
مدیر کل دفتــر بازرســی ویژه مبــارزه بــا پولشــویی و فــرار مالیاتی از 
تشــدید برنامه های مبارزه بــا فرار مالیاتی این ســازمان خبــر داد و گفت: 
طی ســه ســال اخیر حــدود ۳۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان از محل 
شناســایی فرارهای مالیاتی، تشــخیص و مطالبه شــده که فقط ۱۸ هزار 
و ۴۰۰ میلیــارد آن مربــوط به ســال گذشــته بــوده اســت.به گزارش 
ســازمان امــور مالیاتی، هــادی خانی بــا بیان اینکه کشــف، شناســایی 
 و پیشــگیری از فــرار مالیاتــی و همچنین شناســایی مودیــان جدید از 
مهم ترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهم ترین سیاست 
نظام مالیاتی در سال جاری این اســت که با تکمیل پایگاه اطالعات مودیان، 
کشــف فرارهای مالیاتی و شناســایی فعاالن اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، 
درآمدهای پیش بینی شده امسال را محقق و در سالی که رونق تولید در دستور 
کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مؤدیان موجود را تعدیل 

کند.

وی از ایجاد شــرکت های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، 
سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، اســتفاده غیرقانونی از معافیت های 
مالیاتی و معامالت غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهم ترین گریزگاه های 
مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شــدن پایگاه اطالعات مؤدیان، بررســی 
تراکنش های بانکی، رصد اطالعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت 
معامالت فصلی و همچنین بررسی اطالعات سایر مراجع می توان با موارد فرار 

مالیاتی در این حوزه ها مقابله کرد.
خانــی در خصــوص آمــار فــرار مالیاتــی شناســایی و مطالبــه شــده 
نیــز گفــت: طــی ســه ســال اخیــر حــدود ۳۲ هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
 تومــان از محــل شناســایی فرارهــای مالیاتــی، تشــخیص و مطالبــه

 شده است.
 این مقــام مســئول اضافه کــرد: فقــط در ســال ۱۳۹۷ رقمــی معادل
  ۱۸ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان از محل شناســایی فرارهــای مالیاتی،

  تشــخیص و مطالبه شــده که از این رقــم ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان 
مربوط به بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، ۱,۱۰۰ میلیارد تومان 
مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ۲,۵۶۰ میلیارد تومان 
نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء استفاده از معافیت های 
 صــادرات و مناطق ویــژه و آزاد تجــاری، صنعتی در خصــوص محصوالت 

پتروشیمی بوده است.
مدیر کل دفتر بازرســی ویژه مبارزه با پولشــویی و فرار مالیاتی این سازمان، 
در خصوص اقدامــات صورت گرفته در راســتای بازرســی مالیاتی موضوع 
ماده ۱۸۱ قانــون مالیات های مســتقیم نیز گفت: از زمــان تصویب و ابالغ 
آیین نامــه اجرایی موضوع مــاده ۱۸۱ قانون مالیات های مســتقیم تا پایان 
خردادمــاه ۱۳۹۸، عملیات اجرایــی موضوع این مــاده، در خصوص تعداد 
۶۰۰ مؤدی مالیاتی انجام شــده اســت که رســیدگی به اســناد و مدارک 
 به دســت آمــده، تاکنون منجــر بــه شناســایی حــدود ۴,۰۰۰ میلیارد 

تومان فرار مالیاتی شده است.وی افزود: فقط در سال گذشته حدود ۱,۱۰۰ 
 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

 شناسایی شده است.
خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشــف شده در حوزه صادرات 
کاال و خدمات نیز گفــت: در حوزه صــادرات کاال و خدمــات، پرونده های 
متعددی در رابطه با صادرات صوری کشــف شــده اســت.وی اظهار کرد: با 
همکاری کارشناسان شرکت بورس کاالی ایران و اســتفاده از ظرفیت های 
اطالعاتی و نظارتی و اســتعالم از گمرک جمهوری اســالمی ایران، تاکنون 
اطالعــات تکمیلی مربــوط به ۱۵۰۰ فقــره صادرات صوری شــرکت های 
متخلف دریافت شــده و شناســایی دقیق خریداران داخلی محصوالت فوق 
به منظور مطالبه مالیــات عملکرد و مالیــات بر ارزش افــزوده و همچنین 
 بررســی اســترداد مالیات بر ارزش افــزوده کاالهای صادراتی در دســتور

 کار قرار دارد.

نماینــدگان مجلس شــوراي اســالمي طرح 
ممنوعیــت ازدواج دختــران زیر ۱۶ ســال و 
پسران زیر ۱۸ ســال را جهت برخي اصالحات 
به کمیســیون قضایي ارجاع دادنــد. به گزارش 
مهر، در جلســه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس 
شوراي اســالمي، بررســي گزارش کمیسیون 
قضایي و حقوقي درباره طرح یك فوریتي اصالح 
ماده ۱۰۴۱ قانون مدني درباره ممنوعیت ازدواج 
دختران زیر ۱۶ سال و پســران زیر ۱۸ سال در 

دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. 
رئیس کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس، عدم 
ضرورت تصویب این طرح با توجه به مشــکالت 
کنوني جامعه و همچنین مغایــرت این طرح با 
شرع و فتواي مراجع عظام تقلید را دلیل رد این 

گزارش در کمیسیون قضایي اعالم کرد. نوروزي، 
سخنگوي کمیســیون قضایي نیز در مخالفت با 
این طرح، اعالم کرد: مخالفت با ازدواج دختران 
۱۳ ساله مخالف با ُمر اسالم اســت. نمایندگان 
مســیحي مجلس نیز اعالم مي کننــد که دین 
آنهــا ازدواج دختران ۱۵ ســال به بــاال را قبول 
دارد و نماینــدگان یهودي نیز اعــالم مي کنند 
 مکتب شــان با ازدواج دختران باالي ۱۳ ســال

 موافق است. 
وي افزود: طبق نظر فقها ســن ازدواج دختران، 
سن بلوغ است. بسیاري از کشورهاي خارجي مثل 
فرانسه نیز اجازه داده اند دختران باالي ۱۳ سال 
ازدواج کنند. سخنگوي کمیسیون قضایي مجلس 
تاکید کرد: طبق اعالم مرکز آمار، مشکالتي که 

براي دختران باالي ۲۰ ســال پس از ازدواج رخ 
داده، بیشتر از مشکالتي است که براي دختران 

۱۳ تا ۱۶ ساله رخ داده است. 
نوروزي تصریح کرد: اگر بناست دنبال سند ۲۰۳۰ 
بروید این طرح را به تصویب برســانید. در ادامه، 
علي الریجاني، رئیس مجلس شــوراي اسالمي 
اعالم کرد: صدر و ذیل ایــن طرح داراي مغایرت 
اســت. ازاین رو با رأي نماینــدگان این طرح به 

کمیسیون قضایي ارجاع شد. 
نماینــدگان مجلــس بــا ۱۳۶ رأي موافــق، 
۱۰ رأي مخالــف و ۴ رأي ممتنــع از مجمــوع 
۱۹۵ نماینــده حاضــر در صحــن مجلــس 
 با ارجــاع این طــرح بــه کمیســیون قضایي

 موافقت کردند. 

با انتظار براي انتشار صورت سود و زیان شرکت هاي 
بزرگ آمریکایي، بورس ها در مناطق مختلف جهان 
صعودي شدند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
شــاخص »ام.اس.ســي.آي« بورس هاي منطقه 
آسیا- اقیانوسیه به جز ژاپن در پایان معامالت روز 
سه شنبه ۰,۱۷ درصد باالتر رفت. در چین شاخص 
»ســي.اس.اي ۳۰۰« ۰,۴ درصــد کاهش یافت 
و در تایوان شــاخص بورس روز سه شنبه نسبت 
به روز دوشــنبه تغییري نکرد؛ اما در کره جنوبي، 
شاخص »کسپي« بورس سئول ۰,۲۴ درصد باال 
رفت و شاخص بورس ســیدني در استرالیا با ۰,۱ 
درصد افزایش بسته شــد. با وجود رسیدن رشد 
اقتصادي چین به پایین ترین سطح ۲۷ سال اخیر، 
انتظار معامله گران براي منتشر شدن صورت سود 

و زیان شــرکت هاي بزرگ آمریکایي به صعودي 
ماندن شاخص ها در آسیا کمك کرد. یکي دیگر از 
عوامل کمك کننده به صعود شاخص ها، امیدواري 
به کاهش نرخ بهره در آمریکا تا هفته هاي آتي بود. 
یوکینو آمادا، استراتژیســت ارشد موسسه »دایوا 
ســکیوریتیز« گفت: کاهش نرخ بهره شــرایط را 
براي اتخاذ رویکرد انبساطي در کشورهاي آسیایي 
نیز هموار خواهد کرد و این مساله منجر به تقویت 
تقاضاي داخلي در ســطح منطقه خواهد شــد. 
هنوز نمي دانیم باید انتظار چه چیزي را از جنگ 
تجاري بین چین و آمریکا داشــته باشیم؛ اما فکر 
مي کنم در تابســتان ترامپ ساکت تر خواهد بود. 
در تازه ترین آمارهاي مربوط بــه اقتصاد آمریکا، 
میزان فعالیت هاي خرده فروشــي در این کشور 

در ماه ژوئن ۰,۱ درصد افزایــش یافت؛ اما بانك 
»سیتي گروپ« در گزارشي اعالم کرد حاشیه نرخ 
بهره در آمریکا در ماه ژوئن به سطحي کمتر از حد 
انتظار رسیده اســت. اکنون بازارها بسیار امیدوار 
هســتند که فــدرال رزرو نرخ بهره را دســت کم 
به میــزان ۰,۲۵ درصد کاهش دهــد. معامالت 
بورســي در آمریکا نیز روز خوبي را سپري کرد؛ 
به گونه اي که شــاخص »اس اندپي ۵۰۰« ۰,۰۲ 
درصد، شــاخص »داو جونز اینداستریال اوریج« 
۰,۱ درصد و شــاخص »نزدک کامپوزیت« ۰,۱۷ 
درصد افزایش یافتند. بهاي هر بشکه نفت »وست 
تگزاس اینتر مدیت« بــا ۰,۰۷ درصد افزایش به 
۵۹,۶۲ دالر و نفت برنت با ۰,۲۳ درصد افزایش به 

۶۶,۶۳ دالر رسید. 

در حالــي کــه واردات خــودرو از تیر ماه ســال 
گذشــته ممنوع شــده، شــنیده ها حاکي از این 
اســت که برخي شــرکت ها بعد از این تاریخ اقدام 
به پیش فروش خودروهاي وارداتــي کردند که در 
این زمینه پیگیري هاي مداوم از ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طي هفته گذشته 
درباره تکلیف پیش خریدکنندگان هنوز به نتیجه 
نرسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان 
خرداد ماه ســال گذشته مصوبه ســتاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي مبني بر ممنوعیت واردات بیش از 
۱۴۰۰ قلم کاال را به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرد 
که طبق آن از ابتداي تیر ماه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش 
و واردات کاالهــاي لوکس و غیرضــروري از جمله 
خودرو ممنوع شــده و همچنین ثبت سفارش هاي 
پیشین انجام شــده براي واردات این محصوالت نیز 
در صورتي که تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته ارز 

آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع اعالم شد. از طرف 
دیگر براساس آیین نامه اجرایي قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، تنها شــرکت هاي رسمي 
واردکننده خودرو که داراي نمایندگي از خودروسازان 
خارجي هستند، پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهاي وارداتي 
به روش »پیش فروش« هستند، اما با ممنوع شدن 
واردات خودرو عمال پیش فروش خودروهاي خارجي 
از ابتداي تیر ماه سال گذشــته غیرمجاز اعالم شد. 
با این حال شــنیده ها حاکي از این است که برخي 
از شــرکت ها بعد اعالم ممنوعیــت واردات خودرو 
همچنان خودروهاي وارداتي را پیش فروش کردند و 
در حال حاضر تکلیف کساني که به پیش خرید خودرو 
از این شرکت ها اقدام کرده اند، مشخص نیست. در این 
میان با توجه به اینکه طبق ماده ۲۹ آیین نامه اجرایي 
قانون حمایت از حقوق مصرف کننــدگان خودرو 

»مسئولیت رسیدگي به شکایات مصرف کنندگان و 
جلب رضایت آنها در مرحله اول برعهده عرضه کننده 
خودرو است. در صورت بروز اختالف بین عرضه کننده 
و مصرف کننده، رأسا از طریق سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررســي و 
رسیدگي قرار مي گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده 
تامین نشود، مي تواند به هیات حل اختالف موضوع 
تبصره )۲( ماده )۳( قانون مراجعه کند. هیات حل 
اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت 
شکایات به موضوع رسیدگي و نسبت به آن کتبا اعالم 
رأي کند.«با این حال پیگیري تعیین تکلیف کساني 
که بعد از ممنوعیت واردات، اقــدام به پیش خرید 
خودرو کردند از سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در روزهاي گذشته به نتیجه نرسیده و 

این موضوع همچنان در دست پیگیري است. 

