
صندوق توســعه ملي كه ادامه حيات آن بــه ارزهاي نفتي 
وابســته اســت و ذخاير خود را از اين محل تامين مي كند، 
مكلف شــده حامي صنايــع مربــوط بــه تامين كنندگان 
ارزي خــود در حوزه نفت و گاز باشــد؛ به گونــه اي كه بايد 
 سهم بيشــتري از تســهيالت ارزي به اين بخش اختصاص 

دهد. 
به گزارش ايسنا، مصوبه اخير مجلس در مورد طرح »حمايت 
از توســعه صنايع پايين دســتي نفت خام و ميعانات گازي با 
استفاده از سرمايه گذاري مردمي« با اين تكليف همراه بود كه 
تسهيالتي از محل صندوق توسعه ملي براي توسعه و حمايت 

از صنايع پايين دســتي نفت خام و ميعانات گازي اختصاص 
پيدا كند. 

در حالي منابع ارزي صندوق توسعه ملي بايد به سمت صنايع 
نفتي و گازي بيشتر حركت كند كه اين صندوق ذخاير خود را 
از محل فرآورده هاي نفت و گاز تامين مي كند و از سال ۱۳۹۰ 
تاكنون طبق قانون، هر ساله سهمي از درآمدهاي ارزي وارد 
صندوق توسعه ملي شــده تا ضمن ذخيره اي براي نسل هاي 

آينده، كمكي براي توسعه كشور باشد. 
تكليف صندوق براي اختصاص تســهيالت براي حمايت از 
صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي مشروط شده 

به اينكه بايد در چارچوب قوانيــن و مقررات مربوطه و با اذن 
رهبر معظم انقالب انجام شود. همچنين طبق مصوبه مجلس، 
شروطي براي تنفس خوراك تخصيصي به طرح هاي مربوط 
به توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي تعيين 
شــد؛ به طوري كه درصد توليد نفت كوره در طرح هاي مورد 
نظر بايد كمتر از ۱۰ درصــد كل فرآورده هاي توليد آن طرح 
باشــد يا اينكه در هنگام بهره برداري از واحد احداث شــده، 
تطبيق كميت و كيفيت انواع فرآورده هاي توليدي براساس 
مجوز اوليه صادره بر عهده وزارت نفت باشد و در صورت وجود 
هرگونه مغايرت، موظف است ميزان تنفس خوراك را متناسب 

 با طرح اجراشــده تعديل كنــد و به اطالع صندوق توســعه 
ملي برساند. 

در حالي سهمي براي حمايت صنايع نفتي در صندوق توسعه 
ملي تعريف شده كه پيش از اين نيز هر ساله طرح هاي نفتي 
از محل تسهيالت ارزي تامين منابع مي شدند؛ به گونه اي كه 
تا پايان سال گذشــته حدود ۱۷ ميليارد دالر براي طرح هاي 
باالدستي و پايين دســتي نفت و گاز در صندوق توسعه ملي 

مورد پذيرش و در دستور كار قرار گرفته است. 
گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي نشان مي دهد از ابتداي 
فعاليت صندوق تا پايان ســال گذشــته حــدود ۳۵۰ فقره 

با حــدود ۴۱ ميليــارد دالر طرح در صنــدوق اعالم وصول 
شده اســت. از طرح هاي اعالم وصول شــده، سهم طرح هاي 
باالدســتي نفت و گاز حدود ۱6.8 ميليــارد دالر و در قالب 
 ۱۱ فقره طرح بوده كه بــراي تمامي آنها مســدودي صادر

 شده است. 
در مجموع ۱۲ ميليارد دالر براي طرح هاي باالدستي نفت و 
گاز تامين اعتبار و 8.8 ميليارد دالر پرداخت شده است و سهم 
طرح هاي پايين دستي نفت و گاز از طرح هاي اعالم وصول شده 
۲۹8 ميليون دالر و در ســه طرح بوده كه بــراي تمامي آنها 

مسدودي صادر شده است.  

آمار گمركی نشــان داد كه واردات نفت كره جنوبی از ايران 
در نيمه اول سال ميالدی جاری ۳6.۹ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته كاهش داشت.
به گزارش ايســنا، كره جنوبی كه پنجمين واردكننده بزرگ 
نفت خام در جهان و يكــی از بزرگ ترين مشــتريان نفتی 
ايران اســت، در ماه مه پس از عدم تمديد معافيت های نفتی 
از سوی آمريكا برای مشــتريان ايران، ناچار شد واردات نفت 
ايران را متوقــف كند و در ژوئــن برای دومين مــاه متوالی 

وارداتــی از ايران نداشــت. خريــداران نفت كــره جنوبی 
 عمدتاً نفت فوق ســبک معروف به ميعانــات را از ايران وارد

 می كنند.
طبق آمار گمركی، واردات نفت ايران در شش ماهه اول سال 
۲۰۱۹ به حدود ۳.۹ ميليون تن يا ۱۵6 هزار و ۱۵۵ بشكه در 
روز رسيد كه ۳6.۹ درصد در مقايسه با 6.۱۳ ميليون تن در 

مدت مشابه سال گذشته كاهش داشت.
در مجموع واردات نفت خام كره جنوبی در ژوئن ۱۲.6 درصد 

كاهش داشــت و به ۱۱.۴۹ ميليون تن يا حدود ۲.8 ميليون 
بشكه در روز رسيد.

صادرات نفت از عربســتان ســعودی به كره جنوبی در ژوئن 
۳.6۷ ميليون تن يا 8۹۳ هزار و 8۰6 بشكه در روز بود كه ۱6.۲ 
درصد در مقايسه با ۴.۳8 ميليون تن در سال گذشته كاهش 
داشت. همزمان با كاهش واردات نفت ايران، واردات نفت كره 
جنوبی از آمريكا در ژوئن حدوداً سه برابر شد و به ۱.۰۹ ميليون 
تن يا ۲6۴ هزار و ۷۴۵ بشكه در روز رسيد. همچنين اين كشور 

در ژوئن ۲6۵ هزار و ۴۰۳ تن نفت خام از قزاقستان وارد كرد 
كه در مقايســه با ۱۳۵ هزار و ۲۵۴ تن در ژوئن سال گذشته 

۹6.۲ درصد افزايش داشت.
واردات نفت كره جنوبی در نيمه اول سال ميالدی جاری دو 
درصد كاهش يافت و به ۷۲.۷ ميليون تــن يا ۲.۹۳ ميليون 

بشكه در روز رسيد.
بر اساس گزارش رويترز، با افزايش خريد نفت كره جنوبی از 
آمريكا اين كشور در نيمه اول امسال به چهارمين صادركننده 

بزرگ نفت به كره جنوبی تبديل شد و ۷.8 ميليون تن يا ۳۱۳ 
هزار و ۳8۷ بشكه در روز نفت به اين كشور صادر كرد كه در 
مقايسه با ۱.8۱ ميليون تن در سال گذشته بيش از چهار برابر 

افزايش داشت.
انتظار می رود كره جنوبی به دليل ادامه كاهش توليد اوپک و 
توليد باالتر نفت آمريكا، به خريد نفت از آمريكا ادامه دهد. آمار 
نهايی واردات نفت خام اواخر ماه جاری از سوی شركت ملی 

نفت كره منتشر خواهد شد.

نگاهي به وضعيت شهرنشــيني در ايران نشــان 
مي دهد از هــر ۱۰۰ نفر، ۱۱ نفر در شــهر تهران 
زندگي مي كنند؛ يعني ۱۱ درصد ايراني ها در تهران 

زندگي  مي كنند. 
به گزارش ايســنا، مروري بر وضعيت شهرنشيني 
ايــران در آمــار مركز آمــار از اين حكايــت دارد 
كه تــا پايــان ســال ۱۳۹۵، تهــران بــه عنوان 
پرجمعيت ترين شــهر ايران بــوده و جمعيت آن 

سه برابر شهر مشــهد )دومين شهر پرجمعيت( و 
 هشت برابر اهواز به )هشــتمين شهر پرجمعيت( 

بوده است. 
اين در حالي اســت كــه از بيــن هــر ۱۰۰ نفر 
جمعيت ساكن در كشــور حدود ۱۱ نفر در تهران 
ســاكن بوده اند. از ســال ۱۳۳۵ تــا ۱۳۹۵ تعداد 
كل شــهرهاي ايران از حدود ۱۹۹ به ۱۲۴۲ شهر 
افزايش پيــدا كرده و تعــداد شــهرهاي بيش از 

 يک ميليون نفر جمعيت از يک به هشــت شــهر 
رسيده است. 

همچنين بيــش از يک چهارم جمعيــت ايران در 
شهرهاي پرجمعيت يعني بيش از يک ميليون نفر 

زندگي مي كردند. 
در پايان ســال ۱۳۹۵، حدود ۳۵ درصد شهرهاي 
ايران بيش از يک ميليون نفر جمعيت داشته اند و 

مابقي كمتر از اين تعداد جمعيت داشته اند. 

وزير امور خارجه فنالند با ابراز نگراني نسبت به اقدامات 
اخير ايران پيرامون برجام تاكيد كرد كه كشــورش از 
اينستكس حمايت مي كند.  پكا هاويستو روز دوشنبه 
پيش از آغاز نشســت وزيران خارجه اتحاديه اروپا در 
بروكسل در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: مهم است 
كه ايران به تعهداتش در برجام پايبند بماند. ما به طور قطع 
از اخباري كه درباره غني ســازي )در ايران( و ميزان آن 
منتشر شده و موارد ديگر نگران هستيم.  وي كه كشورش 

رياست دوره اي شــوراي اروپا را بر عهده دارد، در ادامه 
گفت كه فنالند از سازوكار اينستكس حمايت مي كند. 
اينستكس نام سازوكار مالي اروپاست كه به ويژه از سوي 
طرف هاي اروپايي برجام براي حفظ كانال مالي با ايران 
با هدف ادامه تجارت با تهران با وجود تحريم هاي آمريكا 
راه اندازي شده است.  به گزارش ايسنا، پس از گذشت يک 
سال از نقض برجام توسط آمريكا و خروج اين كشور از 
برجام و در پي تعلل اروپا براي انجام اقدامات عملي براي 

حفظ توافق، جمهوري اسالمي ايران سرانجام اعالم كرد 
كه مي تواند در هر سطحي اورانيوم را غني سازي كند و در 
دومين گام خود براي كاهش اجراي تعهدات برجامي اش، 
غني سازي خود را از حد تعيين شده در اين توافق، يعني 
۳.6۷ درصد باالتر برده است.  ايران تاكيد دارد كه طبق 
مفاد تعيين شده در برجام، به ويژه بندهاي ۲6 و ۳6، ايران 
حق دارد در صورت عدم پايبنــدي طرف ديگر توافق، 
اجراي تعهدات خود را به طور جزئي يا كلي متوقف كند. 

رئيس دادگاه رســيدگي بــه پرونــده ۱۱ متهم 
پتروشيمي گفت: اتهام اين افراد مشاركت و معاونت 
در اخالل در نظام توليدي كشور از طريق تخصيص 
سهميه غيرقانوني مواد اوليه پتروشيمي به ميزان 8۰ 
هزار تن و به ارزش بيش از ۳۲6 ميليارد تومان است. 
قاضي اسدا... مسعودي مقام روز دوشنبه در جلسه 
رسيدگي به پرونده متهمان پتروشيمي كه در شعبه 
ســوم ويژه دادگاه جرائم اقتصادي به صورت علني 
برگزار شد، افزود: متهمان اين پرونده از كاركنان و 
مديران وزارت صنعت، معــدن و تجارت و اداره كل 

صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند. 

