
شرکت نفتی آرامکو برای با ارزش گذاری بیش از ۱.۷ تریلیون 
دالری برای عرضه در بورس به عنوان با ارزش ترین شــرکت 

جهان محسوب می شود.
بر اساس گزارش روز دوشنبه سی ان ان، آرامکو جزئیات عرضه 
اولیه سهام خود را اعالم کرده است؛ این شرکت قصد دارد  ۱.۵ 
درصد از ۲۰۰ میلیارد ســهامش را در جریان خصوصی سازی 
جزئی در محدوده قیمتی حدود ۳۰ ریال عربســتان )۸ دالر( 
تا ۳۲ ریال )۸.۵۳ دالر( به ازای هر سهم عرضه کند. بنابراین، 
سودآورترین شرکت جهان، می تواند حدود ۶ تریلیون ریال )۱.۶ 

تریلیون دالر( تا ۶.۴ تریلیون ریال عربستان )۱.۷ تریلیون دالر( 
ارزش داشته باشد. با این حساب، آرامکو می تواند با ارزش ترین 
شرکت جهان شناخته شود. تا کنون »اپل« عنوان با ارزش ترین 
شــرکت جهان را دارا بود، اما حاال آرامکــو می تواند این غول 

تکنولوژی را نیز به عقب براند.
اما این تنها رکورد پیش روی آرامکو نیست، این شرکت می تواند 
»علی بابا« را نیز پشت سر بگذارد. این غول خرده فروشی آنالین 
چینی در سال ۲۰۱۴ ســهام خود را برای اولین بار در بورس 
نیویورک عرضه کرد و بیش از ۲۵ میلیارد دالر سهام فروخت. 

حاال پیش بینی ها نشان می دهد که عرضه اولیه آرامکو می تواند 
رکورد علی بابا را نیز کنار بزند.

سی ان ان درباره این اقدام ســعودی ها می نویسد: »عربستان 
سعودی به عنوان بخشــی از برنامه »متنوع سازی اقتصادی« 
قصد دارد تا سهام آرامکو را بفروشد. این اقدام، بخشی از برنامه 
کاهش وابستگی این دولت به نفت است. آرامکو منابع عظیمی 
از نفت و برداشت انبوه روزانه دارد. این شرکت انحصاری دولت 
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است. 
آرامکو در سال ۲۰۱۸، ۱۱۱ میلیارد دالر سودداشته و قول داده 

است که سود سهام ســاالنه را تا سال ۲۰۲۴، ۷۵ میلیارد دالر 
افزایش دهد.« این رقم، پنج برابر بیشتر از سودآوری اپل است.

بر اساس گزارش رویترز، ســرمایه گذاران خرد تا ۲۸ نوامبر و 
سرمایه گذاران نهادی تا ۴ دسامبر فرصت ثبت نام در این عرضه 
اولیه را دارند. نیم درصد از سهام آرامکو نیز به سرمایه گذاران 

خرد در میان شهروندان سعودی واگذار می شود.
آرامکو ۲۷ بانک بزرگ جهان را مســئول اجــرای این معامله 
 ،HSBC ،کرده اســت که ســیتی گروپ، گلدمن ســاکس

جی پی مورگان ومورگان استنلی نیز در میان آن ها هستند.

آرامکــو در دفترچه اصلــی خود کــه روز ۹ نوامبر منتشــر 
شــد، اعالم کرده بود که عرضه سهام آن به ســرمایه گذاران 
نهادی طبــق مقــررات S. در قانــون اوراق بهــادار ۱۹۳۳ 
امریــکا انجام می شــود. اما در روز یکشــنبه اعــالم کرد که 
 هرگونــه ارجاعی به قوانیــن و مقــررات این چنینی را حذف 

کرده است.
»روری فیفی«، مدیرعامل گروه مشــاوران MENA در این 
باره به رویترز می گوید: »به نظر من این، نشان دهنده تقاضای 

ضعیف بین المللی برای سهام این غول نفتی است.«

شــرایط چند روز اخیر جامعه باعث کاهش مخاطبان سینما 
شده است و بسیاری از سینماداران از قطعی اینترنت که حتی 

اطالع رسانی را مختل کرده گله  دارند.
به گزارش ایســنا، پس از پایان ماه صفر و شروع اکران چند 
فیلم پر بازیگر و کمدی، ســینماها رونقی تازه گرفتند و این 
روند تا روز جمعه ۲۴ آبان ادامه داشــت، اما از ابتدای هفته با 
افزایش ناگهانی قمیت بنزین و بارش برف و برودت هوا تعداد 

مخاطبان فیلم های سینمایی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در 
این روزها قطعی اینترنت هم در این مســئله تاثیرگذار بود و 
آمار سامانه فروش سازمان سینمایی نشان می دهد که میزان 
تماشاگران و فروش فیلم ها به شکل قابل توجهی افت داشته 
به طوری که مخاطبان فیلم »مطرب« از ۳۰ هزار نفر در روز 
شنبه و ۶ هزار نفر در روز یکشنبه هفته قبل به ۱۱ و ۶ هزار نفر 
در در روزهای ابتدای این هفته رسیدند و »سمفونی نهم« هم 

از هزار نفر در روزهای شنبه و یکشنبه هفته قبل به ۳۰۰ نفر 
در این هفته رسید.

در این باره علی ســرتیپی که هم پخش کننده فیلم اســت 
و هم ســینمادار،  از مســاعد نبودن شــرایط بــرای خرید 
 اینترنتــی بلیت و اطالع رســانی بــه مخاطبــان گله مند

 است.
پردیس سینمایی کورش روز شــنبه به دلیل ترافیک زیادی 

که در مسیر این پردیس ایجاد شد و مخاطبان زیادی امکان 
رسیدن به سینما را نداشــتند از عصر به بعد تعطیل شد و به 
گفته سرتیپی این تعطیلی در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد.

او می گوید: اگرچه امروز دوشنبه ۲۷ آبان سالن های سینمایی 
این پردیس دایر اســت، اما قطع بودن اینترنت مشکالتی را 

دست کم برای اطالع رسانی به وجود آورده است.
البته این مســئله فقــط گریبانگیر پردیس کورش نیســت 

و بســیاری دیگــر از ســالن های ســینمایی هــم چنین 
مشــکلی دارند. با ایــن وضعیت امیدی که ســینمایی ها به 
 بهتر شــدن وضع فروش ســینما داشــتند دوباره کم فروغ 

شده است.
همچنین عالوه بر سینماها، این اتفاقات بر برخی سالن های 
تئاتری هم تاثیر داشــته و اگرچه کمبــود مخاطب یکی از 

مشکالت تئاتر شده اما تا حدودی شدت گرفته است.

بیل گیتس، بنیان گذار مایکروســافت، پس از دو 
ســال بار دیگر از جف بزوس، مدیرعامل آمازون، 
پیشی گرفت و در صدر فهرست ثروتمندترین افراد 

جهان ایستاد.
»شــاخص میلیاردرهای بلومبــرگ« ثروت آقای 

گیتس را ۱۱۰ میلیارد دالر تخمین زده است.
آقای گیتس، ماه گذشــته پس از آن که اعالم شد 
سود آمازون در ســه ماه ۲۸ درصد افت پیدا کرده 

است، از مدیرعامل این شرکت »جف بزوس« پیشی 
گرفت، اما خیلی زود دوباره به رتبه دوم تنزل پیدا 

کرد.
به گزارش »ســی ان ان« امسال، ســهام شرکت 
 مایکروســافت حدود ۴۸ درصد افزایش داشــته 

است.
همچنین در ماه اکتبر، مایکروســافت توانســت 
یــک قــرارداد ۱۰ میلیــارد دالری »رایانــش 

ابــری« )Cloud Computing( را از دســت 
آمــازون درآورد که همیــن امر به صعــود او در 
 فهرســت ثروتمندترین چهره هــای دنیا کمک

 کرد.
بزوس نیز، کــه در پی طالق از همســرش بخش 
بزرگی از ثروتش را از دســت داده است، با داشتن 
 ۱۰۸.۷ میلیــارد دالر دومیــن فــرد ثروتمنــد 

دنیاست.

کاخ ســفید در بیانیه ای که عصر یکشنبه به وقت 
محلی صادر شــد، ادعا کــرد: ایــاالت متحده از 
تظاهرات های صلح آمیز مردم ایران علیه حکومت 

حمایت می کند.
بــه نوشــته رویتــرز کاخ ســفید در بیانیــه ای 
که عصــر یکشــنبه به وقــت محلی صادر شــد، 
ادعــا کــرد: ایــاالت متحــده از تظاهرات های 
 صلح آمیز مــردم ایــران علیه حکومــت حمایت 

می کند.
این بیانیــه می افزایــد: مــا اســتفاده از نیروی 
مرگبــار و محدودیت های شــدید ارتباطی علیه 

تظاهرات کنندگان را محکوم می کنیم.
در ایــن بیانیه آمــده اســت: ایاالت متحــده از 
اعتراضات مســالمت آمیز مردم ایران پشــتیبانی 
می کند. رژیــم تهران بــه گونــه ای تعصب آمیز 

و  هســته ای  جنگ افزارهــای  برنامه هــای 
موشــکی را دنبال و از تروریسم پشــتیبانی کرده 
اســت. به این ترتیب، این رژیــم کاری کرده که 
 یک ملت ســربلند، اکنــون مایه عبــرت دیگران 

شوند.
پیش تر »مایک پمپئو« وزیــر امور خارجه آمریکا 
نیز در صفحه توئیتری خود مدعی شــد: همانگونه 
که تقریباً یک سال و نیم پیش به مردم ایران گفتم، 

ایاالت متحده با شماست.
»ســید عبــاس موســوی« ســخنگوی وزارت 
امــور خارجه ایــران نیز یکشــنبه شــب گفت: 
مردم عزتمنــد ایــران بخوبی می داننــد که این 
گونه اظهارنظرهــای ریاکارانــه و مزّورانه حاوی 
 هیچگونه همــدردی صادقانــه و دلســوزانه ای 

نیست.

گزارش روز دوشنبه یک نشریه اقتصادی فرانسوی 
حاکی است بدهی های جهانی تا پایان سال ۲۰۱۹ 
به بیش از ۲۵۰هزار میلیارد دالر می رسد و آمریکا 
 و چیــن، عامل ۶۰ درصــد این بدهی بی ســابقه 

هستند.
به نوشته روزنامه اقتصادی »لزکو« فرانسه، براساس 
اطالعات اولیه موسسه مالی بین المللی )IIF( برای 
سال ۲۰۱۹، این میزان بدهی به میزان ۳۲۰درصد 
تولید ناخالص جهانی است و حجم بازار اوراق قرضه 

۱۱۵میلیارد دالر است.
موسسه مالی بین المللی، یک انجمن جهانی یا یک 
گروه تجاری از موسسه های مالی است که در سال 
۱۹۸۳ توسط ۳۸ بانک از کشورهای صنعتی پیشرو 
در پاسخ به بحران بدهی بین المللی در اوایل دهه 

۱۹۸۰ ایجاد شد.

طبق این اطالعات، افزایش کلی بدهی ها در نیمه 
نخست سال جاری میالدی به دلیل افزایش بدهی 
های خارجی آمریکا و چین است. بیش از ۶۰ درصد 
بدهی های جهانی مربوط بــه بدهی های آمریکا و 
چین به عنوان بزرگ ترین رقبای تجاری در جهان 
اســت؛ رقبایی که سخت ســرگرم جنگی تجاری 

هستند.
بــه تازگــی، »کریســتالیتا جورجیــوا« رئیس 
صنــدوق بین المللــی پــول هشــدار داده بــود 
که حجــم بدهــی جهانــی بــه باالتریــن حد 
 رســیده و معادل بیــش از ۲ برابر تولیــد اقتصاد 

جهان است.
او گفت کــه ایــن افزایش بدهــی، دولــت ها و 
 اشخاص را با خطر کند شــدن رشد اقتصاد مواجه

 می سازد.

رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی 
انتظامــی گفــت:  در راســتای اجــرای ابالغیه 
 ســتاد کل نیروهــای مســلح و بــه منظــور 
تســهیل و تســریع در فرآیند پرداخت حقوق و 
مزایای کارکنــان وظیفه نیروهای مســلح، طرح 
»ســرباز کارت« اجرا شــد تا حقــوق کارکنان 
 وظیفــه نیــز از طریــق بانــک ســرمایه واریز 

شود.
ســردار تقی مهری درباره طرح تجمیع حســاب 
های بانکــی کارکنــان وظیفــه افــزود: در این 
طرح، حقــوق و مزایــای تمام کارکنــان وظیفه 
کــه از ۱۸ آبــان ماه مشــغول به خدمت شــده 
 اند بــه صــورت یکپارچــه از بانک ســپه واریز

 می شود.
وی بــا بیــان اینکه ســرباز کارت فقط تــا پایان 

خدمت ســربازی اعتبار دارد، ادامه داد: براساس 
هماهنگــی هــای انجــام شــده پــس از ثبت 
درخواست اعزام به خدمت، مشــموالن از طریق 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰(، 
اطالعات آنان به سیســتم بانک ســپه منعکس و 
پس از افتتاح حساب، شــماره حساب مشموالن 
به ســامانه وظیفه عمومــی منتقل می شــود و 
ســربازان می توانند با مراجعه به یکی ازشــعب 
 بانک سپه سراسر کشــور،کارت عابر بانک خود را 

دریافت کنند.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومی ناجــا گفت: 
عالوه بر حقوق ســربازان، ســایر هزینه ها مانند 
هزینه ســفر، جیره بیــن راهی و غیــره کارکنان 
 وظیفــه نیز به حســاب بانک ســپه آنــان واریز 

می شود.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه افزایش یافت و 
به بشکه ای ۶۳.۲۶ دالر رسید.

از آنجایی که ســرمایه گذاران در انتظار سرنخ هایی 
در مورد چشــم انداز توافق تجاری میان آمریکا و 
چین هســتند و به نگرانی در مورد افزایش عرضه 
نفت بی اعتنایی کردند، قیمت نفت در معامالت روز 

دوشنبه اندکی افزایش یافت.
هر بشکه نفت برنت با ۶۳.۲۶ دالر فروخته شد. این 

نوع نفت هفته گذشته ۱.۳ درصد افزایش یافت.
هر بشــکه نفت خام آمریکا با ۱۴ ســنت افزایش 
۵۷.۸۶ دالر معامله شــد. نفت خــام آمریکا هفته 

گذشته ۰.۸ درصد افزایش ارزش داشت.
قیمت نفت در معامــالت روز جمعــه نزدیک به 
۲ درصد افزایش یافــت، زیرا اظهــارات مقامات 
آمریــکا خوش بینــی در مــورد توافــق تجاری 
آمریــکا و چین را تقویــت کرد، امــا نگرانی ها در 

 مورد افزایــش عرضه نفت مانع از افزایش بیشــتر 
قیمت ها شد.

جنگ تجاری ۱۶ ماهه میان آمریکا و چین، رشــد 
اقتصادی در جهــان را کاهــش داد و تحلیلگران 
را بــر آن داشــت تا پیش بینــی در مــورد تقاضا 
برای نفــت را کاهــش دهند. همچنیــن نگرانی 
 در مورد فزونــی عرضه در ســال ۲۰۲۰ را تقویت 

کرد.

آرامکو، غول نفتی عربستان 1/7 تریلیون دالر ارزش گذاری شد

تاثیر قطعی اینترنت  بر افت  فروش در سینماها

بیل گیتس دوباره عنوان ثروتمندترین فرد جهان را  به دست آورد 

طرح »سرباز کارت« اجرا شدآمریکا و چین، عامل ۶۰ درصد بدهی های جهانیبیانیه کاخ سفید درباره رویدادهای اخیر ایران

قیمت نفت افزایش یافت
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»ماینرها« تا اطالع ثانوی برای 
دریافت مجوز اقدام نکنند!
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صرافی ها به دلیل قطعی اینترنت قیمت های 
متفاوتی برای ارز اعالم می کنند

سرگردانی  بازارها 

ادامه  داللی 
در  بازار گوشت

قطعی  اینترنت بسیاری از کسب و کارهای مجازی  را  فلج کرده است

تکاپوی مشاغل  اینترنتی برای  بقا
صفحه3

صفحه2

خرید  و  فروش  راکد  است  
خریداران   فعال    برای   خرید   دست  نگه   داشته اند

واکنش   بازار  خودرو   به   گران  شدن   بنزین

از روز شنبه دسترســی به اینترنت و شبکه های 
اطالع رسانی با محدودیت مواجه شده، در همین 
راستا ســایت صرافی ملی که منبع قیمت گذاری 
دالر و یورو در بازار ارز محسوب می شده، امروز قابل 
دسترس نبوده و صرافی های بسیاری را سرگردان 
کرده اســت.یکی از صرافی های خیابان فردوسی 
با نارضایتی از عدم دسترســی به ســایت صرافی 
ملی، قیمــت دالر را ۱۲۴۵۰ تومان اعالم و عنوان 
کرد قیمت دالر به طور لحظــه ای در حال تغییر 
است.این در حالی اســت که بیش از چهار صرافی 
خیابان فردوسی به علت عدم دسترسی به قیمت 
دالر صرافی ملی، اعــالم کردند که تا اطالع ثانوی 
 خرید و فروشی نخواهند داشت و تا رفع محدودیت

 اینترنتی صبر خواهند کرد...

بنابر آمار قیمت دام سنگین نسبت به ابتدای سال 
۴۰ درصد و دام سبک ۲۵ تا ۳۰ درصد در بازار کاهش 
یافته در حالی که قیمت گوشت همچنان در بازار 
باالست و نشان از ادامه داللی در بازار این کاال دارد. 
همچنین در حالی روند بازار گوشت قرمز در وضعیت 
نابه سامانی قرار دارد که دولت برای کنترل بازار اقدام 
به واردات گوشت قرمز و عرضه آن در بازار کرد تا شاید 
بتواند تب تند قیمت را کاهش دهد که هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. سعید ســلطانی، مدیرعامل اتحادیه 
دامداران کشور با انتقاد از انباشتگی دام در واحدهای 
دامداری اظهار کرد: در شرایط فعلی انباشت دام در 
واحد های دامداری به حدی است که به سبب هزینه 
دام پروار شده، قیمت تمام شده افزایش می یابد. وی 

از افت چشمگیر قیمت دام...

سرمقاله

خسارت 
قطعی  اینترنت

تالش بســیار زیــادی برای 
استفاده از کســب و کارهای 
اینترنتــی و اســتارت آپ ها 
در کشــور انجام شد اما امروز 
 که تا اندازه بســیار زیادی فرهنگ اســتفاده از این 
 کســب و کارها جا افتاده است مشــکالت بسیاری 

پیش روی آنها...

  رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره 
کسب و کارهای اینترنتی 

متن کامل  د ر صفحه 3

يادداشت
هزار توی

اخذ  مجوز  ماینینگ

متن کامل  د ر صفحه4

 محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بالک چین ایران



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
رفع محدودیت هــای بانکی و 
تهاتر کاال بین ایران و گرجستان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران رفع محدودیت های بانکی و تهاتر کاال را الزمه 
ارتباطات اقتصادی تهــران و تفلیس عنوان کرد.به 
گزارش اتاق بازرگانی ایران، شالوا کینکاولیزه رییس 
گروه دوستی پارلمانی گرجستان- ایران با غالمحسین 
شافعی رییس اتاق ایران دیدار و گفتگو کرد. به اعتقاد 
رییس اتاق ایران، توسعه اقتصاد و نرخ سرمایه گذاری 
خارجی در گرجســتان حائز اهمیت است و این دو 
مولفه در کنار قرابت فرهنگی ایران و گرجســتان، 
فرصت ویژه ای را برای فعاالن اقتصادی دو کشــور 
رقم زده است.شالوا کینکاولیزه رییس گروه دوستی 
پارلمانی گرجستان-ایران که همراه با هیاتی به ایران 
سفرکرده اســت، با غالمحسین شافعی رییس اتاق 
ایران و سفیر ایران در گرجستان دیدار و گفتگو کرد. 
حاضران بر توسعه همکاری های ایران و گرجستان با 
وجود اعمال تحریم ها و محدودیت های پیش رو تاکید 
کردند و خواستار حمایت دولت ها از بخش خصوصی 
دو کشور شدند.غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران 
در این دیدار با اشاره به پیشــینه روابط اقتصادی و 
سیاسی ایران و گرجستان، خاطرنشان کرد: توسعه 
اقتصاد آزاد در گرجســتان طی ســال های اخیر با 
سرعت مناسبی دنبال شده است و گرجستان ازجمله 
کشورهایی اســت که در اصالح محیط کسب وکار، 
جزو کشــورهای موفق منطقه محسوب می شود.

به اعتقاد رییــس اتاق ایران، توســعه اقتصاد و نرخ 
سرمایه گذاری خارجی در گرجستان حائز اهمیت 
است و این دو مولفه در کنار قرابت فرهنگی ایران و 
گرجستان برای مشارکت فعاالن اقتصادی دو کشور، 
فرصت ویژه ای فراهم کرده است.شافعی با تاکید بر 
این نکته که زمینه های همکاری ایران و گرجستان 
بسیار متنوع است، همکاری های ترانزیتی دو کشور 
در منطقه را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: ایران از 
طریق ارمنستان و گرجستان می تواند به دریای سیاه 

دسترسی پیدا کند. 

وزیر راه و شهرسازی:
وام مسکن  را  به دلیل تورم زا  

بودن  افزایش  نمی دهیم
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: عده ای بخواهند 
افزایش قیمت بنزیــن را بهانه کــرده و افزایش 
قیمت دهند درست نیست و باید حتما تعزیرات و 
دستگاه های متولی در این زمینه ورود کنند و احدی 
اجازه ندارد قیمت ها را نه در بخش دولتی و نه در 
بخش خصوصی تغییر دهد و از این طریق به مردم 
اجحاف کند.محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای 
تغییر اقلیم در جمع خبرنگاران گفت: وزارت راه 
و شهرســازی در زمینه حمل و نقل و شهرسازی 
اقدامات گسترده ای را انجام داده است یکی از این 
آنها مبحث 19 است که بازنگری آن انجام شده و 
ما از سازمان نظام مهندسی می خواهیم و تاکید 
می کنیم که حتما مبحث ماده 19 را در طراحی 
ســاختمان نظارت کند و مردم نیز برای رعایت 
این مبحث اهتمام الزم را داشته باشند.وی با بیان 
اینکه مبحث ماده 19 ســهم قابل مالحظه ای در 
کاهش گازهای گلخانه ای دارد، ادامه داد: موضوع 
دوم موضوع حمل و نقل جاده ای است که اقدامات 
پرشتابی در چند سال گذشته انجام شده و به دلیل 
مسائل و مشکالت مالی که پیش آمد یک مقدار 
روند آ ن دچار رکود شــد اما مجددا با یک اهتمام 
ویژه درصدد هستیم تا خودروهای فرسوده را از رده 
خارج کنیم و همچنین بحث حمل و نقل ریلی را 
مورد توجه قرار دادیم و در این بخش نیز در خصوص 
لوکوموتیوها و بازسازی آنها برنامه جدیدی را داریم 
که در بخش لوکوموتیوها استفاده از لوکوموتیوهای 
پیشرفته را در دستور کار قرار دادیم و همین طور 
توسعه ریلی را داریم و برقی کردن خطوط ریلی از 
آیتم های مهم ما در حوزه حمل و نقل ریلی است 
در بحث برقی کردن خطوط ریلی قراردادهایی از 
گذشته امضا شــده بود که به دنبال آن هستیم تا 
این قراردادها را فعال کرده و استفاده کنیم.وزیر راه 
و شهرسازی خاطرنشان کرد: نکته آخر این است 
که در حمل و نقل دریایی نیز از سوخت با سولفور 
کمتر استفاده کنیم. همچنین تالش می کنیم زمان 
مسافت پروازهای هوایی را کاهش دهیم. همچنین 
در کنار همه این موارد بحث شهرسازی هوشمند را 
در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم شهرهای سبز با 
حداقل آالیندگی داشته باشیم.وی در پاسخ به این 
سوال که با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت 
آیا بخش هایی از درآمدهــای حاصل از این طرح 
به نوســازی ناوگان حمل و نقلی اختصاص پیدا 
می کند، گفت: خیر تمام این درآمد به خانواده هایی 

که تعریف شده اند تعلق می گیرد.