ایران نهمین مصرف کننده انرژي در دنیا شــناخته شده 
و این مصرف انرژي معادل ۳,۴ میلیون بشــکه نفت خام 
است. مطالعات نشــان مي دهد که مصرف انرژي در دنیا 
طي این سال ها دو برابر شده است. به گزارش ایسنا، در حال 
حاضر ایران، بزرگ ترین دارنده ذخایر هیدروکروبوري دنیا 
)مجموع ذخایر نفت و گاز( به حساب مي آید. مطابق آمار 
رسمي و تاییدشده مراجع معتبر بین المللي، ایران حدود 
۱۵۸ میلیارد بشــکه نفت )۹,۳ درصد از کل منابع نفتي 
دنیا( و حدود ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز )۱۸ درصد 

دنیا( در اختیار دارد. 

2/4درصدانرژيكلدنيادرايرانتوليدميشود
به طور کلــي، ۲,۴ درصد انرژي کل دنیــا در ایران تولید 
مي شود که در بین کشورهاي دنیا رده نهم از حیث تولید 
انرژي را داراست. این تولید انرژي معادل ۳,۶ میلیون بشکه 
نفت خام است. همچنین ۱,۸ درصد انرژي کل دنیا در ایران 

مصرف مي شود که این میزان مصرف سبب شده که ایران 
در بین کشورهاي دنیاي جایگاه نهم از نظر مصرف انرژي را 
داشته باشد. بنابر اعالم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، 
از سال ۱۳۵۱ حدودا ۵ درصد از انرژي کل دنیا توسط ایران 
تامین مي شد که این عدد در سال ۱۳۵۷ به پایین ترین 
حد خود یعني یك درصد رسید. همچنین از سال ۱۳۵۱ 
تا ۱۳۹۳ مصرف انرژي در ایران ۱۱ برابر افزایش یافته که 
درصد قابل توجهي از این افزایش مربوط به افزایش مصرف 

انرژي در بخش خانگي و حمل و نقل است. 

ايرانبيشاز2/5برابرميانگينجهانيانرژي
مصرفميكند

از ســوي دیگر، ایران، بیش از ۲,۵ برابر میانگین مصرف 
جهاني انرژي مصرف مي کند، شــاخص شدت مصرف 
انرژي ایران ۰,۶۳ درصد اســت و بعد از ایران، روســیه و 
عربستان ســعودي به ترتیب با شاخص شــدت انرژي 

۰,۵۳ و ۰,۵۱ درصد باالترین مقدار شاخص شدت انرژي 
را به خود اختصاص داده انــد. در همین رابطه، ابوالفضل 
کیاني بختیاري، مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتي 
گفت: تقاضاي جهاني انرژي تا ســال ۲۰۴۰ میالدي دو 
برابر خواهد شد. وي با اشاره به وجود بحران انرژي در ایران، 
اظهار کرد: طبق آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات، از 
عرضه سبقت گرفته و این موضوع مي تواند در آینده ایران 
را به واردکننده انرژي تبدیل کند. اصالح فرهنگ مصرف، 
بهره گیري از تکنولوژي، بهبود نظــام مدیریتي و اصالح 
رویکردهاي سیستمي از جمله راهکارهاي اصالح الگوي 
مصرف هستند. مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتي 
همچنین با بیان اینکه تمام ارکان سیاســي و علمي بر 
مدیریت و مصرف بهینه انرژي تاکید دارند، اظهار کرد: بحث 
مدیریت مصرف یکي از بندهایي است که در سیاست هاي 
 کلــي »اقتصــاد مقاومتي« مــورد تاکید قــرار گرفته

 است. 

18.400.000.000.000 تومان از فراریان مالیاتی وصول شد

بورس هاي  جهان   سبزپوش   شدندارجاع طرح ممنوعیت  ازدواج دختران زیر 1۶ سال به كمیسیون  قضایي

ایران  نهمین مصرف كننده   انرژي   در دنیاستبالتكلیفي پیش  خریدكنندگان خودروهاي وارداتي و  سكوت سازمان حمایت
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رهبر معظم  انقالب:

سرمقاله

 الزامات ثبات بخشي 
بازار  ارز

با تالش هــاي قابل تقدیر 
بانك مرکــزي، قیمت ارز 
به ثبات نســبي رســیده 
و در چند روز گذشــته رو 
به کاهش بوده اســت؛ اما نگه داشــتن و ثبات 
بخشیدن به این روند، الزاماتي به شرح ذیل دارد. 

گرچه عوامل خارجي و خصوصا...

محمدرضــاشــهيدي،
كارشناساقتصادي
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»کسب و کار« عبور سبد معاش از مرز
6 میلیون و 900 هزار تومان را بررسی می کند

بحران ادامه دار معیشت

 كالهبرداری   با  
پیش فروش خودرو

بخش خصوصی سه راهکار برای اصالح ساختار بودجه ارائه داد

پیش بینی کسری  بودجه 150 هزار میلیاردی
صفحه2

صفحه2

تخلیه   هیجان   دالری   بورس
»کسب و کار«    افت    شدید    شاخص   بورس     را     بررسی     می کند

نزدیك شدن سبد معاش به مرز ۸  میلیون تومان که 
محاسبات آن را نشان می دهد، هیچ جای شکی باقی 
نگذاشته که افزایش چند درصدی دستمزد نمی تواند 
پاسخگوی نیاز کارگران و اقشار ضعیف باشد. از سویی 
افزایش دستمزد با تورمی که تولید تجربه می کند، در 
توان بنگاه ها و کارفرمایان نخواهد بود. به همین دلیل 
نمایندگان کارگری در صدد خروج کارگران از بحران 
معیشتی با راهکارهایی غیر از افزایش مستقیم و ریالی 
 دستمزد هستند؛ موضوعی که چگونگی و نتایج آن جای 
بررسی دارد.مهم ترین راهکاری که به جز راهکار افزایش 
دســتمزد می تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم 
کمك کند، از دید کارشناسان پایین آوردن نرخ تورم، 

کمك های حمایتی دولت ...

طی زمــان هــای مختلف و بــا توجه به شــرایط 
اقتصــادی جوامع، کالهبــرداران و ســودجویان، 
موارد پرطرفدار خریــد و فروش در بیــن مردم را 
شناســایی می کننــد و روی همان مــوارد مانور 
 مــی دهنــد و آن را اســباب ســودجویی از افراد 
می کنند. طی ســال های اخیر فضــای مجازی و 
پتانســیل تبلیغات و سرعت ســریع انتقال مطالب 
در آن، رونــد کاری را برای کالهبرداران ســهل تر 
و ســریع تر کرده اســت. طی ماه های اخیر زمزمه 
تکمیل خودروهای ناقص و راهی شدن آنها به بازار 
باعث شده تا معامالت خودرو کاهش قابل توجهی 
 پیدا کنــد و کمتر کســی حاضر به خریــد خودرو 

آن هم در این شرایط باشد...



اقتصاد2
ایران وجهان

رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:
 دزدی دریای انگلیــس خبیث را 

بی جواب نمی گذاریم
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به »ضرورت سلوک و 
رفتار مردمی ائمه جمعه«، نماز جمعه را امری بسیار مهم، 
»تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و اجتماع و همدلی« و 
»زمینه ساز استقرار گفتمان های عالی و بصیرت بخش« 
خواندند و با انتقاد شــدید از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و 
عمل نکردن آنها به ۱۱ تعهد برجامی شان تأکید کردند: 
روند کاهش اجــرای تعهدات ایران قطعــاً ادامه خواهد 
یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسالمی در مقابل 
چشمان حســرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد 
شد. به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح امروز )سه شنبه( در دیدار ائمه 
جمعه سراسر کشور که در ایام چهلمین سال برپایی نماز 
جمعه بعد از پیروزی انقالب صورت گرفت، ضمن تبریک 
ایام میالد حضرت امام رضا )ع(، »توجه دادن دلهای مردم 
به ذکر الهی« را از ویژگی های مهم نماز جمعه برشمردند 
و افزودند: ویژگی دیگر نماز جمعه، »اجتماع مؤمنان« و 
»زمینه سازی برای همدلی، یکپارچگی و تألیف قلوب« 
است. ایشان با اشاره به گســتردگی نهاد نماز جمعه در 
سراسر کشور به عنوان یک زنجیره و شبکه بهم پیوسته، 
خاطرنشان کردند: این مجموعه گسترده توانایی نهادینه 
کردن عالی ترین و دشوارترین گفتمان ها در موضوعات 
اصلی و ضروری کشور را دارد که این، از ویژگیهای برجسته 
نمازجمعه است. رهبر انقالب اسالمی، ائمه جمعه سراسر 
کشور را به تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه، توصیه مؤکد 
کردند و در جمع بندی اولین محور از سخنان خود، گفتند: 
بدانیم که نماز جمعه، مسئولیت بزرگ و سنگینی است که 
ویژگی های ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد.

خبر

نزدیک شدن ســبد معاش 
به مــرز 8  میلیــون تومان 
که محاســبات آن را نشان 
می دهد، هیچ جای شــکی 
باقی نگذاشــته که افزایش 
چنــد درصدی دســتمزد نمی تواند پاســخگوی نیاز 
کارگران و اقشار ضعیف باشد. از سویی افزایش دستمزد 
با تورمی که تولید تجربه می کند، در تــوان بنگاه ها و 
کارفرمایــان نخواهد بود. به همیــن دلیل نمایندگان 
کارگری در صدد خروج کارگران از بحران معیشــتی با 
راهکارهایی غیر از افزایش مســتقیم و ریالی دستمزد 
 هســتند. موضوعی که چگونگــی و نتایــج آن جای 

بررسی دارد.
مهم ترین راهکاری که به جز راهکار افزایش دستمزد 
می تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، 
از دید کارشناســان پایین آوردن نرخ تورم، کمک های 
حمایتــی دولت چه به صــورت نقــدی و غیرنقدی و 
همچنین مدیریت درست بازار و اصالح نظام توزیع است.
بر اســاس گزارش های موجود ســبد معیشت خانوار 
در اســفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هــزار و ۲۶۲ تومان 

تعیین شد؛ هر ســه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، 
کارفرمایان و دولت - پای این رقــم را امضا کردند؛ اما 
فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور( با محاسبات دقیق نشان 
داد که این ســبد تا انتهای فروردین مــاه، ۵۷ درصد 
افزایش قیمت پیــدا کرده و برای حفــظ قدرت خرید 

کارگران به بیش از ۲ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد 
دستمزد نیاز اســت. او با محاسبات دقیق، سبد معاش 
در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. 
برای حفظ قدرت خرید، فاصله ســبد معاش محاسبه 
شده در اســفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش 
فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت 

شــود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و 
جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹8 به  ۲۱۴8۳۰۰۰ 
ریال نیاز داشتند. محاسبات ماهانه سبد معاش نشان 
 داد که در اردیبهشــت ماه، اوضاع باز هم رو به وخامت 
رفته است.  سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر 
شد با ۶ میلیون و ۴8۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد 
معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵۹۰۷۵۶۲۵ 
ریال- مقایســه کنیم، متوجه می شویم که هزینه های 
زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ 
ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه های خانوار 
در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم 
شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش 
محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد 
معاش اردیبهشت ماه، ۶۴8۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران 
پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال 
است. در نهایت، محاسبات نشان می دهد که سبد خانوار 
در اردیبهشت ماهِ ۹8 به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد 
جهش قیمتی داشته است. اما در مورد خرداد ماه چطور؟ 
در خرداد ماه، سبد معاش چقدر است؛ کارگران چقدر 
برای حفظ قدرت خرید خود در ســطح اسفند ۹۷ نیاز 
دارند و سبد به چه میزان دچار جهش قیمتی – فاصله 

سبد خرداد تا سبد اسفند ۹۷- شده است؟ 

کاهــش نــرخ دالر و ورود آن به 
کانــال ۱۱ هزار تومان روز ســه 
شنبه باعث سقوط ۷۰۰ واحدی 
شاخص بورس شد. اما کارشناسان 
عقیده دارند این ریزش هیجانی 

است و پس از مدتی شاخص دوباره صعود می کند.
با افزایش نرخ دالر شاخص بورس نیز طی ماه های گذشته 
مسیر افزایشی طی کرده بود. به همین دلیل کارشناسان این 
حوزه اعتقاد داشتند، رشد شاخص تحت تاثیر افزایش نرخ 
دالر است و شاید نشود روی آن حساب چندانی باز کرد. با این 
حال کارشناسان عقیده دارند، رشد شاخص جدا از رفتارهای 
هیجانی بورس، تحت تاثیر سودسازی شرکت ها و سودآوری 
سهام برخی از سهام داران بوده است که فارغ از رفتارهای 

هیجانی باید آن را تعبیر کرد.

