
نظرسنجي طالي هفتگي كيتكونيوز نشان داد موج بدبيني به روند افزايشي 
طال در ميان كارشناسان وال اســتريت افزايش پيدا كرده است؛ در حالي كه 

سرمايه گذاران همچنان به اين فلز ارزشمند خوش بين مانده اند. 
به گزارش ايسنا، تغيير نظر كارشناسان وال اســتريت در حالي روي داده كه 
بازار طال با نخســتين كاهش هفتگي خود در پنج هفته گذشته روبه رو شد. 
اگرچه بسياري از تحليلگران، فروش در بازار طال را توصيه نمي كنند؛ اما پس 
از اينكه طال به باالترين حد در شش سال گذشــته صعود كرد، انتظار دارند 
سودگيري روي جو بازار تاثير بگذارد. اوژن واينبرگ، مدير استراتژي كاال در 
كومرس بانك در اين باره اظهار كرد: وضعيت اقتصادي به حد سابق وخيم به 

نظر نمي رسد و بنابراين مشاهده سودگيري در بازار تعجب آور نخواهد بود؛ اما 
حتي اگر قيمت ها كاهش پيدا كند، روند صعودي بلندمدت تغيير نكرده است. 
در نظرسنجي كيتكونيوز براي هفته جاري، ۱۵ نفر از كارشناسان وال استريت 
شركت كردند كه از ميان آنها شــش نفر يا ۴۰ درصد افزايش قيمت طال و به 
همين تعداد كاهش قيمت طال را پيش بيني كردند در حالي كه سه نفر يا ۱۹ 
درصد درباره روند كوتاه مدت طال نظري نداشتند. در نظرسنجي كيتكونيوز از 
سرمايه گذاران، ۱۲۰۳ نفر شركت كردند كه از ميان آنها ۷۶۲ نفر يا ۶۳ درصد 
افزايش و ۲۵۸ نفر يا ۲۱ درصد كاهش قيمت طــال را پيش بيني كردند؛ در 
حالي كه ۱۸۳ نفر يا ۱۵ درصد نظري نداشتند. در نظرسنجي هفته گذشته، 

هر دو گروه كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران نسبت به روند افزايش 
قيمت طال خوش بين بودند. در معامالت روز جمعه بازار آمريكا هر اونس طال 
براي تحويل در دسامبر هفت دالر و ۵۰ ســنت يا معادل ۰.۵ درصد كاهش 
پيدا كرد و در ۱۵۲۹ دالر و ۴۰ سنت بسته شد. قيمت طال براي كل هفته ۰.۵ 
درصد كاهش نشان داد؛ اما براي اوت بيش از ۶ درصد رشد ثبت كرد. ميزان 
درستي پيش بيني هر دو گروه از ابتداي سال ۲۰۱۹ تاكنون ۵۶ درصد بوده 
است. چارلي ندوس، تحليلگر ارشد بازار در گروه السال فيوچرز با وجود اينكه 
انتظار دارد بازار طال شاهد ســودگيري از رشد قيمت ها باشد؛ اما همچنان به 
روند افزايش قيمت طال خوش بين اســت. وي به كيتكونيوز گفت فوق العاده 

به طال در كوتاه مدت خوش بين اســت زيرا بازار بــاالي ميانگين قيمت ۱۰ 
روزه مانده است و طال در شــرايطي كه بازارهاي سهام موفق شدند به سطح 
باالتري صعود كنند، عملكرد خوبي نشان داد و رشد قيمت خود را حفظ كرد. 
اما آدريان دي، مديرعامل شركت مديريت دارايي »آدريان دي« كه در چند 
هفته گذشته نسبت به طال بدبين بوده است، بر موضع خود باقي ماند و اظهار 
كرد: طال در آستانه تصحيح قيمت قرار دارد. اوله هانسن، مدير استراتژي كاال 
در ساكسوبانك نسبت به روند قيمت طال نظري نداشت و به كيتكونيوز گفت: 
اگر طال در كوتاه مدت به سطح پايين تري نزول كند، تعجب نخواهد كرد زيرا 

خوش بيني سرمايه گذاران در يك هفته اخير بهبود پيدا كرده است. 

جنرال موتورز حدود ۳۵۰ شغل را از عمليات هاي شعبه تايلند خود حذف كرده 
است كه ۱۵ درصد نيروي كار آن را در دو كارخانه اين خودروسازي آمريكايي 

در تايلند تحت تاثير قرار مي دهد. 
به گزارش رويترز، تايلند يك قطب بزرگ توليــدي در بازار خودروي جنوب 
شرق آسيا است. اين تصميم جنرال  موتورز بيش از ۳۵۰ كارمند و پيمانكار را در 

تايلند تحت تاثير قرار مي دهد. 

جنرال موتورز اين رقم را تاييد نكرده؛ ولي اعالم كرد كه الزم است عمليات هاي 
خود را تنظيم كند. اين خودروســاز آمريكايي طي بيانيــه اي اعالم كرد: »ما 
هرگونه اقدام الزم را براي حمايت از كارگراني كه كار خود را از دست داده اند 

انجام مي دهيم.«
» هيچ تغييري در كار ما در تايلند صورت نگرفته است. ما همچنان به ساخت 

و فروش كاميون، SUV و موتور براي تايلند و كل جهان ادامه مي دهيم«. 

اين شركت حدود ۱۹۰۰ كارگر در تايلند دارد كه در يك كارخانه مونتاژ خودرو 
با ظرفيت توليد ساالنه ۱۸۰ هزار واحد كار مي كنند. 

تايلند يــك توليدكننده منطقــه اي خودرو و يــك پايگاه صــادرات براي 
خودروسازان برتر دنيا مثل تويوتا، هوندا و هارلي است. صنعت خودروسازي 
حدود ۱۰ درصد اقتصاد تايلند را تشكيل مي دهد و در زمان كاهش صادرات، 

يكي از محرك هاي رشد در اين كشور بوده است. 

فروش خودرو در داخل تايلند در ماه ژوئيه ۱.۱ درصد نسبت به سال گذشته 
كاهش يافت. جنرال موتورز يك كارخانــه مونتاژ خودرو و يك كارخانه توليد 
موتور و رانشگر خودرو در رايونگ، استاني در شرق تايلند دارد. كارخانه مونتاژ 

آن فعاليتش را در سال ۲۰۰۰ و كارخانه ديگر در ۲۰۱۱ آغاز كرد. 
اين كارخانه ها در تايلند تحت نام شورلت و هولدن براي بازار داخلي و صادرات 

خودرو توليد مي كنند. 

عربستان سعودي براي برگزاري نخستين دوره جشنواره 
بين المللي فيلم درياي ســرخ در اين كشور جوايزي به 
ارزش ســه ميليون دالر در نظر گرفته است. به گزارش 
ايسنا به نقل از عرب نيوز، نخستين جشنواره فيلم درياي 
سرخ در عربستان سعودي از تاريخ ۱۲ تا ۲۱ ژوئيه سال 
آينده ميالدي )۲۲ تا ۳۱ تير ۱۳۹۹( در شــش بخش 
رقابتي برگزار مي شود و برگزيدگان توسط تيم داوري 
متشكل از چهره هاي شناخته شده بين المللي انتخاب 
مي شوند. جايزه »يســر طاليي« اين رويداد سينمايي 
كه به بهترين فيلم اعطا مي شود شامل يك جايزه نقدي 
۱۰۰ هزار دالري است و جايزه »يسر نقره اي« جشنواره 
درياي سرخ نيز به بهترين كارگردان اين رويداد سينمايي 

از نگاه هيات داوران همراه با جايزه نقدي ۵۰ هزار دالري 
تقديم مي شود. همچنين برگزيدگان شاخه هاي بهترين 
فيلمنامه، بازيگر مرد، بازيگر زن و دستاورد سينمايي نيز 
جايزه »يسر نقره اي« جشنواره را همراه با جايزه نقدي 
آن دريافت مي كننــد. در بخش بهترين فيلم كوتاه نيز 
جايزه برترين اثر از ميان سينماگران جوان و نوظهور عرب 
انتخاب مي شود. نام جايزه »يسر« برگرفته از نوعي سنگ 
قيمتي و سياه رنگ است كه از اعماق درياي سرخ به دست 
مي آيد. اين رويداد سينمايي همچنين شامل يك دوره 
پنج ماهه آموزشــي براي ۱۲ تيمي از فيلمسازان عرب 
است كه با همكاري البراتوار فيلم تورينو ايتاليا تشكيل 
مي شود و در انتها دو گروه كمك هزينه ۵۰۰ هزار دالري 

ساخت فيلم دريافت مي كنند. همچنين صندوق حمايت 
از توليد فيلم »تمهيد« نيز به دو فيلم جديد عربستاني 
كمك هزينه نقدي ۵۰۰ هزار دالري اعطا مي كند و در 
انتها نيز حداكثر شــش فيلم كوتاه ساخته شده توسط 
زنان سعودي در مجموع كمك هزينه ۴۰۰ هزار دالري 
دريافت مي كنند و فيلم هاي آنها در جشــنواره به روي 
پرده مي رود. دســت اندركاران رويدادهاي سينمايي 
باسابقه تري چون جشنواره فيلم دوبي در سازماندهي 
و برگزاري جشــنواره فيلم درياي سرخ مشاركت دارند 
و گفته مي شود ديتر كاسليك، دبير پيشين جشنواره 
 فيلم برلين نيز به عنوان مشاور با اين جشنواره همكاري

 مي كند. 

ارزش يورو به كمترين ســطح خود در طول ۱۰ سال 
اخير رسيد. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، ارزش يورو 
در اتفاقي كم سابقه به ۱.۱۰۰۵ دالر رسيد كه در طول 
۱۰ سال اخير يك ركورد محسوب مي شود. تحليلگران 
بازار ارز در توضيح چرايي اين اتفاق با يكديگر هم عقيده 
نيستند. اين اتفاق به ويژه از آن جهات داراي اهميت است 
كه با توجه به احتمال باالي كاهش نرخ بهره در آمريكا 
و كاهش رشد اقتصادي كشورهاي بزرگ منطقه يورو، 
احتمال كاهش بيش از پيش يورو نيز وجود دارد. اگرچه 
يورو در ماه اوت تنها ۰.۹ ارزش خود را از دست داده؛ اما 
عملكرد ضعيف آن از ابتداي امسال تاكنون باعث تضعيف 
موقعيت ارز واحد اروپايي در برابر دالر شده است. شان 

اوزبورن، استراتژيست ارشد ارزي در موسسه »اسكوشيا 
كپيتال« گفت: شاهد ريزش ۰.۵ درصدي ارزش يورو در 
يك روز بوديم و واضح است كه يورو موقعيت مستحكمي 

ندارد. 
يكي ديگر از داليل ريزش يورو، اظهارات كريســتين 
الگارد، رئيس بعدي بانك مركــزي اروپا درباره امكان 
كاهش مجدد نرخ بهره بود كه احتماال در ماه سپتامبر 
اتفاق خواهد افتاد. اوزوبورن با اشاره به اين مساله گفت: 
فكر نمي كنم حتي با وجود كاهش نرخ بهره، شاهد يك 
تغيير گسترده در سياست محرك بانك مركزي باشيم. 

در برابر ديگــر ارزها، هر پوند به ۱.۱۰۴۷ يورو رســيد. 
همچنين هر يورو به ازاي ۱.۰۸۹۶ فرانك ســوئيس، 

۱۱۶.۹۲۸۹ ين ژاپن و ۱.۶۳۳۷ دالر اســتراليا مبادله 
شد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با ۰.۳۸ درصد افزايش 
به ۹۸.۸۸۴ واحد رسيد و يوان چين در برابر دالر ۰.۲۸ 
درصد ديگر كاهش يافت تا زيان آن در برابر دالر طي يك 
ماه اخير به ۳.۶۹ درصد برســد. هر دالر به ازاي ۷.۱۶۳ 

يوان مبادله شد. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهــوری آمريكا اعالم كرده كه 
اعمال تعرفه ۱۵ درصدي بر واردات محصوالتي به ارزش 
۱۲۵ ميليارد دالر از چين به قوت خود باقي است و اين 
مساله احتماال باعث كاهش بيشتر يوان در معامالت هفته 

جديد خواهد شد. 

