
مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان مرغ تخم گذار 
با بيان اينكه حدود ۳۰۰ تن مازاد توليد تخم مرغ 
داريم، گفت: روزانه حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تن تا ۲ 
هزار و ۷۰۰ تن توليد تخم مرغ داريم و پيش بيني 
ما براي ســال آينده اين اســت كه بيش از يك 
ميليون تن توليد تخم مرغ داشــته باشيم. رضا 
تركاشــوند در مراسم گراميداشــت روز جهاني 
تخم مرغ با بيان مازاد ۳۰۰ تني توليد تخم مرغ، 
افزود: اين مازاد توليد تخم مرغ بر قيمت و توليد آن 
تاثير مي گذارد كه براي رفع اين مشكل بايد مجدد 
بازارهاي صادراتي را به دســت بياوريم. وي ادامه 
داد: با كمك وزارت كشاورزي و شركت پشتيباني 

امور دام، بخشي از مازاد تخم مرغ با قيمتي باالتر 
از قيمت بازار خريداري شــد تا از زيان واردشده 
به توليدكنندگان كاسته شود. تركاشوند با بيان 
اينكه از اول ســال ۹۸ تاكنون حدود ۱۴ هزار و 
۵۰۰ تن صادرات داشته ايم، ادامه داد: در حالي 
كه كشورهاي همسايه براي صادرات برنامه ريزي 
دارند، ما برنامه  و سياست هاي حمايتي اي براي 

صادرات تخم مرغ نداريم. 
وي افزود: قيمت تخم مرغ از اســفندماه ســال 
گذشــته تاكنون به طور متوســط ۲۰۰۰ تومان 
پايين تر از نرخ مصــوب )كيلويي ۷۷۴۰ تومان( 
عرضه مي شود و در حال حاضر قيمت تخم مرغ در 

هر كيلوگرم حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. 
مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان مرغ تخم گذار 
با بيان اينكه براي جلوگيــري از ضرر مرغداران، 
بايد سرانه مصرف تخم مرغ كه حدود ۱۲ كيلوگرم 
براي هر فرد در سال است افزايش پيدا كند، گفت: 
در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، باالي 
۱۵ تا ۲۰ كيلوگرم مصرف تخم مرغ در سال دارند. 
تركاشوند در پايان با اشاره به رتبه نهم كشور در 
توليد تخم مرغ، افزود: رتبه ما در مصرف ســرانه 
تخم مرغ در جهان پايين اســت و اگر به ســرانه 
مصرف ۱۵.۵ تا ۱۶ كيلوگرم برسيم، تهديد ۱۰ 

درصدي مازاد توليد از بين خواهد رفت. 

رئيس اتحاديه فروشندگان گل گفت: هم اكنون 
تبليغات گســترده اي در فضاي مجــازي براي 
گل موجــود اســت كه معتبــر نيســت. اكبر 
شــاهرخي با اشــاره به جزئيات فروش گل در 
بازار و ممنوعيت فــروش آن در فضاي مجازي 
گفت: هم اكنون تبليغات گســترده اي در فضاي 
مجازي بــراي فــروش گل ديده مي شــود كه 
معتبر نيســت و با قيمت هاي گــزاف به مردم 
فروختــه مي شــود، ايــن در حالي اســت كه 
 هم اكنــون اتحاديه گل، درصدد مبــارزه با اين 

سايت هاست. 
رئيــس اتحاديه فروشــندگان گل با اشــاره به 

اينكه بازار گل در ركود به ســر مي برد، تصريح 
كرد: هم اكنون بــازار گل آرام اســت و عرضه و 
تقاضا در بازار وجود ندارد. شــاهرخي در ادامه 
از قيمت گل هــاي پرمصرف در بــازار خبر داد 
و تصريح كــرد: گل رز ۱۰ تا ۱۵ هــزار تومان، 
گل ليليوم ۸ تــا ۱۰ هزار تومــان، گل آنتريوم 
۱۰ تا ۱۵ هــزار تومان و گل ميخك دســته اي 
 ۱۰ تــا ۱۵ هــزار تومان در بــازار بــه فروش 

مي رسد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان گل با اشاره به اينكه 
هم اكنون قيمت گل در بازار متعادل است، اظهار 
كرد: با توجه به ايام محرم و صفر قيمت ها افزايش 

چنداني ندارد و نمي تــوان افزايش قيمتي براي 
آن پيش بيني كرد. شــاهرخي با تاكيد بر اينكه 
تعداد فروشندگان گل ماشيني و دست فروش ها 
در حال افزايش است و نظارتي بر آنها نمي شود، 
اظهار كرد: گل هايي توسط دست فروش ها عرضه 
مي شود كه تا حدودي با استاندارد هاي بهداشتي 
نگهداري نشده است و به زباني ساده تر آلوده بوده 
و براي نگهداري آنها از آب فاضالب و جوي هاي 
كنار خيابان استفاده شده است. او در پايان گفت: 
گل گلداني و آپارتماني به كشــور هايي همچون 
عراق، سوريه، گرجســتان و تركمنستان صادر 

مي شود. 

قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني 
به دليل ضعيف شدن اميدها به پيشرفت مذاكرات 
تجاري آمريكا و چين و ريسك گريزي معامله گران، به 

روند رشد قيمت روز سه شنبه ادامه داد. 
در بازار معامالت آتي آمريكا، هر اونس طال ۰.۵ درصد 
افزايش پيدا كرد و به ۱۵۱۱ دالر و ۶۰ سنت رسيد. به 
گفته بنجامين لو، تحليلگر شركت »فيليپ فيوچرز«، 
بازار عقب نشسته و منتظر مشاهده آنچه در مذاكرات 
تجاري روز پنج شنبه و جمعه آمريكا و چين خواهد 
گذشت، اســت. همچنين عملكرد بازارهاي سهام 

ضعيف شده است. 
اقدام روز سه شنبه آمريكا در وضع محدوديت هاي 
رواديد براي برخي از مقامات چيني، پكن را در آستانه 

مذاكرات مقامات عاليرتبه دو كشور در واشنگتن به 
خشم آورد و باعث سقوط بازارهاي سهام شد. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا تهديد كرده اســت 
اگر اين مذاكرات پيشرفت نكند، تعرفه روي واردات 
كاالهاي چيني در ۱۵ اكتبر افزايش پيدا خواهد كرد. 
براســاس گزارش رويترز، در اين بين، جروم پاول، 
رئيس بانك مركزي آمريكا به احتمال كاهش بيشتر 
نرخ هاي بهره و ازسرگيري خريد اوراق قرضه براي 
رسيدگي به افزايش اخير نرخهاي بازار پول اشاره كرد. 
نرخ هاي بهره پايين تر هزينه نگهداري طال كه دارايي 
بدون سوددهي است را كاهش مي دهد. عامل ديگري 
كه به جذابيت طال افزود، گزارشــي بود كه براساس 
آن، بوريس جانسون، نخست وزير انگليس با شورش 

جديد در كابينه خود مواجه شده و گروهي از وزيران 
قرار است به دليل نگراني ها نسبت به اقدامات وي كه 
ممكن است به خروج كشور از اتحاديه اروپا بدون يك 

توافق منجر مي شود، استعفا كنند. 
به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال 
براي تحويل فوري در وضعيت پيچيده اي قرار دارد 
زيرا حمايت در سطح ۱۴۸۸ دالر را شكسته است. در 
بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري ۰.۳ درصد افزايش پيدا كرد و به ۱۷ دالر و ۷۷ 
سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با ۰.۳ 
درصد افزايش، ۸۹۲ دالر و ۷۵ سنت معامله شد. هر 
اونس پاالديم براي تحويل فوري ۰.۱ درصد كاهش 

پيدا كرد و ۱۶۷۳ دالر و ۴۲ سنت بود. 

طبق آنچه رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره 
افزايش متوســط ۱۵ درصدي حقوق در ســال 
آينده اعالم كرده است، رشــد حقوق كاركنان 
با كاهش ۵ درصدي در مقايســه با سال جاري 
همــراه خواهد بود. بــه گزارش ايســنا، اگرچه 
هنوز اليحه بودجه ۱۳۹۹ تكميل نشــده است؛ 
اما نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه روز 
گذشــته اعالم كرده افزايش حقــوق كاركنان 
در ســال آينــده به طــور متوســط ۱۵ درصد 
خواهد بود. البته اين رقم متوســط است و براي 
 حقوق هــاي پايين تــا بيــش از ۲۰ درصد نيز 

اعمال مي شود. 
اين در حالي اســت كه در اليحه بودجه ســال 

جاري پيشنهاد ۲۰ درصد حقوق كاركنان مطرح 
شــده بود كه در ادامه بعد از بررسي هايي كه در 
مجلس و در جريــان تصويب بودجــه به عمل 
آمد، افزايش حقوق ۴۰۰ هزار تومان به صورت 
يكســان و حداكثر ۱۰ درصد مصوب و درنهايت 
آنچه اعمال شــد، تقريبا افزايش متوســط ۲۰ 
 درصد براي حقوق كاركنان و بازنشستگان را به 

همراه داشت. 
بر اين اســاس، اگر افزايش ۱۵ درصدي حقوق 
اعمال شود، حدود ۵ درصد نسبت به سال جاري 
كاهش دارد كه نوبخت دليــل اين تغيير را روند 
كاهشي تورم در ماه هاي اخير اعالم كرده و گفته 
اســت كه با توجه به كاهش تورم نقطه به نقطه 

در دو ماه گذشــته و پيش بيني ادامه اين روند، 
افزايش حقوق كاركنان براي ســال بعد به طور 

متوسط ۱۵ درصد است. 
البته اين رقم اعالمي نوبخت بــه معناي نهايي 
بودن آن نيســت و به طور حتم حقــوق مانند 
ســال هاي اخير يكي از پربحث تريــن موارد در 
تصويب اليحه بودجه اســت و هرگونه تغييري 

محتمل است. 
براي ســال ۱۳۹۹ دولت منابــع نفتي را به طور 
كامــل از هزينه هاي جاري كــه محل پرداخت 
حقوق و دســتمزد اســت، خارج كــرده و بايد 
درآمدهــاي جايگزين از جلمه منابــع مالياتي 

پاسخگوي پرداخت حقوق ها باشد.

فرمانده انتظامي تهــران بزرگ با اشــاره به انهدام 
كمپين هاي مروج بي حجابي ازجمله چهارشنبه هاي 
ســفيد، نه به حجاب اجباري و... گفت: در برخورد 
با افرادي كه بخواهند عفــاف را از جامعه بزدايند و 

بي عفتي را ترويج دهند پليس كوتاه نخواهد آمد. 
به گزارش ايسنا، سردار حسين رحيمي در همايش 
آمران به معروف و ناهيــان از منكر كه پيش از ظهر 
روز چهارشنبه در مقری كه در پليس امنيت عمومي 
تهران بزرگ برگزار شــد، گفـــت: نيروي انتظامي 
در حوزه امر به معروف در تالش اســت تا از اقدامات 
دشــمنان و عناصر ضد انقالب براي زدودن عفاف و 
حجاب جلوگيري و با آنان مقابلــه كند. در اين فضا 
باندها و شبكه هاي ســازمان يافته در فضاي مجازي 
و حقيقي بــراي زدودن جايگاه عفاف و حجاب فعال 
شده اند و فعاليت شان نيز در ســال هاي اخير رو به  
افزايش اســت. كمپين هايي نظير »نــه به حجاب 
اجباري«، »چهارشــنبه هاي سفيد« و... كه به لطف 

خدا تمام آنها منهدم شــد.  رحيمــي اضافه كرد:  به 
دليل همين برخوردها هم هست كه صداي دشمنان 
درآمده، اين نشان مي دهد كه اقدامات دستگاه هاي 
مختلف و به ويژه پليس موثر بوده است. رئيس پليس 
پايتخت با بيان اينكه اصــال اين طور فكر نمي كنيم 
كه بي حجابي همه جا را گرفته است، گفت: ما پيرو 
حسيني هستيم كه تا دقايق پاياني زندگي  مباركش 
و درحالي كه صدها ســنگ و نيزه به سمتش روانه 
بود، به قاتل خود تذكر داد و از امر به معروف و نهي از 
منكر دست نكشيد. ما پيرو امام خميني هستيم كه 
در روزهاي اوج قدرت شاه ملعون نيز با دستاني خالي 
مقابل شاه وهم پيمانانش ايستاد و بزرگ ترين انقالب 
تاريخ را با امر به معروف و نهــي از منكر به پيروزي 
رســاند.  وي با بيان اينكه در برخــورد با افرادي كه 
بخواهند عفاف را از جامعه بزدايند و بي عفتي را ترويج 
دهند پليس كوتاه نخواهد آمد، گفت: تهران بزرگ به 
۱۲ بلوك براي گشت زني گشت هاي امنيت اخالقي 

تقسيم شده و اين گشــت ها با رويكرد ايجابي فعال 
هستند. در عين حال به همكاران ما توهين مي شود 
و حتي كتك مي خورند؛ امــا ماموران ما مقتدرانه به 

وظايف شان عمل مي كنند. 
رحيمي به اجراي طرح »ناظر يــك« كه به برخورد 
با بدحجابي و كشف حجاب داخل خودروها مربوط 
است، اشاره كرد و گفت: از زمان اجراي اين طرح هيچ 
برخورد تندي با خانم هايي كه كشف حجاب داخل 
خودرو كرده بودند، نشده و در عين حال ميزان رعايت 
حجاب از زمان روزهاي نخست طرح تاكنون حدود 

۹۰ درصد افزايش يافته است. 
به گفته رئيس پليس تهران، ماموران پليس با قاطعيت 
با افرادي كــه بخواهند در اماكــن عمومي فرهنگ 
بي حيايي را گسترش دهند، برخورد خواهد كرد. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر ۱۱ پاســاژ بزرگ تهران 
تحت پوشش قرار دارد، گفت: اين طرح در قالب طرح 

»ناظر ۲« در حال اجراست. 