اما کماکان نگرانی و مسئله اصلی این است که آیا شاخص 
بورس با روند کاهشی دالرریال صعود خواهد کرد؟

به اعتقاد برخی از کارشناسان در روزهای آینده با فروکش 
کردن تب برگزاری مجامع شــرکت ها و استراحت نسبی 
بازار، دوباره استارت رشــد بازار سرمایه زده خواهد شد اما 
همان گونه که پس از ریزش مهرماه پارسال تجربه شد، بازار 
به تدریج به سمت سهام دارای بنیاد قوی و قابلیت سودسازی 
شیفت می کند و لزوماً در موج بعدی صعود شاخص، همه 

شرکت های بورسی با رشد قیمت مواجه نمی شوند.
از سویی هم زمان اتفاقاتی مانند افزایش سرمایه شرکت ها 

از محل تجدیدی ارزیابــی دارایی ها که می تواند به اصالح 
ساختار و ســودآوری آنها کمک کند، قادر است موج های 
مثبتی در بازار ایجاد کند و شرکت های مشمول این افزایش 

سرمایه را در کانون توجه قرار دهد.
بر اساس گزارش های موجود قیمت اکثر سهم ها در بورس 
و فرابورس ایران با افت شدید روبرو شد؛ به طوری که نماگر 
اصلی بازار سرمایه با ســقوط بیش از ۷۰۰ واحدی مواجه 
شــد. با کاهش نرخ ارزهای خارجی و پاییین رفتن قیمت 
دالر از کانال ۱۲ هزار تومانی امروز شاخص بورس نیز با افت 

فزاینده ای روبه رو شد و ۷۰۳۵ واحد کاهش یافت.

این افت قیمت ها در بورس تهران در حالی رخ می دهد که 
در روزهای گذشته قیمت سهم ها به شدت افزایشی بود و 
شاخص های بازار توانســته بود رکوردهای پی در پی را به 
ثبت برساند. اما همانگونه که گفته شد امروز با افت کم سابقه 
نماگر اصلی بازار در این روزها، شاخص کل تا تراز ۲۴۶ هزار 
و ۲۶۷ واحدی پایین رفت. شاخص کل هم وزن نیز با ۱8۶۶ 
واحد افت در تراز ۶۰ هزار 8۵ واحدی نشست. شاخص آزاد 
شــناور نیز با ۷۷8۶ واحد کاهش تا رقم ۲۷۴ هزار و ۶۵۰ 
واحدی پایین رفت و شــاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام 
۵۱۹۴ و ۱۳۹۴۴ واحد افت کردند. صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت بندعباس و گروه 
مپنا به ترتیب ۶۴۴، ۳۹۱، ۲۷۰ و ۲۶۹ واحد تاثیر کاهشی 
روی شاخص های بازار سرمایه داشتند اما پتروشیمی نوری 
که به تازگی در بورس عرضه شده به تنهایی توانست ۱۳۶ 
واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار سرمایه داشته 
باشد و ۵ درصد رشد در قیمت آخرین معامله را تجربه کند. با 
فاصله بسیار زیادی گروه صنعتی ملی توانست تنها ۱۴ واحد 
از افت شاخص ها جلوگیری کند. امروز در گروه محصوالت 
شیمیایی ارزش معامالت به رقم ۴۲۲ میلیارد تومان رسید 
که این رقم ناشی دست به دست شدن ۲۹۴ میلیون سهم 
و اوراق مالی بــود. در گروه محصوالت زراعــی نیز ارزش 
معامالت حدود ۶۹ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 
از دست به دست شدن ۷۱ میلیون سهم و اوراق مالی بود. 
این گروه در جایگاه دوم از نظر ارزش معامالت قرار گرفت. 
بانک ها، خودرویی ها و فلزات اساسی پس از دو گروه یاد شده 

بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

»کسب و کار«  عبور سبد معاش  از مرز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان  را  بررسی  می کند

بحران  ادامه دار  معیشت

»کسب و کار«  افت شدید شاخص بورس را بررسی می کند

تخلیه هیجان  دالری  بورس

همتی:
بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز 

دخالتی نمی کند
کنترل نقدینگی سال جاری همچون سال گذشته 
از اهداف اصلی بانک مرکزی است و با این سیاست 
امیدواریم شاهد کاهش آثار تورمی و کنترل نوسان 
نرخ ارز باشــیم. به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط 
عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی که 
به منظور بررسی وضعیت پولی و ارزی به استان 
اصفهان سفر کرده است، در دیدار با اعضای اتاق 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی این اســتان، با بیان 
اینکه علی رغم شرایط تحریم، طی یک سال اخیر، 
فعالیت فعاالن اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته 
است،  گفت: با توجه به این شرایط، فعاالن اقتصادی 
باید از این فرصت اســتفاده کنند تا تهدید را به 
فرصت تبدیل کنیم. خوشبختانه در حال حاضر و با 
اقدامات دولت، فشارهای دشمن خنثی شده است 
و امیدواریم با تدبیر و حمایت فعاالن اقتصادی به 

نتایج بهتری دست یابیم.
دکتر همتی با اشاره به اینکه از دو ماه قبل به دلیل 
تخلیه شوک ارزی، شاخص های اقتصادی رو به 
اصالح اســت،  عنوان کرد که نرخ تورم و بیکاری 
نیز رو به کاهش اســت. به گفته رئیس کل بانک 
مرکزی در سال گذشته ۴۲ میلیارد دالر و در سه 
ماه و نیم گذشته ۱۲ میلیارد دالر تأمین ارز برای 
واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را 

صادرکنندگان تأمین کرده اند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه 
اقدامات بانک مرکزی، روند بــازار ارز را رو به ثبات 
برده اســت، تأکید کرد: با همــت صادرکنندگان 
وابســتگی هایمان به ارز نفتی کم شــده اســت، 
همچنین در صنعت خودروســازی هم بهتر است 
واردات را محــدود و صنعــت داخلــی قطعات و 
خودروســازی را تقویت کنیــم. همتی در بخش 
دیگری از ســخنان خود در خصوص سیاســت 
های ارزی بانک مرکزی گفــت: بانک مرکزی در 
 تعیین نرخ ارز دخالتی نمی کند چرا که معتقدیم 
شاخص های اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین 
خواهند کرد. وی با اشاره به تولید ملی و لزوم حمایت 
از آن گفت: مبنای ارزش پول ملی، تولید ملی است 

پس باید در این مسیر به جد تالش و گام برداریم.

سفر مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در همراهی با هیات دولت به استان 

خراسان شمالی
همزمان با حضــور هیات دولت به اســتان 
خراسان شمالی حجت اله مهدیان مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون به 

استان خراسان شمالی سفر کرد
حجت اله مهدیان در بازدید از اداره شــعب 
اســتان خراســان شــمالی و در گفتگــو با 
کارکنان این اداره، عملکرد شــعب اســتان 
خراســان شــمالی را در پرداخت تسهیالت 
اعتبــاری بــه ویــژه عاملیت اجــرای طرح 
اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری مثبت 
ارزیابی نمــود و افــزود: با تــالش و اهتمام 
کلیه همــکاران، عملکرد بانــک در اجرای 
طرح های ملی، مورد رضایــت هیات دولت 
 و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی قرار  

گرفته است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در جلسه با 
هیات نمایندگان اتاق تهران:

تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: تزریق 
پول در بنگاه ها به تنهایی راهگشــا نیست و 

باید تقاضای کل در جامعه را افزایش داد.
حجت اله صیدی مدیرعامــل بانک صادرات 
ایــران که صبــح امــروز در جلســه هیات 
نماینــدگان اتــاق تهــران و بــرای امضای 
تفاهم نامه با اعضای این اتاق سخن می گفت؛ 
افزود: نظام بانکی دچار مشــکالتی اســت 
که شاید ریشــه آن به ده ها ســال پیش باز 

می گردد.
وی با بیــان اینکه تالش می کنیم در ســال 
۹8 با تجدید ســاختار مالــی بانک صادرات 
ایران خدمات بیشــتری را ارائه دهیم، افزود: 
 در ســه ماهه پایانی ۹۷ افزایش ســهم بازار 

داشتیم.
صیدی با بیــان اینکه طرح طــراوت بانک 
صادرات ایــران را در اولین روزهای ســال 
رونق تولیــد معرفــی کردیم، گفــت: این 
طرح یک طــرح اعتباری ویژه تولید اســت 
 و از ابتــدای زنجیــره تولید تا پایــان آن را 

در بر می گیرد.

خبر
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نمایندگان بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، در نشست 
تیر ماه خود، که با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات و سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، برگزار شد؛ به مسایل مختلفی 
در حوزه اقتصاد از ارز دولتی و راهکارهای اصالح بودجه گرفته تا توسعه 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و مشکالت گذر از تجارت سنتی به 

تجارت فناوری محور پرداختند.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح سازمان برنامه 
برای اصالح ساختار بودجه گفت: بودجه ۹8 و اصالح آن یکی از بحث های 
مهم اقتصادی این روزهای کشور است، همان طور که  می دانید با توجه به 
تحریم ها و سایر مسایل موجود، پیش بینی  می شود در سال جاری بین ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم اما نگرانی اصلی این 
است که دولت بخواهید به روال معمول این کسری را با استقراض از بانک 
مرکزی یا انتشار اوراق مشارکت تامین کند. متاسفانه راه سومی که همیشه 
در این مواقع اتخاذ می شود هم افزایش فشارهای مالیاتی است که معموال 
روی بنگاه هایی اعمال  می شود که دفاتر دارند و شناخته شده اند و شفاف کار 
می کنند. در این مواقع کمتر سراغ اشخاصی  می روند که فرار مالیاتی دارند.  
مسعود خوانساری با اشاره به طرح سازمان برنامه برای تدوین بودجه بدون 
وابستگی به نفت گفت: سازمان برنامه در خرداد ماه امسال موظف به این 
کار شد و طرحی با ۲۶ پیشنهاد را مطرح کرد که برای اتاق بازرگانی تهران 
هم این طرح ارسال شد. اما این ۲۶ عنوان بسیار کلی هستند که معموال در 
بودجه های هر سال و برنامه های پنج ساله هم به آنها اشاره  می شود و به نظر 
نمی رسد که برای سال ۹8 بتوانند دردی را دوا کنند. بعضی از پیشنهادهای 
طرح شده نیاز به قانون دارد، برخی از آنها ساختاری است و بعضی دیگر 

شاید در طوالنی مدت قابل اجرا باشد. 
او با اشاره به بررسی ها و مطالعاتی که اتاق تهران در مورد ساختار بودجه 
و اصالحات آن انجام داده است، افزود: به نظر ما سه راهکار اساسی برای 
اصالح بودجه وجود دارد که اگر دولت بخواهد انجام دهد، کامال اجرایی و 
شدنی است و کمترین هزینه را خواهد داشت. اول موضوع یارانه ها است که 
در جلسه قبل هم به آن اشاره کردم، در کشور بیش از 8۹۰ هزار میلیارد 
تومان ساالنه یارانه پنهان و آشکار پرداخت  می شود که سازمان برنامه آن را 
تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم اعالم کرده است. اگر این عدد را به سرانه جمعیت 
مردم تقسیم کنیم  می شود نفری یک میلیون تومان در ماه است که رقم 
پایینی نیست. در بحث سوخت و فقط در سه کاالی بنزین، گازوئیل و گاز 
حدود ۵8۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت  می شــود و همان طور هم 