معاون بازرگانــي داخلي شــركت بازرگاني دولتي 
ايران با بيان اينكه قيمت نان در سال جاري تغييري 
نمي كند و كماكان آرد يارانــه اي در اختيار نانوايان 
قرار مي گيرد، گفت: تاكنــون ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تن گندم به صورت تضميني از كشاورزان خريداري 

شده است. 
به گزارش تسنيم، حسن حنان، قائم مقام مديرعامل و 
معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران 
اظهار كرد: تاكنون ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تن گندم از 
كشاورزان به صورت تضميني خريداری شده كه ۱۰۰ 

هزار تن آن گندم دوروم است. 
وي افزود: در ســال گذشــته در مجموع ۳۴۵ هزار 
تن گنــدم دوروم به صــورت تضمينــي خريداری 

شــده كه ميزان خريــد تضميني ايــن محصول در 
سال جاري در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته 
۶۰ درصد كاهــش يافته اســت. معــاون بازرگاني 
داخلي شــركت بازرگانــي دولتي ايــران ادامه داد: 
ميزان كلي خريــد تضميني گندم در ســال جاري 
 نيــز در مقايســه با مدت مشــابه ســال گذشــته

 كاهش يافته است. 
وي در ارتباط با قيمت نان در سال جاري اظهار داشت: 
قيمت نان در سال جاري تغييري نمي كند و كماكان 
به قيمت هاي گذشــته به فروش مي رسد و برنامه اي 
براي افزايش قيمت نداريم؛ آرد مورد نياز نانوايان نيز 
با قيمت هاي گذشــته و با نرخ ۶۶۵ تومان در اختيار 

آنها قرار مي گيرد. 

بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان سه ماهه نخست 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش 

همراه بوده است. 
به گزارش ايســنا، براســاس گزارش بانك مركزي از 
آمارهاي پولي و بانكي كشور، در پايان سه ماهه نخست 
ســال جاري بدهي بانك ها به ۱۳۴ هزار ميليارد تومان 
 رسيده كه نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۳.۷ درصد 

كاهش داشته است. 
بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان خرداد ماه سال 
گذشته بيش از ۱۳۹ هزار ميليارد تومان بود كه در اسفند 
ماه اين رقم به ۱۳۸ هزار ميليارد تومان رسيد و بنابراين 
حجم بدهي بانك ها به بانك مركزي در خرداد ماه سال 
جاري نســبت به اسفند سال گذشــته نيز ۲.۶ درصد 

كاهش داشته است. 
اين در حالي است كه بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 
در همين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش 
از ۶۴ درصد افزايش پيدا كرده اســت. بخش دولتي در 
خرداد ماه سال گذشته بيش از ۶۱ هزار ميليارد تومان 
بدهي به بانك مركزي داشته كه رقم اين بدهي به بانك 
مركزي در خرداد ماه ســال جاري به حدود ۱۰۱ هزار 

ميليارد تومان رسيده است. 
رقــم بدهي دولت بــه بانــك مركزي در اســفندماه 
ســال گذشــته نيز ۹۵ هــزار ميليــارد تومــان بود 
كه نشــان مي دهــد ايــن بدهــي در ســال جاري 
 نســبت به اســفند ســال گذشــته ۵.۴ درصد رشد 

داشته است. 

رئيس سازمان امور مالياتي با اشــاره به تجديدنظر در پايه، 
نرخ و معافيت هاي مالياتي، گفت: تمام درآمدهاي مالياتي 
نصف حقوق و مزاياي كاركنان نظام اســت. به گزارش مهر، 
اميدعلي پارسا در نشست هم انديشي وزير امور اقتصادي و 
دارايي با فعاالن بازار سرمايه، اظهار داشت: در كشور ما سهم 
ماليات از GDP بين ۷ تا ۸ درصد است؛ در حالي كه اين عدد 
در كشورهاي پيشرفته بسيار باالتر است. رئيس سازمان امور 
مالياتي با بيان اينكه تمام درآمدهاي مالياتي نصف حقوق و 
مزاياي كاركنان نظام است، گفت: كم بودن درآمدهاي مالياتي 
ناشي از معافيت ها و فرارها و اجتناب هاي مالياتي است. پارسا 
گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد كشور همچون بخش كشاورزي، 
فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ويژه و... از ماليات معاف است، 

آن هم يك معافيت كلي كه مشخص نيست چگونه است. 

تجديدنظر در پايه، نــرخ و معافيت هاي 
مالياتي

وي با بيان اينكه ساماندهي معافيت هاي مالياتي در دستور 
كار است، افزود: گســترده بودن ميزان فرار و اجتناب هاي 
مالياتي نيز مشكل ديگر ماســت كه گاهي افراد برخالف 
قانون عمل مي كنند و گاهي نيز از مفرهاي قانون موجود 

استفاده مي كنند. 
معاون وزيــر اقتصاد تاكيد كرد: بايد با دقت بيشــتري در 
بخش هاي پايه، نرخ و معافيت هــاي مالياتي تجديدنظر 
كنيم كــه البتــه اين موضــوع در دســتور كار اســت. 
پارســا تصريح كرد: قبال وضع كشــور به گونه اي بود كه 
 كمتر بــه ماليــات پرداخته شــد؛ اما هم اكنــون جايي

 براي تساهل نيست. 

  دودستگي بازار درباره روند قيمت طال

جنرال موتورز ۳۵۰ شغل را در  تايلند حذف كرد

سقوط كم سابقه  يورو3  ميليون دالر جايزه سعودي ها براي جشنواره فيلم »درياي سرخ«

نان امسال گران  نمي شود بدهي بانك ها  به  بانك مركزي كاهش يافت تمام ماليات دريافتي، نصف حقوق كاركنان نظام را تامين مي كند
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 بورس در تامين مالی 
بنگاه های اقتصادی
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 واگذاری ها 
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تردید  خودروسازان
در  فروش  اموال

مقاومت بانک مرکزی برای 
لغو  بخشنامه   ماینینگ

فروش اموال مــازاد و راكد 
يكــی از راهكارهــا بــرای 
جبران زيان های انباشــته 
خودروسازان بوده كه شدنی 
است.اما موانع زيادی بر سر راه اين مسئله وجود دارد. 
خودرو صنعت بزرگی است و ابعاد گسترده ای دارد. 

وقتی در مورد...

  اميرحسن کاکايی، کارشناس 
بازار خودرو

 افشين کالهي، رئيس کميسيون جوانان، 
کارآفرينی و کسب وکارهای نوين دانش بنيان اتاق ايران
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بسترسازی بورس برای 
شركت های  شفاف

پاسکاری دست فروشان 
ميان  سازمان ها

فعاالن  اقتصادی  برای  سرمایه گذاری  در حوزه  رمزارزها  سردرگم  هستند

اختالف   نظر   دولتی  ها   در  مورد   رمز  ارزها
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حراج   اموال  خودروسازان
سایپا 1200  میلیارد     از  دارایی های  خود   را   برای  خروج    از  زیان  به  مزایده  می گذارد

يكی از مشــكالت بزرگ اقتصاد كشــور عدم توجه 
به بازار سرمايه است. كارشناســان بازار معتقدند با 
مشوق هايی كه از جمله آن معافيت های مالياتی است، 
می توان حجم معامالت بازار را افزايش داد كه البته 
در همين راستا رئيس سازمان امور مالياتی كشور از 
مشــوق های قانونی معافيت مالی برای شركت های 
حاضر در بورس خبر داده اســت.يكی از ايراداتی كه 
كارشناسان بورســی به بازار سرمايه می گيرند، عدم 
مديريت درست اين بازار توسط مسئوالن اين حوزه و 
اشكاالت ساختاری در بازار سهام است كه می تواند در 
ورود سرمايه گذاران به بورس، اثرگذار باشد. اما جدا از 
اين می توان با مشوق هايی باعث تشويق شركت های 
بورســی و رونق فعاليت ها در بورس شــد. در كنار 

معافيت های مالياتی...

خيلی ها ديگر عادت كرده اند هنگام بازگشــت از 
ادارات، محل كار، دانشــگاه و ... از دست فروش ها 
كاالهای مورد نياز خود را تهيه كنند. پای صحبت 
مردم كه بنشــينی اكثر آنها با ايــن پديده رابطه 
 خوبی دارنــد و از آنها اجناس زيــادی خريداری 
می كنند. اما در اين بين هستند كسانی كه به اين 
پديده اعتراض دارند و آن را پايمال شــدن حقوق 
شــهروندی خود می دانند. به دنبال اين قضايا و 
اتفاقاتی كــه روزانه در مورد  برخــورد ماموران با 
 دست فروشان داريم ضروری به نظر می رسد كه

  ارگان هــای مرتبط برای حل مشــكل اين افراد 
چاره ای اساسی بينديشند. اما در اين رابطه طی روز 

گذشته نشست دست فروشان...



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رییس جمهور:
واگذاری ها باید از سوی اهلش 

انجام شود
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید 
واگذاری ها انجام شود تا بهره برداری ها و بهره 
وری ها بیشتر شودتصریح کرد: این اقدام هم 

باید از سوی اهلش انجام شود .
به گزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری طی 
ســخنانی گفت: امیدوارم با تالش جدی که 
همه دوســتان انجام می دهند بخش تعاون 
بتواند جایگاه مطلوب در اقتصاد کشور داشته 

باشد.
معاون اول رئیس جمهــوری گفت:  در اواخر 
دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد که در وزارت 
صنعت مســئولیت داشــتم هرچه با بخش 
خصوصی کشور جلسه می گذاشتیم که بیشتر 
فعالیت کنند یا به سرمایه گذاران خارجی می 
گفتیم بیایید در ایران سرمایه گذاری کنید می 
گفتند مشخص نیست که قانون اساسی شما 
تا چه اندازه برای عملکرد ما نقش قایل است و 

این قانون جلوی فعالیت ما را می گیرد.
وی افزود: هر زمان کــه یک واگذاری صورت 
می گیرد یک بخشــی می آیند و با نیت های 
خاص علیه آن واگذاری شبهه افکنی می کنند 
که ما برای همین یک شورایی تشکیل دادیم 
که افرادی خارج از دولت بیایند و درباره این 

واگذاری ها اظهار نظر کنند.
معــاون اول رییس جمهوری تاکیــد کرد: تا 
زمانی که خصوصی ســازی انجام نشــود و 
شــرکت ها به افراد اهلش واگذار نشود، این 
دولت اســت که باید به این شرکت ها بودجه 
دهد تا سرپا بمانند و این چیزی جز ضرر برای 
مردم نیســت. باید واگذاری ها انجام شود تا 
بهره برداری ها و بهره وری ها بیشــتر شود و 
این اقدام هم از سوی اهلش انجام شود و گرنه 
اینکه می گوییم دولت ایران ثروتمند اســت 
معنایش این نیســت که گاوصندوق های ما 
پر از پول و دالر است تا هر جور که خواستیم 

خرج کنیم.
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تورم تولیدکننده به ٥٨,٦ درصد 

رسید
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( در فصل بهار ١٣٩٨ به ٦٩,٥ درصد 
رســید که در مقایســه با همین اطالع در در 
فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش 

داشته است.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل بهار 
١٣٩٨ به ١٤,٤ درصد رســید که در مقایسه 
با همین اطالع در فصل زمستان ١٣٩٧، ٥.٦ 
واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی 
به ترتیب مربوط به بخش برق )٤.٢- درصد (، 
بخش خدمــات )٥.٩ درصد ( و بخش صنعت 
)١٣.٧ درصد ( می باشد. بیشترین تورم فصلی 
تولید نیز مربوط به بخش کشــاورزی )٣٥.٥ 

درصد ( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  
نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( در فصل بهار ١٣٩٨ به ٦٩,٥ درصد 
رســید که در مقایســه با همین اطالع در در 
فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش 
داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی 
توســط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها 
و خدماتشان در داخل کشــور، در فصل بهار 
١٣٩٨ نسبت به فصل بهار ١٣٩٧، ٦٩.٥ درصد 
افزایش دارد. در بخش ــهای تولیدی کمترین 
نرخ مربوط به بخش بــرق )١٧.٣- درصد( و 
بیش ترین نرخ مربوط به یخش صنعت )٨٨.٧ 

درصد( می  باشد.

تورم ساالنه
تغییــرات میانگیــن شــاخص کل قیمــت 
تولیدکننده در چهار فصــل منتهی به فصل 
بهار ١٣٩٨ به ٥٨,٦ درصد رسید که نسبت به 
همین اطالع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، 
در میان بخش ــهای اصلی تولیدی در کشور، 
کمترین تورم ســاالنه مربوط بــه بخش برق 
)٢.٢- درصد ( و بیش ترین آن مربوط به بخش 

صنعت )٧٧.٢ درصد( است.