اخبار

در شــرایطی که با افزایش 
 نــرخ بنزیــن پیش بینــی 
می شــود قیمت ها در بازار 
خودرو روندی کاهشــی به 
خود بگیرد، روز گذشته هر 
دستگاه پراید در بازار 48 میلیون و 500 هزار تومان 
قیمت گذاری شد. به گزارش فارس، تجربه نشان داده 
افزایش قیمت بنزین در دنیا عاملی برای کاهش تمایل 
مردم به خرید خودرو و در نتیجه کسادی بازار خودرو 
است. این اتفاق در بازار خودرو ایران نیز دور از انتظار 
نیســت و برخی فعاالن بازار خــودرو معتقدند روند 

قیمتی بازار خودرو کاهشی خواهد بود.
در بازار خودرو روز دوشــنبه  هر دســتگاه پراید با 
قیمت 48.5 میلیون تومان معامله شــد و در مورد 
پژو 206 تیپ 2 نیز می توان به قیمت 86 میلیون 
تومانی این خودرو اشاره کرد.همچنین هر دستگاه 
پژو 206 تیپ 5 با قیمــت 105 میلیون تومان به 
مشتریان عرضه می شــود. قیمت پژو پارس و پژو 
405 جی ال ایکس نیــز در بازار طی روزهای اخیر 
تغییری نداشــته و به ترتیب 100 میلیون تومان و 
76.5 میلیون تومان معامله می شــوند. قیمت رانا 

نیز از 83 میلیون تومان طــی روزهای اخیر به 84 
میلیون و 300 هزار تومان رســیده است.در مورد 
قیمت سمند LX نیز باید به نرخ 81 میلیون تومانی 
خودرو در بازار اشــاره کنیم. همچنین هر دستگاه 
تیبا صندوق دار به قیمت 58 میلیون تومان و تیبا 
هاچ بک به قیمت 61 میلیون و 700 هزار تومان به 

خریداران عرضه می شود.قیمت ساندرو استپ وی 
نیز در بازار به 198.5 میلیون تومان رســیده و هر 
دستگاه سراتو نیز به قیمت 302 میلیون تومان در 
بازار معامله می شود. محمد موالیی یک فعال بازار 
خودرو گفت: خرید و فروش خودرو در بازار راکد بود 
و با توجه به تاثیر رشد قیمت بنزین بر قیمت خودرو، 

خریداران فعاًل برای خرید دست نگه داشته اند.وی 
افزود: هرچند قیمت روی کاغذ برخی خودروها در 
اثر رشد نرخ ارز، کمی باال رفته اما خرید و فروشی 
صورت نمی گیــرد و مردم منتظرند تــا اثر قیمت 
جدید بنزین را بر نرخ خودروها مشــاهده کنند.در 
مورد کنترل قیمت ها در بــازار، رضا رحمانی وزیر 
صنعت نیز گفته است: برای صیانت از حقوق مردم و 
جلوگیری از سوء استفاده گری برخی سودجویان، 
پس از اصالح نرخ بنزین، مقــرر کرده ایم که هیچ 
افزایش نرخی در کاالها نباید داشته باشیم و با این 
حال هر گونه افزایش قیمت، تخلف محســوب می 
شــود.وی افزود: برنامه تثبیت قیمت ها ادامه دارد 
و مهمترین کار ما این اســت که جلوی دالل بازی 
را بگیریم.رحمانــی با بیان اینکــه اصالح صنعت 
خودرو را آغاز کرده ایم، گفت: به علت های مختلف 
از جمله میزان باالی مصرف سوخت و برای حفظ 
محیط زیست و ایمنی از خودروسازان خواسته ایم 
تولید خودروهای قدیمی را متوقف کنند و خودروی 
جایگزین باید مصرف پایین و ایمنی باال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه توسعه ساخت خودروهای برقی 
در دستور کار قرار دارد، افزود: با شرکت های معتبر 
جهان وارد مذاکره شدیم و مردم آثار این تصمیمات 

را خواهند دید.

وزیــر صنعــت، معــدن و 
 تجارت با اشــاره بــه اینکه 
رئیس جمهور اعالم کرده که 
حتی نبایــد تقاضای افزایش 
قیمت شود، گفت: در صورتی 
که تقاضایی برای افزایش قیمت داشته باشیم حتما ستاد 

تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.
رضا رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه 
هیچ افزایش قیمتــی در کاالها نخواهیم داشــت،  گفت: 
باید با نصب بنر متخلفین را به مردم معرفی کرد تا مردم از 
این طریق بدانند که که این فرد در حق آنها اجحاف کرده 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت  بیان داشت: البته این 
کار غیر از اعمال جرایم معمول برای یک متخلف اســت و 
ســازمان تعزیرات و قوه قضائیه بهتر می دانند که چگونه 
از ظرفیت قوانین در راســتای معرفی متخلفین اســتفاه 
کنند.وی با بیان اینکه معرفــی متخلفین می تواند به یک 

فرهنگ تبدیل شود، افزود: همه باید بدانند که حقوق مردم 
 برای ما مهم است و با توجه به بیانات رهبر انقالب و تاکید 
رئیس جمهور به هیچ عنوان افزایش قیمت را نمی پذیریم.

رحمانی با بیان اینکه جلوگیــری از افزایش قیمت  ها را از 
خودمان شــروع کردیم، بیان داشــت: براین اساس اعالم 
شــد تا مجوز افزایش قیمت دستگاه های دولتی حتی اگر 
در روزهای قبل این مجوز گرفته شــده لغو شود.وی بیان 
داشت: ممکن است در زمانی مناسب مجوز افزایش قیمت 
برای این دســتگاه ها صادر و یا ممکن است هیچ گاه مجوز 
افزایش قیمتی صادر نشود.   وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه هیئت 
دولت به همه وزرای دولت ابالغ کرد که حتی نباید تقاضای 
افزایش قیمت شود، گفت: بنابراین حتی اگر درخواستی برای 
افزایش قیمت صورت گیرد که با توجه به اعالم رئیس جمهور 
تقاضای افزایش قیمت نباید داشته باشیم، حتما ستاد تنظیم 
بازار آن را نخواهد پذیرفت.وی با اشــاره به اینکه تاکید ما 
همیشه بر این موضوع بوده است که روند کنترل  قیمت ها 
از مرحله تولید باید انجام شود، گفت: یکی از دالیل ایجاد 

سامانه ها دستیابی به همین هدف بوده که با توجه به شرایط 
فعلی باید روند تکمیل سامانه ها سریع تر انجام شود.رحمانی 
با اشاره به برگزاری جلسات روزانه تنظیم بازار بیان داشت: 
در این جلسات ســهمیه های مختلف بنزین مورد بررسی 
قرار می گیرد و اگر الزم باشد سهمیه برخی افزایش و برخی 

ممکن است کاهش یابد، همچنین عده ای که از قلم افتاده اند 
در این جلسات در مورد آنها تصمیم گیری و مشمول طرح 
جدید بنزین خواهند شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داشت: در این جلسات تمام تالش خود را خواهیم کرد که 
مردم متحمل کمترین آسیب از افزایش قیمت بنزین شوند.

واکنش بازار خودرو به گران شدن بنزین

خرید و فروش راکد است
خریداران فعالً برای خرید دست نگه داشته اند

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

ممنوعیت  تقاضای  افزایش  قیمت

بورس تغییر جهت داد
روز یکشنبه شاخص کل بورس توانست 385 
رشد کند و نمادهای گروه بانکی و خودرویی 
بیشترین تاثیر را روی شاخص های بازار سرمایه 
داشتند.روز دوشــنبه با رشــد قیمت سهام 
شــرکت های بزرگ همچون ایــران  خودرو و 
پاالیش نفت تبریز، پتروشیمی پارس و بانک 
ملت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست 
387 واحد افزایش یابــد و به رقم 302 هزار و 
727 واحدی برســد، اما در عین حال با رشد 
عرضه در بسیاری از ســهم ها و کاهش قیمت 
آنها شاخص کل هم وزن 212 واحد افت کرد 
و تا تراز 85 هــزار و 224 واحدی پایین رفت.

شاخص آزاد شــناور نیز با رشد 425 واحدی 
روبرو شــد و رقم 350 هــزار و 680 واحدی 
را تجربه کرد. شــاخص بازار اول و شــاخص 
بــازار دوم هر کدام به ترتیــب 230 و 1014 
واحد افزایش یافت.همان طور که گفته شــد 
بانک ملت، ایران خودرو، پاالیش نفت تبریز، 
پتروشیمی نوری از جمله نمادهای تاثیرگذار 
روی شاخص های بازار سرمایه بودند؛ به طوری 
که هر کدام از آنها به ترتیب 94، 83، 81 و 79 
واحد تاثیر افزایشی روی شــاخص های بازار 
داشتند.در مقابل گروه مدیریت سرمایه  گذاری 
امید، معدنی و صنعتی گلگهر، صنعتی و معدنی 
چادرملو، بانک پارسیان و گروه مپنا نمادهایی 
بودند که سعی کردند شاخص های بازار را به 
سمت پایین هدایت کنند.روز دوشنبه در گروه 
خودرو و ساخت قطعات 286 میلیون سهم و 
اوراق مالی به ارزش بیش از 92 میلیارد و 200 
میلیون تومان معامله شد و این گروه بیشترین 
ارزش معامالت را به دست آورد. خودرویی ها 
روز دوشنبه عمدتا با نوسان قیمت کمتر از دو 
درصد روبرو بودند.پس از گروه خودرو، گروه 
محصوالت شیمیایی بیشترین ارزش معامالت 
را از آن خود کردند؛ به طوری که 58 میلیون و 
700 هزار سهم و اوراق مالی به ارزش بیش از 
70 میلیارد تومان در این گروه مورد دادوستد 
قرار گرفت.گروه بانک ها و موسسات اعتباری 
دیگر گروهی بودند که روز دوشنبه ارزش قابل 
توجهی را نسبت به دیگر گروه ها تجربه کردند. 
بانکی ها شــاهد معامله 550 میلیون ســهم 
واوراق مالی به ارزش حدود 70 میلیون تومان 
بودند. همانگونه که گفته شد بانک ملت در این 
گروه بیشترین تاثیر را روی شاخص های بازار 
سرمایه داشت.در بورس تهران تعداد نمادهای 
مثبت به 176 و تعداد نمادهای منفی به 162 
رســید همچنین در فرابورس ایــران تعداد 
نمادهای مثبــت به 110 و تعــداد نمادهای 
منفی به 88 رسید.ارزش کل معامالت بورس 
به رقم 1109 میلیارد تومان دســت یافت که 
این رقم ناشی از دســت به دست شدن بیش 
از دو میلیارد ســهم و اوراق مالــی بود. تعداد 
معامالت این بازار به عــدد 248 هزار و 559 
رسید.آیفکس نیز با رشد 14 واحد رقم 3866 
را تجربه کرد و ارزش معامالت فرابورس ایران 
عدد 712 میلیارد تومان را به دست آورد. حجم 
معامالت در این بازار نیز به 805 میلیارد سهم 

و اوراق مالی رسید.

صرافی ها به دلیل قطعی اینترنت قیمت های 
متفاوتی برای ارز اعالم می کنند

سرگردانی بازارها 
از روز شنبه دسترسی به اینترنت و شبکه های 
اطالع رســانی با محدودیت مواجه شده، در 
همین راســتا ســایت صرافی ملی که منبع 
قیمت گذاری دالر و یورو در بازار ارز محسوب 
می شده، روز گذشــته قابل دسترس نبوده 
و صرافی های بســیاری را ســرگردان کرده 
است.یکی از صرافی های خیابان فردوسی با 
نارضایتی از عدم دسترسی به سایت صرافی 
ملی، قیمــت دالر را 12450 تومان اعالم و 
عنوان کرد قیمت دالر به طــور لحظه ای در 
حال تغییر است.این در حالی است که بیش 
از چهار صرافی خیابان فردوسی به علت عدم 
دسترســی به قیمت دالر صرافی ملی، اعالم 
کردند که تــا اطالع ثانوی خرید و فروشــی 
نخواهند داشت و تا رفع محدودیت اینترنتی 
صبر خواهند کرد.صرافی دیگری  روز گذشته 
عنوان کرد که از امروز تــا این لحظه، قیمت 
دالر در صرافی ملی بین 12100 تا 12300 
تومان نوسان داشــته و این صرافی نیز دالر 
را بــه متقاضیان در قیمــت 12350 تومان 
می فروشــد.دیگر صرافی مجاز بانک مرکزی 
با اعالم دالر 12200 تومانی از سوی صرافی 
ملی اعالم کرد که نرخ فــروش دالر در این 

صرافی 12250 تومان است.

