
چند ماهی که متولیان  بازار ارز از یک ثبات نس��بی برخوردار 
است و همین مساله منجر شده  تا متولیان بانک مرکزی نسبت 
ب��ه ثبات دائمی و البته کاهش بی��ش ازاین قیمت ارز امیدوار 
باش��ند اما این امیدواری ها از دید بس��یاری از کارشناسان و 

فعاالن اقتصادی چندان نمی تواند پایدار باشد . 
به باور این افراد آنچه در س��ال گذش��ته و تحت عنوان بحران 
ارزی در کشور ایجاد شد، نشات گرفته از سیاست های دولت 
بود به این ترتیب که دولت می بایس��ت سیاست ها و فرایندها 
را مدیریت ومنابع عمومی را بین همه به نحو عادالنه تقس��یم 
م��ی کرد اما در عمل ای��ن چنین نبود به این ترتیب که منابع 
موجود گاه در جیب فوالدی ها رس��وب ک��رد و گاه در جیب 
پتروش��یمی ها و گاه در دس��ت دالالنی و دستفروشان دست 
به دس��ت  ش��د که به بهایی اندک ریسک  معامالتی  در پس 
کوچههای فردوس��ی را به جان میخریدند تا ش��اید بتوانند با 
اندکی سودگذران عمر کنند غافل از آنکه سود اصلی درجیب 
کسانی بود که هیچگاه رنگ افشار و یا فردوسی را نمی دیدند 
اما س��ود کالن ناش��ی از این مبادالت رهسپار جیب این افراد 

شد. 
ای��ن منتقدان در آن زمان ب��ر این باور بودندکه در کنار دولت 
نمایندگان اتاق بازرگانی نقش پررنگی در  این قبیل نوس��انات 
دارد  چراک��ه این افراد در ل��وای بخش خصوصی بیش ازآنکه 
تالش��ی برای به چرخش دراوردن اقتصاد کشور داشته باشند 
می کوش��ند تا  ب��رای خودثروت آفرینی کنن��د حتی اگر این 
ثروت آفرینی منجر به التهابات گسترده در بازارهای اقتصادی 

کشور شود. 
کودتای ارزی 

 حسین راغفر اقتصاد دادن و استاد دانشگاه از جمله این افراد 
اس��ت که معتقد است در نوس��انات به وجود آمده در بازار ارز 
در س��ال گذشته ؛نقش  بی تدبیری دولت  در آن پررنگ بوده 
و از آن تح��ت عنوان »کودتای ارزی "ی��اد می کند،کودتایی 
که نهایت بهره برداری را از س��وء مدیریت و نا تدبیری برخی 
متولیان برد و کار را به جایی رس��اند که با گذش��ت قریب به 
یکس��ال همچنان  بازارهای مختلف اقتص��ادی علی رغم آرام 
ش��دن بازار ارز؛در اکثر موارد با تکانه هایی روبرو می شوند که 

ریشه درالتهابات  گذشته دارد. 
این اس��تاد دانش��گاه با این باور که سیاست های دولت  دراین 
خصوص  تنها در راستای احیای داللی، سفته بازی و سوداگری 
و به زیان تولید ملی بوده اس��ت اینگون��ه عنوان کرده بود که 
»اینها بخشی از کودتاس��ت و در مفهوم اقتصادی-سیاسی به 
ای��ن موضوع پیش گویی های خودتحققی گفته می ش��ود. مثال 
یکی از روزنامه ها که در خدمت اقتصاد نامولد کش��ور اس��ت، 
از ابتدای س��ال 96 مساله ارز 5000تومانی را مطرح کرده بود 
و بعد به تدریج تا پایان س��ال نرخ دالر به همین رقم رس��ید. 
یعنی اینها انتظاراتی است که در جامعه به وجود می آید و بعد 
این انتظارات به تدریج به واقعیت تبدیل می ش��وند. همچنین 
هنوز معلوم نیس��ت در ب��ازاری به نام بازار ثانوی��ه ارز قبل از 
شکل گیری و قبل از تزریق یک دالر به این بازار، چه کسانی از 
کجا قیمت 12هزار تومان را برای ارز کش��ف کردند؟ وقتی در 
این رابطه س��وال می شود، پاسخ این است که ما نمی دانیم چه 

