
قيمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار جهاني در پي نگراني ها نسبت به 
اعتراضات در هنگ كنگ و ريزش ارزش ارز آرژانتين در بحبوحه كندي اقتصاد 

جهاني، به باالترين حد در بيش از شش سال گذشته صعود كرد. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز سه شنبه بازار 
سنگاپور 0.۳ درصد رشد كرد و به ۱۵۱۵ دالر و ۳۲ سنت رسيد. بهاي معامالت 
اين بازار پيش تر تا مرز ۱۵۱۸ دالر و سه سنت پيش رفته بود. در بازار معامالت 
آتي آمريكا، هر اونس طال 0.۶ درصد افزايش يافت و به ۱۵۲۶ دالر و ۹0 سنت 
رسيد. به گفته ايليا اسپيواك، استراتژيســت ارزي در شركت ديلي فاركس، 
بحران در آرژانتين و وخامت اوضاع سياسي در هنگ كنگ باعث ريسك گريزي 

سرمايه گذاران شده است. بانك هاي مركزي نمي توانند كار چنداني انجام دهند 
زيرا نرخ هاي بهره در ركورد پاييني قرار دارد. 

معترضان موفق شدند فرودگاه هنگ كنگ را كه پرازدحام ترين فرودگاه باري 
جهان است، تعطيل كنند. اين اعتراضات كه در مخالفت با اليحه استرداد به 
سرزمين اصلي چين آغاز شده بود به درخواست ها براي دموكراسي گسترش 
يافته است. در آن سوي ديگر جهان، نگراني ها نسبت به بازگشت سياست هاي 
مداخله جويانه بازار آرژانتين را فرا گرفته اســت. اين ابهامات به همراه نگراني 
نسبت به پيامدهاي جنگ تجاري آمريكا و چين كه باعث كندي اقتصاد جهاني 

شده، سرمايه گذاران را متقاضي دارايي هاي امن كرده است. 

طال به همراه ين ژاپن و اوراق قرضه آمريكا در شرايط ابهامات سياسي و مالي به 
عنوان سرمايه گذاري مطمئن ديده مي شود. ين نزديك به باالترين حد خود در 

هفت ماه اخير در برابر دالر قرار گرفت. 
براساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران به ســمپوزيوم ساالنه بانك مركزي 
آمريكا كه هفته آينده برگزار مي شود چشــم دوخته اند. معامله گران احتمال 
كاهش ۲۵ واحدي نرخ هاي بهره توســط بانك مركزي آمريكا در سپتامبر را 
۷۴ درصد ارزيابي مي كنند. نرخ هاي بهره جذابيت سرمايه گذاري در طال كه 
بازدهي ندارد را افزايش مي دهد و طال را براي خريداران غيرآمريكايي ارزان تر 
مي كند. ذخاير طالي »اس.پي.دي.آر گلد تراســت« كه بزرگ ترين صندوق 

سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال در جهان است، روز دوشنبه 0.۹ درصد رشد 
كرد و به ۸۴۷.۷۷ تن رسيد كه منعكس كننده تقاضاي باال براي طالست. 

به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال براي تحويل فوري ممكن 
است مقاومت در سطح ۱۵۲۴ دالر را تست كند و اگر اين سطح شكسته شود، 
مي تواند تا سطح ۱۵۴۶ دالر صعود كند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره براي تحويل فوري ۱.۱ درصد جهش پيدا كرد و به ۱۷ دالر و ۲۵ ســنت 
رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.۹ درصد افزايش، ۸۵۹ دالر و 
۷۱ سنت معامله شد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.۷ درصد افزايش، 

در ۱۴۳۶ دالر و ۸۷ سنت ايستاد. 

تهديد هكرها براي زندگي انســان ها، رخنه اطالعاتي و ازكارافتادن سيســتم ها ازســوي 
خودروسازان و شركت هاي نفت و گاز بســيار جدي گرفته شده اســت. به گزارش ايسنا، 
كارشناسان امنيت و انرژي به خودروسازان و شركت هاي نفت و گاز و نيروگاه ها درباره تاثير 
مخربي كه هكرهاي شبكه و سيســتم رايانه اي مي توانند در هر لحظه ايجاد كنند، هشدار 
داده اند. خودروســازان ارتباط خود را با هكرهاي كاله ســفيد كه در كشف آسيب پذيري ها 
تخصص دارند، تقويت كرده اند تا از كمك آنها بهره بگيرند. شــركت امنيتي »دراگوس« به 
شركت هاي نفت و گاز درباره گروه هك جديدي كه شركت هاي نفت و گاز و مخابرات را هدف 
گرفته، هشدار داده است. خودروسازان روابط شان را با هكرهاي كاله سفيد كه راهكارهاي فوري 

براي مشكالت تهديدكننده عرضه مي كنند، تقويت كرده اند. خودروسازان و تامين كنندگان 
قطعات خودرو به تازگي كنوانسيون امنيتي DEF CON را در الس وگاس اسپانسر كردند 
كه اكثر شركت كنندگان آن براي حفظ هويت شــان ثبت نام نكرده بودند و در اين رويداد به 
انجام بازي و هك سيســتم هاي امنيتي خودروها پرداختند. فولكس واگن، فيات كرايسلر 
اتوموبيل، شركت هاي تامين قطعه Aptiv PLC و NXP از جمله شركت هايي بودند كه 
اسپانسري رويداد امسال را بر عهده داشتند. اين شركت ها نگراني هاي جدي نسبت به هكرهاي 
كاله سياه دارند كه قادرند آسيب پذيري هاي امنيت يارانه اي را پيدا كرده و از آنها براي مقاصد 
مالي شخصي خود يا به داليل خرابكارانه ديگر استفاده كنند. خودروسازان و شركاي فناوري 

آنها مايل هستند با هكرهاي كاله سفيد پيمان همكاري ببندند كه بازي را بلد هستند اما مايل 
هستند براي متوقف كردن هكرهاي كاله سياه  پول بگيرند. شركت هاي نفت و گاز به نظاره 
رخنه هاي امنيتي كه در سال هاي اخير رخ داده است و مي تواند توليد و صادرات آنها را نابود 
كند نشسته اند. شركت امنيتي متخصص دراگوس يك گروه هكري سازمان يافته را شناسايي 
كرده كه آماده مي شود چنين مسيري را در پيش بگيرد. شركت امنيت صنعتي دراگوس اخيرا 
درباره گروه هكري هگزان كه شركت هاي نفت و گاز و مخابرات در سرتاسر آفريقا و خاورميانه 
را هدف مي گيرد، هشدار داده است. دراگوس مشاهده كرده است اين گروه كه يك سال پيش 
رصد شد، در ماه هاي اخير فعاليتش را افزايش داده است. اين شركت امنيتي مشاهده كرده كه 

گروه هگزان شركت هاي مخابرات و گوشي هاي آنها را به عنوان راهي براي دسترسي به شبكه 
شركت هاي نفت و گاز هدف گرفته است. دراگوس اعالم كرده كه نمي تواند اطالعات حساس 
را برمال كند اما هگزان دستگاه ها، ميان افزارها يا شبكه هاي مخابراتي را هدف گرفته و آلوده 
مي كند كه مي تواند براي رخنه به شبكه شركت مورد نظرشان مورد استفاده قرار بگيرد. اين 
شركت امنيتي تا حدودي اطمينان دارد كه  اين گروه هكري هنوز نتوانسته شبكه هاي كنترل 
صنعتي را مختل كند اما ممكن است از نفوذ به شبكه هاي مخابراتي به عنوان اهرمي براي عملي 
كردن نيات خود بهره ببرد. براساس گزارش اويل پرايس، دراگوس اعالم كرد انتظار مي رود گروه 

هگزان هدف گرفتن شركت هاي نفت و گاز در خاورميانه را افزايش دهد. 

درحالي كه تمركز كشورهاي پيشرفته روي كاهش 
شدت مصرف انرژي است، اين شــاخص در ايران 
روندي رو به رشــد به خود گرفتــه و در بين ديگر 
كشــورها از نظر كاهش شــدت مصرف انرژي در 
انتهاي فهرســت قرار دارد. به گزارش ايسنا، ايران 
بيش از ۲.۵ برابر ميانگين مصــرف جهاني انرژي 
مصرف مي كند. شاخص شدت مصرف انرژي ايران 
0.۶۳ درصد است و بعد از ايران، روسيه و عربستان 
سعودي به ترتيب با شاخص شدت انرژي 0.۵۳ و 
0.۵۱ درصد باالترين مقدار شاخص شدت انرژي را 
به خود اختصاص داده اند.  طبق آمار، مجموع ميزان 
مصرف و تلفات، از عرضه سبقت گرفته و اين موضوع 
مي تواند در آينده ايران را به واردكننده انرژي تبديل 

كند. پيش بيني ها نشــان مي دهد تا سال ۲0۴0 
مصرف انرژي در جهان ۴۸ درصد نسبت به ميزان 
مصرف انرژي در سال ۲0۱۲ افزايش خواهد يافت و 
كماكان آسيا در سال ۲0۴0 بيشترين مصرف كننده 
انرژي است. در اين ميان بيش از ۵0 درصد از انرژي 

جهان در بخش صنعت استفاده خواهد شد. 

ايران نهمين مصرف كننده انرژي در دنيا
طبق آخرين آمار، ايران نهمين مصرف كننده انرژي 
در دنيا شناخته شــده و اين مصرف انرژي معادل 
۳.۴ ميليون بشكه نفت خام است. مطالعات نشان 
مي دهد كه مصرف انرژي در دنيا طي اين سال ها دو 
برابر شده اســت. در حال حاضر ايران، بزرگ ترين 

دارنده ذخاير هيدروكروبوري دنيا )مجموع ذخاير 
نفت و گاز( به حســاب مي آيد. مطابق آمار رسمي 
و تاييدشده مراجع معتبر بين المللي، ايران حدود 
۱۵۸ ميليارد بشــكه نفت )۹.۳ درصد از كل منابع 
نفتي دنيا( و حدود ۳۳ هزار ميليارد مترمكعب گاز 
)۱۸ درصد دنيا( در اختيار دارد. به طور كلي، ۲.۴ 
درصد انرژي كل دنيا در ايران توليد مي شود كه در 
بين كشورهاي دنيا رده نهم از حيث توليد انرژي را 
داراست. اين توليد انرژي معادل ۳.۶ ميليون بشكه 
نفت خام است. همچنين ۱.۸ درصد انرژي كل دنيا 
در ايران مصرف مي شود كه اين ميزان مصرف سبب 
شده كه ايران در بين كشورهاي دنياي جايگاه نهم 

از نظر مصرف انرژي را داشته باشد. 

صادرات آلمان به ايران در شش ماه نخست سال ۲0۱۹ 
در پي تحريم هاي آمريكا عليه تهران، نيمي كاهش پيدا 
كرد. آمار دفتر آمار فدرال آلمان نشان داد فروش به ايران 
از ژانويه تا ژوئن سال ميالدي جاري در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشــته، ۴۸ درصد كاهش يافته و به ۶۷۸ 
ميليون يورو )۷۵۸.۸ ميليون دالر( رسيده است. واردات 
از ايران نيز ۴۳ درصد كاهــش پيدا كرد و به حدود ۱۱0 
ميليون يورو رسيد. انجمن بازرگاني BGA در واكنش 
به اين آمار گفت: اين حقيقت كه تجــارت ميان ايران و 
آلمان افول كرده است، متاسفانه تعجب آور نيست. اين 
انجمن به ماهيت فراسرزميني تحريم هاي آمريكا اشاره 

كرد كه شــركت هاي غيرآمريكايي را بــراي تجارت با 
ايران مجازات مي كند. با وجود تصميم آمريكا براي وضع 
مجدد تحريم ها عليه ايران، كشــورهاي آلمان، فرانسه و 
انگليس تالش مي كنند با ايجاد كانال تجاري مبتني بر 
تهاتر با ايران، برجام را نجات دهند. اگر اين مكانيزم كه به 
اينستكس معروف است، اجرايي شود در ابتدا محدود به 
كاالهايي مانند مواد غذايي و دارويي خواهد بود كه تحت 

تحريم هاي آمريكا قرار ندارند. 
براساس گزارش رويترز، صادرات سال گذشته آلمان به 
ايران عمدتا ماشين آالت، محصوالت شيميايي، خودرو و 

قطعات خودرو بود. 

