
مدت هاست برخی بانک ها بر خالف مقررات و شرع، بخشی از تسهیالت ارائه 
شده به مشتری را مسدود می کنند و بانک مرکزی نیز در این باره سکوت کرده 
و اقدام جدی نمی کند.به گزارش ایسنا، در شرایط تورمی بسیاری از مردم برای 
اهداف مختلف اقدام به دریافت تسهیالت می کنند؛ هرچند که بانک ها معموال 
برای پرداخت این تسهیالت ســخت گیری های زیاد و شرایط دشواری را در 
نظر می گیرند.با پشت سر گذاشتن پروسه طوالنی دریافت تسهیالت از بانک، 
مشتریان بانکی با معضلی روبرو هستند که سال هاست حرف و حدیث هایی 
درباره آن مطرح است، اما هیچ گاه بانک مرکزی با جدیت به این موضوع ورود 
نکرده است.هرکسی که برای دریافت تسهیالت به شعب بانکی مراجعه کرده 
باشد، به احتمال بسیار قوی شنیده است که بانک ها پس از پرداخت تسهیالت، 

مبلغی از آن را در حساب شخص مســدود می کنند؛ مبلغی که عمدتا بانک 
درخواست می کند که مشتری پیش از دریافت وام آن را در حساب خود واریز 
کند.پس از پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام، بانک این مبلغ را در 
حساب شخص مسدود کرده و پس از چند روز کل مبلغ وام را برای فرد واریز 
می کند، اما پولی که مشتری به حساب خود واریز کرده، تا پایان پرداخت اقساط 
نزد بانک می ماند.این در حالی است که بانک ها برای محاسبه سود تسهیالت، 
اصل مبلغ وام را در نظر می گیرند و در واقع در این مدت بانک ســود پولی را 
می گیرد که نزد خودش بوده و به مشتری پرداخت نشده است.در این زمینه 
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی  مقدم، عضو شورای فقهی بانک 
مرکزی با بیان اینکه این کار از نظر بخش نامه های بانک مرکزی خالف مقررات 

است، اظهار کرد: این اقدام بانک ها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان هم به 
حساب می آید، چراکه مثال می گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
می دهیم، اما عمال ۸۰ میلیون به مشتری می دهند و این در حالی است که تمام 
محاسبات بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می شود.وی افزود: این سودی که 
محاسبه می شود، سود مضاعف پول و خالف شرع است و این روش نوعی فریب 
نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.مصباحی مقدم 
تاکید کرد که انجام این نظارت وظیفه بانک مرکزی اســت و امکان آن کامال 
وجود دارد.نکته جالب اینجاست که این اقدام بانک ها مربوط زمان فعلی نیست، 
بلکه سال هاست که بانک ها این اقدام را که صراحتا خالف بخش نامه های بانک 
مرکزی است، انجام می دهند و عمال بانک مرکزی نیز در این باره سکوت کرده 

است.جالب تر آن که برخی از مدیران شعب بانکی در پاسخ به اعتراض مشتریان 
مدعی می شوند که بانک مرکزی از بانک ها خواسته تا این رقم را مسدود کنند.
با توجه بــه اینکه در طول این چند ســال بانک مرکــزی هیچ گونه برخورد 
جدی با این اقــدام بانک ها انجام نداده اســت، به نظر می رســد که چندان 
با این اقــدام خالف مقــررات بانک ها مخالف نیســت، چراکــه در غیر این 
صورت می توانســت مشــابه اقدامی که درباره پرداخت ســود سپرده باالی 
۲۰ درصــد به مشــتریان انجــام داد را در این بــاره نیز به اجــرا بگذارد.به 
گزارش ایســنا، رئیس کل بانک مرکزی سال گذشــته به طور جدی بانک ها 
 را تهدید کرد که ســود بیــش از ۲۰ درصد به ســپرده گذاران خود پرداخت

 نکنند.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: تاکنون شــاید حدود ۳۰ هزار اموال قابل 
واگذاری بانک ها شناسایی شده اســت که عملکرد بانک ها در واگذاری اموال 
انتظارات ما را برآورده نکرده است و هنوز با نقطه مطلوب در این حوزه فاصله 
داریم.به گزارش ایلنا؛ از آغاز پروژه هدایت بانک ها برای خروج از بنگاه داری و 
واگذاری اموال مازاد آنها چند سالی می گذرد، این اقدام به طور جدی از سال 
94 کلید خورد. اما تا به امروز روند واگذاری هــا چندان مطلوب و  قابل توجه 
نبوده اســت و با وجود تاکید مقامات دولتی و حاکمیتی بر واگذاری اموال و 
دارایی های مازاد بانک ها هنوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانستند لیست 
بلندی از اموال واگذار شده به مقامات باال دستی را ارایه کنند.تاخیر در روند 
واگذاری ها در شرایطی است که دولت در دوران بی پولی ناشی از تحریم های 
نفتی؛ بر فروش این اموال برای تامین بودجه حساب ویژه ای باز کرده است. به 
طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، فروش اموال و دارایی های 
دولتی که چیزی حدود 7 میلیون میلیارد تومان است می تواند جای پول نفت 
در بودجه را بگیرد. حال اینکه بخشــی از این دارایی ها در نظام بانکی کشور 

منجمد شده است. طبق گفته مسئوالن دستگاه های متولی عدم واگذاری ها 
دو دلیل عمده دارد؛ اول اینکه بانک ها در برابر واگذاری اموال مقاومت دارند و 
این اقدام را به مثابه کاهش اختیارات خود می دانند و از قضاوت تاریخ از مدیریت 
آنها در این مجموعه هراس دارند. موضوع مهم دیگر این است که در این شرایط 
رکود اقتصادی اساسا این اموال خریداری ندارند.یک عامل بسیار مهم دیگر 
در تاخیر واگذاری های اموال بانکی بحث شناسایی این اموال است. از این رو 
وزارت اقتصاد نسبت به راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها برای ثبت اموال 
و دارایی های راکد و مازاد شبکه بانکی کشور اقدام کرده است که این سامانه 
اولین روز هفته رونمایی شد. ســامانه اموال مازاد بانک ها اطالعات مربوط به 
اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم ترین هدف ایجاد آن، 
شفافیت و تعیین دقیق مشخصات امالک در اختیار بانک ها برای اطالع رسانی 
به سرمایه  گذاران و مردم است. ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش 

امالک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که 

۸ هزار ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار تا هم تخلیه است و حدود 7 هزار واحد 
هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.

اما نکته بســیار مهم اختالف دو دستگاه متولی شــبکه بانکی در شناسایی 
اموال مازاد اســت، در حالی کــه گزارش های وزارت اقتصــاد از وجود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکی قابل واگــذاری می گوید، معاون بانک 
مرکزی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی گفته ۳۰ هــزار میلیارد تومان از 
اموال مازاد بانک ها قابل واگذاری هســتند.    فرهــاد حنیفی، معاون نظارت 
بانک مرکزی در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا دربــاره روند واگذاری 
اموال مازاد بانک ها اظهار داشت: برای هر کدام از موارد واگذاری دارایی ها که 
قانون گذار در سال 94 به آن اشــاره کرده  یک دستورالعملی مشخص وجود 
دارد. در این دســتورالعمل ها اموال بانکی طبقه بندی شده و براساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار یک شیوه نامه مشخص برای اجرای در نظر گرفته شده و 
سرمایه گذاری بانک ها رصد می شود.وی ادامه داد: بانک ها براساس اطالعاتی 
که به ســازمان امور مالیاتی ارایه می دهند، برای واگذاری اموال در مسیری 

که قانون گذار برای آنها تعیین کرده، قرار می گیرنــد.    معاون بانک مرکزی 
با اشــاره به نحوه شناســایی اموال مازاد بانکی گفت: برای شناســایی اموال 
مازاد بانکی دو روش وجود دارد؛ یک روش، دســتورالعمل های موجود بانک 
مرکزی است که براســاس آن میزان دارایی تعیین می شود. روش دیگر خود 
اظهاری بانک ها درباره اموال شان اســت.حنیفی افزود: تاکنون شاید حدود 
۳۰ هزار اموال قابل واگذاری بانک ها شناسایی شده است.وی درباره عملکرد 
بانک ها در عرضه اموال خود، اظهار داشت: عملکرد بانک ها در واگذاری اموال 
انتظارات ما را برآورده نکرده است و هنوز با نقطه مطلوب در این حوزه فاصله 
داریم.   معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بیشترین دارایی 
متعلق به کدام بانک ها اســت، گفت: بیشــترین دارایی متعلق به بانک های 
بزرگ از جمله بانک ملی، ملت و به ویژه بانک ســپه با توجه به موضوع ادغام 
این بانک است و این بانک ها اموال بیشــتری برای واگذاری در اختیار دارند.
 حنیفی تاکید کــرد: در بین بانک هــای خصوصی بحث واگــذاری و وجود

 اموال مازاد مطرح نیست.