کس��انی این کار را انجام دادن��د و می گویند چند نفر از طریق 
تلفن این مسائل را مطرح کرده اند. معنای دیگر این قضایا این 
است که خیلی راحت می توان ردپای عوامل CIA را در ایجاد 
التهاب در جامعه و دستکاری انتظارات عمومی مردم مشاهده 
کرد. اینکه عده ای نرخ ارز را 12هزار تومان اعالم کردند و بعد 
این شایعه را در جامعه رواج دادند، همین عده شایعه کرده اند 

که نرخ ارز در سال آینده به 25هزار تومان می رسد.«
ب��ه اعتق��اد وی »در آن زم��ان اینگون��ه اظه��ارات هم��ان 
پیش گویی ه��ای خودتحقق بخ��ش، ب��ازی با اف��کار عمومی و 
تاثیرگ��ذاری بر انتظارات عمومی اس��ت. از این جهت، به نظر 
می رس��د این یک تله و اتفاقا بخش��ی از فرایند کودتاس��ت. 
طی این کودتا واکنش های جامعه ایرانی و بخش های مختلف 
اقتصاد را نس��بت به شایعات آزمون می کنند تا واکنش  آنها را 
ارزیابی کنند. از قضا آنچه که بیش��تر س��ناریو کودتا را تقویت 
می کند این است که ش��ایعه پراکنان کوشیدند تا نشان دهند 
یک ع��ده ای با تلف��ن می توانند قیمت را در بازار دس��تکاری 
کنند، بدون اینکه اصال عرضه و تقاضایی در بازار کشور وجود 

داشته باشد.«
انگشت اتهام 

البته ای��ن نگاه وی همچنان پابرجاس��ت چراکه طی روزهای 
اخی��ر نیز در مصاحبه ای این مس��اله را عنوان کرد که »خود 

دول��ت قیم��ت دالر را ت��ا 19 ه��زار تومان باال ب��رد و اکنون 
تش��خیص داده که قیمت دالر را در کانال 11 هزار تومان نگه 
دارد. این موضوع هم علت اقتصادی ندارد و باید ریشه های آن 
را در مسائل سیاسی جست وجو کرد. یک تالش هایی مشاهده 
می ش��ود که نرخ ارز کاهش پیدا کند. به ویژه احتمال اینکه تا 
برگزاری انتخابات مجلس این نرخ س��یر نزولی به خود بگیرد 
باالس��ت. شاید بتوان بازگشت به کانال 10 هزار تومان را برای 
بهای دالر در نیمه دوم س��ال جاری پیش بینی کرد و این رقم 

چندان دور از ذهن نیست.«
 در مقابل این ادعا اما همتی رئیس کل بانک مرکزی این گونه 
عنوان می کند که  بروز چنین آرامشی نشات گرفته از حسن 
تدابیر به کار گرفته اس��ت به ای��ن ترتیب که  اقدامات صورت 

گرفته توانسته طوفان بازار ارز را فروکش کند. 
البته آم��ار و ارقام موجود نیز این گفته ه��ای همتی را تایید 
می کند به این ترتیب که بر اساس بررسی ها ؛میانگین قیمت 
فروش هر دالر آمری��کا در صرافی های مجاز ایران در روزهای 
پایانی شهریورماه امس��ال نسبت به اوایل فروردین 98با افتی 
7درص��دی به 11هزار و 450تومان و میانگین قیمت هر یورو 
هم با 10درصد کاهش به 12هزار و 750تومان رسیده است. 