در ادامــه، حســيني، نماينده دادســتان با قرائت 
كيفرخواست، درباره متهمان و جرم آنها گفت: متهم 
اول اين پرونده قدرت احمدي كارشناس امور صنايع 
وزارت صنعت به مشاركت در اخالل در نظام توليدي 
كشور به ميزان 8۰ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ۱۰ 

ميليارد ريال متهم است. 
وي ادامه داد: محمدحســن بيدهنــدي، كارمند 
وزارت صمت به مشاركت در اخالل در نظام توليدي 
كشور به ميزان 8۰ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ يک 

ميليارد ريال متهم است. 
نماينده دادســتان اضافــه كرد: مصطفــي ورزدار 

كارمند وزارت صمت، مســعود رضا معــاون اداره 
صمت لرستان، محسن گودرزي نژاد رئيس صنايع 
غيرفلزي اداره صمت لرســتان، محســن ناصري 
گودرزي كارشــناس پليمر و مواد شــيميايي اداره 
صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازي كارشناس 
پليمر و مواد شــيميايي اداره صمت لرســتان، نادر 
رادمهر، كارشناس پليمر و مواد شيميايي اداره صمت 
شهرســتان، فريد ياراحمدي رئيــس منطقه ويژه 
اقتصادي شهرستان ازنا، بهمن ازنايي زيرتاب مدير 
تامين مالي و مجيد شيرنيا هي از كاركنان دستگاه 

مربوطه ديگر متهمان اين پرونده هستند. 

بلومبرگ روز دوشــنبه با اشــاره بــه تحريم هاي 
اعمال شــده آمريكا عليه ايران در گزارشي درباره 
وضعيت بــازار ارز ايران نوشــت: سياســت هاي 
بانــک مركــزي جمهوري اســالمي ايــران براي 
 كنتــرل بــازار ارز به خوبــي در حال پيشــرفت 

است. 
در اين گزارش آمده است: ريال، پول ملي ايران، كه 
با نوسان روبه رو شده است، به سبب تاثير اقدامات 
دولت بــراي رويارويي با تحريم هاي اعمال شــده 

آمريكا به سمت بازيابي ارزش خود پيش مي رود. 
بلومبــرگ بــا اشــاره بــه اظهــارات عبدالناصر 

همتي، رئيــس كل بانــک مركزي ايــران درباره 
بروز ثبات در بازار ارز نوشــت: »بررســي آمارهاي 
منتشرشــده توســط فعاالن بازار ارز و همچنين 
نرخ هاي ثبت شــده در بانک اطالعاتــي بلومبرگ 
حاكي اســت در يک ماه گذشــته حدود 8 درصد 
 بــه ارزش ريــال در بــازار آزاد افــزوده شــده 

است.«
تقويت ارزش ريــال، آرامش خاطري بــه ايرانيان 
مي دهد كه پس از خروج ترامپ از برجام، شــاهد 

سقوط ۵۰ درصدي ارزش ريال بودند. 
بانک مركــزي ايران از طــرق مختلــف از جمله 

راه اندازي ســامانه نيما در جهت تضعيف و نابودي 
بازار ســياه و همچنيــن كنترل نرخ هاي ســود، 
ســعي كرد كه ارزش ريال را حفــظ كند. همتي 
همچنين تصريح كرد: »در حال حاضر ارزش ريال 
 در بازار آزاد به قيمت دالر در ســامانه نيما نزديک 

شده است.«
به گفته مســعود غالمپور، يک كارشناس بانكي در 
ايران: »سياست هاي بانک مركزي براي كنترل بازار 
ارز و نرخ هاي بهره بانكي به خوبي در حال پيشرفت 
است و ميزان تقاضا براي ارز در بازار نسبت به سال 

گذشته با كاهش روبه رو شده است.«

ارز  نفتي  به نفت   برگشت

فنالند:  از اينستكس حمايت مي كنيماز هر ۱۰۰ ايراني ۱۱ نفر در  تهران  زندگي   مي كنند
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سرمقاله
نرخ تورم  و کسری

بودجه  دولت

قيمــت كاالهای اساســی 
تحــت تاثيــر عرضــه و 
تقاضاست. به همين دليل با 
وجود تخصيص ارز دولتی به 
كاالهای اساسی، شاهد كاهش قيمت آنها نبوده ايم. 

به عبارتی...

  علی سعدوندی، کارشناس 
اقتصادی
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انتقال  زيان  خودروسازان 
به  بانک ها   و   بيمه ها

تعلل   در   قانون گذاری  
برای    بالک چين

»کسب و کار« روند کاهشی نرخ ارز و سکه  را بررسی می کند

خروج   تدریجی  سفته  بازان  از   بازارها
صفحه۲

صفحه3

مافیا  در  بازار لوازم  خانگی
دالالن   در   سایه   بی نظارتی    هر  طور  که    می خواهند    قیمت ها   را    باال   و    پایین   می کنند

 تاخيــر خودروســازان در تحويــل خودروهــای 
پيش فروش شــده در حالی به مسئله اساسی اين 
روزهای خريداران خودرو تبديل شــده اســت كه 
خودروسازان تاخير نظام بانكی در پرداخت تسهيالت 
را مسبب اين ماجرا می دانند. اما مسئله اينجاست كه 
خودروسازان مشكالت ديگری نيز دارند كه از جمله 
آن بدهی های سنگين به شركت های بيمه است كه 
داد اين شركت ها را درآورده است.  يكی از مهم ترين 
داليلی كه خودروسازان بابت بدعهدی در تحويل 
خودروها بيان می كنند، تحريم و محدوديت های 
واردات قطعات مورد نياز است. اما  اقداماتی كه گفته 
می شود در حمايت از خودروسازان طی مدت اخير 
صورت گرفته و از جمله پرداخت تسهيالت بانكی به 

آنها به همراه امتيازات...

 فنــاوری هــا و تكنولــوژی هــای ارزهــای 
رمزنگاری شــده به ويژه بالك چين در حقيقت ارائه 
ابزارهايی است كه به طور مستقيم تجربه های جديدی 
برای افراد مختلف ايجاد كرده و موجب آسايش بيشتر 
در زندگی جوامع مختلف شــده اســت. در ايران اما 
 اجرايی شدن بالك چين و ارزهای ديجيتال با تعلل و 
موضع گيری های بسياری روبه رو شده است. برخی 
موافق و برخی مخالف اجرای اين فناوری ها هستند. 
رضا قربانی، كارشناس در اين رابطه می گويد: يادمان 
نرود كه فناوری با روش »بشود و بگردد« قابل كنترل 
نيست و چنين دستوراتی فقط فعاالن قانونی را محدود 
و شرايط را برای فعاالن زيرزمينی تسهيل می كند. در 
برابر فناوری نمی توان با نامه های اداری موضع گرفت و 

دستور داد كه كسی از فناوری...

بازی دو سر باخت آمریکا  با  عدم تمدید معافیت از تحریم نفت ایران

واردات نفت كره جنوبی از ايران در شش ماه گذشته كاهش يافت

قاضي:

 ارزش ريالي اتهام ۱۱ متهم پتروشيمي بيش از 3۲۶ ميليارد است
روایت بلومبرگ از افزایش 8 درصدي ارزش ریال ایران:

مردم آرامش خاطر پيدا كردند

يادداشت

زیان دهی
 تولید

  فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

در سومین سال متوالی به عنوان نخستین 
بانک در شبکه بانکی کشور

  مجمــع عمومــي عــادي و 
فوق العاده بانك قرض الحسنه 

مهر ايران برگزار شد
مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک قرض الحسنه 
مهرایران در سومين سال متوالي به عنوان نخستين 
بانک در شبکه بانکي كشــور با حضور نمایندگان 
صاحبان ســهام، مدیرعامل، اعضاي هيات مدیره و 
نمایندگان وزارت امور اقتصــادي و دارایي و بانک 
مركزي جمهوري اســامي در محل سالن جلسات 
این بانک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهرایران، برگزاری مجمع عادی ساالنه 
بانک در ساعت ۱۰ صبح امروز با حضور نمایندگان 
صاحبان سهام رسميت یافت.بر اساس این گزارش، 
پس از قرائت گزارش هيات مدیره و استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی در مــورد صورت هاي 
مالي سال منتهي به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۷، در خصوص 
محورهاي مطرح شــده تبادل نظر صورت گرفت و 

صورت هاي مالي سال ۱۳۹۷ به تایيد مجمع رسيد.

با عضويت در طــرح خريد آنالين 
اقساطی بانك  پاسارگاد، محصوالت 

خود را با تضمین بفروشید
 با عضویــت در طــرح خریــد آناین اقســاطی 
بانک  پاسارگاد، محصوالت خود را با تضمين بفروشيد.
توليدكنندگان بزرگ و فروشگاه های آناین معتبر با 
عضویت در طرح خاقانه ی »خرید آناین اقساطی 
بانک پاسارگاد« می توانند توليدات و محصوالت خود را 
با تضمين و بدون ریسک به فروش برسانند.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، قاسم رضازاده ریيس 
اداره بازاریابی و برنامه ریزی عملياتی بانک پاسارگاد با 
اعام این خبر گفت: در طرح »خرید آناین اقساطی 
بانک پاسارگاد«، فروشندگان بدون تحمل ریسک، 
نسبت به فروش اقساطی كاال و خدمات خود اقدام 
می كنند و از این طریق عاوه بر آنکه حجم فروش و 
سود آنها افزایش خواهد یافت، به عنوان عضو این طرح 

از سوی بانک معرفی خواهند شد.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی 
تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات:

فرار مالیاتی نیز يکی از مصاديق 
پول شويی است

رئيس اداره مبارزه با پولشویی، تأمين مالی تروریسم و 
تطبيق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم 
یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهيل خدمات 
عمومی و رفع كســری بودجه از طریق اخذ كامل و 
مطابق با قوانين مالياتها اســت و بر این اساس، فرار 
مالياتی جزء جرایم بســيار مهم در كشور محسوب 
می شود.محمد حسن حاجيان در گفتگو با خبرنگار 
اگزیم نيوز در خصوص نقش پولشویی در خصوص 
جرایم مالياتی گفت: خــروج ماهيت فرار مالياتی از 
"تخلف" و تبدیل شدن آن به "جرم" از سال ۱۳۹4 
به پشتوانه قانون اصاح مالياتهای مستقيم انجام شد؛ 
از آن زمان تا به بعد، فرار مالياتی از تخلف اداری خارج 
شده و به عنوان جرم تلقی می شود.حاجيان تصریح 
كرد: از آنجایيکه پولشویی یک جرم ثانویه محسوب 
می شود، هميشــه باید یک جرم اوليه شکل گرفته 
باشد تا پولشویی اتفاق بيافتد.رئيس اداره مبارزه با 
پولشویی، تأمين مالی تروریسم و تطبيق بانک توسعه 
صادرات ایران اظهار داشت: از آنجایی كه فرار مالياتی 
جرم قلمداد شده و جرم  انگاری نيز شده، بنابراین می 
توان قاطعانه گفت كه یکی از راههای ارتکاب جرم 
پولشویی، فرار مالياتی است كه متاسفانه در كشور ما 

تا كنون به این موضوع توجه كافی نشده است.

جايــزه ٤٠ ســکه ای اولین 
قرعه کشی اپلیکیشن »صاپ« 

بانك صادرات ايران اهدا شد
جایزه 4۰ ســکه ای قرعه كشــی فروردین ماه ۹٨ 
اپليکيشن »صاپ« بانک صادرات ایران طی مراسمی با 
حضور مدیران و مشتریان یکی از شعب بانک، به برنده 
خوش شانس آن اهدا شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، جایزه 4۰ سکه ای قرعه كشی 
فروردین ماه ۹٨ اپليکيشن »صاپ« بانک صادرات 
ایران طی مراسمی در شــعبه فلکه اول صادقيه این 
بانک با حضور مدیران و بازرسان ارشد بانک به آرمان 
حســين زاده، برنده دوره اول این قرعه كشــی اعطا 
شد.این برنده خوش شانس با تشکر از كاركنان بانک 
 MDF صادرات ایران گفت: در حوزه صنایع چوب و
فعاليت دارم و در عين حال در حوزه ســوخت های 
تجدید پذیر و پاک مشغول انجام تحقيقات جداگانه ای 
هســتم كه از این جایزه در آن مســير هم استفاده 

خواهم كرد.