مدیرعامل شرکت طرح و اندیشــه بهساز ملت که 
مســئول وصول مطالبات این بانک است، اظهارات 
علی دیواندری دردادگاه مبنی بر اینکه دستغیب از 
بانک وام گرفته و آن را تسویه نکرده و همچنین بحث 

تخفیف را کذب محض و نادرست خواند.
 ســبزواری در رابطه با اظهارات علی دیواندری در 
دادگاه رسیدگی به پرونده 9 متهم اقتصادی، به ایسنا 
گفت:: آقای دستغیب وام مورد اشاره علی دیواندری 
را با بانک تسویه کرده و هیچ گونه تخفیفی هم نگرفته 

است.وی افزود: با این وجود با توجه به نادرست بودن 
ادعای تخفیف ، دخالت آقای سیداحسان سخایی هم 
برای گرفتن تخفیف بی مورد است.به گزارش ایسنا، 
علی دیواندری از متهمان پرونده های اقتصادی اخیر 
یکشــنبه ۳ آذر ماه 9۸ در پاسخ به »قاضی موحد« 
که از او خواست درباره رحمت اهلل باختری توضیح 
دهد، گفــت: در تاریخ ۲۵.۳.9۳ کــه در بانک ملت 
حضور نداشتم هلدینگ پوششــی بانک مصوبه ای 
درباره فــروش گازوئیل تصویب می کنــد که باید 

مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر از گروه کنکو برای 
انجام مبادالت اخذ نماید. احسان سخایی )کارگزار 
دستغیب( به مدیر عامل وقت بانک ملت نامه می زند 
که اختالف عمیقی وجــود دارد و اذعان می کند که 
اصل را به قیمت گازوئیل ۶ ســال قبل از ما بگیرید 
که بانک نمی پذیرد. با مهربانی نسبت به دستغیب 
۶ میلیون دالر از اصل گرفته نشــده و از سال 9۱ تا 
97 نیز سودی گرفته نشــده است و مستندات خود 

را ارائه می کنم.

 توضیح ســازمان خصوصی ســازی دربــاره واریز 
ســود ســهام عدالت بــر اســاس اعالم ســازمان 
 خصوصی سازی، جزئیات مربوط به آغاز واریز سود 
ســهام عدلــت در ســال جــاری متعاقبــا از 
مجــاری ذی صــالح اعــالم مــی شــود.به 
 گــزارش مهــر، ســازمان خصوصی ســازی پیرو 
درج مطلبی با عنوان »سود سهام عدالت امسال برای 
همه مشموالن یکجا واریز می شــود«  توضیحاتی 

 ارائه داد.بر اساس اعالم ســازمان خصوصی سازی،
 جزئیات مربوط به آغاز واریز ســود ســهام عدلت 
 در ســال جــاری متعاقبــا از مجــاری ذی صالح 
 از جملــه رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی،
نشــانی بــه  عدالــت  ســهام  ســامانه    
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منتشر خواهد شد.

بانــک مرکــزی تســهیالت سررســید شــده 
 تــا ســال 97 را مشــمول بخشــودگی ســود

 و جرایم دانست.
بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی، سررســید 
و  ســود  بخشــش  مشــمول   تســهیالت 
 جرایــم از محل اجــرای بنــد )ل( تبصــره ۱۶ 
 قانــون بودجه ســال ۱۳9۸ کــه پیــش از این

 صرفــا تــا پایــان ســال 9۵ اعــالم شــده بود 

بــه تســهیالت مشــمول سررســید شــده تا 
ســال 97 و پیــش از آن و اعــم از تســهیالت 
 جــاری و غیر جــاری تــا ســقف ۱۰۰ میلیون

 تومان تعمیم یافت.
بنابرایــن، تســهیالتی که تــا پایــان 97 و قبل 
از آن سررسید شــده باشد مشــمول بخشودگی 
 ســود و جرایم تــا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومان

 می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در مجموع از روز 
گذشته تاکنون ۱۵۵۱ نفر در انتخابات ثبت نام کردند 
که نام نویسی هزار و ۲۶۵ نفر از آنها قطعی شده است.

سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور 
بعد از ظهر امروز)دوشنبه( در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز از ساعت ۸ صبح همکاران من در ستاد ثبت نام، 
کار خود در فرمانداری ها و وزارت کشور آغاز کردند.وی 
ادامه داد: تا این لحظه ۶۰۵ نفر از داوطلبان به ســتاد 

ثبت نــام مراجعه کردند و ۳۸۰ نفــر از این داوطلبان 
ثبت نام نهایی کرده و مابقی در حال ثبت نام هستند و 
مدارکشان توسط متصدیان در حال بررسی است و در 
زمان کوتاهی مدارک این افراد نیز بررسی خواهد شد.  
سخنگوی ستاد انتخابات کشــور گفت: در مجموع از 
روز گذشته تاکنون ۱۵۵۱ نفر ثبت نام کردند که هزار 
و ۲۶۵ نفر از آنها ثبت نام قطعی کردند و مابقی در حال 

ثبت نام هستند.

برخــی از شــهروندان تهرانــی از انتشــار بــوی 
 نامطبــوع در بعضــی از نقــاط پایتخــت گزارش

 می دهند.
 سال گذشته نیز بوی مشابهی در تهران منتشر شد 
که دستگاه های مسئول اظهارنظرهای مختلفی در 
این زمینه داشتند اما منشا اصلی آن به صورت دقیق 

اعالم نشد.
انتشــار مجدد بوی نامطبــوع در پایتخت!بیش از 
یک ســال قبل در شــامگاه ۱۲ دی بویی نامطبوع 

در مناطق مرکزی شــهر تهران به مشام شهروندان 
رسید.

این بو حــدود ۳ الی 4 ســاعت در مناطق مرکزی 
و شــمالی شــهر تهران استمشــام شــد و حتی 
برخــی شــهروندان در حوالی میدان شــهدا این 
 بــو را استشــمام کردند و به یــک باره بــو از بین

 رفت.
بالفاصله پس از آن محیط زیســت استان تهران، 
محیط زیست شهرداری تهران، استانداری و برخی 

دستگاه های دیگر نسبت به انتشار این بوی نامطبوع 
واکنش نشان داده و بررسی هایی آغاز کردند تا اینکه 

سرانجام به طور دقیق منشا بو مشخص نشد.
هر چند برخی انتشــار بو را به ماده مرکاپتان ربط 

دادند اما این نظریه هم خیلی دقیق و قطعی نبود.
حاال بعد از گذشــت بیش از یک ســال بار دیگر از 
ســاعتی قبل بویی نامطبوع و کمی شبیه به بوی 
 سال قبل در مناطق مرکزی شــهر تهران به مشام 

می رسد.

بانک ها خالف  می کنند، بانک مرکزی سکوت 

اختالف ۷۰ هزار میلیاردی دو دستگاه در شناسایی اموال مازاد بانک ها

تکذیب اظهارات علی دیواندری درباره تخفیف وام به دستغیب و احسان سخایی

۱۵۵۱ نفر در انتخابات ثبت نام  کردندبانک مرکزی سود و جرایم تسهیالت سررسید شده تا ۹۷ را بخشیدتوضیح سازمان خصوصی سازی درباره واریز سود سهام عدالت

انتشار مجدد بوی نامطبوع در پایتخت
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نرخ دالر در الیحه بودجه
 11 هزار تومان پیشنهاد  شد

 فوالد مبارکه گواهینامه 
استانداردهای مدیریتی را کسب کرد

 سیگنال گرانی 
به   بازار   ارز

تمرکز  معامالت
 مسکن در پنج  منطقه

 از تهران

  ایران 
 برای آژانس 
 یک اولویت
 است

مدیرکل جدید آژانس: 

 افزایش 
 قیمت  تا

  ۴  درصد 
پذیرفته   می شود
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رئیس  اتاق  اصناف    تهران:

سرمقاله

سقف شیشه اي
 تحریم 

تحریم ها امکان طرح ریزي 
برنامه هاي توسعه را از تمام 
نهادهاي اقتصادي گرفته 
است . پرواز در آسماني که 
سقف شیشه اي کوتاه و گسترده اي سرتاسر آن 

را پوشانده...