در حالي ســهم بااليي از يارانه هــاي پنهان به بخش 
ســوخت به ويژه بنزين اختصاص دارد كه دهك هاي 
باالي درآمدي بيشترين سهم آن را دريافت مي كنند؛ 
يارانه اي كه دولت بابت بنزين به دهك  دهم پرداخت 
مي كند ۲۳ برابر بقيه دهك هاست. به گزارش ايسنا، 
يارانه هاي پنهان، يارانه هاي غيرمستقيمي است كه 
ساالنه با رقم چند صد هزار ميلياردي پرداخت مي شود، 
در واقع عدم نفع دولت به دليل فروش كاالهاي توليدي 
در داخل با قيمت پايين تر از خارج از كشور است. طبق 
آنچه پيش از اين مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه 
اعالم كردند در سال معادل ۹۸۷ هزار ميليارد تومان 
پرداختي از اين بابت وجود دارد كه عمدتا در سوخت، 
كاالهاي اساسي و دارو خالصه مي شود؛ از رقم بيش 
از ۹۰۰ هزار ميلياردي يارانه هاي پنهان حدود ۶۰۰ 
هزار ميليارد تومان به حوزه انرژي و نفت و مشتقات آن 
اختصاص دارد كه بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان آن 

متعلق به بنزين است. 

سهم چند برابري دهك دهم در يارانه پنهان
توزيع ناعادالنه ضريب اصابت يارانه پنهان به ويژه در 
حوزه انرژي بين دهك ها بارها مورد بحث قرار گرفته 
اســت، چراكه دهك هاي ثروتمندان معموال مصرف 
كاال و خدمات بيشتري دارند و در اين حالت از يارانه 

بيشتري نيز بهره مند مي شوند. 
اين در حالي است كه در حال حاضر و در حوزه يارانه اي 
كه در حوزه سوخت پرداخت مي شود، دهك دهم كه 
ثروتمندترين گروه جامعه به شــمار مي رود ۲۳ برابر 
ساير دهك ها از آن بهره مند است. همچنين دهك هاي 
باال ۳.۶ برابر ســاير دهك ها از يارانه برق و ۲.۵ برابر 

يارانه گاز دريافت مي كنند. 
درباره كاالهاي اساســي نيــز كه دولــت به ويژه در 
تامين ارز آن هزينه ســنگيني را متحمل مي شــود 
ســهم دهك  دهم نســبت به ســاير دهك هــا ۴.۷ 
برابر اســت. يارانه پنهانــي كه گــروه ثروتمند بابت 
دارو دريافــت مي كننــد نيــز قابل تامل اســت؛ به 

گونه اي كه ۱۹.۵ برابر ســاير دهك ها كــه از درآمد 
 پايين تري برخوردار هســتند از يارانه دارو اســتفاده 

مي كنند. 
از سال گذشته قرار بود كه با ارائه  بسته اي از دولت به 
مجلس و با پيشنهادهايي كه از سوي نمايندگان مطرح 
مي شود، راهكاري براي ساماندهي وضعيت يارانه هاي 
پنهان انديشيده شده و براي سال جاري اجرايي شود، 
اما در نهايت به نتيجه اي نرســيد. اين در حالي است 
كه احتماال براي ســال آينده برنامه جدي تري درباره 
يارانه هاي پنهان در نظر گرفته شود، چراكه دولت در 
بودجه منابع نفتي را به طور كامل از هزينه هاي جاري 
جدا خواهد كرد و در اين حالــت بايد منابع جديدي 
معرفي شود. آن طور كه نوبخت، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، اعالم كرده جايگزين هاي نفت در سال آينده 
افزايش درآمدهاي مالياتي با تعريف پايه هاي جديد 
و احتماال حذف يارانه هــاي پنهان در برخي بخش ها 

خواهد بود. 

افزايش حقوق كاركنان ۵ درصد كمتر  شدورق به نفع قيمت طال  برگشت
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد
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چندين  برابر شوند
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غفلت  از ظرفیت  
اشتغال زایي  بنگاه ها

براي فعال كــردن واحدهاي 
توليدي و بنگاه هاي صنعتي 
برنامــه ای از ســوي دولت 
وجود ندارد. ايــن در حالي 
است كه در ايران واحدهاي توليدي بسياري وجود 
 دارند كه در ســال هاي اخير و به ويژه سال گذشته 
تا بــه امــروز به دليل نوســانات بي ســابقه ارزي و 
 اوضاع نامناســب اقتصادي تعطيل شده اند يا نيمه 

ادامه  د ر صفحه 3تعطيل هستند...
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بزرگ نمايی  نقدينگی 
ورودی به  بورس

بازار سیاه  بلیت  پرواز  اربعین  
امسال  نیز تکرار  شد

پرواز  گران  اربعين

»کسب وکار« انتقاد  فعاالن  بالک چین به  دستورالعمل دولتی استخراج رمزارزها را بررسی می کند 

تیر خالص   به   صنعت   رمزارز
صفحه4

صفحه2

بیکاران  بدون  تحصیالت  و   مهارت

3/1  میلیون   از 24-15   ساله ها  یعنی  حدود    30  درصد   جوانان
   نه   در حال   تحصیل اند؛  نه  به کسب   مهارت   مشغول اند 

رشد شــاخص بورس طی ۶ ماه گذشته هر چند 
خوش بينی به اين بازار را دو چندان كرده و برخی از 
اين وضعيت تعبير به استقبال مردم از بازار سرمايه 
دارند، اما كارشناسان بورســی ورود سرمايه ها به 
بورس را نســبت به آنچه در واقع وارد شده، انكار 
می كنند. به گفته برخی از كارشناسان، كل نقدينگی 
كه توسط سهامداران حقيقی در سال ۹۸ به بورس 
وارد شــده به اندازه ارزش ۲۰  برج مســكونی در 
محدوده الهيه و فرشته تهران هم نيست. از منظر 
ديگر اقتصاد دانان نيز آنچه  هم اكنون در بازار سرمايه 
تحت عنوان »هجوم مردم« توجيه می شود، در اصل 
توسط بنگاه های دولتی و شبه دولتی )خصولتی( 
و دولت پشتيبانی می شود و ساير ذی نفعان مانند 

خصوصی نماهای حاشيه قدرت...

كمتر از ۱۰ روز به اربعين مانده و از روزهای گذشته 
سيل زائران به سمت عراق به راه افتاده  و با هواپيما، 
اتوبوس، قطار و... ســعی می كنند خود را برای روز 
اربعين- بيســت و هفتم مهرماه- به كربال برسانند. 
اما ماجرای چگونگی تهيــه بليت های حمل و نقل 
مسافران به اين كشور مانند هر سال به جاهای باريك 
كشيده و در سال جاری عالوه بر بازار سياهی كه برای 
تهيه بليت ها به راه افتاده در فضای مجازی نيز اين 
بليت ها به قيمت های گزاف خريد و فروش می شود. 
نظارت بر عملكرد فضای مجازی در ارائه اين خدمات 
مورد قبول نيست اما مردم باز هم از روی ناچاری به 
دليل نبود بليت به اين سايت ها مراجعه می كنند. در 

حال حاضر گرانترين نرخی...

گل رز 10 تا 15 هزار تومان

تبليغات گل در فضاي مجازي معتبر نيست
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار مطرح کرد

۳۰۰ تن  مازاد  توليد  تخم مرغ

ثروتمندان ۲۳ برابر بقيه يارانه بنزين مي گيرندطرح مقابله با  بدحجابي در ۱۱ پاساژ بزرگ  تهران  اجرا  مي شود

يادداشت يک

يادداشت دو

ابهام در میزان 
نقدینگی  بورس

با مصوبه ای اشتباه، پرونده 
صنعت رمزارز بسته شد

  علی سعدوندی، کارشناس بازار سرمايه

  محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماينینگ 
انجمن بالک چین ايران

متن کامل  د ر صفحه2
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه دولت خبر داد
تخفیف مالیاتی بــرای برخی 

صاحبخانه ها
وزیر راه و شهرسازی از اعطای تخفیف مالیاتی برای 
صاحبخانه هایی که مراعات مستاجرین را می کنند 
خبر داد.به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در حاشیه 
جلســه امروز هیئت دولت در جمــع خبرنگاران با 
اشــاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: این موضوع 
مسیر طبیعی و رو به رشد خود را طی می کند و در 
اســتان های مختلف مهمترین کار ما در این طرح 
نیازسنجی بر اســاس تقاضاهای قابل استناد است.

وی افزود: بر اساس این طرح برای هر شهر در قالب 
سامانه GIS تعریف مشخصی کردیم که این مرحله 
پشت سر گذاشته شده اســت و در مرحله تحویل 
نهایی، آماده ســازی و احداث 180 هزار مســکن 
هستیم.اسالمی با اشــاره به اینکه همه دستگاه ها 
باید در این زمینه به ماموریت خود عمل کنند، تاکید 
کرد:  تا پایان ســال ۴00 هزار واحد مسکن که قرار 
اســت که در طرح اقدام ملی مسکن عملیاتی شود 
را آغــاز خواهیم کرد و امیدواریم تا اتمام ســال ۹۹ 
این پروژه به ثمر برسد.وی در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت قیمت منازل اســتیجاری و توصیه اش به 
صاحبخانه ها گفت: ما همیشه پاســخ روشن داده 
ایم و نکته مهم این اســت مالکین و صاحبخانه ها 
 باید مراعات مستاجرین را بکنند هر چند این رابطه 

متقابل  است.

بیشترین حجم ضمانت نامه های 
صادره بانک توسعه تعاون مربوط 

به استان خوزستان است
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون: بیشترین حجم ضمانت نامه های 
صادره بانک توسعه تعاون مربوط به استان خوزستان 
می باشــد. حجت اله مهدیان رئیــس هیات مدیره 
و مدیرعامل بانک توســعه تعاون در جلسه ارزیابی 
عملکرد مدیریت شعب استان خوزستان که صبح 
امروز به منظور بررســی و ســنجش میزان کارایی، 
اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به 
برنامه ابالغی ســال ۹8 در محل ساختمان ستادی 
میرداماد این بانک برگزار شد گفت: ضمانت نامه های 
صادره بانک در این استان در سال ۹۷ به ارزش ۲۲۴0 
میلیارد ریال بوده است که حدود 1۲ درصد مجموع 
عملکرد بانک توسعه تعاون در این شاخص را تشکیل 

می دهد.

دکتر صالح آبادی مطرح کرد:
افزایش منابع بانک توســعه 
صادرات، توان حمایت از رونق 

تولید را افزایش می دهد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: در شرایطی 
که فعاالن اقتصادی انتظار دارند تا تسهیالت ریالی 
به تناســب افزایش نرخ ارز افزایش پیــدا کند، لذا 
افزایش و تقویت منابع بانک توســعه صادرات می 
تواند توان حمایتی بانــک از صادرکنندگان و رونق 
تولید را افزایش دهد. دکتر علی صالح آبادی در جمع 
تعدادی از صادرکنندگان در اتــاق بازرگانی تهران 
افزود: ابتدای امسال، بیش از ۴هزار میلیارد ریال از 
سوی بانک توسعه صادرات به صندوق توسعه ملی 
پرداخت شد ولی مجددا در اختیار بانک قرار نگرفته 
اســت. البته بانک با مشکل نقدینگی مواجه نیست 
و تسهیالت صادرکنندگان را پرداخت  می کند؛ اما 
بانک تسهیالت سررسید شده را پرداخته اما اعتباری 

از صندوق توسعه ملی بازپس نگرفته است.