شركت آرامكوي سعودي با وجود افت قيمت نفت، 
سودآورترين شركت جهان ماند و تقريبا تمامي عايدي 
خالص خود را سود سهام پرداخت كرد. اين شركت 
نفتي دولتي در نخستين گزارش درآمد نيمه ساالنه 
خود اعالم كرد سودش ۱۲ درصد در شش ماه نخست 
سال ۲0۱۹ كاهش پيدا كرده و به ۴۶.۹ ميليارد دالر 
رسيده است. اين شــركت از غول هايي مانند اپل، 
آمازون و ساير توليدكنندگان بزرگ نفت كه بسياري از 
آنها در نتيجه كاهش توليد و قيمت نفت، با افت شديد 
سود مواجه شده اند باالتر ايستاد. خالد الدباغ، معاون 
امور دارايي، استراتژي و توسعه آرامكو در مصاحبه اي 

اظهار كرد: ما بزرگ ترين و بهره ورترين ذخاير نفت 
جهان را در اختيار داريم. نتايج مالي بي رقيب ما در 
شــرايطي كه قيمت هاي نفت پايين رفته، گواهي 
بر انعطاف پذيري آرامكو اســت. آرامكو در نيمه اول 
ســال ميالدي جاري ۴۶.۴ ميليارد دالر سود سهام 
پرداخت كرد كه شــامل ۲0 ميليارد دالر پرداخت 
ويژه به مالكش؛ يعني دولت عربستان سعودي بود. 
اين شركت سال گذشته شش ميليارد دالر پرداخت 
كرده بود. اين موضوع براي سرمايه گذاران در آستانه 
برنامه عرضه اوليه عمومي بخشــي از سهام آرامكو 

اهميت خاصي دارد. 

گزارش ها حاكي است كه توســعه رمزارز دولتي چين به 
مرحله نهايي رســيده و آماده عرضه اوليه اســت. با اينكه 
به نظر مي رســيد دولت چين عالقــه و تمايل چنداني به 
استفاده از ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده ندارد؛ اما اخبار 
و گزارش هاي منتشرشده در رسانه هاي خبري از احتمال 
عرضه زودهنگام يك رمزارز دولتي در اين كشور خبر داده 
و سخن گفته اند. بانك چين به تازگي اعالم كرده كه رمزارز 
دولتي اين كشور پس از نزديك به پنج سال توسعه به مرحله 
نهايي نزديك شده و آماده عرضه اوليه است. براساس گزارش 
وب ســايت engadget، مو چانگ چــون، معاون بخش 
پرداخت بانك چين، در اين خصوص خاطرنشان كرده است 

كه رمزارز دولتي چين ساختار بسيار پيچيده تري نسبت به 
ساير رمزارز موجود در بازارهاي جهاني دارد تا بتواند با تكيه 
بر بانك چين و ساير بانك هاي تجاري بزرگ در اين كشور به 
خوبي از عهده ابراقتصاد چين برآيد. وي همچنين در ادامه 
اظهارات خود گفت نسخه اوليه رمزارز دولتي چين هم اكنون 
آماده و موجود است و تيم هاي تحقيقاتي مربوطه در حال 
پياده سازي ساختار مبتني بر پلتفرم بالك چين هستند. وي 
البته در جاي ديگري از سخنانش تاكيد كرد كه ارز ديجيتال 
دولت چين كامال مبتني بر پلتفرم بالك چين خواهد بود؛ 
چراكه به گفته وي بالك چين قادر به انجام عمليات  الزم 

براي تراكنش هاي جزئي نيست. 

نگرانــي از نتايــج جنگ تجــاري آمريــكا و چين و 
ناآرامي هاي هنگ كنگ باعث ريزش شديد بورس هاي 
جهاني شــد. به گزارش ايســنا به نقل از خبرگزاري 
فرانسه، بانك »گلدمن ساكس« در گزارشي اعالم كرده 
است كه فعاالن بازارهاي مالي نبايد تا پيش از انتخابات 
رياست جمهوري سال  آينده آمريكا، انتظار حل و فصل 
مناقشه تجاري بين دو اقتصاد نخست جهان را داشته 
باشند. اين گزارش در كنار اظهارات جديد ترامپ مبني 
بر مصمم بودنش به گسترش تعرفه ها به ديگر كاالهاي 
وارداتي چيني، اميدها به ازسرگيري مذاكرات و حصول 
توافق را تا حد زيادي از بين برده است. در بورس آمريكا، 
هر سه شاخص مهم بورس نيويورك ريزشي بودند؛ به 
گونه اي كه شاخص »داو جونز اينداستريال اوريج« با 

سقوط ۱.۵ درصدي به ۲۸ هزار و ۸۹۶.۴۴ واحد رسيد. 
در انگليس نيز شــاخص »فوتسي ۱00« بورس لندن 
با ريزش 0.۴ درصدي در ســطح ۷۲۲۶.۷۲ واحدي 
بسته شد. ديگر مساله مهم تاثيرگذار بر روند بورس ها 
به ويژه در آســيا، تداوم ناآرامي هاي هنگ كنگ بود. 
اعتراضات در اين كشــور كه ابتدا در مخالفت با اليحه 
استرداد مجرمان به چين آغاز شد دامنه وسيع تري پيدا 
كرده است و روز دوشنبه معترضان با ورود به فرودگاه 
بين المللي اين كشــور، باعث لغو كليه پرواز ها شدند. 
با توجه به اهميت هنگ كنــگ در نظام مالي و تجاري 
شرق آسيا، وقايع اين كشور با واكنش منفي بورس هاي 
آسيايي مواجه شد؛ تا جايي كه شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ با سقوط ۱.۳ درصدي در سطح ۲۵ 

هزار و ۵0۳.۵۲ واحدي بسته شــد و شاخص »نيك 
كي ۲۲۵« بــورس توكيو با ريــزش ۱.۲ درصدي به 
۲0 هزار و ۴۴0.۵۱ واحد عقب نشســت. شــاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« چين نيز 0.۶ درصد پايين آمد 
و به ۲۷۹۹.۲۲ واحد رسيد. روند نزولي شاخص ها به 
ديگر نقاط آسيا نيز كشيده شد. شاخص بورس سيدني 
استراليا 0.۲ درصد و شاخص بورس سئول كره جنوبي 
0.۷ درصد ريزش كردند. در فيليپين، اندونزي، نيوزلند 
و تايوان نيز شاخص هاي بورسي قرمزپوش بودند. در 
معامالت بازار نفت، هر بشكه نفت »وست تگزاس اينتر 
مديت« با كاهش هشت ســنتي به ۵۴.۸۵ دالر و هر 
بشكه نفت برنت درياي شــمال با ۹ سنت كاهش به 

۵۸.۴۸ دالر رسيدند. 

اوج گيري   دوباره قيمت طال   در بازار جهاني

هشدار   درباره   موج جديد حمالت   سايبري عليه شركت هاي   نفتي

رتبه نخست ايران   در   بدترين ميزان مصرف انرژي

رمزارز چين براي عرضه آماده شده استآرامكو   سودآورترين  شركت دنيا   ماندصادرات آلمان   به ايران نصف   شد

ريزش سنگين   بورس هاي جهاني
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رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

 فعاالن  صنعت ماینینگ  به تعرفه صادراتی 
برق ماینر ها   اعتراض دارند

حمايت فوالد  مباركه  از 
صنعت  عامل اشتغال زايی 

و  رونق توليد است

كوچ   ماينر ها  

 2/2 ميليون   
 مسكن    بيشتر

  از  خانوارها 
داريم

اسالمی: 

 سرمايه ها
  به سمت 

واسطه گری   و  
داللی رفته  است

صفحه2صفحه 2
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شافعی:

سرمقاله

صندوق توسعه  ملی
شفاف و کارآمد  نیست

در مورد تشكيل صندوق 
توســعه ملــی، تجربه ای 
چنديــن دهــه داريــم. 
هــدف از راه انــدازی اين 
صنــدوق هدايــت منابع 
نفتی به سمت ســرمايه گذاری و توسعه بخش 
 خصوصی بود. امــا طی دوره هــای مختلف از 

منابع اين ...

رئيس هيات مديره انجمن بالك چين با اشاره به 
مصوبه اخير دولت درباره فعاليت ماينرها در ايران 
اظهار كرد: بعد از اين مصوبه طبق آخرين اخباري 
كه به دست ما رسيده، ماينرها، كوله هاي خود را 
بسته اند و آماده سفر به كشورهاي همسايه هستند. 
وي تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر ماينرهاي 

ما در حال خروج از كشور هستند ...

  وحيد شقاقی

متن كامل  د ر صفحه 2

2
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 بار  هزينه های  جاری 
بر دوش صندوق توسعه ملی

 جذب  نيروی  صادراتی 
غير بومی  در  دانش بنيان ها

در  نشست  نمایندگان   بخش  خصوصی در  اتاق  تهران مطرح شد

حذف  صفر  به  شرط   اصالح  ساختار   اقتصاد
صفحه2

صفحه2

مهاجرت   اجباری   کارگر  ساده   ایرانی
کاهش    ارزش    پول   ملی    نیروی  کار     را    روانه   کشورهای   همسایه    کرد

برداشــت های بی رويه دولت از صندوق توسعه 
ملی به گفته كارشناســان منجر به عدم بهره 
بهينه از منابع اين صندوق در راســتای تحقق 
اهداف تعيين شده برای توسعه اقتصادی شده 
اســت.  به همين دليل برخی از كارشناســان 
عقيده دارند صندوق توسعه ملی با برداشت های 
متعدد به سرنوشــت ناموفق حســاب ذخيره 
ارزی دچار شده و تعادلی بين منابع و مصارف 
آن نيســت. اين در حالی اســت كه منابع اين 
صندوق بايد در ميزان مشــخص و محدودی 
در اختيار دولت و بنگاه های دولتی قرار بگيرد. 
به اعتقاد كارشناسان در سال های مختلف اين 
چارچوب ها را زير پا گذاشته و از ريل مشخصی 

كه برای صندوق ...

 ورود دانــش و تكنولــوژی بــه اكوسيســتم 
 دانــش بنيــان هــا امــری ضــروری بــه نظــر 
مــی رســد. ســرمايه خارجــی وارد شــده بــه 
 كشــور شــايد بتواند بــه تامين مالی طــرح های

  شــركت های دانش بنيان كمك بســزايی كند اما 
نمی تواند جــای دانــش و تكنولــوژی روز دنيا را 
پر كنــد. از اين رو  باتوجه به وجود پتانســيل باالی 
شــركت های دانش بنيان كنونی و همچنين ايجاد 
شــركت های دانش بنيــان جديدتر بــا توجه به 
 پتانسيل باالی علم و دانش كشــور و از طرفی ورود 
سرمايه گذاران خارجی به كشــور می توان با اتخاذ 
سياست ها و برنامه های اجرايی متناسب زمينه حضور 

افراد متخصص خارجی...



اقتصاد2
ایران وجهان

شافعی:
سرمایه ها  به سمت واسطه گری   

و  داللی رفته  است
رئیس اتاق بازرگانی ایران بــا بیان اینکه همه در 
کشور حرف از حمایت از تولید می زنند اما نگرش 
کلی به سمت داللی و واسطه گری است، گفت: 

کارهای غیرمولد مدام در کشور ترویج می شود.
غالمحسین شــافعی با بیان اینکه مشکل اصلی 
کشــور در اقتصاد کالن یا خرد نیســت بلکه در 
سیســتم قاعده گذاری اقتصادی است، گفت: تا 
زمانی که این قاعده گذاری را اصالح نکنیم، تالش 
های ما به نتیجه نخواهد رسید، این در شرایطی 
است که ۹۰ درصد از حرف هایی که ۲۰ سال پیش 
فعاالن اقتصادی به عنوان مشکل مطرح می کردند 
همچنان پابرجا است و ما نتوانسته ایم یک تغییر 
بنیادین و قابل توجه در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران افزود: در مورد صنعت و صادرات، اشتغال و 
تولید همان حرف هایی امروز در مطبوعات منتشر 
می شود که ۱۰ سال قبل نیز همان ها وجود داشته 
است، بنابراین اگر ریشه مسائل اقتصادی را پیدا 
کنیم، آن گاه می توانیم کار را به نحو بهتری پیش 
ببریم، این در شرایطی است که اگر ریشه مسئله 
دارای آفت است، به ســراغ برگ رفتن مشکلی را 
حل نمی کند. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی 
که وضعیت غیرعادی و بسیار سخت است، کشور 
در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می برد و 
در تصمیم گیری ها میان بخش دولتی و مجلس 
همه به دنبال آن هســتند که رضایت مردم را در 
کوتاه مدت جلب کنند، در حالی که در بلندمدت 
مصلحت مردم در اجرای چنین تصمیماتی نیست.