  عليرضــا عباســي، فعال 
اقتصادی

ادامه  د ر صفحه ۴

3

3

ردپای خودی ها در 
قاچاق تجهیزات آی تی

 البی های قدرتمند
 در قاچاق پوشاک

فعاالن  ماینینگ معتقدند تعرفه گذاری  اشتباه  برق  از  سوی  دولت باعث فساد در  این صنعت می شود

ایجاد  رانت  در صنعت   رمزارز
صفحه۴
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 آمریکا  همــه گلوگاه های
  اقتصاد    را    بسته   است

جهانگیری:    ایران   امروز    در  خطر    است

همه    برای  افزایش   اعتماد   مردم   کمک   کنند
به   دنبال    فروپاشی    تمامیت     ارضی   کشور  هستند

نفت    را    به    روش های    دیگر    می فروشیم 

درحالی فعاالن و کارشناسان آی تی باور دارند 
که ممنوعیت ورود تجهیرات فناوری اطالعات 
به کشور موجب گرانی و رکود در بازار شده که 
متولیان این امر بر این اعتقادند که ممنوعیت 
واردات مــی تواند منجر به تولیــد داخلی این 
کاالها شود. اینکه وابستگی به واردات کاهش 
پیدا کند امری ضروری اســت اما اینکه توان 
داخلی در تولید برخی کاالها هنوز ایجاد نشده 
نیز قابل تامل اســت. رونــد واردات کاالهای 
فناوری در یک سال گذشته عالوه بر مشکالت 
خارجی، درگیر مشــکالت داخلی هم شده  به 
طوری که ســازمان نظام  رایانــه ای به عنوان 

اصلی ترین تشکل...

براســاس آمار وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
مجموع مصرف کاالهای نســاجی و پوشاک در 
کشور ۵۱۰ هزار تن اســت که ۳۵۰ هزار تن آن 
تولیدات داخلی است. 9 هزار و ۸۱۸ واحد نساجی 
در کشور مستقر است اما میزان واردات پوشاک 
به ایران یک و نیم برابر متوسط جهانی است و با 
رشد واردات قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ و رسیدن 
آن به رقم شــش میلیارد دالر، حدود نیم تا یک 
میلیون شغل در کشورمان از بین رفت. 7۵درصد 
از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور ما متعلق 
به چین و 9 درصد متعلق به امارات است که این 
کشورها در صدر کشورهای صادرکننده پوشاک 

با برند جعلی هستند.با این تفاسیر...



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رییس جمهور گفت: 
همواره باید سر تعظیم در برابر 
ملت ایــران به ویــژه طبقات 
ضعیف فرود آوریم که این روزها 
را با صبر و تحمل ســختی ها 
پشت سر گذاشتند و حاضر نشــدند کمترین حرکتی که 
نشان دهد کشور و نظام در معرض خطر قرار دارد از خود بروز 
دهند؛ آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و کمر 
خم نکردند.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
پیش از ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بیست و 
سومین سالروز ملی صادرات در سالن اجالس سران برگزار 
شد با اشاره به گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز اعمال 
فشارهای جدید از ســوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران، اظهار کرد: آمریکایی ها پس از آن که برجام امضا شد 
و فضای ایران را برای رشد و توسعه فراهم کردیم و کشور 
در یک تعامل بین المللی مناسبی قرار گرفت، با بهانه تغییر 
رئیس جمهوری در کشورشان به تمام توافقات خود پشت 
پا زدند.وی گفت: خروج آمریکا از برجام فشار بسیار سنگین 
و بی سابقه ای به ملت و جمهوری اسالمی ایران وارد کرد؛ 
آمریکایی ها این مرتبه خیلی آشکار اعالم کردند که فشارهای 
جدیدشان بیشترین درد را به جامعه ایران وارد خواهد کرد. 
آنها همچنین به صراحت از آغاز یک جنگ اقتصادی بزرگ 

علیه ملت و دولت ایران پرده برداشتند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  تصور آمریکایی ها 
از ابتدا بر این بود که بر اثر فشارهای اقتصادی جدید، اقتصاد 
ایران به فروپاشی می رســد و بر اثر فشار سنگینی که وارد 
می شــود نهایتا اعتراضاتی در جامعه شکل می گیرد. آنها 
همچنین به فروپاشــی جمهوری اســالمی ایران و حتی 
تمامیت ارضی کشــور فکر کرده بودند و بر همین مبنا از 
اردیبهشت ماه سال 97 یا به عبارتی از آذر 96 که اعالم کردند 
دیگر معافیت های تحریمی را تمدید نخواهند کرد تا امروز، 
هر روز فشار آمریکا بر اقتصاد، فعاالن اقتصادی و جمهوری 

اسالمی ایران اضافه شده است.
جهانگیری همچنین با اشــاره به اقدام آمریکا در تحریم 
مقامات مختلف کشور و افراد تعیین کننده و سیاست گذار 
جمهوری اسالمی ایران افزود: آمریکایی ها همه زمینه های 
تعیین کننده در اقتصاد کشور را تحریم کردند. آنها همچنین 
نفت را تحریم کردند؛ با این وجود گرچه ما مکررا گفته ایم که 
آمریکایی ها نتوانستند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، 
اما با فشارهایی که آنها وارد کردند حتی کشورهای دوست ما 
نیز جرات خرید نفت از ایران را ندارد و ما به روش های دیگری 

برای فروش نفت خود متوسل شده ایم. وی خاطرنشان کرد:  
آمریکایی ها همچنین در گام بعدی افزایش فشارها علیه 
اقتصاد ایران محصوالت اصلی که بخش مهم تامین کننده 
نیازهای کشور بودند را شناســایی کردند که از جمله این 
بخش ها می توان به صنعت پتروشیمی و فوالد و همچنین 
شرکت های حمل و نقلی که نقش مهمی در روند صادرات 

داخلی دارند اشاره کرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به معنای واقعی 
تمام گلوگاه های اساسی اقتصاد کشــور را بستند، اظهار 
کرد: با وجود فشارهای شدید آمریکا امروز سرافرازانه اعالم 
می کنیم که ما روی پای خود ایستادیم و اقتصاد ایران با وجود 
آغاز همزمان جنگ های اقتصادی و روانی  رسانه ای از سوی 

آمریکایی ها توانست روی پای خود بایستد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حمایت سعودی ها و 
آمریکایی ها از برخی شبکه های تلویزیونی فارسی زبان با 
بیان این که برخی فضا سازی های رسانه ای در ابتدا موجب 
وارد شدن یک شوک در جامعه شد،  اظهار کرد:  حتما بر اثر 
فشارهای آمریکا اقتصاد ایران با مشکالتی مواجه شد ولی 
روی پای خود ایستاد و صادرکنندگان نشان دادند که علی 
رغم این که همه مسیرهای صادرات کشور بسته است و با 
مشکالت بســیاری مواجه اند، می توانند کار خود را انجام 
دهند.جهانگیری با بیان اینکه کار صادرکنندگان در شرایط 
فعلی همانند رزمندگی در جنگ و دفاع از کیان کشور است 
افزود: باید دست کسی که در چنین فضایی موفق می شود 
محصولی را که تحریم شــده، صادر کند و از ارز حاصل از 
آن در بخش واردات اســتفاده کند، بوسید. در تاریخ ایران 
این دوره حتما نوشته می شود.معاون اول رئیس جمهور با 
تاکید بر این که امروز آمریکایی ها، سعودی ها، اسراییلی ها 
به دنبال زمین زدن ایران هستند، تاکید کرد:  نباید در شرایط 
فعلی دچار تحلیل های اشتباه شویم؛ هر اتفاقی که امروز در 
ایران می افتد به این معناست که این اتفاق برای زمین زدن 
ایران است.وی خاطر نشــان کرد: همچنین  ممکن است 
در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها گاهی اوقات دچار 
اشتباه شویم که باید سریعا این اشتباهات را جبران کنیم.