چشم انداز بازار ارز
به باور کارشناسان اقتصادی ؛بانک مرکزی می کوشد از هرگونه 

تنش ارزی جلوگیری کند اما چالش اصلی سیاس��تگذار ارزی 
این اس��ت که به فرمان دولتی ها، به صورت تصنعی و مدیریت 
ش��ده ن��رخ ارز را پایین تر بیاورد یا اینکه ب��ه واقعیت بازار تن 
دهد و اجازه اصالح تدریجی و آرام قیمت متناسب با عرضه و 

تقاضای واقعی را بدهد. 
این تحلیلگران اینگونه عنوان می کنند که »چش��م انداز بازار 
ارز در نیمه دوم س��ال با کالبدش��کافی رویدادهای ارزی نیمه 
نخس��ت این گمانه را تقویت می کند که بانک مرکزی مصمم 
است با همان فرمان نیمه نخست سال، بازار را مدیریت کند. به 
این ترتیب، احتماال در 6 ماه آینده معاونت ارزی بانک مرکزی 
اولویت نخس��ت را بر مدیریت تقاضای ارزی متمرکز می کند و 

از هرگونه تنش تقاضای ارزی جلوگیری خواهد کرد.« 
این کارشناس��ان  در تایید پیش بینی های خودبه گفته های 
همتی رئیس کل بانک مرکز اس��تناد کرده و میگویند؛»اعالم 
موضع بان��ک مرکزی در ارتب��اط با تامین ارز زائران مراس��م 
اربعین امس��ال مبنی بر اینکه ارز مورد نیاز برای اربعین با نرخ 
آزاد صرافی ها صورت می گیرد،نش��ان می دهد که امسال دیگر 
از عرضه ارز با نرخ دولتی برای مراس��م اربعین خبری نیست و 

زائران باید ارز را با نرخ بازار آزاد بخرند.«
به باور این افراد نزدیک ش��دن نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد 
یک گام مثبت به سمت آرامش بازار است  اما متولیان همچنان 
بای��د مراقب تداوم رانت ارزی موجود درخصوص تخصیص ارز 

کاالهای اساسی بر مبنای دالر 4200تومان  باشند. 
 تحلیلگران یاد شده با اشاره به اینکه بانک مرکزی با اطمینان 
از ت��داوم ثبات بازار ارز به دنبال انجام برخی اصالحات در بازار 
پول از طریق عملیات بازار باز است ؛نسبت به این مساله هشدار 
می دهندکه خطر پرش ارزی درصورت تمکین سیاستگذار از 
دستور دولتی ها برای اس��تمرار کاهش نرخ ارز جدی است به 
گونه ای که حتی آرامش کنونی، می تواند نش��انه هایی از یک 

گردوغبار در بازار ارز باشد.
مدیریت عرضه و تقاضا

این گروه از کارشناس��ان که از آنها به عنوان »مدافعان نظریه 
احتمال افزایش نرخ ارز« یاد می ش��ود آن است که با کاهش 
می��زان صادرات نفت و صادرات غیرنفت��ی ایران در نیمه دوم 
س��ال به واسطه سیاس��ت های تجاری دولت و محدودیت های 
نق��ل و انتقال ارز، دس��ت بان��ک مرکزی ب��رای مدیریت بازار 
قوی تر از گذش��ته  نیس��ت و بانک مرکزی به ج��ای اصرار بر 
گزاره توقف س��رمایه گذاری مردم در ب��ازار ارز با تکیه بر روند 
قیمت ها در نیمه دوم سال، باید امکان اصالح تدریجی قیمت 
و انعطاف بیش��تر ب��ازار ارز را فراهمکن��د و در کنار آن  برای 
تشکیل بازار متش��کل ارزی، تقویت صادرات غیرنفتی، اصالح 
رویه های ارزی و حتی پایان دادن به ارز دولتی با هدف نزدیک 

شدن نرخ ها گام های محکم تری بردارد.
هرچند نزدیک ش��دن نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد احتمال 
مساعد بودن زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز را تقویت کرده 
ام��ا به دلیل نااطمینانی از کانال های محدود ارزی بین ایران و 
برخی کش��ورها و احتمال ش��کننده بودن این مسیرها، بانک 
مرک��زی ترجیح می دهد به جای دخال��ت در نرخ ها، همچنان 