سه فرصت به بدهکاران با طرح »میثاق« 
بانک مسکن

مهلت ۴۷ روزه برای بخشودگی 
جرایم بدهکاران بانک

در روزهای اخیر بدهکاران بانک مســکن پیامکی 
حاوی این محتــوا دریافت کرده انــد که در صورت 
تســویه بدهی معوق خود می توانند از بخشودگی 
جرایم برخوردار شوند.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، با آغاز اجرای طرح »میثاق« در بانک 
مسکن که با مساعدت به مشتریان دارای مطالبات 
معوق و همچنین هدف کاهش مطالبات غیرجاری 
بانک مسکن طراحی شــده، از ابتدای شهریور ماه 
شمار زیادی از تسهیالت گیرندگانی که بابت اقساط 
خود بدهی معوق داشــته اند،  با مراجعه به شعب از 
بخشــودگی جرایم مطابق با ضوابــط طرح میثاق 
برخوردار شــده اند.در این طــرح همچنین جرایم 
سازنده هایی که تسهیالت ساخت دریافت کرده بودند، 
در صورت تعیین تکلیف مطالبات تا انتهای آبان ماه 
بخشیده خواهد شد که این، دومین فرصت برای گروه 

دیگری از بدهکاران محسوب می شود.

خبر

بر اســاس آمارها 3/1 میلیون 
جوان ایرانــی یعنی حدود 30 
درصد جوانان نه مشغول کارند، 
نه مشــغول تحصیل و حرفه و 
این مسئله دیر و یا زود موجب 
بروز ناهنجاری ها و مشــکالت زیادی در اقتصاد کشــور 
می شود که هزینه آن برای اقتصاد به مراتب بدتر از بحران 
بیکار است.بیکاری یکی از مهم ترین معضالت کشور است 
که در طی چند ســال اخیر هیچ راهکاری عملیاتی برای 
حل آن اتخاذ نشده است. به اعتقاد کارشناسان دستکاری 
روش های محاســبه تعداد بیکاران و شاغلین تنها عاملی 
اســت که جمعیت بیکار را به نفع جمعیت شاغل کاهش 
داده اســت. برای مثال از تابســتان ۹8 معیار جمعیت در 
سن کار از جمعیت 10 سال و بیشتر به جمعیت 1۵ سال و 
بیشتر تغییر کرده است. از سویی مرکز آمار افراد 1۵ ساله و 
بیشتر که در طول هفته مرجع )هفته ای که در آن آمارگیری 
صورت گرفته( طبق تعریف کار حداقل یک ساعت کار کرده 
یا بنا به دالیلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، 
افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود 
کار می کنند، کارآموزانی که در دوره کارآموزی، فعالیتی در 
ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می دهند، 
محصالنی که در هفته مرجــع کار کرده اند و تمام افرادی 
که در نیروهای مسلح به شکل کادر دایم یا موقت)سرباز( 

خدمت می کنند را در شمار شاغالن قرار داده که می تواند 
در رقم نهایی آمار شــاغالن اثرگذار باشد.اما صرف نظر از 
آمارهای غیرواقعی و محاسبات غلط انداز از جمعیت شاغل 
این معضل وجود دارد که در خصوص جوانانی که نه شغل 
دارند و نه مشغول تحصیل و حرفه هستند، چه اقدامی باید 
انجام داد؟ مشکالت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی تا چه 
اندازه در افزایش تعداد این افراد نقش داشته و راهکار مقابله 

با آن چیست؟ آیا نهادهای حمایتی در ایفای نقش خود در 
قبال خانواده های ضعیف و محروم و حمایت از آموزش و 
اشتغال این خانواده ها و فرزندان آنها موفق بوده اند؟آمارهای 
جدید وزارت کار نشان می دهد از سال ۹۷ از مجموع نزدیک 
به ۵/10 میلیون جوان 1۵ تا ۲۴ ساله، تعداد 1/3 میلیون نفر 
معادل نزدیک به 30 درصد کل جوانان در این سن، مشغول 
هیچ فعالیتی ازجمله تحصیل، یاد گرفتن حرفه و اشتغال و 

فعالیت نیستند.قابل ذکر است در سطح دنیا این جوانان را 
با شــاخص به نام NEET می سنجند. بر اساس آمارهای 
جهانی، درحالی شاخص NEET در ایران 30 درصد است 
که این میزان در قطر 3/۲ درصد، در ژاپن 3/3 درصد و در 
هلند ۲/۴ درصد اســتآخرین گزارشی که اخیرا مرکز آمار 
ایران از وضعیت اشــتغال و بیکاری منتشر کرد، نشان داد 
که نرخ بیکاری در پایان تابستان سال جاری کاهش یافته 
و به 10.۵ درصد رسیده است. در این بین بیکاران کمتر و 
شاغالن بیشتر شده اند؛ به طوری که در حال حاضر حدود ۶1 
میلیون و ۵8۲ هزار نفر جمعیت 1۵ ساله و بیشتر هستند که 
از این تعداد دو میلیون و ۹00 هزار نفر بیکار و ۲۴ میلیون و 

۷۵0 هزار نفر شاغل هستند.
بر این اساس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 8۴۴ هزار 
نفر بر تعداد شاغالن افزوده شده و ۴۵۵ هزار نفر از بیکاران 
کاسته شده است.بررسی وضعیت بیکاران نشان می دهد که 
یک میلیون و ۹08 هزار نفر آنها مرد و ۹8۶ هزار نفر دیگر 
زن هستند. براین اساس نزدیک به ۶۶ درصد جمعیت بیکار 
را مردان و 3۴ درصد دیگر را زنان تشکیل می دهند.در بین 
جمعیت ۲ میلیون 8۹۴ نفری بیکار طبق نتایج آمارگیری 
نیروی کار در تابستان، گروه سنی 18 تا 3۵ سال بیشترین 
گروه بیکاران را در کشور به خود اختصاص دادند.همچنین 
بررسی جدول آماری از وضعیت نیروی کار، نشان می دهد 
از کل جمعیت ۲ میلیون و 8۹۲ هزار نفری بیکار کشــور، 
حدود یک میلیون و ۲۶8 هــزار در گروه فارغ التحصیالن 

دانشگاهی قرار دارند.

رشد شاخص بورس طی ۶ ماه 
گذشته هر چند، خوش بینی 
به این بازار را دو چندان کرده و 
برخی از این وضعیت تعبیر به 
استقبال مردم از بازار سرمایه 
دارند، اما کارشناسان بورسی ورود سرمایه ها به بورس را 
نسبت به آنچه در واقع وارد شده، انکار می کنند. به گفته 
برخی از کارشناسان کل نقدینگی که توسط سهامداران 
حقیقی در سال ۹8 به بورس وارد شــده به اندازه ارزش 
۲0 تا برج مســکونی در محدوده الهیه و فرشــته تهران 

هم نیست.
از منظر دیگر اقتصاد دانان نیز آن چه که هم اکنون در بازار 
ســرمایه تحت عنوان »هجوم مردم« توجیه می شود، در 
اصل توسط بنگاه های دولتی و شبه دولتی )خصولتی( و 
دولت پشتیبانی می شود و سایر ذی نفعان مانند خصوصی 
نماهای حاشــیه قدرت، ســفته بازان و نوسان گیرهای 
بورسی به آن دامن می زنند. از ســویی از آنجایی که بازار 
سرمایه یک بازار تخصصی است مردم عادی کمتر مایل 
به ورود به آن هســتند. همچنین ناتوانی مردم و کاهش 
توان مالی آنها مانع از پذیرش ریسک ورود به بازار سرمایه 
می شــود. به همین دلیل طبق صحبت های کارشناسان 
صرف ورود چند هزار نفر یا حتی چند ده هزار نفر دالل، 
نوسان گیر و ســفته باز به یک بازار به هیچ عنوان هجوم 
مردم تلقی نمی شود.با این اوصاف بررسی چند مسئله و 
ابهام بزرگ جای کار دارد. اول اینکه در شش ماهه ابتدای 
سال چه میزان نقدینگی به طور واقعی وارد بازار شده ؟ و 

مسئله دیگر میزان ماندگاری این نقدینگی در بازار است؟ 
اینکه آیا می توان نسبت به پایداری این نقدینگی در بازار 
امیدوار بود؟در حال حاضر گزارش ها حاکی از رشد حجم 
عرضه های اولیه است که نشــان ار ورود سرمایه به بازار 
دارد.در همین رابطه نایب رئیس شــرکت بورس تهران 
رشد حجم شــرکت های عرضه اولیه در سال های اخیر 
نشانگر آن اســت که ظرفیت بازار ســرمایه برای جذب 
نقدینگی بیشــتر شــده و همه این موارد نوید بخش آن 
است که نسبت بازار سرمایه و ارزش آن و همچنین جذب 
نقدینگی در این بازار، نسبت به سایر ارکان افزایش داشته 
که این روند، قابل تداوم است.تعداد معامالت بورس از یک 

میلیون دفعه فراتر رفت.با عرضه اولیه یک ســهام جدید 
در بورس تعداد معامالت این بــازار از رقم یک میلیون و 
۲00 هزار دفعه فراتر رفت. همچنین شاخص کل 1۴۲0 
واحد کاهش یافت.شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
1۴۲0 واحد افت کرد و به رقــم 313 هزار و ۴8 واحدی 
رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با 1۷۵۵ واحد 
کاهش مواجه شد و در تراز ۹1 هزار و 300 واحدی ایستاد.

شاخص آزاد شناور نیز با ۲۷08 واحد کاهش تا رقم 3۶۲ 
هزار و ۷۲ واحدی پایین رفت و شــاخص بازار اول و بازار 
دوم هر کدام به ترتیب ۴۲0 و ۵۶3۵ واحد کاهش یافتند.

پس از مدتی فعاالن بازار سرمایه شاهد عرضه اولیه شرکت 

جدید بودند، بدین ترتیب 10 درصد از سهام شرکت فوالد 
ســپید فراب کویر عرضه اولیه شد و پس از مرحله کشف 
قیمت ۶۲۵ تومان قیمت خورد. این ششمین شرکت است 
که در سال 13۹8 در بورس تهران عرضه اولیه می شود و 
توانست مقداری نقدینگی جدید به بازار بیاورد. هرچند که 
برخی از سهامداران برای شرکت در این عرضه اولیه اقدام 
به فروش بخشی از پرتفوی خود کردند.شرکت های فوالد 
خراسان، پاالیش نفت تبریز و معدنی و صنعتی گلگهر هر 
کدام به ترتیب 1۶1، 1۴۹ و 1۴3 واحد تاثیر افزایشی روی 
شاخص های بازار ســرمایه داشتند. در طرف مقابل بانک 
ملت، ایران  خودرو و گروه مپنــا هر کدام به ترتیب 1۴۶، 
1۴۴ و 1۴۲ واحد شاخص های بازار ســرمایه را کاهش 
دادند.نیز بانکی ها با حجم معامالت 1.3 میلیارد ســهم و 
اوراق مالی به ارزش حدود ۲1۷ میلیارد تومان بیش ترین 
ارزش معامــالت را از آن خود کردند. پــس از این گروه 
خودرو، شــیمیایی و فلزی ها بیش ترین ارزش معامالت 
را شــاهد بودند.تعداد نمادهای مثبت در بورس تهران به 
1۵۴ و تعداد نمادهای منفی به 1۹۷ رســید. همچنین 
در فرابورس ایران تعداد نمادهــای مثبت به ۹۵ و تعداد 
نمادهای منفی به 101 رسید.ارزش معامالت بورس ایران 
در مجموع به 1۷۷8 میلیارد تومان رســید که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن بیش از چهار میلیارد سهم و 
اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار نیز به یک میلیون 
و ۲3۷ هزار دفعه رسید.آیفکس نیز با ۴۹ واحد کاهش رقم 
۴0۶۹ واحدی را تجربه کرد و ارزش معامالت این بازار به 
8۹۶ میلیارد تومان رسید. همچنین حجم معامالت تا رقم 
1.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت. تعداد معامالت 