جهانگیری در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه صادرات 
نفت و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کاهش یافته 
اما صادر کنندگان توانستند با فعالیت های خود به گونه ای 
عمل کنند که اقتصاد ایران امروز نسبت به سال گذشته وضع 
بهتری داشته باشد، اظهار کرد: امروز صادرکنندگان کشور 
موفق شده اند که از نظر وزنی در صادرات خود رشد داشته 
باشند؛ بر این اســاس طی 8 ماه نخست سال جاری صادر 
کنندگان بیش از 88 میلیون تن با ارزشی بالغ بر 27 میلیارد 
دالر کاال از کشــور صادر کرده اند.وی با اشاره به معیشت 

اقشــاری از جامعه اظهار کرد: اقتصاد کشور توانسته روی 
پای خود بایستد و به حیات خود دهد، اما در کنار فشارهای 
اقتصادی که آمریکایی ها به اقتصاد کشور وارد کردند، آنها به 
زندگی مردم نیز فشارهایی وارد کردند. همه باید بپذیریم 
شرایطی که امروز طبقه های ضعیف و متوسط جامعه در 
آن قرار گرفته اند جزو سخت ترین شرایط زندگی حداقل در  

دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی است.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در ادامه صحبت های خود با 
بیان این که طی سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی دو 
شوک به اقتصاد کشور وارد شد که هر دو در دهه 90 صورت 
گرفته اند، خاطرنشان کرد: نخستین شوکی که به اقتصاد 
کشور وارد شد تحریم های شورای امنیت در سال 91 بود 
. در آن ســال با وجود وضع تحریم های ظالمانه علیه ایران 
، ما روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت صادر می کردیم 
68 میلیارد دالر نیز درآمد داشتیم اما پس از شوک دومی 
که طی سالهای 97 و 98 به اقتصاد ایران وارد شد با وضعیت 
سختی مواجه شدیم و صادرات نفت در کشور کاهش یافت؛ 
در این دو شوک به دلیل تورمی که ایجاد شد قدرت خرید 

مردم کاهش یافت.
وی با بیان این که در شــرایط فعلی دو ماموریت اصلی بر 
عهده مســئوالن و صادر کنندگان و صنعت گران کشور 
است، خاطرنشان کرد:  نخستین ماموریت مان سر پا نگه 
داشتن اقتصاد، تولید و صادرات و اشتغال کشور است که 
در این بخش وضع اقتصادی خیلی بهتری نسبت به آنچه 
که آمریکایی ها خواب آن را دیده بودند، داریم.جهانگیری 
گفت: ماموریــت دوم ما مربوط به حوزه معیشــت مردم 
می شود؛ در این بخش نیازمند اقدامات جدی تری هستیم 
و همواره باید سر تعظیم در برابر ملت ایران به ویژه طبقات 
ضعیف فرود آوریم که این روزها را با صبر و تحمل سختی ها 
پشت سر گذاشتند و حاضر نشــدند کمترین حرکتی که 
نشان دهد کشور و نظام در معرض خطر قرار دارند از خود 
بروز دهند. آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و 

کمر خم نکردند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از ابتدا کار منطقی 
این بود که ما برای تاب آوری اقتصادی کشور در برابر راهبرد 
فشار آمریکایی ها سیاستی کامل تهیه کنیم که این سیاست 
در همه بخش ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست 
خارجی باشد؛ چرا که راه حل مسائل  اقتصادی کشور بیش 
از آنکه راهکار اقتصادی باشــد، بدون تردید در حوزه های 

سیاسی و اجتماعی است.
وی تصریح کرد: آن چیزی که امروز می تواند کشــور را از 
گردنه سخت شرایط دشــوار عبور دهد یک اجماع مهم و 
یک همبستگی و انسجام ملی است. برای عبور دادن کشور 

از این دوره باید اجماعی داخلی شکل گیرد. وی ادامه داد: 
هیچ کس نباید در شرایط امروز به دنبال فرصت طلبی باشد 
و فکر کند فرصتی برای تسویه حساب مهیا شده است؛ ایران 
امروز در خطر است و آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی 
ها برای تمامیت ارضی کشورمان برنامه ریزی کردند. در این 
شرایط با یک اجماع داخلی می توانیم تمامی تهدیدها را به 

فرصت تبدیل کنیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی و مشارکت مردم 
مهمترین نیاز امروز کشور است، خاطرنشان کرد: همه باید 

کمک کنند تا اعتماد و امید مردم به آینده افزایش یابد.
معاون اول رئیس جمهور با بیــان اینکه انتخابات پیش رو 
نماد مشارکت مردم است ادامه داد: باید در انتخابات پیشرو 
شرایطی را به وجود آوریم که درآن همه جریانات سیاسی و 
مردم احساس کنند میان کاندیداها، کاندیدای مورد نظرشان 
وجود دارد.جهانگیری تصریح کرد: یک مشارکت معنادار در 
انتخابات آینده می تواند امنیت و منافع ملی کشور را تامین 
و تنظیم کند. ما نیــز امیدواریم همه با کمک یکدیگر این 

مسیر را طی کنند.

شافعی: متولی صادرات مشخص نیست
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن 
انتقاد از مشخص نبودن متولی امر صادرات گفت: در حوزه 
صادرات، نهادهای زیادی تصمیم گیری می کنند، اما یک 
پاسخگو وجود ندارد؛ در این زمینه الزم است جایگاه سازمان 
توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور باید بازتعریف 
شود.»غالمحسین شافعی« در مراسم روز ملی صادرات که 
در سالن اجالس سران برگزار شد، گفت: روز ملی صادرات 
فرصتی اســت برای گرامیداشت کســانی که در شرایط 
استثنایی تحریم ها و در کنار مشکالت خودساخته توانستند 

کیان اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی حفظ کنند.
وی امسال را سالی متفاوت برای قدردانی از صادرکننندگان 

دانست که در این شرایط و علیرغم مشکالت در یک سال و 
نیم گذشته دانست و افزود: صادرکنندگان که به نادرستی از 
سوی بعضی افراد مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند 
چقدر به کشور عالقه مند بوده و به اخالق حرفه ای کسب وکار 
مقید هستند.  رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توسعه 
صادرات یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه 
است و بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به 
رشد باال دست یابند.شافعی تصریح کرد: در حالیکه به دلیل 
تحریم ها، فروش نفت و درآمد ارزی کاهش یافته،وضعیت 
اقتصادی  کشور به گونه ای سامان یافته که نه تنها تولیدات 
صادرات محور مورد توجه نبودنــد، در بعضی موارد نیز به 
بحرانی تر شدن آنها دامن زده شد.وی معتقد است در چند 
ماه گذشته تغییر رویکرد در سیاستگذاری ها مشهود است و 
وضعیت صدور بخشنامه های ناگهانی، متعادل تر شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشــان کــرد: باید در هر 
نوع تصمیم گیری اقتصادی، تبعات و تاثیرات آن بر ســایر 
موئلفه های اقتصادی سنجیده شود چرا که گاهی ضررهای 

آن تصمیم بیش از منافع آن است.
وی با تاکید به اهمیت تامین مالی صادرات افزود: سهم مانده 
تسهیالت سیستم بانکی به بخش صادرات از سال 8۴ روند 

کاهشی داشته و اکنون رقم ناچیزی است.
 شافعی با اشاره به مالیات ارزش افزوده صادرات افزود: قبال 
تعیین شده بود که مالیات بر ارزش افروده صادرکنندگان 
طی یک ماه به آن ها بازگردانده شــود که هیچگاه اجرایی 
نشد؛ در الیحه بودجه تصمیم گرفته شد تا صادرکنندگان 
ارز را برنگردانند مالیات ارزش افزوده آن ها پرداخت نشود. 
اکنون گفته می شود دو هزار تا 2۵00 میلیارد تومان پول 

صادرکننده در سازمان امور مالیاتی است .
شافعی همچنین پیشنهاد داد: با الحاق صندوق ضمانت 
توسعه و بانک توسعه صادرات، می توان در ایران اگزیم بانک 

تاسیس کرد تا صادرات را از این وضعیت نجات دهیم.