اخبار

زیان چند هــزار میلیاردی 
دو خودروســاز بزرگ که با 
بدقولی در انجــام تعهدات 
خود در قبال مشــتریان نیز 
روبرو هستند، باعث شد که 
وزیر صنعت چند وقت پیش در خصوص واگذاری اموال 
مازاد این دو خودروساز برای جبران زیان های انباشته 
آنها اولتیماتوم بدهد. چند وقت پیش رحمانی با بیان 
اینکه فروش دارایی های مازاد با اولویت هایی که برای 
آنها تعیین شده در حال انجام است، تصریح کرد؛ اموال 
و دارایی های خودروسازان باید ظرف سالهای ٩٨و ٩٩ 

واگذار شده و فروش آنها تکمیل شود.
بر اســاس گفته وزیر صنعت زیان انباشــته ایران 
خودرو که نزدیک به ١٧ هزار میلیارد تومان و سایپا 
که ١٨ هزار میلیارد تومان است و پیش بینی شده 
است که بخشــی از این زیان با فروش اموال مازاد 
جبران شــود. اما فارغ از کوتاهی خودروسازان در 
واگذاری تمامی اموال مازاد و مقاومت آنها در برابر 
این امر، این سوال مهم مطرح است که فروش این 
اموال قادر به جبران زیان خودروسازان خواهد بود 
و یا آن را پوشــش خواهد داد؟ بر اســاس برخی از 

گزارش ها طبق آنچه خســاپا اعالم کرد کرده، قرار 
است تعدادی ملک، زمین و سهام دو شرکت را در 
مجموع و با ارزش پایه ١٢,٤٨٧,١٧٧,٥٦٣,٧٥٩ 
ریال )معادل ١٫٢ هزار میلیــارد تومان( به مزایده 

بگذارد.
پیش از این شرکت ایران خودرو هم ٢٦ فقره اموال 

مازاد خود نظیر مغازه های تجاری، خانه، آپارتمان، 
زمین و سوله را با ارزش پایه ١٢١ میلیارد تومان به 

مزایده گذاشته بود.
اما آمارهــای موجــود از میــزان واگــذار اموال 
خودروسازان در سال های گذشته نشان می دهد، 
با فرآیند فعلــی واگذاری بخش ناچیــزی از زیان 

خودروسازان با این روش، جبران خواهد شد. جدول 
زیر بخشــی از واگذاری های اموال ایران خودرو در 

سال های گذشته را نشان می دهد:

سالمیزان اموال واگذار شده

سال ٢٣.٨٩٧ میلیارد تومان

از سال ٩٤ تاکنون٤٤٦.١ میلیون تومان
 مجموع این واگذاری ها به طور کلی نشــان می دهد،  
افق روشنی روی فروش اموال مازاد خودروسازان برای 
جبران زیان آنها نیست. اما سوال اینجاست در شرایط 
فعلی که این دو خودروســاز به نقدینگی نیاز دارند، 
چگونه و با چه روشــی می توان از فروش اموال مازاد 
آنها،هزینه های تولید خودرو را کاهش داده و یا تعهدات 
خودروسازان را در قبال مشتریان عملی کرد؟ از سویی 

چه موانعی در راه تحقق این تعهدات وجود دارد؟
به اعتقاد کارشناســان مهم ترین مانع این مسئله 
عدم تمایل و میل باطنی خودروسازان به واگذاری 
اموال است. به طوری که در سال هایی که هزینه های 
تولید خودرو، پایین بود این خودروسازان درآمدها را 
صرف فعالیت های غیرتولیدی می کردند. برای مثال 
خودروسازان در سال های طالیی به جای توسعه 
محصول یا ارتقای کیفی خودروهای کنونی به خرید 

اموال غیرتولیدی یا تولیدی مازاد اقدام کرده اند.

یکی از مشــکالت بزرگ 
اقتصاد کشــور عدم توجه 
به بازار ســرمایه اســت. 
کارشناسان بازار معتقدند با 
مشوق هایی که از جمله آن 
معافیت های مالیاتی است، می توان حجم معامالت 
بازار را افزایش داد که البته در همین راســتا رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشــور از مشوق های قانونی 
 معافیــت مالی برای شــرکت های حاضر در بورس 

خبر داه است.
یکی از ایرداتی که کارشناســان بورســی به بازار 
ســرمایه می گیرند، عدم مدیریت درست این بازار 
توسط مسئوالن این حوزه و اشکاالت ساختاری در 
بازار سهام است که می تواند در ورود سرمایه گذاران 
به بورس، اثرگذار باشــد. اما جدا از این می توان با 

مشــوق هایی باعث تشویق شــرکت های بورسی و 
رونق فعالیت ها در بورس شد. در کنار معافیت های 
مالیاتــی بــه شــرکت های بورســی راهکارهایی 
مثل، اســتمهال بدهی های مالیاتی شرکت های 
بورســی در تقویت بازار ســرمایه تاثیرگذار است 
هر چند به گفته کارشناســان الزم است سیاست 
 های تشــویقی باید براساس ســاز و کار مشخص 

اعمال شود.
در همین رابطه امیدعلی پارســا رئیس ســازمان 
امور مالیاتی کشور در حاشیه نشست هم اندیشی 
فعاالن بازار سرمایه با وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در مورد مشوق های قانونی معافیت مالیاتی برای 
شــرکت های حاضر در بورس گفــت: طبق ماده 
١٤٣ قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی 
برای شرکت های حاضر در بورس ١0 درصد است 
یعنی از ٢٥ درصد مالیات  عملکرد شرکت ها فقط 
٢٢ و نیم درصد شــرکت های بورسی می پردازند. 

همچنین اگر ســهام شناور شــرکت های بورسی 
باالی ٢0 درصد باشد این معافیت تا دو برابر یعنی 
٢0 درصد قابل اجرا است و شــرکت های بورسی 
دارای این شــرایط به جای ٢٥ درصــد مالیات بر 
عملکرد فقط ٢0 درصد مالیــات می دهند و این 
مشوق خوبی برای حضور شــرکت ها در بورس و 

برخورداری از معافیت قانونی مالیات است.
شــاخص بورس طی روزهای اخیر با رشد مثبتی 
همراه بوده و کارشناســان امیدوارند، مشــوق به 
شرکت های بورسی و اصالح برخی از مشکالت بازار 

به تداوم این روند کمک خواهد کرد.
در جریــان دادوســتدها، بــازار ســرمایه تعداد 
٤میلیارد و ٨٥٢میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
٢0٢0میلیــارد تومان در ٤٥٥هــزار نوبت مورد 
دادوســتد قرار گرفت و شــاخص بورس با رشد 
٥٤٦٣واحدی در ارتفاع ٢٨٤هــزار و ١٣٨واحد 

قرار گرفت.

سایپا 1200  میلیارد     از  دارایی  خود   را   برای  خروج    از  زیان  به  مزایده  می گذارد

حراج   اموال  خودروسازان

»کسب و کار« مشوق های مالیاتی به شرکت های بورسی را بررسی می کند

بسترسازی بورس برای شرکت های شفاف

پارلمان بخش خصوصی حقانیت فعاالن 
اقتصادی را اثبات کرد

تعیین تکلیف تامین ارز ماشین آالت 
خطوط تولیدی متوقف در گمرکات

با تــالش و پیگیری اتاق بازرگانــی تهران و 
ایران، هیات وزیران در نشســت اخیر خود 
مصوب کرد ماشــین آالتی که سال گذشته 
و با نرخ ارز رســمی تا قبــل از ١٦ مرداد ٩٧ 
گشایش اعتبار شده و قبض انبارشان تا پایان 
سال ٩٧ ثبت شده است، تامین ارز و ترخیص 
شوند. به این ترتیب حداقل ٢٥0 میلیون دالر 
سرمایه گذاری بخش خصوصی روی خطوط 

تولید انجام می گیرد.
 بــا پیگیــری اتاق هــای بازرگانــی تهران 
و ایران و بــا موافقت هیات وزیــران، تأمین 
ارز برای ترخیص ماشــین آالت و تجهیزات 
خط تولیدی متوقف در گمرکات تا ســقف 
معادل ٢٥0 میلیون دالر به نرخ روز گشایش 
اعتبــار منــوط بــه تأییــد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دســتگاه اجرایی ذی ربط 
انجام خواهد گرفت. ایــن مصوبه مربوط به 
ماشین آالتی است که اعتبارات اسنادی آنها 
تا تاریخ ١٦ مرداد ١٣٩٧ گشــایش یافته و 
 دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ١٣٩٧

 باشد.
الزم به توضیح است که این مجوز برای تامین 
ارز واردات ماشــین آالت و تجهیــزات مورد 
اســتفاده در خطوط تولیدی بوده و غیرقابل 
عرضه به صــورت تجاری اســت. هم چنین 
مواردی که در زمان گشــایش مقرر بوده ارز 
مربوط از ســوی واردکننده )ارز متقاضی یا 
ارز اشخاص( تأمین شــود و نیز مواردی  که 
کاال ترخیص و تسویه حســاب با بانک عامل 
انجام پذیرفته است، مشمول استفاده از این 

مصوبه نمی شود.
احمد صادقیان درباره ســابقه پیگیری این 
مصوبه به روابط عمومی اتــاق تهران گفت: 
بانک مرکزی پس از چنــد روز، یعنی در ٢٢ 
مرداد ماه بخشــنامه دیگری صــادر کرد که 
در بند ٩ این بخشــنامه آمده بود، اعتبارات 
اســنادی که قبــل از ١٦مرداد مــاه ١٣٩٧ 
گشایش اعتبار شده و دارای فیش ارزی معتبر 
است با همان نرخ روز گشایش ترخیص شود. 
اما به فاصلــه یک هفته، بخشــنامه دیگری 
صادر شد که بند ٩را لغو کرد. مساله فعاالن 
اقتصادی این بود که توجیه فنی و اقتصادی 
واردات ماشین آالت بر اساس نرخ روز گشایش 
بوده و تغییر نرخ ارز نه تنها توجیه اقتصادی 
واردات این ماشین آالت را ساقط  می کرد که 
مقوله رقابت را هم تحت الشعاع قرار  می داد؛ 
چرا که تعدادی از واردکننــدگان دیگر تنها 
مدت اندکی پیش از مصوبات دولت توانسته 
بودند ماشین آالت خود را با نرخ روز گشایش 

اعتبار ترخیص کنند.

خبر

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هفتم،شماره 171٨| یکشنبه10 شهریورماه 139٨

سی امین همایش بانک داری اسالمی در ساختمان بانک 
مرکزی برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
این که موانع و مشکالتی در جریان کاهش شعب بانکی 
وجود دارد، گفت که این کار به سادگی قابل انجام نیست. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از ضعف ها باید 
عملکرد نظام بانکی را در این شــرایط بسیار سخت و 
پرتنش ارج گذاشت و در عین حال موانع و مشکالت را از 

سر راه برداریم نه اینکه موانع را بیشتر کنیم.
وی اضافه کــرد: امــروز بانــک داری را نمی توان با 
سازوکارهای سنتی گذشــته مدیریت کرد و این در 
حالی است که در کشورهایی که بازار سرمایه آن ها در 
اولویت قرار ندارد، بانک ها نقش محوری در مدیریت 
اقتصاد کشور دارند و شرایط نشان می دهد که اقتصاد ما 
بانک پایه است. دژپسند با تاکید بر ضرورت بهره مندی 
از تحوالت فناوری گفت: اگــر نظام بانکی بخواهد در 
اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با نظام بانک داری دنیا به 
موقعیتی دست یابد باید به این امر توجه اشته باشد که 

از بهترین فناوری های دنیا بهره مند باشد.
وی ادامه داد: عملیات سنتی هزینه تمام شده را برای 

بانک ها افزایش داده و جلوی رقابت آن ها را می گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این باور را که 
با افزایش فناوری به ســمت افزایش بیکاری و اخراج 
کارمندان می رویم را باید کنار گذاشت، اظهار کرد: این 
مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری های 
نوین ممکن است نوع شغل با پایه دانشی جدید عوض 

شود، اما به این معنا نیســت که حتما متناسب با آن 
بیکاری خواهیم داشت. دژپسند تاکید کرد: باید مقوله 
توان مندســازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای 

تقویت بانک داری اسالمی اجرا کرد.
وی با اشاره به نرخ ســود یا بهره بانکی در بانک داری 
اسالمی، گفت: کسانی که برای بهره مندی از تسهیالت 
به نظام بانکی مراجعه می کند، قطعا یک فرد ریسک پذیر 