بورس ایران تا رقم ۲۲۶ هزار و 3۴1 باال رفت.
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بیکاران بدون تحصیالت و  مهارت

»کسب و کار« بررسی می کند

بزرگ نمایی  نقدینگی ورودی به  بورس

رهبر معظم انقالب:
شرکت های  دانش بنیان باید 

چندین برابر شوند
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به موضع 
قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی درباره 
حرمت شــرعی اســتفاده از بمب هسته ای 
تأکید کردند: ما با وجود اینکه می توانستیم 
در ایــن راه قــدم برداریم، بر اســاس حکم 
اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی 
شــرعی اعالم کردیم، بنابرایــن هیچ دلیلی 
ندارد که برای تولید و نگه داشــت ســالحی 
 کــه اســتفاده از آن مطلقــاً حرام اســت، 

هزینه کنیم.
صدها تن از نخبگان جوان و اســتعدادهای 
برتر علمی صبح امروز )چهارشنبه( با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( 
در دیــدار دو هــزار نفر از نخبــگان جوان و 
اســتعدادهای برتر علمی، ادامه پیشــرفت 
علمی کشــور را در کوران حرکت پرشــتاب 
علمی جهان، کاماًل ضروری و حیاتی خواندند 
و با اشــاره به شوق سرشــار، انگیزه تحسین 
برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید 
کردند: هــر جوان نخبه پاره تــن ایران عزیز 
ماست و برای رفع مشکالت نخبگان باید سند 
راهبردی امور نخبگان را کاماًل جدی اجرا و 

پیگیری کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای مطالبی را که 
1۲ نفر از نخبگان در ایــن دیدار بیان کردند 
و تأمل جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم 
کشــور را بســیار خوب و لذتبخش ارزیابی 
کردند و با تأکید به مســئوالن مربوطه برای 
دنبال کــردن مطالبــات و پیشــنهادهای 
نخبگان گفتند: حرکت علمی آغاز شــده در 
کشور نیازمند استمرار است، البته رتبه های 
باالی علمی ایران در برخی رشــته های نوپا 
مانند نانو و زیست فناوری بسیار افتخارآمیز 
اســت اما به هیچ وجه کافی نیســت و نباید 
ما را قانع کند، بلکه باید پیشــرفت علمی با 
شــتاب ادامه یابد.ایشان با اشــاره به بازدید 
روز گذشــته خود از نمایشــگاه شرکت های 
دانش بنیان، وجود انگیــزه، اعتماد به نفس و 
خودباوری در حرف و عمل جوانان متخصص 
را نشانه ای شوق انگیز از استمرار جریان علمی 
 در کشــور برشمردند و خاطرنشــان کردند:

 این جوانــان فقــط نخبگان 30 شــرکت 
از چهــار هزار شــرکت دانش بنیان کشــور 
 بودند کــه این عدد بایــد در طول یک مدت 
محــدود و مشــخص، چندین برابر شــود.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای الزمــه تحقق 
این هدف را ایجــاد زیرســاختهای قانونی 
در خصــوص شــرکت های دانش بنیــان 
و رفع موانع پیــِش روی آنها برشــمردند و 
 گفتند: مکــرراً تأکید کرده ایــم که محیط 
کسب و کار باید اصالح شــود مثاًل مجوزی 
 که باید ظرف یک هفته صادر شــود، شــش

 ماه زمــان نبــرد، موازی کاری هــای غلط 
حذف، و انحصار برداشــته شود.رهبر انقالب 
اســالمی ســپس به بیان چند نکته خطاب 
به نخبگان جــوان پرداختند.»اجرا و تحقق 
جدی ســند راهبردی امور نخبگان« اولین 
 نکته مورد تأکیــد حضرت آیت اهلل خامنه ای 

بود.

دستور وزیر صمت برای تجاری سازی 
طرح های فناورانه و دانش بنیان

پیرو بازدید مقام معظم رهبری از نمایشــگاه 
فناوری و شــرکت های دانش بنیــان، وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه معاونان و 
مدیران ایــن وزارتخانه برای تجاری ســازی 
 طرح های دانش بنیــان و فناورانه دســتور 

داد.
به گزارش شــاتا، رضا رحمانی این دســتور 
را در پــی برگــزاری نمایشــگاه فنــاوری و 
شــرکت های دانش بنیان صادر کرده است و 
در آن ضرورت تحقق این مهم را به خصوص 
در جهــت خودکفایی و حمایــت از داخلی 
 ســازی و تولید ملی مورد تاکید قــرار داده 

است.
گفتنــی اســت که حمایــت از طــرح های 
فناورانه، کســب و کارهای نوین و مبتنی بر 
دانش بنیــان همواره از اولویــت های کاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اســت و 
در برنامه امسال که متشکل از هفت محور و 
 3۵ برنامه راهبردی نیز هست، جایگاه ویژه ای

 دارد.
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اغلب بانک ها، صرافی های بانکــی و مجاز بانک مرکزی 
دیناری برای فروش به زائران ندارند و دالر و یورو را نیز به 
قیمت صرافی های بانکی به زائران می فروشند.به گزارش 
ایسنا، با نزدیک شدن به اربعین حســینی بازار خرید و 
فروش دینار عراق در بــازار ارز داغ تر می شــود و زائران 
بیشتری برای خرید ارز اقدام می کنند اما خرید دینار عراق 
از این طریق برای برخی زائران معضل شده است.با وجود 
آن که بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرده بود که زائران 

اربعین می توانند ارز مورد نیاز خود را تا سقف 100 یورو یا 
معادل آن از طریق صرافی های بانکی و تحت نظارت بانک 
مرکزی تامین کنند، اما اغلب صرافی های بانکی دیناری 
برای فروش به زائران ندارند.پس از آن که در سال گذشته 
تامین ارز زائران اربعین در نقاط مرزی با مشکالتی همراه 
شد، بانک مرکزی امسال تصمیم گرفت که ارز مورد نیاز 
زائران را در شهر محل سکونت آن ها تامین کند. از سوی 
دیگر، بر همین اساس زائران اربعین این روزها برای تهیه 

ارز خود به بازار ارز مراجعه می کنند، اما متصدی یکی از 
صرافی های بانکی به ایسنا، گفت: هیچ کدام از صرافی ها 
چه بانکی و چه غیربانکی در حال حاضر دینار عراق ندارند و 
فقط می توانیم دالر یا یورو پرداخت کنیم که البته اطالعی 
از شرایط چنج کردن دالر در عراق نداریم.وی افزود: تنها 
یکی از صرافی ها دینار دارد که اکثر زائران برای خرید دینار 
به آن صرافی مراجعه می کنند یا اگر می خواهید منتظر 
نمانید از دالالن هم می توانید خرید کنید.او قیمت فروش 

دالر را 11 هزار و ۴00 تومان و یورو را 1۲ هزار ۶00 تومان 
برای اربعین اعالم کرد که در واقع همان قیمت صرافی های 
بانکی است.مراجعه به صرافی بانکی که گفته می شد دینار 
برای فروش دارد، حاکی از تشــکیل صفی طوالنی برای 
خرید دینار از صرافی مورد نظر بود.این صرافی دینار عراق 
را با قیمت ۹۹ ریال به زائران می فروخت و این در حالی 
است که دالالن در بازار، دینار عراق را با قیمت 100 ریال 

می فروختند.

در آستانه اربعین حسینی

صرافی ها و بانک ها "دینار" ندارند؛ دالالن دارند
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سکه  به ۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران ۱۷ مهرماه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۱۵ هزارتومان رسید.در جریان معامالت بازار آزاد تهران چهارشنبه ۱۷ مهرماه 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۱۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۴ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه 

یک میلیون و ۲۴۰ هزارتومان، سکه یک گرمی ۸۳۰ هزارتومان است.هر اونس طال ۱۵۰۱ دالر و ۸۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۰۸ هزار و ۱۴۳ تومان است.

خطر جوانان بیکار برای بازار کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

تورمی بیش از ۴0 درصدی که اقتصاد کشور تجربه کرد و همچنین بحرانی که در انواع بازارهای مالی به وقوع پیوست، جمعیت خانواده های فقیر و ضعیف جامعه را چندین برابر افزایش داد. بعضی از این خانواده ها دو و یا سه سال گذشته در 
شمار اقشار متوسط و حتی مرفه جامعه بودند. به دلیل فقیرتر شدن خانواده ها، امکان تحصیل برای برخی از جوانان عمال از میان رفت. در حالی که نهادهای حمایتی برای کمک به این دسته از افراد، منابع محدود و مشخصی دارند. از سویی 
وضعیت بازار کار بغرنج تر از همیشه شد و امید به پیدا کردن شغل از دست رفت. در چنین شرایطی طبیعی است که برخی از جوانان نه قادر به ادامه تحصیل و نه شرایط دست یابی به شغل را داشته باشند. بین بیکاری و بی سوادی با ناهنجاری 
های اجتماعی هم ارتباط مستقیمی وجود دارد. بنابراین احتمال ورود این افراد به مشاغل کاذب، افزایش جرایم و مفاسد اجتماعی و همچنین اعتیاد وجود دارد که هم سالمت فرد و خانواده و هم سالمت جامعه و بازار کار را تهدید می کند. 
افزایش تعداد جوانان بیکار و فاقد تحصیل زنگ خطری جدی برای بازار کار است و آن را تهدید می کند. یکی از مهم ترین وظایف دولت کمک به اقشار ضعیف و نیازمند برای پوشش اساسی ترین نیازهای آنها مثل آموزش است. موضوع دیگر 

که البته در اولویت بعدی قرار دارد، ایجاد شرایط مناسب در بازار کار و حمایت از بنگاه ها برای افزایش شاغالن است.

ابهام در میزان نقدینگی بورس
علی سعدوندی، کارشناس بازار سرمایه

وامل متعددی در رشد شاخص بورس و به عبارتی بزرگ شدن حجم نقدینگی در در این بازار نقش داشته اند که از جمله آن افزایش اسمی قیمت سهام شرکت ها، افزایش میزان عرضه اولیه ها و همچنین افت نوسانات در سایر بازارها است که معلوم نیست 
سهم کدام یک از این عوامل در رشد شاخص بورس غالب است. افزایش نرخ ارز در سال گذشته باعث شد، قیمت سهام برخی از شرکت ها از نظر ریالی افزایش پیدا کند و همین به رشد شاخص بورس منتهی شود که البته هنوز هم این نرخ یعنی، قیمت ارز 
به طور ملموس کاهش پیدا نکرده است. از سویی روگردانی سفته بازان از سایر بازارها مثل بازار سکه، طال و ارز و امید به کسب سود از طریق بازار سرمایه، برخی از آنها را به این سمت آورده است. همچنین اقداماتی که در فرابورس برای جذب شرکت های 
کوچک و متوسط انجام شده و تسهیل شرایط عرضه اولیه انجام شده در ادامه رشد شاخص و جذب سرمایه ها به آن موثر بوده است. اما آمار دقیقی از میزان نقدینگی وارد شده به بورس و سرمایه بورس ارائه نمی شود. به همین دلیل بررسی بازار سرمایه و 

اطالع از حجم دقیق نقدینگی آن جای ابهام دارد. موضوع این است که نمی توان روی این نقدینگی حساب باز کرد. یعنی رشد شاخص حبابی است و بعد از مدتی خواهد شکست و بازار به یک حالت باثبات تری می رسد. 

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

ادامه سرمقاله

 اينكه دولت از وجود چنين واحدهايي بي خبر است، قابل 
قبول نيســت. بنابراين توجهي به ظرفيت آنها نمي كند. 
احياي اين واحدها در شرايطي كه كشور در برترين روزهاي 
اشتغال زايي خود قرار دارد مي تواند باري را از دوش دولت 

براي اشتغال زايي بردارد. 
اين در حالي اســت كه امروز دولت بدون توجه به وجود 
اين واحدها و بنگاه ها به دنبال ايجاد فضاهاي جديد براي 
ايجاد شغل اســت كه در اين اوضاع هيچ گونه توجيهي 
ندارد. هزينه كردن براي ايجاد فضاهاي شغلي در حالي 
كه واحدهــاي توليدي تعطيل يا نيمه تعطيل هســتند، 
قابل قبول نيســت. به عبارتي در جايي كه بخش زيادي 
از كارخانه هاي توليدي كشــور در وضعيــت تعطيل و 
نيمه تعطيل قرار دارند به دنبــال طرح هايي براي ايجاد 
اشتغال جديد با فضاسازي و امكانات جديد بودن، درست 

نيست. اين اقدامات تنها به افزايش هزينه هاي دولت در 
شرايطي منجر مي شود كه كسري هاي زيادي در اقتصاد 

كشور وجود دارد. 
همين هزينه هايی كه بــراي ايجاد فضاهاي جديد صرف 
مي شــود، بايد در راســتاي احياي واحدهــاي توليدي 
ازكارافتاده هزينه شــود تا با ظرفيت بااليــی كه در اين 
كسب وكارها ســراغ داريم به اقتصاد كشور تلنگري وارد 
كنيم. با به راه افتادن خطوط توليد اين توليدي ها و بنگاه ها 
اشتغال زايي و توليد داخلي را خواهيم داشت. با رونق توليد 
داخلي به سمت بازارهاي صادراتي قدم برخواهيم داشت 
كه درآمدزايي بين المللي و تجــارت در بازارهاي هدف 
را به ارمغان خواهد آورد. به دنبال صــادرات و تحقق آن 
اشتغال زايي بيشتري ايجاد خواهد شد و همين امر موجب 

كاهش نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي می شود. 