رونــد قیمتی بــازار ارز از 
یک ماه پیش تغییر کرده 
و قیمت هر دالر آمریکا در 
شــبکه صرافی از محدوده 
11 هزار تومان به 12 هزار 
و ۵۵0 تومان رسیده است. در این میان رئیس کل 
بانک مرکزی همچنــان بــازار ارز را نگران کننده 
نمی داند اما حاال، به نظر می رسد با تعیین نرخ 11 
هزارتومانی برای دالر در الیحه بودجه سال 99 کل 
کشــور احتمال تغییر معادالت بازار ارز هم تقویت 

شده است.
قیمت فروش هــر دالر آمریکا در شــبکه صرافی 
بانکی به 12 هزار و ۵۵0 تومان رسیده که حدود 1۴ 
درصد باالتر از قیمت این ارز در ماه گذشــته است. 
فعاالن بازار، فعال شدن دالالن و افزایش تقاضا را از 
دالیل اصلی این افزایــش قیمت عنوان می کنند و 
البته رئیس کل بانک مرکزی همچنان وضعیت بازار 
ارز را نگران کننده نمی داند.بــه گزارش اتاق ایران 
حاال اما؛ در الیحه بودجه ســال 1399 کل کشور، 
نرخ هر دالر آمریکا 11 هزار تومان پیشــنهاد شده 
که هرچند احتمال تعدیــل و تغییر آن در مجلس 

وجود دارد اما به واسطه افزایش قابل مالحظه نسبت 
به میانگین قیمت حدود ۵ هزار و ۵00 تومانی دالر 
در قانون بودجه سال جاری، به نوعی می تواند گرای 
افزایش قیمت به بازار ارز آزاد هم باشد.اگر تحوالت 
بازار ارز در یک ســال گذشته بررســی شود، نکته 
عطف این بازار، پرهیز متولیان از وارد کردن شوک 
و حاشیه سازی برای این بازار بوده است؛ اما در یک 
ماه اخیر از یک ســو ماجرای اجرای طرح بنزینی 
دولت و ناآرامی های وابسته به آن به تالطم بازار ارز 
دامن زد و از سوی دیگر هراس صاحبان سرمایه از 
به راه افتادن موج تورمی جدید باعث شد تقاضا در 
این بازار افزایش پیدا کند و همه اینها به نوعی زمینه 
را برای باال رفتن نرخ ارز فراهم کرد.بررسی ها نشان 
می دهد مدیریت بانک مرکــزی در بازار ارز در یک 
سال گذشــته، قوی ترین عاملی بود که باعث شد 
قیمت هــر دالر آمریکا در بازار تهــران، از محدود 
19 هزار و ۵00 تومان تا کمتــر از 10 هزار تومان 
افت کند و در ادامه روندی نســبتاً معقول، با ثبات 
و منطقی داشته باشــد.هرچند از فروردین 97 و 
هم زمان با اعالم تک نرخی شدن ارز بر مبنای دالر 
۴200 تومانی، رســماً خریدوفــروش ارز خارج از 
شبکه رسمی صرافی و بانکی، قاچاق و تخلف اعالم 
شد اما عماًل، این اقدام در دوره مدیریت جدید بانک 

مرکزی و با سامانمند کردن بازار ارز به اجرا رسید.
در سازوکاری که بانک مرکزی در یک سال گذشته 
بر بازار ارز حاکم کرده است، کل پروسه ارزی برای 
مصارف غیرتجاری در شــبکه صرافی های بانکی و 
رسمی متمرکز شــده و خریداران و فروشندگان 
این بازار باید ســه اصل را در معامالت خود رعایت 
کنند. اول ارائه کارت ملی، دوم ارائه شماره حساب 
یا کارت بانکی به نام خود و ســوم ارائه شماره تلفن 
همراه به نام شــخص متقاضی.از سوی دیگر بانک 
مرکزی در کنار تالش برای شــفاف کردن هویت 
خریداران و فروشــندگان در بازار ارز، ســقف ارز 
قابل معامله برای آنها را نیز مشــخص کرده است 
به گونه ای که هر فــرد حقیقی در هر ســال فقط 
می تواند معادل 2 هزار یورو ارز خریداری کند. البته 
هدف از این کار بیشــتر برای مبارزه با پول شویی 
و همچنین حفاظت از منابع ارزی کشــور در دوره 
تحریم اجرایی شده اســت.پیرو این اقدامات، بازار 
ارز وارد چرخه ای متعادل و نسبتاً پیش بینی پذیر 
شد و زمینه را برای ثبات قیمت در بازار کاالیی نیز 
فراهم کرد اما در یک ماه اخیر، نوســان حدود 1۵ 
درصدی قیمت ارز در بازار رسمی، موجی از نوسان 
قیمت در بــازار کاالیی، خصوصــاً کاالهای بادوام 
سرمایه ای به راه انداخته است که تداوم آن می توان 

دوباره موج تورمی جدیدی به راه بیندازد. خصوصاً 
که جو روانی افزایش قیمت بنزین نیز فضا را برای 
رشد این شاخص مهیا کرده و نقدینگی سرگردان 
دوباره برای حفظ ارزش به تکاپو افتاده است.بررسی 
تحوالت بازار ارز نشان می دهد تاکنون هشدارها و 
گفتاردرمانی رئیس کل بانک مرکزی قادر به تغییر 
روند صعودی نرخ ارز نبوده و در بهترین حالت فقط 
مانع جهش نرخ ها در این بازار شده است اما برخی 
نیز معتقدند بانک مرکزی در حال ســاختن کف 
قیمتی جدیدی برای نرخ ارز است و تالش می کند 
با تخلیه بخشی از تورم سال 98 در نرخ ارز، قیمت 
دالر را در کانال 12 هــزار تومان تثبیت کند و این 

روند در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

افزایش قیمت ارز بر مبنای تفاضــل تورم داخلی 
منهای تورم خارجی، سال هاست که به عنوان یکی 
از راهکارهای پیشنهادی برای واقعی سازی نرخ ارز 
مطرح است و با ســناریوی احتمالی بانک مرکزی 

برای باال آوردن کف قیمتی ارز نیز همخوانی دارد.
فعاالن بــازار ارز می گویند: با توجه بــه اینکه در 
ســازوکار بازار ارز، بانک مرکزی بــر هر دو طرف 
عرضه و تقاضا اشراف کامل دارد و اجازه هیچ گونه 
نرخ سازی یا دســت کاری قیمت به بازار نمی دهد، 
رشد اخیر قیمت ارز می تواند بیانگر اجرایی شدن 
همین سناریوی تخلیه نرخ تورم در بازار ارز باشد که 
در این صورت، قیمت هر دالر آمریکا تا میانه سال 

آینده می تواند به باالی 1۵ هزار تومان نیز برسد.

جهانگیری: ایران امروز در خطر است

آمریکا  همه گلوگاه های   اقتصاد  را   بسته   است
اعتماد مردم را افزایش دهید

نرخ دالر در الیحه بودجه 11 هزار تومان پیشنهاد  شد

گرای گرانی  به  بازار ارز

شاخص بورس رشــد خود را 
حفظ کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد 
1۵2۴ واحدی نســبت به روز گذشته همراه 
بود و تعداد و ارزش معامالت نیز نســبت به 
روز گذشــته افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
معامالت   روز دوشــنبه در بازار بورس اوراق 
بهادار تهران به پایان رســید و به این ترتیب 
روند رشد بازار سرمایه حفظ شد؛ به طوریکه 
شاخص کل بازار با رشد 1۵2۴ واحدی نسبت 
به روز گذشــته به 320 هزار و 19۴ رسیده 
است.این در حالی است که شاخص کل بازار 
با معیار هم وزن نیز نســبت به روز گذشــته 
افزایشــی بود و به 96 هزار و 617 رسید که 
نسبت به روز گذشته حدود 100 واحد رشد 
را نشان می دهد.به این ترتیب، با پایان یافتن 
معامالت  روز دوشنبه بازار بورس اوراق بهادار 
تهران، ارزش بــازار به یک میلیــون و 168 
هزار میلیارد تومان رســید و تعــداد و ارزش 
معامالت نیز نســبت به روزهای گذشــته با 
افزایش همراه بود.بر اســاس آمار ثبت شده، 
روز گذشــته معامله گران بــازار بورس ۵۵3 
هزار و ۴13 معامله در این بــازار انجام دادند 
که ارزش آن نیز به بیــش از 2180 میلیارد 
تومان می رسد که نسبت به روزهای گذشته 
رشد را نشــان می دهد.شــرکت ملی صنایع 
مس ایران، فــوالد مبارکه اصفهــان، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، پتروشیمی جم و 
پتروشیمی خارک بیشترین تاثیر را در رشد 
بازار داشته اند و از ســوی دیگر بانک ملت و 
مخابرات ایران نیز بیشــترین تاثیر منفی را 
بر بازار بــورس گذاشــته اند.بانک های ملت، 
تجارت، صادرات و اقتصاد نوین، ایران خودرو، 
سایپا و ماشین سازی اراک از جمله نمادهای 
پربیننده بــورس اوراق بهادار تهــران در روز 

جاری بوده است.