که قبال اتاق طرحی برای اصالح قیمت بنزین ارائه کرد،  می توان از طریق 
حذف این یارانه ها و پرداخت نقدی به افراد به خصوص دهک های پایین، 
قیمت را اصالح کرد و از بار بودجه ای دولت کاست. دومین اقدام باید در 
خصوص کاهش بودجه شرکت ها صورت گیرد. بودجه عمومی دولت بیش 
از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اســت اما بودجه شرکت های دولتی یک هزار 
و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اســت یعنی ۳ برابر بودجه عمومی دولت؛ اگر 
مسئوالن بتوانند حداقل ۱۰ درصد از بودجه شرکت های دولتی را کاهش 
دهند، کمک بزرگی به جبران کسری بودجه می شود. این را هم در نظر 
داشته باشیم که معموال شرکت های دولتی، حیاط خلوت دولت هستند و 
کارایی پایینی دارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین راهکار برای اصالح 
شرایط و جبران کسری بودجه را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: 
جمع بندی تمامی کمیسیون های تخصصی اتاق تهران، حذف هرچه سریع 
تر ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر چه که دولت محترم سعی کرده است بخشی 
از کاالهایی که واردات آن مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰  می شود را حذف کند 

اما هنوز هم به کاالهای زیادی این ارز تخصیص می یابد.
مسعود خوانساری ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومان رانت بزرگی را برای یک سری 
افراد خاص ایجاد  می کند، چون به همه داده نمی شود. هم چنین با توجه به 
تفاوت زیاد قیمت با بازار، احتمال خروج سرمایه از کشور را به همراه دارد. 
همچنین عدم کنترل توزیع کاالیی که با ارز دولتی وارد شده، مشخص نبود 
اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق کاال از مشــکالت دیگر تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت. در حال حاضــر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در بخش 
خصوصی و هم دولتی فســاد ایجاد کرده و  می کند و هر چه سریع تر باید 
حذف شود. توجه داشته باشید در همین دوره ای که دولت برای بسیاری 
از کاالهای اساسی و خوراکی ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده است میزان 
تورم خوراکی ها حدود ۵۶.۶ درصد بوده است در حالی که برای سایر اقالم 

غیرخوراکی حدود ۳۰.۱ درصد بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه حرف هایش به دیگر مشکالت کنونی 
اقتصادی و مسائلی که در جلسه روسای کمیسیون های تخصصی اتاق 
تهران، اشاره کرد و گفت: رسوب کاالها در گمرکات موضوع جدی است؛ 
فقط حدود ۴ میلیون تن کاالی اساسی هم اکنون در گمرکات به خاطر 

بروکراسی پیچیده و صدور بخشنامه های متعدد و متناقض رسوب کرده 
است. باید هر چه سریع تر مساله رسوب کاالها در گمرک تعیین تکلیف شود 
چون تداوم این کار هزینه های زیادی برای فعاالن اقتصادی ایجاد می کند 
و قیمت کاالها را افزایش می دهد.خوانساری در ادامه اشاره ای هم به بحران 
نقدینگی بنگاه ها با توجه به تورمی که در کشــور وجود داشته و مطالبات 
پیمانکاران به خصوص پیمانکاران نفتی کرد. او هم چنین در مورد رمزارزها 
گفت: اتفاق دیگری که در دو هفته گذشته رخ داده است، برخورد با رمزارزها 
بود. دو سال پیش در سال ۱۳۹۶ همین موضوع را در اتاق تهران مطرح و اعالم 
کردیم که اتفاق جدیدی در اقتصاد دنیا و کشور در حال رخ دادن است که باید 
هر چه زودتر به آن توجه شود و قوانین الزم برای رگوالتوری آن تنظیم و این 
صنعت به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه همچون دیگر مسائل بسیار دیر 
به آن پرداخته شد و حاال هم که  قرار به تصمیم گیری است، متاسفانه صفر و 
یکی برخورد می شود. اخیرا برخرود با صنعت استخراج رمزارز آغاز شدهدر 
حالی که برای دستگاه های استخراج )ماینرها( که به صورت مجاز یا غیرمجاز 
وارد شده، ارز و هزینه باال صرف شده و از کار انداختن و توقیف این دستگاه ها 
نوعی هزینه  ایجاد کردن برای اقتصاد است. پیشنهاد اتاق این است که اگر 
مشکل با صنعت رمزارز در زمینه قیمت برق است، می توان با تعیین یک تعرفه 
مناسب هرچه سریع تر تکلیف این صنعت را روشن کرد.  رئیس اتاق تهران 
در پایان صحبت های خود به درگذشت علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دهه 
۴۰ کشور، در روزهای ابتدایی تیرماه جاری اشاره کرد و گفت: عالیخانی در 
سال ۱۳۴۱ مشاور اتاق تهران بود و بعد به وزارت اقتصاد منصوب شد؛ اقتصاد 
ایران در دوران هشت ساله وزارت عالیخانی  شاهد شرایط خوبی بود که دیگر 
تکرار نشده است. در تمام دوران وزارت او؛ نرخ تورم به جز یکسال کمتر از یک 
درصد و رشد اقتصادی کشور نیز باالی ۱۰ درصد بود. هم چنین عمده صنایع 
مادر از جمله ماشین سازی ها، فوالد و... در این دوره پایه گذاری شدند. شایسته 
است که یاد عالیخانی را گرامی بداریم و تالش هایی را که این مرد بزرگ برای 

توسعه کشور کرد، تقدیر و تکریم کنیم.

حرکت به سمت اکوسیستم استارت آپ های حوزه تکنولوژی
معاون عملی و فناوری رییس جمهور در چهارمین نشست هیات نمایندگان 

اتاق تهران در دوره نهم، با بیان اینکه اقتصاد سنتی امکان رقابت و فائق آمدن 
بر اقتصاد نوآورانه را هرگز نخواهد داشت، از فعاالن بخش خصوصی خواست 
تا در حوزه اکوسیستم استارت آپ های حوزه تکنولوژی سرمایه گذاری کنند. 
سورنا ستاری با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
طی ســال های اخیر، تمرکز خود را روی تقویت اســتارت آپ ها و بزرگ 
شدن بازار شرکت های این حوزه قرار داد، افزود: برنامه و اولویت کاری این 
معاونت در دوره کنونی، توسعه استارت آپ های حوزه تکنولوژی است و در 
این زمینه، از سرمایه گذاری بخش خصوصی استقبال می کنیم. وی افزود: 
یکی از اشتباهات و تصور غلط در کشور همواره این بوده است که پژوهش 
را می توان با پول دولت ایجاد کرد، در حالی که در این بخش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را فراموش کرده ایم چرا که از دل پژوهش هایی که با بودجه 
دولتی صورت گرفته باشد، محصولی به دست نمی آید. ستاری در بخش 
دیگری از سخنانش، با بیان اینکه تصور رایج و اشتباه در کشور این بوده است 
که دانشگاه ها باید محصول تکنولوژیک ارائه دهند، گفت: دانشگاه های کشور 
باید بدانند که با پول و بودجه دولت، سقف پرش آنها کوتاه خواهد بود. معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه، شتاب گیری نظام دانش بنیان 
در کشور طی سال های اخیر را بی نظیر توصیف کرد و افزود: در طول شش 
 سال اخیر، شرکت های دانش بنیان در کشور رشد و توسعه چشمگیری 
داشته اند به طوری که ارزش بســیاری از این شرکت ها به چندین هزار 
میلیارد تومان رســیده و به زودی، بنگاه های ایــن بخش جزو غول های 

اقتصادی ایران خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور دیگر با خام فروشی به جلو نخواهد رفت، 
افزود: اقتصاد دانش بنیان، بر پایه ایجاد و خلق ارزش افزوده استوار است و 
در دنیای امروز، رشد دانش در تولید محصوالت و خدمات است که اقتصاد 

کشورها را بارور می کند.
ستاری افزود: اینکه کشــور ما بیش از ۹۰ درصد از زعفران دنیا را تامین 
می کند، دیگر افتخار نیست چرا که گردش مالی این محصول در دنیا رقمی 
در حدود ۹ میلیارد دالر است حال آنکه ارزش صادرات زعفران ایران، به 

۵۰۰ میلیون دالر در سال هم نمی رسد.
وی سپس به ایجاد پارک های علم و فناوری در کشور طی سال های اخیر 
اشاره کرد و افزود: میزان فروش محصوالت پارک فناوری پردیس طی سال 
گذشــته رقمی معادل 8 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که 
نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولت در پارک های علم و فناوری 

کشور، 8 به یک است.

بخش خصوصی سه راهکار برای اصالح ساختار بودجه ارائه داد

پیش بینی کسری  بودجه 150 هزار میلیاردی
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قیمت سکه  به ۴میلیون و ۴۰هزارتومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۵ تیر ۹۸ به مرز ۴ میلیون تومان رسید و به نرخ ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۴ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۴۱۴ دالر و ۹۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۳۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان است. ریزش ادامه دار قیمت دالر در بازار ارز موجب شده تا مردم نسبت به فروش ارزهای خانگی اقدام 

کنند؛ با افزایش عرضه در بازار، قیمت دالر بار دیگر وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد.

بانک ها

فقرمعشیتی همه گیر شده است
فتح ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادي

وقتی ســبد معیشــت روی ۶ میلیون تومان نوســان پیدا می کند و قدرت خرید کارگری به زیر نصف می رســد، دیگر معضل معیشــت معضل جامعه اســت نــه فقط کارگران. ۵۲ درصد بیمه شــده ها حقوق بگیر هســتند 
و حقوق آنها نیز زیر ســه میلیون تومان اســت. دولــت و حاکمیت باید با انجام کارهایی که ســخت هم نیســت و با کمک های غیرنقدی، ســبد معیشــت کارگــران را تقویت کنــد. در حال حاضر فقر معیشــتی همه گیر 
شــده و حقوق و دســتمزد کفاف ۱۰ روز از ماه  را نمی دهد. آیا مســبب تورم فعلــی جامعه کارگری و کارفرمایی اســت؟ دولتمردان و یا مدیران دولتی و از ســویی مجلســی ها بــا مصوبات بدون کارشناســی عاقبت کارگر 
و تولید کننــده را به ایــن روز گرفتار می کنند. تعــداد فقرا طی چنــد ماهه اخیر افزایــش پیدا کرده و اکثرا از فقر معیشــت نالــه می کنند. برخــی از طبقات مرفه نیــز به طبقه متوســط و حتی پایین پیوســته اند. جدا از 
اینکه باید نرخ تورم پایین بیاید، الزم اســت کســانی که عامــل افزایش نرخ دالر بــه باالی ۱۰ هزار تومان و افزایش چند میلیونی ســکه هســتند؛ مجازات شــوند. همین کســانی که بــه وجودآورنده فقرند بایــد در برابر 
چنین شــرایطی پاســخگو باشــند. اولین قدم دولت کنترل و مهار نرخ تورم و مبارزه با گران فروشــان و کســانی اســت که در جــو التهابی بازار نقــش دارند. دومیــن اقدام توزیــع کاالی غیرنقدی برای تقویت دســتمزد 
 اســت. اگر نمایندگان کارگری تصمیم بــه افزایش دســتمزد بگیرند، در شــرایط فعلی کــه بنگاه ها درگیــر و گرفتارند، منطقی به نظر نمی رســد. امروز شــرایط بحرانی اســت، درصد کمــی از مــردم از امکانات رفاهی 

بهره مند هستند. عدالت اقتصادی باید برقرار شود و دولت با کمک های حمایتی مانع از تشدید بحران شود. 