شافعی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال جلب رضایت 
کوتاه مدت مردم باشــیم، از انجــام اصالحات 
اقتصادی عقب خواهیم ماند و این منجر به اتالف 
منابع بسیار در کشور می شود. به خصوص اینکه 

اکنون هم با کمبود منابع مواجه هستیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: ما مرتب در 
کشــور حرف از تولید می زنیم و از روزی که مقام 
معظم رهبری ســالها را به عنوان حمایت از تولید 
نامگذاری کرده اند بسیاری از افراد به این شعارها 
چسبیده اند و متأسفانه تصمیم گیری های کالن 
را بدون توجه به منویات ایشان انجام می دهند. وی 
اظهارداشت: متأسفانه نظام انگیزشی کشور به سمت 
کارهای غیرمولد، واسطه ای و داللی پیش می رود 
ولی حرف، حرف تولید است، در حالیکه تا از حرف به 
عمل کوچ نکنیم، نمی توانیم تغییر جهت در اقتصاد 
را از واسطه محوری به سمت تولیدمحوری تغییر 
دهیم. شافعی گفت: اگر قاعده گذاری به طور عمیقی 
مورد توجه قرار نگیرد، اکثر چیزهایی که به آن تکیه 

می کنیم، کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود. 

استفاده از رمز پویا در تراکنش های 
مبتنی بر کارت بانک ملت اجباری شد

استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی 
بر کارت های بانک ملت با تاکیــد بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران و پلیس فتا، از ابتدای 

شهریورماه سال جاری اجباری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم و به نقل از روابط 
 عمومی بانــک ملــت، محافظــت و صیانت از 
دارایی های مشتریان، حفظ محرمانگی اطالعات 
کارت های بانک ملت و آسودگی و ایجاد آرامش 
خاطر هنگام انجام تراکنش های مالی غیر حضوری 
مبتنی بر کارت از جمله مهم ترین دالیل انجام این 

اقدام از سوی بانک ملت است.
 بــر ایــن اســاس، از تاریــخ یادشــده تمامی 
تراکنش های نیازمند رمز دوم کارت )به جز قبوض 
عمومی همچون بــرق، آب، گاز و تلفن(، تنها با 

استفاده از رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.
این گزارش حاکی اســت، مشــتریان به منظور 
پیشگیری از بروز اختالل در فرآیند انجام خرید با 
شرایط مذکور، الزم است در اسرع وقت نسبت به 
فعال سازی سامانه رمزنگار ملت از طریق برنامک 

موبایلی از طریق لینک ذیل اقدام کنند:
https://bankmellat.ir/ramznegar.

aspx
در عین حال، با هدف اســتفاده مشــتریانی که 
گوشی هوشــمند ندارند یا مایل به نصب برنامه 
 فوق نیستند، سرویس پیامکی رمزنگار ملت نیز

 پیاده سازی شده است.
این گزارش حاکی است، فعال سازی سرویس های 
اشاره شده از طریق دستگاه های خودپرداز یا پایانه 

بانکی غیرنقد این بانک انجام خواهد شد.
همچنین  درصورت بروز مشکل در بهره برداری، 
کارشناســان بانک ملت در مرکز ارتباط ملت  با 
شــماره تماس ۱556 )تهران( و8۲488 -۰۲۱ 
 )شهرســتان هــا( پاســخگوی مشــتریان 

خواهند بود.

اخبار

افت بی سابقه ارزش پول ملی 
که اعتبار آن را کم  اهمیت تر 
از پول کشورهای همسایه 
مثل عراق و افغانستان کرده،  
هم اعتماد سرمایه گذاران را 
به بازار داخلی به شدت پایین آورده ، هم باعث مهاجرت 
نیروی کار به کشورهای دیگر شده است که زنگ خطر 

و هشداری جدی برای بازار کار به شمار می رود.
وجود نیروی تحصیــل کرده و جــوان همواره یکی 
از مهم تریــن مزیت های بازار کار در کشــور بوده که 
کارشناســان از آن به عنوان شــاخص مهمی برای 
دســت یابی به اهداف توسعه و رشــد اقتصادی یاد 
می کنند؛ اما شدید شدن بحران بیکاری با افزایش نرخ 
ارز و کاهش اعتبار پول ملی و همچنین دستمزدهایی 
که کفاف هزینه های معیشت را نمی دهد، نیروی کار و 
به ویژه کارگران را به بازارهای کشورهای دیگر از جمله 
کشورهای همسایه کشــانده که فرصت رفت و آمد 

بهتری نسبت به کشورهای دیگر دارند.
در حال حاضر هزینه های معیشت از 6 میلیون تومان 

هم عبور کرده و تورم تولیــد هم به بیش از 3۰ درصد 
رسیده اســت. به همین دلیل نیروی کار متخصص  
و ســاده به کشــورهای دیگر مهاجرت می کنند تا از 

دستمزدی که گفته می شــود چندین برابر دستمزد 
پرداختی به کارگران در داخل کشور است، بهره مند 

شوند.

بر اســاس گزارش های موجود، دســتمزد روزانه هر 
کارگر در اربیل بین ۲5 تا 3۰ هزار دینار عراقی »معادل 
حدود ۲5 دالر« و حدود 3 برابر دستمزد آن ها در ایران 
است. اکثر کارگران ایرانی با ویزای یک ماهه توریستی 
از مرز های ایران خارج شــده و وارد کردســتان عراق 

می شوند.
بر اســاس آمارهای موجــود، حداقل درآمد ســاعتی 
کارگران در ترکیه 5.۹ دالر است که با احتساب ۰.6 دالر 
حداقل درآمد ساعتی کارگران در ایران می توان گفت که 
کارگران ترک ۱۰ برابر کارگران ایرانی حقوق می گیرند.

درآمد کارگران در  کره جنوبی نیز حداقل ساعتی 6.4 
دالر اســت که حدود ۱۱ برابر درآمد حداقل بگیران 
در ایران محسوب می شود. کلمبیا، برزیلی،  روسیه و 
مکزیک در میان کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه کمترین درآمد را دارند به گونه ای 
که هر کارگر در این کشورها به ازای هر ساعت کار به 
ترتیب ۲.5، ۲.۲، ۱.۷ و ۱ دالر حقوق دریافت می کنند. 
درواقع متوسط درآمد کارگران در این 4 کشور ۱.85 
دالر است که بیش از سه برابر درآمد کارگر ایرانی است. 
درواقع کارگران در مکزیک هم با حداقل درآمد ساعتی 

یک دالر، ۱.6 برابر کارگران ایرانی درآمد دارند.

کاهش  ارزش  پول  ملی  نیروی کار   را  روانه  کشورهای  همسایه  کرد

مهاجرت   اجباری   کارگر  ساده   ایرانی

 وزیر راه: 
2/2 میلیون مســکن بیشتر از  

خانوارها داریم
وزیــر راه و شهرســازی بــا تأکیــد بــر این که 
ســرمایه گذاری و ساخت وســازهایی که هدف 
مشــخصی ندارد یک تله مالی برای منابع کشور 
اســت، گفت: حدود ۲.۲میلیون واحد مسکونی 

بیشتر از خانوارها در کشور وجود دارد.
محمد اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم در خصوص آمار خانه های خالی 
در کشور، اظهار کرد: آمار خانه های خالی یک بحثی 
است؛ مرکز آمار ایران اعالم کرده تعداد خانه های 
شناسایی شده بر اساس سرشماری سال ۱3۹5 
بالغ بر ۲4 میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است. وی ادامه 
داد: تعداد خانوارها نیز حدود ۲۲ میلیون اســت، 
یعنی حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از 
خانوارها وجــود دارد. وی بیان کرد: موضوع مهم 
این است که ببینیم خانه های خالی از چه جنسی 
اســت؛ این را باید احصا و شناسایی کنیم. در این 
راســتا برنامه ای را در قالب سامانه جامع امالک و 
اسکان کشور  پیگیری می کنیم که به اخذ مالیات 
بر خانه های خالی مالیات منتج می شود، در این 
صورت مالک خانه به تحرک واداشــته می شود و 

تکلیف خانه خالی را روشن خواهد کرد.
وزیر راه و شهرســازی گفت: تا ایــن اتفاق نیفتد 
نمی توان آمار واقعی خانه های خالی را اعالم کرد، 
چراکه خیلی از مردم در شهرهای مختلف واحد 
مسکونی دارند، بخشــی از مردم نیز برای حفظ 

ارزش پول واحدهایی را خریداری کرده اند.
اسالمی با تأکید به این که "واقعاً نمی دانیم اینها 
چه ماهیتی دارند"، در پاسخ به این مطلب که برخی 
کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند باید برای 
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بخشی از واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه باشــد، تصریح کرد: این 
یک فرض اســت؛ ما در مال دیگران نمی توانیم 
برنامه ریزی کنیــم. معتقدم ســرمایه گذاری و 
ساخت وسازهایی که هدف مشخصی در بازار ندارد 
و برای آن این قدر خواب اتفاق می افتد یک تله مالی 

برای منابع کشور است که باید از آن پرهیز کنیم.

تولد پلی پاد، نخســتین ابر اســتریم 
بازی هــای ویدئویــی در ایــران و 

خاورمیانه با حمایت بانک پاسارگاد
 »پلی پاد« نخستین ابر استریم بازی های رایانه ای در 
ایران و خاورمیانه، توسط شرکت فناپ و با حمایت 
بانک پاسارگاد متولد شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، »پلی پاد« در بستر سرزمین هوشمند 
پاد، توسط شرکت فناپ و با حمایت بانک پاسارگاد، 
امکان تجربه آنالین بازی های رایانه ای را با کیفیت 
بسیار خوب، تنها با داشتن اینترنت و بدون نیاز به 
سخت افزاری قدرتمند، روی انواع رایانه، گوشی های 

همراه و حتی تلویزیون، به کاربر می دهد.
بر اساس این خبر، از سیســتم های مچ میکینگ 
)Matchmaking( تا قابلیت برگزاری لیگ هایی با 
محوریت بازی های گوناگون، به این هدف در پلی پاد 
قرار گرفته اند که این پلتفرم تبدیل به محل مناسبی 
برای بازی سازها، بازی بازها و استریمرها شود. در 
جهان، تنها شــرکت های بزرگ اقدام به ســاخت 
نسخه های مختلف از این پلتفرم کرده اند و پلی پاد، 

در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.

شتاب بخشی به پرداخت تسهیالت 
حمایتی آسیب دیدگان سیل اخیر

 رضا صالحی شهرابی سرپرست اداره کل تسهیالت 
تبصره ای بانک مســکن با تاکید بــر آنکه روند 
پرداخت تسهیالت حمایتی از هموطنان آسیب 
دیده در جریان سیل اخیر کشور طی هفته های 
گذشته سرعت بیشتری پیدا کرده است، گفت: 
از مجموع 45۰ میلیارد تومــان اعتبار ابالغی به 
شعب استانهای مختلف برای پرداخت تسهیالت 
حمایتی به آسیب دیدگان ناشــی از سیل اخیر، 
تاکنون رقمی معادل ۲5۰ میلیارد و 8۷۰ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان تسهیالت پرداخت شده است. به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، وی ادامه 
داد: یکی از مهم ترین نکاتی که در جریان پرداخت 
تسهیالت به هموطنان آســیب دیده در جریان 
سیل اخیر کشور وجود دارد اخذ تدابیر و تمهیدات 
ویژه برای پرداخت آسان و در کمترین زمان ممکن 
به متقاضیان اخذ تســهیالت است. به طوری که 
گزارش عملکرد مربوط به پرداخت تســهیالت 
حمایتی از آســیب دیدگان سیل اخیر نشان می 
دهد طی روزهای سوم تا ۱۲ مردادماه امسال یعنی 
به فاصله ۹ روز رقمی بالغ بــر 3۲ میلیارد تومان 

تسهیالت به متقاضیان اعطا شده است.