اخبار
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ســخنگوی دولت با بیان اینکه حســاب معترضین از 
اغتشاشگران جداست ، گفت: اغتشاشگران می خواهند 
فضایی درست کنند که صدای به حق معترضین دلسوز 
هم شنیده نشود. خوشبختانه به سرعت مرزها مشخص 
شده و به همین دلیل مردم صف شان را جدا کردند.علی 
ربیعی ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
با موضوع اصالح قیمت بنزین گفت: این طرح براساس 
تصمیم شــورای عالی هماهنگی ســه قوه درخصوص 
تصمیم مهم و ملــی اجرای طرح حمایــت اجتماعی و 
معیشتی از اقشار کم برخوردار با منابع حاصل از اصالح 
قیمت بنزین اجرا شــد.وی با بیان اینکه اصالح قیمت 
حامل های انرژی به ویژه بنزین در 60 سال اخیر، همواره 
مهم و چالش برانگیز بوده اســت، اظهار داشــت: دالیل 
متعددی برای اصالح قیمت ها بیان شده و وجود دارد. در 
شرایط حاضر که کشور با بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها 
روبه رو شده است، اصلی ترین دلیل برای اصالح قیمت ها، 
ایجاد عدالت اجتماعی یا حرکت به سمت آن است. اقشار 
با دهک پایین جامعه تحت فشار هستند و دولت خود را 
موظف به حمایت از این قشار می داند.دستیار ارتباطات 
اجتماعی رئیس جمهور ادامه داد: می خواهیم هر چقدر 
می توانیم به قدرت خرید این خانواده ها بیفزاییم. باید این 
مسئله از محلی تامین می شد. درآمدهای دولت به خاطر 
کاهش فروش نفت، کاهش یافته و تامین منابع درآمدی 
دولت از طریق فروش نفت و مالیات یکی از هنرمندی هایی 
است که دولت داشته و حتی کارهای زیربنایی و ساخت و 
سازها معطل نمانده است.ربیعی با بیان اینکه تامین منابع 
برای حمایت معیشتی از منابع حاصل از اصالح قیمت ها 
است، تصریح کرد: یکی از راه ها برای این کار مالیات است 
اما با توجه به ضرورت تولید و ایجاد اشتغال شاید ایجاد 
فشار بیشتر به تولیدگران کار منطقی و علمی نبود بنابراین 
بهترین منابع حمایت از اقشار پایین، توقف یارانه به اقشار 
برخودار و اختصاص آن به اقشار پایین بود.وی با تاکید بر 
اینکه اقشار برخودار بیشترین بهره مندی از یارانه بنزین 
را داشته اند، خاطرنشــان کرد: خانواده های برخودار 23 
برابر از این یارانه ها بهره مند می شدند و لذا منطقی ترین 
راه ممکن اصالح قیمت بنزین بود. در 60 سال اخیر در 
خصوص بیماری اقتصاد ایران بحث های زیادی شده است. 

یکی از دالیل این بیماری، یارانه های پنهان و عدالت نابرابر 
در جامعه بوده است.سخنگوی دولت افزود: درخصوص 
برداشتن یارانه بنزین بارها در دولت های مختلف بحث 
شده است. خیلی ها معتقدند یکی از دالیل بیماری اقتصاد 
همین یارانه سوخت است. دولت های زیادی هم در این 

باره تالش هایی را انجام دادند.

رئیس جمهوری خود را فدای مصالح کشور کرد
ربیعی با بیان اینکه این تصمیمات از نوع تصمیمات دشوار 
و سخت است، ابراز داشت: چون آثار مثبت این تصمیمات 
در میان مدت و درازمدت مشخص می شود، در کوتاه مدت 
نیازمند آن بودیم همراه با این اصالحات از زندگی مردم 
مراقبت کنیم بنابراین ضمن اصالح ساختار یارانه ها، منابع 
حاصل از این یارانه ها را نه به همه کشور بلکه به 60 میلیون 

نفری که دچار مشکل شده بودند، اختصاص داده شدند.
وی با بیان اینکه دولت واقف بود در این شــرایط اصالح 
ســاختار تبعاتی برای دولت و محبویتش خواهد داشت، 
عنوان کرد: من فکر می کنم رئیس جمهوری خود را فدای 
مردم و مصالح کشور کرد. دولت با شجاعت تصمیم گرفت 
و اصالح قیمت بنزین با رایزنی با قوای سه گانه، بخش های 

مختلف و کارشناسان را اتحاذ کرد و تمامی درآمدهای 
آن برای حمایت از اقشار پایین تخصیص یافته است.
این عضو دولت تدبیر و امید اضافه کرد: این ســوال 
وجود دارد که آیا این سیاست درستی بود؟ من بارها 

شنیدم که می گویند شما بازهم منابع این 
یارانه ها را بــه مردم بازپرداخت 

می کنید. ما عالوه بر عادالنه 
کردن سیاست، منابع این 
یارانه هــا را به همه مردم 
اختصــاص نمی دهیم. 
جهت گیری نســبت 
به 60 میلیون جامعه 
ایرانــی در حقیقت 
یک سیاست عادالنه 

کردن و برخــوداری عادالنه 
از درآمدهای کشور را در بطن 

خود دارد.

اعتراضات از جنس دل نگرانی برای معیشت نبود
ســخنگوی دولت با بیان اینکه عالوه بر مبارزه با قاچاق 
سوخت، چرا باید یارانه استفاده از سوخت را در کشورهای 
دیگر بدهیم، گفت: مدیریت مصــرف امکان صادرات را 
فراهم می کند و همینطور جلوگیری از فساد و رانت های 

نهفته در دل آن، آثار مثبتی خواهد داشت.
وی افزود: البته بسیاری از سیاست ها با وجود درست بودن، 
تبعاتی هم دارند. سایر ارکان نظام بر ضرورت اتخاذ این 
تصمیم در سه جلسه مختلف تاکید کردند و براین تصمیم 
کلیدی صحه گذاشتند. خوشحال هستیم که این مصوبه 
با توجه به تایید سران سه قوه مورد موافقت رهبری هم 
قرار گرفت. رهبر معظم انقالب هم به همین دلیل و علم 
اینکه تصمیم گیری برای صالح ساختاری و تصمیم گیری 
در سران سه قوه تصویب رســیده، شجاعانه از آن دفاع و 
حمایت کردند و همگان را بر حمایت از آن فراخواندند.

ربیعی با اشاره به این که این تصمیمات ساختاری دارای 
موافقان و مخالفانی هم هست، تصریح کرد: دولت در ادامه 
مسیر نقدهای سازنده و نظرات کارشناسان و خبرگان آن 
حوزه را خواهد شــنید. دولت همواره انتقادات را شنیده 
و در ادامه این روند نیز گوش شــنوا خواهد 
داشت.سخنگوی دولت از جمله نکات را 
نگرانی ها و دغدغه های مــردم عزیز در 
خصوص اجرای این طرح برشــمرد و با 
ذکر مثالی گفت: مثال مردم نگران بودند 
در اثر افزایش قیمت بنزین، تورم افزایش 
یابد یا اینکــه بازتوزیع مقطعی 
باشــد و نگرانی هایی که دولت 
برای همه آنها پاسخ هایی دارد 
و بخشی از آن ها در این جلسه 
پاسخ داده خواهد شد.وی 
درعین حال خاطرنشان 
کرد: اتفاقاتی تاســف 
برانگیزی در ســه روز 
گذشته روی داد. اینکه 
اعتراضات از جنس نگرانی 
و دلشوره داشتن برای معیشت 
و اعتراض به یک تصمیم نبود 

بلکه متاســفانه دیدیم برخی به بهانه اجرای مصوبه، به 
اغتشاش های نامتعارف مانند آتش زدن بانک ها، حمله به 
مراکز نظامی و انتظامی، حمله به زیرساخت ها مانند گاز و 

حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند.
ربیعی گفت: در برخی موارد گزارشاتی داریم که به طور 
مکرر از ســالح گرم و سرد اســتفاده کردند و تعدادی از 
ماموران امنیتی و انتظامی را مورد حملــه قرار دادند از 
گروگان گیری تا کشتن آنها که به خانواده هایشان تسلیت 

می گوییم.

کشــور چه با تحریم چه بی تحریم نیازمند 
اصالحات ساختاری در اقتصاد است

سخنگوی دولت گفت: کشور ما چه با تحریم چه بی تحریم 
نیازمند اصالحات ســاختار اقتصادی است و در همین 
زمان ها است که شــجاعت افراد و مســئولیت پذیری 
اشخاص، جریان ها و جناح های سیاسی و بیداری و بصیرت 
و هوشیاری ملت نمایان می شود.در این ایام سخت است که 
چه کسانی پای منافع ملی ایستاده اند و حاضرند برای آن 
هزینه دهند و چه کسانی بدنبال کارخود هستند و سعی 
می کنند از درون حوادث برای خود منافع کوچک جناحی 

و یا محبوبیت های گذرا کسب کنند.

۷۵ درصــد از افراد جامعه مشــمول طرح 
حمایتی می شوند

ربیعی در پاسخ به این سوال که طرح حمایت معیشتی 
شامل چه کسانی می شود، گفت: در این طرح کارگران، 
بازنشستگان، معلمان، نیروهای تامین اجتماعی، عشایر 
و افراد وابسته به صندوق ها و حقوق بگیران ثابت حضور 
دارند. این طرح هم برش اقشاری و هم برش درآمدی دارد 
و در ترکیبی از اینها و مولفه هایی که وزارت رفاه بررسی 

می کند، افراد مشمول را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه 75 درصد از افراد جامعه شامل این طرح 
می شوند، اظهار داشت: نگرانی ما کسانی هستند که اثری از 
آنها نیست مثال ما افراد حاشیه نشین را هم بررسی کردیم 
و سراغ کسانی که دفترچه بیمه نداشتند و دفترچه بیمه 
سالمت به آنها داده ایم، رفتیم. فکر هم می کنم 75 درصد 

جامعه قابل قبول است.

ربیعی:

روحانی  خود  را  فدای  مصالح کشور کرد
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قیمت سکه طرح جدید  به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران، روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان رسید.در جریان معامالت بازار آزاد تهران روز دوشنبه 
۲۷ آبان ۱۳۹۸ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، نیم سکه به ۲ 

میلیون و ۲۳۰ هزارتومان، ربع سکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان و سکه یک گرمی به ۸۵۰ هزارتومان رسیده است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۶۰ دالر و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار ۴۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.
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با قطعی چندباره اینترنت در 
سال جاری کسب و کارهای 
ابنترنتی بیشترین خسارت 
 را از ایــن اتفــاق تجربــه 
کرده اند و تکرار و ادامه این 
وضعیت بــه نابودی کامــل آنها منجر خواهد شــد. 
208 هــزار میلیارد تومــان گردش مالــی »تجارت 
الکترونیک« در کشــور اســت و این موضوع چالش 
برانگیز این چرخــه مالی را تهدید مــی کند. در 48 
ساعت گذشته اینترنت در کشــور با اختالل روبه رو 
بوده و در ساعات گذشته صرفاً تعدادی از سایت های 
داخلی که داخل کشور میزبانی می شوند برای کاربران 
اینترنت قابل مشــاهده هســتند. بر اساس گزارشی 

که از یــک منبــع آگاه در وزارت ارتباطات منتشــر 
کرده، محدودیت اخیر از دو شــب گذشــته تاکنون، 
 با تصویب »شــورای امنیت کشور« )شــاک( انجام 

شده است.
این منبع در همین رابطه گفته است: »پیگیری های 
زیادی از ســوی وزارتخانه در حال انجام اســت تا با 
رایزنی با دبیرخانه شــاک مجوز الزم برای برقراری 
مجــدد ارتباطات و ابــالغ آن بــه اپراتورها صورت 
پذیرد.« بر اســاس گفته  این مســئول، محدودیت 
دسترسی به اینترنت که از شــب گذشته آغاز شده، 
برای 24 ســاعت به اپراتورهای اینترنتی ابالغ شده 
است. در صورتی که این مسئله حقیقت داشته باشد، 
باید شرایط اینترنت باید به حالت عادی برگردد. یک 
منبع آگاه دیگر نیز 24 ساعته بودن شرایط را تایید 
کرده، هرچند می گوید که هنوز مشــخص نیســت 

شرایط کنونی تمدید شود یا خیر.

قطعی  اینترنت بسیاری از كسب و كارهای مجازی  را  فلج كرده است

تکاپوی  مشاغل  اینترنتی  برای  بقا

تکلیف کسب و کار اینترنتی مشخص شود
محمد افتخاری، کارشناس کسب و کارهای مجازی 
تجربه چند باره قطعی اینترنت در کشور نشان می دهد که دولت برای 
کسب و کارهای مجازی آن طور که از آن صحبت می کند اهمیتی 
قائل نیست. مجموعه اســتارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی در 
چند سال اخیر رشد خوبی را تجربه کرده اند و باید برای ادامه بقای 
آنها تالش کرد نه با این مدل سنگ اندازی ها جلوی کسب و کار آنها 
را گرفت. با هر بار قطع شدن اینترنت خسارات مالی بسیاری به این 
کسب و کارها وارد می شود که بعید می دانم حاکمیت مایل به جبران 
آن باشد بنابراین در تصمیم گیری برای محدود کردن دسترسی به 
اینترنت باید موقعیت کسب و کارهای مجازی را که بر بستر اینترنت 
فعالیت دارند در نظر داشت. اینکه بعد از گذشت چند روز اطالع رسانی 
رسمی در رابطه با قطعی اینترنت نشده و زمانی برای اتصال مجدد آن 
هم اعالم نشده جای سئوال دارد. در ایران ما باید به دنبال زمان اتصال 
مجدد ایتنرنت باشیم در حالی که کشورهای پیشرفته به دنبال زندگی 
روی ماه و مریخ هستند. حداقل تکلیف کسب و کار اینترنتی مشخص 
شود و اعالم کنند این مشاغل چطور و به چه روشی به ادامه فعالیت 
در این شرایط بپردازند. موضوعی که متاسفانه کوچکترین اهمیتی 

برای حاکمیت ندارد. 