ضعف رقبای بورس
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه

دالر ۶ هزار تومانی هنوز در بازار سرمایه درک نشده است. قیمت های امروز بازارسرمایه هنوز به نرخ هایی که با دالر ۶هزار تومانی محاسبه می شود، نرسیده است. به بیانی دیگر ارزش بازار هنوز پایین تر از قمیت های فعلی است. ارزش فعلی بازارسرمایه  فاصله ای ۶ تا ۷ هزار تومانی با ارزش واقعی بازاردارد. اما چرا 
بازار همزمان با  کاهش نرخ دالر افت می کند. مهم ترین عامل اصلی افت بازار رفتار توده ای و گله ای برخی از سهام داران بازار سرمایه است. برخی افراد مستقیما و یا  از طریق کارگزاری ها وارد بازار شده، بدون آنکه تحلیل درستی از بازار داشته باشند و متاسفانه متولیان بازار بورس نیز در این مسئله دخیل اند. ازاین 
رو همزمان که نرخ دالر کاهش پیدا می کند، فروشنده می شوند.  از سویی برخی از رقبای بازار سرمایه با ابزارهایی سعی در ایجاد جو منفی در بازار سرمایه دارند مثل عرضه اولیه و ابزارهایی که به هیجانات بورس دامن می زند. در صورتی که الزم است مسئوالن در بازار سرمایه این موانع و مشکالت را حل کنند 

تا حجم بازار بزرگتر از آن چیزی باشد که در حال حاضر شاهدیم.  در حال حاضر فرصت دوباره ای برای بورس آغاز شده و بازار در حال تخلیه هیجانی است. رقبای بورس مثل بازار سکه، طال و... وارد فاز رکودی و ضعیف شده اند.  این فرصتی برای رشد بورس است. بازار سرمایه چشم انداز خوبی برای رشد دارد. 
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طی زمان های مختلف و با 
توجه به شرایط اقتصادی 
جوامــع، کالهبــرداران 
و ســودجویان، مــوارد 
پرطرفــدار خرید و فروش 
در بیــن مردم را شناســایی کــرده و روی همان 
 موارد مانور داده و آن را اسباب سودجویی از افراد 
می کنند. طی ســال های اخیر فضــای مجازی و 
پتانسیل تبلیغات و سرعت ســریع انتقال مطالب 
در آن، روند کاری را برای کالهبرداران ســهل تر 
و سریع تر کرده اســت. طی ماه های اخیر زمزمه 
تکمیل خودروهای ناقص و راهی شدن آنها به بازار 
باعث شده تا معامالت خودرو کاهش قابل توجهی 
 پیدا کند و کمتر کســی حاضر بــه خرید خودرو 
آن هم در این شرایط باشد. البته آن دسته از افرادی 
که برای سود اقدام به خرید چندین خودرو کرده 
بودند هــم در این اوضاع متضرر شــده و خواهان 
فروش خودروها با قیمت های کمتر هســتند، اما 
روند نزولی قیمت ها باعث شــده تا اکثر خریداران 

دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار باشند.

البته با وجود رکود معامالت، افرادی هســتند که 
با شگرد های خاص به دنبال گمراهی مشتریان و 
کسب سود می باشند. به گفته فعاالن بازار برخی 
با راه اندازی شــرکت های بی نام و نشــان اعالم 
می کنند که خودرو را بــا 20 میلیون تومان پیش 

پرداخت یــک ماهه به مشــتریان تحویل و حتی 
مابقی مبلغ را دو یا ســه ساله دریافت می کنند اما 
در زمان تحویل خودرو خبری از ماشین نیست و 
مشتری با مراجعه به شــرکت متوجه می شود که 
اصاًل شرکتی در کار نبوده و آنها با این شگرد پول 

افراد را گرفته و هیچ خودرویی ندارند. فروشندگان 
خودرو به مردم پیشــنهاد می کنند برای خرید به 
نمایشگاه های مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه 
و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این 
صورت درگیر فروشــنده های متخلف شــده و در 
نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شــد. عالوه 
بر این بایــد خریداران خودرو توجــه کنند که در 
زمان فــروش های اینترنتی نبایــد هزینه خودرو 
به حساب فرد واریز شــود بلکه باید این مبالغ به 
حساب مستقیم شرکت خودروســاز واریز شود تا 
ثبت نام آنها مورد تأیید شرکت ها باشد. در برخی 
از موارد مشــتریان برای تحویل زودتر خودروها 
اقدام به واریز مبالغ به اســم اشخاص می کنند که 
این موضوع اصال مورد تأیید نیست. نا گفته نماند 
اگر در آگهی ها مشــتریان با فــروش خودروهای 
داخلی آنهم با قیمت های پایین روبه رو می شوند 
بدانند که این موضوع اصــاًل قابل قبول نبوده و به 
نوعی برای گمراهی افــراد و دریافت هزینه های 
آنها برنامه ریزی شده است. عالوه بر این در فروش 
حواله نیز مردم باید دقت کنند در ازای چه مبلغی 
و چه حواله ای را خریداری می کنند، در برخی از 
 موارد حواله ها ماهیت قانونی نداشته و فقط خریدار 

ضرر کرده است.

معــاون صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی با بیان اینکه امسال 
۴ مــدل جدید بــرای کمک 
 مالی به دانــش بنیان ها در نظر 
گرفته ایم گفت: ساده ترین راه 
برای آغاز پروسه دریافت کمک مالی استارت آپ ها مراجعه 
به صندوق های پژوهش و فناوری است. علی ناظمی معاون 
سرمایه سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری بیان کرد: در دنیا اثبات شــده اســت که بخش 
 نوآوری بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد دارد و استارآپ ها و 
دانش بنیان ها در خط مقدم ایجاد رشد اقتصادی هستند، 
اما متاسفانه معموال بعضی دانش بنیان ها در ادامه راه دچار 
شکســت بازار می شــوند که نهادهای متولــی حمایت از 
دانش بنیان از جملــه صندوق نوآوری وظیفــه دارد از آنها 
 حمایت کند. وی با بیان اینکه دولت ها معموال به ۴ روش از 
دانش بنیــان ها حمایــت می کنــد اما مبحث مــا اینجا 

چگونگــی تامین مالی دانش بنیان ها به شــکل ســرمایه 
گــذاری و مشــارکت اســت، گفــت: یعنی بدیــن معنا 
که صنــدوق نــوآوری با چــه مدلهایــی با دانــش بنیان 
 ها مشــارکت می کند بگونــه ای کــه در ســود و زیان با 
دانش بنیان شریک باشــد. ناظمی گفت: تاکنون صندوق 
 نوآوری به شــکل ســرمایه گذاری مســتقیم و بی واسطه 
دانش بنیان ها را تامین مالی می کرده اما االن تصمیم بر آن 
شده است که در به 3 شکل این سرمایه گذاری ها را انجام دهد.

وی ادامه داد:اولین قســم آن است که صندوق به شکل 
مستقیم با دانش بنیان ها شراکت می کند که اعتبار این 
طرح 2000 میلیارد ریال در سال 98 است که شامل دو 
طرح کالن می شــود که از طریق آن در دانش بنیان ها 
مستقیم سرمایه گذاری می کنیم. روش دوم ما آن است 
که از طریق بازار سرمایه به دانش بنیان ها پول تزریق کنیم 
که این کار از طریق سرمایه گذاری و واریز به صندوقهای 
 جســورانه و صندوقهای خصوصی بورســیp.e  انجام 
 می شــود که البتــه فقط تــا ۴0درصد ســرمایه این 
صندوق ها را تامین می کنیم و مبلغ در نظر گرفته شده 
 برای این کار هم رقم 2.850 میلیارد ریال در ســال 98 

می باشد. وی گفت: همچنین حمایتها در این صندوق ها 
صرفا محدود به شرکتهای مجوز دار دانش بنیان نیست 
بلکه  شرکت ها استارآپ نوآور هم که مجوز دانش بنیان 
هم ندارند می توانند از طریق پول بدست بیاورند. به گفته 
وی،  روش سوم به عنوان به مدل همسرمایه گذاری نامیده 
می شود. در این صندوق مستقیما وارد به سرمایه گذاری 
در هیچ شرکتی نمی شود بلکه بدین صورت است که هر 
ســرمایه گذاری در صندوق های پژوهش و فناوری اگر 
1واحد سرمایه گذاری کند ما به او ۴برابرش را به او اعتبار 
می دهیم. همچنین تمام نظارت و مدیریت این طرح ها 
بر عهده صندوق پژوهش و فناوری است و ما فقط وظیفه 
کمک مالی را داریم. رقــم اختصاص پیدا کرده برای این 
طرح هم برای سال 98 مبلغ 5000میلیارد ریال می باشد. 
۴. چهارمین مدل ما به شکل مکمل است و به دو طریق 
صورت می گیرد:  الف. روش اول ضمانت سرمایه گذاری 
اســت بدین معنا که صندوق ورود مستقیم به پرداخت 
منابع ندارد بلکه ریسک سرمایه گذاری سایرین در دانش 
بنیانها را تحت ضوابط و مشــخصات خاص ضمانت می 
کند و برایشان ضمانت نامه صادر می کند. ب. روش دوم 

انتشار صکوک نوآوری است. بدین شکل برای شرکتهایی 
که در مراحل پایانی رشــد خود هستند و نیازمند منابع 
مالی هستند از طریق انتشار اوراق بدهی در بورس و تحت 
برایشان از بورس سرمایه جذب می کنیم. معاون سرمایه 
گذاری صندوق نوآوری در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
شرایط صدور ضمانت نامه به شکلی است گفت: تاکنون 
ضمانت نامه ای صادر نکردیم و فقط مصوبات داخلی اش 
انجام شده ولی تصمیم ما مبنی بر این است که از طریق 
بانکها و بیمه برای دانش بنیان ها ضمانت نامه صادر کنیم 
و مبلغی که بانک برای صدور ضمانت نامه مطالبه می کند 
را صندوق هزینه اش را متقبل می شود. وی در پایان گفت: 
صندوق نوآوری سیاست اش کمترین دخالت و عدم بنگاه 
 داری در شرکت ها است. اگر استارت آپ اگر پول بخواهد 
ســاده تریــن راه ایــن اســت که بــه صنــدوق های 
پژوهــش و فنــاوری مراجعــه کنــد و درخواســت 
ارزیابــی طرحــش را بدهــد اگــر صنــدوق پژوهش 
 و فنــاوری بــا طــرح موافقــت کردنــد، صنــدوق 
می توانند به ما مراجعه کنند و ۴ برابر پولی که خودشان 

می خواهند به آن اختصاص بدهند را  از ما دریافت کنند.

شگرد های خاص فروشندگان، دست مشتریان را از خودروها كوتاه كرده است

کالهبرداری  با  پیش فروش خودرو

روش های جدید كمک مالی به دانش بنیان ها تشریح شد

فصل جدید  تامین  مالی کسب و کارهای نوین

مشکالت و بوروکراسی اداری در حمایت های مالی سنگ اندازی نکند
سعید سلیمی، کارشناس ارزیابی شرکت های دانش بنیان

یکی از مهم ترین حمایت هایی که برای شرکت های دانش بنیان درنظر گرفته شده استفاده از تسهیالت تامین مالی و آموزشی صندوق نوآوری و شکوفایی است. اقدامات مهمی از طریق این صندوق در سال های اخیر برای توسعه و شناساندن 
شرکت ها به بازارهای داخلی و خارجی صورت گرفته است اما کافی نیست. شرکت های دانش بنیان بسیاری در سال های اخیر ظهور کرده اند که به دلیل ارائه خدمات و محصوالت نوین دارای مشتریان ثابت خواهند شد. اگر مراحل تامین 
مالی و حمایت های تشویقی از این کسب و کارها روی روند طبیعی خود ادامه پیدا کند و مشکالت و بوروکراسی اداری در این مورد سنگ اندازی نکند به آینده این شرکت ها می توان امیدوار بود. مراحل بررسی و ارزیابی طرح های ارائه شده به 
صندوق باید سرعت بیشتری پیدا کند تا وقتی که واقعا در این مورد حکم طال دارد تلف نشود و راه اندازی و رسیدن به محصول و خدمت مورد نظر روند طبیعی خود را طی کند. خوشبختانه در زمینه تسهیالت اقدامات خوبی در صندوق انجام 
شده و شرکت ها می توانند برای محصوالت دانش بنیان خود یا موارد هم راستای آن، طرح هایی را ارائه کنند و پس از بررسی مبالغی را دریافت کنند. به طور کلی  هدف از اینکه شرکت ها به سمت ارزیابی دانش بنیان شدن می آیند این است که 
بتوانند از حمایت ها و تسهیالتی که برای این شرکت ها درنظر گرفته شده که می توان به حمایت های گمرکی، مالیاتی، بیمه ای، تسهیالت سرباز دانش بنیان و کمک به دریافت پروانه بهره برداری و حمایت های صادراتی است استفاده کنند. 