سیاست مدیریت عرضه و تقاضا را ادامه دهد. 
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 اهدای 30000 بسته نوشت افزار 
 به دانش آموزان کم بضاعت از سوی 

بانک پارسیان
بانک پارسیان در راستای اجرای برنامه های مسئولیت 
اجتماعی وفعالیت های نیکوکارانه خود، تعداد 30000 
بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم بضاعت مناطق 
کمتر برخوردار اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
پارس��یان ؛ این بانک مقارن با آغاز س��ال تحصیلی در 
قالب طرح" پویش مشق احسان"، با اختصاص بخشی 
از هزینه تبلیغ��ات خود جهت امور نیکوکارانه ، تعداد 
30000 بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم بضاعت 
اهدا کرد.گفتنی اس��ت؛ فراهم آوردن زیرس��اخت ها و 
زمینه ه��ای الزم برای نقش آفرین��ی مدارس به عنوان 
کانون و محور کس��ب تجربیات پرورشی و آموزشی و 
تقویت و نهادینه س��ازی مشارکت در نظام آموزشی به 
ویژه در مناطق مح��روم به منظور ارتقای جایگاه نظام 
تعلیم و تربیت کشور، از سیاست ها و راهبردهای بانک 
پارس��یان در راس��تای تحقق اهداف عالیه آموزشی و 

پرورشی نظام اسالمی است.

 افزایش وام دهی، رضایت مشتریان
در بانک قرض الحسنه مهر

دکت��ر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحس��نه 
مهر ایران در بازدید از ش��عب اس��تان خراسان جنوبي 
بی��ان داش��ت: افزای��ش ت��وان وام دهي بان��ک قرض 
الحس��نه مهر ایران، رضایتمندي مشتریان، مراجعین و 
متقاضیان را فراهم م��ي کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، اکبری در جریان بازدید 
از ش��عب استان خراس��ان جنوبي و در جمع همکاران 
گفت: مدیریت ش��عب استان خراس��ان جنوبي باتوجه 
ب��ه ظرفیت ه��اي موجود در بخش مش��اغل خرد و به 
ویژه کش��اورزي مي تواند کمک ش��ایاني را به افزایش 
رش��د اقتصادي و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.وی 
افزود: در این راس��تا، باتوجه به اینک��ه یکي از دغدغه 
هاي دولت محترم بحث اش��تغال و کمک به معیش��ت 
خانواده ها است، این بانک با طرح هاي متنوع خود در 
بخش اشتغال و افزایش مبلغ تسهیالت قرض الحسنه 
این بستر را فراهم کرده است.مرتضی اکبری ادامه داد: 
در س��ال جاری تالش می کنیم با کمک س��ازمان ها 
و نهادهایي همچون بنیاد برکت، کمیته امداد حضرت 
امام )ره(، تشکل هاي تعاوني روستایي و غیره در بخش 
هاي مولد همچون کش��اورزي و صنع��ت براي جوانان 

جویاي کار اشتغال پایدار و باثبات ایجاد کنیم.

همکاری گمرک و نمایشگاه بین المللی در 
تامین تجهیزات تولید کنندگان

 گمرک و شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران به منظ��ور تامین تجهیزات 
م��ورد نی��از تولید کنن��دگان هم��کاری م��ی کنند.
به گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران، بهمن حس��ین زاده مدیرعامل ش��رکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران از همکاری گمرک با 
این شرکت به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز تولید 

