
روند اصالح قانون پيش فروش مدت هاســت كه در كميسيون 
قضايي مجلس مسكوت مانده و اين در حالي است كه به ادعاي 

دفاتر امالك و سازندگان، قانون فعلي قابليت اجرا ندارد. 
به گزارش ايسنا، روند اصالح قانون پيش فروش فعلي به عنوان 
يكي از مهم تريــن منابع تزريق مالي به حوزه ساخت وســاز 
كه ســازندگان در حال حاضر آن را به دليل اشكاالت شكلي 
و ماهوي، فاقد قابليــت اجرا مي دانند، مدت هاســت كه در 
كميسيون قضايي مجلس مسكوت مانده است. بر اين اساس، 
انبوه سازان در دستور كار قرار گرفتن اين اصالحيه را از رياست 

قوه قضائيه خواستار شدند. 

پيش فروش ساختمان به دليل مشكالتي كه در دهه هاي ۷۰ و 
۸۰ براي بسياري از خريداران ايجاد كرد در سال ۱۳۸۹ با وضع 
قوانين سخت گيرانه مورد رسيدگي قرار گرفت. با وجودي كه 
پس از تصويب اين قانون جلوي بسياري از كالهبرداري ها گرفته 
شد، عمال قابليت اجرا ندارد و به همين دليل، سازندگان از يكي 
از مهم ترين منابع مالي خود محروم شدند. از سه چهار سال قبل 
روند اصالح قانون آغاز شده اما انبوه سازان معتقدند كه كند پيش 
مي رود. كانون انبوه ســازان در نامه اي كه به رئيس قوه قضائيه 
نوشته، يادآور شده اســت: »به دليل چند فقره سوءاستفاده و 
كالهبرداري توسط چند سازنده مسكن كه فاقد صالحيت بوده 

و بدون مجوز احراز صالحيت اقدام به اين امر كرده بودند، قوه 
قضائيه براي پيشگيري از جرم، پيش نويس قانون پيش فروش 
ساختمان را ارائه مي كند كه در سال ۱۳۸۹ به تصويب مجلس 
شوراي اســالمي مي رســد؛ اما از آن جا كه اين قانون به لحاظ 
حقوقي و فني داراي ايرادات شــكلي و ماهــوي بوده و تحت 
هيچ يك از مواد آن منافعه مشروع و به حق توليدكننده رعايت 
نشده سال هاست بالاقدام مي ماند«. در اين نامه از حجت االسالم 
رئيسي خواسته شده تا در نخستين جلسه سران سه قوه، اهميت 

تسريع در تصويب اصالحيه قانون پيش فروش مطرح شود. 
با توجه به باال رفتن قيمت مســكن، بسياري از متقاضياني كه 

قدرت خريد خانه را ندارند اقدام به پيش خريد مي كنند كه در 
بســياري موارد به خلف وعده، كالهبرداري يا فروش مال غير 
مي انجامد. گزارش هاي ميداني نشــان مي دهد با وجودي كه 
قانون پيش فروش، دفاتر امالك و افراد حقيقي را از انعقاد قرارداد 
پيش فروش منع كرده، بعضا قراردادهاي دستي بين پيش خريدار 
و پيش فروشنده امضا مي شود كه البته براي قانون گذار، ضمانت 
اجرايي دارد اما بســياري از خريــداران در اين بين مال باخته 
مي شوند. طبق قانون، قرارداد پيش فروش بايد به صورت سند 
رسمي ارائه شود و اگر قردي به شكل غيررسمي اقدام به انعقاد 
قرارداد كند مرتكب تخلف شده كه براي آن از ۹۱ تا يك سال 

حبس در نظر گرفته شده است. مشاوران امالك بايد متعاملين 
پيش فروش را به دفاتر اســناد رسمي هدايت كنند. اگر مشاور 
امالك راسا خودش اقدام به انعقاد قرارداد كند براي بار اول تا يك 
سال پروانه او تعليق مي شود، بار دوم تا دو سال و بار سوم براي 

هميشه پروانه اش ابطال مي شود. 
در اين شرايط بســياري از دفاتر مشــاور امالك به دليل عدم 
دستيابي به كميسيون تمايلي به معرفي متعاملين به دفاتر اسناد 
رسمي ندارند، بنابراين اين قانون از قابليت اجرا برخوردار نيست 
و به نظر مي رسد براي تزريق نقدينگي به حوزه ساخت وساز الزم 

است ايرادات آن برطرف شود. 

قيمت نفت در معامالت روز چهارشنبه با دنبال 
كردن صعود بازارهاي سهام كه از توافق احتمالي 
برگزيت ميان انگليس و اتحاديه اروپا اميدوار شده 
بودند و تحت تاثير احتمال كاهش بيشتر توليد 

گروه اوپك پالس، افزايش يافت. 
بهاي معامــالت آتي نفت برنت با ۲۱ ســنت 
افزايش، به ۵۸ دالر و ۹۵ ســنت در هر بشكه 
رسيد كه حدود ۰.۳ درصد باالتر از قيمت نهايي 

روز سه شنبه بود. 
بهــاي معامــالت آتــي نفت وســت تگزاس 
اينترمديت آمريكا با ۱۶ ســنت يا ۰.۳ درصد 
افزايش، به ۵۲ دالر و ۹۷ ســنت در هر بشكه 
رســيد. به گفته ادوارد مويا، تحليلگر ارشد در 
شركت  OANDA، نفت نشانه هاي مثبتي 
مشاهده كرده كه به تسهيل ريسك هاي بزرگ 
شامل تقاضا براي نفت و جنگ تجاري آمريكا و 
چين و برگزيت افزوده شده است. اگرچه توافق 
تجاري در آينده نزديك بعيد به نظر مي رسد؛ اما 
ريسك تشديد مناقشه آمريكا و چين فعال كمتر 

شده است. 
مذاكرات لحظه آخر ميان انگليس و اتحاديه اروپا 
براي دســتيابي به توافق خروج از اين بلوك در 

آستانه نشست سران اروپايي تا روز چهارشنبه 
ادامه خواهد يافت؛ اما هنوز معلوم نيست انگليس 
مي تواند زمان خروج خود را كه ۳۱ اكتبر اعالم 

شده است، به تاخير بيندازد. 
تحليلگران اظهار كرده اند كه هرگونه توافقي كه 
از خروج دشوار يا خروج بدون توافق انگليس از 
اتحاديه اروپا جلوگيري كند، رشد اقتصادي را 
تقويت خواهد كرد و از قيمت هاي نفت پشتيباني 

مي كند. 
عامل ديگري كه از قيمت هاي نفت پشتيباني 
كرد، اظهارات محمد باركيندو، دبيركل اوپك بود 
كه اعالم كرد اين گروه و ساير توليدكنندگان نفت 
با وجود نشانه هاي منفي از رشد تقاضا، متعهد 
هســتند ثبات بازار نفت را فراتر از سال ۲۰۲۰ 
حفظ كنند. دبيركل اوپك هفته گذشته اظهار 
كرده بود اوپك، روسيه و ســاير متحدان شان 
بررسي گزينه كاهش بيشــتر توليد در ديدار 
رسمي خود كه روزهاي پنجم و ششم دسامبر 

در وين برگزار مي شود را منتفي نكرده اند. 
تحت توافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك كه در 
آن ۲۴ كشور حضور دارند، مقرر شده است ميزان 
عرضه ۱.۲ ميليون بشكه در روز تا مارس سال 

۲۰۲۰ محدود شود. اما پيش بيني مي شود رشد 
ذخاير نفت آمريكا قيمت ها را تحت فشار كاهشي 
قرار دهد. طبق نظرسنجي رويترز، ذخاير نفت 
آمريكا در هفته گذشته احتماال براي پنجمين 
هفته متوالي افزايش پيدا كرده است. آمار ذخاير 
نفت روز چهارشــنبه از سوي موسسه امريكن 
پتروليوم و روز پنج شنبه از سوي اداره اطالعات 

انرژي آمريكا منتشر خواهد شد. 
بنجامين لو، تحليلگر شركت »فيليپ فيوچرز« 
اظهار كرد اگر آمار رسمي نشان دهد ذخاير نفت 
آمريكا براي پنجمين هفته متوالي افزايش پيدا 
كرده است، فشار فروش شديدي روي قيمت ها 

ايجاد خواهد شد. 
نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصاد جهاني 
به دليل مناقشــات تجاري آمريكا و چين و باال 
رفتن سطح ذخاير نفت آمريكا، قيمت هاي نفت 

را دچار فشار كاهشي قرار داده است. 
براســاس گزارش رويترز، صندوق بين المللي 
پول هشــدار داد مناقشــات تجاري آمريكا و 
چين نرخ رشــد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۹ 
را به پايين ترين حد از زمان بحران مالي ۲۰۰۹-

۲۰۰۸ خواهد رساند. 

قيمت طال پس از افت حدود يك درصدي 
در روز سه شــنبه، به دليل خوش بيني به 
نتيجه مثبت مذاكرات برگزيت، در معامالت 
روز چهارشــنبه بازار جهاني باال رفت. هر 
اونس طال براي تحويل فوري در معامالت 
روز چهارشنبه بازار سنگاپور با ۰.۲ درصد 

افزايش، به ۱۴۸۴ دالر و ۱۰ سنت رسيد. 
در بازار معامالت آتي آمريــكا، هر اونس 
طال با ۰.۳ درصد افزايــش، به ۱۴۸۷ دالر 
و ۹۰ سنت رسيد. به گفته استفن اينس، 
استراتژيســت اكســي تريدر، ابهاماتي 
وجود دارد زيرا اتفاقات زيــادي پيرامون 
برگزيت روي مي دهد؛ به عنوان مثال اگر 
مذاكره كننــدگان اتحاديه اروپا و انگليس 
درباره شرايط خروج انگليس از اين بلوك 
توافق كنند، اين توافــق همچنان بايد در 
پارلمان مورد بررسي قرار گيرد؛ اما امضاي 
يك توافق برگزيت، بازده دارايي هاي سودده 
را باال خواهد برد و اين موضوع براي قيمت 

طال در كوتاه مدت منفي خواهد بود. 
بازارهــا منتظر نتايج مذاكــرات برگزيت 
هستند و مقامات حاضر در مذاكرات اظهار 

كرده اند كه اختالف نظرات بر سر جدايي 
انگليس به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا 
كرده است.  براساس گزارش رويترز، قيمت 
طال همچنيــن از جدال لفظــي آمريكا و 
چين بر ســر هنگ كنگ حمايت شد. به 
گفته بنجامين لو، تحليلگر شركت فيليپ 
فيوچرز، تاكنون مذاكــرات تجاري ميان 
آمريكا و چين به خوبي پيش رفته اســت 
اما اگر اين روند معكوس شود، طال ممكن 
اســت به قيمت باالتري صعود كرد. اين 
فلز ارزشــمند همچنان در محدوده بين 
۱۴۷۴ تا ۱۵۱۰ دالر مانده اســت.  در اين 
بين، بازارهاي سهام آسيا به سطح باالتري 
صعود كردند و شاخص MSCI بازارهاي 
آسيا اقيانوسيه به جز ژاپن ۰.۴ درصد رشد 
كرد. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس 
پاالديم براي تحويل فــوري با ۰.۲ درصد 
افزايش، به ۱۷۳۶ دالر و ۵۶ سنت رسيد. هر 
اونس نقره براي تحويل فوري با ۰.۴ درصد 
افزايش، ۱۷ دالر و ۴۴ سنت معامله شد. هر 
اونس پالتين براي تحويل فوري ۰.۳ درصد 

كاهش يافت و ۸۸۶ دالر و ۴۴ سنت بود. 

شركت سينوپك كه بزرگ ترين پااليشگاه 
آسيا و چين است، سرگرم بررسي كاهش 
نرخ فعاليت پااليش تا نوامبر اســت زيرا 
جهش نرخ هاي حمل بار به حاشيه سود 

پااليش اين شركت لطمه زده است. 
صنعت كشتيراني جهاني طي چند هفته 
گذشته شاهد جهش بي سابقه نرخ هاي 
حمل محموله شده است زيرا معامله گران 
از كرايه نفتكش هاي متعلق به شركت هاي 
نفتكش چيني كه هدف تحريم هاي آمريكا 

قرار گرفته اند، اجتناب مي كنند. 
آمريكا در اواخر سپتامبر چندين شركت 
مالك نفتكش از جمله زيرمجموعه هاي 
شركت كاسكو را كه بيش از ۴۰ نفتكش 
شامل ۲۶ ابرنفتكش دارد را تحريم كرد. 
هزينه كرايه ابرنفتكش ها براي حمل نفت 
خام از خاورميانه به آســيا يك روز پس از 
اعالم تحريم هاي آمريكا يك شبه و با اقدام 
معامله گران براي بررســي گستردگي و 
تاثير تحريم هاي آمريكا، رشــد دو رقمي 

پيدا كرد. 
حاشــيه ســود پااليش هنوز با افزايش 

هزينه هاي حمل محمولــه برابري پيدا 
نكرده است و پااليشگاه ها تاوان هزينه هاي 
حمل باالتر را پرداخت مي كنند. منابع آگاه 
به بلومبرگ اظهار كردند: افزايش چشمگير 
هزينه هاي حمل نفت باعث شده سينوپك 
به فكر كاهش فعاليت پااليشي به ميزان 
يك ميليون تن در نوامبر باشد كه معادل ۵ 
درصد از توليد پااليشي اين شركت است. 