شرکت سازی برای کالهبرداری از خریداران خودرو
کاظم افراسیابی، فعال بازار خودرو

مدتی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و کاهش سود سپرده بانک ها، افراد رو به خرید برای به دست آوردن سود آورده اند که یکی از این موارد خرید و فروش خودرو است. در این بین، کالهبرداران  بازار داغ خرید و 
فروش خودرو را ورطه ای با قدرت مانور بسیار زیاد برای کالهبرداری یافته اند و با شگردهای مختلف از افراد در این حوزه کالهبرداری می کند. در بسیاری از مواردی که خودروها در بازار آزاد خرید و فروش می شوند شاهد 
کالهبرداری های بسیاری بوده ایم که دست خریدار از خودرویی که پول آن را پرداخته است کوتاه می ماند. در بازار آزاد خرید و فروش خودرو عالوه بر اینکه دالالن یک خودرو را به چندین نفر می فروشند اتفاقات دیگری 
نیز می افتد. در بحث فروش خودرو به دلیل شرایط حساسی که در این رابطه شاهد آن هستیم، شرکت سازی های زیادی برای این موضوع ایجاد شده که افراد بی نام و نشان با جعل مجوزها و اقدامات غیرقانونی سعی دارند 

جیب مشتریان و خریداران را خالی کنند. در این رابطه الزم است تمهیدات مناسبی برای نظارت و پیگیری در بازار خودرو انجام گیرد. 
افرادی که در این شرکت ها مشغول فعالیت هستند با ارائه حساب های شخصی به خریداران تمام مبالغ مرتبط با خرید خودرو را بدون تحویل خودرو برای خود می خواهند. اگر تخلفی در این بین وجود نداشته باشد باید 
 حساب شرکت مربوطه برای دریافت مبلغ خودرو ارائه شود. خریداران بســیاری برای اینکه بتوانند در اوضاع نامناسب بازار، خودروی خود را زودتر و با شــرایط بهتر تحویل بگیرند جذب این شرکت ها و افراد کالهبردار 
می شوند. در بسیاری از موارد یک خودرو به چندین نفر فروخته شده و پول آن به حساب شخصی افراد مجهول الحالی واریز شده است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در برخی از موارد قیمت خودروی ثبت نامی با قیمت 
آن در بازار آزاد بسیار متفاوت است، برخی کالهبرداران با ثبت نام خودروهای جدید و لوکس و تبلیغات فروش حواله آن در فضای مجازی، از این فرصت استفاده و حواله خودرو را با قیمت بیش از قیمت ثبت نامی به افراد 
متعددی می فروشند. از آن جا که عموماً موعد تحویل این خودرو ها بین ۴5 روز تا چند ماه است و اخیراً صلح در معامله برای برخی خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد، کالهبردار حواله خودرو را طی قراردادی صوری 

به چندین نفر می فروشد و سپس متواری می شود.
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مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با توجه 
به نزدیک شدن به پایان فصل خرید این محصول، منتفی 
است. مرتضی سعادتی کیا  درباره احتمال افزایش قیمت 
گندم گفت: با توجه به انتشار مطالبی مبنی بر افزایش 
قیمت خرید تضمینی گندم، برخی کشاورزان گندم های 
تولیدی خود را نگه داشــتند یا اینکه با تأخیر به مراکز 
خرید تحویل دادند. وی افزود: آنچه به نظر می رســد 
امسال افزایش قیمت گندم اعمال نمی شود بنابراین 
انتظار می رود شــورای اقتصاد افزایش قیمت گندم را 
مطابق قانون تا پایان شهریور اعمال و نرخ های جدید را 
برای سال زراعی آتی اعالم کند تا کشاورزان نگرانی در 
این خصوص نداشته باشند.مدیرکل هماهنگی خرید 
داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: از ابتدای 
فصل برداشت تاکنون پنج میلیون و 10 هزارتن گندم 
به ارزش هشت هزار و ۶8۴ میلیارد تومان توسط مراکز 
خرید دولت خریداری شده است که از این میزان چهار 
میلیون و 85۷ هزارتن اطالعات خرید به بانک کشاورزی 

ارسال شده است.
وی گفت: پرونده های خرید گندم که تا 1۶ تیر امسال در 
سامانه خرید بانک کشاورزی ثبت شده به مبلغ هفت هزار 

و 2۷5 میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سراسر کشور 
در حال انجام است اظهار کرد: خوزستان با یک میلیون و 
300 هزارتن، فارس 5۶2 هزارتن، گلستان 5۶۴ هزارتن، 
خراسان رضوی 3۷0 هزارتن و کرمانشاه 3۴0 هزارتن 
رتبه های اول تا پنجم خرید گندم را به خود اختصاص 
داده اند. سعادتی کیا اضافه کرد: خرید تضمینی گندم 
براساس جدول پاکی شامل افت مفید،افت غیرمفید و سن 
زدگی خریداری می شود بنابراین طبق مصوبه شورای 
اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید 
و یک درصد غیرمفید هزار و ۷00 تومان و گندم دوروم 
یک هزار و ۷۷0 تومان باید خریداری شود که طبق جدول 
پاکی به طور متوســط هر کیلوگرم گندم نان با قیمت 
متوسط هزار و ۷3۶ تومان خریداری می شود.وی افزود: 
از ابتدای فصل برداشت تاکنون 93 هزارتن گندم دوروم از 
کشاورزان خریداری شده است. مدیرکل هماهنگی خرید 
داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه عاملیت 
پرداخت پول گندمکاران با بانک کشاورزی است، گفت: 
از ابتدای فصل برداشت تاکنون 91۷ مرکز خرید فرایند 

خرید تضمینی گندم را برعهده داشتند.

ســخنگوی انجمن لوازم خانگی با تشریح جزئیات 
جلســه تنظیم بازار لوازم خانگی، گفت: مقرر شد 2 
پیشنهاد برای تأمین نیاز بازار تهیه و در ستاد تنظیم 
بازار مطرح شود. به دنبال ثبت سوژه ای با عنوان »نبود 
نظارت و افزایش شــدید قیمت لوازم خانگی« مردم 
تأمین نیاز بازار لوازم خانگی با قیمت و کیفیت مناسب 
را خواستار شده بودند. حمیدرضا غزنوی در این مورد 
با تشریح جزئیات جلسه کارگروه تنظیم بازار در حوزه 
لوازم خانگی، اظهار داشت: در این جلسه گزارشی در 
مورد میزان ظرفیت فعــال کارخانه های تولید لوازم 
خانگی ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تولید 
از سوی فعاالن این صنعت مطرح شد. وی ادامه داد: 
در نهایت قرار شد دو پیشنهاد از سوی کارگروه تنظیم 
بازار در حوزه لوازم خانگی تهیه و ســتاد تنظیم بازار 

ارائه شود.
غزنوی در این مورد توضیح داد:بر اساس یکی از این 

پیشنهادات باید از تولیدات داخل حمایت شود تا با 
تخصیص سرمایه در گردش کارخانه ها امکان تأمین 
نیاز بازار فراهم شود. بر اساس پیشنهاد دیگر نیز واردات 
لوازم خانگی آزاد می شود که در این صورت تخصیص 
ارز بابت واردات ضروری است تا نیاز بازار برطرف شود.

به گفته وی، در حال حاضر بخشی از ظرفیت کارخانه 
های تولید لــوازم خانگی راکد مانــده که در صورت 
تأمین ســرمایه در گردش مورد نیاز این کارخانه ها 
عالوه بر فعال شدن ظرفیت راکد مانده و اشتغال زایی 
برای کارگران، امکان تأمین نیاز بازار با قیمت پایین تر 
نسبت به واردات نیز فراهم می شود. سخنگوی انجمن 
لوازم خانگی با بیان اینکه در جلسه کارگروه تنظیم 
بازار در حوزه لوازم خانگی، نمایندگانی از بانک مرکزی، 
انجمن ها و سازمان حمایت حضور داشتند، گفت: در 
پیشنهادی که به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود، تبعات 

هرکدام از این پیشنهادات نیز مطرح خواهد شد.

پرونده اســتخراج ارز دیجیتال و بیت کوین هم چنان در 
هیأت دولت باز بوده و قرار است قانونی یا غیرقانونی بودن 
آن تعیین و در صورت قانونی بودن، ساز و کار استخراج ارز 
مجازی در کشور مشخص شود و در این راستا چنانچه قانون 
استخراج ارز مجازی در ایران شفاف شود، وزارت نیرو باید 
شرایط را برای این منظور فراهم کند و وظایفی را هم برعهده 
دارد. استخراج ارز مجازی حدود دو ماه است که با گرم شدن 
هوا و افزایش میزان مصرف بــرق به یکی از بحث های داغ 
تبدیل شده است؛ به طوری که می توان از برخی گفته های 
مسئوالن بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق در کشور 
را بر گردن فعاالن این حوزه انداخت. موضوعی که استخراج 
کنندگان ارز مجازی آن را رد کرده و ادعا می کنند در ساعات 
اوج مصرف برق، دستگاه های خود را خاموش می کنند. آن ها 
همچنان از شفاف نبودن قانون گالیه دارند و می گویند در 
حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی 
استخراج ارز مجازی را قانونی می دانند، برخی دیگر آن را 
غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به جمع آوری 

مزارع ارز مجازی کرده است.
در این راســتا در حالی که بانک مرکزی در آخرین اظهار 
نظر خود درباره رمزارزها اعالم کرد فعالیت در این بخش 
غیرمجاز اســت و با متعامالن آن برخورد می شود. طبق 
اعالم بانک مرکزی انتشــار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و 
فلزات گران بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی اســت، 
مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق- به ایسنا 
گفت: هنوز تعرفه استخراج ارز مجازی مشخص نشده است. 
این موضوع در حال رسیدگی بوده و به زودی تعرفه آن ها 
مشخص می شــود. تا زمانی هم که تعرفه مشخص شود، 
در انحصار بانک مرکزی اســت. البته تعرفه آن در کمیته 
اقتصادی هیأت دولت که هم بانــک مرکزی و هم وزارت 
نیرو عضو آن هســتند، در حال بررسی است و هنوز هیچ 
چیز به صورت رسمی ابالغ و جلسات هم هنوز تمام نشده 
است. هر خبری هم منتشر می شــود گمانه زنی است. بر 
اســاس اعالم وزارت نیرو، وی همچنین در آخرین اظهار 
نظر خود اعالم کرد: موضوع بیت کوین ها به زودی در هیئت 
دولت مطرح و مقررات آن تعیین تکلیف خواهد شد. وزارت 
نیرو مسئولیت تأمین پایدار برق کشــور را بر عهده دارد و 

اگر مراجع ذی صالح، استخراج ارز دیجیتال را به صورت 
رسمی تأیید کنند، باید چند اقدام در این زمینه در دستور 
کار قرار گیرد. ســخنگوی صنعت برق افزود: در ابتدا باید 
شرایط شبکه را برای میزان مصرف این واحدها مهیا کنیم، 
اگر مزرعه ای قصد تولید بین کوین دارد، باید شبکه های 
باالدستی و زیرساخت های آن را نیز به طور کامل فراهم 

کنیم تا برق پایداری داشته باشیم.
وی با تاکید بر این که تجهیزات مورد استفاده در این بخش 
باید استانداردهای الزم را داشته باشند، گفت: تمامی صنعت 
برق در تالش است تا پیک تابستان را خوبی سپری کنیم 
و مردم از رفاه نسبی برخوردار باشند، بنابراین این دسته از 
مصرف کنندگان اگر جزو مشترکان رسمی صنعت برق 
شدند، باید مانند سایر صنایع مصرف برق خود را در ساعت 
اوج پیک کنترل و مدیریت کنند. همانگونه که صنایع با 
امضای تفاهم نامه های مدیریت مصرف میزان استفاده برق 
خود را در ســاعت پیک کاهش داده و یا مشترکان بخش 
کشاورزی در چهار ساعت اوج مصرف چاه های کشاورزی 
خود را خاموش می کنند، این واحدها نیز باید در زمان اوج 

مصرف میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند.
او با اشاره به اینکه برای پیک تابستان سال جاری 3000 
مگاوات نیروگاه جدید به ظرفیت نیروگاه های موجود اضافه 
شده است، عنوان کرد: در پی بارندگی های مناسب سال 
آبی جاری حدود ۴500 مگاوات توان تولید نیروگاه های 
برقابی نیز نسبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش 
پیدا کرده است. بر اســاس این گزارش، بر اساس آماری 
که تا کنون مســئوالن وزارت نیرو ارائه کرده اند، مصرف 
برق مراکز تولید بیت کوین در کشور حدود 500 مگاوات 
تخمین زده می شــود. به منظور احداث هر نیروگاه هزار 
مگاواتی حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد 
نیاز است بنابراین برای تأمین 500 مگاوات برق این مراکز 
بایســتی حدود پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
صورت بگیرد. تولید هر بیت کوین معادل مصرف برق 2۴ 
سال یک مشترک خانگی در تهران است، بخش عمده ای از 
دستگاه های مورد استفاده این حوزه در ایران بازدهی کمی 
دارند و هر چه زمان سپری می شود مصرف برق آن ها نیز 

افزایش پیدا می کند.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفــت: به دلیل 
قطعی پیش آمده در ماه های گذشته و مغایرت های 
احتمالی موجود در حجم مصرفی مشترکین، 5 درصد 
به حجم بسته های اینترنت مشترکین مخابرات اضافه 
می شود. مهندس سید مجید صدری گفت: به دلیل 
قطعی پیش آمده در ماه های گذشته و مغایرت های 
احتمالی موجــود در حجم مصرفی مشــترکین، 5 
درصد به حجم بســته های اینترنت اختصاص داده 
شــده به مشــترکین مخابرات، بدون دریافت وجه 

اضافه اختصاص می یابد. وی اظهار داشــت: با تاکید 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و به منظور رعایت 
حقوق مشتریان، تمام سرویس های اینترنت شرکت 
مخابرات ایران بر طبق مصوبه 2۶۶، بر مبنای محاسبه 
سقف مصرف منصفانه شــامل این افزایش ظرفیت 
هستند.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: این 
افزایش ظرفیت در تمام سرویس های سراسر کشور 
 در پنل کاربری مشــتریان به صورت خودکار اعمال 

می شود.