تمرکز معامالت مسکن در پنج 
منطقه از تهران

پنج منطقه از مناطق 22 گانه شهر تهران، نیمی 
از معامالت مسکن را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایســنا، آبان ماه امســال ۵0.۴ درصد 
قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در 
پنج منطقه ی ۵، 2، ۴، 10 و 1۴ انجام شد. منطقه  
۵ کماکان پیشتاز معامالت است و در آبان ماه به 
تنهایی 17.3 درصــد از کل قراردادهای خرید و 
فروش در این منطقه به امضا رسید.آمارها نشان 
می دهد مناطق دارای سرانه های مناسب و سکونت 
خانوارهای متوســط، کانون خرید و فروش ملک 
در شهر تهران هستند. توزیع مناطق شهر تهران 
برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در آبان 
ماه سال 1398 نشان می دهد از میان مناطق 22 
گانه پایتخت، منطقه ۵ با سهم 17.2 درصد از کل 
معامالت، بیشترین تعداد مبایعه نامه ها را به خود 
اختصاص داده اســت. هم چنین مناطق 2 و ۴ به 
ترتیب با سهم های 9.۴ و 8.۵ درصدی در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 7۴.7 درصد از کل 
تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در آبان 
ماه ســال جاری مربوط به 10 منطقه ی شهر )به 
ترتیب بیشترین فراوانی شــامل مناطق ۵، 2، ۴، 
10، 1۴، 7، 8، 1۵، 1 و 11( بــوده و 12 منطقه ی 
باقی مانده 2۵.3 درصد از کل تعداد معامالت را به 

خود اختصاص داده اند.

مدیرکل جدید آژانس: 
 ایران برای آژانس یک اولویت 

است
رافائل گروســی، مدیــرکل جدیــد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که روز گذشته به طور 
رسمی کار خود را در این پست آغاز کرد، در 
یک کنفرانس خبری درباره سفر به ایران گفت: 
این که به آنجا بروم، کامال واضح است که اتفاق 
خواهد افتاد. مطمئن نیســتم چه زمانی اما 
فکر کنم نسبتا در آینده نزدیک اتفاق خواهد 
افتاد.رافائل گروســی، مدیرکل جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که   روز گذشته به طور 
رسمی کار خود را در این پست آغاز کرد، در 
یک کنفرانس خبری درباره سفر به ایران گفت: 
این که به آنجا بروم، کامال واضح است که اتفاق 
خواهد افتاد. مطمئن نیستم چه زمانی اما فکر 
کنم نسبتا در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

گروسی همچنین گفت که به زودی با مقامات 
ایرانی گفت وگو و برای این سفر، برنامه  ریزی 
خواهد کرد.او در این کنفرانس اشاره کرد که 
ایران، یــک اولویت برای آژانس به حســاب 

می آید.

اخبار
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در نشســتی که با حضــور رئیس اتــاق تهران ، 
معاونان وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
و تعدادی از اعضــای هیات نماینــدگان در اتاق 
تهران برگزار شــد، نماینــدگان بخش خصوصی 
و ایــن وزارتخانه برای جلوگیــری از قطع مجدد 
 اینترنــت و کاهــش زیان هــای ناشــی از آن 

گفت وگو کردند.
 معاون وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در 
دیدار با رییس اتــاق بازرگانی تهــران، از تالش 
ایــن وزارتخانه بــرای جلوگیری از تکــرار قطع 
وســیع اینترنت در کشــور خبــر داد و همراهی 

و هم صدایی بــا پارلمان بخــش  خصوصی برای 
شفاف سازی و روشــن کردن تبعات و هزینه های 
 پیدا و پنهــان قطعــی اینترنــت را خواســتار 

شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امیر ناظمی 
که هفته گذشته نیز به همراه رییس هیات مدیره 
شرکت ارتباطات زیرساخت در نشست کمیسیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران حضور 
یافته بود، به تازگی نیز در توئیتر از دســت به کار 
شــدن این وزارتخانه برای تدوین الیحه ای خبر 
داده  است که قطعی اینترنت را منوط به تصویب آن 

در مجلس می کند.در نشستی که  در اتاق تهران 
با حضور تعدادی از اعضای هیــات نمایندگان و 
صاحبان نظران حوزه کسب  و  کارهای دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها برگزار شــد، رییس اتاق تهران 
همســویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با 
کســب و کارهای دیجیتال را مورد قدردانی قرار 
داد و بر تالش برای کاهش زیان و خســارت های 
ناشی از تصمیمات دولت روی کسب  و  کار بنگاه ها 
تاکید کرد.مســعود خوانســاری با تاکید بر این 
که نگرانی ها در مورد مواجهه با مســائل امنیتی 
قابل درک اســت، عنوان کرد که الزم است میان 

اتاق بازرگانــی و وزارت ارتباطات برای ترســیم 
چشم اندازی از هزینه های قطعی اینترنت و تبعات 
 آن بر اشــتغال و اعتبار بنگاه های فناورانه تعامل 

صورت بگیرد.
رییس اتاق تهران در همین رابطه، به کمیسیون 
اقتصاد نــوآوری و تحول دیجیتال اتــاق تهران 
ماموریت داد تا ضمن برآورد هزینه های مالی که 
کسب و کارهای مبتنی بر حوزه دیجیتال طی مدت 
قطعی چند روزه اینترنت دیده اند، اندازه بازاری که 
بنگاه های این بخش در اقتصاد کشور ایجاد کرده و 
به ظرفیت های تولیدی و کارآفرینی افزوده اند نیز 

برآورد شده تا از سوی اتاق تهران در اختیار نهادها 
و مقامات ارشد کشور قرار گیرد. وی همچنین تهیه 
و تببین راه کارهای بخش خصوصی برای کاهش 
خسارات ناشــی از قطع اینترنت در کشور را مورد 

تاکید قرار داد.
در این نشســت هم چنین اعضــای نمایندگان 
اتاق تهران و تعــدادی از فعاالن کســب و کار از 
برآوردها و نظرات خــود را از قطعی سراســری 
اینترنــت بیــان کردند تــا تصویر روشــن تری 
سیاســتگذاران بــرای  وضعیــت  ایــن   از 

 این حوزه ایجاد شود.