نیست، چراکه اگر بود به بازار سرمایه مراجعه می کرد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی خاطرنشــان کرد: در 
بانک داری اسالمی نرخ ســود باید بر مبنای بازدهی 
باشد، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دامنه نوسان 
بسیار باال و ریسک زیاد است، بنابراین رفتیم به سمت 
نرخ سود ثابت.   ما باید به طور مستمر در بحث تئوریک 
کشــف نرخ ســود و در عین حال جلوگیری از ایجاد 

ریسک برای سپرده گذاران فعالیت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه رئیس کل 
بانک مرکزی با عنوان تســلط مالی مطرح می کند و 
چه مجموعه سیاست هایی که خاستگاه غیراقتصادی 
و غیرتخصصی دارد و می توانند نظام بانک داری ما را 
آلوده کند، می تواند به ســاختار بانکی ما آسیب بزند 

و در حال حاضر آنچه که در نظــام بانکی وجود دارد 
نیز به این موارد کمک می کند. دژپســند با تاکید بر 
ضرورت کاهش شعب بانکی، گفت: اگر بانک های ما به 
فناوری های نوین تجهیز شوند، آیا این تعداد شعب برای 
فعالیت بانک ها ضروری است؟ وی افزود: اگر بخواهیم 
نقش وکالت را خوب ایفا کنیم باید شعب را به طور قابل 
توجهی کاهش دهیم، اما می دانیم که این امر به سهولت 
قابل انجام نیست. دژپسند با اشاره به اهمیت رهاسازی 
بانک ها از منابع سمی و منجمد، گفت: بانک داری باید 
از بنگاه داری فاصله بگیرد، اما بنگاه ها هم باید از بانک ها 
فاصله بگیرند و در فاصله گرفتن بانک ها از بنگاه داری 
نباید با افراط نگاه کرد. رئیس کل بانک مرکزی از اجرای 
عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه و تغییر در 
نحوه امهال تسهیالت بانک ها بر اساس تصمیم شورای 

فقهی بانک مرکزی خبر داد.
وی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما 
هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می توانیم این مژده 
را به مردم بدهیم که مشکالت اقتصادی حل شده است، 
اما مهم اینجاست که تورم ٥.٥ درصدی در اسفند ماه 

سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.

همتی اضافه کــرد: یکی از نشــانه های بهبود اوضاع 
اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و به رغم سه سال 
افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی 
دیگر ٧٢ درصد حجم معامالت نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته و این باعث امیدواری اســت که شاهد 
کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان ها باشیم، 

چرا که نشان می دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین چالش های ما چالش 
بودجه است، گفت: اصالح ساختار بودجه در حال انجام 
است و دغدغه مهم ما کنترل نقدینگی و جلوگیری از 

تاثیرپذیری حجم پول در بودجه دولت است.
وی از پرداخت ١٣١ هزار میلیارد تومان تســهیالت 
سرمایه در گردش، در چهار ماهه نخست امسال خبر 
داد و گفت: ٦0 درصد از کل تســهیالت بانکی در این 

مدت به سرمایه درگردش است مربوط است.
همتی تاکید کرد: نرخ سود در بانک ها مدیریت شده 
و این نظارت بانک مرکزی اســت و من شــاهدم که 
مســئوالن نظارت برای مجامع بانک ها وقت زیادی 
گذاشتند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اجرای 
عملیات بازار باز بانکی تا پایان شــهریور ماه خبر داد 
و تصریح کرد: سیاســت های پولی چیزی جز اجرای 
عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک 
مرکزی کل های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم 
این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است 
که کل های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.

همتی درسی امین همایش بانک داری اسالمی

اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور
مسکن دیگر قدرت افزایش ندارد
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سکه به ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید
در معامالت بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۹ شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 

۱۵۲۰ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۰ هزار و ۹۱۳ تومان است.

تردید  خودروسازان در  فروش  اموال
امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو

فروش اموال مازاد و راکد یکی از راهکارها برای جبران زیان های انباشته خودروسازان بوده که شدنی است.اما موانع زیادی سر راه این مسئله وجود دارد. خودرو صنعت بزرگی است و ابعاد گسترده ای دارد. وقتی در مورد اموال مازاد و فروش آنها صحبت 
می کنیم، صحبت از ارقام چند هزار میلیارد تومانی در خرید و فروش است که چون بزرگ است روی اقتصاد کشور اثر می گذارد. برای مثال فروش چند هزار میلیارد تومان زمین، مشتری خاصی دارد و تغییرات خاصی ایجاد می کند. از سویی قرار نیست 
این اموال حراج شده و با هر قیمت به فروش برسد. به همین دلیل معموال در چنین مواردی فروشنده ها و حتی خریداران متهم به رانت و فساد می شوند. همان اتفاقی که در خصوص خصوصی سازی رخ داد و آنها را به فساد متهم کرد. هر چند در مراحل 
اولیه اعالم شد که خصوصی سازی به خوبی صورت گرفته است. ازاینرو در کارهای بزرگ با چنین مانع و مشکل بزرگی روبرو هستیم. آن هم در شرایط فعلی که زمینه اتهام زنی وجود دارد. ابعاد اموال خودروسازان نیز زیاد و فروش هم سخت است و در 
شرایط کنونی مشتری به سختی پیدا می شود. هر چند باید تاکید کرد فروش این اموال، زیان ها را جبران می کند و کاری شدنی است. به همین دلیل در شرایط فعلی الزم است اسباب این واگذاری ها را فراهم کرده و شرایط را تسهیل کنیم. از جمله این 

موارد اعطای واقعی اختیار فروش به خودروسازان است. ممکن است بپرسید مگر صاحبان این اموال خودروسازان نیستند؟ درست است. اما شرایط اتهام زنی باعث تردید خودروسازان در فروش اموال مازاد می شود.

کاهش هزینه مبادالت در بورس
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه

زمانی که مالیات بر ارزش افزوده  توسط دولت و مجلس تصویب شد، یعنی بعد از گذشت مدتی که مالیات بر ارزش افزوده جایگاه خود را پیدا کرد، قرار بود متناسب با مالیات بر ارزش افزوده از مالیات بر عملکرد شرکت ها کاسته شود. در حال حاضر مالیات بر عملکرد به ویژه از شرکت هایی دریافت می شود 
که عملکرد شفاف تری دارند. اگر شرکت ها میزان سهام شناور را افزایش دهند، میزان معافیت مالیاتی تاثیر مثبتی روی بازار دارد و البته سودآوری هر سهم نیز در این روند، اثرگذار است. ولی نکته اصلی این است که ما بتوانیم هزینه مبادالت در بازار سرمایه را کاهش داده و بازار را برای ورود سرمایه گذاران 
جذاب کنیم. مشوق مناسب تر این بود که مالیات نقل و انتقال که قبال به یک دهم درصد کاهش یافته بود، کاهش پیدا کند تا هزینه مبادالت در بازار سرمایه کاهش یابد  و کاربرد سازمان بورس و کارمزدهای مربوط به کارگزاری به نوعی تغییر کند و ما شاهد کاهش هزینه مبادله در بورس باشیم. چیزی که 
بازار سرمایه برای هماهنگی با بازارهای جهانی به آن نیاز دارد. مورد دیگر آنکه بهتر است ٢0 درصد مالیات بر عملکرد شرکت های بورسی به ١٥ درصد کاهش پیدا کند که اثر بسیار مثبتی بر بورس می گذارد و ورود شرکت ها به بورس را تسهیل می کند. به عبارتی جذابیت بورس برای افزایش شرکت های 

بورسی را باال می برد. به عبارتی باید تاکید کرد  این معافیت ها باعث جلب نظر شرکت های شفاف به سمت بورس می شود. اما در حال حاضر این جذابیت در بازارهای واسطه گری و داللی است. در حالی که بازار سرمایه نه فرار مالیاتی دارد و نه غیرشفاف است.
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آگهی ابالغ اجرائیه به جمشید سام دلیری
بدین وســیله به آقای جمشــید ســام دلیری فرزند عزیزاله شماره شناســنامه 30 و 
ملی 4839875952 ابالغ می شــود که  بانک ملی به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 
6602858811002 جهت وصول طلب مبلــغ 147/010/081ریال تا تاریخ 1397/12/12 به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ  مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9700391 در این اداره تشکیل شد و 
طبق گزارش مورخ 1397/12/23مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس
ابراهیم حسین زاده استخر بی جار

م الف: 98/180/9336
تاریخ انتشار : 1398/06/10

سهم شرق اســتان کرمان 
در تولید خرمــا ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
هزار تن و ســهم جنوب نیز 
۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن براورد 
می شود اما در سال جاری به 
دلیل افزایش شــدید دمای هوا و ماندگاری هوای گرم 
فقط در شرق این اســتان ۶۵ هزار تن محصول بر روی 
نخل ها خشکیده است. این ماجرا موجی شده تا بسیاری از 
خانوارهایی که از این راه کسب درآمد داشته اند زمینگیر 
شوند. سیاست های تولید در ایران نامناسب است و در 
برنامه ریزی ها اصوال به حمایــت از تولید بهای زیادی 
 داده نمی شود. به عنوان مثال در سال جاری که گرمای 
بی سابقه ای در کشور حاکم شد سیاستی برای از بین 
رفتن محصول خرمای این استان وجود نداشت و بخش 
اعظمی از این خرماها در گرمای بی سابقه نابود شده اند. 
حال با انتشار این خبر در حالی که ماه محرم آغاز شده 
شاهد کمبود و به دنبال آن گرانی این کاالی پرمصرف 
در بازار خواهیم بود. هرچند قیمت این کاال در ماههای 
گذشته تا کنون با افزایش ۶۰ تا 7۰ درصدی از نخلستان 
ها تا بازار روبرو بوده است اما با این اتفاق به طور حتم شاهد 
گرانی های دنباله دار در بازار پرمصرف این کاال خواهیم 

بود. از سوی دیگر هزاران نفر با این اتفاق بیکار شده اند و 
درآمدی برای گذران زندگی ندارند. 

 یاور محمدی یکی از تجار فعال در بازار خرما است که 
می گوید: عمق خسارت ها در نخلستان های شرق کرمان 
به شدت باال است، اکثر مردم نمی دانند باید چگونه امور 
سال جاری را بگذرانند ضمن اینکه با اجرای سیاست 

اشتباه دولت در خصوص ممنوع کردن صادرات خرما 
در ماه رمضان عماًل خرمای ســال گذشته کشاورزان 
روی دستشان ماند و در ســردخانه ها وجود دارد و هر 
روز برای نگهداری این محصول اجاره ســردخانه ها را 
پرداخت می کنیم و مشتری خارجی هم وجود ندارد. 
وی افــزود: از دولت می خواهیم برای جبران اشــتباه 

سال گذشته در سال جاری به یاری کشاورزان بپردازد. 
کشــاورزانی که به توصیه های کارشناسان کشاورزی 
توجه کرده بودند خسارت کمتری دیده اند اما در برخی 
از نخلستان ها تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد شده است. 
عباس سعیدی، رئیس جهاد کشاورزی شمال استان 
کرمان نیز اظهارداشت: متاسفانه خسارت قابل توجهی 
به نخل داران شرق اســتان کرمان وارد شده است. وی 
تصریح کرد: کشاورزانی که به توصیه های کارشناسان 
کشاورزی توجه کرده بودند خسارت کمتری دیده اند 
اما در برخی از نخلســتان ها تا ۱۰۰ درصد خســارت 
وارد شده است. سعیدی دلیل این پدیده را ماندگاری 
گرمای هوا در شرق استان کرمان و وزش بادهای گرم 
دانست. وی گفت: میزان دقیق خسارت ها هنوز برآورد 
نشده و اقدامات الزم در حال انجام است، از کشاورزان 
می خواهیم برای دریافت خســارت های خشکیدگی 
خوشه خرما به بیمه ها مراجعه کنند. وی گفت: بیشترین 
خسارات در تیر و مرداد ماه وارد شده است و بم، نرماشیر، 
ریگان و فهرج شــاهد حجم باالی خسارت ها هستند. 
سعیدی گفت: گرما در سه روز پی در پی بسیار باال بود 
و طوفان های مکرر شن و بادهای گرم هم سبب تشدید 
خسارت ها شــده است اما در تالش هســتیم در کنار 
پرداخت ۱۰۰درصدی بیمه ها تسهیالت حمایتی را نیز 
در اختیار کشاورزان قرار دهیم که امیدواریم با همکاری 

مسئوالن میسر شود.