مدیركل هماهنگی خرید داخلی شركت بازرگانی دولتی:

افزایش قیمت گندم منتفی است

بررسی دو پیشنهاد برای تأمین نیاز بازار لوازم خانگی

به جبران قطعی های پیش آمده؛

۵ درصد به مجموع بسته های مشترکین اینترنت مخابرات اضافه می شود

تعرفه بیت كوین ها در حال بررسی است

شروط وزارت نیرو برای فعاالن بیت کوین
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نمایشــگاه الکامپ در عرصــه طراحی، ســاخت و تولید و پشــتیبانی از 
محصوالت، خدمات، محتوا و راهکارهــای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و 
دیجیتال در اقتصاد ایران و بزرگ ترین رویداد فناوری کشور است. الکامپ 
همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان 
آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. نمایشگاه 
الکامپ، آوردگاهی اســت که ســاالنه ذی نفعان توســعه و تحول اقتصاد 
دیجیتال با بررسی فرصت های بازار به جایگاه سازی محصوالت و خدمات 
خود پرداخته و عملکرد ســاالنه خود را در معرض دید و داوری مشتریان 
و اســتفاده کنندگان قرار می دهند تا با تحریک تقاضای بازار به تعمیق و 
گسترش اقتصاد کشــور یاری رسانند. دســتیابی به اقتصاد دانش بنیان و 
عمق بخشی به اقتصاد زیست بوم فناوری کشور، جز با مشارکت فعال تمامی 
ذی نفعان اقتصاد و تحــول دیجیتال در حوزه هــای مختلف الکترونیک، 
کامپیوتر )ســخت افزار و نرم افزار( و حضور مقتدرانه بازیگران بخش های 
مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی کشور محقق شدنی نیست. سازمان 
نظام صنفی رایانه ای با انتخاب شعار راهبردی #آینده_بهتر امیدوار است تا 
با برگزاری هرچه باشکوه تر بیست وپنجمین نمایشگاه الکامپ در تاریخ 27 
تا 30 تیر ماه 1398 و حضور موثر تمامی فعاالن این حوزه موجبات پیشرفت 
صنعت و سربلندی کشور فراهم آید.در همین رابطه دبیرکل سازمان نظام 
صنفي رایانه اي کشور با اشاره به اینکه الکامپ بزرگ ترین نمایشگاه فناورانه 
کشور اســت از حضور فناوري هاي جدید در کنار صنایع مختلف کشور در 
نمایشگاه الکامپ خبر داد. رسول ســراییان دبیرکل سازمان نظام صنفي 
رایانه اي ایران با اشاره به اهمیت و جایگاه نمایشگاه الکامپ، گفت: به دلیل 
قرار گرفتن در شرایط تحریم و مشــکالت اقتصادي، براي ایجاد انگیزه و 
امید در صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات، شعار امسال نمایشگاه الکامپ 

»آینده بهتر« درنظر گرفته شد. 
وي با بیان اینکه نمایشگاه امسال در مساحتي در حدود 30 هزار متر مربع 
برگزار مي شود، افزود: این میزان مساحت نسبت به سال گذشته بیش از 10 
درصد افزایش را نشان مي دهد و امیدواریم هم از بعد کیفي و هم از بعد کمي 
امسال الکامپي متفاوت داشته باشیم. سراییان با اشاره به اینکه در حدود 
500 استارت آپ در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ شرکت مي کنند، 
تصریح کرد: حضور این تعداد استارت آپ در نمایشگاه امسال نسبت به سال 

گذشته 12 درصد افزایش داشته اســت. وي بخش الکامپ  ترندز را یکي از 
بخش هاي جدید این نمایشگاه معرفي کرد و افزود: شرکت هایي که در10 
فناوري جدید در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات مانند اینترنت اشــیا، 
بیگ دیتاها، فضایي، هوش مصنوعي و فناوري هایي که در لبه تکنولوژي 

قرار دارند در سالني به صورت مجزا با عنوان الکامپ ترندز حضور دارند. 
دبیرکل سازمان نظام صنفي رایانه اي با اشاره به اهمیت اشتغال در این حوزه 
تاکید کرد: براي همین منظور بخشي با عنوان الکام جابز یا مشاغل الکامپي 
در نمایشگاه امسال در نظر گرفته شــده تا در این بخش شرکت هایي که 
نیازمند نیروي انساني در این حوزه هستند با متخصصان و افراد جویاي کار 
در این حوزه ارتباط بگیرند و این بخش بتواند در ایجاد اشتغال در این حوزه 
موثر باشد. وي بخش »توان تک« را مخصوص توان یابان معرفي کرد و افزود: 
در این بخش شرکت هایي که توسط توان یابان راه اندازي و مدیریت مي شود 
و همچنین شرکت ها و استارتاپ هایي که به وسیله فناوري اطالعات خدمتي 

به توان یابان ارائه مي کنند نیز در این بخش حضور دارند. 
سراییان از بخش الکامپ تاکز به عنوان یکي دیگر از بخش هاي نمایشگاه 
الکامپ 98 یاد کرد و گفت: الکامپ تاکز مکاني براي سخنراني افراد نوآور و 
باتجربه در این حوزه است تا مردم بتوانند از این تجربیات استفاده کنند. وي 
با اشاره به حضور اپراتورهاي تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ افزود: سالني 
با عنوان دولت هوشمند از طرف سازمان فناوري اطالعات مانند سال هاي 
گذشته در نمایشگاه در نظر گرفته شده که دســتگاه هاي دولتي آخرین 

دستاوردهاي خود در این حوزه را ارائه مي کنند. 
دبیرکل ســازمان نظام صنفي رایانه اي ایران با اشــاره به اهمیت حضور 
استارت آپ ها در بخش الکامپ استارز، تصریح کرد: برخي از استارت آپ ها 
در این نمایشگاه تسهیالتي را براي بازدیدکنندگان در نظر گرفته اند که در 
صورت نهایي شدن، اعالم مي شــود. وي از حضور بخش فناوري اطالعات 
شهرداري تهران در سالن استارت آپ هاي الکامپ 98 خبر داد و افزود: این 
بخش با هدف ارتباط با اســتارت آپ ها براي رفع نیازمندي هاي شهرداري 

تهران در سالن استارت آپ ها حضور مي یابد. 
ســراییان درباره تاثیر تحریم هــا بر کیفیت حضور شــرکت کنندگان در 
نمایشگاه الکامپ امسال و اقدامات ســازمان نظام صنفي براي بهتر برگزار 
شدن نمایشگاه الکامپ نیز گفت: با موافقت شرکت نمایشگاه هاي بین المللي 

براي شرکت هاي ایراني که محصوالت خارجي را در ایران تولید مي کنند و 
همچنین شرکت هاي خارجي تخفیف 30 درصدي براي حضور در نمایشگاه 
به عنوان مشوق در نظر گرفته شده و امیدواریم که الکامپ بیست و پنجم 

نسبت به نمایشگاه هاي قبلي با کیفیت و استقبال بهتري برگزار شود. 
وي با بیان اینکه استارت آپ ها به ســه صورت در نمایشگاه حضور دارند، 
افزود: یک دسته استارت آپ هایي هستند که بالغ شده اند و دسته اي دیگر 
که فقط با یک پنل در نمایشــگاه حضور دارند و گروه دیگري از آنها نیز با 
حضور در بخش آوردگاه ســرمایه الکامپ براي ارتباط با سرمایه گذاران و 

شتاب دهنده ها به دنبال توسعه کسب و کار هاي خود هستند. 
دبیرکل سازمان نظام صنفي رایانه اي ایران درباره تاثیر نمایشگاه الکامپ 
بر میزان موفقیت اســتارت آپ ها در آینده، گفت: نمایشگاه الکامپ براي 
استارت آپ ها مي تواند یک نقطه آغاز باشد و استارت آپ ها در این نمایشگاه 
مي توانند با سرمایه گذاران در این حوزه ارتباط مستقیم داشته باشند و ایده 
و محصول خود را براي سرمایه گذاري و توسعه آن معرفي کنند، در حقیقت 

نمایشگاه این ارتباط را تسهیل مي کند. 
وي با اشاره به ارزیابي 12 محور براي نخســتین بار در نمایشگاه الکامپ، 
افزود: برترین نوآوري و ایده برتر، طراحي و غرفه ســازي برتر، جدیدترین 
دستاورد نرم افزاري و ســخت افزاري، برترین الکامپ استارز و توان تک، 
برترین ارائه در الکامپ تاکز، برترین شرکت در مسئولیت هاي اجتماعي، 
کارآفریني، برتریــن غرفه کمتــر از 50 متر، برترین خدمــات در حوزه 
دولــت الکترونیکي و تقدیر از حامیــان الکامپ، از محورهایي اســت که 
 در این نمایشــگاه ارزیابي مي شــود و منتخبان یک ماه بعد از الکامپ در

 رویدادي معرفي مي شوند. 
ســراییان با اشــاره به اینکه نمایشــگاه الکامپ فقط نمایشــگاه صنعت 
ICT نیســت، تصریح کــرد: نمایشــگاه الکامپ نمایشــگاه بزرگ ترین 
رویداد فناورانه کشور اســت چراکه تمام صنایع را با خود درگیر مي کند 
که از بانک تا صنایــع حمل و نقــل و فناوري هاي مانند اینترنت اشــیا، 
بانکداري و هوشمند ســازي در آن شــرکت دارند و ایــن فرصت خوبي 
اســت که نقش فناوري اطالعات را در صنایع کشور ببینیم و این شروعي 
 مي تواند بــراي رونق کســب وکار و اشــتغال و در نهایت توســعه و رفاه

 بیشتر مردم باشد. 