نشست هم اندیشی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

همفکری برای جلوگیری از تکرار قطع اینترنت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قطعه سکه تمام بهارآزادی به ۴ میلیون و۴۶۱ هزارتومان رسید.
هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح جدید با افزایش ۹۰ هزارتومانی به ۴ میلیون و۴۶۱ هزارتومان رسید.با این حال هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم ۲۳ هزار تومان کاهش یافت 
وبا قیمت ۴ میلیون و۲۷۵ هزارتومان داد و ستد شد.نیم سکه ۵۰ هزارتومان و ربع سکه ۳۳ هزارتومان افزایش یافت به این ترتیب، نیم سکه به ۲ میلیون و۳۵۲ هزارتومان و ربع سکه 

به یک میلیون و۵۳۲ هزار تومان رسید.در آخر، سکه یک گرمی ۱۹ هزارتومان رشد یافت و با قیمت ۹۰۱ هزارتومان فروخته شد و هرگرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان 
ارزش گذاری شده است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1792| سه شنبه  12  آذر ماه

درحالی فعاالن و کارشناسان آی تی 
باور دارند که ممنوعیت ورود تجهیرات 
فنــاوری اطالعات به کشــور موجب 
گرانی و رکود در بازار شده که متولیان 
این امر بر این اعتقادند که ممنوعیت 
واردات می تواند منجر به تولید داخلی این کاالها شود. اینکه 
وابســتگی به واردات کاهش پیدا کند امری ضروری است اما 
اینکه توان داخلی در تولید برخی کاالها هنوز ایجاد نشده است 
نیز قابل تامل است. روند واردات کاالهای فناوری در یک سال 
گذشته عالوه بر مشکالت خارجی، درگیر مشکالت داخلی هم 
شده  بطوری که ســازمان نظام  رایانه ای به عنوان اصلی ترین 
تشــکل بخش خصوصی در حوزه ارتباطات فناوری اطالعات، 
نســبت به روند ثبت سفارش تجهیزات شــبکه اعتراض دارد 
و معتقد است در حالی که پیش از این حداکثر طی مدت ۲۴ 
ساعت ثبت سفارش اخذ می شد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷، این 
فرآیند سخت و زمان بر شده و کار را برای واردکنندگان سخت 
کرده اســت. مضانعلی ســبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات 
مجلس در این رابطه گفته است که کمیته ارتباطات کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اســالمی، با توجه به تولیدات 
داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، کاالهای مشابه 
وارداتی آن را بررسی می کند تا متناسب با حجم تولید داخلی 

و برآورده کردن نیازهای داخلی از تولیدات داخلی اســتفاده 
شود و واردات کاالهای مشــابه آن ممنوع شود اما در مواردی 
که این توانایی هنوز ایجاد نشده است کاالهایی اجازه واردات 
خواهند داشت. این در حالی اســت که گرانی مستمر در بازار 
تجهیزات آی تی به قاچاق این کاالها دامن زده و کنترل بازار 

سخت شده است. 

سازمان تنظیم مقررات فعاالن قانونی را به سمت 
مبادی غیر رسمی سوق داده است

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در ۱۲ سال 
گذشته، ناخواسته به قاچاق کاال و ورود کاالی بی کیفیت کمک 
کرده است. آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه نظام صنفی 
رایانه ای با اشاره به مشــکالت تایید نمونه تجهیزات فناوری 
اطالعات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
اظهار داشــت: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطالعات 
امسال ۱۲ ساله می شود و هنوز دارای مشکالت بسیاری است. 
به گفته وی، نتیجه عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در این ۱۲ ســال تقویــت بازار خاکســتری تامین 
تجهیزات فناوری اطالعات بوده به طوری که یا باعث تعطیلی 
فعالیت فعاالن قانونی این صنف شــده یا فعاالن قانونی صنف 
را به سمت مبادی غیر رسمی ســوق داده است.به گفته وی، 
حتی بخش خصوصی پیشنهاداتی را برای اصالح رویه موجود 
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده است 
اما این سازمان در پاسخ به این پیشنهاد ها سکوت کرد و حتی 

این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مطرح 
نشد. وی با انتقاد از عملکرد رگوالتوری در این زمینه گفت: به 
نظر می رســد رگوالتوری عالقمند به توسعه خدمات خود در 
تمامی حوزه های تایید نمونه تجهیزات فناوری اطالعات است. 
وی خاطرنشان کرد: تمام تجهیزات در لحظه ثبت سفارش یا 
خروج از گمرک نیاز به تایید ســازمان رگوالتوری دارند حتی 
اگر سازمان امکانات تست این نمونه را نداشته باشد و این کار 
نیاز به چندین روز زمان دارد که نتیجه آن افزایش هزینه است.

فرآیند ثبت سفارش در یک اتاق در بسته در وزارت 
صنعت انجام می شود

کریمی عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز 
در این رابطه گفت: در نتیجه این اقدامات هزینه های شرکت ها 
افزایش می یابد و قیمت تمام شده کاال زیاد می شود. وی با بیان 
اینکه مسئوالن کشور بر حذف امضای طالیی در کشور تاکید 
می کنند اما در واقع در رویه فعلی ثبت سفارش که فرآیند ثبت 
سفارش در یک اتاق در بسته در وزارت صنعت انجام می شود 
و ۲۰ روز تا یک ماه برای آن انتظار می کشیم و نمی دانیم چرا 
درخواست رد شده یا چرا درخواست تایید شده به معنای همان 

بازگشت امضای طالیی است.
کریمی با اشاره به مشکالت دیگر تایید نمونه تجهیزات فناوری 
اطالعات گفت: یکی از مشکالت عمده عدم ارائه فاکتور هزینه 
رسمی از سوی آزمایشــگاه ها بود به طوری که در اقدام کاماًل 
عجیبی تا چند وقت پیش برای دریافت فاکتور هزینه مشکل 

داشتیم و آزمایشــگاهها علیرغم دریافت هزینه های سنگین 
فاکتور ارائــه نمی کردند. وی ادامــه داد: همچنین گاهی تا ۵ 
دستگاه را برای تست باید به آزمایشگاه ارسال کنیم.  کریمی 
خاطر نشان کرد: در ابتدا این سازمان باید تجهیزات رادیویی 
را وارد و ســاماندهی می کرد که با گذر زمــان تجهیزات غیر 
رادیویی را هم شامل شد. قصه تکراری در صنایع داریم که به 
دلیل حمایت از تولید داخل، در فرایند واردات برخی از کاالها 
مشکل ایجاد می کنیم و سابقه وضع تعرفه های کیلویی برای 
واردات این کاالها هم وجــود دارد. کریمی ادامه داد: حمایت 
از تولید داخل هدف همه ماســت اما شیوه آن مهم است. باید 
حمایت ها از شرکت هایی که تولید کننده محصوالت هستند، 

به نحو درستی شکل بگیرد. 
احســان زرین بخش دبیر کمیســیون شبکه ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای هم در این نشســت، گفت: هر مشــکلی که 
در آزمایشگاههای تایید نمونه تجهیزات فناوری اطالعات به 
وجود می آید با یک پاسخ روبرو می شویم؛ اینکه آزمایشگاه کم 

داریم و آزمایشــگاه ها با هزینه هنگفت به وجود آمدند و نمی 
توانیم لغو مجوز کنیم آزمایشگاه ها مانند صنعت خودروسازی 
شدند.  به گفته وی، شــنیده ها حاکی از این است که به دلیل 
کاهش واردات در نتیجه شــرایط اقتصادی کشــور، متقاضی 
تایید نمونه تجهیزات کم شده و این آزمایشگاه ها درصد اند که 
رگوالتوری را مجاب کنند به حوزه های دیگر تجهیزات هم وارد 
شود. وی خاطرنشان کرد: ما سربازان اقتصادی در خط مقدم 
جنگ اقتصادی هستیم و کاالها فناوری اطالعات شامل تحریم 
هستند، انتظار داریم از پشــت خط مقدم ما را خود تحریمی 
نکنند. وی با اشاره به اعمال محدودیت برای واردات کاالهای 
فناوری اطالعات گفت: برای واردات کاال محدودیت دالری در 
نظر می گیرند و یا می گویند باید کاالیی وارد شود که قبال هم 
وارد شده است؛ درحالی که سرعت رشد محصوالت تکنولوژی 
بسیار باالست و اگر بخواهیم کاالیی وارد کنیم که قبال وارد شده 
 اســت، هیچ گاه نمی توانیم تجهیزات نسل پنجم را وارد کشور

 کنیم.