خسارت  قطعی  اینترنت
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب و کارهای اینترنتی 

تالش بسیار زیادی برای استفاده از کسب و کارهای اینترنتی و اســتارت آپ ها در کشور انجام شد اما امروز که تا اندازه بسیار زیادی فرهنگ 
استفاده از این کسب و کارها جا افتاده است مشکالت بسیاری پیش روی آنها قرار می گیرد. اینترنت اساس فعالیت و ابزار اصلی حیات کسب 
و کارهای اینترنتی است که در کشور ما هر از چند گاهی و به دالیل مختلف اســتفاده از آن محدود و در برخی مواقع دسترسی به آن به طور 
کامل قطع می شود. تجربه چندین باره در این مورد نشــان می دهد باید به دنبال راهکار همیشگی و قطعی برای حل این موضوع بود. طرح و 
یا پروژه ای مانند شبکه ملی اطالعات باید در کشور اجرایی شود تا با هر بار قطعی کار کســب و کارهای اینترنتی روی زمین نماند. متاسفانه 
در طول این همه سال با اینکه با موضوع قطعی و محدودیت دسترســی به اینترنت مواجه بوده ایم و به فیلتر برخورد کرده ایم چاره ای برای 
این کار پیدا نکرده ایم. کسب وکارهای اینترنتی در این وضعیت وظایفی دارند و با وجود آگاهی از وضعیت باید بدانند که می توانند راهکاری 
برای این مشکل پیدا کنند. این کسب و کارهای الزم است هاست خود را به داخل کشــور انتقال دهند تا از گزند آسیب ها و خسارات قطعی 
 اینترنت در امان بمانند. اما با حل شــدن موقتی موضوع به فراموشی سپرده می شود و کســی برای رهایی همیشگی از این مشکل راهکاری 

پیاده نمی کند.
 البته حاکمیت هم باید در این رابطه به فکر باشــد و با آگاهی از اینکه چندین هزار اســتارت آپ و کســب و کار اینترنتی روی بستر اینترنت 
اشتغال زایی کرده اند به بقای آنها اهمیت دهد. اکنون مصرف کننده تمایل بیشتری به استفاده از خدمات آنالین دارد و می تواند با چند کلیک 
به جای طی کردن چند خیابان،  محصول یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کند بنابراین باید مشکالت از پیش پای این کسب و کارها برداشته 
شود. زمانی که وقت و سرمایه صرف چنین موضوعاتی شود، از بخش مهم و اصلی که بزرگ کردن بازار این کسب و کارهاست غافل می مانیم. 
کسب و کارهای اینترنتی می توانند برای جوانان و نوجوانان فرصت شغلی مناسبی باشند چراکه میانگین سنی افراد شاغل در کسب و کارها 
بین 23 تا 25 سال است و اگر فرهنگ سازی درستی صورت بگیرد اتفاق خوبی را شاهد خواهیم بود. اما با ادامه این وضعیت و قطعی ادامه دار 

اینترنت و تکرار آن نابودی کامل کسب و کارهای اینترنتی دور از ذهن نیست و کسب قادر به جبران خسارات وارد شده هم نمی باشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولید کننــدگان در ابالغیه ای دســتورالعمل عدم 
افزایش قیمت کاال و خدمات را تا اطالع ثانوی به همه 
انجمن ها، اتحادیه ها، شرکت های تولیدی الستیک 
و شــرکت های پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ابالغ کرد. عباس تابش معاون وزیــر در ابالغیه ای 
به منظور تحقق دســتور مقام عالی وزارت مبنی بر 
اینکه در راستای اصالح نرخ بنزین، هرگونه افزایش 
قیمت کاال و خدمات تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد، 
دستورالعملی برای اجرا به همه انجمن ها، اتحادیه ها، 
شرکت های تولیدی الستیک و شرکت های پاالیش 

و پخش فراورده های نفتی ابالغ کرد .
در این ابالغیه آمده اســت؛ در راستای ابالغ مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اصالح 

نرخ بنزین و نیز در راســتای هم افزایی و اســتفاده 
از پتانســیل های آن انجمــن، اتحادیه، شــرکت 
درجلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و به تبع 
آن اجحاف در حق مصرف کنندگان ضروری است 
ضمن رصد و پایش مستمر بازار موضوع در اسرع وقت 

به کلیه واحدهای تحت پوشش اطالع رسانی شود.
براســاس این گزارش؛ با توجه به اهتمام ویژه تمام 
دستگاه ها و سازمانهای مربوطه در برخورد با تخلفات 
و درصورت هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی 
و یا هرگونه اقدامی که موجــب اخالل دربازار گردد 
اقدامات الزم از سوی سازمان حمایت و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان معمول و حســب 
هماهنگی های بعمل آمده ، با دستگاههای متخلف 

در حداقل زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

 معــاون رئیــس ســازمان حمایــت گفــت: طبق 
بازرسی های صورت گرفته هیچ خللی در بازار مشاهده 
نشده و توزیع کاال بدون مشکل انجام می شود.مهدی 
پور مدیرکل نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت 
تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین جلسه کارگروه 
در روز جمعه  برگزار و تصمیماتی برای مدیریت بازار 
اتخاذ شد. تصمیمات این بود که افزایش قیمت کاالها 
ممنوع همچنین اقدامات نظارتی بر بــازار و اصناف 
تشدید شود.مهدی پور در خصوص وضعیت بازار پس 
از اصالح نرخ بنزین گفت: سازمان حمایت در این دو 
روز20 اکیپ بازرســی داشت و طبق گزارش ها هیچ 
خللی در بازار مشاهده نشده و تامین و توزیع کاال بدون 
مشکل انجام می شود.او افزود: میزان بازرسی ها بین 
سازمان تعزیرات، وزارت صمت و اتاق اصناف تقسیم 
بندی شده است و در کل شهرستان ها انجام می شود.

معاون سازمان حمایت بیان کرد: اطالع رسانی به کل 
تشکل ها  شده که تا اطالع ثانوی، هیچ کاالیی با هیچ 
توجیهی حق افزایش قیمت ندارد.او ادامه داد: مصوبه 
تنظیم بازار به کلیه تشکل ها ابالغ شده است و اکیپ 
های بازرسی در بازار حضور دارند و وضعیت را رصد و 
پایش می کنند.مهدی پور اظهار داشت: تولیدکننده 
هیچ دلیلی برای افزایــش قیمت برای تامین کننده 

ندارد. توزیع کننده هم رصد و پایش می شود و دلیلی 
برای گرانی وجود ندارد. در ادامه عوض پور مشــاور 
اتاق اصناف در این خصوص تصریح کرد: تمهیداتی 
خوبی برای کنترل بازار دیده شــده و تامین کاال به 
وفور انجام گرفته است. اصناف آخرین حلقه زنجیره 
تامین و توزیع هســتند ، ۱5۷0 بــازرس اصناف در 
سطح کشور عالوه بر تشــکل های صنفی،  وضعیت 
بازار را رصد می کنند. عالوه بــر این به ۷ هزار و 800 
 اتحادیه صنفی در کشور برای تشدید بازرسی ها تاکید 

شده است .
او ادامه داد: بازرسی های اصناف از جمعه صبح شروع 
شــده و در این دو روز هیچ افزایــش قیمتی در بازار 
نداشتیم.اگر نیاز به افزایش قیمت در کاالیی باشد در 
ستاد تنظیم بازار بررسی می شود اما تا اطالع ثانوی 
هیچ افزایش قیمتی اعمال نمی شود.عوض پور بیان 
کرد: وضعیت تامین ســوخت ناوگان حمل و نقل و 
سهمیه ها مشخص شده و می توانیم شبکه حمل و 
نقل را مدیریت کنیم تا قیمت تمام شده کاالها افزایش 
نداشته باشد.او تاکید کرد: تشدید سیاست های نظارتی 
و بازرســی در دســتور کار قرار دارد. اگر تامین کاال 
مناسب باشد و هزینه حمل و نقل هم افزایش قیمت 

نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید. 

پیرو ابالغیه ها و بخشــنامه های مکــرر قبلی به 
لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصالح قیمت بنزین 
و احتمال سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در 
این برهه زمانی، مجدداً نســبت به ضرورت ثبت 
اطالعات انبارها و مراکــز نگهداری کاال در قالب 
سامانه جامع انبارها و ســامانه اعالم موجودی 

تاکید می شود.
به گزارش ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان؛ در راستای عمل به تکالیف قانونی 
منبعث از بند )ث( ماده )۶( قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و آیین نامه اجرایی مــواد 5 و ۶ قانون 
مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری 
کاال، مالک انبار و کاال، میزان و نوع کاالی ورودی 
و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و 

مراکز نگهداری کاال الزامی اســت. بدیهی است 
عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده در 
بازرسیهای مستمر عوامل بازرسی درسطح کشور 

متوجه صاحبان کاال و انبارداران خواهد بود.
این اطالعیه به منزله ابالغیه رسمی تلقی شده 
و اجرای آن برای تمامــی واحدهای اقتصادی 
ذی نفــع الزامیســت. در پایان از شــهروندان 
درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در این زمینه مراتــب را از طریق مراجعه 
حضــوری و یا انعــکاس به شــماره تلفن ۱24 
ســازمان حمایت و ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتانها و یا اپلیکیشن آپ اطالع دهند 
 تا در اســرع وقت مــورد پیگیری و رســیدگی 

قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی گفت: فروش مرغ بــا نرخ های کنونی 
بیانگر اختالف 300 تا 500 تومانی قیمت است. 
برومند چهارآیین دربــاره آخرین تحوالت بازار 
مرغ اظهار کرد: امروز قیمــت هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری 8 هــزار و ۹00 تا ۹ هزار تومان و 
مرغ آماده به طبخ بــرای مصرف کننده ۱3 هزار 
و 200 تا ۱3 هزار و 500 تومان است. وی افزود: 
با توجه به شــرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش 
بینی می شود که قیمت مرغ طی روز های آتی در 
همین حد باشد و شرایط جوی به سبب باز بودن 
محور های مواصالتی تاثیر چندانی در بازار ندارد.

چهار آیین با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید 

از دیدگاه تشکل ها با ســتاد تنظیم بازار فاصله 
معناداری دارد، بیان کرد: بــا توجه به آنکه ۱۷ 
قلم همچون جوجه یکروزه، کنجاله سویا، ذرت، 
ریزمغذی ها، واکسن، ســوخت، بیمه و حمل و 
نقل در قیمت تمام شده تولید تاثیر گذار است، از 
این رو تشکل ها طبق محاسبه این اعداد و ارقام 
به این نرخ رسیدند و به هیچ عنوان دخل و تصرف 
سلیقه ای در بحث قیمت تمام شده لحاظ نیست، 
این درحالی است که مسئوالن ستاد تنظیم بازار 
همچنان قیمت واکسن را علی الحساب محاسبه 
می کنند که با توجه به رشــد چندبرابری قیمت 
نسبت به ابتدای سال، این موضوع هیچ توجیهی 

ندارد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با با 
بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیری بر نرخ ها 
در بازار لوازم خانگی نداشته است، گفت: پیش 
بینی می شود بازار طی ماه های آینده همین روند 
را ادامه دهد. سید مرتضی میری درباره وضعیت 
بازار لــوازم خانگی اظهار کرد: بــه رغم افزایش 
قیمت بنزین، بازار لوازم خانگی از ثبات برخوردار 
اســت و افزایش قیمتی نداشــته است. رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: کاال به 
وفور در بازار وجود دارد و هیچ کمبودی نیست. 
وی گفت: افرادی که نیاز به خرید کاال برای تهیه 
جهیزیه یا مایحتاج خود دارند برای خرید به بازار 

مراجعه و بدون مشکل اقدام به خرید می کنند.
میری خاطرنشان کرد: کاال های تولید داخل با 
کیفیت باال توسط شــرکت های داخلی درحال 

تولید و عرضه به بازار اســت و نیاز بازار را تامین 
می کنند. رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیری 
بر نرخ ها نداشــته اســت، ادامه داد: پیش بینی 
می شــود بازار طی ماه های آینده همین روند را 

ادامه دهد.
وی با بیان اینکه بــه زودی 2 برند جدید ایرانی 
جایگزیــن 2 برند کــره ای که خواهند شــد و 
محصوالت خود را روانه بازار خواهند کرد، تاکید 
کرد: با ورود برند هــای جدیــد و رقابتی که با 
شرکت های داخلی صورت خواهد گرفت، پیش 
بینی می شود قیمت ها حتی کاهش یابد. میری 
اظهار کرد: این 2 برنــد جدید به زودی یخچال، 
ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی را تولید و 

به بازار عرضه خواهند کرد.