بانک ها

روند كاهشی نرخ دالر و سکه 
نشــان می دهد كه تقاضای 
سفته بازانه در حال خروج از 
بازارها است و قيمت  كاالها در 
حالت انتظاری برای تغيير به 
سر می برند. موضوعی كه به تبع می تواند در بازار و اقتصاد 
كشور شرایط بهتری ایجاد كند. انتظار مردم این است كه 
قميت ها با كاهش داللی در بازارهای سکه و دالر، پایين 
بياید و به ثبات برسد. اما طبق آنچه از وضعيت بازار شاهد 
بوده ایم و با وجود سير كاهشی قيمت دالر و سکه از ابتدای 
ســال به به حال، چنين اتفاقی در بازار كاالی ضروری 
نيفتاده است. به اعتقاد كارشناسان قيمت كاالی اساسی 
و به طور كلی تحت تاثير عرضه و تقاضا است و از آنجایی 
كه توليد در وضعيت بدی به ســر می  برد، برای كاهش 
قيمت ها باید سياست حمایت از توليد را در پيش گرفت.

طبق آنچه از وضعيت قيمت ها در بازار كاالی اساســی 

شاهد هستيم، قيمت برخيی كاالها همچنان نوسان دارد 
و برخی از آن نيز افزایش پيدا كرده است.

به گفته محمد كشتی آرای قيمت ها در بازار طا و سکه 
در دو سه هفته اخير رو به كاهش بوده است و نگه داری 

سکه دیگر به صرفه نيست. عرضه ی مناسب سکه ها در 
بازار موجب شده تا سکه های پيش فروشی وارد چرخه 
ی بازار شــوند و تقاضا برای خرید طا و سکه كم شود. 
به همين دليل حباب ســکه كه فروردین ماه امسال به 

5٨۰ هزار تومان نيز رسيده بود هم اكنون به ۲۲۰ هزار 
تومان كاهش یافته است.بر اساس گزارش های موجود 
قيمت سکه به  4ميليون و ۲۹۲ هزار تومان و سکه بهار 
آزادی طرح قدیم 4ميليون و ۲۷۰ هزار تومان رســيده 
است.قيمت طای ۱٨عيار هم 4۱4 هزار و 4۰۰ تومان 

ارزش گذاری شده است. 
ضمن آنکه هر اونس طــا در بازارهای جهانی با قيمت 

۱4۱5.۳ دالر معامله می شود. 
قيمت خرید و فروش انواع ارز نيز كاهش یافته اســت 
به  نحوی كه قيمــت دالر در صرافی های بانکی و آزاد با 
كاهش محسوســی مورد معامله قرار می گيرد.قيمت 
دالر در صرافی هــای بانکــی برای فروش بــه مردم با 
كاهــش ۱۰۰ تومانی ۱۲ هــزار و 45۰ تومان و قيمت 
 دالر برای خرید از مــردم ۱۲ هزار و ۳5۰ تومان تعيين
 شــده اســت. ایــن درحالی اســت كه قيمــت دالر 
در صرافی های آزاد بــرای فروش به مــردم با كاهش 
 نســبت بــه روز یکشــنبه ۱۲ هــزار و 44۷ تومــان

 تعيين شده است.

خودروســازان  تاخيــر 
 در تحویــل خودروهــای 
پيش فروش شده در حالی به 
مسئله اساسی این روزهای 
خریداران خــودرو تبدیل 
شده اســت كه خودروســازان تاخير نظام بانکی در 
پرداخت تسهيات را مسبب این ماجرا می دانند. اما 
مسئله اینجاست كه خودروسازان مشکات دیگری 
نيز دارند كه از جمله آن بدهی های سنگين به شركت 
های بيمه اســت كه داد این شــركت ها را درآورده 
است. یکی از مهم ترین دالیلی كه خودروسازان بابت 
بدعهدی در تحویل خودروها بيان می كنند، تحریم و 
محدودیت های واردات قطعات مورد نياز است. اما و 
اقداماتی كه گفته می شود در حمایت از خودروسازان 
طی مدت اخير صورت گرفتــه و از جمله پرداخت 

تسهيات بانکی به آنها به همراه امتيازات، موضوع را 
دچار ابهام می كند. به همين دليل در حالی خریداران 
خودورهای پيش فروش شــده مهم ترین شــاكيان 
خودروسازان هستند، موضوع گایه از خودروسازان 
به بانک ها و بيمه ها هم كشيده شده است.چند وقت 
پيش و درپی بدهی بيــش از ۱۱۰۰ ميليارد تومانی 
شــركت خودروسازی سایپا به شــركت های بيمه، 
دبيركل سندیکای بيمه گران از توقف صدور بيمه نامه 
شركت های بيمه با شركت خودروسازی سایپا خبر داد 
و گفت: به دليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات با سایپا، 
صبر شركت های بيمه تمام شــده و از این پس هيچ 
بيمه نامه ای برای خودروهای توليد شده صفر كيلومتر 
شركت سایپاصادر نخواهد شد.به گفته قائم مقام بانک 
مركزی تسهيات ریالی به خودروسازان پرداخت شده 
و امتيازاتی كه در این راستا به آنها داده شده، آنها را قانع 
نکرده است. از جمله این امتيازات این است كه بنا شده 
خودروسازی ایران  خودرو و سایپا از شرایط نداشتن 

چک برگشتی و بدهی غيرجاری شركتهای گروه در 
زمان اخذ تسهيات و ایجاد تعهدات برای شركت های 
اصلی مستثنی شوند. همچنين مصوب و اباغ شد 
كه ۲۰ درصد ســرمایه پایه هر بانک به شركت  های 
خودروسازی تسهيات پرداخت شود.طبق آنچه این 
مقام مسئول می گوید تا به حال ۳۹ هزار ميليارد   ریال 
از 4۰ هزار ميليارد   ریال به خودروسازان پرداخت شده 
كه از این مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ریال به ایران خودرو 
و ۱۹ هزار ميليارد ریال به سایپا اختصاص پيدا كرده 

است.كميجانی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز تمایل 
خودروسازان به تســهيات ارزی را كم كرده، گفته 
برای گشایش ال سی، نرخ ارز به قيمت روز محاسبه 
می شود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان 
قيمتی و باال رفتن قيمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات 
رقم بيشــتری را به بانک ها پرداخت كنند بر همين 
اساس خواستار دریافت تسهيات به نرخ ریالی ثابت 
هستند ولی مقررات ارزی این اجازه را به بانک مركزی 

نمی دهد.

»کسب و کار« روند کاهشی نرخ ارز و سکه  را بررسی می کند

خروج   تدریجی  سفته  بازان  از   بازارها

»کسب و کار« بررسی می کند

انتقال زیان خودروسازان به   بانک ها   و   بیمه ها

پوری حسینی اعالم کرد
سهام ايران خودرو   و سايپا در وثیقه  

است؛ امکان واگذاری ندارند
 در حالــی كه قــرار بود ســهم دولتی دو شــركت
 "ایــران خــودرو" و "ســایپا" از طریق ســازمان 
خصوصی ســازی واگذار شــود، رئيس این سازمان 
اعام كرده كه سهام دولتی این دو شركت در وثيقه 
است و باید قبل از پروســه واگذاری از وثيقه خارج 
شود.به گزارش ایســنا، چهارم خرداد امسال هيأت 
واگذاری مصوبه ای داد كه به موجب آن مصوبه باید 
سهام باقيمانده دولت در ۱٨ شركت واگذار می شود 
كه سهام دولتی دو شركت ایران خودرو و سایپا هم 
جزو آنهاست.در حالی كه بسياری تصور می كردند 
كه پروســه قيمت گذاری این ســهم در حال انجام 
است، پوری حسينی اعام كرده است كه این سهام 
دولتی ایران خودرو و سایپا در وثيقه است و فعاً امکان 
واگذاری ندارد.رئيس سازمان خصوصی سازی گفته 
كه نمی داند كه این سهم در وثيقه چه كسی است، 
اما ای درو مسئول فک وثيقه سهام دو شركت ایران 
خودرو و سایپا اســت.به گفته پوری حسينی، زمان 
فروش ۲۰ درصد سهام این دو شركت، قيمت گذاری 
و نحوه واگذاری سهام آنها بعد از فک وثيقه مشخص 
می شود.طبق اعام سازمان خصوصی سازی، مصوبه 
سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می دهد مابقی 
سهام دو شركت ســایپا و ایران خودرو را واگذار كند 
و این سازمان هم به اســتناد این مصوبه، دیگر الزم 
نيست برای عرضه ۲۰ درصد سهام این دو شركت از 

دولت اجازه بگيرد.

ايران ۱۵٠ میلیون يورو خسارت 
از پژو گرفت

مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو از دریافت 
۱5۰ميليون یورو خسارت از پژو ظرف 5سال گذشته 
خبر داد.به گزارش ایسنا ، هاشم یکه زارع در مراسم 
رونمایی از پژو ۳۰۱ گفت: ظرف 5 سال گذشته ۱5۰ 
ميليون یورو خســارت را روی دفاتر ایران خودرو از 
شركت پژو دریافت و به ثبت رساندیم.مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو گفت: در مهرماه امسال از داخلی 
سازی قطعه ای رونمایی خواهيم كرد كه هيچيک از 
قطعه سازان داخلی جرأت توليد آن را نداشت و آن را 
خط قرمز توليد قطعات می دانسته است اما اكنون 
این قطعه به مدد مدیران جوان ایران خودرو داخلی 
سازی شده است.یکه زارع به دیدار خود با مدیران پژو 
در اواخر سال ۹۷ اشــاره و خاطرنشان كرد: مدیران 
پژو به ایران خودرو اعــام كردند كه نباید خودروی 
پژو ۳۰۱ را بدون حضور آنها توليد كند در حالی كه 
ما به آنها گفتيم كه شــما از قرارداد خارج شده اید و 
ما به هر ترتيب خودروی پژو ۳۰۱ را داخلی ســازی 
و توليد خواهيم كرد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو اظهار داشت: توليد پژو ۳۰۱، ایران را صاحب 
یک پلتفرم كرد كه می توان خودروهای زیادی را بر 
روی آن توليد كنيم.وی عنوان كرد: همانطور كه می 
دانيد در سال ۹۰ تا ۹۱ پژو قراردادی با ایران خودرو در 
خصوص سی كی دی داشت اما با وجود اقدامات انجام 
شده از سوی قطعه سازان در زمان تحریم ها، اقدامی 
درزمينه  انجام نشده بود.یکه زارع اظهار كرد: ۳۰۰ 
قطعه ساز درگير این پروژه هستند و مطمئنيم در آخر 
سال به خودكفایی ٨۰ درصد می رسيم.وی با تاكيد بر 
این كه ۱۳ هزار دستگاه از پژو ۲۰۰٨ تحویل و ۳ هزار 
دستگاه دیگر باقی مانده است، گفت: هدفگذاری توليد 
۳۰۱ ۲5۰ هزار دستگاه در سال است این در حاليست 
كه پژویی ها در جلسه ای اعام كردند كه اجازه توليد 
در ایران را ندارید اما ما تاكيد كردیم كه خود این پروژه 
را جلو می بریم و این كار را انجام دادیم و صاحب یک 
پلتفرم شدیم كه این نکته بسيار مهمی بوده و می توان 
خودروهای مختلفی بر روی این پلتفرم سوار كرد. در 
قرارداد دوم منعقده نيز خسارت مطرح و بيش از ۱5۰ 
ميليون یورو در دفاتر منعکس شد كه نشان می دهد، 

پژو بازنده ترک كردن ایران  است.

با حضور مقامات عالی افتتاح می شود
نخستین نمايشگاه فرصت های 

ساخت داخل؛ پنج شنبه 27 تیر
نخستين نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق 
توليد از پنج شنبه این هفته آغاز و به مدت 4 روز برگزار 
می شــود.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، نخستين 
نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق توليد طی 
پویش ملی "نهضت ســاخت داخل" و با هدف رونق 

توليد و داخلی سازی نيازهای صنایع برگزار می شود.
در این نمایشــگاه، حوزه های صنایع معدنی فلزی و 
غيرفلزی، صنایع خودرو و قطعات، لوازم خانگی، صنایع 
دریایــی، مخابرات و نفت، گاز و پتروشــيمی حضور 
خواهند یافت.نخستين نمایشگاه فرصت های ساخت 
داخل و رونق توليد طی روزهای ۲۷ تا ۳۰ تير ۹٨ در 

محل نمایشگاه بين المللی تهران برگزار می شود.