کنندگان در سال رونق تولید خبر داد.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم این خبر 
افزود: ساختمان گمرک در شرکت نمایشگاه های بین 
المللی وجود داشت اما جزو گمرکات تعطیل شده بود 
و از س��ال 97 تالش شرکت س��هامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اس��المی ای��ران به منظور فعال 
کردن این نمایندگی گمرکات تالش های بسیار انجام 
داد و در نهایت توانست بار دیگر ساختمان گمرک در 
نمایشگاه بین المللی را افتتاح کند.وی با یادآوری این 
نکته که ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی 
ایران حدود 90 نمایش��گاه به صورت س��االنه برگزار 
م��ی کند، اظهار داش��ت: ب��رای حضور ویژه ش��رکت 
های خارجی در این نمایش��گاه ها و همکاری آن ها با 
شرکت های ایرانی مطابق با کنوانسیون های موجود، 
گم��رک در محل دائم��ی نمایش��گاههای بین المللی 

ایران افتتاح شده است.
  

  کاهش برداشت های غیر مجاز بانکی با 
" رمزنت" بانک شهر

مع��اون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک ش��هر با 
اش��اره به تاکی��دات بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران مبنی بر اس��تفاده مش��تریان ش��بکه بانکی از 
رمزه��ای یکب��ار مصرف برای تبادالت مالی بر بس��تر 
اینترنت،گفت: مش��تریان بانک ش��هر می توانند برای 
باال بردن امنیت تراکنش های بانکی خود از نرم افزار" 
رمزن��ت" این بانک اس��تفاده کنند.به گ��زارش مرکز 
ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر، جواد عطاران 
ب��ا بیان این مطلب اظهار کرد: به منظور ایجاد بس��تر 
امن برای مشتریان بانک در زمان انجام تراکنش های 
کارتی، بانک شهر اقدام به پیاده سازی نرم افزار "رمز 
نت" کرده اس��ت ک��ه این نرم افزار ام��کان تولید رمز 
یکبار مص��رف اول و در مرحله بعد رمز دوم کارت به 
منظ��ور انجام تراکنش از طریق درگاههای حضوری و 
اینترنت��ی و همچنین تولید رمز یکب��ار مصرف کانال 

های مدرن را برای مشتریان فراهم می سازد.

اخبار

ایجاد بزرگترین ترمینال مکانیزه مواد معدنی کشور  
معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر از امضای قرارداد 50 هزار میلیارد 
ریال��ی با بخش خصوصی ب��رای ایجاد بزرگترین ترمین��ال مکانیزه مواد معدنی 

کشور در بندر شهیدرجایی در روز سه شنبه خبر داد.
محمدعلی حس��ن زاده اظهار داش��ت: ظرفیت نهایی ای��ن ترمینال 50 میلیون 

تن و طی س��ه س��ال در سه فاز اجرایی می ش��ود که مجموع این سه فاز معادل 
180هکت��ار خواهد بود. وی افزود: این ترمینال بزرگتری��ن ترمینال مواد معدنی در 

خلیج فارس و عمان خواهد ش��د و با توجه به ظرفیت بی نظیر معدنی کش��ور، تحولی 
ش��گرف در صنعت معدن ایران ایجاد خواهد شد. به گفته حسن زاده بسیاری از معادن 
کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل خواهند شد و همچنین 
در بخ��ش ص��ادرات و واردات نیز می ت��وان از ظرفیت های این ترمین��ال مکانیزه مواد 

معدنی استفاده کرد .  سازمان بنادر و دریانوردی

کاهش میزان گوگرد در بنزین توزیعی تهران  
معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت:  مطابق 
نمونه هایی که در 6 ماه نخس��ت س��ال از بنزین توزیعی در س��طح تهران گرفته 
ش��ده، تا ام��روز میزان گوگ��رد به ppm 24.9 رس��یده که رون��دی کاهش و 

امیدوارکننده داشته است.
وحید مرندی مقدم افزود:  میزان گوگرد در بنزین توزیعی تهران در س��ال 94 به 

ppm 50 ، س��ال 94 به ppm 42 ، س��ال 95 به ppm 32 ، س��ال 96 به دلیل 
مشکالت پاالیشگاه شازند به ppm 69  و سال گذشته به ppm 34 کاهش یافت.