خبر
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نمایندگان بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت، در نشست مردادماه خود به مسایل متفاوت از 
تکرار خواسته حذف ارز 4۲۰۰ تومانی تا مشکالت صنایع 
پایین دســتی پرداختند. آنان هم چنیــن با حضور یک 
کارآفرین نیکوکار مساله ایجاد اشتغال برای افراد بزهکار و 
دارای سوءپیشینه را مورد بررسی کردند تا از این طریق به 

کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنند.
حذف چهار صفر از واحد پول ملی موضوع دیگری بود 
که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت و گفت: در هفته های 
گذشــته بحث های زیادی درباره حذف چهار صفر در 
رسانه ها مطرح شده است؛ نظر اتاق تهران این است که 
این موضوع می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد 
چون در حال حاضر هم واحد پولی ریال بین مردم مطرح 
نیست و در گفت وگوها و مراودات مردم از تومان استفاده 
می شود. این موضوع محاسبات و حسابداری را هم دچار 
اشکال کرده است. با این حال مهم است که این تحول 
همزمان با اصالح ساختار اقتصادی کشور باشد در غیر 
این صورت اگر قرار باشد هم چنان تورم های باالی ۲۰ و 
3۰ درصدی در سال داشته باشیم هر دو سه سال مجدد با 

کاهش ارزش پول این مشکل دوباره برمی گردد. در نتیجه 
اگر قرار است اصالح واحد پولی کشور ماندگار باشد باید 

برای اصالح ساختار اقتصاد کشور هم فکر شود.

ممنوع کردن واردات و صادرات کاال خالف 
قانون است

رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که در این جلسه 
تاکید شده است که ممنوع کردن واردات و صادرات کاال 
خالف قانون است. او افزود: براساس قانون ممنوعیت 
صادرات و واردات تنها به 3 مورد محدود شده است که 
شامل مشروبات الکی، مواد مخدر و اسلحه می شود و 
واردات مابقی کاالها صرفا باید ابزار تعرفه تنظیم شود. 
اما متاسفانه در هفته های اخیر شــاهد بودیم که هر 
وزارتخانه ای براساس مسئولیتی که برعهده دارد واردات 
و صادارت کاالیی را ممنوع و پس از مدتی آزاد می کند. 
این روش به تجارت خارجی کشور و تولید داخلی لطمه 
می زند. انتظار ما از دولت این اســت که اگر قرار است 
کاالیی را محدود و ممنوع کنند در سطحی مانند سران 
قوا درباره آن تصمیم گیری شود. گرچه باز هم تاکید 
می کنم که این موضوع به صــورت کلی خالف قانون 
است.نخستین سخنران پیش از دستور نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون بهبود 
محیط کسب  وکار و رفع موانع تولید بود که به تشریح 
گزارشی از آخرین وضعیت شرکت های قطعه سازی 

خودرو کشور پرداخت. محمدرضا نجفی منش، با  بیان 
اینکه بسیاری از واحدهای قطعه سازی خودرو مجبور به 
تعدیل نیرو و پرسنل شده اند، از کسری ۱5 هزار میلیارد 

تومانی قطعه سازان طی سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به اینکه میزان مطالبات این بخش به ۲۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده است، افزود: ارزش شرکت های 
قطعه ســازان خودرو حدود ۲5۰ هزار میلیارد تومان 
اســت در حالی که ارزش روز دارایی های شرکت های 
خودروسازی کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد. 
نجفی منش ســپس میزان اشــتغال در شرکت های 
خودروسازی را 5۰۰ هزار نفر و در واحدهای قطعه سازی 
۲۰۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: در حال حاضر نزدیک 
به ۱6۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ شــرکت های 
خودروســازی وجود دارد؛ یعنی عماًل بیش از ۱۲ هزار 
میلیارد تومان دارایی جمعی قطعه سازان، خودروسازان 
و مردم راکد و بلوکه مانده است. وی همچنین بازگشت 
ال ســی داخلی را یکی از راهکارهای کمک به صنعت 
دانســت و در عین حال یادآور شد که وعده دولت برای 
پرداخت 44۰ میلیون یورو به قطعه سازان که در بهمن 

ماه سال ۹۷ قول آن داده شده بود، محقق نشده است.

ضرورت واگذاری برگزاری نمایشگاه ها به 
تشکل ها

حسن احمدیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 

تهران نیز در سخنانی پیش از دستور اصلی جلسه، 
با اشاره به اینکه سال گذشته این تقاضا مطرح شد 
که مجوز برگزاری نمایشــگاه ها به تشکل ها اعطا 
شود نه به مجریان نمایشــگاهی، ادامه داد: حدود 
۷ الی 8 ماه از بیان این درخواســت سپری شده و 
 بخش  خصوصــی در این زمینه پاســخی دریافت 

نکرده است.
 او افزود: در روزهای اخیر، خبری به نقل از من روی 
ســایت اتاق تهران قرار گرفت که مــن در این خبر 
ضمن تکرار این درخواســت، به وجــود امضاهای 
طالیی در دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه ها اشاره 
کردم. بالفاصله پس از انتشــار این خبر، از سازمان 
توسعه تجارت ایران خبر رســید که قرار است همه 
مجوزهای قبلی ما بــرای برگزاری نمایشــگاه لغو 
شــود و حتی موضوع شــکایت از بنده را نیز مطرح 
کردند. در حالی که انتظار چنین برخوردی از سوی 
سازمان با نمایندگان تشــکل ها نمی رود.  او با بیان 
اینکــه ۲۲ مردادماه به نام روز تشــکل ها نامگذاری 
شده اســت، گفت: تحقــق اعطای مجــوز برگزاری 
نمایشگاه ها به تشــکل ها یک درخواست تشکلی از 
 اتاق تهران است و انتظار می رود که اتاق این مساله را 

پیگیری کند.
مسعود خوانســاری همچنین به تحریم محمدجواد 
ظریف، وزیر امورخارجه اشاره کرد و گفت: آقای محمد 
جواد ظریف شخصیت، منطق و زبان قدرتمندی دارد 
و نه تنها در داخل کشــور مقبولیت باالیی دارند بلکه 
در عرصه دیپلماســی جهان هم فردی بسیار موفق 

بوده است. 

در  نشست  نمایندگان   بخش  خصوصی در  اتاق  تهران مطرح شد

حذف صفر به شرط اصالح ساختار اقتصاد

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید
سکه طرح جدید، سه شنبه ۲۲مرداد ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۴۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۲۶ دالر و ۴۳ سنت و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲۰ هزار و ۱۴۷ هزار تومان است.

بانک ها

ضعف در ساماندهی نیروی کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

مهاجرت نیروی کار از کشور همیشه آثار بدی به همراه نخواهد داشت، بلکه اتفاقا برعکس تعامل با کشورهای مختلف در شرایط بحرانی فعلی بازار کار و محدودیت هایی که به دلیل تحریم ها وجود دارد، برای تبادل نیروی کار امر مفیدی است 
و این مسئله به شرطی که طبق برنامه و کنترل شده باشد،  باعث ارزآوری نیروی کار و همچنین کاهش جمعیت بیکار کشور می شود. از سویی مهاجرت نیروی کار تبادل و ارتباط بین کشورها را بیشتر از همیشه خواهد کرد. این تبادالت حتی 
می تواند به ورود نیروی متخصص از کشورهای دیگر به کشور ما منتهی شود. برای مثال ممکن است در داخل کشور ما برای برخی از مشاغل خاص نیروی آماده و متخصص نداشته باشیم، ارتباط با سایر کشورها به ما برای تامین نیروی کاری 
که در این مشاغل خاص تبحر دارند، کمک خواهد کرد. از این نظر مهاجرت نیروی کار برای کشور مزیت هایی هم دارد.اما مسئله این است که این مهاجرت ها باید ساماندهی و مدیریت شده باشد. یعنی دولت از چند و چون آن آگاه باشد. اما 

در حال حاضر برعکس این موضوع اتفاق افتاده و آن ضعف در ساماندهی نیروی کار و نیز خروج غیررسمی نیروی کار از کشور است که هم به زیان کارگران منتهی شده و هم خسارتی برای کشور به بار می آورد. 
عدم برنامه ریزی دولت برای حمایت از نیروی کار داوطلب اعزام به خارج از کشور باعث شده تا نیروی کار برای رهایی از بحران افت ارزش دستمزدها به کشورهای همسایه پناه بیاورد. در حالی که نظم بخشی به بازار کار جای زیادی برای 
نیروی کار داوطلب اما بیکار باز می کرد. ۲ میلیون شغل توسط نیروی افغان در کشور اشغال شده و همین مسئله باعث افزایش تقاضا برای شغل و تاثیر منفی بر میزان دستمزد کارگران شده است. ارزش پول کشور ما از ارزش پول کشورهایی 
که حتی درگیر جنگ هم هستند، کمتر شده. بنابراین نیروی کار قادر به گذران زندگی با دستمزد فعلی نیست. بنابراین مهاجرت نیروی کار ساده خسارت آنچنانی به اقتصاد کشور نمی زند، بلکه آنچه شاید هزینه آور باشد، خروج نیروی 

متخصص و ماهر از کشور است.

برداشــت های بی رویــه 
دولت از صندوق توســعه 
ملی به گفته کارشناسان 
منجر به عــدم بهره بهینه 
از منابع ایــن صندوق در 
راســتای تحقق اهداف تعیین شــده برای توسعه 
اقتصادی شــده اســت.  به همین دلیل برخی از 
کارشناســان عقیده دارند، صندوق توســعه ملی 
با برداشــت های متعدد بــه سرنوشــت ناموفق 
حســاب ذخیره ارزی دچار شــده و تعادلی بین 
منابع و مصــارف آن نیســت. این در حالیســت 
که منابع این صنــدوق باید در میزان مشــخص 

 و محــدودی در اختیــار دولــت و بنگاه هــای 
دولتی قرار بگیرد. 

به اعتقاد کارشناســان در ســال های مختلف این 
چارچوب ها را زیر پا گذاشته و از ریل مشخصی که 
برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، 
فاصله گرفته است. فاصله ای که در طول این 8 تا 
۹ سال از  شکل گیری صندوق توسعه ملی به حدی 
زیاد شده که عماًل دوباره شــاهد تکرار سرنوشت 

ناموفق حساب ذخیره ارزی در گذشته هستیم.
سال ۷۹ بود که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل 
بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، 
مولد و ســرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ 
سهم نســل های آینده تشکیل شــد تا جایگزین 

حساب ذخیره ارزی شــود و در قانون نیز برداشت 
دولت از این صندوق مگر به اجازه مجلس ممنوع 
شده بود. به موجب همین امکان بود که در اسفند 
ماه ۱3۹۱، براســاس توافق دولــت و مجلس، ۲ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار 
ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید 
)عیدانه( در نظر گرفته شــد و بیش از ۷3 میلیون 
ایرانــی، عیدانه 85 هزار تومانــی دولت و مجلس 
را دریافت کردند. برداشــت های مکرر دولت طی 
سال های مختلف باعث شــد دولت یازدهم تاکید 
زیادی بر چگونگی استفاده از ذخایر این صندوق 
داشته باشد، در حالی که باز هم از در مواقع مختلف 
مثل زلزله و سیل و به بهانه های دیگر برداشت شده 

است. حال مسئله این اســت با مجوزی که دولت 
از مجلــس و از رهبری برای برداشــت از صندوق 
می گیرد، چطور می توان مانع هدررفت و انحراف 

منابع صندوق شد؟

»کسب و کار« برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی را بررسی می کند

بار هزینه های جاری بر دوش صندوق توسعه ملی
ثمانه نادری

News kasbokar@gmail.com

صندوق توسعه  ملی شفاف و کارآمد  نیست
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

در مورد تشکیل صندوق توسعه ملی، تجربه ای چندین دهه داریم. هدف از راه اندازی این صندوق هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی بود. اما طی دوره های مختلف از منابع این صندوق سوء استفاده 
شده و سرمایه گذاری نیز بهره ناچیز از این منابع برده است.  پیش از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی به این منظور تشکیل شده بود که به هدف خود نرسید. تا اینکه بار دیگر به فکر جلوگیری از اتالف منابع نفتی افتادند. فارغ 
از اینکه با مجوز مجلس بارها از منابع این صندوق برداشت شده است. حتی منابع صندوق صرف هزینه های جاری می شود. البته برخی از کشورها نیز چنین صندوقی راه اندازی کرده اند، اما تفاوت عملکرد ما با آنها باعث تفاوت در 
اثربخشی منابع صندوق شده است. طبق قانون قرار بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از نفت به صندوق وارد شده و سال به سال 3 درصد به آن اضافه شود. اما شواهد نشان می دهد منابع صندوق صرف توسعه و رشد بخش خصوصی نشده 
است. حتی خیلی از فعاالن اقتصادی از نحوه پرداخت منابع این صندوق به بخش خصوصی گالیه دارند. در برنامه  های دولت نیز خبری از جلوگیری از هدررفت منابع صندوق نیست، به طوری که کسری بودجه دولت قرار است با 

برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شود. همه اینها نشان می دهد صندوق توسعه ملی یک صندوق شفاف و کارآمدی نیست. برای رسیدن به کارآمدی اول از همه باید این صندوق شفاف باشد.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1704| چهارشنبه23مرداد

ورود دانــش و تکنولــوژی 
اکوسیســتم   بــه 
دانــش بنیــان هــا امــری 
نظــر  بــه   ضــروری 
می رسد. ســرمایه خارجی 
وارد شده به کشــور شــاید بتواند به تامین مالی طرح 
 های شــرکت های دانش بنیان کمک به سزایی کند اما 
نمی توانــد جای دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا را پر 
کند. لــذا باتوجــه به وجود پتانســیل باالی شــرکت 
هــای دانــش بنیــان کنونــی و همچنیــن ایجــاد 
شــرکت های دانــش بنیــان جدیدتــر بــا توجه به 
 پتانســیل باالی علم و دانــش کشــور و از طرفی ورود 
سرمایه گذاران خارجی به کشور می توان با اتخاذ سیاست 
ها و برنامه های اجرایی متناســب زمینــه حضور افراد 
متخصص خارجی را در طرح های نوآورانه شرکت های 
دانش بنیان فراهم کرد. در همین رابطه مرکز تعامالت بین 
المللی علم و فناوری معاونت علمی با هدف توسعه صادرات 
محصوالت دانش بنیان، اقدام به اجرای برنامه کارآموزی 

برای جذب متخصصان و فارغ التحصیالن کرده است. 

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری، متخصصان و فارغ التحصیالن کشورهای در 
حال توسعه مانند کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، 
پاکستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، آذربایجان، 
ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و کشورهای عضو 

اتحادیه آفریقا را با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، 
برای اشتغال در شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی 
آموزش می دهد. هدف از اجرای این برنامه، تربیت 
نیروی تخصصی و حمایت از آنها به مدت یکسال برای 
توسعه صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان در 

سایر کشورها است. شرکت های دانش بنیان و فناوری 
که تمایل دارند از طریق ایــن برنامه به عنوان پایگاه 
جذب نیروی صادراتی غیربومی به متقاضیان خارجی 
معرفی شــوند، می توانند از طریق مراجعه به سایت 

bizservices.ir در برنامه ثبت نام کنند.

صنعــت فــوالد بــا تمام 
مشــکالتی کــه پیش رو 
داشــته توانســت به مرز 
خودکفایی برســد و اگر از 
تمام ظرفیــت این صنعت 
استفاده و مشــکالت آن نیز برطرف می شد امروز 
مشــکالت اقتصادی در ایران معنایی نداشــت. 
 توان ارزآوری این صنعت با صادرات نفتی برابری 

می کند و می تواند جایگزین و یا همراه صنعت نفت 
در تامین ارز مورد نیاز کشور باشد. تحریم ها از یک 
سو و ورود افراد غیرمتخصص از سوی دیگر آفتی به 
جان این صنعت انداختــه که اکنون ده ها میلیون 
تن فوالد مازاد روی دست تولیدکننده مانده است. 
این در حالی اســت که قیمت گذاری محصوالت 
باالدســت صنایع فوالد مانند کنســانتره، گندله 
و شــمش براســاس نرخ ارز مبادله ای و دستوری 
و ایجاد قیمت های متفــاوت داخلی و صادراتی از 
یک سوی شــفافیت قیمت گذاری در بازار را دچار 
اخالل کرده و از سوی دیگر با ایجاد نظام دو نرخی 

راهی را می رود که هم اکنــون در حوزه ارز و نظام 
چند نرخی ما را با مشکالت متعددی روبرو کرده و 
درنهایت باعث به وجود آمدن رانت هایی می شود 
که در عمل هیچ گونه نظارتی به آن ها وجود ندارد 
و این رانت هــا نیز ملزم به پاســخگویی در مقابل 
تولیدکنندگان و نهادها نیســتند. از طرفی باعث 
می شود سرمایه ای که باید صرف سرمایه گذاری در 
این صنعت شود به سطوح غیر شفاف دیگر و حتی 
به رانت های خاص منتقل شود که در درازمدت به 

زیان تولیدکننده و مصرف کننده واقعی هست.
 در ابتــدای چرخــه تولیــد فــوالد شــرکت های 

سنگ آهنی قرار دارند که متضرر خواهند شد. زیرا در 
فرمول قیمت گذاری محصوالت به نرخ شمش فوالد 
خوزستان وابسته هســتند و با کاهش این قیمت ها 
حاشیه ســود این شــرکت ها دچار تغییر می شود. 
شرکت هایی که برای طرح های توسعه ازیک طرف و به 
روز کردن تجهیزات در معادن از طرف دیگر نیازمند 
سرمایه گذاری مداوم هستند، تمایل سرمایه گذار را از 
دست خواهند داد. به طور مثال شرکتی مانند چادرملو 
بایــد از هم اکنون بــه فکر جایگزین کــردن معادن 
فرسوده  باشــد تا عالوه بر تأمین نیاز زیر مجموعه ها 

نیاز داخل را نیز تأمین کند.

متخصصان خارجی با هدف توسعه صادرات جذب دانش بنیان های ایرانی می  شوند

جذب  نیروی  صادراتی غیر بومی  در دانش بنیان ها
تکامل تکنولوژی در شركت های دانش بنیان

تصمیم گیری های جزیره ای توسط وزارتخانه های مختلف صنایع آهن و فوالد را تهدید می كند

انباشت میلیون ها  تن  فوالد  در انبارها

سودآوری بازار ایران برای خارجی ها
علی باستی، رئیس پارک علم وفناوری گیالن

مشارکت با همتاهای شرکت های دانش بنیان برای انتقال تکنولوژی و استفاده از دانش و تجربیات آنها می تواند دریچه ای جدید را به روی کسب و کارهای نوین و شرکت های دانش بنیان کشور باز کند. در ایران با توجه به 
استعدادهای بی شماری که در زمینه خلق ایده و راه اندازی شرکت های دانش بنیان وجود دارد شکی نیست اما ارتباطات وتبادالت دانش و تکنولوژی می تواند بازارهای صادراتی را برای محصوالت تولید شده ایجاد کند. 
راهکارهای زیادی برای تحقق تبادل اطالعات و تکنولوژی وجود دارد که شرکت در رویدادهای خارجی و قرار گرفتن در فضاهای مشابه کاری شرکت های دانش بنیان یکی از مهم ترین آنهاست. اما استفاده از دانش تخصصی 
افرادی که در این زمینه در خارج از کشور فعالیت دارند می تواند منجر به خلق محصوالت و خدمات متفاوت شود. به طور کلی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم راه آسانی برای توسعه اقتصاد و صادرات 
خواهند بود که باید از این فرصت استفاده کرد تا درآمدزایی در بازارهای صادراتی رونق بگیرد. البته تحریم ها با خود موانعی را برای کشورها به همراه داشته اند. در تحریم های اعمال شده علیه ایران در بسیاری از حوزه ها اختالالتی 
ایجاد شده است. در زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان نیز می توان گفت انتقال فناوری و تکنولوژی از این موارد است، این ارتباط چون با شرکت های خارج از کشور محدود شده است عمالً یک سری مشکالت را به همراه 
دارد. بنابراین باید زمینه ورود افراد متخصص و نخبه هم داخلی و هم خارجی در این حوزه هموارتر شود و سازو کارهایی طراحی و تدوین شود که این مشارکت هر چه زودتر عملیاتی شود. انتقال دانش افراد متخصص به شرطی 
می تواند تاثیرگذار باشد که شرایط حضور و فعالیت آنها و بستر و ساختار آن فراهم باشد. باد تسهیالت ویژه ای برای به کارگیری این افراد داشته باشیم و سیاست های تشویقی را طراحی کنیم تا جذب افراد متخصص با سهولت 
بیشتری انجام شود. البته سودآوری بازار ایران نیز برای خارجی ها امری است که با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساختار فرهنگی- اجتماعی ایران و نقش سیاسی آن امری بدیهی است. نکته مهم این است که در شرایط تحریم 

شرکت های دانش بنیان و به خصوص استارت آپ ها می توانند راهکار و کمک های خوبی به دولت جهت برون رفت از این شرایط ارائه دهند تا کشور بتواند این تحریم ها را پشت سر بگذارد.

انتقاد از قیمت گذاری فوالد است
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد

صنایع آهن و فوالد دارای ظرفیت بسیار باالیی در صنعت کشور است به طوری که می تواند جایگزین نفت باشد و درآمدهای نفتی را پوشش دهد و کشور را از اقتصاد تک محصولی نجات دهد. صنعت فوالد در تمام 
دنیا صنعتی است که چرخ فعالیت های اقتصادی را می چرخاند و کوچک ترین اختالل و مشکلی می تواند به ضرر اقتصاد کشور تمام شود. پتانسیل بســیار باالیی در صنعت فوالد ایران وجود دارد که اگر بتوانیم 
تمام آن را به کار بگیریم اقتصاد کشور تحولی اساسی را شاهد خواهد بود. امروز ایران به خودکفایی در صنعت فوالد رسیده است اما مشکالت دیگری وجود دارد که توسعه این صنعت را با کندی مواجه کرده است.

اگر بتوانیم به صنعت فوالد حمایت هایی را تزریق کنیم که بتواند از این مشــکالت رهایی پیدا کند آن موقع خودکفایی این صنعت و تاثیرات آن را بر اقتصاد مشاهده خواهیم کرد. اقتصاد کشورهای توسعه یافته 
توانسته با رشد بی حد و اندازه در این صنعت اقتصاد را بیمه کند و از آینده اقتصادی نیز با شفافیت صحبت کند. باید الگو و نقشه راه را از کشورهای مذکور یاد گرفته و برای توسعه این صنعت کوشا باشیم. فوالد در 
هر کشوری کاالی راهبردی است که میزان توسعه یافتگی هر کشوری بستگی به میزان مصرف فوالد آن دارد. درست است که در سال های اخیر در تولید فوالد خودکفا شدیم و در چشم انداز ۱۴۰۴ تولید باید به 

۵۵ میلیون تن برسد اما اکنون در کشور ساالنه ۱۷ میلیون تن فوالد مصرف می شود و حدود ۱۰ میلیون تن اضافه تولید داریم.
با توجه به تصمیم گیری جزیره ای که توسط وزارتخانه های مختلف وجود دارد و نداشتن برنامه ریزی، صادرات فوالد به دست افرادی افتاده که نمی توانند قیمت واقعی فوالد را دریافت کنند. بعد از نفت فوالد مهم ترین 
کاالیی است که می تواند ارزآوری برای کشور داشته باشد و اگر دولت حمایت کند می توانیم بازار های دنیا را به دست بیاوریم. در حال حاضر انتقاد از قیمت گذاری فوالد است. نسبت به سیاست هایی که برای تعیین 
قیمت فوالد صورت می گیرد بی اطالعیم و این موضوع برای واحد های صنفی شبهه ایجاد کرده است. یک قیمت مصرف داخلی وجود دارد که باید متناسب با جریانات اقتصادی کشور باشد، اما در صادرات قیمت 

باید متناسب با قیمت جهانی باشد، اما در حال حاضر هیچ کدام از آن ها متناسب نیست.
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ســخنگوی قوه قضاییــه گفت که خبــر فیلتر 
اینستاگرام صحت ندارد. غالمحسین اسماعیلی 
در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ 
به سوالی درباره مطرح شدن برخی اخبار مبنی 
بر فیلترشدن اینســتاگرام به نقل از معاون اول 
دادستان کل کشــور، گفت: انتظار بر این است 
جامعه رســانه ای ما اخالق حرفه ای و سازمانی 
خود را به نحو شایسته مراعات کنند. مایه تاسف 
و تعجب اســت که اخباری تحــت عنوان اخبار 
قضایی نقل می شــود که به هیچ عنوان چنین 

خبری ابراز نشده است. 
در  مقطعی که دادســتان کل کشور معاون اول 
ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، 
خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل 