اخبار
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رئيس كل بانک مركزی با اشاره به اینکه خواهان تک نرخی 
شدن ارز هســتيم اما باتوجه به اینکه كشور در شرایط 
ثبات اقتصادی قرار دارد و بر هم زدن این آرامش عاقانه 
نيست، گفت: بانک مركزی ۱۲ ميليارد دالر ارز نيمایی 
برای واردات تأمين كرده كه ۶.۲ ميليارد دالر آن مربوط 
به سه ماه و نيم ابتدای سال بوده است.همتی ادامه داد: تا 
پيش از دیروز و امروز این فشــارها كمتر بود. این افتخار 
ماست كه علی رغم شدیدتر شدن فشارها، خوشبختانه 
كشور در شرایط خوبی اســت و بازار ارز ثبات دارد. وی 
اضافه كرد: یکــی از مأموریت های مــا حفظ ارزش پول 
ملی اســت كه این مأموریت ابزارهایی دارد و یکی از این 
ابزارها كنترل نقدینگی و تورم اســت. تورم چيزی جز 
افزایش نسبی قيمت ها نيست. وقتی تقاضای پول زیاد 
باشد، اگر توليد متناســب با افزایش نقدینگی رشد پيدا 
نکند، شــوک جدید تورمی ایجاد خواهد شد. بسياری 
در مورد چرایی ادامه سياســت ارز 4۲۰۰ تومانی سوال 
می پرسند. واقعيت این است كه ما نيز خواهان تک نرخی 

شدن ارز هستيم اما در حال حاضر كشور در شرایط ثبات 
اقتصادی قرار دارد و بر هم زدن این آرامش عاقانه نيست.

همتی با بيان اینکه هر اتفاقی در قيمت كاالهای اساسی 
رخ دهد، فشار دیگری به مردم وارد می شود، عنوان كرد: 
 در این زمينه دولت ماحظاتی دارد تا بتواند مســاله را 

مدیریت كند. 
دولت تغييرات جدی در ســاختار بازرگانی ایجاد كرده، 
بخش های توزیعی مربــوط به دام از جهاد كشــاورزی 
منفصل شده و به وزارت صمت آمده تا از این به بعد قائم 
مقام وزیر صمت مسئوليت بازرگانی را پيگيری كند.رئيس 
كل بانک مركزی گفت: در حال حاضر تصميم دولت ادامه 
سياست ارز دو نرخی است. با وجود این، تقریباً نرخ سومی 
برای ارز وجود ندارد و نرخ اسکناس نيز با نرخ ارز نيمایی 
۱۰ درصد فاصله دارد كه این مورد نيز با هزینه های نقل و 
انتقال پول در دنيا مطابق است. تا زمانی كه شرایط تحریم 
 وجود دارد، این تفاوت مقدار ناچيز هزینه مبادالتی پول

 باقی خواهد ماند.

فروش نفت به تدریج افزایش یافته است
وی با اشاره به كســری بودجه و نقش بانک مركزی در 
برطرف كردن آن، بيان كرد: قرار نيســت كسری بودجه 
كشور را بانک مركزی تأمين كند. البته ما به دولت برای 
تأمين منابع كمک می كنيم اما اینکه كسری آن را ما تأمين 
كنيم، اینگونه نخواهد بود. در حال حاضر سقف بودجه تا 
۶۲ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. البته فروش 
نفت به تدریج در حال افزایش اســت كه یکی از راه های 

تأمين كسری بودجه همين فروش نفت خواهد بود.
رئيس كل بانک مركــزی گفت: در حــال حاضر بانک 
مركزی ۱۲ ميليارد دالر ارز نيمایی برای واردات تأمين 
شــده كه ۶.۲ ميليارد دالر آن مربوط به به سه و نيم ماه 
اخير بوده است. به تدریج تأمين ارز برای توليدكنندگان 
در حال بهتر شــدن بوده و در حقيقت زمانی كه بازار ارز 
حركت نزولی دارد، این مساله نشان دهنده تأمين ارز بهتر 
است. بازار متشکل ارزی نيز به زودی راه اندازی خواهد شد. 
تنها علت تأخير آن نيز برخی ارزیابی هاست تا به من ثابت 

شود كه این بازار مشکلی برای كشور ایجاد نمی كند.وی 
از اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان اعتبار برای واحدهای 
كوچک و متوسط در ســال جاری خبر داد و عنوان كرد: 
من با كليات پيشنهاد جذب سپرده های اتباع بيگانه در 
استان موافق هستم. می توان این منابع را جهت تأمين 
پروژه های ارزی و صادراتی اســتان اختصاص داد، البته 
بخشی از این مســاله به وزارت اقتصاد بازمی گردد.وی 
در خصوص آئين نامه اجرایی بودجه ۹٨ و دستور معاون 
اول رئيس جمهوری مبنی بر لزوم انســداد حساب های 
شركت های دولتی، تصریح كرد: این یک تصميم قانونی 
بود كه شركت های دولتی باید حســاب های خود را نزد 
بانک مركزی قرار دهند. این مســاله بــه جهت افزایش 
شفاف سازی و كنترل روی حساب های دولتی بوده است. 
بخش مهمی از این فرایند انجام شده و بخش كمی از آن 
باقی مانده كه در آئين نامه هيأت دولت این مورد تصویب 
 شد. با این مصوبه همه حساب ها متمركز نزد بانک مركزی

 خواهد شد.

رئيس اتاق ایران محدودیت منابع و اتاف ظرفيت ها را 
یکی از مشکات جدی كشور در شرایط جنگ اقتصادی 
می داند و می گوید: مشــکل اینجاست كه از سویی روند 
توزیع همين منابع محدود به درستی انجام نمی شود و از 
سوی دیگر هيچ سازوكار مشخصی برای اصاح این چرخه 
معيوب وجود ندارد كه خروجی آن به بهره وری منجر شود.

رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشــاورزی ایران 
نسبت به هدررفت منابع و بحران در این حوزه هشدار داد 
و گفت: كشور در شــرایط جنگ اقتصادی به سر می برد 
و با محدودیت منابع مواجه هستيم اما تخصيص همين 
منابع محدود نيز به درســتی انجام نمی شود و متأسفانه 
ســازوكار مشــخصی هم برای اصاح این چرخه وجود 
ندارد.غامحسين شافعی در جلســه هيات نمایندگان 
اتاق مشهد افزود: در این زمينه جلساتی با مقامات مسئول 
داشته ایم و مقرر شده است اتاق ایران بسته ای را در این باب 
تدوین كند، ازاین رو از اعضای هيات نمایندگان اتاق ها نيز 

درخواست داریم تا نظرات خود را در این خصوص منعکس 
كنند.او در ادامه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف 
اشاره و عنوان كرد: جو منفی ای ایجاد شده كه به واسطه 
آن، تمامی تخلفات مالياتی و فعاليت های غير شفاف را 
به كارت های بازرگانی در اصطــاح »یک بارمصرف« و 
یا »اجاره ای« نسبت می دهند و طبيعتاً فقدان اطاع از 
سازوكارهای اجرایی و نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق 
را از این باب مامت كنند.شافعی ادامه داد: از این منظر باید 
شفاف سازی الزم انجام بگيرد؛ چراكه تاش های اتاق در 
برخورد با تخلفات صورت گرفته در خصوص این كارت ها را 
نباید نادیده گرفت و این جنس پيگيری ها باید در رسانه ها 

به درستی منعکس شود.او تصریح كرد: اتاق تاش دارد در 
موضوعات كان اقتصادی، اعام موضع الزم را انجام دهد. 
برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز 4۲۰۰ تومانی از طریق 
مراجع مختلف اعام كردیم. مجموعه ای از نامه نگاری های 
انجام گرفتــه در اعام موضع اتاق بــرای مباحث كان 
اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است كه سندی متقن 

در این رابطه به شمار می آید.
غامحسين شــافعی، افزود: توزیع فعاليت های اتاق در 
شهرستان های استان یک دغدغه مهم است و در همين 
رابطه تصميم داریم تا شهرستان های مرزی و شهرهایی كه 
شمار كارت های بازرگانی در آنها باالست را ميان اعضای 

هيات نمایندگان اتاق تقسيم كرده و برای هر شهرستان 
نيز حداقل ۳ نفر به عنوان معين مشخص شوند.شافعی در 
بخشی از این جلسه با اشاره ای به چالش دولت در بحث 
كسری بودجه گفت: دولت در این رابطه با دو راهکار مواجه 
است. اول كسب منابع بيشتر كه این مهم را مستمراً دنبال 
می كند و دیگری كاهــش هزینه ها كه گزینه ای مغفول 
در عملکرد و راهبرد دولت است.او ادامه داد: نگرانی اتاق 
ایران از چالش افزایش هزینه های مالياتی و رشــد فشار 
بر فعاالن اقتصادی و بخش توليد اعام كرده ایم اما دور 
از انتظار نيست كه محدودیت درآمدهای دولت، افرادی 
را تحت فشــار قرار دهد كه شفاف عمل می كنند.رئيس 
اتاق ایران شــافعی تأكيد كرد: با افرادی كه از كارت های 
بازرگانی سوءاســتفاده می كنند، برخورد جدی صورت 
خواهد گرفت. ایــن مهم در گذشــته مجدانه پيگيری 
 شــده و در آتيه نيز با این افراد برخــورد جدی و قانونی

 صورت می گيرد.

رئیس کل بانك مرکزی خبر داد

بازارمتشکلارزیبهزودیراهاندازیمیشود

شافعی در جلسه هیات نمايندگان اتاق مشهد مطرح کرد

کشورباچالشاتالفمنابعونبودسازوکاراصالحیمواجهاست

ثمانه نادری
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سکه به ۴ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید.قیمت سکه طرح جدید، در جریان معامالت بازار آزاد تهران، 

دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۶۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۱۵ دالر و ۷۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۲ هزار و ۹۹۰ تومان است.

نرخ تورم  و کسری بودجه  دولت
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی

قيمت كاالی اساسی تحت تاثير عرضه و تقاضا است. به همين دليل علی رغم تخصيص ارز دولتی به كاالی اساسی، شاهد كاهش قيمت آنها نبوده ایم. به عبارتی قيمت این كاال ارتباطی با ارز دولتی نداشته است. ازاینرو بعد از ثبات قيمت ها در بازارها از 
جمله بازار ارز، قيمت كاالی اساسی نيز بدون تغيير باقی خواهد ماند و حتی برعکس اگر كسری بودجه دولت از محل پول پرقدرت بانک مركزی تامين شود، قيمت كاالی اساسی بيشتر هم هم خواهد شد. نرخ تورم و قيمت باالی كاالی اساسی ریشه 
در مشکات كسری بودجه دولت دارد. به همين دليل طرز جبران كسری بودجه اثر مستقيمی بر كنترل و یا افزایش نرخ تورم خواهد داشت. دو راهکار اساسی در این شرایط پيش پای دولت است كه اجرای درست آن می تواند به كنترل قيمت ها 
در بازار كاالی اساسی كمک كند. اول اینکه دولت در عرصه پولی سياست انفعالی و در عرصه مالی سياست انبساطی در پيش بگيرد . یعنی مخارج دولت برای خروج از ركود باال برود و همزمان با آن موانع توليد نيز برداشته شود. مثل موانع بيمه ای و 
فشارهای مالياتی كه كسب و كارها را محدود كرده است. بنابراین سياست گذاری انقباضی پول و انبساطی مالی به طور همزمان برای مدیریت شرایط فعلی پيشنهاد می شود. اما سوالی كه ممکن است در این بين مطرح شود، این است كه اگر ماليات ها 

را كاهش دهيم درآمد دولت پایين می آید و دولت ناگزیر از انتشار اوراق دولتی خواهد شد. یعنی دولت ناگزیر است كه برای خود بدهی ایجاد كند، اما این كار نيز تبعاتی دارد. این تبعات با عمليات بازار باز قابل كنترل است.

