به جز مسکن استیجاری هم دارد. در کنار 

اینها به این موضوع پرداختن آیا در ظرفیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما هست که این شعار را بدهد؟ 
تعریف 900 هزار واحد آپارتمان 75 متری در رقم معادل ساخت 68 میلیون مترمربع  آپارتمان در 2 سال است. این 68 میلیون مترمربع به لحاظ ارزش زمینی در داخل شهر نزدیک به 340 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. این در حالی است 
که بودجه عمومی سال 99، 485 هزار میلیارد تومان بودجه است. بنابراین هزینه ساخت این آپارتمان ها نزدیک به بودجه عمومی کشور است که از محل فروش عمومی نفت و مالیات تامین می شود. زمانی که این موارد را از دولتمردان می 

شنویم، تعجب می کنیم که آنها در محاسباتشان چگونه عمل کرده اند.
خالصه کالم اینکه ساخت مسکن نیاز به تامین زمین یا از طریق منابع تامینی یا داخل بافت شهری دارد. این در حالی است که در داخل بافت شهری چنین ظرفیت و فضای خالی وجود ندارد. درنتیجه دست درازی به منابع طبیعی راهگشای 
تامین زمین در این طرح هاست که آن هم هزینه کردن از آینده است. این در حالی است که برای فراهم کردن زیرساخت ها در چنین زمین هایی باید هزینه زیادی شود. محل این منابع کجاست؟ زمان بندی آن کجاست؟ از کجا می خواهند 
شروع کنند؟ بنابراین این مسائل باید تعریف شود؛ ولی اگر هدفشان این است که روی کاغذ نام این طرح را ببرند تا به اسم دولت تمام شود و مقداری واحد هم بسازند، تنها شوآف تبلیغاتی است. تنها چیزی که نگران کننده این طرح است 

منابع مالی آن است واال این طرح قابل قبول است. ولی در این اوضاع و احوال این نوع جراحی جز خونریزی شدید درمانی ندارد.
نکته آخر این است که اگر ما از منابع طبیعی فاقد کاربری زمین برای نظام اجاره داری تعریف کنیم و مردم و زوج های جوان را به حاشیه برانیم که زندگی را از آنجا آغاز کنند، آنها دوباره برای کار به مرکز شهر برمی گردند. بنابراین با این کار 
هزینه های سوخت، حمل و نقل و.. را افزایش داده ایم. دولت با این کار طرحی را پیاده سازی کرده که در درازمدت به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد، مخرب اقتصاد است و سایر منابع طبیعی مثل سوخت، منابع انسانی و حمل و نقل، استهالک 
خودروها، استهالک راه، توسعه شبکه راه و.. صرف کرده تا مستاجر از منزل استیجاری خود تا مرکز شهر برای کار خود مراجعه کند. آیا مسئوالن قبل از شروع این طرح توانسته اند برای این خانواده ها، یک فضای تولید و ثروت را در همان محل 
سکونت تعریف کنند که آنها به مرکز شهر برنگردند؟ این نوع تعاریف یک هزینه هایی در درازمدت به لحاظ اقتصادی به جامعه و اقتصاد ما تحمیل می کند. دوما همان عزیزانی که می خواهند به عنوان مستاجر آنجا سکونت کنند را ضمن 

اینکه تحت فشار قرار داده اند، به لحاظ روحی و روانی نیز مستهلک می کنند. درنتیجه این ابعاد اجتماعی و بازخوردهای فرهنگی نیز باید در این طرح ها نیازسنجی شود. 
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