طبــق گــزارش بلومبــرگ، برخــي از 
پااليشــگاه ها در چيــن و هنــد خريد 
محموله هــاي تك نفــت را بــه دليل 
افزايش نــرخ كرايــه نفتكش ها كاهش 
داده انــد. همچنين چهار منبــع آگاه به 
رويترز اظهار كردند: ســينوپك سرگرم 
 بررســي كاهش واردات نفت خود براي 

دسامبر است. 
براساس گزارش اويل پرايس، پااليشگاه ها 
در آسيا ممكن اســت ميزان واردات نفت 
خام را به دليــل هزينه هاي حمل باال كه 
به تقاضا لطمه زده است، كاهش دهند و از 
ميزان اشباع عرضه بازار فرآورده هاي نفتي 

در اين منطقه كاسته شود. 

براي امســال قراردادي ۵.۸ ميليارد دالري با ۱۵ 
بانك براي اعطاي تســيهالت ارزي از محل منابع 
صندوق توسعه ملي منعقد شــده و در دستور كار 

قرار گرفته است. 
براســاس اساســنامه صندوق توســعه ملي بايد 
اعطاي كليه تسهيالت آن صرفا از طريق عامليت 
بانك هاي دولتي و غيردولتي باشــد. بر اين اساس 
در ابتداي ســال ۱۳۹۸، ۱۵ فقره قرارداد عامليت 
اعطاي تســهيالت ارزي بــا مجموعي بــه مبلغ 
پنج ميليارد و ۸۲۰ ميليــون دالر تنظيم و جهت 

 امضا و اجرايي شــدن به بانك هاي عامل ارســال 
شده است. 

عملكرد صندوق توســعه ملي نشــان مي دهد در 
سه  ماهه ابتدايي سال جاري در مجموع ۱۱ فقره 
از قراردادهاي امضاشــده با بانك ها به مبلغ چهار 
ميليارد و ۹۳۰ ميليون دالر اجرايي و ابالغ شــده 

است. 
در بين ۱۱ بانكي كه در ســه ماهه ابتدايي امسال 
قراردادهاي آنها ابالغ و اجرايي شــده بانك سپه 
با يك ميليارد دالر، پاســارگاد و ملــت هر كدام 

۷۰۰ ميليــون دالر و بانك هاي ملي و پارســيان 
 هر يك با ۵۰۰ ميليون دالر بيشــترين ســهم را 

داشته اند. 
 ســاالنه و طبق تكليف قانون درصــدي از منابع 
ارزي ناشــي از فــروش نفــت و فرآورده هاي آن 
وارد صندوق توسعه ملي مي شــود تا ضمن ايجاد 
ذخيره اي براي نسل هاي آينده، از منابع آن براي 
اعطاي تســهيالت ارزي و در حجمــي محدودتر 
 تسهيالت ريالي اســتفاده شود و كمكي به توسعه

 كشور باشد. 

دادســتاني آمريكا از تشــكيل پرونده جديدي براي 
رسيدگي به اتهامات »هالك بانك« تركيه خبر داد. 

به گزارش خبرگزاري فرانسه، وزارت دادگستري آمريكا 
اعالم كرد كه عليه بانك دولتي »هالك بانك« تركيه به 
اتهام مشاركت در انجام تراكنش هايي به ارزش چندين 
ميليارد دالر كه ناقض تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه 
ايران دانسته شده، وارد عمل شده است. طبق اعالم اين 
وزارتخانه، دست كم شش اتهام از جمله تقلب، پولشويي 

و نقض تحريم ها متوجه اين بانك است. 
جان دمرز، دستيار دادستان كل آمريكا گفت: اين پرونده، 

يكي از جدي ترين پرونده هاي نقض تحريم هاي ايران بوده 
است كه تابه حال ديده ايم. وي افزود كه »هالك بانك« 
از طريق فراهــم كردن غيرقانوني دسترســي ايران به 

ميلياردها دالر پول، تحريم ها را نقض كرده است. 
تحرك جديد آمريكا درســت در زماني انجام مي شود 
كه روابط آنكارا و واشنگتن بر سر حمله ارتش تركيه به 
شمال سوريه بيش از هر زمان ديگري متنج شده است. 
اين هفته، آمريكا وزراي دفــاع و انرژي تركيه را تحريم 

كرده بود. 
مقامات آمريكايي در پرونده فوق ۹ نفر از جمله مهمت 

هاكان آتيال، معاون ســابق اين بانك را متهم به نقض 
تحريم ها كرده اند. آتيال سال گذشته نيز به دليل آنچه 
واشــنگتن »كمك به تهران براي فروش نفت« خواند 
در نيويورك محاكمه شده بود. او در ماه ژوئيه از زندان 

آزاد شده بود. 
اين نخســتين بار نيســت كه »هالك بانك« به نقض 
تحريم هاي ايران متهم مي شــود. پيش تر و در جريان 
رسيدگي به پرونده رضا ضراب نام »هالك بانك« مطرح 
شده بود. ضراب در ســال ۲۰۱۶ و در جريان سفر شبه 

فلوريدا به اتهام نقض تحريم ها بازداشت شد. 

افزايش قيمت نفت  در واكنش به تغيير سياست اوپك ضرر    بزرگ ترين  پااليشگاه آسيايي از تحريم هاي ايرانروند افزايشي طال  از سرگرفته شد

آمريكا يك بانك ترك  را به نقض تحريم هاي ايران  متهم كرداعطاي ۵/8 ميليارد دالر وام ارزي از طريق ۱۵ بانك
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سرمقاله
مانع تراشی  در مسیر 

بازار متشکل ارزی

از جملــه اقدامــات مهم 
بانك مركزی برای كاهش 
برخــی ســودجويی ها و 
ايجاد شفافيت در بازار ارز، 
راه اندازی بازار متشــكل ارزی است؛ اما تاخير در 

راه اندازی اين...

 کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی
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 كارشكنی صرافی ها  در 
راه اندازی بازار متشكل ارزی

تعرفه واردات تلفن همراه مسافری 
با ارز ثانویه محاسبه خواهد شد

تشديد محدوديت در 
واردات گوشی مسافری

مجوز هتلینگ  و  هاستینگ ماینر   به  افراد خاص داده  شده  است

انحصار  و  رانت  در استخراج   ارز دیجیتال
صفحه4
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مخالفت کارگران  با  دستمزد   منطقه ای
فعاالن   کارگری   معتقدند   مزد   منطقه ای   در   شرایط   فعلی   به   ضرر  کارگران   است

چندماهــی از وعــده راه انــدازی بازار متشــكل 
ارزی می گذرد؛  امــا اين بازار هنوز شــروع به كار 
و فعاليت رسمی نكرده اســت و طبق آنچه مدير 
عامل بــازار بيان كــرده، در انتظار دســتور بانك 
 مركزی برای راه اندازی اين بازار هســتند.  قرار بود 
۲۱ مردادماه و همزمان با عيد قربــان، اين بازار به 
عنوان محلی بــرای تبادالت كالن ارزی كشــور 
راه اندازی شود و بازار عمده فروشی ارز را شكل دهد 
تا بساط خرده فروشی های بی ضابطه را نيز در حاشيه 
خود جمع كند؛  اما آتش سوزی ساختمان اين بازار 
بهانه محكمی برای تاخير در راه اندازی بازار به دست 
مســئوالن داد. به همين دليل هر چند پس از آن 
رئيس كل بانك مركزی اعالم كرد  آتش سوزی بازار 

متشكل ارزی مانعی برای...

بر اساس ابالغ ستاد مبارزه با قاچاق كاال به گمرك كل 
كشور، حقوق ورودی تلفن همراه مسافری بر اساس 
نرخ ارز بازار ثانويه )سامانه ســنا( محاسبه می شود. 
دستورالعمل مهم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
خصوص نحوه ترخيص تلفن همراه مسافر به گمرك 
ابالغ شد. بر اساس اين دستورالعمل، حقوق و عوارض 
گمركی گوشی تلفن همراه مسافری با نرخ ارز ثانويه 
)سامانه سنا( محاسبه می شــود. همچنين براساس 
ابالغ ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز معافيت ۸۰ دالری 
برای واردات گوشی همراه مسافر حذف شد. معافيت 
۸۰ دالر برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و 

استفاده از نرخ ارز بازار ثانويه...

تقاضاي انبوه سازان از قواي سه گانه

راه پيش فروش  مسكن  را  باز كنيد

يادداشت يک

يادداشت دو

صنعت  ماینینگ
در مسیر  بیراهه

اعطای مجوز  هتلینگ 
ماینر در مناطق ویژه

  محمدرضا شرفي، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بالک چین

  محمد شرقی، مدیرعامل انجمن بالک چین
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صنعت:
تولید گوشــی تلفن همراه داخلی 
نیازمند سرمایه گذاری سنگین است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که هنوز 
تولید گوشــی تلفن همراه در داخل به میزانی 
نرســیده که بخواهیم تغییری در تعرفه واردات 
آن اعمال کنیم، گفت: تولید گوشی تلفن همراه 

داخلی نیازمند سرمایه گذاری سنگین است.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( گفت: 27 انتخابات در سراسر 
کشور به طور قطعی مورد تایید قرار گرفت و هیچ 
مشکلی در روند برگزاری وجود نداشت و در مورد 

نتایج آنها نیز هیچ شکایتی طرح نشد.
وی با اشاره به طرح شکایاتی در خصوص نتایج 
انتخابات در دو اســتان گفت: در دو استان بعضا 
شکایاتی مطرح شد و  عده ای به مراجع قضایی 
مراجعه کردند، اما در کل کشور انتخابات خوب 

و پر شوری برگزار شد.
وزیر صمت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره 
برنامه های این وزارت خانــه در خصوص از رده 
خارج کردن برخی خودروهای قدیمی و پرمصرف 
خاطرنشان کرد: قطعا این خودروها از رده خارج 
خواهند شد و خودروهای پرتیراژ در خانواده های 

پژو و پراید جایگزین آنها می شود.
وی گفت: خودروسازان آن دسته از خودروهای 
خود که در این دو گروه هســتند و تعهدی برای 
تحویل آنها ندارند را تا آخر سال جایگزین می کند.

رحمانی با تاکید بر این که خودروسازان خود به 
دنبال اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده 
و پرمصرف هستند افزود: هم خودورسازان و هم 
وزارت صمت اجرای این طرح را به صورت جدی 

پیگیری می کند.
وزیر صمت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر 
اینکه گفته می شود وزیر صمت نظر مثبتی درباره 
تفکیک وزارت بازرگانی از این وزارت خانه ندارد 
گفت: حرف های بسیاری مطرح می شود اما ما 
تابع قانون و هر آن چه که دولت و رئیس جمهوری 

تصمیم بگیرند هستیم.
بر اســاس این گزارش، وی در ادامه در پاسخ به 
این پرسش که آیا با تولید موبایل در داخل، تعرفه 
واردات این کاال تغییر می کند، با بیان این که هنوز 
تولید موبایل در داخل کشور به آن تعداد نرسیده 
که بخواهیم تغییری در شرایط ایجاد کنیم، اظهار 
کرد: درباره هر کاالیی سیاســت ما این است که 
زمانی که تولید داخلــی آن به حد قابل توجهی 
برســد، از آن حمایت می کنیم؛ در مورد گوشی 
تلفن همراه متاســفانه تولید داخل  نســبت به 

مصرف ناچیز است.
وی با بیان این که سال گذشته 200 هزار قطعه 
تلفن همــراه در داخل تولید شــد، ادامه داد: ما 
دوستان را تشویق می کنیم تا در حوزه تولید تلفن 
همراه ســرمایه گذاری و فعالیت کنند و به آنها 
اعالم می کنیم که مورد حمایت وزارت صنعت 

خواهند بود.
وزیر صمت تاکید کرد: تولیــد داخلی برخی از 
کاالها مستلزم ســرمایه گذاری های سنگین 
است و این کار یک شــبه انجام نخواهد شد. در 
حال حاضر در تولید و تالش برای رســیدن به 
خودکفایی کاالهای نظیر الستیک های سنگین، 
پارچه و الکترودهای گرافیکــی کار خود را آغاز 
کرده ایم اما در زمینه گوشــی تلفن همراه چون 
تغییر تکنولوژی در این عرصه سریع و نیازمند 
سرمایه گذاری بیشــتری است با تفاوت هایی با 
سایر کاالها در سیاست گذاری های ما وجود دارد. 
اولویت وزارت صنعت برای امسال تولید کاالهای 

دیگری است.
وی در پاســخ به پرســش دیگری درباره روند 
واگذاری سهام برخی شرکت های خودروسازی 
نظیر ایران خودرو و اینکه سهام این شرکت ها به 
چه کسانی واگذار می شود با تاکید بر این که قرار 
نیست سهام این شرکت ها به فرد خاصی واگذار 
شود، گفت: واگذاری شرکت های خودروسازی 
مانند سایر واگذاری ها وارد فرآیند خود می شود 
و هر شخصی که دارای شــرایط مناسب باشد 

می تواند سهام مربوطه را از آن خود کند.