اقتصاد خانوارهای جنوب و شرق كرمان با نابودی ۶۵ هزار تن خرما از بین رفت

بیکاری هزاران نخلدار  را  تهدید  می کند
افزایش 70 درصدی قیمت خرما از نخلستان تا بازار

 احتمال افزایش مجدد قیمت خرما در بازار وجود دارد
حبیب ا... نیکزادی پناه، نماینده مجلس

اینکه شاهد افزایش بی سابقه قیمت خرما از نخلستان ها تا خرده فروشی ها هستیم نشانه ضعف نظارت و رسیدگی بر بازار است. متاسفانه این روند در تمام بازارها مشاهده می شود اما در بازار خرما با توجه به رسیدن دو ماه پرمصرف 
نمی توان از این موضوع به سادگی گذشت. این در حالی است که به دلیل ضعف شدید نظارت بر بازار، افزایش قیمت خرما ماه هاست وجود دارد اما باید به این اتفاق رسیدگی شود. به عبارتی ضعف و کاستی در بخش نظارت بر 
بازار وجود دارد و زمانی که کاالیی بین واسطه ها و دالالن چند دست می گردد  نهایتا با قیمت باالیی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. از سوی دیگر در سال جاری متاسفانه بخش اعظمی از محصول خرمای نخلستان های  
کرمان از بین رفته و این نتیجه نداشتن برنامه های تولید مشخص و مناسب است. نخلداران در کرمان با تولید خرما امرار معاش می کنند و نمی توان منبع درآمد دیگری در حال حاضر برای این افراد ایجاد کرد. نخلستان های 
کرمان در مدت اخیر با تاثیرپذیری از گرمای بی سابقه محصوالت خود را از دست داده اند و با توجه به ایام پرتقاضا احتمال افزایش مجدد قیمت خرما در بازار وجود دارد. با وجود آنکه اعالم شده بود کمبود خرما در بازار وجود ندارد 
و تولید این محصول به اندازه کافی برای تأمین نیاز داخل و صادرات بوده است اما قیمت انواع خرما از فروردین ماه تا کنون هشت برابر افزایش یافته است. در این رابطه ضرورت دارد تکلیف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مشخص شود چراکه بر اساس قانون مسئولیت کنترل بازار محصوالت کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اما با صدور برخی صورت جلسه ها موجب بروز اختالالتی می شوند که این پیامدها را به دنبال 

دارد. سازمان جهاد کشاورزی باید از کشاورزان در زمینه خرما حمایت بیشتری انجام دهد تا کشت این محصول با توجه به پتانسیل های استان افزایش یابد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات با اعالم ضرب االجل ۴۵ روزه به اپراتورهای 
ارتباطی گفت: دسترسی به سامانه اندازه گیری کیفیت 
خدمات اینترنت عمومی می شــود. وزیر ارتباطات در 
مراسم رونمایی از سامانه سنجش کیفیت شاخص های 
شبکه ملی اطالعات به اپراتورهای ارتباطی مهلت داد که 
کیفیت سرویس خود را افزایش داده و نقاط دارای مشکل 

شبکه خود را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه این سامانه بیش از ۴ ماه است که آماده 
سازی شده و در حال استخراج اطالعات است، افزود: با 
این وجود شاهد ارتقای ویژه ای در فرآیند شبکه نبودیم 
و با توجه به گزارش های کیفیتی که از سوی رگوالتوری 
ارائه می شود بهبود کیفیت به صورت ملموس مشاهده 
نشد به همین دلیل تصمیم گرفتیم این سامانه از امروز 
به صورت آزاد در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب که تا 
۴۵ روز این سامانه تنها برای اپراتورهای ارتباطی قابل 
مشاهده اســت و از ۴۵ روز آینده برای کل کاربران در 
دسترس خواهد بود.وزیر ارتباطات با بیان اینکه از طریق 
این سامانه تمام آنچه در شبکه ارتباطی کشور قابل وقوع 
است، دیده می شود، تصریح کرد: طی ۴۵ روز اپراتورها 
زمان دارند که برای بهبود شرایط تالش کنند و کارنامه 
خود را ببینند. پس از آن این کارنامه به صورت عملی در 
اختیار تمام کاربران قرار می گیرد تا دو هفته یک بار نیز 

خروجی این سامانه از سوی رگوالتوری منتشر می شود.
آذری جهرمی با انتقاد از وضعیت کیفی شبکه ارتباطی 
کشور گفت: امروز شاهدیم در اندازه گیری نسل سوم 
موبایل، اپراتور اول در برخی از نقاط یک ســوم کیفیت 
اپراتور دوم را دارد و این در حالی است که در حوزه نسل 
چهارم موبایل، کیفیتی ۴۰ درصد بیشتر از اپراتور دوم 
دارد. این نشــان می دهد که بهبود گسترده در شبکه 
نسل چهارم این اپراتور رخ داده و ایراد گسترده ای روی 
نسل سوم وجود دارد. در این حال ســایر اپراتورها نیز 
موضوعات مشابه این دارد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
عمده گالیه مردم کیفیت اینترنت به دلیل اســتفاده از 
ابزارهای دور زدن فیلترینگ است، یادآور شد: ما معتقدیم 
کیفیت شــبکه ارتقا پیدا کرده اما به دلیل این که تعداد 
زیادی از مردم از ابزارهای دور زدن فیلترینگ اســتفاده 
می کنند، این موضوع اثر جدی روی نارضایتی کاربران 
داشته اســت. آذری جهرمی افزود: میان شاخص های 
کیفی شبکه و تجربه کاربران فاصله عمیقی وجود دارد و 
با وجود اینکه سنجه های شبکه در وضعیت مناسب است 
اما شکایت مردم نشــان می دهد که از کیفیت و سرعت 
شبکه راضی نیستند. ما مسئول استفاده از فیلتر شکن 
نیستیم و معتقدیم فیلترینگ اثر جدی روی نارضایتی 

کاربران داشته است.

پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمام 
درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان 
نظام است، گفت: کم بودن درآمدهای مالیاتی ناشی 
از معافیت ها و فرارها و اجتناب های مالیاتی است. 
۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، 
فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات 
معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص 

نیست چگونه است
 رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تجدیدنظر 
در پایه، نرخ و معافیت هــای مالیاتی، گفت: تمام 
درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان 

نظام است.
امیدعلی پارسا امروز شنبه نهم شــهریور ماه در 
نشست هم اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
فعاالن بازار سرمایه، اظهار داشت: در کشور ما سهم 
مالیات از GDP بین 7 تا ۸ درصد است در حالی که 

این عدد در کشورهای پیشرفته بسیار باالتر است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیــان اینکه تمام 

درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان 
نظام است، گفت: کم بودن درآمدهای مالیاتی ناشی 

از معافیت ها و فرارها و اجتناب های مالیاتی است.
پارســا گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون 
بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و 
ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت 

کلی که مشخص نیست چگونه است.
وی با بیان اینکه ساماندهی معافیت های مالیاتی در 
دستور کار است، افزود: گسترده بودن میزان فرار و 
اجتناب های مالیاتی نیز مشکل دیگر ما است که 
گاهی افراد برخالف قانون عمل می کنند و گاهی نیز 

از مفرهای قانون موجود استفاده می کنند. 
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید با دقت بیشتری 
در بخش های پایه، نــرخ و معافیت های مالیاتی 
تجدیدنظر کنیم که البته این موضوع در دستور کار 
است. پارسا تصریح کرد: قبال وضع کشور به گونه ای 
بود که کمتر به مالیات پرداخته شد اما هم اکنون 

جایی برای تساهل نیست.

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت خارجه 
 گفت: ما در وزارت امور خارجــه آمادگی داریم با 
شــرکت های دانش بنیان ارتباط بگیریم و آنها را 
به سرمایه گذاران خارجی معرفی کنیم.غالمرضا 
انصاری در هفدهمین اجالس سالیانه و جشنواره 
برترین های پارک فنــاوری پردیس که با حضور 
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری برگزار 
شــد، گفت: دانش و تکنولوژی همواره پایه های 
اقتصاد دانش بنیان هستند.وی افزود: یکی از آثار 
انقالب اسالمی در ۴۰ ســال گذشته که همراه ما 

بوده اعتماد به نفسی است که به ملت ایران داد.
به گفته وی، اقتصاد دانش بنیــان دو ویژگی در 
کشــور دارد که مهمترین آن بر اســاس شعار ما 
می توانیم و اعتماد به نفس نتیجه گرفته شــده از 
انقالب است؛ ما به این افتخار می کنیم و راه نجات 
و گسترش نفوذ انقالب اسالمی دانش و توانمندی 
علمی اســت.به گفته انصاری، ویژگی دیگر وجود 
قشــر جوان با فکرهای نو و توانمندی های باال به 
دانش روز با اراده قوی همچون اراده بسیجی های 

اول انقالب در کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار ســرمایه می 
تواند 7۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی بلند مدت بنگاه های 
اقتصادی را عهده دار شــود که البتــه اکنون فاصله 
زیادی با این هدف داریم. »فرهاد دژپســند« عصر 
شنبه در نشســت فعاالن بازار سرمایه افزود: در همه 
دنیا هزینه های حاکمیتی دولت از طریق درآمدهای 
مالیاتی تامین می شود که ما نیز باید چنین کنیم. وی با 
بیان اینکه من هم وزیر اقتصاد و هم وزیر دارایی هستم، 
افزود: به عنوان وزیر دارایی باید به دنبال راهکاری باشم 
که درآمدهای مالیاتی برای پوشش هزینه های بخش 
حاکمیتی افزایش یابد اما به عنوان وزیر اقتصاد نیز باید 
تالش کنم پویایی و بالندگی اقتصاد حفظ شود. وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعمال تخفیف های 

مالیاتی به سادگی امکان پذیر نیست، گفت: درباره 
وضع و یا معافیت مالیاتی مجلس باید تصمیم گیری 
کند. دژپســند به نقش بازار سرمایه در اقتصاد اشاره 
کرد و افزود: به رییس جمهوری پیشنهاد دادم که از 
سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیر شود که این اقدام 
نشان دهنده جایگاه ویژه بازار سرمایه در اقتصاد است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: البته به نظرم 
بازار سرمایه نسبت به سهمی که باید در تامین مالی 
بخش اقتصاد داشته باشد فاصله زیادی دارد. دژپسند 
ادامه داد: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و همچنین 
سایر مشکالت، بهترین راه برای تامین مالی این است 
که به سراغ بازار سرمایه برویم تا عالوه بر تامین مالی، 

نقدینگی را نیز به مسیر درستی هدایت کنیم.

خیلی ها دیگر عادت کرده اند 
هنگام بازگشــت از ادارات، 
محــل کار، دانشــگاه و ... از 
دستفروش ها کاالهای مورد 
نیاز خود را تهیه کنند. پای 
صحبت مردم که بنشــینی اکثریت آنها با این پدیده 
 رابطه خوبی دارند و از آنها اجنــاس زیادی خریداری 
می کنند. اما در این بین هستند کسانی که به این پدیده 
اعتراض دارند و آن را پایمال شــدن حقوق شهروندی 
خود می دانند. به دنبال این قضایا و اتفاقاتی که روزانه در 

رابطه با برخورد ماموران با دستفروشان داریم ضروری 
به نظر می رسد که ارگانهای مرتبط برای حل مشکل 
این افراد چاره ای اساسی بیندیشند. اما در این رابطه طی 
روز گذشته نشست دستفروشان مترو با مدیران شهری 
برگزار شد و دستفروشان اعالم کردند خواستار شغل 
پایدار از مسؤوالن هستند. ولی مدیران شهرداری می 
گویند؛ ما تنها مجری برنامه ها هستیم و کلید اصلی رفع 
مشکل دست شورای شهری ها است. علی پیرحسینلو 
مشــاور فرهنگی و اجتماعی معاونــت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران خطاب به دستفروشان گفت: 
بنای شهرداری بر این است که تالش کنیم راه حلی پیدا 
شود تا مشکل مردم، دستفروشان و شهرداری برطرف 
شــود. اما در حال حاضر در این گفت وگوی صمیمی 

فقط یک ضلع این مثلث حضور نداشــت. وی افزود: 
مسئولیت شهرداری فراهم کردن حمل و نقلی راحت، 
سریع و آسان برای مردم است اما نظرسنجی ها نشان 
می دهد که مسافران نیز نسبت به حضور دستفروشان 
دغدغه هایی دارند و برخی از آنها از فعالیت آنها ناراضی 
هســتند. اگر تدبیری صــورت می گیــرد باید همه 
 جانبه باشــد و صرفا مطرح کردن مشکالت، راه حلی 

فراهم نمی کند.
مشــاور معاون شــهردار تهران با بیان حدیثی از امام 
علی )ع( مبنی براینکه "هیچ امتی رستگار نمی شود 
مگر اینکه حق مردم از حاکم بدون لکنت زبان گرفته 
شــود" گفت: در پیگیری حقمان قرار نیست لکنت 
زبان داشته باشــید. همه می دانند که دستفروشان از 

سر ناچاری فعالیت می کنند اما اشــتغال شما نباید 
باعث تضییع حق دیگران شــود. پیرحسینلو با اشاره 
به اینکه  در شهرداری و هیچ کجای دیگر فردی حق 
توهین و تعدی به دیگری را ندارد، تصریح کرد: قرار شد 
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو فکری برای کاالها 
و بار شما کند اما ما با چند مسئله روبرو هستیم که اگر 
نتوانیم برای آنها تدبیری کنیم اوضاع ادامه پیدا می کند 
متأسفانه درحال حاضر شرایط بدتر و نارضایتی مردم نیز 
از فعالیت دستفروشان بیشتر شده است. وی افزود: مترو 
محل کسب و کار نیست بلکه محل جابجایی مسافران 
است و اگر از ســر ضرورت به این فعالیت روی آورده 
اید باید موقت باشــد. بنابراین باقی ماندن همیشگی 

دستفروشان در مترو راه حل منطقی نیست.