بنابر آمار قیمت دام سنگین 
نســبت به ابتدای سال 40 
درصد و دام سبک 25 تا 30 
درصد در بازار کاهش یافته 
در حالی که قیمت گوشــت 
همچنان در بازار باالست و نشان از ادامه داللی در بازار 
این کاال دارد. هم چنین در حالی روند بازار گوشت قرمز 
در وضعیت نابسامانی قرار دارد که دولت برای کنترل 
بازار اقدام به واردات گوشت قرمز و عرضه آن در بازار کرد 
تا شاید بتواند تب تند قیمت را کاهش دهد که هنوز این 
اتفاق نیفتاده است. سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه 
دامداران کشــور با انتقاد از انباشتگی دام در واحدهای 
دامداری اظهار کرد: در شــرایط فعلی انباشت دام در 

واحد های دامداری به حدی است که به سبب هزینه دام 
پروار شده، قیمت تمام شده افزایش می یابد. وی از افت 
چشمگیر قیمت دام زنده نسبت به ابتدای سال خبر داد 
و گفت: قیمت هر کیلو دام سنگین از 4۱ هزار تومان به 
2۶ هزار تومان و دام سبک از 5۷ هزار تومان به 3۷ هزار 
تومان کاهش یافته که این امر بیانگر افت40 درصدی 
قیمت دام سنگین و 25 تا 30 درصدی دام سبک است.

سلطانی قیمت دام زنده را تابع عرضه و تقاضا دانست و 
افزود: در مواقعی که عرضه بیش از تقاضاست، قیمت دام 
کاهش می یابد که این امر به زیان دامداران است. این 
مقام مسئول ادامه داد: در سال زراعی گذشته به سبب 
شرایط مساعد بارندگی و مرتع دوباره زایی و چند قلوزایی 
در دام سبک گوسفند و بز داشتیم که علی رغم افزایش 
تعداد زایش دام بعد از چند سال خشکسالی، تغییرات 
چندانی برای مصرف کننده در بازار شاهد نیستیم. وی 
با انتقاد از قیمت کنونی گوشت در مغازه ها بیان کرد: 

با توجه به شرایط مساعد تولید و کاهش قدرت خرید 
خانوار، تعداد زیادی دام روی دست دامداران باقی مانده 
که با این وجود قیمت گوشت گوساله نباید بیش از ۶0 
هزار تومان و گوسفند 80 هزار تومان به دست مصرف 
کننده برسد که متاسفانه به سبب سودجویی عوامل 
واسطه و دالل، قیمت در بازار باالتر از این رقم است، در 
حالیکه با واقعی شدن قیمت ها، قدرت خرید خانوار ها 

افزایش می یابد.
مدیرعامل اتحادیــه دامداران کشــور در بخش دیگر 
اظهارات خود درباره اینکه آیا کاهش تولید گوشت در 
کشتارگاه های کشور طی 3۱ سال اخیر را تایید می کنید، 
گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه امسال ۱45 هزار و ۶00 تن 
دام در کشتارگاه های کشور به کشتار رسیده که نسبت 
به ۱۹5 هزار و ۷00 تن مدت مشابه سال قبل 2۶ درصد 
کاهش را نشان می دهد، ضمن آنکه کاهش قدرت خرید 
خانوار ها و گرایش به مصرف از گوشت قرمز به گوشت 

مرغ موجب شده تا تولید گوشــت طی 3۱ سال اخیر 
در کشتارگاه های کشور افت محسوسی داشته باشد. 
سلطانی ادامه داد: بعد از جنگ تحمیلی به سبب رشد 
بیش از ۱2 تا ۱3 برابری نرخ دالر و عدم افزایش درآمد 
افراد به این نســبت موجب شده کاهش مصرف تولید 
گوشت در کشتارگاه ها افت محسوسی داشته باشد. وی 
در پایان با انتقاد از این مسئله که وجود واسطه و دالالن 
متعدد از عوامل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار به 
شمار می روند، تصریح کرد: برای حذف حلقه های واسط 
و دالل، اتحادیه بار ها به مســئوالن دولتی اعالم کرده 
است که صفر تا صد بازار دام زنده و گوشت را به ما واگذار 
کنند چرا که با این وجود حداکثر تلورانس در طول سال 
5 درصد خواهد بود و تنها الزمه کنترل قیمت و عرضه 
گوشت باکیفیت، فراهم شدن سازوکار ها از سوی دولت 
است تا دغدغه مردم و مســئوالن دولت در خصوص 

نوسان قیمت از بین رود.

قیمت گوشت  هنوز  با قدرت خرید مردم مطابقت ندارد

ادامه داللی در بازار گوشت

درصد باالیی از گرانی گوشت مربوط به دالالن است
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی

تمام اصناف با قیمت فعلی گوشت قرمز مخالف هستند و انتظار می رود با نظارت بیشتر و البته راهکارهایی مانند واردات و ممنوعیت فعالیت دالالن قیمت این کاال واقعی شود قدرت خرید خانوار در سال های اخیر و به خصوص سال گذشته تا به 
امروز به طور مشخصی کاهش یافته و بسیار مشهود است بنابرای قیمت کاالهای اساسی باید منطقی تعیین شود. اینکه دالالن تا به امروز در حال فعالیت در این بازار هستند دلیل محکمی برای متعادل نشدن قیمت گوشت است و عده بسیاری در 
تامین نیاز خود با مشکل روبرو هستند. افزایش قیمت ارز هم موجب گران شدن قیمت نهاده های دامی شد به گونه ای که کنجاله نسبت به سال گذشته ۱00 درصد و ذرت 50 درصد رشد قیمت داشته و قیمت تمام شده را افزایش داده است. البته 

گوشت با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد و قیمتی که از تولید کننده خریداری می شود حدود 30 درصد اختالف دارد که به جیب دالالن و واسطه ها می رود.
اما قاچاق دام نیز می تواند تا حدودی در منطقی نشدن قیمت گوشت موثر باشد. به دلیل اینکه کیفیت گوشت های ایرانی بسیار باالست کشور های عربی حاضر هستند برای آن تا دو برابر قیمت هزینه پرداخت کنند. افزایش قیمت دالر انگیزه برای 
صادرات دام را افزایش داده  و این مسئله موجب افزایش خروج دام از کشور شده است. البته در خصوص امکان کنترل میزان قاچاق دام زنده در کشور باید اشاره شود که در کشوری مانند ایران که مرز های گسترده ای دارد می توان با قاچاق دام زنده و 
گوشت مبارزه کرد، اما نمی توان آن را به صفر رساند. اما نباید درصد باالیی از گرانی گوشت را به گردن قاچاق دام انداخت و باید از خالء مدیریت در تنظیم بازار نیز صحبت کرد. تمام مسائل و کمبود ها در این زمینه را به مسئوالن انتقال دادیم و آن ها 

باید چاره ای برای این مسئله بیاندیشند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ابالغدستورعدمافزایشقیمتکاالوخدماتبههمهانجمنهاواتحادیهها

آرامش قیمتی در بازار لوازم خانگی

دوبرندجدیدایرانیجایگزینمحصوالتکرهایمیشود

کاالیثبتنشده،احتکارمحسوبمیشود

اختالفقیمتمرغبانرخمصوبتنظیمبازار

خللی در بازار وجود ندارد

رصدوپایشمستمرقیمتها
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معاون خط مشــي گذاري ستاد علم شــورايعالي انقالب فرهنگي از 
تشكيل كميسيون »فناوري و اقتصاد دانش بنيان« در اين شورا خبر 
داد و گفت: تشكيل اين كميســيون در راستاي تدوين سند اقتصاد 
دانش بنيان بوده است و در آن از نمايندگان بنگاه هاي صنعتي و فناور 
براي ارائه چالش هاي اين حوزه دعوت مي شــود. به گزارش ايسنا، 
ابراهيم سوزنچي در حاشيه جلسه سند اقتصاد دانش بنيان در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه در كشور درباره ســند اقتصاد دانش بنيان 
بحث هاي زيادي صورت گرفته اســت، افزود: در نقشه جامع علمي 
كشور به اين امر اشاره شده اســت، ضمن آنكه مقام معظم رهبري 
به ويژه در بيانيه گام دوم بــر اقتصاد دانش بنيــان تاكيد كرده اند. 
همچنين در جلسه اي كه در شــورايعالي انقالب فرهنگي تشكيل 
شده بود هم شخص رئيس جمهور تاكيد كرد كه اقتصاد دانش بنيان 
از سوي شورا پيگيري شــود و هم رئيس قوه قضائيه در اين زمينه 

تاكيد داشته است. 
وي با بيان اينكه بر اين اساس شورايعالي انقالب فرهنگي در حوزه 
وارد شــده اســت، اظهار كرد: با پيگيري هاي انجام شــده مباني و 
رويكردهاي حوزه اقتصاد دانش بنيان تعيين شــد و مورد استقبال 
اعضاي شورا قرار گرفت. ســوزنچي از تشكيل كميســيوني به نام 
كميســيون »فناوري و اقتصاد دانش بنيان« خبر داد و يادآور شد: 
در اين كميسيون از بنگاه هاي بزرگ صنعتي كشور دعوت مي شود 
تا چالش هاي اساسي كه موجب مي شود اين بنگاه ها قادر به جذب 
فناوري هاي جديد نشوند و همچنين داليل عدم راه اندازي بخش هاي 

تحقيق و توسعه در اين بنگاه ها چيست را مورد بررسي قرار دهيم. 
معاون خط مشــي گذاري ستاد علم شــورايعالي انقالب فرهنگي با 
تاكيد بر اينكه جلسه اول اين كميســيون با حضور دبير شورايعالي 
انقالب فرهنگي و يكسري از شركت هاي بزرگ صنعتي تشكيل شد، 
ادامه داد: شرايط موجود كشور موجب شد كه برخي از اين شركت ها 
نتوانند در اين جلسات شركت كنند، ولي نمايندگاني از شركت هاي 

خودروسازي بزرگ، برخي از شركت هاي صنايع غذايي و شركت هاي 
توسعه فناوري حضور داشــتند و نمايندگان اين شركت ها مسائل و 
دغدغه هاي اين شركت ها را در حوزه اقتصاد دانش بنيان ارائه كردند. 
ســوزنچي با تاكيد بر اينكه تصور ما بر اين است كه چندين جلسه 
درباره سند اقتصاد دانش بنيان بايد برگزار شــود، گفت: در نهايت 
به يك پكيچ سياستي برســيم. وي با تاكيد بر اينكه مسائل مرتبط 
با اقتصاد دانش بنيان مسائلي نيســتند كه قابل حل نباشند، ادامه 
داد: بســياري از مســائلي كه اين شــركت ها بيان كردند، ناشي از 
ناهماهنگي هاي موجود در كشــور است و همه دستگاه ها به سمتي 
مي روند كه نيروي يكديگر را خنثي مي كنند و شــورايعالي انقالب 
فرهنگي به عنوان يك نهاد فرادستگاهي مي تواند كمك كند تا اين 
چالش ها برطرف شود. معاون خط مشي گذاري ستاد علم شورايعالي 
انقالب فرهنگي با تاكيد بر اينكه قرار بود در اين جلســه نمايندگان 
دستگاه هاي مرتبط حاضر باشند، ولي به دليل مشكالت ايجادشده 
در شبكه هاي ارتباطي امكان حضور نمايندگان دستگاه هايي چون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم نشد، تاكيد كرد: ما اين جلسات 
را ادامه خواهيم داد و همان گونه كه قول داده ايم، چالش هاي حوزه 
اقتصاد دانش بنيان بررســي مي شــوند و با وارد كردن آنها در سند 
اقتصاد دانش بنيان در جهت رفع آنها اقدام خواهيم كرد تا چالش هاي 
اين حوزه مرتفع شود و شاهد رشــد قابل توجهي در اقتصاد مبتني 