شــاخص بورس  از مرز ۳۰۹ 
هزار واحد گذشت

شاخص بورس تهران چهارشنبه 2۴ مهر ۹۸ با 
رشــد ۶۶۸ واحدی به ۳0۹ هــزار و ۶۴7 واحد 
رسید. به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس 
تهران چهارشنبه 2۴ مهر ۹۸ با رشد ۶۶۸ واحدی 

به ۳0۹ هزار و ۶۴7 واحد رسید.
بر این اساس حجم سهام ۳هزار و ۳7۱ میلیون 
ســهم به ارزش ۱۱ میلیون و ۸2۵ هزار و ۳۸۵ 
میلیون ریال بوده که در قالب 2۹0 هزار و ۸0۵ 

معامله دست به دست شده است.

اخبار

منطقه ای شــدن دستمزد، 
پیشنهادی است که به منظور 
تسهیل شرایط کار در مناطق 
مختلف کشــور و کمک به 
اشتغال ، از سوی برخی مطرح 
شده اســت. هدف از این کار این است که حداقل های 
میزان دستمزد براســاس منطقه و نوع صنایع تعیین 
شود و کارفرما ملزم به رعایت نرخ تعیین شده از سوری 
وزارت کار نباشــد. اما با توجه به شرایط تورمی فعلی و 
همچنین گرانی کاالها که تقریبا وضعیت هزینه ها را در 
همه شهرها مثل هم کرده و در این میان فرق ناچیزی 
بین شهرهای کوچک وبزرگ است، تعیین منطقه ای 
دســتمزد، خطراتی جدی برای نیروی کار و معیشت 
آنها ایجــاد می کند. به اعتقاد کارشناســان این کار در 
شــرایطی که کارفرمایان با نرخهایی زیر نرخ مصوب 
دستمزد در شورای عالی کار با کارگران توافق کنند، به 
افزایش شکاف و فاصله دستمزد با سبد معیشت مردم 
می انجامد و در شرایط کنونی که دستمزد مصوب نیز 

پاسخ گوی مشکالت کارگران نیست، به صالح اقتصاد 
کشــور نخواهد بود. از آنجایی که افزایش  20 درصدی 
دســتمزد نیز کمکی به بهبود زندگی کارگران نکرده 
اســت و در خصوص نرخ دســتمزد فعلی کارگران نیز 
چالش های زیادی وجود دارد، به اعتقاد کارشناســان 

طرح دســتمزد منطقه ای در این شرایط اصال منطقی 
نیست.  امابه گفته موافقان طرح منطقه ای شدن دستمزد 
نیز اکنون همه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی 
مشمول قانون افزایش حقوق و دستمزد یکسان هستند 
در حالی که میزان ســوددهی هیچ کدام از آنها یکسان 

نیست. از ســویی هزینه های زندگی در نقاط مختلف 
کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ 
برای کل کشور، موجب می شود تا در حق کارگران ظلم 
شود.براین اساس الزم اســت حداقل حقوق به صورت 
منطقه ای تعیین شود.در کنار آن بهترین راهکار برای 
جلوگیری از کوچک شــدن سبد معیشــت کارگران، 
 تخصیص سبدکاالیی اســت که با دالر ۴200 تومان 
تهیه شده باشد.به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران حتی با فرض اینکه این طرح اجرا شود، 
باید دانست که مزد منطقه ای آیتم های مختلفی دارد 
و حداقل های قانــون کار باید رعایت شــود ولی چون 
این آیتم ها رعایت نمی شــود، احتمال تضییع حقوق 
کارگران و سوء اســتفاده های احتمالی آن وجود دارد. 
اما به جای آن در بعضی از مناطق که به لحاظ کاری از 
سختی کار برخوردارند می توانیم فارغ از آنچه به عنوان 
حداقل مزد تعیین می کنیم، مبلغی تحت عنوان فوق 
العاده بدی آب و هوا یا ســختی کار در نظر بگیریم ولی 
این به منزله منطقه ای کردن مزد نیست و تسهیالتی 
 است که جدا از حداقل دستمزد برای نیروی کار در نظر 

گرفته می شود.

چندماهی از وعده راه اندازی 
بازار متشکل ارزی می گذرد. 
اما این بازار هنوز شروع به کار 
و فعالیت رسمی نکرده است 
و طبق آنچه مدیر عامل بازار 
بیان کرده اســت، در انتظار دستور بانک مرکزی برای 

راه اندازی این بازار هستند.
 قرار بود 2۱ مردادماه و همزمان با عید قربان، این بازار به 
عنوان محلی برای تبادالت کالن ارزی کشور راه اندازی 
شــود و بازار عمده فروشی ارز را شــکل دهد تا بساط 
خرده فروشی های بی ضابطه را نیز در حاشیه خود جمع 
کند. اما آتش سوزی ساختمان این بازار بهانه محکمی 
برای تاخیر در راه اندازی بازار به دست مسئوالن داد. به 
همین دلیل هر چند پس از آن رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرد؛ آتش سوزی بازار متشکل ارزی مانعی برای 
راه اندازی این بازار ایجاد نمی کند، اما با گذشت بیش از 
یک ماه از این ماجرا، هنوز بالتکلیف باقی مانده است. 
مهم ترین شرط راه اندازی این بازار از نظر کارشناسان 

آماده شدن بانک ها و صرافی ها و همچنین فراهم شدن 
اسباب و امکانات الزم این بازار است که هنوز فراهم نشده 
است. در همین رابطه عبدالناصر همتی گفته بود: آمادگی 
کامل وجود ندارد، زیرا هنوز برخی بانک ها نتوانسته اند 
نرم افزارهای ارتباطی شان را برقرار کنند، برخی صرافی ها 
نیز فرم ها را پر نکرده انــد و آمادگی ندارند. تا زمانی که 

اطمینان حاصل نشود، این بازار راه اندازی نخواهد شد.
بر اساس گزارش ها به طور کلی اکنون سه مانع عمده 

پیش روی راه اندازی این بازار وجود دارد که شامل متصل 
نبودن نرم افزارهای برخی بانک ها به سامانه این بازار، 
تکمیل نشدن مدارک برخی صرافی و طی نشدن روند 

آموزشی توسط صرافی هاست.
در همین رابطه مدیرعامل بازار متشــکل ارزی گفت: 
بازسازی ساختمان بازار متشکل ارزی به اتمام رسیده 
و همچنان برای آغاز به کار این بازار منتظر دستور بانک 

مرکزی هستیم.

او درباره علت تاخیر زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی 
بیان کرد: از سوی ساختمان بازار متشکل ارزی و ساختار 
آن هیچ مشکلی وجود ندارد؛ همچنین استقبال خوبی 
از سمت صرافی ها برای ورود به بازار متشکل ارزی شده 
اما زمان راه اندازی آن را نه ما مشــخص می کنیم و نه 
اطالعی داریم و تنها منتظر فرمان بانک مرکزی هستیم 
و مسلما این بانک در یک زمان مناسب اقدام به راه اندازی 
بازار متشکل ارزی خواهد کرد. با توجه به تاثیر این بازار 
در قیمت ارز راه اندازی این بازار نقش مهمی در کاهش 
قمیت ارز دارد. بر اساس گزارش های موجود، قیمت هر 
دالر آمریکا)اســکناس( روز چهارشنبه 2۴مهر ۹۸ در 
صرافی های بانکی به ۱۱۴00 تومان رسید؛ یکصد دینار 

عراق هم ۹۳۳ تومان معامله شد.
قیمت هر دالر آمریکا )اسکناس( روز چهارشنبه 2۴مهر 
۹۸ در صرافی های بانکی برای فروش به ۱۱۴00 تومان 
رسید؛ ضمن اینکه یکصد دینار عراق هم ۹۳۳ تومان 
معامله شد. بر این اســاس قیمت هر دالر آمریکا برای 

خرید نیز ۱۱۳00 تومان است.
همچنین نرخ هر یورو)اسکناس( برای خرید ۱2۵00 

تومان و برای فروش ۱2۶00 تومان است.

فعاالن کارگری معتقدند مزد منطقه ای در شرایط فعلی به ضرر کارگران است

مخالفت کارگران  با  دستمزد   منطقه ای

»کسب و کار« بررسی می کند

کارشکنی صرافی ها در راه اندازی بازار متشکل ارزی

دژپسند در حاشیه جلسه دولت:
مشکالت الیحه مالیات بر ارزش 

افزوده به زودی حل می شود
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفــت: در بازار بورس 
نوسانات در حد فعلی به نظرم باید قابل قبول باشد 
و االن هم موضوع مدیریت می شود تا به یک سطح 

قابل قبول در بازار بورس برسیم.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه 
امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشی درباره مشکالت الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده در مجلس گفت: بارها گفته ایم که مواردی 
از مشکالت که نیازمند اصالح خود قانون است در 
مجلس در حال بررسی است. در صحن مطرح شده 
و به خاطر بخشی از مشکالت این موضوع دوباره 
به کمیسیون اقتصاد مجلس بازگردانده تا مجدداً 

بررسی شود.
وی افزود: در پیگیری هایی که من داشتم رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس گفتند که از هفته 
بعد این موضوع در دســتور جلسات کمیسیون 
قرار می گیرد، اما درباره آن موادی که باید اصالح 
شود به تبع آن شیوه نامه ها و دستور کار هم باید 
اصالح شود که این سیر کمک می کند بسیاری 
از مشکالتی که االن مطرح است حل شود، پس 

عزیزان صبر کنند تا این موارد انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ریزش های 
شاخص بورس و علت آن، اظهار کرد: در بازار بورس 
نوسانات در حد فعلی به نظرم باید قابل قبول باشد؛ 
چرا که می دانید آن زمانی که بورس داشت رشد 
پیدا می کرد برخی از صاحب نظران دلسوز با من 
تماس می گرفتند و نگرانی خود را اعالم می کردند 
که این رشد خیلی سریع، تند و مستمر دارد رخ 
می دهد که البته آن هم واقعا حباب نبود؛ چرا که ما 
با عرضه سهام تالش کردیم که عمق بازار را افزایش 
دهیم و االن هم موضوع مدیریت می شود تا به یک 

سطح قابل قبول در بازار بورس برسیم.