ایجاد شغل پایدار برای دست فروشان بر دوش كدام متولی است؟

پاسکاری دست فروشان میان سازمان ها

باید بسترهای شغلی  برای دست فروشان ایجاد شود
میثم موسایی، اقتصاددان

 با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی که در کشور وجود دارد پدیده دستفروشی پدیده ای غیرمعمول نیست. امروز بیشتر جوانان ما که جوانان تحصیلکرده ودانشگاهی هستند به دلیل نبود شغل و فرار از بیکاری و امرار معاش جذب 
تاکسی های اینترنتی شده اند. این خوشبینانه ترین حالت ممکن است چراکه باید در نظر داشت تعداد افرادی که خودرو برای اشتغال در این بخش را ندارند بسیار بیشتر از کسانی است که جذب این کسب و کارها شده اند. بنابراین افرادی 

که شرایط این گونه اشتغال را ندارند اقدام به دستفروشی می کنند و نمی توان به این پدیده که در خوشبینانه ترین حالت کمترین و قابل قبول ترین آسیبی را به خیل بیکاران وارد می کند اعتراض داشت.
این در حالی است که سابقه دستفروشی به سالهای سال قبل در کشور باز می گردد. بنابراین تقاضا برای این مشاغل هم وجود داشته است. هم چنین تا مادامی که  قاضا نباشد عرضه پا نمی گیرد. نیاز وجود دست فروش در سطح شهر، یک نیاز 
دو طرفه در جامعه است که امروز شاهد پذیرش آن از سمت جامعه نیز هستیم. تنها تفاوت این دستفروشی با دستفروشی های گذشته این است که اگر امروز کسی اقدام به ورود به این شغل می کند چاره ای این ندارد و باید برای درآمدزایی 
 و امرار معاش خود و یا خانواده خود این گزینه را انتخاب کند. اگر متولیان با این پدیده مخالفت دارند و یا اعتراضات زیادی بر آن وارد است اول باید بسترهای شغلی را برای این افراد ایجاد و آنها را روانه بازار کار کنند. تنها صحبت و گفتگو 
نمی تواند راهی برای حل این مشکل باشد. امروز دســتفروش فردی است که نیاز به شــغل دارد و باید برای این افراد کار ایجاد کرد. به طور حتم تا مادامی که افراد شغلی نداشته باشند و نتوانند کسب درآمد کنند چاره ای جز انجام 
واسطه گری و دستفروشی و قاچاق ندارند . نیاز وجود دستفروش در سطح شهر، یک نیاز دو طرفه در جامعه است. به موجب رفع نیاز، هم راه درآمد برای عده ای  می شود و هم به کاهش هزینه شهروندان و صرفه جویی در زمان آن ها 
 کمک می شود.  در خیلی از شهرهای ایران محصوالت کشاورزی از طریق وانت بارها عرضه می شود که این خود نوعی از دستفروشی است. دست فروشان بار بخش خدماتی در اقتصاد کشور را به دوش می کشند و حضور و فعالیت آن ها

 اجتناب ناپذیر است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات مطرح كرد

افت کیفیت اینترنت به دلیل ابزارهای دور زدن فیلترینگ

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم كرد:

هدفگذاری برای سهم ۸۰ درصدی بورس در تامین مالی بنگاه ها

آمادگی وزارت امور خارجه برای ارتباط با  دانش بنیان ها

رئیس سازمان مالیاتی: 

تمام مالیات دریافتی، نصف حقوق کارکنان نظام را تامین می کند
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یکــی از بحث هایی که 
طی چنــد مــاه اخیر 
دوباره بر سر زبان هاست، 
ارزهــای  موضــوع 
دیجیتال اســت. زمانی 
که ســال گذشــته موضوع ارز دیجیتال در ایران 
جریان یافت، بانک مرکزی اعالم کرد »به کارگیری 
ابزار بیت کوین )Bit Coin( و سایر ارزهای مجازی 
در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.« اما 
پیش از آن وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات از 
پیاده سازی آزمایشــی اولین ارز دیجیتالی کشور 
توسط پســت بانک و عرضه به نظام بانکی خبر داد 
و البته وزارت صنعت نیز استخراج ارز مجازی را به 

عنوان یک صنعت اعالم کرد. اســتخراج ارزهای 
رمزینه به دلیل مصرف زیاد برق مورد انتقاد بوده 
و از طرف دیگر قانون گذار با ُکندی و سســتی در 
تدوین قوانین فعالیت در حوزه رمزارزها با ایجاد 
ممنوعیت و برخوردهای سلبی، فعاالن این حوزه 
را در ادامه راه بالتکلیف کرده اســت. هرچند گفته 
می شود رویکرد دولت در این زمینه، ادامه فعالیت 
استخراج رمزارزها، به دو شرط واقعی سازی نرخ برق 
و تعهد به بازگشت ارز است؛ اما همچنان هیچ قانون 
و چارچوب مشخصی برای فعاالن این حوزه در نظر 
گرفته نشده است. ظرف چند ماه گذشته دستگاه 
قضا نســبت به پلمب و مصادره مراکزی که تمامی 
سخت افزارها را برای اســتخراج بیت کوین نصب 
کرده اقدام کرد، از این رو  سرمایه گذاران این حوزه 

بالتکلیف مانده اند.
هیات دولت سیزدهم مرداد ماه در تصویب نامه اي، 

آیین نامه فرایند ماینینگ رمزارزهــا را تصویب و 
معاون اول رئیس جمهوری آن را ابالغ کرد؛ براساس 
این تصویب نامه، استخراج ارزهاي رمزنگاري شده با 
اخذ مجــوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز 
است و مراکز اســتخراج رمزارزها، به عنوان واحد 
تولید صنعتي شناخته شــده و مشــمول مقررات 
مالیاتي خواهند بود؛ اما درصورتي که فعاالن در این 
صنعت، ارز حاصل از استخراج رمزارزها را براساس 
ضوابط بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران به 
چرخه اقتصادي کشور بازگردانند، مشمول مالیات 
با نرخ صفر خواهند بود. در همین راستا روز دوشنبه 
هفته جاری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد ابالغیه بانک مرکــزی در مورد رمزارزها 
ابطال شــد. در این زمینه مقرر شــد بــا همکاری 
ســازمان فناوری اطالعات ایران و سازمان بورس 
و اوراق بهادار سند توســعه ای برای نشر کریپتوها 

تدوین و ابالغ شود. در حالی که ابطال ابالغیه بانک 
مرکزی در مورد بیت کوین تایید شد، چند ساعت 
بعد در همان روز روابط عمومــي بانک مرکزي در 
اطالعیه اي درباره ارزهاي دیجیتال اعالم کرد: مفاد 
ابالغیه چهار بندي ارز دیجیتال بانک مرکزي به هیچ 
عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزي که 
در این ابالغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت 
مربوط به ارزهاي دیجیتال در حوزه پولي را روشن 

مي کند. 
کشمکش بین بانک مرکزی و ســازمان ارتباطات 
و فناوری اطالعات بر ســر قانون گــذاری در حوزه 
رمزارزها نشــان می دهد هنوز قانون گذار واحد در 
این رابطه وجود ندارد و از طرفــی آنچه در مصوبه 
چهار بندی دولت در این مورد شرح داده می شود، 
به اعتقاد فعاالن این حوزه بسیار کلی و پرابهام است. 
از جمله این ابهامات تعرفه برق مصرفی ماینینگ 

است. در حالي که دولت تعرفه برق صادراتي را براي 
آنها در نظر گرفته، فعاالن ماینینگ بر این باورند که 
اگر ماینر به عنوان یک صنعت شناخته شده است، 
بنابراین باید تعرفه برق صنعتي را هم بپردازد. این در 
حالي است که دولت بر این باور است که اختصاص 
تعرفه هاي ارزان برق براي رمزارزها حقوق ســایر 

صنایع را پایمال مي کند. 
از سوی دیگر اعضاي ســازمان مردم نهاد »انجمن 
بالك چین ایران« ضمن انتقاد از اخباري که دالیل 
افزایش مصــرف برق را اســتخراج رمزارز ها اعالم 
مي کنند، از دوگانگي برخورد مســئوالن انتقاد و 

تقاضا کردند قانوني شفاف در این حوزه ابالغ شود. 
آنها همچنین پیشنهاداتي را هم به وزارت نیرو ارائه 
کرده اند. آنچه در این میان باید به آن توجه داشت، 
این است که استارت آپ ها و فعاالن حوزه رمزارز و 
فناوری بالك چین با نبود قانون دقیق مواجه هستند 
که این عامل به خودی خود ســبب کند شدن روند 
رشد و بلوغ این صنعت می شــود و این عامل باعث 
شده تا افراد و سرمایه گذاران مشتاق در این حوزه 
سردرگم باشند. متأسفانه دســتگاه متولی در این 
زمینه کوتاهی کرده و باید هرچه سریع تر اظهارنظر 

کارشناسی خود را درباره تولید آن ارائه دهد.

»كسب وكار« سردرگمی فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها را بررسی می كند  

اختالف   نظر   دولتی  ها   در  مورد  رمز ارزها
بیت كوین و استخراج ارز دیجیتال؛ كسب وكاری پرسود؛ اما برای خودی ها                                                                لزوم شفاف سازی و وضع قانون براي رمزارزها

مقاومت بانک مرکزی برای لغو بخشنامه ماینینگ
افشین کالهي، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران

هیات دولت در مورد بحث ماینینگ آن را پذیرفت و مصوب کرد و آیین نامه ای برای آن در حال تدوین است که به عنوان صنعت شناخته شود تا کسانی که در این حوزه فعال هستند، بتوانند مجوز بگیرند و 
در این صنعت فعالیت کنند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد برای ماینینگ است و آن، این است که روی تعرفه های برق برای این حوزه وزارت نیرو نظر عجیبی دارد چون نرخ برق صادراتی برای این 
صنعت در نظر گرفته؛ یعنی آن موضوعی که مزیت نسبی این کار هست به نوعی این گونه از بین می رود. ضمن اینکه برق در کشور چند نرخ مصوب و رسمی دارد، از جمله برق کشاورزی، صنعتی، خانگی 
و... نمی شود ناگهان نرخی که وجود خارجی ندارد را برای یک صنعت خاص بگذارند. حتی اگر برای این صنعت سوبسید اختصاص یابد برای صنایع دیگر هم هست. چرا باید در این مورد شرایط خاص باشد؟ 
روی این موضوع ما مشکل داریم. موضوع دیگر خرید و فروش رمزارزهاست که بانک مرکزی در بخشنامه خود این کار را ممنوع اعالم می کند. شما اگر ماینینگ کنید و آن را به سود برسانید، حق فروش آن را ندارید یا حق تبادل 
ندارید. در مورد این موضوع بین بانک مرکزی و هیات دولت جدل هست چون رئیس جمهوری به بانک مرکزی برای لغو آن بخشنامه نامه زده است. اعالم هم شد که لغو شده؛ ولی بانک مرکزی زیر بار نرفته است. در آینده هم 
مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد؛ ولی ما امیدواریم این موضوع حل شود. بخشنامه لغو شود یا رسماً اعالم شود.بالتکلیفی در این حوزه بدتر از بی قانونی است. قباًل که ما قانون نداشتیم، همه به سمت این حوزه می رفتند و در 
آن مورد فعالیت می کردند. یک سری دستگاه های ماینر به صورت رسمی به کشور وارد شد و کسی در این مورد برنامه ای نداشت و یک سری غیرقانونی وارد شد و مردم در این زمینه وارد شدند. در حال حاضر فعاالن این حوزه 
بالتکلیف هستند که این کار مجاز است یا غیرقانونی و وقتی تولید شد تبادالت آن را چه کنند. این هم نمی شود که بگویند شما یک کاالیی را تولید کنید؛ ولی حق فروش آن را ندارید. پس برای فروش این کاال مثل کاالهای دیگر 
تولیدشده چه کار کنند؟ باالخره باید این مشکل حل شود. متأسفانه در کشور ما این مشکل همیشه وجود داشته که تصمیم گیری دیر انجام شده است؛ یعنی ما تصمیم نمی گیریم و ناگهان بعد مدت ها آن را ممنوع می کنیم. 
در واقع مقابله می کنیم. این مخالفت ها در یک جایی ادامه پیدا نخواهد کرد یا حداقل کاربری خود را از دست می دهد. این مخالفت ها فقط لطمه می زند به اینکه یک صنعتی به صورت رسمی و قانونی در کشور انجام نشود. 