به گفته این مقام مس��ئول، اس��تاندارد قبلی بنزین در موضوع آالینده ها مربوط به سال 
87 بود که حد مجاز گوگرد در آن 300 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته ش��ده بود اما 
در اس��تاندارد جدید به 50 گرم در میلی گ��رم در لیتر بهبود یافت، همچنین حد مجاز 

سرب در بنزین را به صفر رسیده است.  ایرنا 

عرضه میعانات گازی پارس جنوبی از ۱۵ مهرماه
 مدیرعامل بورس انرژی از عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در این بازار از 15 
مهر ماه امسال خبر داد و گفت: در مرحله نخست هفته ای 10 هزار تن میعانات 

گازی پارس جنوبی عرضه خواهد شد.
س��یدعلی حس��ینی، از عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در این بازار از 15 مهر 

ماه امس��ال خبر داد و گفت: این محصول، بسیار با کیفیت است و تحویل آن نیز از 
انبارهای متمرکز عسلویه انجام خواهد گرفت. وی با بیان اینکه خریداران این محصول 

عمدتا پاالیش��گاه های کوچک و شرکت های ش��یمیایی کوچک و متوسط هستند، افزود: 
خری��داران می توانن��د در رینگ داخلی حض��ور یابند و این محصول را ب��ه عنوان خوراک 
خریداری کنند. مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: در مرحله نخست هفته ای 10 هزار تن 
میعانات گازی پارس جنوبی عرضه خواهد شد، اما بر اساس تقاضای خریداران و اقبالی که 

از این بازار صورت خواهد گرفت امکان افزایش این عرضه وجود دارد.  مهر 

در حالی که س��ازمان ملی زمین و مس��کن با پیگیری های 
رس��انه ها از واگذاری مالکیت زمین به سرمایه گذاران طرح 
ملی مس��کن صرف نظر کرده، دراین میان انبوه سازان ازاین 

اتفاق گالیه مندند.
ط��ی روزهای اخیر یکی از مس��ئوالن تش��کل صنفی انبوه 
سازان از عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از برنامه 
اق��دام ملی تولید و عرضه مس��کن )طرح ملی مس��کن( به 
دلیل برخی انتقادات اعضای این تش��کل صنفی به بندهای 

قراردادهای احداث مشارکتی انتقاد کرد.
این فعال صنفی انبوه س��از گفته اس��ت: ب��ا توجه به نحوه 
تنظیم قرار داد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته 
شده است هیچ گونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر 

گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز درباره 
س��اخت و ساز مشارکتی اظهار داش��ت: ما در سازمان ملی 
زمین و مس��کن، زمین را آم��اده می کنیم؛ وقتی این اتفاق 
رخ داد، دو برنامه پیش روی ماس��ت: یکی آنکه این اراضی 
در بخش هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد 
طرف مقابل ما )ش��ریک( آورده نقدی برای س��اخت دارد و 
آورده دولت نیز زمین اس��ت. متقاضیان ساخت نیز به جای 
آنک��ه هزینه زمین را در ابتدای س��اخت بدهن��د، در پایان 

ساخت و ساز هزینه زمین را پرداخت می کنند.
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن ادامه داد: در این 
روش )روش مش��ارکتی( قرار نیست سازنده هزینه زمین را 
در نقطه صفر س��اخت پرداخت کن��د. تفاهمی هم با بانک 
عامل بخش مس��کن داشته ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی 
ه��ا )صندوق پس انداز مس��کن یکم( را به این طرح متصل 

کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.
طی ماه های اخیر رسانه ها نسبت به قراردادهای مشارکتی 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن به دلیل ت��الش برای مالک 
ش��دن انبوه س��از  انتقادات زیادی را مط��رح کردند که در 
پی آن، این قراردادها اصالح و قرار ش��د تا انبوه ساز مالک 
زمین نباش��د. با این حال هنوز اینکه آیا قرار اس��ت هزینه 
زمین در پایان س��اخت و ساز به صورت یکجا از سازندگان 