امــکان افزایــش نرخ ســود 
بیمه های زندگی

مدیرعامل بیمه مرکزی با بیان اینکه می توان نرخ 
سود سپرده بیمه های زندگی را افزایش داد گفت: 
معموال افراد در دوره زیان بیشــتر ریســک پذیر 
هستند و به دنبال بیمه عمر نمی آیند، از سوی دیگر 
اثر مثبت یک واحد سود به مراتب کمتر از اثر منفی 

یک واحد زیان است.
به گزارش ایسنا، ســلیمانی در دومین همایش 
بیمه های عمر و تامین آتیه با بیــان اینکه یکی 
از چالش ها در زمینه بیمه زندگی این اســت که 
نمی دانند حق بیمه خودشان در کجا سرمایه گذاری 
شده است، اظهار کرد: معموال پس از یک سال به 
فرد گفته می شود، اما اگر به او بگویید عالقه مند به 
ســرمایه گذاری در کدام بخش هستید، چه بسا 
افراد زیادی هســتند که نمی خواهند خودشان 
وارد ریسک های بازار سرمایه یا دیگر بازارها شوند، 
اعتماد می کنند و روزی سه میلیارد تومان معامله 

می شود.
وی افزود: ما نیاز داریم که از روش های نوین جهانی 
در سطح بیمه جهانی استفاده کرده و خودمان را 

به روز کنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی با بیان اینکه ما در بخش 
صنعت بیمه عقب هستیم، تصریح کرد: در سال 
۱۳۹7 حدود ۴۴ هزار میلیــارد تومان پرتفوی 
بیمه ای و در شــش ماهه 2۶ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان حق بیمه تولیدی بوده است و با این وضعیت 
پیش بینی ۶0 هزار میلیارد تومان تا پایان ســال 
محقق خواهد شد، اما هنوز ما در این بخش نسبت 
به برنامه ششم که باید به هفت درصد ضریب نفوذ 

برسیم، عقب هستیم و به 2.۴ رسیده ایم.
به گفته ســلیمانی، در حال حاضر حدود ۱۴.۴ 
درصد پرتفوی بیمه ای در بیمه زندگی است، اما این 

رقم در دنیا حدود ۵۸ تا ۶0 درصد است.
وی با بیان اینکه باید به چالش های صنعت بیمه 
بپردازیم، گفت: نخستین موضوع این است که ما 
باید در این زمینه شفاف سازی کنیم و مردم بدانند 

پولی که داده اند چه می شود؟
مدیرعامل بیمه مرکــزی تاکید کرد: اگر در بیمه 
زندگی طوری رفتار کنید که افراد بتوانند هر لحظه 
سپرده خود را ببینند به شــما اعتماد می کنند، 
مردم باید بدانند که پولشان را خوب سرمایه گذاری 
کرده اید. سلیمانی با اشاره به اینکه می توان کاری 
کرد که ســود ســپرده بیمه زندگی را باالتر برد، 
تصریح کرد: مردم پیش خودشان حساب و کتاب 
می کنند که بیمه زندگی ۱۶ درصد سود می دهد 
و اگر در بانک بگذارند، سودشان بیشتر است، اما 

شاید بتوان این رقم را از ۱۶ درصد بیشتر کرد.
وی با بیان اینکه آموزش در امر بیمه بســیار مهم 
است، گفت: هم آموزش خود نمایندگی های بیمه 

و هم آموزش مردم باید انجام شود.

اخبار
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صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ رشــد 
تولید ناخالص داخلی ایران برای ســال 20۱۹ را ۳.۵ 
درصد نسبت به گزارش قبلی کاهش داد. بر این اساس، 
نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 

20۱۹ منفی ۹.۵ درصد خواهد بود.
صندوق بین المللی پول روز سه شنبه جدیدترین گزارش 
»چشم انداز اقتصادی جهان« خود را منتشر کرد که در 
این گزارش، پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران در ســال جاری میالدی ۳.۵ درصد نســبت به 

گزارش قبلی کاهش یافته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود نرخ رشــد 
تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در ســال 20۱۹ را 
منفی ۹.۵ درصد پیش بینی کرده است که این رقم در 
مقایسه با پیش بینی ۶.0 درصدی اعالم شده در گزارش 

قبلی، ۳.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
در صورت تحقق این پیش بینی صندوق بین المللی پول، 
اقتصاد ایران در سال جاری میالدی بدترین سال خود 

در سال های پس از جنگ تحمیلی را سپری خواهد کرد. 
در دور قبلی تحریم ها نیز اقتصاد ایران شرایط دشواری 
را تجربه کرده بود، اما پایین ترین نرخ رشدی که برای 
اقتصاد ایران ثبت شد، مربوط به سال 20۱2 بود که در 
آن سال اقتصاد ایران 7.7 درصد نسبت به سال قبل از 

آن کوچکتر شد.
صنــدوق بین المللی پــول دلیل تعدیــل قابل توجه 
پیش بینی خود در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران را تأثیرات ناشی از تشدید تحریم های آمریکا عنوان 

کرده است.
عالوه بر این، در گزارش جدید صندوق بین المللی پول 
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 نیز 0.0 درصد 
پیش بینی شده است که در قیاس با پیش بینی اعالم شده 

در گزارش قبلی 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول همچنین نــرخ تورم در ایران 
طی سال 20۱۹ را ۳۵.7 درصد پیش بینی کرده است 
که در مقایسه با رقم آن در سال گذشته میالدی ۵.2 
واحد درصد افزایش نشان می دهد. با این حال صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تورم در 

سال 2020 کاهش یابد و به ۳۱ درصد برسد. نرخ بیکاری 
ایران در سال 20۱۸ نیز از سوی صندوق بین المللی پول 
۱۴.۵ درصد اعالم شده و این نهاد بین المللی پیش بینی 
کرده است که نرخ بیکاری در سال های 20۱۹ و 2020 
به ترتیب به ۱۶.۸ و ۱7.۴ درصــد افزایش پیدا کند. 
صندوق بین المللی پول، تراز حســاب جاری ایران در 
سال گذشته میالدی را معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص 
داخلی تخمیــن زده و پیش بینی کرده اســت که در 
سال های 20۱۹ و 2020 این رقم به ترتیب به منفی 2.7 

و منفی ۳.۴ درصد برسد.

تعدیل پیش بینی نرخ رشــد اقتصادی 
خاورمیانه و جهان

صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی در سال 20۱۹ را 
با تعدیل 0.۹ درصد نسبت به گزارش قبلی خود، 0.۹ 
واحد درصد پیش بینی کرده است. نرخ رشد اقتصادی 
این منطقه برای سال 2020 نیز 2.۹ درصد پیش بینی 
شده است که 0.۴ واحد درصد نسبت به پیش بینی قبلی 

کاهش نشان می دهد. کاهش نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی دو اقتصاد بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان، 
مهم ترین دلیل تعدیل پیش بینی صندوق بین المللی 

پول درباره نرخ رشد اقتصادی منطقه بوده است.
در گزارش جدید »چشم انداز اقتصاد جهانی« صندوق 
بین المللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص جهان نیز در 
مقایسه با گزارش قبلی تعدیل شــده است. صندوق 
بین المللی پول نرخ رشــد تولید ناخالــص جهان در 
سال های 20۱۹ و 2020 را به ترتیب ۳.0 و ۳.۴ درصد 
پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی اعالم شده 
در گزارش قبلی به ترتیب 0.۳ و 0.2 واحد درصد کاهش 

یافته است.
صندوق بین المللی پول از نااطمینانی های موجود در 
برخی اقتصادهای نوظهور و کاهش نرخ رشد اقتصادی 
در اقتصادهای بــزرگ جهان به ویژه چیــن و آمریکا 
به عنوان بزرگترین ریسک های پیش روی اقتصاد جهانی 
نام برده و هشدار داده اســت که در صورت رفع نشدن 
این ریسک ها، احتمال کاهش هرچه بیشتر نرخ رشد 

اقتصادی جهان نیز وجود خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد 

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019، منفی 9/5 درصد
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سکه  به ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۱۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۸۲ 

دالر و ۷۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۰۳ هزار و ۹۸۷ تومان است. گفتنی است روز گذشته قیمت سکه طرح جدید ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان بوده است که حدود ۱۰ هزار تومان 
کاهش داشته است.

تجربه ناموفق دوگانه شدن دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

منطقه ای شدن دستمزد با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و بی ثباتی ها، امکان پذیر نیست. منطقه ای شدن دستمزد درست مثل این است که کاالها و یا خدمات را در مناطق مختلف به قیمت های متفاوتی نرخ گذاری 
کنیم. در حالی که نه بستری برای آن وجود دارد و نه دستگاه های نظارتی آنقدر قوی هستند تا مانع از سوء استفاده های حاصل از آن شوند. در حال حاضر به دلیل ضعف نهادهای نظارتی همین دستمزد حداقلی نیز رعایت 
نمی شود و در  کسب و کارهای کوچک و بنگاه هایی که از نظارت سازمان تامین اجتماعی به دور است، شاهد تخلفات در این خصوص و تعدی از دستمزد مصوب هستیم. این طرح معموال از سوی کسانی مطرح شده که 
شناخت کافی از بازار کار و شرایط فعلی ندارند. بنابراین منطقه ای شدن دستمزد نیازمند چندین مولفه است که باید آن را در نظر گرفت. اول اینکه باید بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم که با اتکا به خواسته های 
آن نیازهای بازار کار و اهداف اشتتغال زایی را پاسخ داد. دومین مورد داشتن یک شرایط باثبات در اقتصاد کشور است و سومین مولفه وجود دستگاه ها و نهادهای قوی نظارتی است. مورد دیگر داشتن سامانه جامع اطالعات 
از بازار کار است که روشن کند در حال حاضر چه تعداد نیروی کار با چه میزان دستمزد در حال فعالیت هستند و از سویی اطالعات دقیق آن رصد شده باشد. اما تجربه دوگانه شدن دستمزد در کشور نشان داد، این امر 
در شرایط کنونی قابل اجرا نیست. برای مثال قرار شد نرخ دستمزد کارگران  موقت و دائم متفاوت باشد. اما این موضوع مورد استقبال کارفرمایان قرار نگرفت و بی نتیجه و ناموفق باقی ماند. بنابراین منطقه ای شدن دستمزد در این وضعیت 

باعث افزایش هزینه زندگی کارگران و تشدید مشکالت آنها می شود. 

مانع تراشی در مسیر  بازار متشکل ارزی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی برای کاهش برخی سودجویی ها و ایجاد شفافیت در بازار ارز، راه اندازی بازار متشکل ارزی است. اما تاخیر در راه اندازی این بازار نشان از عدم آمادگی بازیگران این بازار و مانع تراشی 
برای از آنها دارد.یکی از مهم ترین دالیل تاخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی، عدم استقبال صرافی ها از این بازار است. بر اســاس آنچه از وضعیت این بازار مشاهده می شود، هیات مدیره و هیات موسس بازار که 
به صورت غیررسمی کار خود را شروع کرده، قادر به قانع کردن صرافی ها برای انجام معامالت ارز اسکناس خود در چارچوب مقررات بازار متشکل ارزی نشده اند. یعنی صرافی ها به شفافیت بازار متشکل ارزی تن 
نمی دهند. مخصوصا آن دسته از صرافی هایی که در خرید و فروش عمده ارز اسکناس سهمی دارند.  از آنجایی که بازار متشــکل ارزی عمدتا با ارز اسکناس سروکار دارد و از سویی بخش عمده نیاز ما به ارز و منابع 
ارزی از طریق ارز حواله ای تامین می شود، نمی تواند تاثیر چندان زیادی را در بازار ارز داشته باشد. ارز اسکناس در موارد محدودی کاربرد دارد و البته مورد استقبال کسانی است که قصد دارند از طریق ارز، ارزش 

دارایی خود را حفظ کنند.

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com
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بر اساس ابالغ ســتاد مبارزه 
با قاچاق کاال بــه گمرک کل 
کشــور، حقوق ورودی تلفن 
همراه مسافری بر اساس نرخ 
ارز بازار ثانویه )ســامانه َسنا( 
محاسبه می شود. دستورالعمل مهم ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در خصوص نحوه ترخیص تلفن همراه مســافر 
به گمرک ابالغ شد. بر اساس این دستورالعمل، حقوق و 
عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مســافری با نرخ ارز 
ثانویه )سامانه َسنا( محاسبه می شود. هم چنین براساس 
ابالغ ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معافیت 80 دالری برای 
واردات گوشی همراه مسافر حذف شد. معافیت 80 دالر 
برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و استفاده از 
نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن 
همراه مسافری اعمال می شود. علی مویدی خرم آبادی 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نامه ای به رئیس 
کل گمرک و قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی آورده 
است: با توجه به هماهنگی انجام شده در خصوص اعمال 
نرخ ارز براساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق و عوارض 
گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری به پیوست یک نسخه 
از توافقات مصوب برای اجرای ابالغ می شود؛ مقتضی است 
دستور فرمایید در اسرع وقت مصوبه فوق اجرایی و نتیجه به 

این ستاد منعکس شود. بر این اساس مصوب شد: 1- ماده 
14 قانون امور گمرکی که اشعار می دارد ارزش گمرکی کاال 
براساس برابری نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی در 
روز اظهار، محاسبه می شود. 2- نامه شماره 416185/97 
مورخ 23/11/97 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر تامین ارز کاالهای تلفن همراه براساس نرخ بازار 
ثانویه که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اعالم می شود.  
3- لزوم از صرفه انداختن واردات گوشــی تلفن همراه به 
صورت مسافری در مقابل واردات تجاری. 4- تصویب حذف 

معافیت حقوق ورودی تلفن همراه مسافری در کمیسیون 
ماده یک  آینی نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. 
مقرر شد: جهت محاسبه حقوق ورودی کاالی تلفن همراه 
مســافری معافیت 80 دالر موضوع ماده 138 آیین نامه 
اجرایی قانون امور گمرکی در نظر گرفته نشده و نرخ برابری 
ارز بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی 
بازار ثانویه اعالم می گردد توسط گمرک مالک عمل قرار 
گیرد. تا پیش از این واردات گوشی همراه مسافر تا ارزش 
80 دالر از پرداخت سود بازرگانی معاف بود و مازاد آن با 2 

برابر سود بازرگانی با نرخ ارز 4200 تومان محاسبه می شد. 
همچنین مبنای واردات گوشی همراه مسافر به جای ارز 

4200، ارز سنای بانک مرکزی است. 
محدود شدن واردات گوشی همراه مسافر و کاهش سوء 
استفاده از این روش مد نظر است چراکه گوشی ها قاچاق از 
طریق پاسپورت مسافری به داخل کشور می آمد.  طبق آمار 
در صورت ادامه پیدا کردن واردات گوشی مسافری با ضوابط 
قبلی، میزان ورود این کاال در حال نزدیک شدن به حجم 

تجاری بود که با مصوبه جدید این رویه تغییر خواهد کرد.