زیان دهی تولید
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

واقعيت این است كه دولت اقدامی جدی و تاشی موثر جهت حل مشکل تورم در كشور نکرده است. به همين 
دليل موضوع حل مشکات تامين مالی خودروسازان و رفع دغدغه های آنها از سوی دولت كاما نمایشی شده است. 
وقتی پيش فروش خودروها دستوری و قيمت ها هم به صورت دستوری، تعيين می شود، منابع خودروسازان تمام 
خواهد شد. دولت برای جبران این مسئله ناگزیر از انتقال زیان خودروسازان به بانک ها، خزانه عمومی و همچنين 
بيمه ها است. به همين دليل بانک مركزی برای جبران این معضل نقدینگی را از طریق افزایش پایه پولی باال می برد 
و این خود باعث افزایش نرخ تورم می شود. موج های تورمی ناشی از اقدمات دولت روز به روز مردم و خودروسازان 
را در بر می گيرد و واقعيت این است كه این دو هستند كه هزینهه ای تورم را می پردازند. همه شركت ها در شرایط 
موجود درگير زیان دهی هستند و این زنجيره تمامی ندارد. هم خودروسازان و هم شركت های وابسته، گرفتار 
زنجيره تورم هستند و تا مادامی كه دولت به صورت دستوری سعی در ورود به بازار خودرو  و تعيين قيمت ها دارد، 

این معضل پابرجا خواهد بود.

سرمقاله

يادداشت
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بازاريابي هوشمند و خالقانه چیست؟
به مجموعه فعاليت هايي كه جهت تبليغ محصوالت 
و خدمات بــا اســتفاده از ابزارهاي هوشــمند و 
ديجيتالي به صورت خالقانه صــورت مي گيرد، 
بازاريابی هوشمند گفته مي شود. درواقع بازاريابي 
هوشــمند خيلي گســترده تر از ديگر روش هاي 
بازاريابي در كسب وكارهاي سنتي است. بازاريابي 
هوشمند و خالق يعني استفاده از ابزارهاي موجود 
در اينترنت و دنياي ديجيتال براي بازاريابي خدمات 
و محصوالت. درواقع در اين روش بازاريابي بيشتر 
وابسته به رســانه هاي ديجيتالي مثل شبكه هاي 
اجتماعي هستيم. بازاريابي هوشمند و خالق فقط 
محدود به كسب وكارهاي آنالين نمي شود. خيلي 
از كسب وكارهاي سنتي هم هستند كه از طريق 
تبليغات ديجيتال سعي دارند تا خدمات خود را به 
مشتريان احتمالي خود معرفي كنند. در بازريابي 
هوشمند و خالق سعي مي شود از طريق ابزارهايي 
مثل وب سايت، ايميل، شبكه هاي اجتماعي رفتار 
كاربران و مخاطبان تحليل شود تا بعد از بررسي هاي 
انجام شده بتوان بيشــترين بازدهي را از بازاريابي 
روي اين افراد كسب كرد. در حقيقت در بازاريابي 
هوشمند و خالق هدف اصلي ما فروش است. البته 
فروش بيشتر با داشتن مخاطبان هدف گسترده تر. 
يكي از بهترين روش هاي بازاريابي هوشــمند كه 
رقابت بســياري در آن وجود دارد، ســئو است. با 
بهينه سازي سايت خود براي موتورهاي جستجو 
مي توانيد هدفمند ترين مخاطبان را داشته باشيد. 
در اين روش با بهينه سازي داخلي و خارجي سايت 
كه شامل بهينه سازي قالب سايت، سرعت سايت، 
مسائل تكنيكي و توليد محتواي سئو شده و توزيع 
آن مي شود، سايت خود را براي موتورهاي جستجو 
بهينه مي كنيد تا وب سايت شما زودتر از رقباي تان 
در معرض ديد مخاطبان تان قرار بگيرد.  بازاريابي 
محتوا )Content Marketing(: بازاريابي 
محتوا يكي از بهترين ابزارها در بازاريابي هوشمند 
است كه مناسب براي همه كسب وكارهاي آنالين 
با هر سرمايه و بودجه اي است. در بازاريابي محتوا 
با توجه به نياز مخاطبان تــان مي توانيد براي رفع 
نيازشان محتوا توليد كنيد. ممكن است با نوشتن 
يك مقاله بتوانيد نياز مخاطبان تان را برطرف كنيد 

يا اينكه يك ويدئوي آموزشي توليد كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي
اعتماد، قدرت است. قدرت الهام بخش بودن و تأثیر گذاشــتن. چسبی است که ما را به هم 

متصل می کند و روابط را استحکام می بخشد و آنها را مانند يک طناب فوالدی به هم 
متصل می کند. آيا کارمندان شما هم می توانند مانند کودکان چهار ساله ای که به 
دومین شیرينی خامه ای اعتماد کردند، به حرف های شما اعتماد کنند؟ رهبری 
کار دشواری است. به قول جورج واشنگتن: »من هیچ قولی نمی دهم جز اينکه 
خلوص نیت خواهم داشت و نیاتم را با تالش مداوم به عمل تبديل خواهم کرد.« با 
اينکه ما با بحران اعتماد روبه رو هستیم و مثال های فراوانی از رهبرانی داريم که 
اعتماد کارمندان، مشتريان و سهامداران شان را خدشه دار کرده اند، من اعتقاد 
راسخ دارم که اکثريت رهبران در مســیر اعتمادسازی قدم برمی دارند. قابل 
اعتماد بودن از ديدگاه خیلی از افراد، به ديدگاه آنها از زندگی بستگی دارد 

و ممکن است به شدت تحت تأثیر از بین رفتن اعتماد در دنیای اطراف شان 
باشد. اعتماد بايد از طريق تالش صادقانه و وفاداری به دست بیايد. اعتبار 
شما مانند يک برند است. برند خود و چیزی را که می خواهید به  واسطه  
آن شناخته شــويد مديريت کنید؛ درست با همان سعی و تالشی که 

رولکس يا بنز برندشان را مديريت می کنند. اعتماد يعنی برند.

اعتماد  دروازه
ارتبــاطات است

الر
زيگ

گ  
مشكل نه كمبود وقت، بلكه فقدان جهت است. همه ما زي

روزي 42 ساعت وقت داريم.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

ثبت نام 1۴9 شركت و تیم نوپاي استارت آپي در 
طرح ايران هوشمند

رئيس پژوهشگاه فضايي ايران از ثبت نام ۱۴۹ شركت و تيم نوپاي استارت آپي 
در طرح ايران هوشــمند خبر داد. به گزارش ايســنا، در نشست خبري كه با 
حضور رئيس سازمان فضايي كشور و دانشگاهيان و فعاالن بخش خصوصي 
در حوزه كسب وكارهاي فضاپايه برگزار شــد، حسين صميمي با بيان اينكه 
طرح ايران هوشمند با هدف حمايت از شــركت هاي نوپا و استارت آپ ها در 
حوزه فناوري اطالعات و علوم فضايي شكل گرفته است، افزود: تاكنون ۱۲۹ 
شركت نوپا و ۲۰ تيم نوپاي استارت آپي در سامانه اين طرح ثبت نام كرده اند. 
وي گفت: در راســتاي حمايت از فعاليت هاي استارت آپ ها در حوزه فناوري 
اطالعات يك صندوق سرمايه گذاري خطرپذير با مشاركت ۴۰ درصدي دولت 
و ۶۰ درصد بخش خصوصي شكل گرفته است و آمادگي كامل براي حمايت از 
ايده هاي خالقانه در زمينه فناوري اطالعات و علوم فضايي را دارد. همچنين 
حجت تار زاده، معاون توسعه مديريت سازمان فضايي كشور نيز در اين نشست 
از توسعه فناوري فضايي و ايجاد ۴ ايستگاه ثابت و سيار كنترل ماهواره اي در 
سطح كشور خبر داد و تصريح كرد: يكي از ۴ نقطه مكان يابي شده در آذربايجان 
غربي و شهرستان سلماس قرار دارد كه جز بهينه ترين نقاط مكان يابي شده 
در كشور است. وي سياست ســازمان فضايي كشور را توســعه فعاليت ها از 
طريق اســتفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و شــركت هاي دانش بنيان 
عنوان و اظهار كرد: ساخت دو ماهواره ســنجش اپتيكي و ماهواره راداري و 
توسعه ايستگاه هاي زميني از جمله مواردي است كه با همكاري شركت هاي 

دانش بنيان و بخش خصوصي درصدد به سرانجام رساندن آن هستيم. 

  طرح »نوآفرين« به رانت تبديل مي شود؟
طرح نوآفريــن چنــد روز پيش با حضــور وزيــر ارتباطات و معــاول اول 
رئيس جمهوری به مرحله اجرا رســيد. طرحي كه قرار است كسب وكارهاي 
نوپا را حمايت كند و معافيت هاي مالياتي و بيمه اي براي آنها در نظر بگيرد؛ اما 
تجربه اجراي طرح هايي حمايتي و ارائه تسهيالت كمك كننده از سوي دولت 
نشان داده كه بسياري نتوانسته اند در چرخه حمايت قرار گيرند و عده معدودي 
به اين منابع حمايتي دست پيدا مي كنند. همين مساله موجب شده تا شائبه 

شكست اين طرح و سلب اعتماد عمومي جامعه استارت آپي شكل بگيرد. 
تعريف رانت اين است كه ايجاد فرصت براي گروهي خاص صورت بگيرد و 
اگر فضا نيز به گونه اي باشد كه همه نتوانند از آن بهره برداري كنند بديهي 
و طبيعي است كه رانت خواهد بود، بنابراين اگر استفاده از اين فضا و اين 
طرح هم پيچيده باشد و دسترسي آن براي همه ممكن نباشد به ايجاد رانت 

منجر خواهد شد. 
نمي توان از حاال پيش بيني كرد و اميدواريم كه چنين فرايندي رخ ندهد اما 

با احتمال باال مي توان پيش بيني كرد اين اتفاق بيفتد. 
به هرحال اين جريان در حال انجام است و استارت آپ ها مشغول ارائه كسب 
و كار خود هستند و طبيعي است كه فكر كنند اگر موضوعي مفيد به حال 
كسب وكارشان است به دنبال آن موضوع باشند. بنيان گذاران استارت آپ ها 
آدم هاي اميدواري هســتند. بنابراين به دنبال اين هستند كه اميدشان را 
باالتر ببرند و بايد خود را نسبت به اين فرايند اميدوار نگه دارند. حال اينكه 

در عمل چه اتفاقي مي افتد، مشخص نيست. 
به نظر مي رســد اين طرح بايد كارشناســانه تر و بهتر بررســي مي شد تا 
بخش هايي را هدف قرار دهد كه شمول بيشتري داشته باشد. تعريفي كه 
از كسب وكار وجود دارد در اين طرح يا مبهم است يا خيلي كوچك و ناچيز 
است و بسياري از كســب وكارهاي حتي كوچك مي گويند كه در همين 
ابتداي كار هم اين طرح شامل آنها نمي شــود. بنابراين مي توان گفت اين 
طرح آن طور كه الزم است، جهان شمول نيست. مسئوالن دولت هم زمان 
كه اين طرح اجرايي مي شود بايد فرصت بازبيني را براي آن در نظر بگيرند 

كه هر شش ماه، سه ماه يا هرسال اين طرح را بازبيني كنند. 
اگر بازبيني ها انجام شود احتمال شكست اين طرح پايين خواهد آمد اما اگر مصر 
باشند كه اين طرح بايد به همين صورت كه طراحي شده اجرا شود و بازخوردي 
از استارت آپ ها در زمان اجرا دريافت نكنند احتمال شكست آن بسيار باالست. 
نمي توان گفت كه دولت ها نبايد به اين داليل طرح هاي خود را اجرا نكنند 
همين كه در چنين راهي تالش مي كنند نشــان دهنده جنبه مثبت كار 
دولت اســت و اميدواريم دولت بعد نيز اين طرح را ادامه دهد اما اين طرح 
بايد بيشتر بررسي و بازخورد گرفته شود تا طرح جامع تر و كامل تري از دل 

اين طرح بيرون بيايد. 