سردرگمی فعاالن حوزه رمزارز
یاشار راشدی، توسعه دهنده نرم افزار در حوزه بالک چین

اولین مطلب این است که هنوز ما دقیقاً متوجه نشدیم کدام ابالغیه بانک مرکزی ابطال شده چون بانک مرکزی سه اطالعیه در این حوزه تاکنون داده است. یکی از آن ها بخشنامه ای بود که سال گذشته شورای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی و بانک ها داد و به نظر می رسد منظور آن نیست. بهمن ماه سال 
97 دوباره پیش نویس سیاست نامه های بانک مرکزی را این بانک اعالم کرد که آن هم تبدیل به ابالغیه نشده بود که همه ملزم به رعایت آن باشند و هنوز در حد پیش نویس بود و فعاالن این حوزه هم نظراتی را در آن مورد دادند و اصالحاتی در مورد آن درخواست داشتند که انجام شود. یک ابالغیه چهار بندی هم حدود یک الی دو 
ماه پیش اعالم شد که به یک سری مفاد پیش نویس و به عالوه یک سری تغییرات دیگر اشاره داشت. در آن پیش نویس نوشته بود که انتشار هر گونه رمزارز با پشتوانه ریال و دالر در انحصار بانک مرکزی است و انتشار رمزارز با پشتوانه طال و فلزات گرانبها با مجوز بانک مرکزی برای بانک ها مجاز است که در آن آیین نامه چهار بندی 
که اخیراً منتشر شد آن مورد را نیز کامالً ممنوع کرده بود که با پیش نویس تناقض داشت. آقایان چند وقت پیش به صورت شفافی اعالم کردند که کالً خرید و فروش رمزارزها برای افراد حتی افراد عادی ممنوع است در صورتی که تاکنون هیچ مستندی نداشتیم که به آن اشاره داشته باشد. یک سری شرکت ها در این حوزه در حال 
فعالیت بودند از جمله »کنسرسیوم ققنوس« و »رمزارز پیمان« که پشتوانه طال داشت و باعث شد روی فعالیت آنها تاثیر بگذارد و عقب بیفتند. بیشترین تاثیر را آنجا داشت و پس از آن باعث تردید افراد عادی در خرید و فروش رمزارزها شد چون ریسک احتمالی خرید و فروش رمزارزها به عهده خود افراد است و بانک مرکزی آن را تضمین نمی کند ولی 
در صحبت های شفاهی هم که انجام شد، گفتند که احتمال ریسک های قانونی هم ممکن است داشته باشد. این هم باز یک تاثیر منفی در بازار کریپتوکارنسی در ایران داشت که افراد خرید و فروش را با تردید انجام می دادند و حجم خرید و فروش ها تا حد زیادی کم شد. چند روز پیش خبر رسید که این ابالغیه از طرف سازمان فناوری اطالعات ابطال 
شد و دوباره بانک مرکزی اطالعیه داد که لغو نشده است. سازمان فناوری اطالعات نامه ای را منتشر کرد که نامه از طرف سرپرست نهاد رئیس جمهوری خطاب به آقایان جهرمی و فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی بود که آنجا هم نامه ای برای لغو ابالغیه داشتند که گفته بود لغو شد و دوباره توسط بانک مرکزی تکذیب شد. هنوز به نظر می رسد 
اختالفی بین این دو نهاد وجود دارد و کامالً مشخص نیست که در حال حاضر وضعیت چیست و آن ابالغیه درست است یا تکذیب شده است. هنوز واقعاً فضای ابهام وجود دارد. موانع این است که اتفاق بدی در این فضا از جانب رگوالتورها در حال وقوع است. از طرف دیگر نهادهای مختلفی در مورد رمزارزها اظهار نظر می کنند و ضرر آن را فعاالن این 
حوزه می بینند. حدود 28 نهاد در مورد این حوزه اظهار نظر کرده اند و این باعث سردرگمی فعاالن این حوزه شده است. درخواست ما این است که فعاالن با یک نهاد سر و کار داشته باشند و ارتباط بگیرند. در کشورهای مختلف سیاست های شفاف و مشخصی در این حوزه وجود دارد. اگر قانونی در یک حوزه  وجود ندارد فعالیت در آن حوزه مجاز است 
و اگر وجود دارد نهاد رگوالتور یک چارچوب و خط قرمز مشخص می کند که اگر فعاالن از این خط قرمز عبور کنند باید پاسخگو باشند. معموالً در ایران پیش فرض  ما در مورد همه فعالیت ها غیرقانونی بودن است مگر اینکه برای آن مجوز صادر شود. برخورد با رمزارزها و تکنولوژی بالك چین تاکنون این گونه بوده است و این باعث می شود افرادی که 
کارآفرین و صاحب ایده و برنامه نویس هستند به جای اینکه تمرکز کنند روی کارهای که باید انجام بدهند و ارزش آفرینی کنند، وارد یک فضای دیگر شوند و ذهن شان درگیر رگوالتوری و مسائل قانونی و پیچ و خم ادارات برای گرفتن مجوز شود و از هدف اصلی خود دور شوند. از طرفی این فضا فضایی است که سرعت پیشرفت در آن بسیار زیاد است و 
سرعت تولید علم و محصول رقبایی که در این حوزه وجود دارند خیلی زیاد است. ما در حال حاضر از رقبای خارجی در این حوزه عقب نیستیم  و می شود گفت فعاالنی که در این زمینه در حال فعالیت هستند در کالس جهانی دارند کار می کنند ولی اگر قرار باشد برای هر مسئله کوچکی نیاز به مجوز باشد یا فضای سردرگمی وجود داشته باشد و ندانند 
چه کاری مجاز و چه کاری غیرمجاز است این مسائل باعث می شود فرصت ها از دست برود و فرایند تولید محصول و علم کند شود. این تکنولوژی می تواند در فضای تحریم به ما کمک کند ولی با این فرصت سوزی این فرصت را داریم از دست می دهیم. از طرفی بحث اقتصاد هوشمند و دیجیتال در کشور مطرح است و بخشی از آن می تواند بر بستر 

تکنولوژی بالك چین باشد. اگر قرار باشد ما سردرگم باشیم که چه چیز مجاز است و چه چیز غیرمجاز، باعث می شود فرصت ها را از دست بدهیم و نتوانیم آن را صادر کنیم و بعدها مجبور خواهیم شد این تکنولوژی را از خارج وارد کنیم. 

برخوردهای متفاوت و سلیقه ای در حوزه رمزارزها
محمد شرقي، مدیرعامل انجمن بالک چین ایران