تعرفه واردات تلفن همراه مسافری با ارز ثانویه محاسبه خواهد شد

تشدید محدودیت در واردات گوشی مسافری
میزان ورود گوشی مسافری در حال نزدیک شدن به حجم تجاری بود 

تخلفات و دور زدن قانون گمرک در واردات گوشی های مسافری
افشار فروتن الریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه

روند واردات گوشی های مسافری به کشور به دالیل بسیاری نردیک به آمار واردات تجاری این کاال شده بود و تصمیمات جدی تری می بایست در این حوزه گرفته می شد. دالالن و سواستفاده کنندگان بازار موبایل با پاسپورت های مسافری اقدام به 
واردات گوشی به کشور می کردند و با استفاده از معافیت های مالیاتی ای که شامل این مدل از واردات می شد سودهای کالنی را به جیب خود منتقل می کردند. روش های زیادی از سواستفاده و تخلف در این بازار بخصوص واردات گوشی مسافری 
بوجود آمده که ضرورت تشدید محدودیت ها در این بخش را نشان می داد. هر دالل و یا فروشنده ای با تخلفات بسیار و برای دور زدن قانون گمرک و مالیات سعی در سواستفاده از قوانین واردات گوشی مسافری به کشور داشت و تخلفات زیادی در 
زمینه پاسپورت های مسافران ثبت شده است.  در این رابطه با ایجاد بازار ثانویه ارز، بستری روشن و قابل کنترل در کنار بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید دولت دخالتی داشته باشد و فقط با نظارت می تواند در آن 
نقش کنترلی خود را ایفا کند. بنابراین در واردات گوشی مسافری ساماندهی خواهیم داشت و می توان دست دالالن را از این بازار کوتاه کرد. دالالن تلفن همراه برای دستیابی به سود هر چه بیشتر به هر روشی دست می اندازند تا بتوانند حتی شده 

یک گوشی از طریق مسافری وارد کنند و سود حاصل از فروش آن را انباشته کنند. در این بازار خریدار و فروشنده و به نوعی همان وارد کننده و صادر کننده توافق می کنند و همه چیز شفاف خواهد بود و پشت پرده ای نخواهد داشت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

میری از برداشت نوبرانه زعفران خبر داد و گفت: هم 
اکنون قیمت هر کیلو زعفران نو 9 میلیون و 500 هزار 
تومان تا 10 میلیون تومان است.غالمرضا میری نایب 
رئیس شــورای ملی زعفران از آغاز برداشت نوبرانه 
زعفران خبر داد و گفت: طبق سنوات گذشته برداشت 
عمده از اواخر مهر آغاز و تا اواخــر آذر ادامه دارد.وی 
افزود: با توجه به آنکه زعفران زیر زمین است، از این 
رو تا پایان فصل برداشــت نمی توان برآورد دقیقی از 
میزان تولید داشت چرا که عوامل متعددی نظیر آفت، 
شرایط اقلیمی و ... در تولید موثر است. میری ادامه داد: 
با وجود افزایش سطح زیر کشت پیش بینی می شود 
که تولید زعفران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
حداقل 10 تا 15 درصد رشــد داشته باشد.این مقام 
مسئول قیمت هر کیلو زعفران نو را 9 میلیون و 500 
هزار تومان تا 10 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: هم 
اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران کهنه 6 میلیون و 

500 هزار و حداکثر 8 میلیون و 500 هزار تومان است. 
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آینده طالی 
ســرخ در بازار بیان کرد: قیمت زعفران تابع عرضه و 
تقاضاست، از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی راجع 
به آینده بازار زعفران داشت، اما به هر حال امیدواریم 
قیمت ها در همین حد باقی بماند تا جوابگوی هزینه 
کشاورزان باشد.به گفته وی، با توجه به آنکه همه ساله 
در فصل برداشت دالالن با ورود به بازار، خرید و احتکار 
زعفران در انبار ها به دنبال ســود های کاذب هستند 
به کشاورزان توصیه می شــود که از فروش محصول 
به واســطه ها و دالالن اجتناب کنند و حتما زعفران 
تولیدی خود را به واحد های بسته بندی و صادراتی 
بفروشند و از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی 
تولید انتظار می رود وام هایی را برای تامین هزینه ها در 
اختیار کشاورزان قرار دهند تا آن ها مجبور به فروش 

زعفران تولیدی به دالالن نباشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان اشــیاء قدیمی و صنایع 
دســتی با بیان اینکه فرصتهای طالیی در بازارهای 
صادراتی از دســت رفته اســت، گفت: در تولیدات 
صنایع دستی تحقیق، بررسی و نوآوری وجود ندارد و 
خواسته های نسل جدید مورد توجه قرار نگرفته است. 
سیدمحمد عبداللهی در رابطه با بازارهای صادراتی و 
تولید صنایع دستی اظهار کرد: رشد قیمت مواد اولیه، 
افزایش دستمزد و هزینه های جاری تولید، قیمت تمام 

شده صنایع دستی را به شدت افزایش داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان اشــیاء قدیمی و صنایع 
دستی معتقد است برای رفع بســیاری از مشکالت 
پیش روی تولید و صادرات صنایع دستی، دستگاه ها 
و سازمان های مرتبط باید اقدامات الزم را انجام دهند. 
وی ادامه داد: باید نگاه ویژه ای بر شناخت نیاز و سالیق 
بازارهای هدف صورت گیرد تا تولیدات سنتی با سلیقه 
مشــتریان بین المللی همخوانی قابل توجهی داشته 
باشد.عبداللهی با تاکید بر اینکه تولیدکننده به واسطه 
مشکالت تولید، توان پرداخت به تحقیق و بررسی از 

سطح بازار را ندارد، گفت: با وجود آنکه صنایع دستی 
برگرفته از سنت و گذشته یک کشور و قوم است اما باید 
نوآوری های هنری در طراحی این محصوالت در نظر 
گرفته شود. رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و 
صنایع دستی خاطرنشان کرد: در تولید صنایع دستی 
باید ارتقا کیفیت و کمیت در نظر گرفته شــود که در 
مسیر این مهم، استفاده از مواد اولیه با کیفیت جایگاه با 
اهمیتی دارد، از این رو دانشگاه باید برای ارتقا کیفیت 

مواد اولیه در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی یکی از دالیل عمر کوتاه صادرات صنایع دســتی 
در بازارهای هدف را عدم بررســی بازارها بیان کرد و 
گفت: باید در راســتای صادرات پایدار در تعرفه های 
گمرکی، ارائه خدمات مناسب به تجار و تعامل با تجار 
دیگر کشورها بازنگری صورت گیرد. عبداللهی با اعتقاد 
بر اینکه فرصت های طالیی از دســت رفته اند، اظهار 
کرد: در فعالیت های فعلی، نســل جدید مورد توجه 
قرار نگرفته و تبلیغات و معرفی هدفمند به درســتی 

برنامه ریزی و اجرایی نشده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی:

صنایع دستی نوآوری ندارد

برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد

حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ نو ۱۰ میلیون تومان

گوگل تصمیم گرفته اســت کــه 150 میلیون دالر 
در زمینه توســعه انرژی های پــاک و تجدیدپذیر 
سرمایه گذاری کند.بسیاری از شرکت های تکنولوژی 
و خودروسازی در ســال های اخیر تالش های مداوم 
و بی وقفه ای در راســتای حفاظت از محیط زیست 
و کاهش میزان انتشــار گازهای آالینده به جو زمین 
کرده اند که از جمله مهم ترین غول های تکنولوژی 
که در این زمینه ســرمایه گذاری کرده اند، می توان 
به شــرکت های آمریکایی اپل، گوگل، مایکروسافت 
و آمازون اشاره کرد. شــرکت گوگل پس از رونمایی 
از جدیدتریــن محصوالتش همچون گوشــی های 
هوشمند پیکسل 4، از سرمایه گذاری 150 میلیون 
دالری در زمینه انرژی های پاک و تجدیدپذیر نیز خبر 

داده و سخن گفته است.
این خبر در حالی منتشر شده است که کمتر از یک ماه 
پیش، جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون از اقدامات 
این غول تکنولوژی به منظور کاهش تولید و انتشار 
آالیندگی های کربن توسط این شرکت سخن گفته 
بود. حاال به نظر می رسد که نوبت به گوگل رسیده تا از 
طرح و برنامه های خود در این خصوص رونمایی کند تا 

به جهان نشان دهد که در راستای حفظ محیط زیست 
تالش کرده و می خواهد با سرمایه گذاری میلیون ها 
دالر، نقش پررنگ خــود را ایفا کند.به گفته برخی از 
تحلیلگران، گوگل با این سرمایه گذاری 150 میلیون 
دالری، تصمیم گرفته است که از سایر رقبای خود نیز 
سبقت بگیرد تا آنها حرفی برای رقابت با گوگل در این 

حوزه نداشته باشند.
اوســترلو، مدیر ارشــد گوگل در این رویداد ضمن 
اشــاره به ســرمایه گذاری کالن گوگل خاطرنشان 
کرد: جزئیات بیشــتری درباره این طرح ارائه نشده 
اســت اما در اینجا باید گفت که تمام کارهای گوگل 
از سال 2007 میالدی به بعد از لحاظ تولید و انتشار 
گاز آالینده کربن خنثی گزارش و اعالم شــده است. 
همچنین از سال 2017 میالدی تاکنون تمام انرژی 
موردنیاز گوگل توسط منابع تجدیدپذیر تامین می 
شود.وی در ادامه گفت: در صورتی که کاربران به سمت 
و سوی خریداری و استفاده از محصوالت توسعه داده 
شده توسط گوگل روی بیاورند، بدان معناست که تا 
حد زیادی سهم خود را در حفاظت از محیط زیست 

ایفا کرده اند.

چهاردهمین نشســت کمیســیون مشــترک 
جمهوری اســالمی ایران و آفریقــای جنوبی با 
سخنرانی دکتر محمد جواد وزیر وزیر امور خارجه 
و خانم دکتر نالدی پاندور وزیر روابط و همکاری 
های بین المللی آفریقای جنوبی در تهران برگزار 
شد. وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست به 
روابط خوب سیاســی و دیدگاه های مشترک دو 
کشور در بســیاری از موضوعات منطقه ای و بین 
المللی از جمله در مورد مسئله فلسطین، حقوق 
بشر، ضرورت بازنگری در ساختار سازمان ملل و 
شورای امنیت، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و همکاری 
های جنوب-جنوب و همکاری در ســازمان های 
بین المللی و تالش های ارزشمند دو کشور برای 

صلح و ثبات جهانی اشاره کرد.

ظریف همچنیــن  ابراز امیــدواری کرد با حضور 
فعال بخــش های دولتــی و خصوصــی، روابط 
اقتصادی و تجاری، فنی و علمی میان دو کشــور 
تقویت شــده و دســتاوردهای خوبی در جهت 
توســعه روابط محقق گردد. وزیر امــور خارجه 
کشــورمان همچنیــن با اشــاره بــه مذاکرات 
پیچیده و حســاس هسته ای کشــورمان و گروه 
1+5 ، خروج آمریکا از ایــن توافق را نقض صریح 
قعطنامه 2231 شورای امنیت و برخالف خواست 
و اراده تمامی اعضای ملل متحد دانست  که  نظام 
 عدم اشــاعه و دیپلماســی چندجانبه را تضعیف 

کرده است.
ظریف با تشــریح  پایبندی ایران به تعهدات خود 
وفق برجام تا یک ســال پس از خــروج آمریکا از 
برجام و فرصــت دادن ایران به اروپــا برای عمل 

به تعهــدات خود برای جبران ایــن خروج تاکید 
کرد: متاسفانه شاهد اقدام موثری نبودیم و اروپا 
نشــان داد از اجرای تعهداتش ناتوان است. از این 
رو صبر راهبردی ایران به پایان رســید و دقیقا بر 
اســاس مفاد برجام و با استناد به بند 26 و 36 آن 
اجرای بخشــی از تعهدات خود را در ســه گام به 
صورت کامــال قانونی متوقف کــرد  و در صورت 
عدم بازگشــت توازن به اجرای تعهدات از سوی 
طرف ها، ســایر اقدامات الزم در گام های بعدی 
نیزمحقق خواهد شــد. دکتر ظریــف همچنین 
دیدگاه جمهوری اســالمی ایــران  در خصوص 
امنیت منطقه خلیج فارس  و طرح پیشــنهادی 
رییس جمهور کشــورمان موسوم به پویش صلح 
هرمز و دعوت رییس جمهور از کشورهای منطقه 

برای پیوستن به ائتالف امید را تشریح کرد. 