دریافت ش��ود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و 
فع��ال نظر وزارت راه و شهرس��ازی اخذ یکجای هزینه تمام 

شده زمین است.
مهدی غالمی کارش��ناس اقتصاد مسکن گفت: وزارت راه و 
شهرس��ازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای 
مس��کن را می تواند با سیاس��ت های صحیح تکمیل کند. 
برای مثال اگر انبوه س��ازان مالک نش��وند و پروژه به شکل 
مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت 
ه��ای اولیه، پروژه ب��دون آورده ای توس��ط تولیدکنندگان 
ش��روع می شود و با پیش��رفت پروژه، پرداخت های بعدی 
توس��ط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی 
به تسهیالت بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد 

ماند.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان اس��تان 
تهران با رد این ادعا که انبوه س��ازان از طرح مس��کن ملی 
استقبال نکرده اند، گفت: انجمن انبوه سازان مالحظاتی در 
این طرح داش��ت که بر اساس آن با وزارت راه و شهرسازی 
و زیر مجموعه های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود 

را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.
وی درباره مشکالت موجود در این طرح اظهار کرد: بودجه 
عمرانی در کش��ور تقریبا به صفر رسیده است و قرار نیست 
از پول نفت برای کارهای س��اختمانی استفاده کنیم. برنامه 
دول��ت به این ترتیب اس��ت که به جای آنکه از س��رمایه و 
خزانه دولت اس��تفاده شود، از س��رمایه بخش خصوصی به 
صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه 
و شهرس��ازی وارد مذاکره شده ایم زیرا زمینه برای کارهای 

مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: رویه 
قرارداده��ا و پیش��نهادها به صورت آئین نامه ها و ش��رایط 
عمومی کارهای عمرانی اس��ت در حال��ی که برای کارهای 
مش��ارکتی ب��ا بخش خصوص��ی، این رویه و آئی��ن نامه ها 
باید تغییر کنند زی��را این آئین نامه ها برای فعالیت بخش 
دولتی است اما وقتی از فعالیت مشارکتی صحبت می شود، 

سرمایه بخش خصوصی در میان است.  مهر

 موانع روبروی طرح ملی مسکن سبزشد؛
عدم استقبال انبوه سازان از قرارداد پیمانکاری 

 رییس کمیس��یون معادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی 
ایران معتقد است در الیحه قانون جدید تجارت نظر بخش 
خصوصی لحاظ نش��ده و این مسئله میزان کارآمدی قانون 

جدید را با ابهام مواجه کرده است.
بهرام ش��کوری تش��ریح کرد: یکی از مس��ائلی که امروز در 
فض��ای سیاس��ت گذاری و قانون گذاری کش��ور به چش��م 
می خورد، ع��دم توجه به ماده 2 و 3 قانون بهبود مس��تمر 
محیط کس��ب و کار در موارد متعدد اس��ت، قانونی که در 
آن دول��ت مکل��ف به نظرخواه��ی از اتاق ها و تش��کل های 
بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین نامه ها شده است 

درحالیکه حقیقت امر طور دیگر رقم می خورد.
وی ادامه داد: روال کار در س��ال های گذشته این طور بوده 
ک��ه نظرخواهی از بخ��ش خصوصی یا به صورت نمایش��ی 
اتفاق می افتد به طوری که در حوزه یک مسئله مهم که کار 
کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمان بر 
باش��د، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی 
می شود و به س��رعت نیز الزم االجرا می شود یا کاًل نظری از 