می شود که بیانگر این است که برخی افراد فعال 
در رسانه ها و فضای مجازی، اخالق حرفه ای را 
مراعات نمی کنند. این خبر صحت ندارد و چنین 

خبری هم اعالم نشده است. 
بر فرض اگر چنین کسی می بود و چنین خبری 
را اعالم می کــرد، مواضع قوه قضائیه به شــمار 
نمی آید. موضع قوه قضائیه آن است که سخنگوی 
قوه قضائیه یا رییس قوه قضائیه در مالقات ها و 
دیدارهای خود اعالم کنند و  ســایر مطالبی که 
مدیــران قضایی اعالم می کنند، نظر شــخصی 
خودشــان اســت. وی افزود: اجازه دهید اخبار 
قضایی از مجاری رســمی اعالم شــود و گمانه 
زنی ها کمکی به اطالع رســانی افــکار عمومی 

نمی کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: 
افزایش قیمت و گرانی مرغ از ســوی مرغداران 
است و محصوالت آن ها در بازار به قیمت کیلویی 
۱۵ هزار تومــان عرضه می شــود. این در حالی 
اســت که قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ تومان اســت. مهدی یوسف خانی اظهار 
کرد: قیمت مرغ تا به امروز روند کاهشی به خود 
نگرفته و تنها از چند روز گذشته، قیمت ها ثبات 
پیدا کرده اســت.رئیس اتحادیه فروشــندگان 
پرنده و ماهی ادامه داد: در حــال حاضر مرغ با 
قیمت مصــوب، در میدان بهمــن کیلویی ۱۲ 
هزار تومان به واحدهای توزیعی عرضه می شود 
و واحدهای فروش سطح شــهر هر کیلو از این 
مرغ را به قیمت ۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان عرضه 

می کنند.
وی خاطرنشان کرد: متأســفانه در حال حاضر 
بســیاری از مرغداران، مرغ را به قیمت مصوب 
کیلویی ۸۵۰۰ تومان عرضه نمی کنند و قیمت 
عرضه آن ها در حدود کیلویــی ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان است که این محصول در نهایت در بازار به 
قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می رسد.

یوســف خانی با بیان اینکه گرانی مرغ از سوی 
مرغداران است، اظهار کرد: مرغداران مرغ زنده 
را با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه می کنند 
و واحدهایی که مرغ را به قیمت گران خریداری 
و عرضه می کنند، از ســوی بازرســان اصناف و 
تعزیرات با جریمه مواجه می شــوند و برخالف 
رویه همیشــگی اصناف که فاکتور خرید مالک 
گران فروشی است؛ در زمینه قیمت مرغ، مالک 

قیمت مصوب است.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی 
خاطرنشان کرد: تأمین مرغ با قیمت مصوب از 
سوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام می شود 
و واحدهایی که مرغ را به قیمت مصوب دریافت 
می کنند، باید به قیمت مصوب آن را عرضه کنند. 
از اواخر ماه گذشته قیمت مصوب مرغ به کیلویی 
۱۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت با این 
حال برخی از واحدهای خرده فروشــی ســطح 
شــهر از قیمت های مصوب پیــروی نمی کنند 
به گونه ای که این محصول را بــه طور میانگین 
کیلویی ۱۵ هزار تومان عرضه می کنند و مرتکب 

گران فروشی می شوند.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی گفت: با توجه به 
کاهش نرخ دالر و نبودن جذابیــت برای قاچاقچیان، 
قاچاق دام محدود شده است. علی اصغر ملکی رئیس 
اتحادیه گوشت گوســفندی درباره آخرین تحوالت 
بازار گوشت قرمز اظهار کرد: هم اکنون ۱۰۰ کیلو شقه 
گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۳ تا ۹۵ هزار به مغازه دار و 
۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشــاره به اینکه 
کمبودی در عرضه دام نداریم افزود: با توجه به کاهش 
نرخ دالر، نبود جذابیت قاچاق و محدودیت قاچاق دام 
اکثر دام های استان کرمانشاه روانه تهران می شوند که 

بدین ترتیب کمبودی در عرضه وجود ندارد.
ملکی نرخ هر کیلو دام زنــده را ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: با توجه بــه کاهش بودجه خانوار و 
ازدیاد عرضه ناشــی از محدودیت قاچاق پیش بینی 
می شود که نوســان خاصی در بازار رخ ندهد. رئیس 

اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوشت در بازار را 
پیش بینی کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه 
و تقاضا امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد. وی 
ادامه داد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت گوشت 
نســبت به ســال قبل و کاهش قدرت خرید خانوار، 
تقاضای چندانی برای خریــد دام زنده در عید قربان 

نسبت به سال گذشته وجود نداشت.
به گفته ملکی، امسال دام ماده مولد برای عید قربان وارد 
بازار نشد که این موضوع جای خوشحالی دارد چرا که با 
این وجود آسیبی به تولید داخل نرسید. رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی در پایان درباره تأثیر صادرات دام 
در وضعیت بازار گوشت قرمز تصریح کرد: با توجه به 
ازدیاد مصرف گوشت در فصول سرد سال انتظار داریم 
که موضوع صادرات عملیاتی نشود چرا که در صورت 
تحقق صادرات و کمبود عرضه بازار مجدد دستخوش 

نوساناتی قرار می گیرد.

مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، تامیــن و توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صنعت گفــت: ۱۵ میلیون 
دفترچه دانش آموزی بــا ارز دولتی آماده توزیع 
اســت، اما هنوز تصمیم نهایی در رابطه با نحوه 
توزیع آن اتخاذ نشده اســت.محمدرضا کالمی 
در در پاسخ به سوالی در مورد نحوه توزیع دفاتر 
دانش آموزی تولیدی توسط کارخانجاتی که ارز 
دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافــت کرده اند، گفت: 
طبق مصوبه کارگــروه تنظیم بازار، ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولید کنندگان و 
ســازمان های صنعــت و معــدن اســتان ها و 
اتحادیه های مربوطه مکلف شــده اند، فهرست 
ترخیص کاغذ بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی را که به 
مصــرف تولیــد دفاتــر دانش آموزی توســط 
کارخانجات و ســایر تولید کنندگان تولید شده 
را احصا کنند و ضمن رجوع به این  کارخانجات 
و تولیدکنندگان نسبت به کنترل ایفای تعهدات 

عرضه دفاتر با نرخ مصوب اقدام کنند. 
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، تامیــن و توزیع و 
تنظیــم بــازار وزارت صنعــت بیان داشــت: 
همچنین سازمان حمایت مکلف شده نرخ دفاتر 
دانش آموزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را احصا کند و 
ضمن اطالع رسانی عمومی به کارگروه تنظیم 
بازار ارســال و واحدهای تولیــدی را مکلف به 
درج قیمت مصــوب مصرف کننده بر روی دفاتر 
کند. وی اظهار داشــت: اتحادیه و کارخانجات 
مربوطــه مکلف شــده اند، فهرســت موجودی 
دفاتر دانش آموزی تولیدی با ارز ۴۲۰۰ را اعالم 
کنند تا با مدیریت تنظیم بازار در شــبکه های 

 منتخب و نمایشــگاه  های بازگشــایی مدارس 
توزیع شود. 

کالمی اظهار داشــت: البته ممکن اســت برای 
توزیع ایــن دفترچه ها بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
طریــق آموزش و پــرورش هم اقدام شــود که 
متعاقبــا در مورد آن اطالع رســانی می شــود. 
وی افزود: تاکنون حــدود ۱۵ میلیون دفترچه 
دانش آموزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شــده و 
آماده عرضه در شبکه های منتخب است.مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی، تامیــن و توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت  بیان داشت: تمام کسانی که ارز 
۴۲۰۰ گرفته اند، باید تاییدیه قیمت و عرضه در 
شبکه منتخب را  به ترتیب از سازمان حمایت و 
ســازمان های صنعت و معدن استان ها دریافت 
کنند، ضمن اینکه رفع تعهد ارزی ایشان از سوی 
بانک مرکزی با ابالغ بــه بانک های عامل منوط 
به ارائه تاییدیه های مذکور شــده است. بدیهی 
است دفترچه های موجود در بازار در صورتی که 
با ارز نیما وارد شده باشد، نیز باید در چارچوب 
ضوابط قیمت گــذاری کاالی وارداتــی و تولید 
داخل مصوب هیات تعییــن و تثبیت قیمت ها، 

قیمت گذاری و عرضه شود. 
وی افــزود: بنابراین هــر تولید کننــده ای که 
نســبت به رعایت ضوابط فوق اقــدام نکند، از 
سوی دستگاه های نظارتی اعمال قانون خواهد 
شــد. وی افزود: البته در راستای سیاستگذاری 
عرضه دفاتر دانش آموزی در جلسه تنظیم بازار 
پیشنهاداتی ارائه شده که در حال بررسی است و 

نتایج آن به زودی اعالم می شود. 

سخنگوی قوه قضائیه:

خبر  فیلتر اینستاگرام صحت  ندارد

مرغداران مسئول گرانی مرغ هستند

كاهش نرخ دالر، قاچاق دام را محدود كرد

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۱۰۴ هزار تومان

نحوه توزیع نهایی نشده است

توزیع ۱5 میلیون دفترچه دانش آموزی با ارز دولتی 
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 فرصت 70 روزه هنرمندان بــراي تصويرگري  از 
آثار مكتوب باستاني پاريزي

تصويرگري آثار مكتوب محمدابراهيم باستاني پاريزي موضوع نخستين دوره جايزه آينه دار 
دوران است كه دي ماه همزمان با زادروز اين استاد، برگزيدگانش را مي شناسد. »از پاريز تا 
پاريس« عنوان اين جايزه است و براساس اعالم سيد عباس دعايي مدير آن، عالقه مندان تا 
دوشنبه ٢٩ مهرماه فرصت دارند با ارائه آثار خود در اين رويداد ملي شركت كنند. دعايي با 
بيان اين نكته كه »تنها اصل آثار، كار دست، پذيرفته مي شوند« گفت: »تكنيك و اندازه آثار 
آزاد است  و هر هنرمند مي تواند از آثار استاد باستاني پاريزي يك تا سه اثر تصويرگري را به 
دفتر آينه دار دوران ارسال كند.« او خاطرنشان كرد: »آثار برگزيده در كتاب آينه دار دوران، از 
انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، به چاپ مي رسند. همچنين هنرمند برتر امتياز 
طراحي جلد كتاب آينه دار دوران را خواهد داشت و سه هنرمند برگزيده، ازسوي موزه هنرهاي 
معاصر، جهت سفر پژوهشي، به شهرك بين المللي هنر پاريس )سيته(، معرفي خواهند شد.« او 
يادآور شد: »سايت www. aynehdaran. com جهت ثبت نام افراد و آشنايي با آثار آقاي 
باستاني پاريزي راه اندازي شده و عالقه مندان مي توانند اطالعات تكميلي آن را در آن بيابند.«

خبر

عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
که به همراه استاندار و جمعی از مدیران و 
مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری از 
خطوط تولید و طرح های توسعۀ در دست 
اجرای شــرکت های ورق خودرو و فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری بازدید 
می کرد، طی سخنانی گفت: حمایت فوالد 
مبارکه از شــرکت های فوالد سفیددشت 
و ورق خــودرو چهارمحــال و بختیاری 
 اشــتغال زایی و رونق تولیــد را  به همراه 

داشته است.
به گزارش خبرنــگار ما ، رئیــس دیوان 
محاسبات کشور ابتدا با حضور در شرکت 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از 
فرایند تولید آهن اسفنجی و روند تکمیلی 
واحد فوالدسازی این شرکت بازدید کرد. 
در جریان این بازدیــد، محمود ارباب زاده، 
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت، ضمن 
ارائۀ گزارشی از عملکرد کارکنان این شرکت 
گفت: تولید آهن اسفنجی در این مجتمع 
به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی استان و 
اولین طرح به بهره برداری رسیده از طرح های 
هفت گانۀ استانی، با اتکا به توان نیروهای 
 متخصص از 70 هزار تن در ماه فراتر رفته 

است.
ارباب زاده با اشــاره به وضعیت پیشرفت 
احداث پروژۀ فوالدسازی این شرکت اظهار 
کرد: عملیات احداث واحد فوالدســازی با 
پیشــرفت 77 درصدی در حال اجراست 
و پیش بینی می شــود تا اواخــر مردادماه 
ســال جاری، عملیــات برق رســانی به 
400 کیلوولت به منظــور انجام  پســت 
تست های ســرد و گرم قبل از راه اندازی 

اجرایی شود.