وزیر روابط و همکاری هــای بین المللی آفریقای 
جنوبی نیز با یادآوری حمایت های ارزشــمند و 
قابل تقدیر ایران از مبارزات مردم کشــورش در 
مقابله با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی ، دیدگاه 
کشورش در خصوص مخالفت با یکجانبه گرایی ، 
به رسمیت شناختن حق کشورها در استفاده صلح 
آمیز از انرژی هســته ای، مخالفت با تحریم های 
یکجانبــه آمریکا علیــه کشــورمان و همچنین 
اســتمرار همکاریهای دوکشــور در زمینه های 
مختلف اقتصادی ، علمی و انرژیهای تجدیدپذیر 
را مورد تاکید قرار داد. طرفین همچنین بر ضرورت 
استمرار همکاریها در چارچوب جنبش عدم تعهد 
، مبارزه با تروریســم و خشــونت گرایی  و ادامه 
رایزنیها و تالشهای دیپلماتیک برای ثبات و صلح 

جهانی تاکید کردند.

احتمال فیلتر شدن پلی اســتور گوگل، این روزها 
تبدیل به یکی از داغ ترین بحث های جامعه فناوری 
ایران شده و هر روز با ســکوت منابع رسمی، وارد 
ابعاد تازه تری می شود. اکنون دو نماینده مجلس که 
عضو کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه 
)کارگروه فیلترینــگ( هســتند، در گفتگویی با 
خبرگزاری جماران تاکید کرده اند که در سه جلسه 
اخیر کارگروه که پس از مدت ها برگزار شده، بحثی 
در رابطه با فیلتر شــدن گوگل پلی اســتور وجود 

نداشته است.
به تازگی تصویر نامه ای در فضای مجازی منتشــر 
شد که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، 
دستور فیلتر شدن »پلی استور گوگل« را در کمترین 
زمان ممکن به اپراتورهای اینترنتی داده بود. در حال 
حاضر هنوز دادستانی کل کشور واکنشی رسمی به 
این خبر نداشته اما مسئله زمانی پیچیده تر می شود 
که باشگاه خبرنگاران جوان، صحت نامه را در گفتگو 

با یک منبع آگاه تایید کرده است.
اکنون »رمضانعلی سبحانی فر« و »محمد کاظمی«، 
دو نماینده مجلس که عضو کارگــروه فیلترینگ 
هســتند، تاکید می کنند که ایــن کارگروه چنین 
مصوبه ای نداشــته است. ســبحانی فر در همین 
رابطه گفته اســت: »از ســال 96 که ما رفع فیلتر 
توئیتر را مطرح کردیم، کارگــروه تعیین مصادیق 
مجرمانه برگزار نشــده بود، ولی طــی یکی دو ماه 

گذشته ســه جلســه برگزار شده اســت. در این 
جلســات هم نه بحــث فیلتر گــوگل پلی مطرح 
 شــده و نــه تصمیمــی در این خصــوص گرفته 

شده است.«
با توجه به اینکه برخی خبرگزاری ها وجود چنین 
نامه ای را تایید کرده اند، سبحانی فر در پاسخ به این 
سوال که آیا دادســتانی کل کشور می تواند بدون 
اینکه ایــن موضوع در کارگــروه تعیین مصادیق 
مجرمانه مطرح و تأیید شــود، نسبت به این طور 
موارد اقدام کند، گفته اســت: »معموال مصوبات 
کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه توســط این 
مقامات اعالم می شــود. همان طور که گفتم در 
جلســات کارگروه هم تاکنون این موضوع مطرح 
نشده است.«از سوی دیگر محمد کاظمی، نماینده 
دیگر مجلس شورای اســالمی که عضو کارگروه 
فیلترینگ اســت هم گفته که کارگــروه تعیین 
مصادیق مجرمانه در خصــوص فیلتر کردن پلی 

استور گوگل جلسه ای نداشته است.
در روزهای اخیر عده زیادی از فعاالن و کارشناسان 
حوزه امنیــت در فضای مجــازی در کنار اعضای 
انجمن کســب وکارهای اینترنتی و سازمان نظام 
صنفی رایانه ای نگرانی هایی را در رابطه با این تصمیم 
احتمالی بیان کرده اند. از سوی دیگر مدیرعامل کافه 
بازار هم با واکنشی سریع به این خبر، اعالم کرد که از 

فیلتر شدن رقیب خارجی حمایت نمی کند.

رییس جمهور گفت: دانشــگاه باید به مســائل 
اســتراتژیک وارد شــود، حتی اگر در مســائل 
اســتراتژیک ســال ها بحث کردیم و بــه نتیجه 
نرســیدیم باید برویم همــه پرســی و از مردم 
بپرســیم،  راهش این اســت. ما که نمــی توانیم 
 با هم دعــوا کنیــم، چهل ســال اســت داریم 

بحث می کنیم.
حجت  االســالم و المسلمین حســن روحانی در 
مراسم آغاز ســال تحصیلی دانشــگاه ها و مراکز 
پژوهشی و فناوری کشــور، اظهار کرد: من خودم 
را فرزند حوزه و دانشــگاه می دانم. خوشــحالم 
درس هــای حــوزوی ام در حوزه علمیــه قم که 
باالترین مرکــز دینی حال حاضر اســت و درس 
علمی ام در دانشــگاه تهران که همواره یک مرکز 
علمی با اعتبار است را در کنار اساتید دانشگاهی 
ممتاز خوانده ام. وی تاکید کرد: مجموعه دانشگاه 
و حوزه اداره آینده جامعه را بر عهده دارند. روحانی 
گفت: بی تردید دانشگاه های ما مسئولیت بسیار 
سنگینی را امروز بر دوش دارند و متقابال دولت و 
جامعه هم در برابر دانشــگاه مسئول است. اینکه 
خدمات دولت کافی هست یا نیست، اینکه از لحاظ 
علمی و ورزشــی و رفاهی به اندازه کافی امکانات 
را فراهم کردیم یا نه باید اعتراف کنم نقص هایی 

هست و باید برای رفع آن تالش کنیم.
رئیس جمهور گفت: گســترش فضای دانشــگاه 
بدون کیفیت، مطلوب ما نیســت. فضای کمی و 
کیفی بایــد در کنار هم قرار بگیرد. دانشــگاه در 

رشته های مختلف به وظایف و رسالت خودش به 
خوبی عمل کرده است. نسبت به دنیا خیلی عقب 
نیســتیم و حرکت های خوبی داشتیم.روحانی با 
بیان اینکه دانشگاه ما باید به دانشگاه مهارت محور 
تبدیل شــود، گفت: علم پایه مهارت و پیشرفت 
اســت در تمام امور، اما علم باید در کنار مهارت 
و نیازمندی های جامعه برای به دوش گرفتن بار 

مسئولیت و اشتغال باشد.
وی ادامه داد: شما ممکن است بگویید شغل کافی 
برای فرد تحصیــل کرده نیســت، در جای خود 
درست اســت؛ اما یک فارغ التحصیلی که مهارت 
دارد زودتر به شغل می رشــد تا عالمی که علم را 
خوب می داند و در مغزش مطالب علمی انباشته 

شده است.
رئیس جمهــور گفت: بایــد دانشــجویان مان 
را برای فردایی که بســیار متفاوت اســت آماده 
کنیم. در گذشــته با اسب و شــتر مسافرت می 
کریدم االن ماشــین داریم. جای اســب تندرو را 
ماشــین گرفته که خوراکش هم ینجه نیســت، 
بنزین می خواهد. جای کارگرهــا را ربات ها می 
گیرد. من در ژاپن یک کارخانــه مهم دیدم همه 
کارگرانش ربــات بودند. مهندســان هم در یک 
اطاق با کامپیوترهایشان کار می کردند. تحوالت 
 بسیار سریع است و بار مسئولیت ما بسیار سنگین 

شده است.
روحانی خاطرنشان کرد: در برخی دانشگاه های 
اروپا مهارت اســتفاده از فضای مجازی را اولین  

اولویت گرفتن دانشــجو می دادنــد. ز گهواره تا 
گور دانش بجوی شعری اســت که امروز بیش از 
دیروز به درد ما می خورد. اینکه ده ســال پیش 
چه یاد گرفتیم کافی نیســت. آن هــا یک پلت 
فرم اســت که ما را پیش می بــرد.وی ادامه داد: 
دانشگاه جایی است که برای ادامه و تنظیم فعالیت 
پژوهشی و دانشــی باید فعال باشد. علم فروشی 
نکنید، امــا پژوهش ها را بفروشــید. کاری کنید 
 که بــا ارزش باال و واال در جامعــه خودمان و دنیا 

عرضه شود.
وی تصریح کرد: اگر یک انتخابات باشــکوه و پر 
رونق با حضور اکثریت مردم را شاهد باشیم قدرت 
سیاسی ما باال می رود. دشمنان می فهمند مردم 
به کشــور و نظام و آینده امید دارند. همه چیز ما 
با امید درست می شــود.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از این سخنرانی گفت: در کشور مسائلی 
داریم که خیلی حل و فصل اش طول نمی کشد. 
مشکل آب، محیط زیست، راه و امثال آن ها با چند 
سال تالش برطرف می شــود، اما یکسری مسائل 
داریم بلند مدت است و اســاتید و دانشگاه ها در 
آن نقش بیش تری دارند و آن استراتژی پیشرفت 

کشور است.
 وی افزود: پیشرفت و آینده کشور در سایه تقابل 
با دنیا است یا تعامل؟ این مسئله راهبردی اساسی 
است. 41 سال است به جواب این سوال نرسیدیم. 
یک عده می گویند تعامل ســازنده یک عده می 
گویند تقابل. یک عده می گویند دشمن ما خبیث 

است و اینجا دوئل است و باید آن را بشکنیم. عده 
ای هم می گویند اکثر مشــکالت را با تعامل می 

شود حل کرد.
روحانی گفت: این موضوع با دعوا و ایجاد دو صف 
برای تقابل حل نمی شود. اگر رسانه ملی به طور 
مساوی برای همه قرار بگیرد کار بزرگی انجام می 
شود. دانشگاه ها و رسانه ها باید جواب سوال طرح 
شــده به افکار عمومی را بدهند. االن همه دعواها 
سر این موضوع است. یکی می گوید برجام خیلی 
خوب بود، یکی می گوید خیلی بد بود. دعوا بر سر 
برجام نیســت. عده ای می گویند عمر را با تعامل 
هدر می کنید، باید ایستادگی کنیم مقابل غرب و 

غرب خودش بعدا متوجه می شود.
رییس جمهور افــزود: عده ای به مــا می گفتند 
با آژانس بین المللی اتمی وقــت تلف می کنید، 
آژانس دست آمریکا است. خیلی وقت گرفت، ما به 
نقطه ا ی رسیدیم که پی ام دی را با همین آژانس 
حل کردیم و اعالم کردند تمام شد. خیلی ناراحت 
شدند. عده ای هم خوشحال شدند و گفتند ما که 
از اول گفتیم. با 1+5 مذاکره می کنیم می گفتند 
چرا این کار را می کنید. برای خیلی ها گران تمام 
شد. حقوقدان و سیاستمدار می فهمد؛ یعنی چه 
شش قطعنامه به اتفاق آرا علیه ما صادر شد را پس 
گرفتند. بعد هم گفتند شما در فعالیت هسته ای 
حق دارید. تنها کشــوری کــه در قطعنامه آمده 
حق دارد فعالیت صلح آمیز هســته ای کند ایران 

بوده است.