  هوش مصنوعی برای يادگیری بهتر و بیشتر
استارت آپ ابوظبی چطور از هوش مصنوعی برای يادگيری بچه های استفاده 
می كند؟ هوش مصنوعی دنيا را فراگرفته است و مشخص نيست تا ۱۰ سال 
آينده چه تغييرات و تحوالتــی در دنيا ايجاد كند؛ اما همه كارشناســان و 
دانشــمندان معتقدند هوش مصنوعی آينده بشر اســت. حاال سی.ان.ان 
گزارشی درباره استارت آپی منتشــر كرده است كه از هوش مصنوعی برای 
يادگيری دانش آموزان استفاده می كند. اين گزارش می نويسد: بدون كتاب، 
بدون تخته وايت برد و بدون هيچ خودكار و ماژيكی. اين واقعيت جديد برای 
بيشتر كالس های درس در سرتاســر ابوظبی است، جايی كه »استارت آپ 
الف«  برای خلق روش هــای جديد يادگيری از هوش مصنوعی اســتفاده 
می كنند.اســتارت آپ Alef Education، چهار سال پيش تأسيس شد. 
او طی اين مدت موفق شده است تا پلتفرم ديجيتال خود را به ده ها مدرسه 
در ابوظبی و العين ديگر شــهر امارات پياده كند. استارت آپ الف همكاری 
نزديكی با دولت امارات دارد. به همين دليل هم توانسته اين پلتفرم را برای 
۲5 هزار دانش آموز در 57 مدرسه دولتی ارائه دهد. البته دو مدرسه خصوصی 

در ابوظبی هم از اين پلتفرم استفاده می كنند.
اين استارت آپ اولين فعاليت خارج از كشور را در دو مدرسه خصوصی در 
اياالت متحده انجام داد. اين پلتفرم روی دروس اصلی مانند رياضی، علوم و 
زبان انگليسی متمركز است. اين پلتفرم به دانش آموزان كمك می كند تا با 
استفاده از هوش مصنوعی برنامه های درسی را براساس دلخواه خود انجام 
دهند. جفری آلفونزو، مديرعامل الف به سی.ان.ان گفت: ما ميليون ها داده 
را در روز ثبت می كنيم، درحالی كه يك انسان نمی تواند اين ميزان داده را 
پردازش كند. به گفته او اين استارت آپ داده ها را با استفاده از الگوريتم هايی 
موردبررســی قرار می دهد و می تواند مفاهيم تالش و تسلط بر درس های 
مختلف را شناسايی كند. اين پلتفرم به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها 
در زمــان واقعی بازخورد می دهد و براســاس آن تنظيم می شــود. برای 
دانش آموزان اين می تواند به معنی اين باشد كه به صورت شخصی تر دروس 
تكرار می شود تا به درک بيشــتر آن ها كمك كند. اين پلت فرم همچنين 
می تواند نقاط قوت دانش آموزان را شناســايی كند. آلفونزو می گويد: آيا 
اين عالی نيست كه بچه ها بتوانند به ســمت حرفه های مناسب و انتخاب 
رشته تحصيلی مناسب هدايت شــوند؟ اگر يك دانش آموز واقعاً در رشته 
علوم موفق است، چرا بايد تمركزش را روی چيزی غير از دانشمند شدن يا 
فضانوردی بگذارد؟ اين آرمان آينده ماست كه بتوانيم با استفاده از هوش 

مصنوعی برای پيدا كردن مسير يادگيری فردی استفاده كنيم.
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همه ما با تعداد بي شماري از استارت آپ ها در يکي دو سال اخیر 
آشنا شديم و مي توان گفت اگر چند دسته اصلي بسازيم، تعداد 
دسته بندي هاي حیطه فعالیت اين استارت آپ ها به بیش از 20 
گروه نمي رسد. يعني در هر دسته شغلي مشابه بیش از صدها 
استارت آپ هم شکل داريم که بیشــتر آنها وجه تمايز خاصي 
نسبت به يکديگر ندارند. بیشتر اين استارت آپ ها از زماني که 
وارد بازار شدند عمرشان به چند ماه هم نمي رسد و فقط مي توانند 
هزينه هاي اجاره، مبلمان، کامپیوتر را براي مدت کوتاهي تحمل 

کنند و سپس بدون هیچ نتیجه اي از دور خارج شوند. 
بیشتر استارت آپ  ها همچون يک اژدهاي چند سر، میل زيادي 
به جذب سرمايه دارند. سرمايه هايي که با هدف هاي مشخص 
اما بي نتیجه و بدون بازخوردهاي پايدار از بین مي روند و نتیجه 
آنها را نمي بینیم. حاال چرا من يک ضد استارت آپ هستم؟ چون 
استارت آپ  ها، حداقل در ايران، روحیه کار تیمي را از بین برده 
است. اين حرف شــايد با باور عموم چندان همسو نباشد ولي 
بگذاريد در اين يادداشت کوتاه بگويم که چرا به اين باور رسیده ام. 
داســتان را از اينجا شــروع مي کنم که قبل از پیدايش حباب 
استارت آپ ها يا به بیاني ديگر، جو استارت آپ زدگي چند فرد قوي 
و تاثیرگذار و با پشتکار باال، اقدام به تشکیل تیم يا شرکت يا هر 
عنوان ديگري مي زدند و اين تیم ها خروجي قابل قبولي داشتند. 
مراحل آن طور که بايد پیش مي رفت و کمتر با عنوان شکست 
روبه رو بوديم. در ابعاد جهاني، شرکت اپل يا مايکروسافت را در 
نظر بگیريد که چند نفر نخبه قوي با پشتکار باال جمع شده اند تا 
محصولي در اين حد، با کیفیت ارائه دهند. اين سوال در ذهن شما 
ايجاد نشده است که آيا هر کدام از کارمندان نابغه اين سازمان 
نمي توانند اقدام به تاسیس يک استارت آپ کنند؟ پس چرا اين 

کار را نمي کنند؟
به نظرم استارت آپ  هاي کنوني ايران، باعث شده اند که ماندگاري 
افراد تاثیرگذار کنار هم بسیار کم شود و مجموعه هاي بزرگ با 

وجود پتانسیل آدم هاي قوي روز به روز کم و کمتر شود؛ به طوري  
که هر کدام از افراد تاثیرگذار اقدام به تاسیس يک استارت آپ با 
پتانسیل پايین کرده اند و در يک مجموعه قرار ندارند تا شرکتي 

عظیم را به وجود بیاورند. 
اگر استارت آپ ها هم راستا شوند و شروع يک طرح قوي کلید 
زده شود، با وجود مسئوالن هر کدام از آنها دچار يک هم افزايي 
بسیار باال خواهند شد که مي تواند بخش عمده اي از بازار را در 
بر گیرد و به دلیل هم افزايي باال، مي تواند از پتانسیل و تخصص 
نیروهاي مجرب تر استفاده کند. اما اين اتفاق رخ نمي دهد، چرا که 
استارت آپ هاي کنوني دچار يک حباب بزرگ شده اند که خروج 
از آن سال ها طول مي کشد. در حال حاضر بیشتر آنها بدون نتیجه 

و بازخورد مثبت از دور رقابت حذف مي شوند. 
در حقیقت نیروي کاري فوق العاده با اين وضعیت صرف فعالیت هاي 
کوچک شده است آن هم به جاي آنکه نیروها جمع شوند و از هم 
براي پیشبرد کارها فوق العاده و تاثیرگذار استفاده کنند. از نظر 
من يک کار مي تواند منافع ده ها نفر سرمايه گذار را پوشش دهد، 
ولي بر عکس ده ها کار داشتن نمي تواند حتي منافع يک نفر را 

پوشش دهد. 
البته در میــان بازار کنوني کســب وکارهاي نوپــا مي توان 
استارت آپ  هايي را مثال زد که خیلي متفاوت و قوي و با برنامه 
پیش مي روند، چون نیروهاي تاثیر گذاري براي هدفي بزرگي دور 
هم جمع شده اند اما در واقع بايد آنها را استثناهايي نامید که قابل 
قیاس با رشد غیرمنطقي استارت آپ هاي کنوني نیستند و در 

حقیقت اسم شان را يک مجموعه گذاشت تا استارت آپ. 
جو کارآفرينی و استارت آپی در اين دو سال در کشورمان بسیار 
شدت گرفته و عالوه بر نمونه گیری مدل های کسب  و کار موفق به 
دنبال نمونه گیری دره سیلیکون )Silicon Valley ( هستیم. از 
نظر همه بزرگان داخلی و خارجی اين روحیه کارافرينی، آينده 
خوش و هیجان انگیزی را برای شکوفايی اقتصاد کشورمان به 

همراه خواهد داشت. برای شــروع يک کسب  و کار بايد زمان و 
انرژی کامل در طول روز بگذاريد. اينکه شما از اين به بعد مدير 
کسب  و کار خودتان هستید زيباست اما دلیل بر اين نیست که 
ثروتمند شديد. زندگی کارآفرينان از بیرون زيباست اما از درون 
پر از تالش است، تالش های روزانه و هفتگی. اگر تصمیم داريد که 
کسب وکار جديدتان را به موفقیت برسانید سه سال اول برای شما 
حیاتی است. بايد با جون و دل برای کسب وکارتان زمان و انرژی 
صرف کنید. استارت آپ شما همانند بچه شماست و يک نوزاد 
يک روزه نیاز به مراقبت بسیار زيادی دارد تا راه رفتن و حرف زدن 
را ياد بگیرد. زمانی که فرزندتان به سه سالگی می رسد می توانید 
امیدوار باشید که برخی کارهای روزانه را خودش می تواند انجام 
دهد اما کماکان نیاز به مراقبت و پرورش متفاوت تری نسبت به سه 
سال ابتدايی دارد. درواقع يک استارت آپ در سه سال اول کاری 
خود، برای ورود به بازار و بقا در بین رقبا می جنگد که مستلزم 
تالش های مفرط است اما پس آن نیاز به رشد و بالندگی دارد که با 
چالش های ديگری روبه رو هستید و بايد برای آن  هم برنامه ريزی 
مناسبی داشته باشید. جمله ای که به شدت از آن متنفرم: »ما 
رقیب نداريم.« هر وقت اين جمله از زبان تان جاری شد بترسید، 
چون رقیب نداشتن يعنی انگیزه برای پیشرفت نداشتن، يعنی 
ِکِرخت شدن. اگر شما ايده جديدی داريد که کسی تا به امروز آن 
را پیاده سازی نکرده، به معنای اين نیست که شما رقیب نداريد. اگر 
شما با تیزهوشی، تمايز قابل توجهی در محصوالت و خدمت خود 
ارائه کنید، شايد شما رقیب مستقیم نداشته باشید اما صد در صد 
رقیب غیرمستقیم خواهید داشت و بايد برای غلبه بر مشکالت 
ناشی از آن برنامه ريزی کنید. همچنین ممکن است آن قدر در 
همان سال های ابتدايی خوش بدرخشید که سرمايه گذاران فضا 
را مناسب ببینند و به رقابت با شما بپردازند. بنابراين برای کسب  و 
کار خود بايد ارتشی در نظر بگیريد تا به محض حمله رقبا، واکنش 

صحیح و برنامه ريزی شده ای انجام دهید.

چرا   جو   استارت آپ زدگي   در کشور   به  وجود  آمد؟
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متاســفانه حاشیه سود به 
وجود آمــده از کارخانه تا 
بازار لــوازم خانگی موجب 
شده که دالالن هر طور که 
می خواهند قیمت ها را باال 
و پایین کنند که در این شــرایط هم تولیدکننده 
متضرر خواهد شد و هم خریدار واقعی کاال را با چند 
برابر قیمت خواهد خرید. فعاالن بازار بر این باورند 
که امروز تولید کنندگان ما در شرایطی هستند که 
تقاضا و نقدینگی برای آن ها مهم اســت و افزایش 
 قیمت ناشــی از افزایش قیمــت تولیدکنندگان

 نیست.
 ایــن در حالــی اســت کــه حضــور دالالن در 
بــازار لــوازم خانگی گرانــی این محصــوالت را 
رقم زد چراکه ســوداگران با هدف کســب سود، 
لــوازم خانگــی را خریــداری کرده و بــه صورت 
قطره چکانی به بازار عرضــه کردند در واقع دالالن 
 با کنترل عرضــه و تقاضا قیمت لــوازم خانگی را

 افزایش دادند.