 الزامات ثبات بخشي 
بازار  ارز

موضوع تحریم ها و درآمد ارزي عامل موثر و مهمي بر قیمت 
ارز است؛ اما روند یک سال گذشته نشــان داده که عوامل 
دیگر خصوصا عوامل رواني بازار و سفته بازي نقش موثري بر 
شکل گیري رفتار ارزي داشته؛ ازاین رو موضوع مهم این است 
که چه برنامه اي براي کنترل این موضوع وجود دارد. بدیهي 
است با پایین آمدن نرخ ارز از طرفي برخي افراد به فروش ارز 
نگهداري شده رو خواهند آورد؛ اما روي دیگر سکه این است 
که برخي از مردم نیز ارز خریداري خواهند کرد و پیش بیني 
رفتار بازار و برنامه عملیاتي براي تعادل بخشي بر این موضوع از 
اهمیت زیادي در نگهداري و ثبات بخشي بازار برخوردار است. 
موضوع مهم دیگر افزایش تقاضاي ارز براي خرید کاال خصوصا 
واردات قاچاق است که تقاضاي ارز در بازار را تشدید مي کند. 
با اقدامات بانک مرکزي براي تولید کنندگان و واردکنندگان 
قانوني، امکان تهیه ارز نیما وجــود دارد؛ اما اختالف قیمت 
اندك ارز نیما و ارز آزاد باعث شــکل گیري مجدد تقاضاي 
کاالي قاچاق خواهد شد و این تقاضا اگر کنترل نشود موجب 
افزایش قیمت ارز می شود. در این راستا در کنار تالش هاي 
بانک مرکزي حمایت ســازمان هاي مقابله کننده با قاچاق 
کاال و ارز و هم راستا بودن این فعالیت ها اجتناب ناپذیر است. 
به عبارتي موضوع تقاضاي اضافي براي واردات قاچاق، بازار آزاد 
را به سمت افزایش قیمت آن سوق مي دهد و در این راستا نیاز 
به همکاري و کمک به بانک مرکزي است و به تنهایي نمي توان 
توقع داشت که بانک مرکزي بتواند تقاضاي قاچاق را مدیریت 
کند. موضوع مهم دیگري که در راستاي ثبات بخشي به بازار 
ارز بایستي مدنظر قرار گیرد، موضوع مقابله با حساب هاي 
بانکي مشــکوك و تراکنش هاي زیاد که داراي نام و نشان 
شناسه دار نبوده و با اسامي مختلف که داراي پروانه فعالیت 
قانوني نیستند، باز شده است و گردش هاي مالي باال در آن 
وجود دارد که عمده این تراکنش ها در بازار هاي ارز و سکه و 
طال در جریان است. بدیهي است طرف هر فعالیت اقتصادي 
به نوعي گردش مالي بانکي اســت و کمتر کار و فعالیتي را 
مي توان انجام داد که گردش مالــي آن داراي رد پا در نظام 
بانکي نباشد. ابزارهاي قانوني بانک مرکزي و سازمان مالیاتي 
براي شناسایي تراکنش هاي باالي مشکوك وجود دارد. در این 
مقوله براي نظم بخشي به بازار ارز کنترل تراکنش هاي بانکي 
باال که بدون داشتن پروانه فعالیت یا مجوز اقتصادي عمل 
مي کنند مي تواند تا حدود زیادي راهگشاي مقابله با اقتصاد 
زیرزمیني بوده و ثبات بخشي بازار را به همراه داشته باشد. در 
پایان باید بدانیم پایین آمدن قیمت ارز آزاد و رساندن به قیمت 
ارز نیما در صورت همکاري سایر بخش ها خصوصا مقابله با 

قاچاق و کمک سیستم مالیاتي امکان پذیر است. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

بيشتر كارمندان وقت زيادي را به فكر كردن درباره خود و پيشرفت شغلي شان اختصاص مي دهند. اين موضوع 
واقعا اهميت دارد و مي تواند در ارتقاي شغلي و ساختن شخصيت حرفه اي شما موثر باشد؛ اما اينكه در زندگي 
شغلي صرفا به خودتان فكر كنيد، باعث مي شود يك بخش مهم را فراموش كنيد: همكاران تان. خيلي وقت ها 
علت اينكه عاشق شغل مان هستيم يا برعكس، از آن متنفريم، آدم هايي هستند كه در محيط كاري با آنها سروكار 
داريم. همه خوب مي دانند كه تعامل انساني يك فرايند دوطرفه است. پس براي اينكه همكاران خوبي داشته 

باشيم ابتدا بايد خودمان همكار خوبي براي ديگران باشيم.
 مطمئن باشــيد اگر همكاران رابطه خوبي با شما داشته باشــند، پيشرفت شــغلي هم در انتظارتان خواهد 
بود. اگر بخواهيد همكار خوبي باشــيد، راه چندان دشــواري پيش رو نداريد. شــما بــه عنوان مدير 
ســازمان بايد بتوانيد كارمندان را به فكر كردن و ايده پردازی تشــويق كنيــد. مهم ترين جنبه اي كه 
بايد به آن توجه داشته باشيد، اين اســت كه به ياد بياوريد دنيا حول محور شــما نمي چرخد. فراموش 
نكنيد رفتار شــما روي ديگران تاثير مي گــذارد. به اين فكر كنيــد كه چطور ايــن رفتارها مي تواند 
 نه تنها روي واكنش ديگــران تاثير  بگذارد، بلكه زندگي شــخصي يا حرفه اي آنها را هم تحت الشــعاع 

قرار دهد. 

خارج   از  چارچوب   فکر  کنید

ابز
و ج

ستي
ا

ما وقت نداريم كه دائما زندگي كردن مثل اين و آن را تمرين كنيم. جرات اين را داشته باشيد 
كه پيرو قلب و ادراك خودتان باشيد.
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ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها براي حفاظت از 
ارزش پول ملي

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس گفت: بانک مرکزي با اعالم ممنوعیت 
فعالیت در حوزه رمزارزها به دنبال حفاظت از ارزش پول ملي با جلوگیري 

از انتشار رمز ارز در بخش ریال، ارز، طال و فلزات گرانبهاست. 
سیده فاطمه حسیني درباره وضعیت تصمیم گیري کمیسیون اقتصادي 
مجلس درباره ارزهاي رمزنگاري شده، گفت: با توجه به درخواست اعضاي 
کمیسیون اقتصادي مجلس از هیات رئیسه کمسیون اقتصادي مجلس، 
در روزهاي آینده کمیسیون جلسه اي را براي بررسي وضعیت رمز ارزها 
برگزار خواهد کرد تا بعد از چندین ماه بررســي وضعیت ارزهاي رمزنگار 
باالخره کمیسیون نســبت به این فناوري جدید در حوزه اقتصادي اعالم 
 نظر کند که مي توانــد به دولت در جهــت قانون گذاري بــراي ارزهاي

 دیجیتال کمک کند. 

چالش فرصت ها و تهديدات رمز ارزها
عضو کمیسیون اقتصادي مجلس ادامه داد: رمز ارزها موضوع بسیار مهمي 
هستند که نباید آنها را در وضعیت خاکســتري و بدون قانون گذاري رها 
کرد؛ چراکه در آینده براي کشور مشــکالتي جدي ایجاد خواهد شد؛ بر 
همین اساس نیز باید دولت و نهادهاي تصمیم گیر از جمله مجلس با انجام 
پژوهش در زمینه رمز ارزها و نــگاه از تمامي جهات به این فناوري جدید 
نظر خود را اعالم کنند؛ ارزهاي رمزنگاري شده عالوه بر آنکه فرصت هایي 
به همراه دارنــد، تهدیداتي را بــه دنبال دارند که باید بــا تصمیم گیري 
منطقي و درســت آنها را خنثي کرد و از مزایاي این فناوري جدید براي 
رشد اقتصادي کشور استفاده شود. نماینده مردم تهران با بیان اینکه ایران 
در مقایســه با دنیا در حوزه قانون گذاري رمز ارزها روندي مشــابه دارد، 
افزود: در دنیا برخي از کشــورها عنوان کرده اند که استفاده و فعالیت در 
حوزه رمزینه پول ها ممنوع است و در برخي نقاط به صورت محدود اعالم 
شده که استفاده از رمز ارزها مجاز است، اما در حال حاضر در بسیاري از 
کشورها هنوز در زمینه ارزهاي رمزنگاري تصمیم گیري نشده و ایران نیز 
روندي مشابه را در حوزه قانون گذاري دارد و نسبت به سایر کشورها عقب 

ماندگي ندارد. 

تاكيد بانك مركزي در زمينه خط قرمزها در حوزه رمز ارز
حسیني با اشاره به بیانیه اخیر بانک مرکزي و تاکید در زمینه ممنوعیت 
فعالیت در حوزه رمز ارزها اظهار داشت: بیانیه اخیر بانک مرکزي مغایرتي 
با پیش نویس سند منتشر شده از سوي این بانک نداشته و همانطور که 
رئیس کل بانک مرکزي در جلسات کمیســیون اقتصادي مجلس تاکید 
داشــته، بانک مرکزي به دنبال تصمیم گیري منطقــي در حوزه ارزهاي 
رمزنگار اســت تا فضا تعیین تکلیف شــود؛ بانک مرکزي در بخشــنامه 
اخیر خود نســبت به خط قرمزها تاکید کرده و اعالم کرده تا زمان اعالم 
سیاست نهایي فعالیت در حوزه رمز ارزها غیرمجاز است تا از سوءاستفاده 
کالهبــرداران از مردم جلوگیري کنــد و به مردم نیز بــا توجه به وجود 
نوسانات باال و عدم وجود تضمین در سرمایه هشــدار داده تا در این بازار 

سرمایه گذاري نکنند. 

بانك مركزي با ممنوعيت فعاليت در حوزه رمز ارزها به دنبال 
حفاظت از ارزش پول ملي

عضو کمیســیون اقتصادي مجلس خاطرنشــان کــرد: در چندین ماه 
اخیر حجــم کالهبرداري ها و انتشــار رمــز ارزهاي ایرانــي و خارجي 
بدون پشــتوانه و اعتبار بســیار افزایــش یافته بود و بانــک مرکزي نیز 
تاکید کرد تا انتشــار ارزهاي رمزنگاري شده با پشــتوانه ریال، ارز، طال 
و فلــزات گرانبها در انحصــار خودش اســت؛ چراکه بانــک مرکزي به 
عنوان نهاد ناظر بر شــبکه پولي و بانکي به دنبال حفاظت از ارزش پول 
ملي اســت و ریال، انواع ارز و فلزات گران بها نقش مهمي و مســتقیمي 
 در ارزش پــول ملــي دارد و باید از آنهــا و اعتماد مــردم در حوزه پولي 

و بانکي حراست کرد. 

افتتاح نخستین شبكه تلويزيوني اينترنتي ناشنوايان

آیین افتتاحیه نخســتین شــبکه تلویزیوني اینترنتي ناشنوایان با عنوان 
»اشــاره« در تلویزیون اینترنتي »آیو« عصر شنبه بیست ونهم تیرماه برپا 
مي شــود. محمدحســن حافظي پور، مدیرعامل باران تلــکام )تلویزیون 
اینترنتي آیو( اعالم کرد: »پس از گذراندن پخش آزمایشــي، نخســتین 
شبکه تلویزیوني تخصصي ناشنوایان، »اشاره« آماده افتتاح شده است.« 
حافظي پور پاسخگویي شایسته به نیاز فرهنگي قشر بسیار عزیز و مظلوم 
ناشنوایان و کم شنوایان را دلیل اصلي تاسیس شــبکه »اشاره« خواند و 
گفت: »مجموعه آیو تالش دارد زمینه ارتباط هرچه بیشــتر این عزیزان 
را فراهــم آورد و از همه هنرمنــدان، خیرین و متخصصانــي که ما را در 
این راه خطیر یاري کردند، سپاســگزارم.« او گفــت: »تمامي برنامه هاي 
»اشاره« که پنجمین شــبکه اختصاصي تلویزیون اینترنتي آیو محسوب 
مي شود، جهت استفاده ناشنوایان و کم شــنوایان متناسب سازي شده و 
عالقه مندان مي توانند از برنامه هاي جذاب این شــبکه شامل فیلم هاي 
ســینمایي، ســریال هاي تلویزیوني، ورزش، کودك و نوجوان، مستند و 
دیگر حوزه هاي محتوایي بهره ببرند.« او افزود: »دسترسي به این شبکه 
از طریق ســامانه www. aionet. ir یا نرم افزارهــاي تلفن همراه آیو 
در بخش شبکه هاي اختصاصي جهت اســتفاده عالقه مندان امکان پذیر 
اســت.« آیین افتتاحیه تلویزیون اینترنتي »اشــاره«، ساعت شش عصر 
شنبه بیســت ونهم تیرماه در سالن موسســه آموزش عالي خاتم واقع در 
خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شــمالي، خیابان حکیم اعظم آغاز به کار 
مي کند. گفتني اســت آیو، نخســتین تلویزیون اینترنتي ایران در بخش 
خصوصي محصول یک شرکت دانش بنیان است که در سال 1394 با مجوز 
رسمي آغاز به کار کرده است. شبکه اشاره به دیگر شبکه هاي اختصاصي 
 آیو مانند آیواسپرت )ورزش(، آیو فیلم )فیلم و سریال( و آیوتون )کودك( 

عالوه مي شود. 
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