دو عضو كارگروه فیلترینگ: 

برای فیلتر کردن پلی استور گوگل بحثی نشده است
روحانی در آیین بازگشایی دانشگاه ها:

اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، همه پرسی کنیم

ظریف: 

صبر راهبردی ایران در قبال اروپا به پایان رسید

سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون دالری گوگل در انرژی های تجدیدپذیر
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 در سومین جلسه شــورای اداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 
_نوشهر مراسم تودیع و معارفه اقایان دکتر 
خزایی رییس اسبق و مهندس بزرگی رییس 
جدید منابع طبیعی  شهرســتان چالوس  

انجام گرفت. 
 در این مراســم مهندس ســنگاری مدیر 
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
مازنــدران _نوشــهر از زحمات ۸ ســاله 
رئیس اداره  منابع طبیعــی و آبخیزداری 

شهرســتان چالوس تقدیر و تشکر نمود و 
ضمن تاکید بر  اهمیت جایگاه منابع طبیعی 
گفت : دکتر خزایی از مدیران زحمت کش 
دســتگاه منابع طبیعی بوده که زحمات 
زیادی در دفاع از انفال و بیت المال داشته 
 و نمونه کارها انجام شده در این حوزه کامال 

مشهود است .
 وی با اشاره به زحمات صادقانه دکتر خزایی 
به تاییــد و  تمجید وی پرداخــت و افزود : 
انشاءاهلل ایشان  در سنگری دیگر انجام وظیفه 

خواهد کرد و برای وی آرزوی موفقیت داریم . 
در ادامه مهندس بزرگی که سوابق مدیریتی 
در حفاظت و حراست اداره کل منابع طبیعی  
داشته به عنوان سرپرست منابع طبیعی و 

آبخیزداری شهرستان  چالوس معارفه شد.
در این جلســه لوح تقدیری به ســرهنگ 
عسگری فرماندهی یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 
_نوشهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی 

اهدا گردید.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي با 
اشاره به ضرورت پرداختن به واقعیت مجازي 
و توانبخشــي از راه دور گفت: استارت آپ 
تریگر را با همکاري دانشگاه صنعتي شریف 
راه اندازي کردیــم و تاکنون یــك الي دو 
فراخوان براي طرح هاي مشترك داده شده 
است. امیرمســعود عرب روز چهارشنبه در 
نشست مشترك دانشگاه هاي علوم بهزیستي 
و توانبخشي و صنعتي شریف در بیمارستان 
رفیده که براي توسعه فناوري هاي توانبخشي 
بین دو دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اینکه 
دانشگاه علوم بهزیستي چشم انداز متفاوتي 
با دانشگاه هاي پزشــکي براي خود تعریف 
کرده است، اظهار کرد: دانشگاه طي ۲۷ سال 
گذشــته به صورت تخصصي به حوزه هاي 
توانبخشي، سالمت اجتماعي و سالمت روان 
پرداخته اســت و درصدد هستیم تا الگوي 
صحیح توانبخشي را به کل کشور ارائه دهیم. 

وي یکي از موضوعــات مهم را فناوري هاي 
داخل بیمارستان ها عنوان کرد و گفت: یکي 
از مواردي که مکتوب خدمت وزیر بهداشت 
نوشــته ام، موضوع توســعه فناوري هاي 
توانبخشــي در کشور اســت و تاکنون نیز 
برنامه هــاي عملیاتي با مرکــز تحقیقات 
فناوري هاي توانبخشي موفقیان داشته ایم، اما 
ضرورت توسعه بیشتر این فناوري ها همکاري 
بیشتر با دانشگاه هاي فني و صنعتي است. 
رئیس دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي با 
اشاره به مذاکرات این دانشگاه براي همکاري 
مشترك با دانشــگاه هاي کشورهاي شرق 
مدیترانه و نیز مذاکراتي براي ساخت ویلچر 
ارگونومیك با یکي از دانشگاه هاي موفق دنیا 
در این حوزه، خاطرنشان کرد: هشت میلیون 
سالمند در کشور زندگي مي کنند که درصد 
قابل توجهي از آنها تنها هستند و گاهي اوقات 
اگر زمین بخورند تا ۲۴ ساعت امکان اطالع 

به دیگران را ندارند. این در حالي است که با 
سنسورهاي ساده مي توان این اطالع رساني 
را انجام داد و از فناوري ها براي خدمت بیشتر 

به جامعه استفاده کرد. 
عرب با اشاره به شروع یك استارت آپ تریگر 
بین دانشــگاه علوم بهزیســتي و دانشگاه 
صنعتــي شــریف، گفت: ۹۶ دانشــجوي 
پست دکتري در این استارت آپ تریگر ایده 
دادند و تاکنون یك الــي دو فراخوان براي 
طرح هاي مشــترك داده شده و نخستین 
طرح نیز »اپلیکیشن پیشگیري از آلزایمر 
سالمندان« بود که هفته گذشته رونمایي 
کردیم.  وي در پایان افزود: توانبخشــي از 
راه دور و واقعیــت مجــازي از موضوعاتي 
هســتند که پرداختن به آنها واجب است و 
هرچه دانشگاه هاي فني با پزشکي در حوزه 
توانبخشي همکاري داشته باشند، خروجي 

این حوزه بهتر خواهد بود. 

جایزه معماري AMP با حضور ۳۰۰ معمار 
شناخته شــده و اهداي جایزه برتر به پریســا 
منوچهري کاشاني، معمار ایراني در گوگنهایم 
بیلبائــو برگزار شــد. پریســا منوچهري به 
جهت پــروژه مرمت خانه تاریخي  ســعادت 
در کاشان موفق به کســب جایزه بین المللي 
Architecture MasterPrize شــد که 
از سال ۲۰۰۷ توســط گروه فرماني تاسیس 
شد. در این مراسم که شامگاه چهاردهم اکتبر 
برپا شد از شش پروژه طراحي و معماري تقدیر 
شد و براي نخستین بار به دو مصالح معماري نیز 
جایزه اهدا شد. در این مراسم حسین فرماني 
رئیس جایزه AMP و مدیر گروه فرماني در 
ســخناني گفت: »مایه مباهات و افتخار است 
که امشب در مکان هنري باشکوه گوگنهایم 
آیین تقدیر از برگزیــدگان معماري ۲۰۱۹ را 

برگزار مي کنیــم و در جمع مان بســیاري از 
معماران و طراحان برجسته دنیا حضور دارند.« 
او افزود: جایــزه AMP براي معرفي بهترین 
نوآوري، ابتکار و خالقیت در معماري تاسیس 
شده اســت. این موسســه با هدف شناسایي 
الهام بخش ترین پروژه هاي معماري، شرکتها و 
محصوالت از سراسر جهان فعالیت مي کند زیرا 
مي اندیشد معماري زیبا و طراحي درست الزمه 
یك زندگي خوب اســت.  فرماني تاکید کرد: 
امروز معماري و طراحي پایه و اساس یك جامعه 
مدرن و پیشرفته است. در عین حال، پیشرفت 
تکنولوژي چالش هاي جدید براي جامعه مدرن 
و از جمله معماري پدید آورده است، اما معماران 
صاحب اندیشــه مي دانند باید زمینه توسعه 
جدید و راه حل هاي تازه براي رفع آنها بیابند. 
واقعیت این است در انبوه مشکالت و نیازهاي 

در حال تغییر، دنیاي مدرن، فرصت نامحدودي 
براي رویاپردازان به وجــود مي آورد که دنیا را 
آن طور که مي خواهند ببیننــد و معماران در 
این عرصه طالیه داري مي کنند. مایلم به همه 
کساني که در اینجا مایه افتخار هستند تبریك 
بگویم، به خاطر کارهاي برجســته آنها که نه 
تنها زندگي ها را در حال حاضر تغییر و بهبود 
مي بخشند، بلکه الهام بخش نسل هاي آینده 
معماران و طراحان آینــده خواهند بود. گروه 
فرماني که در سال ۱۹۸۵ تاسیس شده است 
 ،)IDA( ســازمان جوایز بین المللي طراحي
 de de la جایزه عکاســي بین المللي، جایزه
Photographie در پاریــس، رقابت خالق 
بین المللي لندن، و جایزه ساالنه Lucie براي 
عکاسي که از معتبرترین جوایز عکاسي جهان 

ارزیابي مي شود را برگزار مي کند. 

آیین تودیع و معارفه رئیس منابع طبیعی چالوس برگزار شد 

ارائه الگوي صحیح توانبخشي با استفاده از ایده استارت آپ ها

طنین زیبایي ایران در گوگنهایم بیلبائو

ي
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هنگامي كه با مشكلي روبه رو مي شويد، لحظه اي بدترين وضعيت را بررسي كنيد، سپس براي آن دي
دنبال راه حل بگرديد. هنگامي كه ذهن شما بتواند براي چنين مشكلي جوابي پيدا كند، هر مشكلي 

كمتر از آن پيش بيايد، بالفاصله راه حلش را پيدا مي كند. 
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری 
طرح مدیریت و بهره وری ایستگاه تولید بذر کجور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر در نظر دارد در راستاي اعمال 
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری و به استناد مجوز شماره 64/18369 /1398/5/30-98 
مدیرکل محترم دفتر امور مراتع سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور و در چهارچوب 
سیاست هاي دولت محترم جمهوري اســامي ، طرح مدیریت ایستگاه های تولید بذر 
مرتعی کجور مشتمل بر سه ایستگاه تولید بذر کوهپر ، ایستگاه تولید بذر کهنه الشک و 
ایستگاه تاالر نو  مجموعاً به مساحت 289/0735 هکتار را از طریق مزایده به مدت 7 سال، 
سالیانه به مبلغ 251،303،153 )دویست و پنجاه و یک میلیون و سیصد و سه هزار و یکصد 
و پنجاه سه( ریال ، به عنوان حقوق دولت ، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا از 
عاقمندان به اجرای طرح فوق دعوت می شود در صورت تمایل از تاریخ درج آگهی نوبت 
اول روز چهارشنبه مورخ 98/7/24  لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 98/8/1  
ضمن بازدید از منطقه ، کتابچه طرح مصوب، به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
مازندران- نوشهر ، اداره مرتع  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد آگهی از طریق سایت اداره 
کل منابع طبیعی نوشهر اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 
مورخ 98/8/16  به آدرس مازندران، نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی،اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت 
دارند . ضمنًا تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز پنجشنبه مورخ 98/7/25 و تاریخ بازگشایی 
پیشنهادات ساعت 10 صبح  روز شنبه مورخ 98/8/18  در محل اتاق معاونت برنامه ریزی 

اداره کل خواهد بود.
- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  88،000،000 ریال طبق آیین نامه تضمین برای معامات 

دولتی تهیه و ارایه گردد.
- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر

در حالــي که دولــت بــا مصوبه و 
دستورالعمل استخراج رمزارز موجي 
از اعتــراض را در میــان فعاالن این 
صنعت ایجاد کرده، فعاالن این صنعت 
مواردي را به دولت گوشزد کرده اند 
که گویي در دولت گوش شنوایي براي آن وجود ندارد. یکي از این 
هشدارها هتلینگ ماینر و رانت و رقابت مخربي است که در این 

مسیر ایجاد شده است. 
رمزارزها و به ویژه پرطرفدارترین آنها یعني بیت کوین، طي چند 
ماه اخیر به دلیل برق مصرفي زیاد، مورد اتهام واقع شــده است. 
هیات دولت سیزدهم مرداد ماه در تصویب نامه اي، آیین نامه فرایند 
ماینینگ رمزارزها را تصویب و معاون اول رئیس جمهوري آن را 
ابالغ کرد. در حالي که دولت تعرفه بــرق صادراتي را براي آنها در 

نظر گرفته، فعاالن ماینینگ بر این باورند که اگر ماینر به عنوان یك 
صنعت شناخته شده است، بنابراین باید تعرفه برق صنعتي را هم 
بپردازد. از سوي دیگر اعضاي سازمان مردم نهاد »انجمن بالك چین 
ایران« ضمن انتقاد از اخباري که دالیــل افزایش مصرف برق را 
استخراج رمزارز ها اعالم مي کنند، از دوگانگي برخورد مسئوالن 

انتقاد و تقاضا کردند قانوني شفاف در این حوزه ابالغ شود. 
اما اخیرا به دلیل ســخت گیري هاي دولتي مبني بر استفاده از 
یارانه برق دولتي براي صنایع دیگر در ماینینگ، تامین برق دیگر 
به سادگي گذشته نیست. اخیرا بسیاري از فارم هاي فعال که از 
برق صنایع براي استخراج بیت کوین استفاده مي کردند، توسط 
وزارت نیرو شناسایي و پلمب شدند. در این شرایط تامین برق 
فارم ها به دشواري زیادي صورت مي گیرد و باعث مي شود افراد 
ماینرهاي خود را در فارم هاي ســایر افراد قرار دهند. در همین 
وضعیت موجود هنوز عده اي وجود دارند که توانایي تامین برق 
براي فارم خود را دارا هستند؛ ولي به هر دلیل امکان استفاده از 
حداکثر ظرفیت برق را به دلیل نداشتن بودجه براي خرید ماینر یا 

دالیل دیگر ندارند. برخي از این افراد اقدام به اجرا ظرفیت اضافه 
برق خود به سایر افرادي که توانایي فراهم کردن برق مورد نیاز 
براي ماینرهایشان ندارند، مي کنند. به نحوي که شما در ازاي 
اســتفاده از ظرفیت برق اضافه صاحب فارم مبلغي را به عنوان 

اجاره ماهیانه به او مي پردازید. 
ماینر هتلینگ شاید در نگاه اول گزینه اي ساده و جذاب براي 
تامین برق ماینر به حساب بیاید؛ اما وقتي عمیق تر به آن نظر 
داشته باشیم متوجه مي شویم که نباید آن را سطحي گرفت. 
این قضیه خود ریسك هایي به همراه دارد از جمله آن مي توان 
به موارد زیر اشاره کرد: وقتي شما ماینر خود را در یك فارم براي 
ماینر هتلینگ قرار مي دهید، دستگاه شما دور از دسترس شما 
قرار مي گیرد. در چنین شرایطي اگر فردي که ماینر خود را در 
فارم او قرار داده اید اگه قابل اطمینان نباشد، مي تواند دستگاه 
شما را عوض کند یا در برخي موارد دیده شده در ساعات خاصي 
از شبانه روز از دستگاه  میهمان براي ماین شخصي استفاده کرده 
است. شاید چنین ریسکي براي یك یا دو دستگاه چندان به چشم 

نیاید؛ اما وقتي تعداد دستگاه هاي شما زیاد باشد، ضرر سنگیني 
براي شما به همراه خواهد داشت. 