بر دانش باشيم. 
وي با اشاره به چالش هاي ارائه شده از سوي بنگاه هاي صنعتي درباره 
اقتصاد دانش بنيان، يادآور شد: مهم ترين چالش هايي كه از سوي اين 
بنگاه ها ارائه شد، در حوزه هاي مختلف، متنوع بود عمده شركت هاي 
حاضر در اين جلســه از دولت گله مند هســتند كه به نوعي مانع از 
فعاليت هاي آنها مي شود و برخي از ساير اركان كشور گله مند بودند 

كه بخشي از اين گاليه ها مربوط به قوه قضائيه و مقننه بوده است. 
به گفته معاون خط مشــي گذاري ســتاد علم شــورايعالي انقالب 

فرهنگي، مســاله اقتصاد دانش بنيان، رشــد اقتصادي اســت و با 
توســعه اقتصاد دانش بنيان اشــتغال ايجاد خواهد شــد؛ از اين رو 
در صورتي كه بتوان زمينه هاي رشــد بنگاه هاي صنعتي و فناور را 
در كشــور فراهم كرد، رشد آنها موجب اشــتغال دانش آموختگان 
 نيــز خواهد شــد و در حــال حاضر مســير رشــد ايــن بنگاه ها 

مسدود است. 
ســوزنچي با بيان اينكه در نهايــت و با جمع بندي نظرات، ســند 
اقتصاد دانش بنيان تدوين خواهد شد، خاطرنشان كرد: پس از ابالغ 
رئيس جمهور، ۶ ماه زمان در نظر گرفته ايم تا به تدوين سند اقتصاد 
دانش بنيان برسيم و ما در اين راستا با برخي از نهادها براي تدوين اين 
سند مذاكره كرديم و نهادهايي چون اتاق بازرگاني ابراز عالقه مندي 
براي حضور در اين طرح كرده است. ما در اين حوزه تالش داريم تا 
بيشتر تفكرات دولتي را كنار بزنيم تا بخش هاي خصوصي وارد توسعه 

اقتصاد دانش بنيان شوند. 
در آخرين جلسه شورايعالي انقالب فرهنگي به رياست رئيس جمهور، 
مقرر شد طرح ســند اقتصاد دانش بنيان توسط ستاد علم و فناوري 
دبيرخانه شــوراي عالي انقالب فرهنگي تهيه و براي بررسي به اين 
شورا ارائه شــود. بر اين اساس مقرر شــد وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري در حوزه فناوري هــاي نوظهور، معاونــت علمي و فناوري 
رياست جمهوري در زمينه تهيه ليست بنگاه هاي توانمند دانش بنيان، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق هــاي بازرگاني در زمينه تهيه 
ليست كارآفرينان و توانمندي هاي بخش خصوصي، وزارت اقتصاد 
در حوزه بررســي طرح معافيت هــاي مالياتي و تحقيقاتي، ســتاد 
اقتصادي دولت در حوزه طرح شكل دهي شركت هاي توسعه صادرات 
و صندوق نوآوري و شــكوفايي در حوزه طرح همكاري با بنگاه هاي 
بزرگ، اطالعات الزم را جمع آوري و براي تدوين طرح سند اقتصاد 
دانش بنيان به ســتاد علم و فناوري دبيرخانه شــورايعالي انقالب 

فرهنگي ارائه كنند. 
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گوش به زنگي ذهن خالق در صورت اســتفاده از آن افزايــش مي يابد. رهبران بزرگ صنعت، اقتصــاد و امور مالي، ن
هنرمندان و... از آن جهت كبير شــده اند كه از تصور خالق خود استفاده كرده اند. درست به همان شكل كه وقتي از 

عضله اي بيشتر استفاده مي كنيم قوي تر مي شود، استفاده از ذهنيت خالق نيز آن را قوي تر مي كند.
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ستاري در افتتاحيه مركز نوآوري دانشگاه تهران: 
از توسعه »نواحي نوآوري« حمايت مي كنيم

معــاون علمــي و فنــاوري رئيس جمهوری با بيــان اينكه »نياز اســت 
در كشــور نواحي نوآوري توســعه يابد«، بر عزم جــدي معاونت علمي 
و فناوري رياســت جمهوري در افزايــش تعداد اين نواحــي تاكيد كرد. 
به گزارش ايســنا، ســورنا ســتاري در آييــن افتتاحيه مركــز نوآوري 
كســب وكار دانشــكده مديريت دانشــگاه تهران گفت: گسترش نواحي 
نوآوري در تهران را به صــورت جدي پيگيري مي كنيــم و براي اين كار 
با شــهرداري تهران نيز مذاكراتي داشــته ايم. ســتاري ادامه داد: البته 
رســيدن به تفاهمات در اين زمينه زمان بر است؛ اما ديد مثبتي نسبت به 
موفقيت در اين عرصه وجود دارد. معاون علمي وفناوري رئيس جمهوری 
افزود: اميدواريم شــتاب دهنده هاي خوبي در اين حــوزه از محيط هاي 
 دانشــگاهي بيــرون بيايد و بتوانيــم نواحي نــوآوري را در كل كشــور

 توسعه دهيم. 

مجالي براي شتابدهي و تجاري سازي ايده هاي خالقانه
»مركز نوآوري كسب وكار دانشكده مديريت دانشگاه تهران« به عنوان يك 
پلتفرم انتقال دانش از دانشــگاه به صنعت فعاليت خواهد كرد و ايده هاي 
خالق دانشجويان دانشگاه تهران به كمك تامين نيازهاي فناورانه كشور 
مي آيد. دانشجويان خالق مي توانند با استقرار در »مركز نوآوري كسب وكار 
دانشكده مديريت دانشگاه تهران«، ايده هاي نوآورانه خود را ۶ ماه تا يك 
سال پرورش دهند و در نهايت براي تجاري سازي محصول خود اقدام كنند. 
اين مركز براي استقرار 25 تيم نوآور ظرفيت دارد و با حمايت از تيم هاي 
مستقر و معرفي به سرمايه گذاران، فرايند تجاري سازي ايده هاي نوآورانه 

را شتاب مي دهد. 

نيازهای فناورانــه روباتيك صنايع دفاعي و صنايع 
دريايی معرفي شد

چهار نياز فناورانــه حوزه روباتيك صنايع دفاعي كشــور روز دوشــنبه 
در گردهمايــي دو روزه فناورانــه صنايــع، شــركت هاي دانش بنيان و 
اســتارت آپ هاي حوزه روباتيك و اتوماسيون صنعتي در صندوق نوآوري 
و شكوفايي معرفي شــد. گردهمايي دو روزه فناورانه صنايع، شركت هاي 
دانش بنيان و استارت آپ هاي حوزه روباتيك و اتوماسيون صنعتي )2۶و 
2۷ آبان( با حضور ۱۷5 نفر از ۱۰۴ شــركت دانش بنيان و اســتارت آپ و 
۱۸۴ شركت غيردانش بنيان برگزار شد و در نمايشگاه جانبي اين رويداد 
55 شــركت از 2۳ صنعت، سازمان، دانشــگاه و پارك هاي علم و فناوري 
حضور داشتند. در اين گردهمايي چهار نياز فناورانه حوزه روباتيك صنايع 
دفاعي كشــور در زمينه روبات زميني با قابليت پرتاب و كنترل از راه دور، 
طراحي و ساخت چتر هوشمند، طراحي و ساخت ربات براي شناسايي و 
حمل مواد آلوده شــيميايي/ميكروبي، پرينتر سه بعدي با دقت باال جهت 
ســاخت بدنه ميكرو و نانــو ذرات براي كمك شــركت هاي دانش بنيان، 
اســتارت آپ ها و فعاالن صنعت روباتيك از ســوي مدير پروژه هاي مركز 
رشــد فناوري هاي نوين رباتيك وزارت دفاع تشريح شد. همچنين روبات 
شناســايي بومي قابل پرتاب با قابليت حمل آسان و مانورپذيري باال براي 
رفع مشكل عمليات در محيط هاي با خطر گازهاي سمي، تشعشات راديو 
اكتيو و واردات فناوري هاي مورد نياز ارائه شــد. به گفته مدير پروژه هاي 
مركز رشــد فناوري هاي نوين رباتيك وزارت دفاع، طراحي و ساخت چتر 
هوشمند براي مواقع امدادرساني به ســيل و زلزله و ارسال ادوات نظامي 
مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و نياز اســت كه اين چتر به سيســتم 
موقعيت ياب مجهز باشــد تا بتواند محموله را به نقطه هدف ارسال كند 
و كمترين نويز محيطي داشته باشــد و با كمترين خطا به محل از پيش 
تعيين شده فرود ايد. همچنين طراحي و ســاخت روبات براي شناسايي و 
حمل مواد آلوده شيميايي و ميكروبي در مكان هاي مهم و حساس مانند 
اماكن عمومي و پر تردد مورد نياز اســت، چراكه براي پاكســازي محيط 
 بسته )ساختمان( و محيط بازآلوده، فقدان چنين سيستم بومي در كشور 

مشهود است. 
وي افزود: مورد ديگر پرينتر ســه بعدي با دقت باال جهت ســاخت بدنه 
ميكرو و نانو ذرات اســت كه در حال حاضر پرينتر ســه بعدي در كشور 
 وجود دارد اما نياز به پرينتر سه بعدي كه بتواند با مواد نرم كار كند وجود 

دارد. 
همچنيــن در اين رويــداد نيازهــاي فناورانــه اين صنعــت در حوزه 
رباتيــك، در زمينــه نيــاز ربات هــاي هدف يــاب مغناطيســي، ربات 
خزه زدا براي شــناورها، ربــات هدايت پذير زيردريايــي، ديتالينك بلند 
 برد زيرســطحي و طراحــي الگوريتم روبــات هدايت پذيــر زيردريايي 

تشريح شد. 
سيد علي عســگري، نماينده مركز نوآوري باز صنايع دريايي روز دوشنبه 
درباره ايــن نيازهاي فناورانه گفــت: طراحي روبات متحــرك با قابليت 
چسبندگي به سطح شناور جهت انجام عمليات خزه زدايي در زير آب براي 
رفع مشكالتي اســت كه خزه براي صنعت دريايي به وجود مي آورد، خزه 
عامل اصلي در كاهش راندمان كشــتي، افزايش مصرف سوخت و آلوده 

كردن آب است. 
وي بيان كرد: به دليل اينكه هزينه هاي خارج كردن كشتي از آب سنگين 
است، بنابراين نياز است كه پاكسازي سطوح كشتي در زيرآب بدون خارج 

كردن كشتي و با كمك روبات انجام شود. 
نماينــده مركز نوآوري باز صنايع دريايي ادامه داد: كشــف و شناســايي 
اهــداف تعيين شــده در زيــر آب بــراي شــناورهاي تجــاري در دريا 
هدف و نياز بــه طراحي روبــات هدايت پذيــر زيردريايي اســت، عدم 
دســتيابي به دانــش و فنــاوري طراحي و ســاخت ايــن تجهيز جهت 
 شناســايي در درياهاي كشــور از مشــكالت موجود در تامين اين نياز 

فناورانه است. 
عســگري گفت: نياز فناورانه ديتالينك بلند برد زير ســطحي براي ارائه 
راهكار ســاخت و پياده ســازي كانال ارتباطي برد بلند براي شــناور زير 
ســطحي به دو صورت راديويي و آكوســتيكي و ارتباط جهت ارســال 
و دريافت ديتا با ايســتگاه ســاحلي در فواصل زياد امروز معرفي شــده 
 اســت تا مشــكالت موجود از قبيل افــت زياد بــرد مــودم راديويي را 

برطرف كرد. 
وي افزود: دستيابي به يك الگوريتم خود سامان ده براي تشخيص و بازسازي 
خطا و خرابي سامانه خودگردان، ساده سازي الگوريتم جهت پياده سازي 
و اجرا و ارائه راهكار جهت پياده ســازي نرم افزاري بــراي توابع پيچيده 
رياضي و ارائه راه هاي تســت و ارزيابي از اهداف مورد نظر جهت طراحي 
 الگوريتم ربات هدايت پذيــر زيردريايي در رفع اين نيــاز فناورانه صنايع 