بخش خصوصی گرفته نمی شود.
رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نپرسیدن 
نظر فع��االن اقتصادی، می تواند برای بخ��ش قابل توجهی از 
اقتصاد ایران مشکل آفرین ش��ود، اظهار کرد: گاهی این عدم 
توجه به بخش خصوصی، در اتخاذ سیاست ها و دستورالعمل ها 
مرب��وط به یک حوزه اس��ت، مانند دس��تورالعمل های اعمال 
عوارض صادراتی بر مواد معدنی اما متاسفانه گاهی دامنه این 
بی توجهی و بی اعتنایی از ش��مول یک بخش مانند معدن نیز 
فراتر می رود و کل فعالین اقتصادی کشور را در بر می گیرد به 
طوریکه در نحوه بررس��ی الیحه قانون تجارت، شاهد اعتراض 
تمامی فعاالن بخش های اقتصادی کشور به جای خالی بخش 
خصوصی در روند اصالح این قانون هس��تیم. شکوری با بیان 
اینک��ه تصویب 300 ماده قانون��ی از قانون تجارت در کمتر از 
چند روز، موج عظیم��ی از نگرانی ها را برای فعالین اقتصادی 
کش��ور ایجاد کرده اس��ت، گفت: این درحالیس��ت که قانون 
تجارت  ب��ه عنوان  قاعده حاکم بر رواب��ط بازرگانان و اعمال 
تجاری کش��ور، مهمترین قانون در زمین��ه امور تجاری و امور 

مربوط به بازرگانان اس��ت و الزم است به منظور جلوگیری از 
مشکالتی آتی و دوباره کاری در اصالح قوانین، امروز با دقت و 
حساسیت  بیشتری به اصالح این قانون مبادرت شود. متأسفانه 
یکی از ضعف های قانون گذاری کشور این است که معموالً بعد 

از تصمیم گیری به دنبال اصالح برمی آییم.
به گفته رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران در صورت 
تداوم ش��رایط فعل��ی در تصویب قانون تجارت، به واس��طه 
محدودیت ه��ا و مقررات غیر منطبق بر فضای کس��ب و کار، 
مشکالت جدیدی برای فضای اقتصادی و تجاری کشور ایجاد 
می شود و زمینه ساز افزایش دخالت دولت و دیگر دستگاه ها 
در اقتصاد کش��ور خواهد ش��د. در واقع از آنجا که این قانون 
بی��ش از 80 س��ال قدمت دارد، حداقل فع��االن اقتصادی با 
کارکرد این قانون در فضای کسب و کار خود آشنا هستند و 
نظر آنها این است که به مراتب قانون قدیم، مشکالت کمتری 

را نسبت به یک قانون جدید و ناقص، رقم خواهد زد.
شکوری با بیان اینکه تردیدی در لزوم اصالح قانون قدیمی 
تجارت وجود ندارد، تشریج کرد: قطعا ما به قانونی نیاز داریم 
که مباح��ث جدید تجارت را دربرگیرد ام��ا اگر در تصویب 
این قانون، س��رعت جایگزین دقت ش��ود، تبع��ات آن برای 
اقتصاد کش��ور غیرقابل جبران خواهد بود به طوریکه نه تنها 
س��رمایه گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران سرد می کند 
بلکه س��رمایه گذاران داخل��ی را نیز با مش��کالت عدیده ای 
مواجه خواهد س��اخت. به طور مثال در اصالحیه این قانون 
بیش از حد به عرف اس��تناد داده شده است که این مسئله 
برای فعالین اقتصادی  ابهام آفرین اس��ت و زمینه تعارضات 

جدی را بین گروه های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به آغاز روند اصالح این قانون از 15 ستل قبل، 
تاکید کرد: صرف زمان حتی یکساله در تصویب کارشناسانه 
این قانون، زمان قابل توجهی نخواهد بود به شرط آنکه این 
زمان صرف مطالعه و تعمیق در قانون تجارت ش��ود. اکنون 
15 س��ال از ش��روع روند اصالح این قانون می گذرد اما این 
طوالنی شدن روند بررسی الیحه، به معنای بررسی دقیق تر 
غنای قان��ون نب��وده و اصالحیه قانون تجارت در ش��رایط 

مسکوت باقی مانده بود.  ایسنا  

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد:
جای خالی بخش خصوصی در الیحه قانون تجارت

گزارش

سیاست روز آینده بازار دالر را بررسی می کند؛
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