غفلت  از ظرفیت  اشتغال زايي  بنگاه ها
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كمتر از 10 روز به روز اربعين مانده و از روزهای گذشته سيل 
زائران به سمت عراق به راه افتاده اند و با پرواز، اتوبوس، قطار و... 
سعی می كنند خود را برای روز اربعين- بيست و هفتم مهرماه- 
به كربال برسانند. اما ماجرای چگونگی تهيه بليت های حمل 
و نقل مسافران به اين كشور مانند هر سال به جاهای باريک 
كشيده و در سال جاری عالوه بر بازار سياهی كه برای تهيه بليت ها به راه افتاده در فضای 
مجازی نيز اين بليت ها به قيمت های گزاف خريد و فروش می شوند. نظارت بر عملكرد 
فضای مجازی در ارايه اين خدمات مورد قبول نيست اما مردم باز هم از روی ناچاری به دليل 
نبود بليت به اين سايت ها مراجعه می كنند. در حال حاضر گرانترين نرخی كه برای پرواز 
اربعين در بازار وجود دارد دو ميليون و 200 هزار تومان اعالم شده در حالی كه در بازار سياه 

اين قيمت از 3 ميليونتومان عبور كرده است.
رييس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوايی در اين رابطه گفت: بليت پرواز اربعين، 
كمياب و دسترسی مردم عادی برای خريد اين بليت ها سخت شده و حتی مِن آژانس دار 
نمی توانم اين بليت را راحت تهيه كنم، چه برســد به مردم عادی. در حال حاضر نرخ اين 
پرواز دو ميليون و 200 هزار تومان است كه برای اين پرواز گران است. به گفته وی در بازار 
سياه اين بليط ها بسيار گران تر به فروش می رسند. حرمت اهلل رفيعی گفت: معتقدم نرخی 
كه برای پرواز اربعين تعيين كرده اند؛ مبلغ دو ميليون و 200هزار تومان گران است. قبل 
از اين نرخ گذاری، نرخ بليت دو طرفه اربعين حدود يک ميليون و ۸00 هزار تومان بود. جدا 
از اين اقدام، بليت پروازها فقط در اختيار چند آژانس چارتركننده قرار گرفته است، حتی 
مِن آژانس دار نمی توانم اين بليت را راحت تهيه كنم، چه برسد به مردم عادی. وی افزود: در 
جلسه ای كه پيش از اربعين در سازمان هواپيمايی برگزار شد، قرار شد فروش بليت پروازها با 
آژانس های دارای مجوز و سايت شركت های هواپيمايی باشد و سايت های فروش آنالين در 
بازه اربعين محدود شوند. طبق صحبت ها قرار بود اين فروش توسط حدود سه هزار آژانس 
مسافرتی و خدمات هوايی انجام شود. حاال درست است كه در سايت های اينترنتی فروش 

آنالين نداريم، اما به همه آژانس های هوايی هم اجازه فروش بليت پروازهای اربعين داده نشد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوب شده بود همه آژانس های مسافرتی و هوايی )دارنده 
مجوز بند الف( فروش بليت پروازهای اربعين را انجام دهند و يا اين امكان فقط به يكسری 
آژانس و شركت های هواپيمايی داده شــد؟ گفت: طبق صحبتی كه درجلسات سازمان 
هواپيمايی شده بود قرار شد آژانس های مجاز فروش داشته باشند اما حاال فقط يكسری 
آژانس چارتركننده اين امكان را دارند. ما اعتراض های زيــادی از مردم دريافت كرده ايم 
كه بليت پرواز اربعين را نتوانسته اند از اين آژانس های محدود تهيه كنند. مقصود اسعدی 
سامانیـ  دبير انجمن شركت های هواپيمايیـ  قبال گفته بود: فروش بليت پروازهای اربعين 
فقط از طريق آژانس های مجاز و سايت شركت های هواپيمايی امكان پذير است و سايت های 
اينترنتی مجوز فروش پروازهای اربعين ندارند. سازمان هواپيمايی كشوری اوايل مهرماه 

فهرستی از 1۷ نماينده رسمی فروش بليت پروازهای اربعين را منتشر كرده است. بليت پرواز 
اربعين نيز حضوری و به تعداد محدود و در صورت داشتن اصل كارت ملی، اصل پاسپورت 
و كپی آن فروخته می شود. اين دفاتر فروش در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد مستقرند 
كه با توجه به فروش حضوری، خارج از دسترس ساكنان همه شهرها هستند. درحال حاضر 
»بليت  رفت« تا نجف كه در اختيار برخی از اين آژانس ها قــرار دارد، با نرخ مصوب )يک 
ميليون و يكصدهزار تومان( و از تاريخ 2۴ مهرماه در دسترس است، اما بليت »پرواز برگشت« 
به نرخ مصوب، ناياب شده است. به گفته اين آژانس ها ظرفيت پروازهای برگشت تا پايان 
مهرماه تكميل شده و برگشت زائرانی كه هم اكنون برای خريد بليت اقدام كنند به آبان ماه 
موكول می شود كه نرخ آن از محدوده نرخ مصوب نيز خارج شده و طبق اطالعات آژانس های 
فروشنده، نرخ آن در يک مسير به يک ميليون و ۸00 هزار تومان می رسد. با اين حساب 

هم اينک هر شخصی موفق شود بليت رفت و برگشت عراق را تهيه كند نرخ آن به مرز سه 
ميليون تومان می رسد. از سويی در سايت های شركت های هواپيمايی از يک هفته پيش، 
برای پروازهای اين مسير در رفت و برگشت »ظرفيت تكميل« اعالم شده است. تنها تاريخ 
آزاد برای خريد بليت پرواز اربعين در برخی از اين شركت ها 2۷ مهرماهـ  روز اربعينـ  است و 

ظرفيت پروازهای برگشت از چهارم آبان ماه برای فروش باز شده است.

بازار سیاه بلیت پرواز اربعین  امسال  نیز تکرار  شد

پرواز گران اربعین
بلیت اربعین در سایت دیوار تا  3 میلیون تومان خرید و فروش می شود

جوالن مافیای بلیت در ایام اربعین
کامران الیاسی، مدیرعامل آژانس هواپیمایی

ماجرای بازار سياه بليت های اربعين هر ساله تكرار می شود و اينكه نمی توان برای اين مشكل راه حلی انديدشيد از خود بازار سياهی كه به راه می افتد عجيب تر است. هرساله اين مراسم وجود داردو مسووالن نيز از آن باخبرند بنابراين چه اتفاقی می افتد كه بازار سياه در فضای فيزيكی و مجازی به راه می افتد. چرا و چگونه اين بليت ها به بيرون راه يافته و خارج از 
نمايندگی ها با قيمت گران درحال فروش است. اين موارد در حالی مطرح می شود كه مسوالن بازار سياه را انكار می كنند و اعالم كرده اند با نظارت هايی كه انجام داده اند و محدوديت فروش اينترنتی بليت ها اوضاع تحت كنترل بوده است و تنها بخش اندكی از بليت ها به بازار سياه راه پبدا كرده اند.  هم چنين موضوع داللی در حال حاضر عالوه در فضای فيزيكی به 
فضای مجازی نيز سرايت كرده و آن هم دليل برای گران تر شدن هر چه بيشتر بهای بليت ها است. در آستانه سفرهای اربعين دالالن بليت برای ايجاد بازار سياه تالش زيادی دارند، امری كه منجر شده با وجود ادعای دولت مبنی بر نظارت، قيمت  بليت اتوبوس و هواپيما برای اين ايام بدون هيچ توجيهی افزايش يابد و دسترسی به بليت با نرخ  های مصوب برای مردم 

امكان پذير نباشد.  بنابراين با وجود ادعای دولت مبنی بر نظارت دقيق بر نرخ  بليت ها، در حال حاضر سقف قيمتی تعيين شده برای بليت اتوبوس و هواپيما به هيچ عنوان رعايت نمی شود. در اين شرايط بايد اشاره كنيم كه نبود نظارت ها ادامه دارد و مافيای بليت  در ايام اربعين جوالن می دهند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئيس مركز توســعه تجارت الكترونيک وزارت 
صنعت با اشاره به اينكه طرح رجيستری، طرح 
خوبی است كه 1300 ميليارد تومان درآمد برای 
دولت از محل عوارض بر ماليات گوشــی تلفن 
همراه داشته است گفت: مردم بايد گوشی هايی 
خريداری كنند كه از مجاری رســمی وارد شده 
است. علی رهبری - رئيس مركز توسعه تجارت 
الكترونيــک وزارت صنعــت - در برنامه پايش 
با بيان اينكه ورود موبايل به صورت مســافری، 
امتيازی قابل واگذاری نيست، از مهلت اعتراض 
يک ماهه برای كسانی كه پيامک هشدار دريافت 

كرده اند، خبر داد.
وی با اشاره به سوءاستفاده های صورت گرفته در 
ثبت گوشی های قاچاق تحت عنوان گوشی های 
مســافری اظهار كرد: اخيرا گزارش به ما رسيد 
كه از واردات مســافری تلفن همراه سو استفاده 
می شــود. سواســتفاده كنندگان به اطالعات 
مســافران به صورت غير مجاز دسترســی پيدا 
می كردند و به نام آنها گوشــی ثبت می كردند. 
تا اين لحظه سوءاســتفاده از رويه مسافری در 
واردات 3۷ هزار گوشی تلفن همراه محرز شده 
و بر همين اســاس برای ۷000 گوشــی  تلفن 
همراهی كه در شــبكه اپراتوری فعال شده اند، 
پيامک هشدار ارسال شده اســت. رئيس مركز 
توســعه تجارت الكترونيكــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ضمن تاكيــد بر اينكه هيچ يک 
از اين گوشی ها قطع نشــده اند و صرفا پيامک 
هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از ميان 
اين 3۷ هزار گوشــی تلفن همراه، تنها ۷000 
گوشی موبايل داخل شبكه اپراتوری كشور فعال 
بوده كه در ۷ تا 10 روز منتهی به تاريخ ارســال 
پيامک، فعال شــده بودند و 30 هزار گوشــی 

 ديگر، نه سيم كارت داخلشــان قرار گرفته و نه
 استعالم شده اند.

وی گفت: اين موارد نشــان می دهــد 30هزار 
گوشی فعال نشده در شــبكه اپراتوری، در بازار 
توزيع نشــده و به مصرف كنندگان نيز فروخته 
نشــده اند و در واقع، ســامانه همتا، با اين اقدام 
به موقع، اوالً راه ســوء اســتفاده از اطالعات و 
سهميه مسافران را مســدود كرد و در وهله بعد 
از توزيع و فروش اين كاالها و آسيب های بعدی 
برای مصرف كنندگان پيشگيری كرد. اين مقام 
مســئول بيان كرد: در يک مورد ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال اعالم كرد يک نفر با سواســتفاده از 
اطالعات مســافران، 2000 گوشی قاچاق را به 
صورت مسافری ثبت كرده اســت. طبق قانون 
اين مسئله جرم و برای اين فرد تشكيل پرونده 

داده شده است.
رهبری با تاكيد بــر اينكه نبايد ايــن 3۷هزار 
گوشــی را با ســاير گوشــی هايی كه به داليل 
ديگر پيامک هشــدار دريافت  كرده اند، اشتباه 
گرفت، افزود: به منظور آنكــه احياناً هيچ حقی 
از دارندگان اين 3۷ هزار گوشــی موبايل ضايع 
نشــود، مقرر شــد دو دســته  از دارندگان اين 
موبايل ها، شامل مســافران واقعی كه خودشان 
اقدام بــه وارد كــردن تلفن همــراه به صورت 
مســافری كرده اند و همچنين افــرادی كه اين 
تلفن های همراه را خريــداری كرده اند، بتوانند 
با ارائه مدارک الزم از جمله پاســپورت و فاكتور 
خريد معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته 
خود را بــه ادارات صنعت، معدن اســتان های 
سراســر كشــور ارائه دهند تا از غيرفعال شدن 
 گوشــی های تلفــن همــراه خــود جلوگيری 

كنند.