دريايي است. 
 B&B در اين گردهمايي نيازهاي فناورانه برخي صنايع ارائه و در جلسات

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
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كافی اســت با يــك فعال 
صنعــت ماينينــگ همراه 
شــوی تا راه پرفراز و نشيب 
اين صنعت در كشور را طی 
كنی؛ راهی كه هيچ پايانی 
ندارد.  چهارشنبه هفته گذشــته بود كه سخنگوی 
صنعت برق با اشاره به اينكه ماينر ها نسبت به تعيين 
قيمت صادراتی برق اعتراضی ندارند، گفت: »قيمت 
برق مراكز اســتخراج رمزارز ها بــه ازای هر كيلووات 
ساعت در ۸ ماه از ســال ۴۸۰ تومان و برای چهار ماه 
گرم سال دو برابر متوسط قيمت صادراتی برق خواهد 
بود.« مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اينكه ماينر ها 
از امروز )يعنی چهارشنبه هفته گذشته( می توانند برای 
دريافت مجوز فعاليت رســمی در استخراج رمزارز ها 
اقدام كنند، گفت: »مقررات تامين برق مراكز استخراج 
رمزارز ها مشخص شد و براساس اين مقررات قيمت 
برق مراكز اســتخراج رمزارز ها بــه ازای هر كيلووات 
ساعت معادل متوسط قيمت صادراتی برق ۹۶5 تومان 
خواهد بود كه در ۸ ماه از ســال اين مقدار 5۰ درصد 
مبلغ متوسط قيمت صادراتی يعنی ۴۸۰ تومان خواهد 
بود و برای چهار ماه گرم سال دو برابر متوسط قيمت 
صادراتی برق خواهد بود.« وی افزود: »البته اين مراكز 
امكان اســتفاده از برق را برای ۳۰۰ ساعت از سال كه 
ساعات اوج بار مصرف اســت و در ماه های تير و مرداد 
خواهد بود، ندارند و در اين ساعات استفاده از برق برای 
آن ها ممنوع است.« سخنگوی صنعت برق در پاسخ به 
اين سوال كه ماه هاست كه فعاالن رمزارز ها و انجمن 
بالك چين نســبت به باال بودن تعرفه دريافت شده از 
ماينر ها معترض هســتند آيا اعتراضی نسبت به اين 
موضوع و مصوبه داشته اند، گفت: »فعال كه اعتراضی 
نداشته اند، چون در هشت ماه از سال تعرفه آن ها ۴5۰ 
 تومان است و اين نشــان می دهد كه از آن ها حمايت 

شده است.«
اين صحبت ها بهانه ای شد تا صحت و سقم صحبت های 
ســخنگوی صنعت برق را بســنجيم. آنچه در ادامه 
می خوانيد، تالش ما برای يافتن پاسخ اين سوال است 

كه: »آيا تاكنون مجوزی به فعــاالن اين صنعت ارائه 
شده اســت؟« در تماس های مكرر با وزارت صمت، 
تاكنون كسی حاضر به پاسخگويی به سوال ما نشده 
اســت. بنابراين به عنوان يك فعال اين صنعت، با اين 
ســازمان تماس گرفتيم. صحبت های اپراتور وزارت 
صمت را بخوانيد )فايل صوتی اين گفتگو نزد روزنامه 
»كسب وكار« محفوظ اســت(: »در حال حاضر متن 
دستورالعمل پيش آقای وزير صنعت است و فعال آن 
را امضا نكرده؛ ولی اگر امضا كند، شما بايد درخواست 
خود را در سايت »بهين ياب« بدهيد، اما كد آن در حال 
حاضر غيرفعال است. در حال حاضر شما تنها می توانيد 
پيش ثبت نام كنيد؛ اما نمی توانيد درخواست صدور جواز 
دهيد زيرا انتخاب محصول كه استخراج ارز ديجيتال 
است، غيرفعال است.«  اين شــخص در پاسخ به اين 
سوال »كسب و كار« كه چه زمانی برای درخواست اقدام 
كنم، به نظر می رسيد سرگردان شده است و اين گونه 
پاســخ داد: »نمی دانم. دو ماهی است كه اين شرايط 
تغيير نكرده؛ ولی اميدواريم در هفته های آينده درست 
شود.« اپراتور مربوطه در پاسخ به سوال »كسب وكار« 
كه شــرايط برای اخذ مجوز چيست، گفت: »حداقل 
بايد 25۰ كيلووات مصرف برق داشته باشيد. اگر اس ۹ 
بخواهيد حساب كنيد حداقل ۱۸۰ دستگاه يا اس ۱۷ 

حداقل ۱2۰ دستگاه نياز داريد يا كسانی كه ۳۰۰-2۰۰ 
دستگاه دارند برای دريافت جواز مشكلی ندارند. مكان 
اين كار بايد در شــهرك های صنعتی باشد و در واحد 
صنعتی فعال نمی تواند باشد. يعنی واحدی كه ۳ سال 
از تعطيلی آن گذشته است يا اينكه در سوله ای باشد 
كه تاكنون فعاليتی نداشته است. جواز اين كار صنعتی 
است. جواز تاسيس برای اين كار شش ماه اعتبار دارد 
و پروانه توليد يك ســال اعتبار دارد كه بعد از آن بايد 
تمديد كنيد. برای جواز بازديــد نمی كنند؛ اما برای 
دريافت پروانه توليد بازرسی می كنند. جواز تاسيس را 
همان ابتدای كار می گيريد ولی فقط بايد مشخص كنيد 
كجاست. بعد از دريافت جواز مكان را مشخص می كنيد 
و بعد از آن دســتگاه را كه نصب كرديد و می خواهيد 

راه اندازی كنيد آنگاه پروانه بهره برداری می گيريد.« 
بنابراين نخســتين ابهام ما به واقعيت تبديل شــد. 
ســخنگوی صنعت برق در حالی وعده اعطای مجوز 
به فعاالن اين صنعت در چهارشنبه هفته گذشته را داد 
كه  فعاالن اين صنعت برای دريافت مجوز سرگردانند؛ 
اما برای پاسخ به دومين ابهام كه چرا سخنگوی صنعت 
برق اعالم می كند فعاالن اين صنعت تاكنون اعتراضی 
به تعرفه برق نكرده اند در حالی كه معترض هستند، 
»كســب وكار« در تماس های مكرر بــا وزارت نيرو و 

صنعت برق موفق به دريافت پاسخ نشد. جالب اينجا 
بود كه يكی از كارمندان وزارت صنعت پاسخی داد كه 
شايد برای شما نيز جالب باشــد. سوال ما اين بود كه: 
»با وجود اينكه فعاالن اين صنعت و از جمله صنعت 
بالك چين بارها اعالم كرده اند كه نسبت به تعرفه برق 
اعتراض دارند، آيا سخنگوی صنعت برق اين اعتراض ها 
را نمی شنود؟« پاسخ داد: »آيا كسی اعتراض مردم به 
افزايش قيمت بنزين را می شنود كه اعتراض فعاالن 
 اين صنعت را بشــنود؟« اين بود كه ما هم مثل شما 

سكوت كرديم! 
اين در حالی اســت كه مديرعامل بــورس انرژی ۱۹ 
آبان ماه اعالم كرد: »تامين برق دستگاه های استخراج 
رمزارزها از طريق بــورس، منصفانه ترين روش برای 
نرخ گذاری برق استخراج كنندگان ارز مجازی است.« 
علی حسينی افزود: »استخراج كنندگان ارز مجازی با 
توجه به مبنای قيمت گذاری برق صادراتی كشور كه 
گاهی براساس تعامل های خاص دولت ها منجر به انعقاد 
قرارداد می شود، از نرخ آن برای مصارف خود در داخل 
كشــور رضايت ندارند در حالی كه می توان از طريق 
پررنگ تر كردن نقش نيروگاه های خصوصی در بورس 
انرژی ايران، برق مورد نياز اين اشخاص در مدل شفاف 

و رقابتی بازار برق و با قيمت منصفانه تامين شود.«

»ماينرها« تا اطالع ثانوی برای دريافت مجوز اقدام نكنند!

نابودی صنعت ماینينگ به دست دولتی ها
وزير صنعت تا بخواهد حركتی كند صنعت ماينينگ نابود شده است                                                    تسهيل كسب وكار در كشور ما شعار است

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

هزار توی اخذ مجوز ماينينگ
محمدرضا شرفی، رئيس كارگروه ماينينگ انجمن بالک چين ايران 

تاكنون هيچ تغييری در شرايط صنعت ماينينگ  ايجاد نشده است. اينكه هفته گذشته سخنگوی صنعت برق اعالم كرد كه ما اعتراضی به تعرفه برق نكرده ايم، واقعيت ندارد. ديگر جايی نمانده است كه اعتراض خود را اعالم نكرده باشيم. 
مشخص است كه دولتی ها از ابزار رسانه و تريبون های خوبی بهره می برند؛ ولی ما دسترسی به هيچ امكاناتی نداريم كه اعتراض خود را اعالم كنيم. ای كاش درد مردم، درد سازمان باشد. از سويی با اينكه درباره همه چيز اين صنعت صحبت، 
بررسی و اعالم شده و وزير صنعت از همه عالم و آدم استعالم گرفته؛ ولی هنوز مجوزی نداده اند. چرا مجوزها را نمی دهيد؟ حداقل تاكنون بايد مجوزها را به ما می دادند. در حالی كه ما پيگير تعرفه برق و اصالح مصوبه دولت هستيم بايد 
به دنبال صدور مجوز هم برويم. به نظر می رسد آقای وزير خودش مصوبه دولت را قبول ندارد كه آن را اجرا نمی كند. حاكميت يك چيز می گويد؛ ولی آقايان يك كار ديگر می كنند. در حال حاضر چند ماه است كه اين مصوبه بيرون آمده؛ 
ولی هنوز هيچ گونه تغييری در شرايط فعاالن اين صنعت ايجاد نشده و سدهای پيش ِرو همچنان باقی است. اگر اجرا كردن يك مصوبه و مجوز دادن به فعاالن اين صنعت اينقدر سخت است، خدا به داد صنايع ديگر برسد. ديگر صنايع ما در 
كشور نمی دانم چگونه كار می كنند. در حال حاضر چندين ماه است كه مصوبه دولت در مورد ماينينگ بيرون آمده؛ ولی تاكنون هيچ مجوزی صادر نشده است. در حال حاضر اين صنعت خفه و نابود شده است. اين چه سازمان عريض و طويل 
صنعتی است؟ بيهوده نيست كه ما در شاخص های راه اندازی كسب وكار در دنيا ۱2۷ هستيم. در حال حاضر چهار ماه است كه دستورالعمل اعطای مجوز را هنوز كه هنوز است آقايان ابالغ نكرده اند كه كسی بتواند به دنبال گرفتن مجوز برود. 
حال بماند كه چه مراحل دشوار و سختی را برای دريافت مجوز بايد طی كنيم. يك صنعت می خواهد شروع به كار كند و يك مصوبه دارد. اين صنعت می خواهد برود و مجوز بگيرد. دستورالعمل مجوز چندين بار اديت شده و آنقدر نسخه های 
متعددی دارد كه ما هم گيج شده ايم؛ اينقدر كه برای اين دستورالعمل نسخه های متفاوت ايجاد كردند، مايكروسافت برای ويندوز ايجاد نكرده است. چنانچه آقای وزير فكر می كند اين دستورالعمل مشكل دارد -كه صد درصد دارد - اين 
دستورالعمل را ابالغ و بعد بررسی و ايرادات آن را رفع كنيد. سرعت كار واقعا تاسف آور است. اگر همه صنايع ما دچار مشكل هستند، دليل آن مشخص است كه كجاست. دليلش اين است كه ما سيستمی داريم كه تا بخواهد حركت كند، 
صنعت نابود شده است. ما خوب شعار می دهيم؛ ولی در عمل هيچ كاری نمی كنيم. وقتی يك وزارتخانه می خواهد دستوری را ابالغ كند پنج ماه طول می دهد. آيا با اين اوصاف چيزی به نام توليد باقی می ماند؟ حاال فكر كنيم كه بخواهيم 
در مسير اخذ مجوز قرار بگيريم. فكر می كنم ماه ها هم بايد آنجا بدويم. تسهيل كسب وكار در كشور ما شعار است. تسهيلی نداريم. با آن تعرفه اعالم شده صنعت برق كه اصال نمی شود كار كرد. وزارت نيرو از پيش خود می بُرد و می دوزد كه ما 
اعتراضی به تعرفه برق نكرده ايم؛ دروغ می گويند. ديگر به كجا مراجعه كنيم و بگوييم دروغ می گويند؟ ميكروفون دست اين وزارتخانه هاست و دارند در بوق می كنند. ما چه كار كنيم و به كجا پناه ببريم؟ از طرفی وزارت صمت متولی اين صنعت 

شده است. آنها بايد مدافع حقوق اين صنعت باشند؛ با اين شرايط شما فكر كنيد آنها بخواهند پيگير حقوق ما باشند و بخواهند در آينده راجع به اين صنعت صحبت كنند. قطعا ۱۰۰ سال ديگر طول خواهد كشيد تا اين مسير اصالح شود.

در راستاي تدوين سند اقتصاد دانش بنيان صورت گرفت

تشكيل كميسيون فناوري و اقتصاد دانش بنيان در شورايعالي انقالب فرهنگي
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