تأکید بر تعامل و حمایت های هرچه بیشتر 
از بخش صنعت در اســتان چهارمحال و 

بختیاری
در ادامۀ این بازدیدها دکتر آذر با مدیرعامل 
و کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری دیــدار و از نزدیک خط تولید 
 این شــرکت را مــورد بازدید قــرار داد.

 وی با تأکید بر اهمیت تولید تصریح کرد: 
باید با تعامل و حمایت های هرچه بیشــتر 
از بخش صنعت در اســتان چهارمحال و 
بختیاری شرایط رونق تولید و اشتغال زایی 
 در این اســتان بیش ازپیش فراهم شود.

در این بازدید، اصغر اسماعیلی مدیرعامل 

شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و 
بختیــاری ضمن خیــر مقدم بــه رئیس 
دیوان محاســبات کشــور تصریح کرد: 
این شــرکت نقش به ســزایی در تولید 
 ورق موردنیــاز خودروســازان کشــور

 ایفا می کند.
وی با اشــاره به کیفیت محصوالت شرکت 
ورق خودرو تصریح کرد: شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری یکــی از واحدهای 
صنعتی پویا و پیشتاز در عرصه های داخلی و 

بین المللی است.

تولید محصوالت ســرد نور دیدۀ سخت و 
نیم سخت در فوالد مبارکه

کارشــناس واحد متالــورژی و روش های 
تولید فوالد مبارکه از تولید محصوالت سرد 
 ,HARD(نوردیدۀ ســخت و نیمه سخت
 )HARD 8/1 ,4HARD/1 ,2HARD/1
مورد درخواست شرکت های خودروسازی 
 کشور در شرکت فــوالد مبارکه خبر داد.
 علی رضا ناصری در ایــن خصوص گفت: 

به منظــور بی نیــازی هرچه بیشــتر از 
واردات ورق های خــاص، واحد متالورژی 
و روش های تولید با اتکا بــه دانش فنی و 
تکنولــوژی موجــود در فــوالد مبارکه، 
طراحی محصوالت خاص موردنیاز صنایع 
داخلی کشور را در دســتور کار خود قرار 
داده تا صنایع داخلــی از واردات این قبیل 
 محصوالت بی نیاز باشند و از خروج ارز نیز 

جلوگیری شود.
وی با تأکیــد بر این که تولیــد فوالدهای 
از  همــواره  نیمه ســخت  و  ســخت 
درخواســت های قطعه ســازان صنایع 
خودروسازی بوده اســت، گفت: به همین 
منظور دســت یابی به دانش فنی، طراحی 
 و تولید این محصــوالت در فوالد مبارکه 

هدف گذاری شد.
ناصری با بیــان این که فوالدهــای نوار 
باریک در دو حالــت عملیات حرارت پذیر 
و معمولــی قابل تولیدند، ادامــه داد: این 
فوالدها می توانند پــس از تولید نهایی در 
کارخانۀ فوالدسازی و یا به صورت محصول 

 نیمه آماده در اختیار مشتریان قرار گیرد.
وی افزود: بســته به میزان عناصر آلیاژی 
و کاربرد مدنظــر، می توان بــر روی این 
محصوالت انــواع مختلفی از عملیات های 
حرارتــی و مکانیکی انجــام داد؛ ازاین رو 
فوالدهای نوار باریک معمــوال به صورت 
آنیل شــده و یا آنیل و اسکین پاس شده، 
نورد سرد شده و یا عملیات حرارتی شده به 

بازار عرضه می شوند.
کارشــناس واحد متالــورژی و روش های 
تولید فــوالد مبارکه با اشــاره به این که 
فوالدهای نوار باریــک در صنایع مختلفی 
نظیــر صنایــع خودروســازی، صنایع 
الکتریکــی و تولیــد برخــی فوالدهای 
ابزار، نظیــر تیغۀ اره مورد اســتفاده قرار 
می گیرند، افزود: این نــوع فوالدها با دو 
استاندارد EN10139 و EN10132 تولید 

می شوند.
 ضمن این کــه عملیات نواربــری آن ها 
نیز می تواند به صورت مجــزا در کارخانۀ 
 مشــتری یا کارخانۀ فوالدساز انجام گیرد.

وی گفــت: اخیرا بــا توجه به شــرایط 
به وجود آمــده در بــازار فوالد کشــور، 
تقاضاهــای مختلفــی از طــرف صنعت 
خودروسازی برای شــرکت فوالد مبارکه 
ارسال شــده اســت که بر همین اساس، 
 این شــرکت برای تولید این نوع گریدها

 اقدام کرد.
ناصری در تشریح ساختار این نوع فوالدها 
تصریح کرد: در ایــن روش، محصول نورد 
سرد شــده، پس از انجــام فرایند آنیلی، 
مجددا در معرض نورد سرد قرار می گیرد. 
در این مرحله، میــزان کاهش ضخامت به 
میزان و اســتحکام موردنیاز بســتگی 
دارد. پس از ایــن مرحلــه، فرایندهای 
نهایی نظیــر موج گیری، کنتــرل کیفی 
 و نواربری نیز بــر روی محصــول انجام 

می شود.
وی گفــت: آزمایش هــای انجام شــده و 
نتایج به دســت آمده از موفقیت آمیز بودن 
 تولید آزمایشی این نوع محصول حکایت 

دارد.
کارشــناس واحد متالــورژی در پایان از 
همکاری نواحی تولیــدی، دفتر فنی نورد، 
واحد برنامه ریزی نورد سرد، مدیریت فروش 
و بازاریابی، مدیریت آزمایشگاه ها و به ویژه 
کارکنان واحد تمپرمیل تشکر و قدردانی 

کرد.
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بهترین مدیر کسی است که قادر باشد افرادی مناسب برای اجرای کارهایش بیاید 
و به اندازه  کافی خوددار باشد تا در اجرای کارها توسط آن افراد دخالت نکند.
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پيشتازي بازدهي بورس در چهار ماه ابتدايي سال 
جاري

  حسن میثمی، مســئول معامالت مشتقه 
کارگزاری بورس بیمه ایران

از ابتداي ســال جاري تا پايان تير ماه، شاخص بورس تهران 
بيش از 40 درصد رشد داشته كه در مقايسه با ديگر بازار هاي 
موازي بازدهي بسيار مناسبي را نصيب سرمايه گذاران در اين 
بازار كرده است. اين در حالي اســت كه ساير بازار ها، از جمله سكه و دالر نه تنها رشدي 
نداشته اند، بلكه با بازدهي منفي روبه رو بوده اند. اگرچه ميزان آشنايي عموم مردم با بازار 
سرمايه بسيار كم است، اما اميد است با فرهنگ سازي هرچه بيشتر در اين زمينه راه ورود 
افراد بيشتري به اين بازار فراهم شود. اين امر موجب خواهد شد نقدينگي سرگردان جامعه 
در جهت صحيح هدايت شده و از ورود آن به بازار هاي سوداگرانه همچون دالر جلوگيري 
شود. استفاده از ظرفيت هاي بسيار باالي بازار سرمايه و توجه ويژه دولت در جهت توسعه 
اين بازار، طبيعتا مي تواند در سايه شفاف سازي هاي ايجادشده و فضاي رقابتي، راه حل 
بسياري از مشكالت اقتصادي باشد. در اين ميان ابزار هاي نوين مالي همچون قرارداد هاي 
آتي سكه و اختيار معامله با توجه به تجربه موفق استفاده از آنها در ديگر كشور ها مي تواند 

نقش بسزايي داشته باشد. 
توسعه صادرات بخش کشاورزي از طریق بورس کاال و قرارداد هاي آتي

با ورود انواع كاالهاي كشاورزي به بورس كاال، با استفاده از سيستم عرضه و تقاضا در فضايي 
كامال شفاف، رقابتي و استانداردسازي محصوالت در اين بازار موجب خواهد شد كه عالوه 
بر جلوگيري از رانت سودجويان، مسير توسعه صادرات اين كاال ها فراهم شود. در حال 
حاضر انواع مختلفي از محصوالت كشاورزي همچون زعفران و زيره سبز در بورس كاال 
معامله شده و انبار هاي مختلفي براي ورود اين محصوالت به بورس و در نهايت صادرات آنها 
در نظر گرفته شده است. از جمله مزاياي ورود محصوالت كشاورزي به بورس مي توان به 
ارتقاي كيفي محصوالت، پرداخت سريع تر مطالبات كشاورزان، حذف واسطه ها و دالالن 

از چرخه كشاورزي اشاره كرد. 
سه دستاورد مهم ورود زیره به بورس کاال

قرارداد هاي آتي زيره سبز در حالي از روز دوشنبه 17 تير ماه سال جاري، در غياب بازار آتي 
سكه، در بورس مورد معامله قرار گرفت كه با استقبال خوبي مواجه شده است. بدين ترتيب 
در مرداد ماه معامله گران بيش از 7٩ هزار قرارداد را در اين بازار به ارزشي بالغ بر ٢.٩35 
ميليارد ريال مورد معامله قرار دادند. در مورد ورود اين محصول به بورس كاال، غالمرضا 
كريمي، رئيس هيات مديره شركت »كيميا بذر تربت حيدريه« بيان داشت كه عرضه زيره 
سبز در قالب گواهي سپرده كااليي و قراردادهاي آتي در بورس كاالي ايران موجب شد 
سه اتفاق مهمي كه همواره به دنبال عرضه محصوالت در بورس كاال مي افتد، براي اين 
محصول نيز رقم بخورد. وي افزود: محصول زيره سبز به عنوان يك گياه دارويي ارزشمندي 
كه ارزآوري بااليي براي كشور دارد، آن هم در شرايطي كه فروش نفت ايران تحريم است، 
مي تواند جايگزين مناسبي براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي در حوزه صادرات نفت و 

فرآورده هاي نفتي باشد. 
ورود گواهي طالي آب شده به بورس کاال در آینده اي نزدیک

با راه اندازي اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس، بستر الزم براي ورود آنها به بازار آتي فراهم 
خواهد شد. تاكنون اين اوراق براي كاال هاي مختلفي از جمله سكه بهار آزادي، زعفران و 
زيره سبز راه اندازي شده است. با توجه به اعالم مسئوالن بورس كاال، در آينده اي نزديك 
شاهد ورود گواهي طالي آب شده به بورس كاالي ايران خواهيم بود. بنابر گفته مديرعامل 
بورس كاالي ايران، گواهي سپرده طالي آب شده به زودي در بورس كاال راه اندازي مي شود. 
وي اشاره كرد: در حال حاضر زيرساخت نرم افزاري آماده است، انبار و خزانه را در اختيار 
داريم و از نظر زيرساختي مشكلي با راه اندازي طالي آب شده وجود ندارد. مهم اين است 
كه مشاركت فعاالن بازار جلب شود كه اين بازار را انتخاب كنند كه در اين زمينه مشغول 
كارهاي فرهنگي و رايزني هاي الزم هستيم. به گفته حامد سلطان نژاد، اگر طالي آب شده 
در بستر بورس كاال معامله شود با توجه به عيارسنجي و استانداردسازي كه صورت مي گيرد، 
ريسك هاي تقلب به حداقل مي رسد. اميد است با ورود ديگر كاال هاي كشاورزي به تابلوي 
قرارداد هاي آتي، كشاورزان با استفاده از اين ابزار، محصول خود را در مقابل نوسانات قيمتي 
بيمه كرده و بتوانند آينده اي روشن از قيمت محصوالت خود داشته باشند. همچنين فعال 
شدن مجدد قرارداد آتي سكه تقاضاي به حق بسياري از فعاالن اين بازار است؛ چراكه در 
مدت 10 سال اين كاال در تابلوي قرارداد هاي آتي معامله و متاسفانه از سال گذشته در پي 
نوسانات شديد قيمت ارز متوقف شد. با توجه به خاصيت اهرمي اين نوع قرارداد ها كه جزو 
ابزار هاي نوين مالي محسوب مي شوند، بسياري از تقاضا هاي سفته بازي را پوشش داده و 
محل مناسبي براي افراد نوسان گير است. اين قرارداد ها از ورود نقدينگي اين افراد به بازار 
فيزيكي جلوگيري مي كند و سبب حفظ آرامش بيشتر بازار مي شود. همچنين مطالعاتي 
در بورس كاالي ايران براي راه اندازي قرارداد هاي آتي ارز انجام شده كه با ايجاد بازار متشكل 
ارزي مي توان زمينه شكل گيري آتي ارز نيز فراهم شود. حجم و قيمت هاي تسويه معامالت 