يكی از موضوعات راهبردی 
چهارگانه شــهرداری تهران 
در دوره ی جديــد، در كنار 
مناســبات  راهبردهــای 
مديريت شهری با حاكميت، 
حكمروايی خوب شــهری، و مديريت منابع و مصارف، 
موضوع مهم "هوشمند سازی شهر و شهرداری تهران" 
است كه تمامی بخش های مديريتی شهرداری تهران بنا 
دارند برای تحقق آن حداكثر تالش خود را داشته باشند. 
در چشم انداز شــهر در افق 1۴0۴، ده شاخص كليدی 
برای شهر تهران مشخص شده است كه يكی از شاخص 
های آن " تهران، شهری هوشمند دانش پايه و نوآور" 
است و شهرداری موظف است برای رسيدن به آن برنامه 

های عملياتی و اجرايی خود را طرح ريزی و انجام دهد.
در همين رابطه همزمان با برگزاری سومين همايش و 

نمايشگاه تهران هوشمند، نمايشگاه استارت آپی با حضور 
گروه های فعال اين حوزه و با ارائه دستاوردها و ايده های 
نوين برگزار می شود. سومين همايش تهران هوشمند 
ميزبان ۵0 تيم منتخب اســتارت آپی خواهد بود كه در 
فضای رايگان به معرفی دســتاوردها و محصوالت خود 
می پردازند. وجود محصول يا خدمت، سابقه تيم، ميزان 
كاربران فعال، فناوری های مورد اســتفاده و خالقيت و 
نوآوری از جمله مالک های ارزيابی و انتخاب اين تيم ها 
خواهد بود. اين همايش و نمايشگاه در حالی برگزار می 
شود كه تهران به عنوان يكی از بزرگترين پايتنخت های 
جهان هنوز با اســتانداردهای جهانی هوشمندسازی 
فاصله زيادی دارد و اگر استارت آپ ها در اين راه حمايت 
و هدايت شوند ظرفيت بسيار خوبی برای پيشبرد و تحقق 
تهران هوشمند خواهند داشت كه می توان از آنها استفاده 
كرد. كارشناسان فناوری در اين رابطه معتقدند كه مطرح 
شدن شهر هوشمند به بيش از20 سال گذشته می رسد 
كه با تأخير در توسعه روبرو آن هستيم. گام هايی كه 1۵ يا 
20 سال پيش بايد برداشته می شد، به موقع انجام نشده 

است. اما شهردار تهران با اشاره به برگزاری اين نمايشگاه 
و قدرت زيرساخت ها و نيروی انسانی جوان كشور گفت: 
يكی از مزيت هايی كه در كشور داريم وجود نيروی جوانی 
است كه بسيار سريع تر از ما در حال دريافت سرويس است 
و انتظارات بااليی دارد. اين فضا در حاكميت هم هست كه 
در زمينه رونق كسب و كارهای نوآور وارد شود. هم اكنون 
پلتفرمی كه در تهران فراهم است مثل اسبی زين شده 
است كه ساير خدمات را نيز می توان بر روی آن ها سوار 
كرد. وی در ادامه عنوان كرد: ما فضای كسب و كار را برای 
كسانی كه ايده های جديد داشته باشند فراهم می كنيم، 
فقط بايد بدانيم كه از كدام نقطه شروع كرده و نقشه راه 
درستی برای آن ترســيم كنيم. تهران اگر در اين حوزه 
درست عمل كند نمونه موفقی در زمينه حمايت از كسب 

و كارهای نوآورانه در كشور خواهد بود.
محمد فرجود نيز به عنوان دبير شورای راهبردی تهران 
هوشمند، با ارائه گزارش از عملكرد سازمان و دبيرخانه 
تهران هوشمند در اين حوزه، بهره گيری از تجربيات دنيا 
را بااهميت توصيف كرد و گفت: تجربيات بين المللی ثابت 

كرده است كه شهر هوشمند می تواند تا 20 درصد موجب 
افزايش كيفيت زندگی مردم شده و هزينه های زندگی 
را تا حد قابل توجهی كاهش دهد. دمديرعامل سازمان 
فاوای شهرداری تهران سپس به مدل های شهر هوشمند 
و تجربه های جهانی اشاره و عنوان كرد: ما شاخص های 
بين المللی و داخلی را برای برنامه تهران هوشمند مورد 
 ISO بررسی دقيق قرار داده ايم. آخرين استانداردهای
و ITU در اين حوزه و همچنيــن اولويت اثرات برنامه 
تهران هوشمند بر شهروندان و ذينفعان مورد مطالعه 
قرار گرفته  است. وی ســپس با مرور برنامه های تهران 
هوشمند گفت: در سال 9۸ تمركز ما بر يكپارچه سازی 
داده هاست و سال بعد بر يكپارچه سازی خدمات خواهد 
بود. برنامه های شهروند هوشمند، توسعه خدمات ايمنی 
و انرژی هوشمند، توسعه زيرساخت ها، يكپارچه سازی 
خدمات پرداخت، تحول ديجيتال، مديريت سفرهای 
درون شهری و هوشمند سازی محيط شهری و برنامه 
تهران نوآور از جمله مهم ترين سرفصل های كليدی و 

عملياتی پروژه های تهران هوشمند است.

سومین »همایش تهران هوشمند« تسهیالت رایگان به استارت آپ های منتخب ارائه می كند

تاخیر بیست ساله هوشمندسازی پایتخت 

همکاری سازمان های مرتبط و درگیر برا یهوشمندسازی تهران
نصراهلل جهانگرد، عضو شورای راهبردی تهران هوشمند

علت افت و خيز در توسعه  فناوری اطالعات اين است كه اين موضوع به يک مطالبه  عمومی تبديل نشده است. در تهران به عنوان يكی از بزرگترين پايتخت ها دنيا گام هايی برای توسعه فناوری اطالعات با كمک استارت آپ ها بايد برداشته 
شود تا استانداردهای بااليی در تهران اجاد شود. فناوری اطالعات به همراه كسب و كارهای نوين توانايی جبران تاخير وعقب ماندگی را در بخش هوشمندسازی تهران دارند. اگر حمايت ها در مسير درستی باشد و تسهيالت در قالب درست 
ارايه شود هيچ سدی نيم تواند مانع از شكوفايی تهران هوشمند شود.  در اين رابطه اما همكاری سازمان های مرتبط و درگير نياز است تا هر كدام با توجه به توانايی های خود مشكالت و موانع را از پيش روی استارت آپ ها بردارند و به تحقق 
تهران هوشمند كمک كنند. البته ناگفته نماند در گذشته هم اقداماتی درباره هوشمندسازی انجام شده؛ اما هوشمندسازی بايد به گونه ای باشد كه شهروندان اين موضوع را حس كنند. با اين حال بايد شتاب مسيرمان در جهت هوشمندسازی 
را افزايش دهيم. البته بسترسازی مديريت هوشمند برای توسعه پايدار شهری ضرورت دارد و در سطح بين المللی تمامی كشورهای دنيا به سمت توسعه پايدار شهری قدم برداشته اند. پايه تمامی تحوالت در دو دهه اخير فناوری اطالعات 

بوده و در عين حال شاه كليد تحول در ايران و تهران بهره مندی و مجهز شدن به سالح تكنولوژی است و در اين زمينه نيازمند جمع آوری اطالعات، ذخيره و تحليل هستيم تا در برنامه ريزی توسعه پايدار به موفقيت دست پيدا كنيم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ثبت 2 هزار گوشی قاچاق با سواستفاده از اطالعات مسافران

عرضه شود. رئيس اتحاديه نان های حجيم و نيمه حجيم افزود: 
اتحاديه درخواست افزايش 1۵ تا 20 درصدی قيمت را داده بود 
كه با مخالفت استانداری روبه رو شد. وی با بيان اينكه علی رغم 
موافقت با افزايش قيمت هيچگونه تسهيالت و امتياز خاصی 
هم داده نشد، گفت: مقرر شد در دی ماه سال جاری در صورت 
نياز اتحاديه مجددا درخواست افزايش خود را ارائه كند تا برای 

فروردين ماه درباره آن تصميم گيری شود.

مخالفت با افزايش قیمت نان های حجیم
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حمايت وزارت صمت از توسعه 
فناوري و شركت هاي دانش بنيان

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه فناوري 
و شركت هاي دانش بنيان امسال جزو محور هاي 
هفت گانه فعاليت هاي وزارت صمت است. رضا 
رحماني در بازديد از صندوق حمايت از تحقيقات 
و توسعه صنايع پيشرفته گفت: در همين راستا 
فعاليت صندوق حمايت از تحقيقات و توســعه 
صنايع پيشــرفته كه بطور مســتقيم با صنايع 
فناورانه در ارتباط است، داراي اهميت ويژه است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين صندوق، 
همچنين به طور غيرمستقيم در ساير محور هاي 
برنامه اي وزارت صمت تاثيرگذار است؛ چراكه در 
بخش ساخت داخل مي تواند صنايع پيشرفته را 
مورد حمايت قرار دهد، در حوزه معادن و حضور 
شركت هاي دانش بنيان در اين بخش يا در حوزه 
بازار كه نيازمند تحول از مسير حضور شركت هاي 
استارت آپي و دانش بنيان اســت مي تواند موثر 
عمل كند. او افزود: پيرو تاكيــدات مقام معظم 
رهبري امروز كشــور از حيث اقتصــادي، رفاه، 
معيشت مردم، و اشــتغال جوانان نيازمند توجه 
به دانــش و دانش افزايي اســت. رحماني بيان 
كرد: تغيير نام صندوق حامل پيامي اســت كه 
بايد ماموريت هاي اين صندوق مــورد بازبيني 
قرار بگيرد و از تمامي ظرفيت هاي ســاختاري 
موجود براي توســعه كســب و كار ها و تسهيل 
امور در صنايع پيشرفته استفاده بهينه تري شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي حوزه دانش و توسعه 
صنايع دانش محور اهميت ويژه اي قائل است و 
عملكرد خوب صندوق در اين حــوزه مي تواند 
به توسعه صنايع پيشــرفته و فناورانه در كشور 
كمك شايان توجهي بنمايد؛ همچنين اين مهم 
در حوزه معادن نيز داراي اهميت است و در اين 
بخش مي تواند به تداوم برنامه ها و توســعه امور 
بينجامد. رحماني تصريــح كرد: در حوزه دانش 
اين وزارتخانه با دانشگاه ها و مراكز علمي، اساتيد 
و دانشجويان نخبه ارتباط بســيار خوبي برقرار 
كرده اســت و امروز در قالب طرح تاپ برقراري 
ارتباط ميان صنعت و دانشــگاه را با رويكردي 

جديد دنبال مي كند. 
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آگهی مناقصه 
    شركت عمران و مسكن شمال در نظر دارد به منظور 1- تهيه مصالح و اجرای عمليات بازسازی مجتمع مسكونی گلها در ظرف مدت 7 ماه 2- تهيه 
مصالح و اجرای كانال هدايت آب های سطحی پاركينگ تله كابين ظرف مدت 2/5 ماه واقع در نمك آبرود از طريق منـــاقصه عمومی به پيمانكاران واجد 
شــــرايط واگذار نمايد لذا متقاضـيان می توانند با توجه به توضيحات مشروحه ذيل همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداری جهت دريافت اسناد 
مناقصه های مربوطه به دفتر مركزی اين شركت واقع در چالوس شهرک توريستی  نمك آبرود شركت عمران و مسكن شمال مراجعه  يا برای كسب 

اطالعات بيشتر با شماره  تلفن  01152184868 تماس حاصل نمايند.
- پاكت های پيشنهادی الف و ب و ج مناقصه های مربوطه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 بازگشايی خواهد شد لذا پيشنهاد دهندگان حداكثر تا پايان وقت اداری روز 

دوشنبه مورخ 98/7/29  مهلت دارند نسبت به تحويل پاكتهای پيشنهادی اقدام نمايند.
- بعد از بازگشايی پاكت نتيجه نهايی پس از طی تشريفات قانونی )بررسی كميسيون و تأييد هيات مديره( حداكثر ظرف مدت 10 روز اعالم خواهد شد. 