در همیــن رابطــه  ســخنگوی انجمــن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی از احتمال بازگشــت 
آنچه او مافیــای واردات لــوازم خانگی می خواند، 
خبر داد و گفــت که در روزهای آینــده اطالعات 

تکمیلی درباره این موضوع را به اطالع عموم خواهد 
رســاند. محمدرضا غزنوی با اشــاره به ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی در یک ســال اخیــر، اظهار 
کرد: امــروزه نشــانه هایی وجود دارد کــه به نظر 

می رســد مافیای واردات بعد از چند سالی که در 
پوشش تولیدکننده واردات خود را انجام می دادند، 
 دوبــاره می خواهند بــه صورت رســمی فعالیت 

کنند.
وی افزود: در ســال های اخیر برخی واردکنندگان 
با اســتفاده از خالء های قانونی و در قالب واردات 
قطعات، مواد اولیه و کاالهای نیمه منفصله؛ کاالی 

نهایی را به کشور وارد می کردند. 
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی با بیان اینکه واردکنندگان حاضر نیستند 
بازار بزرگ لوازم خانگی را ترک کنند، تصریح کرد: 
علی رغم اینکه برندهای کره ای و یک برند اروپایی 
در اولین فرصت با استفاده از تحریم ها کشور ما را 
ترک کردند، واردکنندگان به دنبال این هستند که 
واردات را آزاد کنند و کاالی نهایی را در بازار ایران 

عرضه کنند. 
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی 
برندهای خارجــی را رصد می کننــد، اظهار کرد 
که در روزهای آینــده اطالعات تکمیلــی درباره 
 "حضور مافیای لوازم خانگــی" را به اطالع عموم 

خواهد رساند.

فناوری ها و تکنولوژی های 
ارزهای رمزنگاری شــده به 
ویژه بالک چین در حقیقت 
ارائه ابزارهایی است که به طور 
مستقیم تجربه های جدیدی 
برای افراد مختلف ایجاد کرده و موجب آسایش بیشتر 
در زندگی جوامع مختلف شــده اســت. در ایران اما 
اجرایی شدن بالک چین و ارزهای دیجیتال با تعلل 
و موضع گیری های بسیاری روبرو شده است. برخی 
موافق و برخی مخالف اجرای این فناوری ها هستند. 
رضا قربانی، کارشناس در این رابطه می گوید: یادمان 
نرود که فناوری با روش »بشود و بگردد« قابل کنترل 

نیست و چنین دستوراتی فقط فعاالن قانونی را محدود 
و شــرایط را برای فعاالن زیرزمینی تسهیل می کند. 
در برابر فنــاوری نمی توان با نامه هــای اداری موضع 
گرفت و دستور داد که کسی از فناوری استفاده نکند. 
همیشــه بخش کوچکی از جامعه در هر شرایطی از 
تاریکخانه ها عبور می کنند و آنها نه به این نامه ها توجه 
می کنند و نه اصال کاری به آنها دارند. رگوالتوری برای 
کسانی است که می خواهند در فضای قانونی و رگوله 
شــده فعالیت کنند. تعلل در رگوالتوری صرفا زمینه 
را برای افرادی که زیرزمینی فعالیت می کنند فراهم 
می کند. یادمان نرود رگوالتوری به معنای بگیر و ببند 
نیست. رگوالتور خوب شرایطی را فراهم می کند که 
فعالین قانونی در چارچوب های قانونی فعالیت کنند. 
بیان جمالت کلــی در رد فناوری صرفــا رگوالتور را 
به حاشــیه می برد و عرصه را برای فعالین زیرزمینی 

فراهم می کند؛ مســیری که بارها تکرار کرده ایم.به 
گفته وی، چه اشــکالی داشــت اگر از پتانسیل های 
موجود در کشور استفاده می شد؟ آیا تا امروز جز این 
بوده که بگیر و ببند فایده نداشــته و همه کسانی که 
مرتکب تخلف شده اند از طریق همین ابزارهای سنتی 
کارشان را انجام داده اند؟ هنوز یادمان نرفته ماجرای 
صرافی مجوزدار بانک مرکــزی را که کاله یک فعال 
اقتصادی را از طریق سامانه نیما برداشت. وقتی چنین 
کاله گشادی ســر یک فعال اقتصادی می رود و بانک 
مرکزی پاسخگوی مجوزی که داده نیست چرا عرصه 
 را برای فعالیت آنهایی که می خواهند کمک کنند باز

 نمی کنیم؟
قربانی معتقد است که اکنون فعالیت ارزی به یک نقطه 
شکست تبدیل شده و بانک مرکزی و دولت سرسختانه 
از فناوری استفاده نمی کنند و بهانه هایی مانند امنیت 

ملی باعث شده که اســتعدادها و پتانسیل ها را کنار 
بگذاریم و به روش های اشتباه قبلی ادامه دهیم. برخی 
معتقد هستند که ریشه بســیاری از مشکالت فعلی 
جهان خلق بی حساب و کتاب پول است. امروز دیگر 
کسی نیست که نداند خلق پول در سال های گذشته و 
افزایش نقدینگی در کشور ریشه بسیاری از مشکالت 
مانند گرانی بوده است. عده ای گرانی را هدف می گیرند 
ولی اقتصاددان ها مدام می گوینــد که گرانی نتیجه 
منطقی تورم و تورم نتیجه طبیعی افزایش نقدینگی 
بدون پشتوانه است. پشــتوانه لزوما طال یا حتی ارز 
کشورهای دیگر نیست. در جایی مانند آمریکا پشتوانه 
دالر اقتصاد این کشور است. در زمینه کریپتوکارنسی ها 
برخی عامدانه از لفظ »بدون پشــتوانه« اســتفاده 
 می کنند و این در حالی اســت که هیچ پولی در دنیا 

پشتوانه ندارد.

دالالن  در سایه بی نظارتی  هر طور كه بخواهند قیمت ها   را  باال  و  پایین می كنند

مافیا  در  بازار لوازم  خانگی 

پولشویی مقاومت در برابر استفاده از بالک چین را افزایش داده است

تعلل در قانون گذاری  برای   بالک چین 

پولشویی داریم، بالک چین اجرایی نمی شود
فرامرز عندلیب، کارشناس بالک چین

حجم پولشویی در ارزهای رمزنگاری شده در مقایسه با پول های رایج فعلی یا سنتی بسیار کمتر است و از این رو ضرورت اجرایی شدن آن وجود دارد. پولشویی و تخلفات مالی در حوزه بالک چین و به صورت کوچکتر در حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارزها کاهش 
پیدا می کند و اینکه تا به امروز چرا قانون و مقررات مخصوص به این فناوری نوشته و اجرایی نشده است جای تعجب دارد. بسیاری از مقاومت هایی که وجود دارد به دلیل پولشویی هایی است که در بدنه اقتصاد کشور انجام می شود و همین امر موجب تعلل در 
وضع قوانین و به رسمیت شناخته شدن بالک چین و ارز دیجیتال شده است. در اینجا با دو مورد روبه رو هستیم. یک اینکه آیا قصد واقعی برای استفاده از این فناوری ها در کشور وجود دارد و دوم اینکه به طور کلی موضوع استفاده از این فناوری ها وجود ندارد.

بنابراین اگر روزی قرار است از این نوع ارزها استفاده شود، دانستن الزامات بین المللی به جهت حفظ منافع ملی از یکسو و سالمت و ثبات نظام مالی مفید است. اما  اگر قرار نیست به طور کلی از این فناوری ها استفاده ای شود باید قوانینی برای مقابله با افرادی 
که به صورت غیر قانونی به این امر مشغول هستند وجود داشته باشد. در هر دو مورد رغبتی برای اعالم موضع وجود ندارد و همین امر فعالیت در این بخش را گسترش داده و این در حالی است که از طرفی دیگر مقابله ها نیز آغاز شده است. تعللی که در اعالم 

قانونی بودن  یا غیرقانونی بودن استفاده از این فناوری ها وجود دارد قابل درک نبوده و باید اشاره شود که این حوزه نیازمند قوانین و مقررات مختص خود است. 

لوازم خانگی از امتیاز "جوینت ونچر" بی بهره است
محمدرضا منصوری، نماینده مجلس

قدرت و ظرفیت تولید کشور باالست و تولیدکنندگان می توانند نیاز کشور را تامین کنند اما در حال حاضر کارخانه ها به دلیل نبود مواد اولیه از تمام ظرفیت خود استفاده نمی کنند. تولید داخلی لوازم خانگی باید در 
اولویت امور قرار بگیرد چراکه تامین این اندازه از نیاز بازار از طریق واردات، تولیدکننده داخلی از میدان خارج می کند. لوازم خانگی به دالیل بسیار از سال گذشته تا به امروز دستخوش اتفاقات و نابه سامانی های بسیاری 
شده و اگر نتوانیم نظارت را بر بازار ادامه دهیم باید تولیدکننده داخلی از بازار لوازم خانگی خداحافظی کند. تهیه و تامین مواد اولیه باید در دستور کار قرار بگیرد و برنامه ریزی برای خروج دالالن داشته باشیم. این اتفاق 

معنایی ندارد که دالل و مافیا در بازارها فعالیت آزادانه داشته باشند و بازار از دستان تولید داخلی خارج شود.
اما در عین حال باید همکاری مشترک با برندهای خارجی را داشته باشیم. اینکه تولیدکننده خارجی دانش خود را در اختیار ایران بگذارد و تولید مشترک کلید بخورد اتفاق بسیار خوبی است. بنابراین تنها راه نجات 

صنعت کشور جلوگیری از فعالیت مافیای واردات و استفاده از جوینت ونچر است. با تحقق این امر می توان از تجربه برندهای برتر دنیا استفاده کرد و تولیدات داخلی را ارتقا داد. 
در عین حال عرضه محدود لوازم خانگی در نیمه نخست سال گذشته نشان دهنده شیطنت برخی تولیدکنندگان است که به نظر می رسد این افراد در تالش بودند تا با کاهش عرضه، قیمت محصوالت را تا حدودی 
افزایش دهند. این حرکات نباید در بازار لوازم خانگی دیده شود. باید با این تخلفات برخورد جدی و درخور شود تا تکرار آن موجب به هم ریختگی مجدد بازار نشود. تولید داخلی اهمیت زیادی برای کشور دارد و رابطه 
آن با رشد اقتصادی ثابت شده است. نباید اجازه داد  واردات بیش از اندازه در حالی که تولید داخلی ظرفیت تامین نیاز داخل را دارد، در روند تولید اختالل ایجاد کند. با رونق تولید داخلی به امتیازات بسیاری از جمله 
صادرات و ارزآوری دست پیدا خواهیم کرد که ضرورت دارد به این مهم توجه شود. در حال حاضر لوازم خانگی و به ویژه یخچال سازی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حال تولید است. صنعتی که دولتی باشد 
از بین می رود زیرا مدیران دولتی بدون توجه به درآمد و نیاز واقعی واحد تولیدی، تسهیالت بسیاری دریافت می کنند و پس از بدهکار کردن مجموعه، نه تنها توانایی بازپرداخت این تسهیالت را ندارند بلکه هزینه های 