»کســب وکار« در پیگیري هاي خود به اسنادي دست یافت که 
نشان مي دهد عده اي مجوزهایي دریافت کرده اند و به همین بهانه 
قیمت نگهداري از دستگاه هاي دیگران را باال برده اند که دلیل آن 
ترس مردم از جمع آوري دستگاهایشان توسط نیروي انتظامي 
اســت. در این میان مي توان در سایت هاي خرید و فروس نشاني 
از این هتلینگ ها یافت. مشخص نیســت این مجوزها از کجا و با 
چه ارتباط و رانتي اعطا شده است. این در حالي است که گفتگوي 

»کسب وکار« با فعاالن زیرزمیني که مشغول خرید و فروش این 
دستگاه ها هستند نشان مي دهد در حالي که از لحاظ قانوني هیچ 
کسی قادر به ثبت سفارش برای وارد کردن دستگاه هاي ماینینگ 
نیست، عده اي با رانت ماینر وارد کشور مي کنند و با قیمت هاي 
گزاف مي فروشند. در این میان صحبت هاي فروشندگان زیرزمیني 
و فعاالن قانوني این حوزه نشان مي دهد مجوزهایي براي هتلینگ 
در مناطق ویژه نیز صادر شده که مشخص نیست از کجا و چگونه 
اعطا مي شود. در این میان آیا مسئوالن هشدارهاي فعاالن قانوني 

این صنعت را نمي شنوند یا پاي منافع عده اي در میان است. 

مجوز هتلينگ  و  هاستينگ ماينر  به  افراد خاص داده  شده  است

انحصار  و  رانت  در استخراج   ارز ديجیتال
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

صنعت رمزارز در مسیر بیراهه
محمدرضا شرفي، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن باک چین ایران 

متاسفانه سیستم عریض و طویل تصمیم گیری کشور ما حتی زمانی که حرف آدم به حق نیز باشد، امکان نتیجه گیری را بسیار دشوار می کند. متولیان امر آنقدر متعدد هستند که پیگیری این امر برای رسیدن به نتیجه بسیار سخت 
است. مسئوالن یك مسیر اشتباه را تدوین می کنند، که اصالح آن غیرممکن به نظر می رسد. هیچ کسی هم پاسخگو نیست. مسئوالن ما متوجه نیستند که خیلی جاها با این کار معیشت خانوار و منافع ملی مان به خطر می افتد. 
گاهی این ما هستیم که در مسابقه سد راه دونده های تیم خودمان می شویم. متاسفانه در مسابقه استخراج هر لحظه و هر ثانیه اهمیت دارد. طبیعتا این کار در نتیجه اثر می گذارد. این شرایطی هست که در حال حاضر وجود دارد. 
ما تاکنون بیش از ۵۰ درخواست و پیشنهاد برای اصالح مسیر قانونی شدن فعالیت کار فعاالن داده ایم؛ ولی هیچ نهادی پاسخگو نیست. ما از تمام معاونان و شخص رئیس جمهوری خواستیم که نظری در مورد شرایط امنیتی در 
این حوزه داشته باشند؛ ولی متاسفانه هیچ پاسخی ندادند. این مسیر از اساس اشتباه چیده شده است. مصوبه از اول بد تدوین و تصویب شده است. از آنجا به بعد یك دستورالعمل باز هم اشتباه داشتند. کسانی هستند که تعداد کمی 
دستگاه داشتند و خیلی ها که اعتقادی به قانون ندارند به فعالیت خود ادامه می دهند. آنها در حال فعالیت هستند و هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده است. تعداد افرادی هم که در حال فعالیت زیرزمینی هستند در حال افزایش 
است. اینها اخطارهایی است که ما قبال به مسئوالن داده ایم. این صنعت از ابتدا این گونه نبوده است و وقتی مسئوالن هیچ پاسخی نمی دهند، باعث این روند می شود. وقتی یك مسیر سخت می شود، چنین نتایجی به بار خواهد آورد. 
شما اجازه نمی دهید که مردم بیایند و در فضای سالم کار کنند. فقط کسانی در حال حاضر متضرر می شوند که می خواستند قانونمند کار کنند و کسانی که سودجو هستند در حال حاضر منافع خود را کسب می کنند. مثل کسانی 
که دستگاه هایشان را به مردم فروخته اند و هنوز به این کار ادامه می دهند و سود می کنند و هیچ کسی هم کاری به آنها ندارد و مصرف کننده به جرم قاچاق کاال، حبس و جریمه می شود. اینها اگر منافع یك سری آدم خاص نیست، 
پس چیست؟ در حال حاضر ما با آگهی هتلینگ دستگاه ها که با مجوز یا بدون مجوز اقدام به این کار می کنند، مواجهیم. مشخص نیست با وجودی که فعاالن این صنعت هنوز هیچ مجوزی دریافت نکرده اند آن مجوزها چگونه 
صادر می شود؟ مگر می شود یك کشور ۱۰ قانون داشته باشد؟ مگر یك نظام و یك حاکمیت نداریم؟ چرا هر کسی که رابطه داشت می تواند کار کند و هر کسی ندارد، نمی تواند؟ افرادی از مناطق ویژه مجوز گرفته اند و دستگاه وارد 
می کنند و کسانی که در داخل کشور می خواهند دستگاه بیاورند، هیچ راهی برای ثبت سفارش ندارند و همه راه ها بسته است. چرا در کشور ما چند قانون و چند مسیر متفاوت وجود دارد؟ اسم آن هم یك کشور است. مردم ما و منافع 
ملی ما در داخل کشور است نه در مناطق ویژه و آزاد.  در هتلینگ صاحب فارم سرمایه مردم را می برد و رانت ایجاد می شود. چرا یك فرد می تواند فعالیت کند؛ ولی دیگران نمی توانند؟ این رانت و رقابت ناسالم است. در هتلینگ به 
مردم دستگاه می فروشند و برای آنها نگهداری می کنند و در قبال آن پول می گیرند. سود اصلی به جیب فروشندگان دستگاه می رود. تمام ریسك سرمایه گذاری مال کسی است که دستگاه را خریداری کرده است. در حال حاضر 
شاید برای صاحب دستگاه این کار سودده باشد؛ ولی دو ماه دیگر که سختی شبکه باال می رود برای او زیان ده می شود و حتی از خیر دستگاهش می گذرد. دستگاه او هم برای آن کسی می ماند که هتلینگ می کرده و همه هزینه ها 
با صاحب دستگاه است. صاحبان فارم هم از فروش دستگاه سود می کنند و هم اجاره نگهداری می گیرند تنها به این بهانه که مجوز دارند و هیچ کسی نمی تواند با آنها رقابت کند. این همان فضای رانتی است که پیش از این ما آن را 
به مسئوالن گوشزد کرده بودیم. با بدعتی نوین در قیمت حامل های انرژی مواجهیم و این را می گوییم و تاکید داریم که افراد تابع قانون با سرمایه هایشان از ایران می روند و کسانی ادامه خواهند داد که خارج از مسیر قانون فعالیت 
می کنند. دولت نه تنها منافعی از این شرایط کسب نخواهد کرد )هیچ گونه فعالیت قانونی با قیمت های مصوب دولت امکان پذیر نیست( بلکه هزینه های بسیاری به بیت المال بابت نظارت بر فعالیت های غیرمجاز تحمیل می شود. 

شرایط موجود مسبب گسترش فساد و رانت و رشوه می شود. این دالیل ماست که این صنعت می جنگد تا شاید بین آن و دیگر صنایع، برابری ایجاد شود. تنها خواسته این صنعت عدالت است.

اعطای مجوز  هتلینگ ماینر در مناطق ویژه
محمد شرقی، مدیرعامل انجمن باک چین

اینکه در مناطق ویژه افرادی توانسته اند مجوز برای هتلینگ ماینر بگیرند، باید توجه داشت این مجوزها از جمله خدماتی نیست که عموم 
مردم بتوانند بهره مند شوند و مجوزهای آن مجوزهای خاصی است. به نوعی برای ما یك انحصارطلبی را تداعی می کند؛ از این حیث که 
این کار یك صنعت است و اگر فقط مختص شود برای یك سری مناطق ویژه خاص، اصال صنعت عمومی نیست و فرایندی است که تنها 
یك سری افراد خاص می توانند به سراغ آن بروند. طبق قوانین وقتی ما راجع به یك صنعت صحبت می کنیم، به این معناست که شرایط 
استفاده و ترویج و توسعه آن صنعت برای عموم و استان ها به صورت برابر و یکسان توزیع شود؛ در صورتی که مناطق ویژه شرایط کافی 
و الزم را ندارد از این حیث که مجوزی برای هتلینگ صادر کنند. مجوز ماینینگ ها باید از وزارت صمت صادر شود. مساله اینجاست 
که مناطق ویژه قوانین و چارچوب خاص خود را دارد؛ مناطق ویژه یعنی تعداد محدودی که سرمایه، فضای آن کار و هم ارتباط ها برای 
مجوزگیری در آن مناطق دارند. در حال حاضر که هیچ مجوزی وجود ندارد یعنی فعالیت غیرقانونی است. چون می گویند برق شما از چه 
طریقی تامین می شود و وزارت نیرو هنوز هیچ مجوزی را نداده است. خیلی از مواقع سلیقه ای برخورد می کنند و وزارت نیرو به بعضی ها 
می گوید شما مصرف دیگری داشته اید، باید برق سایر بدهید و برای بعضی ها انشعاب را قطع می کند و برای برخی پلمب می کند. این 
برخورد متضاد و تحلیل متفاوت مورد اعتراض ماست.  مثال دانشگاهی می گوید من مجوز هتلینگ را دارم. باید ببینیم این مجوز را 
چگونه گرفته است. در اصل شفافیت وجود ندارد که ما بدانیم دانشگاه ها آیا صالحیت آن را دارند. اگر دانشگاه ها صالحیت آن را دارند 
آیا مراکز دیگر می توانند داشته باشند؟ این سوال ماست که بر چه مبنایی بعضی ها می گویند ما مجوز داریم؟ مثال من اخیرا در الکامپ 
یك دانشگاهی بود که می گفت ما در پارك علم و فناوری تبریز این کار را کرده ایم. این دانشگاه عملیات هاستینگ و هتلینگ را انجام 
می دادند. این کار به نظر ما رانت است. چرا دانشگاه بشود و ما که یك موسسه انجمن علمی هستیم، نتوانیم؟ این تفکیك علمی بودن آن را 
چه کسی تعیین می کند؟ پس شفاف سازی کنند؛ ولی مشخص نیست که دانشگاه ها، مراکز دولتی یا وابسته به دولت این امکان را دارند 
یا جاهای دیگر. این چارچوب ها کجاست؟ اگر کسی مجوز دارد یعنی کسی به او گیر نداده و مانع او برای فعالیت نشده است. یك سری 
مجوز داشتند؛ اما سال این است که آیا آن مجوز کافی است؟ اگر یك نهاد حقوقی به جز دانشگاه آن مجوز را دریافت کند آن هم می تواند 

این فعالیت را انجام بدهد یا آن مجوز همراه با ارتباط است که مشروعیت دارد؟ این مسائل نیاز به شفاف سازی دارد.

نوبت دوم
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