- پيشنهاد دهندگان می بايست برای شركت در مناقصه شماره 1- مبلغ 750/000/000 ريال و برای مناقصه شماره 2- مبلغ 200/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به 
حساب اعالم شده در اسناد مناقصه به نام شركت عمران و مسكن شمال واريز نموده يا معادل آن ضمانتنامه بانكی تحويل نمايند.

- شركت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم كار مناقصه های مربوط را كسر يا اضافه نمايد. 
- پيشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشايی پاكتهای مناقصه مربوطه حضور داشته باشند.

- از هر پرداختی به پيمانكار 10% بعنوان  حسن  انجام  كار كسرخواهد شد.
- كليه پرداختيها بصورت  نقدی صورت می پذيرد.

- به هنگام انعقاد قراداد برای برنده مناقصه های مربوطه پيش پرداخت در نظر گرفته نمی شود.
- پرداخت كليه كسورات قانونی به عهده پيشنهاد دهندگان می باشد.

- به پيشنهاد های مبهم ، فاقد تضمين، باالتر از قيمت برآورد فنی و آنهايی كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- شركت عمران و مسكن شمال در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه نياز به ذكر دليل باشد مختار است. 

ساير شرايط مناقصه ها كه بايد مورد توجه متقاضيان قرار گيرد در اسناد مناقصه های مربوطه قيد  گرديده است.
                                        شرکت عمران و مسکن شمال )سهامی خاص(

 آگهی مناقصه 
) دو مرحله ای (

     شركت عمران و مسكن شمال در نظر دارد تا از طريق مناقصه دو مرحله ای نسبت به واگذاری عمليات تهيه مصالح و اجرای باقيمانده عمليات 
اجرايی )نازک كاری و تاسيسات( پروژه مالكيت زمانی باب الجواد )ع( واقع در مشهد مقدس به متقاضيان واجد شــــرايط اقدام نمايد. لذا 

متقاضـيان می توانند با توجه به توضيحات مشروحه ذيل همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداری جهت دريافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مركزی اين شركت واقع در چالوس 
شهرک توريستی نمك آبرود شركت عمران و مسكن شمال مراجعه يا برای كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 01152184868 و 09153112116 تماس حاصل نمايند.

- با توجه به لزوم بررسی صالحيت فنی، تجربه، توانايی انجام كار و ايفای تعهدات متقاضيان، پاكت های قيمت پيشنهادی افرادی كه دارای صالحيت بودند در ساعت 10 صبح روز 
چهار شنبه مورخ 98/08/01 بازگشايی خواهد شد و در همين راستا پيشنهاد دهندگان حداكثر تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/07/29 مهلت دارند نسبت به تحويل 

پاكتهای پيشنهادی )الف، ب، ج( اقدام نمايند.
- باتوجه به اينكه در مناقصه های موصوف كميته فنی و بازرگانی صالحيت فنی متقاضيان را مورد بررسی قرار می دهد لذا ابتدا پاكت الف و ب در روز سه شنبه 98/07/30 بازگشايی 
شده و مورد بررسی قرار می گيرد و پاكت قيمت پيشنهادی )ج( متقاضيانی كه در ارزيابی های فنی و بازرگانی پذيرفته نشدند از فرآيند مناقصه خارج  و  به صورت باز نشده عودت 

خواهد شد.
- بعد از بازگشايی پاكت افراديكه دارای صالحيت الزم بودند نتيجه نهايی پس از طی تشريفات قانونی )بررسی كميسيون و تأييد هيات مديره( حداكثر ظرف مدت 10 روز اعالم 

خواهد شد. 
- پيشنهاد دهندگان می بايست برای شركت در مناقصه مبلغ5.000.000.000 ريال را به عنوان سپرده به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه به نام شركت عمران و مسكن شمال 

واريز نموده يا معادل آن ضمانتنامه بانكی تحويل نمايند.
- پيشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشايی پاكتهای مناقصه مربوطه حضور داشته باشند.

- به پيشنهادهای مبهم، فاقد تضمين، باالتر از قيمت برآورد و آنهايی كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- شركت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم كار مناقصه مربوطه را كسر يا اضافه نمايد.

- از هر پرداختی به پيمانكار 10% بعنوان حسن انجام كار كسر می گردد.
- كليه پرداختها به صورت 50% نقد و 50% تهاتر بوده كه با امالک در دست فروش كارفرما )شركت عمران و مسكن شمال( صورت می گيرد.

- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه مربوطه پيش پرداختی در نظر گرفته نمی شود.
- پرداخت كليه كسورات قانونی شامل بيمه و ماليات بعهده پيشنهاد دهندگان می باشد.

- شركت عمران و مسكن شمال در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه نياز به ذكر دليل باشد مختار است.      
 - ساير شرايط مناقصه كه بايد مورد توجه متقاضيان قرارگيرد در اسناد مناقصه مربوطه قيد گرديده است. 

                                                                               شرکت عمران و مسکن شمال  )سهامی خاص(

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری گفت: جوانان 
نخبه و استعدادهاي برتر امروز در قالب شركت هاي 
دانش بنيان و اســتارت آپ ها بر بســتر زيست بوم 
نوآوري و كارآفريني، ضمن خلــق ارزش افزوده و 
اشتغال، پيشرفت درون زا و اقتدار را براي كشور به 
ارمغان مي آورند. به گزارش ايســنا، سورنا ستاري 
روز چهارشنبه در ديدار دو هزار نفر از نخبگان جوان 
و اســتعدادهاي برتر علمي با مقام معظم رهبري، 
پيشرفت درون زاي علمي را براساس نيروي انساني، 
آموزش و فرهنگ بومي، رويكرد بنياد ملي نخبگان 
اعالم كرد و گفت: از نظر ما نخبه كسي است كه براي 
كشور خود ارزش افزوده و اشتغال ايجاد كند و بر اين 
اساس حمايت هاي بنياد ملي نخبگان منوط به انجام 
كار و تالش و نوآوري است. ستاري، طرح سرآمدان 
علمي و برگزاري جوايز مصطفي )ص( و شــهيد 
احمدي روشن را از جمله برنامه هاي در حال اجراي 

بنياد ملي نخبگان خواند و افزود: اقتصاد دانش بنيان 
در نقطه مقابل اقتصاد نفتي و وابسته است و در آن، 
كيفيت نيروي انساني و وارد كردن بخش خصوصي 

به سرمايه گذاري اصل است. 

گذار از اقتصاد نفتي به اقتصاد دانش بنيان
ستاري همچنين روز سه شنبه و در حاشيه بازديد 
مقام معظم رهبري از نمايشــگاه شــركت هاي 
دانش بنيان و فناوري هاي برتر گزارشي از برنامه هاي 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري درباره 
گذار از اقتصاد نفتي به اقتصاد دانش بنيان ارائه داد 
و گفت: با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمي كمك 
بسيار خوبي از صندوق توسعه ملي در اختيار بخش 
علمي كشور قرار گرفت كه با اين كمك پروژه هاي 
علمي و دانش بنيان در جهت مقاوم سازي اقتصاد 
كشور و مقابله با تحريم ها كيفيت و سرعت زيادي 

گرفته است. معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری 
با اشــاره به طرح ايجاد پهنه هاي نوآوري در كنار 
دانشگاه ها و مراكز علمي مستعد، ايران را بزرگ ترين 
زيست بوم نوآوري در غرب آســيا دانست و افزود: 
اكنون بيش از 4500 شركت دانش بنيان با درآمد 
90 هزار ميليارد توماني، زمينه اشتغال مستقيم 
300 هزار نفر را فراهم كرده اند. ستاري، زيست بوم 
توليد داروهاي پيشرفته را نمونه اي موفق از اعتماد 
به جوانان پرانگيزه كشــور خواند و گفــت: در اثر 
ارتقاي اين زيست بوم، مهاجرت نخبگان در بخش 
داروسازي تقريبا متوقف شــده است و هر دارويي 
كه وارد اين چرخه شــود، حداكثر تا دو سال بعد، 
تجاري و وارد بازار مصرف مردم مي شــود. در اين 
ديدار و پيش از ســخنان رهبر انقــالب 12 تن از 
 نخبگان و محققان رشته هاي مختلف، ديدگاه هاي 

خود را بيان كردند. 

ستاري در ديدار نخبگان و استعدادهاي برتر با رهبر انقالب: 

»پيشرفت درون زا« و »اقتدار« ارمغان استعدادهاي برتر و نخبگان جوان است

22 تفاهمنامه به ارزش 650 ميليارد و 500 ميليون 
تومان بين شركت هاي دانش بنيان و صنعت خودرو 
منعقد شد. به گزارش مهر، روز چهارشنبه در حاشيه 
آخرين روز گردهمايي فناورانــه صنعت خودرو، 22 
تفاهمنامه بــه ارزش 650 ميليــارد و 500 ميليون 
تومان ميان شــركت هاي دانش بنيــان و حوزه هاي 
مرتبط با صنعت خودرو منعقد شد. در آخرين روز از 
گردهمايي فناورانه صنايع، شركت هاي دانش بنيان 
و اســتارت آپ هاي صنعت خودرو، بــا حضور معاون 
توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي، مشاور وزير صمت 
و مديركل دفتــر صنايع خودرو و نيــرو محركه اين 
وزارتخانه، 22 تفاهمنامه ميان يك شركت توليد كننده 

و شــركت هاي دانش بنيان حاضر در اين گردهمايي 
منعقد شــد. در اختتاميه گردهمايي شــركت  هاي 
دانش بنيان و استارت آپ صنعت خودرو، تفاهمنامه 
چهارجانبه اي ميان صندوق نوآوري و شكوفايي و يك 
گروه صنعتي خودروسازي، يك گروه خودكفايي دانش 
و فناوري و صندوق پژوهش و فناوري كريمه قم منعقد 
شد. موضوع اين تفاهمنامه دوساله شامل همكاري در 
زمينه تامين مالي مورد نياز براي توسعه و تجاري سازي 
فناوري هاي مرتبط با حوزه خــودرو به ويژه از طريق 
صندوق كريمه يا ايجاد صندوق هاي پژوهش و فناوري 
جديد، همكاري در زمينه ارائه خدمات توانمندسازي و 
تجاري سازي فناوري به شركت هاي دانش بنيان مرتبط 

شامل خدمات مشــاوره و آموزش، توسعه بازار، اخذ 
استانداردها و گواهينامه ها و... مي شود. تعهدات صندوق 
نوآوري و شكوفايي در اين تفاهمنامه شامل تسهيل 
خريد محصوالت دانش بنيان توســط ايران خودرو با 
ارائه تسهيالت ليزينگ و استصناع در چارچوب قوانين 
و ضوابط، كمك به تامين مالي شركت هاي دانش بنيان 
مورد تاييد ايران خودرو در قالب ســرمايه در گردش، 
تسهيالت توليد صنعتي يا ساير تسهيالت در چارچوب 
قواني و ضوابط و... مي شــود. در ادامه نيز يك شركت 
توليد كننده 22 تفاهمنامه بــه ارزش 650 ميليارد و 
500 ميليون تومان با شركت هاي دانش بنيان حاضر 

در اين رويداد منعقد كرد. 