زیادی روی دست تولید باقی می گذارند. 
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رئیس اتاق اصنــاف تهران با تاکید بــر اهمیت توجه به  
کارگاه های تولیدی- صنفی در ســال رونق تولید گفت: 
تولیدکنندگان صنفی و کارگاه های کوچک تولیدی امید 
کشور هستند چرا که هم توان مدیریت و هم توان تولید 
دارند.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران تصریح 
کرد: در این راستا سازمان ها و ارگان های ذیربط باید موانع 
را از بین ببرند و به تولیدکننــده کمک کنند که نتیجه 
بســیار بهتر از آنچه تصور می کنند خواهد شد. در حال 
حاضر همین کارگاههای کوچک تولیدی توان رقابت با 
بسیاری از کشورهای اروپایی را دارند و می توانند به آن 
کشورها صادرات داشته باشــند؛ اما متاسفانه روز به روز 
از تعداشان کم و تعطیل می شوند.وی تاکید کرد:با الهام 
از پیام رهبر انقالب، آنچه امروز باید به آن بها دهیم، رونق 
تولید است؛ چراکه هر کشوری با تولید و اشتغال می تواند 
به صعود و سربلندی و قدرت اقتصادی برسد؛ لذا برای این 
هدف تمامی اتحادیه ها جهت رونق تولید و مدیریت در 
کسب و کار مشتاقانه تالش می کنند؛ اما برای موفقیت 
اقتصادی در کشور همه پازل ها بایستی بدرستی در کنار 
یکدیگر قرار بگیرند. رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در 
حال حاضر رکود بازار، هزینه های زیاد تولید، همچنین 
بوروکراسی های اداری، دست و پای تولیدکننده را قفل 
و عمالً از تولید جلوگیری کرده است. موانع متعدد تولید، 
تولیدکننده را روز به روز مایوس و خسته می کند چه آنکه 
تمامی سرمایه خود را در این راه از دست می دهد؛ بر این 
اساس اگر در کشور به دنبال تولید هستیم باید در جهت 
آن هم تالش کنیم هم مسیر را هموار سازیم،فراهانی در 

ارتباط با ادغام اتحادیه ها بیان داشت: در این زمینه بر این 
نظر  هستم که در وحله نخست بایستی رسته های صنفی 
سالم سازی و کارشناسی شوند، برخی از رسته های  در 
حال حاضر در چند اتحادیه مشترک بوده که  همین عامل 
منجر به اختالفات بسیار در اتحادیه های مختلف خواهد 
شد لذا با کارشناسی دقیق، هر کدام در جای خود قرار می 
گیرند و پس از کارشناسی براحتی می توان برای ادغام 
تصمیم گرفت. رئیس اتاق اصنــاف تهران همجنین در 
خصوص اصالح قانون نظام صنفی گفت: هنوز هیچ گونه 
اصالحیه ای به مجلس شورای اسالمی تقدیم نشده است، 
در دوره گذشته به ســال ۱۳۹۲ که قانون اصالح شد به 
جهت عدم حضور و عدم اطالع اصناف از آنچه که برایشان 
در صحن علنی مجلس تصمیم می گیرند متاسفانه طی 
دو جلسه اصالحاتی به قانون خورد که منفعت اصناف را 
در نظر نداشتند و عدم اطالع اصناف باعث شد که نتوانند 
از حقوقشان در مجلس دفاع نمایند.او افزود: آنچه امروز 
بیشتر مورد اعتراض اصناف است تعیین مدت حضور افراد 
صنفی در سمت هیات مدیره های اتاق و اتحادیه هاست، 
تعیین مدت مشخص برای خدمت هیئت مدیره در حوزه 
اصناف تصمیمی غیر منصفانه و غیر کارشناسانه بوده و 
انتخاب هیئت مدیره ها با اراده و نظر شخصی مردم است.

فراهانی تصریح کرد: ما هئیت مدیــره اتحادیه ها و اتاق 
اصناف انتخابی هستیم نه انتصابی، در همین زمینه و موارد 
دیگر که باید در قانون بیشتر به آن پرداخته شود جلساتی 
برگزار شده؛ اما هنوز به طور کتبی به مجلس ارائه نگردیده 

است. ان شاا… به زودی اقدام خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل گفت: بسیاری از 
گوشی های جا مانده در گمرک روانه بازار شده و تعداد 
معدودی از آن ها باقی مانده است. ابراهیم درستی رئیس 
اتحادیه فروشــندگان موبایل با اشاره به تعیین تکلیف 
وضعیت بازار موبایل در این هفته ، گفت: امیدواریم قیمت 
گوشی روند کاهشــی به خود بگیرد و بازار با کمبودی 
مواجه نشود.وی ادامه داد: انتظار داشتیم با کاهش نرخ 
ارز، قیمت گوشی همراه نیز کم شود که متاسفانه این امر 
محقق نشد. درستی در پاسخ به این پرسش که تکلیف 
۶۰۰ هزار گوشی به جا مانده در گمرک به کجا رسیده 

است، اظهار کرد: بسیاری از این گوشی ها روانه بازار شده 
و تعداد معدودی از آن ها باقی مانده اســت، که بزودی 

تکلیف آن ها مشخص می شود.
وی از پیش بینی بازار موبایل طی ماه های آینده در بازار 
خبر داد، گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت گوشی 
همراه، قیمت ارز اســت چرا که این کاال وارداتی است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل ادامه داد: از این رو 
اولین قدم برای آنکه واردکنندگان بتوانند سهم و نیاز بازار 
را تامین کنند ، ثبات قیمت است چرا که این مساله، یکی 

از عوامل تاثیرگذار بر قیمت این کاال محسوب می شود.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قــارچ خوراکی گفت: 
هر کیلو قارچ با نرخ ۱۲ تــا ۱۴ هزار تومان در بازار عرضه 
می شود.محمد حســن افشــار رئیس انجمن پرورش 
دهندگان قارچ خوراکی  از بهبود قیمت قارچ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ ۱۲ تا ۱۴ هزار 
تومان در بازار عرضه می شود. وی افزود: با آغاز فصل گرما 
واحدهای کوچک به سبب نبود سیستم سرمایشی مناسب 
از چرخه تولید خارج شدند که در نهایت با کاهش عرضه، 
قیمت قارچ تا حدودی در بازار افزایش یافته است.افشار 
از افت ۲۰ درصدی تولید نسبت به ماه های قبل خبر داد 
و گفت: با آغاز فصل گرما روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قارچ در 
کشور تولید می شود.رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکی ادامه داد: در فصل تابستان، کیفیت کاپوست ها 
در اثر گرما از ۲۸ به ۱۸ درصد کاهش می یابد به طوریکه 
با افت راندمان نسبت به زمســتان، واحد های کوچک از 
چرخه تولید خارج می شود.وی درباره آخرین وضعیت 
صادرات قارچ بیان کرد: همه ســاله در فصل تابســتان 
 در جریان جابه جایــی، قارچ های صادراتی به ســبب 
 آسیب پذیری در برابر گرما، کیفیت خود را  از دست می 

دادند که به همین خاطر تقاضا برای قارچ در این فصل به 
صفر می رسید، اما امسال با تشکیل کنسرسیوم صادراتی 
با کمک وزارت جهاد کشاورزی، معاونت باغبانی و معاونت 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قراردادهای بلندمدتی با 
خریداران خارجی منعقد کردیم.افشار با بیان اینکه امسال 
برای اولین بار در تابستان، قارچ تولیدی را با کامیون به 
بازارهای هدف صادر می کنیم، گفت: امســال از طریق 
کامیون های سردخانه دار با دمای ۲ درجه سانتی گراد، 
قارچ های صادراتی از  درب واحد تولیدی حداکثر ظرف 
مدت سه روز به بغداد می رسد که با این وجود تغییری در 
کیفیت قارچ تولیدی ایجاد نمی شود.این مقام مسئول 
با اشــاره به اینکه ســاالنه حدود ۳۴۰ هزار تن قارچ در 
روسیه مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: اگر با رفع 
مشکالت حمل و نقل و انتقاالت پول بتوانیم ۳۰ درصد 
قارچ مورد نیاز بازار روسیه را تامین کنیم، بدون تردید این 
امر در ارز آوری و تعادل بازار داخل تاثیر بسزایی خواهد 
داشت.به گفته وی، با توجه به انعقاد قرارداد با تجار عراقی 
 پیش بینی می شــود که ماهانه ۱۳۰ تــا ۱۴۰ تن قارچ 

به این کشور صادر شود.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران 
اظهار کرد: با وجود تمام محدودیت هایی که تحریم ها برای 
اقتصاد ایران به وجود آورده، همچنان قاچاق کنندگان 
دستگاه های استخراج ارزهای رمزگذاری شده به راحتی 
اقدامات خود را پیگیری می کنند.مهدی علیپور تصریح 
کرد: در طول ماه های گذشته تحریم های آمریکا به جایی 
رسیده که یک تاجر ایرانی حتی برای وارد کردن کاالیی 
که مستقیماً شامل تحریم ها نمی شود نیز، مجبور به دادن 
هزینه های گزاف و پیگیری های طوالنی مدت شده است، 
اما به نظر می رسد این روال درباره وارد کردن دستگاه های 
ماینر بیت کوین )استخراج کننده ارزهای رمزگذاری شده( 
وجود ندارد.به گفته وی، در شرایطی که در بنادر ایران 
برای وارد شدن کاالها باید تالش زیادی برای نقل و انتقال 
پول و سپس رسیدن کاال به کشور انجام شود، اما متأسفانه 
مشاهدات نشان می دهد که به راحتی کشتی های حامل 
این دستگاه ها در بنادر کشــورهای منطقه پهلوگیری 
می کنند و سپس از طریق لنج به شکل قاچاق وارد ایران 
می شوند.نایب رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق 
بازرگانی ایران اضافه کــرد: روال کار قاچاق این کاالها 
به ایران به راحتی انجام می شــود و شــما می توانید در 
تمامی شهرهای کشور همچون تهران، اصفهان، شیراز 
و… با اعالم سفارش خود با کمترین هزینه ممکن این 
دســتگاه ها را تحویل بگیرید. دستگاه هایی که با توجه 
به مصرف باالی برقشــان می توانند صدمات جدی به 
اقتصاد ایران وارد کنند. علیپــور با بیان اینکه صاحبان 

دستگاه های اســتخراج بیت کوین به دنبال ارزان ترین 
نرخ برق مصرفی هســتند، توضیح داد: برای استخراج 
هر بیت کوین، دستگاه برقی معادل ۲۴ واحد مسکونی 
مصرف می کند. از این رو برای فعال کردن این دستگاه ها 
در حوزه های صنعتــی محدودیت هایی وجود دارد.وی 
افزود: در کنار آن با توجه به اینکه این دستگاه ها باید به 
شکل شبانه روز کار کنند، امکان آنکه در کارخانه ها از آنها 
استفاده شود وجود ندارد. اما سردخانه های کشاورزی با 
توجه به خاصیت اصلی شان یک میزان برق را به شکل 
۲۴ ساعته مصرف می کنند و این مســئله باعث شده 
این ســردخانه ها به محیطی مناســب برای استخراج 
بیت کوین تبدیل شوند. به گفته نایب رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران، این روال تا حدی پیش 
رفته که تعدادی از کشاورزان برای پیدا کردن سردخانه 
برای حفظ محصوالتشان با مشــکل مواجه شده اند و 
در مناطق مختلف کشور تعدادی از این سردخانه ها در 
اختیار اســتخراج کنندگان بیت کوین است.علیپور با 
بیان اینکه نمی توان انتظار داشت روال فعلی ادامه پیدا 
کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش این نوع 
ارزها در ایران ممنوع است، یعنی پس از فرآیند استخراج 
بین کوین بخش زیادی از این ارزها مستقیماً به خارج از 
کشور منتقل می شود و سرمایه ملی چه از طریق تومان، 
چه از طریــق ارز و چه از طریق یارانه انرژی به ســودی 
 تبدیل می شود که امکان استفاده از آن در ایران فراهم

 نیست.

جزئیات گوشی های جا مانده در گمرک

رئیس اتاق اصناف تهران:

بوروکراسی های اداری عمال  از تولید جلوگیری کرده است

قیمت هر كیلو قارچ به 1۴ هزار تومان رسید

افت ۲۰ درصدی تولید قارچ نسبت به ماه های گذشته

ورود بیت كوین به سردخانه های كشاورزی

دستگاه های استخراج بیت کوین در ایران قاچاق است


	page 1
	page 2
	page 4
	page 3