آتي در هفته گذشته تا تاريخ 13٩8/05/15 به شرح زير است: 

ارزش معامالت حجمسررسيد
)ميليون ريال(

 ليست 
قيمت های 
تسويه )ريال(

زعفران نگين 
مرداد ٩8

166.33364،134107.458

زعفران نگين 
شهريور٩8

184،460٢،0٩6،0٩3111.578

زيره سبز 
شهريور ٩8

41،0٢11،5٢7،074365،5٢0

زيره سبز 
آبان ٩8

13،34٢531،05538٩،٢6٢
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رئيس كل ديوان محاسبات كشور:

حمایت فوالد مبارکه از صنعت عامل اشتغال زایی و رونق تولید است

رئيس هيات مديره 
انجمن بالك چين 
با اشاره به مصوبه 
اخير دولت درباره 
فعاليت ماينرها در 
ايران اظهار كرد: بعد از اين مصوبه طبق آخرين 
اخباري كه به دست ما رسيده، ماينرها، كوله هاي 
خود را بسته اند و آماده سفر به كشورهاي همسايه 
هستند. وي تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر 
ماينرهاي ما در حال خروج از كشــور هستند و 
بيشتر به كشور هايي نظير گرجستان، قزاقستان، 
ارمنستان و روســيه مهاجرت مي كنند؛ چراكه 
نرخ برق ارائه شــده در اين منطقه رقم مناسبي 
است، عالوه بر آن اين كشور ها آب و هواي خنكي 
دارند كه مناسب فعاليت صنعت ماينينگ رمزارز 
است. سپهر محمدي درباره در نظر گرفتن تعرفه 
صادراتي ازسوي هيات دولت براي ماينينگ ها 
گفت: بايد تعرفه قابل دفاعي در نظر مي گرفتند 
كه بخش خصوصي بتواند در اين شــرايط زنده 
بماند. متاســفانه در مصوبه اخير هيات دولت از 
انجمن، مشورتي خواسته نشــد و به نظر ما اين 
مصوبه مي تواند مهر پايان بر اين فعاليت بخش 
خصوصي در كشور باشــد. رئيس هيات مديره 
انجمن بالك چين ايران گفت: يا توليد رمزارز را 
به عنوان صنعت قبول داريم يا نداريم؛ در صورتي 
كه آن را به عنوان صنعت بپذيريم بايد تعرفه برق 
صنعتي را براي آن در نظر بگيريم. در صورتي كه 
مصوبه دولت براي تعييــن تعرفه برق مورد نياز 
ماينر ها اصالح نشــود، اعتراض خود را به ديوان 
عدالت اداري ابالغ مي كنيم. ســپهر محمدي، 
رئيس هيات مديره انجمن بالك چين ايران در 
نشست خبري با اشاره به اينكه صنعت بالك چين 
فرصت هاي مناسبي را در اختيار كشور قرار داد تا 
بتوان از اين فرصت كسب سود كند، گفت: مهر 
ماه سال گذشته وزارت نيرو در پي تعريف تعرفه 

براي توليد رمزارز جلساتي را برقرار كرد كه نتيجه 
اين جلسات امسال به هيات دولت رفت. به گفته 
اين مقام مسئول، ما در نظر داشتيم تا با راه اندازي 
و تقويت اين صنعت بخشي از نياز دولت به ارز را در 
شرايط تحريمي تامين كنيم. اين در حالي است 
كه اكنون شرايط كنوني نه به صالح دولت است 
و نه بخش خصوصي و بــه جاي اينكه يك بازي 
برد-برد شكل بگيرد يك بازي باخت-باخت را 
تجربه مي كنيم. در حالي كه دولت مي توانست 
از نظر كارشناسي بخش خصوصي در اين زمينه 
استفاده كند. محمدي اظهار داشت: در صورتي 
كه اين مصوبه اصالح نشود اعتراض خود را براي 
تعليق اين مصوبه به ديوان عدالــت اداري ارائه 
مي كنيم. از سوي ديگر بايد در نظر داشت 70 تا 
80 درصد درآمد حاصل از توليد رمز ارزها مجدد 
به چرخه توليد آن بازمي گردد كه به اين ترتيب 
بايد گفت: سرمايه اي در اين راستا از كشور خارج 
نخواهد شد؛ بنابراين رقم ميانگين صادراتي برق 
براي تعرفه توليد رمزارزها رقمي گنگ و غيرقابل 
قبول است؛ چراكه كشورهاي اطراف ما هزينه 
برق را دو سنت محاسبه مي كنند و حتي در تعرفه 
واردات نيز يارانه اي براي فعاالن اين حوزه قائل 
مي شــوند. محمدي با اعالم اينكه دستگاه هاي 
ماينينگ رمزارز از تابستان سال جاري خاموش 
هستند، تصريح كرد: متاسفانه بسياري از فعاالن 
اين صنعت در حال خروج از كشورند و كشور هايي 
نظير روسيه و قزاقستان را به عنوان مقصد فعاليت 
خود در نظر گرفتند. به گفته وي، بالك چين در 
ايران آغاز شــده و انقالب به همراه داشته است. 
بخشي از هزينه هاي هنگفت اين صنعت را صرف 
خريداري دستگاه هايي مي كنيم كه در بسياري 
از مواقع تنها شــش ماه عمر مفيد دارند. رئيس 
هيات مديره انجمن بالك چين ايران از رمزارز به 
عنوان طالي ديجيتال ياد كرد و گفت: يا توليد 
رمزارز را به عنوان صنعت قبول داريم يا نداريم 
در صورتي كه آن را به عنــوان صنعت بپذيريم 
بايد تعرفه برق صنعتي را براي آن در نظر بگيريم. 
محمدي، ســهم ايران از كل ماينينگ دنيا را ٢ 

درصد دانست و ادامه داد: بيت كوين يازدهمين 
ارز دنياســت؛ اين در حالي اســت كه كل برق 
مورد نياز براي ماينينگ برق در ايران بين 500 
تا هزار مگاوات است كه اين رقم تنها نيم درصد 
كل كشــور )كمتر از مازاد مصرف و اتالف برق( 
است. با توجه به اينكه هر واحد خانگي مي تواند تا 
300 مگاوات مصرف برق داشته باشد در صورتي 
كه شرايط مساعدي براي فعاليت در اين حوزه 
ايجاد نشود مي توانيم شاهد ماينر هاي خانگي 
باشيم. وي اظهار داشــت: دولت در اين صنعت 
هيچ حمايت ويژه اي نداشته است در حالي كه 
هر 1٢00 دســتگاه با برق مصرفي دو مگاوات 
برای 3٢ نفر اشتغال زايي دارند. سال گذشته ٢.3 
ميليارد دالر ســهم ايران براي خريد بيت كوين 
بود كه به منزله خروج ارز از كشور است. به گفته 
رئيــس هيات مديره انجمــن بالك چين ايران 
كل هزينه هاي صنعت ماينينگ در روسيه كه 
شــامل هزينه برق، نگهداري و... مي شود 3.4 
سنت است كه رقم بســيار جذابي براي حضور 
سرمايه گذاران اين صنعت به شمار مي رود. وي 
در پايان تصريح كرد: خواهان شــرايط خاصي 
نيستيم، بلكه معتقديم بايد براي صنعت ماينينگ 
تعرفه صنعتي وضع شود و مي تواند يك تعرفه برق 
رقابتي باشــد. نمي خواهيم فرار مالياتي داشته 
باشيم و خواهان واردات قانوني دستگاه هاي خود 
هستيم. اين در حالي است كه هر كجا دولت ورود 

كرده، زمينه هاي فساد ايجاد شده است. 

ماینرها کوله هاي خود را بسته اند
محمدي با اشاره به مصوبه هيات دولت درباره 
فعاليت ماينرهــا در ايران گفت: طبق آخرين 
اخباري كه به دست ما رسيده است، ماينرها بعد 
از اين مصوبه كوله هاي خود را بسته اند و آماده 
سفر به كشــورهاي همجوار مانند قزاقستان، 
گرجستان و... شــده اند. وي با تاكيد بر اينكه 
روش اتخاذشده ازسوي هيات دولت نه به صالح 
دولت است و نه به صالح بخش خصوصي عنوان 
كرد: يك بازي باخت- باخت آغاز شده در حالي 

كه مي توانست برد- برد باشد. اميدواريم هيات 
دولت در اين زمينه تجديدنظر كرده و از نظرات 

كارشناسي بخش خصوصي استفاده كند. 

آمادگي انجمــن بالك چین براي 
شکایت به دیوان عدالت

رئيس هيات مديره انجمن بالك چين در ادامه با 
تاكيد بر اينكه انجمن به تعرفه ها اعتراض دارد، 
گفت: مصوبه هيات دولت مشــكالت عديده 
حقوقي دارد و ما حــق خودمان مي دانيم كه 
به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده و تقاضاي 

تعليق اين مصوبه را داشته باشيم. 

نظر بخش خصوصي درباره تعرفه 
برق ماینرها

محمدي در ادامه درباره نظر بخش خصوصي 
درباره تعرفــه بــرق ماينرها توضيــح داد: 
درخواست ما اين است كه تعرفه برق رقابتي 
شــود و اگر ماينينگ به عنــوان يك صنعت 
شناخته شده، تعرفه صنعتي براي آن در نظر 
گرفته شود. وي تاكيد كرد: ما بنا نداريم رفتار 
غيرقانوني انجام دهيم. نــه مي خواهيم فرار 
مالياتي كنيم و نه به دنبال برق مجاني هستيم. 
اگر تعرفه رقابتي باشد، خريدار و فروشنده در 

بورس انرژي قيمت را تعيين مي كنند. 

مصوبه دولت برخالف منویات رهبر است
در ادامه مراسم شرفي، رئيس كارگروه ماينينگ 
با بيان اينكــه در مصوبه هيات دولت از بخش 
خصوصي نظرخواهي نشده است، گفت: تنها 
نقطه مثبت اين مصوبه به رســميت شناخته 
شدن صنعت ماينينگ اســت و نكات ديگر 

مصوبه بسيار پرابهام و منفي به نظر مي رسد. 

بررسي وضعیت فعالیت ماینرها در 
سایر کشورها

در ادامــه علوي، عضو كارگــروه ماينينگ ايران و 
انجمن بالك چين درباره مزاياي استخراج بيت كوين 
در كشور گفت: برقي كه در كشور براي استخراج 
بيت كوين مصرف مي شود، وارد چرخه اقتصادي 
مي شود. وي با اشاره به تصميم هيات دولت مبني 
بر در نظر گرفتن نرخ صادراتي برق براي استخراج 
بيت كوين گفت: در حالي كه در ايران از نرخ متوسط 
صادراتي حرف زده مي شود، روسيه و قزاقستان با 
دو سنت به فعاالن اين حوزه برق مي دهند و حتي 
از ماينرها ماليات نمي گيرند. علوي ادامه داد: بعد از 
مصوبه هيات دولت بسياري از ماينرها نااميد شده اند 

و در حال مهاجرت از ايران هستند. 

چرا نرخ صادراتــي برق براي یک 
ایراني در نظر گرفته مي شود؟

در ادامه اين مراسم عاشوري، رئيس كارگروه 
رمزارز سازمان نظام صنفي يارانه اي كشور با بيان 
اينكه عده اي در انقالب رمزارزها سنگ اندازي 
مي كنند، گفت: براي ماينرها متوســط نرخ 
برق صادراتي در نظر گرفته شده در حالي كه 
ما ايراني هستيم و اين صنعت هم يك صنعت 
داخلي است. به صنعت داخلي ايران نمي توان 
برق صادر كرد. وي ادامه داد: اگر ماينينگ به 
عنوان صنعت شناخته شــده، بايد با آن مثل 
صنعت رفتار كنند. در ادامه بيات، عضو انجمن 
بالك چين با بيان اينكه سال گذشته ميانگين 
تعرفه برق صادراتي 745 تومان بود، گفت: 31 

درصد برق كشور را صنعت مصرف مي كند. 

فعاالن  صنعت ماينينگ  به تعرفه صادراتی برق ماينر ها   اعتراض دارند

کوچ  ماینر ها  به کشورهای همسایه
مریم بابایی

News kasbokar@gmail.com
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