مصوبه ای که در مورد حوزه رمزارزها تصویب شد، نخســت اینکه خیلی موارد کلی بود و دوم بندهایی که جزئی تر در مورد حوزه ماینینگ می گفت، به شــدت به این صنعت به دو دلیل آسیب زننده 
است. نخست گفته بودند تعرفه برق این صنعت برق صادراتی است. این برق صادراتی که اول تعرفه آن هنوز مشخص نشده است که دقیقاً چقدر است و دوم اینکه ما در کشور تعرفه ای به عنوان برق 
صادراتی نداریم. برق صادراتی که اشاره می کنند، این طور می شود برداشت کرد که به کشورهای دیگر برق را به چه قیمتی فروخته اند، آن را برای ما محاسبه کنند؛ ولی اینکه به کشورهای دیگر چند 
فروخته اند، متفاوت بوده است؛ یعنی به هر کشوری با یک قیمت مشخص نفروخته اند. براساس تفاهمنامه و اعتباراتی که بین دو کشور حاکم بوده این تعرفه وضع شده است. مثاًل تعرفه برقی که ما 
به عراق می دهیم با تعرفه انرژی ای که به ترکیه می دهیم، کاماًل متفاوت بوده و این خودش یک موضوع اســت. دوم اگر بخواهند به تعرفه صادراتی اعالم کنند این تعرفه ها در مورد آنها بحث است و هنوز به طور شفاف 
نگفته اند که چقدر است. این تعرفه هایی که گفته اند حتماً باعث مهاجرت ماینرها خواهد شد؛ یعنی این صنعت ضربه بزرگ و آسیب جدی در ایران خواهد خورد و تمام فعاالن از کشور می روند؛ از این حیث که کشورهای 
همسایه مثل گرجستان به فعاالن این حوزه هم تسهیالت و هم مجوز می دهند و در این کشورها انرژی خوب، تسهیالت خوب و قوانین شفاف و روشن وجود دارد. کشورهای دیگر مثل چین و روسیه با آغوش باز از این 
سرمایه گذاران استقبال می کنند. پس این اولین آسیب است. بزرگ ترین آسیبی که طی مدت اخیر صنعت ماینینگ و این فناوری دچار شد به دلیل بالتکلیفی و عدم شفاف سازی و ابهامی است که در این حوزه وجود 
دارد. هفت ماه پیش دبیر شــورایعالی فضای مجازی این حوزه را به عنوان یک صنعت اعالم کرد؛ یعنی فعاالن می توانند فعالیت کنند؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ مصوبه و قانون شفافی اعالم نشده است. حتی همین 
مصوبه ای که بانک مرکزی اعالم کرده، پر از ابهام است و فقط یک سری تیتر تایید شده و مفاهیم تیتروار با موج زیادی از ابهام همراه است و این باز مشکلی را حل نمی کند. پس خود مصوبه خیلی مبهم و کلی است. دوم 
اینکه تعرفه صادراتی بسیار آسیب زننده است. باز در مصوبه اعالم کرده اند که محصول تولیدشده؛ یعنی بیت کوین باز باید به عنوان محصول صادراتی به آن نگاه کرد؛ یعنی ارزی که به آن تعلق می گیرد ارز با قیمت کم 
است. یعنی هم بابت مواد اولیه آن که انرژی است یارانه نمی گیرد و هم از آن طرف محصول آن را صادراتی از فعاالن این حوزه می خواهند؛ فعاالن ماینینگ این را می گویند که ما اگر برق صادراتی ایران را از عراق دوباره 
بخریم برای ما مقرون به صرفه تر است. این سیاســت یک بام و دو هواســت؛ به این معنا که از یک طرف می خواهند یارانه را از روی انرژی ماینرها قطع کنند و از طرف دیگر ارز آن را تضمینی می خواهند؛ یعنی در سود 
می خواهند شریک باشند و در ضرر به هیچ وجه. این چه صنعت داری است؟ مثاًل در صنایع دیگر دولت تضمین ریسک آن را قبول می کند و هم یارانه می دهد و ارز آن مثاًل صنایع فوالد، مس، آهن و... اگر صادر شود ارز 
آن به کشور برگردانده می شود؛ اما صنعت ماینینگ که یارانه به آن تعلق نمی گیرد، چرا باید ارز آن تضمینی برگردد؟ فعاالن این حوزه باید بتوانند ارز آن را آزاد به دست بیاورند و مهم تر اینکه چرا تعرفه صادراتی؟ آن هم 
صادراتی ای که مشخص نیست. یک موضوع مهم دیگر در این فعالیت زمان است که در آن بسیار حائز اهمیت است؛ به گونه ای که این دستگاه های انبوهی که برای این کار استفاده می شود تاریخ مصرف دو ساله دارد. 
این تاریخ مصرف از نظر تکنولوژی است، چه بسا که دستگاه ها قدیمی می شود. برای فعالیت ماینینگ، این دستگاه دو سال عمر مفید دارد؛ چراکه دستگاه های جدیدتر می آید و پاسخگوی سختی شبکه جدید است؛ به 
این معنا که دستگاه شما باید هر دو سال به روز شود وگرنه شما یک ماینر نیستید. با نگاه به این موضوع، از اواخر بهار شرایط بالتکلیفی و برخورد متفاوت با فعاالن این حوزه را داریم. برخورد متفاوت نسبت به رویکردی 
است که حاکمیت نسبت به فعاالن این حوزه دارد. فردی با ما تماس می گیرد که سی و سه دستگاه دارم که هشدار داده اند که قطع کن. فرد دیگری می گوید 20 دستگاه داشتم. االن همه دستگاه ها را برده اند. نفر دیگر 
می گوید من 8 دستگاه داشتم و برایم پرونده درست کرده اند و همه دستگاه ها را برده اند و خود من به قید سند بیرون هستم. چه چیز این را مشخص می کند و چه قانونی برای این وجود دارد؟ دومین مشکل این است که 
دستگاه ها را جمع کردید، هزینه این دستگاه ها هم باالست، االن اگر افراد بخواهند این دستگاه ها را پس بگیرند چگونه باید این کار را بکنند؟ جریمه آن باید پرداخت شود؟ و چه روالی برای آن وجود دارد؟ االن دستگاه ها 
به تعزیرات می رود یا به ستاد مبارزه با قاچاق؟ روند ضبط کاالهای دیگر مشخص است و جریمه آن را پرداخت می کنید و آنها آزاد می شوند. برای این دستگاه ها چه روالی تعریف کرده اند؟ باز مشخص نیست. یک نکته که 
بسیار مهم است آن دو سالی است که عمر مفید یک دستگاه در بازه فعالیت است و نکته مهم دوم این است که هر چهار سال یک بار درآمد ماینرها کاماًل نصف می شود به صورت برنامه ای که در بیت کوین وجود دارد. االن 
این درآمدی که استخراج بیت کوین ها دارد سال دیگر بازه چهارساله  این درآمد تمام می شود؛ یعنی تمام درآمدهایی که سرمایه گذار فعال عضو ماینینگ این را در دوره سرمایه گذاری خود در نظر می گیرد و می گوید 
مثاًل تا پایان سال 2020 من می توانم اینقدر درآمد داشته باشم؛ ولی شش ماه است که همه فعاالن این حوزه دستگاه های خود را خاموش کرده اند، به دلیل عدم شفافیت و ابهامی که وجود دارد، چه کسی که مجوز دارد 
و چه کسی که دستگاه هایش را قانونی وارد کرده است. هر کسی که دارد فعالیت می کند دستگاه خود را خاموش کرده اســت؛ چراکه برخورد حاکمیت شفاف نیست. هیچ کدام از آنها نمی دانند که مجوز کافی را دارند 
یا خیر. یعنی یک فرد می گوید مجوز دارم و برق من نیز قانونی است؛ اما نمی دانم کارم قانونی است یا نه. زیرا همه همکارهایی که شرایط مشابه من را داشته اند را گرفته اند. این خود یک ابهام است. آنها که مجوز دارند، 
چه نوع مجوزی دارند؟ وزارت صمت به تازگی اعالم کرده است که من متولی صدور این مجوزها هستم؛ اما وقتی تعرفه آن مشخص نیست چه کمکی به فعال این حوزه می کند؟ یعنی این به تعویق انداختن بسیار به این 
حوزه آسیب می زند، چه بسا در این روند خیلی ها ورشکست می شوند، خیلی ها آسیب جدی می بینند و همه ماینرها مهاجرت می کنند؛ یعنی وقتی بستر قانون از لحاظ اجرا خیلی متزلزل بوده و برخورد سلیقه ای در آن 
حاکم است هیچ سرمایه گذاری این ریسک را نمی کند چون ریسک آن برای آن فعال قابل محاسبه نیست. تا سال دیگر درآمد ماینرها نصف می شود و دستگاه آنها هر دو سال یک بار کارایی خود را از دست می دهد. پس 
زمان خیلی مهم است و بیشترین چیزی که اینجا به دلیل نبود شفافیت، سوخته می شود زمان است. ما هم به تعرفه اعتراض داریم و هم به تضمینش که می خواهند ارز را این گونه محاسبه کنند و هم اینکه نبود شفافیت 
باعث ضربه  بزرگی به این صنعت شده است. به طور مثال این دستگاه ها هر کدام 10 میلیون تومان است. یک فارم که می گویند 30 دستگاه است؛ یعنی 300 میلیون دستگاه ضبط شده است. این فارم 30 دستگاهی، 
فارم کوچکی است؛ اما وقتی این فارم از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است یعنی ما میلیاردها تومان را دپو کرده ایم و منتظریم تصمیم بگیریم. خود این کار یک فرصت سوزی بزرگ بابت سرمایه هایی است که هزینه 
شده است. در حال حاضر نزدیک چند ده میلیون دالر یا بیشتر توسط دولت و نهادهایی که مجری این حوزه ها هستند دپو شده، از این لحاظ که نه شفافیت است و نه فعاالن می توانند کار کنند و دستگاه ها دپو شده و 
هیچ راهی هم برای بازگشت و استفاده از این دستگاه ها تعریف نشده و برخوردها متفاوت و سلیقه ای است. از اواسط خرداد ماه بود که دستگاه ها جمع شده است. پنج ماه است که دستگاه ها جمع شده است. دولت چه 
تصمیمی برای این دستگاه ها گرفته است؟ اگر دارد استفاده می کند باز می گوییم یکی هست که از این دستگاه ها استفاده می کند و ارز آن به کشور برمی گردد؛ اما اگر می خواهد به فعاالن بازپس بدهد بگوید جریمه ها 

را پرداخت کنید. اگر می خواهد بگوید بیت کوین کاًل ممنوع است، چرا آن را صنعت اعالم کرده اند؟ اینها همه ابهام است. باید قانونی تدوین و همه این مسائل روشن شود. 
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نبود قانون، تراکنش رمزارزها را به بازار سیاه می برد
سهیل نیكزاد، عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک

ذات اینکه ماینینگ صنعت شود، بسیار خوب است. به هر حال این کار، کار 
اقتصادي و ارزش آفرین است و سودآوری آن نسبت به صنایع دیگر بسیار 
خوب است؛ ولي در این مصوبه ایراداتي وجود دارد. آن هم این است که به 
جاي اینکه دولت قوانین آن را اعالم کند، منطق آن را مجوزي کرده است، 
به جاي اینکه بگوید قانون ماینینگ را روشن کند و بگوید هر کسی طبق آن عمل کرد، مجاز 
است و برعکس هر کسی به آن قانون عمل نکرد جریمه مي شود. این کار از نظر قانون گذاري 
یک فرایند قدیمي اســت که دیگر این گونه قانون گذاري نمي کنند مگر در حوزه هایی که 
مي خواهند کسي از آن تخلف کند این گونه قانون وضع مي کنند. قانون هایي که مي خواهند 
واقعاً رعایت شود این کار را نمي کنند و با مجوز این کار را مي کنند، براي اینکه فساد کمتري 
دارد. به جاي مجوز روي ضوابط اعالم مي کنند. مي گویند من دیگر مجوز نمي دهم و اعالم 
می کنم ضوابط این کار، این است و تو این گونه عمل کن. اگر از ضوابط خارج بودي من روزي 
سراغ تو مي آیم و اگر درســت عمل کردي که به کارت ادامه بده و اگر تخلف کردي جریمه 
خواهي شد. چرا؟ چون تعداد شرکت کننده ها زیاد اســت و مجوز دادن هم کار وقت گیري 
است و هم فسادآور است. قیمت برقی که دولت برای این صنعت اختصاص مي دهد قیمت 
بي انصافي است. چرا مي خواهد این کار را بکند؟ مي خواهد براي همه این کار را ممنوع کند 
و به یک ســري افراد خاص اجازه دهد این کار را کنند. چون نیم تا یک درصد برق مصرفي 
کشــور مي خواهد به ماین برســد. خود دولت 11 درصد برق را در توزیع تلف مي کند. 15 
درصد به کوره هاي القایي آلومینیوم و فوالد مي دهد که بازدهي ندارند؛ ولي براي ماینینگ 
سخت گیرانه عمل می کند. علت آن هم این اســت که این کار سود خوبي دارد و مي خواهد 
خودش شریک شود. قیمت برقي که دولت مي خواهد به ماین بدهد، چند برابر قیمت برقي 
است که به صنایع دیگر مي دهد. این یک فرایند غلط اســت. دولت نباید در تجارت رقیب 
مردم باشد؛ ولي درباره بیانیه بانک مرکزي یک ضرب المثل قدیمي هست که مي گوید: »اگر 
زره خوب نداري، نرو جنگ شمشمیربازي.« منظور این اســت که باید خود را به ابزارهایي 
مهیا کنیم که در دنیا نیاز مي شــود. ما نیاز به تراکنش هاي بین المللي داریم، نه لزوما براي 
کارهاي دولتي و حکومتي. براي کارهاي مــردم نیاز به تراکنش هاي بین المللي داریم. مثاًل 
نقل و انتقاالتي که مردم براي یکدیگر در کشــورهاي مختلف دارند. یا به عنوان نمونه ما به 
عنوان تولیدکننده صنایع دستي به خارج محصول خود را فروخته ایم و مي خواهیم پول آن 
را منتقل کنیم؛ ولي نمي توانیم. ایــن تراکنش هاي بین المللي را مي توان به راحتي با رمزارز 
انجام داد و هیچ دولتي هم نمي تواند جلوي آن را بگیرد؛ ولي متأسفانه در چند سال اخیر دو 
بار پیایي پیش آمده است که این براي بار دوم بود و شبهه این را مي برد که شاید نیت بدي 
در این کار وجــود دارد. آمریکا که در بیانیه هایش ایران را تحریــم مي کرد و در مورد اینکه 
ایراني ها با بیت کوین و رمزارزهاي دیگر و بالك چین کار نکنند، مي نوشت. بعد دو هفته بعد 
بانک مرکزي، بیانیه آمریــکا را بیانیه خود بانک مرکزي مي کند. این، آن چیزي اســت که 
بانک مرکزي باید از آن دفاع کند. باید بگوید چیزي را که کنگره به عنوان تحریم علیه ایران 
مي نویسد من به عنوان بیانیه به مردم مي نویسم. کنگره صراحتاً در پیش نویس بیانیه شان 
نوشــته اند که ایران از اســتفاده از این فناوري و از هرگونه کریپتوکارنسي حتي از فناوري 
بالك چین باید محروم شود تا تحریم ها روي آن سازگار شود. بانک مرکزي آن بیانیه کنگره 
را بیانیه بانک مرکزي مي کند و مي گوید هیچ فعالي نمي تواند از آن استفاده کند و در بانک ها 
و مؤسسات مالي نقل و انتقال آن ممنوع است. این بازي کردن در زمین آنهاست. بانک های 
مرکزي در سراسر جهان ذاتاً با بیت کوین مخالف هستند به خاطر هویتش، به خاطر مرکزي 
بودن بانک مرکزي و این مخالفت مختص ایران، اروپا، ژاپن و هیچ کشوري نیست؛ ولي درباره 
ایران وضعیت به طور استثنایي متفاوت است و ما باید آن را بیشتر رعایت کنیم و با این ابزار 
از فشاري که روي مردم ماست، کم کنیم. مقررات وقتي در حوزه اي نباشد، ضرر آن از وضع 
مقررات بد بسیار بیشتر است. مقررات بد یک سري فرصت و سود اقتصادي را از کشور مي گیرد 
که در حوزه های دیگر مشابه این تجربه را کشور ما داشته اســت. وقتي مقررات این کار را 
ممنوع مي کند فعاالن این حوزه مي دانند نباید به سمت چنین فعالیتي بروند. ماجرا این است 
که مقررات نباشد یا اگر باشد ولي شفاف و مهربان نباشد باعث مي شود تراکنش هاي رمزارزها 
به بازار سیاه برود چون گیرنده و فرستنده در این تراکنش مشخص نیست. کشورهایي که این 
نقل و انتقاالت و خرید و فروش رمزارز را مجاز اعالم مي کنند با شناسایي خرید و فروش ها 
مواردي که مشخص نیســت را پیگیري و شناســایي مي کنند وگرنه آمریکا و روسیه و... با 
بیت کوین مخالف بودند؛ ولي در حال حاضر در آن کشورها مجاز اعالم شده است. براي ایران 

هم این امر دیر یا زود اتفاق مي افتد. فقط ما باید دست از لجاجت  برداریم. 
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