به ارزش 650 ميليارد تومان

۲۲ تفاهمنامه بين شركت هاي دانش بنيان و صنعت خودرو منعقد شد

دبيركل اتاق بازرگاني تهران با اشــاره به حمايت 
رهبر معظم انقالب از استارت آپ ها و شركت هاي 
دانش بنيان در نمايشگاه شركت هاي دانش بنيان و 
فناوري هاي برتر،  گفت: اتاق بازرگاني تهران تنظيم 
طرح يا اليحه رفع موانع پيش روي استارت آپ ها 
و شــركت هاي دانش بنيــان را تا 6 مــاه آينده به 
انجام مي رساند. به گزارش ايرنا، بهمن عشقي روز 
چهارشنبه تاكيد كرد: قرار است اين پيش نويس تا 
6 ماه آينده تنظيم و بعد از آن در قالب طرح يا اليحه 
به مجلس تقديم مي شود. وي افزود: از گذشته اتاق 
تهران بخشي را در معاونت كسب و كار اتاق براي 
حمايت از كسب و كارهاي نوپا و دانش بنيان ايجاد 

كرده بود و فرمايشات ديروز رهبر انقالب، نقطه عطف 
و فصل الخطاب براي همه و همچنين اتاق تهران به 
شمار مي رود. عشقي با اشاره به اينكه اين موضوع 
مدت هاست در كميســيون تحول ديجيتال اتاق 
تهران مطرح شــده و اين كميسيون مامور تنظيم 
آن اســت، گفت: اتاق بازرگاني همواره حمايت از 
جوانان را در دستور كار خود داشته است. وي افزود: 
ماه گذشته تفاهمنامه اي بين اتاق بازرگاني تهران و 
دانشگاه اميركبير درباره ايجاد مدرسه كسب و كار 
)Business School( امضا شده و اين مدرسه 
تا بهمن ماه راه اندازي خواهد شــد. دبيركل اتاق 
بازرگاني تهران تاكيد كرد:  براي اين مدرسه و ساخت 

ساختمان جديد، زمين خريداري شده اما تا اتمام 
مراحل ساخت قرار است از يكي از ساختمان هاي 
دانشگاه اميركبير در اين زمينه استفاده كنيم. وي با 
بيان اينكه هنوز شوراي مديريت دانشگاه تصميمي 
درباره تعداد دانشجويان نگرفته، ادامه داد: انتخاب 
دانشجويان سختگيرانه خواهد بود و اين جوانان به 
مديران نخبه و پيشرو تبديل خواهند شد زيرا قصد 

داريم مديراني در تراز جهاني تربيت كنيم. 
عشقي همچنين به همكاري با با انديشكده شريف 
در آينده اي نزديك اشاره كرد و گفت:  در تالشيم تا 
قطب هاي علمي كشور را شناسايي كرده و جوانان 

نخبه را ياري كنيم. 

تنظيم پيش نويس رفع موانع پيش روي استارت آپ ها در اتاق تهران

مديركل دفتر طرح ها 
و تامين مالــي وزارت 
صنعــت، معــدن و 
تجــارت در حالی روز 
گذشته خبر از تدوين 
دســتورالعمل اســتخراج رمزارزها داد كه فعاالن اين 
صنعت به اين دستورالعمل اعتراض دارند. عليرضا هادي 
در گردهمايي آشنايي با فعاليت استخراج رمزارزها، افزود: 
»دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري 
استخراج رمزارز با همفكري صاحب نظران و فعاالن اين 
بخش تدوين شده است« فعاالن اين صنعت؛ اما مدعی اند 
درباره مصوبات اخير از آنها نظرخواهی نشده است.طی 
چند سال اخير، استخراج يا ماينينگ بيت كوين و به طور 
كلی صنعت رمزارز به موضــوع داغ و چالش برانگيزی 

تبديل شده است. دولت در تاريخ 13 مردادماه مصوبه ای 
را درباره فرايند استخراج رمزارز منتشر كرد؛ اما اين مصوبه 
اعتراض بسياری از فعاالن اين صنعت را در پی داشت و 
فعاالن معتقدند اين مصوبه می تواند تير خالصی برای 
اين صنعت انقالبی و پيشرو در ايران باشد.روز گذشته 
مديركل دفتــر طرح ها و تامين مالــي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: براي فعاليت استخراج رمزارزها 
به دليل جديد بودن و عدم شناخت كافي كه در مجموعه 
دســتگاه هاي مختلف بود، مشــكالتي در جمع بندي 
نظرات وجود داشــت؛ اما در مجمــوع دولت معتقد به 
فعاليت رسمي اســتخراج رمزارزها بود و اين موضوعي 
اجتناب ناپذير است. وي تاكيد كرد: در تهيه دستورالعمل 
صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري استخراج رمزارز 
تالش كرديم همه جوانب موضــوع را ببينيم و نظرات 
دستگاه هاي مختلف را در آن لحاظ كنيم؛ اما در مقابل 
فعاالن اين صنعت می گويند از آنها نظرخواهی نشــده 
است. هادي روز گذشــته خبر داد: دستورالعمل نهايي 

شده و در آينده نزديك توســط وزير صنعت، معدن و 
تجارت ابالغ خواهد شد؛ اما نياز است به دليل جديد بودن 
اين صنعت، سازمان هاي اســتاني كامال توجيه شوند. 
اگر از تمام اختالفات مابين دولت و بخش خصوصی در 
اين صنعت چشم بپوشيم، بايد سوی ديگر اين قضيه را 
ديد كه فرصتی كه برای فعاالن اين صنعت به دليل عدم 
قانون گذاری يا قانون گذاری اشــتباه از دســت می رود 
غيرقابل جبران است. در اين راستا يك نكته بسيار مهم، 
دو سالی است كه عمر مفيد يك دستگاه در بازه فعاليت 
است و نكته مهم دوم اين است كه هر چهار سال يك بار 
درآمد ماينرها كامال نصف می شود به صورت برنامه ای كه 
در بيت كوين وجود دارد. االن اين درآمدی كه استخراج 
بيت كوين ها دارد سال ديگر بازه چهارساله  اين درآمد تمام 
می شود؛ يعنی تمام درآمدهايی كه سرمايه گذار فعال 
عضو ماينينگ اين را در دوره سرمايه گذاری خود در نظر 
می گيرد و می گويد مثال تا پايان سال 2020 من می توانم 
اينقدر درآمد داشته باشم؛ ولی شش ماه است كه همه 

فعاالن اين حوزه دستگاه های خود را خاموش كرده اند 
و دليل آن عدم قانون گذاری يا قانون گذاری اشــتباهی 
است كه از سوی دولت انجام می شود. همه فعاالن؛ چه 
كسانی كه مجوز دارند و چه كسانی كه دستگاه هايشان 
را قانونی وارد كرده اند، قربانی تصميم گيری های اشتباه 
شده اند.ماينينگ )Mining( يا استخراج ارز ديجيتال 
فرايندی است كه در آن تراكنش ارز ديجيتال تاييد و به 
بالک چين افزوده می شود. با انجام ماينينگ كوين های 
جديد توليد می شــوند و به موجودی در گردش آن ارز 

ديجيتال خاص اضافه می شود. استخراج ارزهای ديجيتال 
همچنين باعث می شود ارزهای ديجيتال به عنوان شبكه 
غيرمتمركز و بدون نياز به نهاد مركزی شــخص ثالث 
كار كنند؛ يعنی ارزهای ديجيتال بدون نياز به سيستم 
متمركز يا واســطه هايی نظير بانك مركــزی يا دولت 
ايجاد می شوند و آنها هيچ دخالتی در فرايند ماينينگ 
يا توليد كوين ندارند. همچنين به لطف ماينينگ است 
 كه شبكه بالک چين به توليد بالک خود ادامه می دهد و

 داير مانده است.

»كسب وكار« انتقاد  فعاالن  بالک چين به  دستورالعمل دولتی استخراج رمزارزها را بررسی می كند 

تير خالص   به   صنعت   رمزارز

با مصوبه ای اشتباه پرونده صنعت رمزارز بسته شد
محمدرضا شرفی، رئيس کارگروه ماینينگ انجمن بالک چين ایران

اولويت اول ما برخوردها و فضاي امنيتي حاكم بر اين صنعت است و دوم قيمت برق و حامل هاي انرژي. قيمت برق مصوبه هيات دولت است و در اين مصوبه آمده كه اصالح آن با رايزني امكان پذير نيست و با تمام تالشي كه تاكنون انجام شده، نتوانسته ايم تغييري در اين 
مسير ايجاد كنيم مگر اينكه هيات دولت اصالحيه اي در اين مصوبه داشته باشد يا اينكه بتوانيم از طريق كميسيون تطبيق مجلس يا ديوان عدالت اداري پيش برويم. ما امروز تازه متوجه شده ايم كه با مصوبه ها و دستورالعمل اخير فاتحه اين صنعت خوانده شده است. ديگر 
هيچ اميدي براي ادامه بقاي حداقل قانوني اين قضيه در ايران وجود ندارد. طبيعتا وقتي قانون گذاران طوري مسير ايجاد مي كنند كه هيچ كسی نتواند به صورت قانوني كار كند مسيرهاي ديگر ايجاد و هزينه هاي جانبي زيادي به كشور و مردم و حاكميت تحميل مي شود. 
با اين مصوبه اگر بخواهيد قانوني كار كنيد شما بايد مثال 600 هزار تومان دربياوريد. 600 هزار تومان هم روي آن بگذاريد )البته بسته به قيمت روزانه رمزارز( تا قبض برق تان را پرداخت كنيد. در هر صورت با اين عددها بايد هر چيزي كه به دست مي آوريد مبلغي هم از 
جيب تان روي آن بگذاريد تا هزينه برق تان را پرداخت كنيد. اين فقط هزينه برق است و باقي هزينه ها بماند. وقتي اين گونه قانون مي گذاريد يعني هيچ كسي نمي تواند قانوني حركت كند. يا مردم مجبورند از كشور خارج شوند مثال سرمايه گذاران بزرگ از كشور خارج 
مي شوند. سرمايه داران خرد هم كه امكان خروج از كشور را ندارند طبيعتا به دنبال راه هاي غيرقانوني مي روند. بعدا يك هزينه امنيتي، قضايي و نظارتي بابت اشتباه  در قانون گذاري به كشور تحميل می شود؛ يعني آن موقع نهادهاي امنيتي بايد بيايند و فعاالن را بگيرند. 
نهادهاي قضايي مشغول مي شوند براي اينكه بتوانند درباره اين اشخاص راي صادر كنند و هيچ وقت هم اين سوال را كسي نمي پرسد كه چرا اين مسير ايجاد شده است و هيچ وقت هم كسي به اين نمي پردازد كه تدوين از سرچشمه مسير اشتباه بوده است. مسير بدي را 
ترسيم كرده اند. قانون تنها يك ابزار در دست حاكميت است كه مسير ايجاد كرده و مردم را در مسير صحيح هدايت كند و راه ببرد و نهايتا كشور را هدايت كند. وقتي استفاده صحيح )به هر دليلي( از ابزار قانون صورت نگيرد اين ابزار خود مي تواند براي كشور يك تهديد 
باشد و طبيعتا مي تواند منجر به گسترش بسياری از معضالت مانند رانت و فساد در سيستم اداري و اجتماعي جامعه شود و اين وظيفه قانون گذار است كه تمام جوانب هر قانوني را به طور كامل بررسي كند. متاسفانه هيچ كدام اين قانون ها بررسي كارشناسي نشده يا اگر 
شده، كارشناس فقط عنوان كارشناسي داشته و با بخش خصوصي هم اصال صحبتي نشده است؛ يعني بخش خصوصي بعد از اينكه ابالغ مي شود تازه مي فهمد چه خبر است. وقتي بخش خصوصي سرمايه و زندگي و همه چيزش بستگي به اين قانون ها دارد، حداقل از 
او نظر بخواهيد. هيچ كسي طبيعتا دلسوزتر از سرمايه گذارها براي آن سرمايه نيست؛ ولي در كشور ما سرمايه دارد از بين مي رود و شعار جذب سرمايه سر مي دهيم. البته كه آن سرمايه از نظر من از بين رفته است تا نهادهاي مربوطه بخواهند تغييري ايجاد كنند. تا اين 
سيستم بخواهد تغييري ايجاد كند چند ماه طول مي كشد و در اين چند ماه هم اين قضيه كال پرونده اش بسته است. من پيشنهاد مي كنم اصال به اين صنعت فكر نكنيم؛ يعني سيستم قانون گذاري كشور آنقدر كند است كه اگر اصالحي بخواهد انجام شود، ديگر به عمر 

اين صنعت قد نخواهد داد و ما اينقدر عقب مي افتيم كه جبران اين عقب ماندگي احتماال غيرممكن است. 
ديگر اميدي به ادامه نيست. مگر اينكه فعاليت غيرقانوني باشد. كدام منطق؟ كدام استدالل؟ فقط با حدس و گمان نمي شود قانون وضع كرد؛ اينكه اصال منطقي نيست. مسئوالن دارند يك تهديد براي كشور ايجاد مي كنند. ما براساس وظيفه و مسئوليت تمام اين مسائل 
و معضالت ناشي از اين تصميمات اشتباه را روي ميز آقايان قرار داده ايم؛ ولي واقعيت اين است كه كسي نمي خواهد بداند و هيچ خواستي مبني بر ديدن مسير درست و ايجاد مسير درست نيست. اميدي به ادامه صنعت استخراج رمزارز نيست. اينها قسمتي از سرمايه هاي 

مادي و معنوي مردم كشور است كه با مصوبه اشتباه دولت و برخوردهاي امنيتي فعلي تباه مي شود. با اين شرايط پرونده صنعت رمزارز بسته است.

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com
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