پشت پرده رونق قاچاق كاال و ورود كاالی بی كیفیت فناوری اطالعات چیست؟ 

ردپای خودی ها در قاچاق تجهیزات آی تی

آثار مخرب گرانی کاال و تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال زایی
منصور شاکری، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های واردکننده کاال و تجهیزات رایانه ای 

برقراری توازن عرضه و تقاضا عامل موثر در کاهش قیمت تمام شده کاالها و تجهیزات آی تی است. بنابراین برای برون رفت از گرانی و رکود حاصل از آن و همچنین بازگشت رونق اقتصادی، 
تسریع روند واردات تجهیزات این حوزه باید اجرایی شود. متاسفانه عوامل داخلی بیشــتر از عوامل خارجی موجب عقب گرد در این حوزه شده اند. با گران شدن نرخ ارز عوامل خارجی نیز به 
روند نامطلوب رشد صنعت آی تی کمک کردند و مانعی برای سخت تر شدن واردات تجهیزات آی تی شدند. البته برای مقابله با مشکالت ارزی هم تهمیداتی از جمله تعیین نرخ ارز دولتی در 
نظر گرفته شد، اما به اعتقاد بخش خصوصی این راهکارها نه تنها کمکی نکرد، بلکه زمینه های فساد بسیاری را هم فراهم کرد و به همین دلیل بود که بخش خصوصی از همان ابتدا خواستار 
آزادسازی نرخ ارز بود. از طرفی دیگر واردات به دلیل تحریم ها بسیار دشوار شده به خصوص در این حوزه که برخی نمی خواهند ایران از تجهیزات به روز فناوری برخوردار شود. در این شرایط 

واردکنندگان با زحمت زیاد تحریم ها را دور می زنند و با هزینه های سنگین این تجهیزات را وارد می کنند، اما در داخل یک خودتحریمی وجود دارد که نمی توان از آن گذشت. 
متاسفانه این مخالفت ها و خودتحریمی ها در بدنه اقتصادی کشور خســارات زیادی را متوجه واردکنندگان و تجار ایرانی کرده است. فروشندگان این کاالها نیز به دلیل گرانی های حاصل 
از کمبود ونبود کاال و تجهیزات کسب و کار خود را تعطیل می کنند. این خســارت ها به تدریج باعث ورشکست شدن شرکت ها و از بین رفتن سرمایه های بسیاری شد. بسیاری از پیمانکاران 

بخش آی تی در مدت اخیر از گردونه کار خارج و بیکار شده اند و با چنین روندی انتظار می روند اندک شرکت های باقی مانده نیز به همین وضعیت دچار خواهند شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمت برخی کاالها 
در بازار، حباب دارد، گفت: احتمال افزایش لجام گسیخته 
قیمتها وجود داشت که با تشدید نظارت و بازرسی ها در 
بازار، کنترل الزم صورت گرفت. سعید ممبینی در پنجمین 
اجالس هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران 
گفت: با توجه به اینکه بعد از اجرای طرح افزایش قیمت 
بنزین، احتمال افزایش لجام گسیخته قیمت ها و احتکار 
کاال وجود داشت، بازرسی و نظارت ها تشدید شد.رئیس 
اتاق اصناف ایران افزود: نخستین تاثیر موضوع سهمیه بندی 
بنزین بر کرایه های حمل و نقل و تامین کاالهای اساسی بود، 

به همین منظور طی جلساتی که با اتحادیه های مختلف از 
جمله اتحادیه بنکداران برگزار کردیم و این موضوع مدیریت 
شــد. وی با بیان اینکه هزینه های سوخت می تواند روی 
قیمت میوه و خواروبار تاثیرگذار باشد، گفت: در این زمینه با 
اتحادیه میوه فروشان و بارفروشان و همچنین اتحادیه وانت 
بارها توافق شد؛ به طوری که اتحادیه وانت بارها به مدت دو 
هفته اجازه افزایش کرایه حمل بار را نداد. ممبینی افزود: در 
بخش لوازم خانگی شاهد کاهش قیمت ها بودیم، اما برخی 
لوازم یدکی آن ها به ویژه لوازم یدکی که از خارج از کشور 

تامین می شد، با افزایش قیمت مواجه شد.

رئیس اتاق اصناف اســتان تهران اعالم کرد که 
بــه دلیل افزایــش ۵۰ درصدی قیمــت بنزین 
سهمیه ای، افزایش چهار درصدی قیمت کاالها 
پذیرفته می شــود. پنجمین اجالس فصلی اتاق 
اصناف ایران با حضور رئیسان اتاق اصناف کشور و 
رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد و طی این 
جلسه بحث هایی پیرامون اجرای طرح پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت.
در حاشیه این مراسم قاسم نوده فراهانی، رئیس 
اتاق اصناف استان تهران در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه حمل و نقل کاالها بیشتر با گازوئیل 
است که گران نشــده اســت، اظهار کرد: با این 
وجود قیمت بنزین سهمیه ای ۵۰ درصد افزایش 
داشته است و ممکن است فعاالن صنفی و تاجران 
بار خود را با کامیون یا وانتی حمل کنند و کرایه 

بیشتری بپردازند.

وی افزود: این فعاالن اقتصــادی نباید افزایش 
کرایه را روی هــر کاال اضافه کنند، بلکه باید کل 
افزایش قیمــت حمل و نقل را تقســیم بر همه 
کاالها کنند که محاسبات نشان می دهد نهایت 
افزایش قیمت قابل پذیرش چهار درصد خواهد 
بود، اما بیشتر از این پذیرفته نمی شود. رئیس اتاق 
اصناف استان تهران همچنین در پاسخ به اینکه 
این افزایش قیمت از چه زمانی اعمال می شود، 
گفت که افزایش قیمت چهار درصدی از همین 
االن می تواند اعمال شود. نوده فراهانی در ادامه 
از افزایش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین خودروهای 
باربری بنزینی در هفته گذشته خبر داد و گفت 
که قرار است درصد دیگری به سهمیه آن ها اضافه 
شود تا قیمت ها افزایش پیدا نکند. وی در پایان 
تاکید کرد که با متخلفان و گران فروشان برخورد 

می شود.

ســخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: تولیــد تایر صورت 
گرفته و به بازار نیز عرضه شده اســت و ادعای عدم توزیع 
الستیک های تولیدی به بازار از بیخ وبن غلط استو. روز گذشته 
رضا رحمانی - وزیر صنعت، معــدن و تجارت - اظهار کرد: 
برخی کارخانه های تولیدی الستیک بعد از افزایش قیمت 
بنزین تصمیم به عدم توزیع محصوالت به بازار گرفته اند. این 
عدم عرضه کاال همچون احتکار و مصداق تخلف است که با 
آنها برخورد می شود. در واکنش به این اظهارات، مصطفی 
تنها - سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر اظهار کرد: در 
این موضوعات اگر کسی شکایتی داشته باشد باید به وزارت 
صنعت و مراجع دولتی مراجعه کند. اگر مســتندی وجود 
دارد که نشان می دهد کارخانه ای از توزیع الستیک به بازار  
خودداری کرده اســت، باید همین وزارتخانه با آن  برخورد 
جدی کند. اگر جناب وزیر سندی برای این ادعا دارند، خود 
وزارتخانه وظیفه دارد که به شدت با آن  برخورد کند.وی افزود: 
هر ماه آمار تولیدات شرکت ها به وزارت صنعت ارائه می شود 

و وزارتخانه براساس آن مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده 
را ارزیابی می کند تا روشن شود مواد اولیه ای که با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای این کارخانه ها تامین می شود، به درستی مورد 
استفاده قرار گرفته و محصول تولید شده است یا خیر؟ ماه به 
ماه همه کارخانه ها تک به تک موظفند گزارش میزان تولید 
خود را به وزارت صنعت اعالم کنند. سخنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر خاطرنشان کرد: مگر این کارخانه ها می توانند 
تولید خود را مخفی کنند؟ اگر اینطور باشــد خود وزارت 
صنعت با آن ها برخورد کرده و می گوید آن حجم پولی که 
برای تامین مواد اولیه دریافت کرده اید، چرا تولید نداشته اید و 
اگر تولید داشته اید، چرا عرضه نکردید و محصول کجا عرضه 
شده اســت؟ ضمن اینکه انبار این شرکت ها توسط وزارت 

صمت در این شرایط حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: موضوع عدم عرضه الستیک های تولید شده 
به بازار از بیخ وبن نادرست است و اگر کسی مستندی دارد، 

حتما ارائه دهد.

براساس آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت مجموع 
مصرف کاالهای نساجی و 
پوشاک در کشور ۵۱۰ هزار 
تن اســت که ۳۵۰ هزار تن 
آن تولیدات داخلی است. ۹ هزار و ۸۱۸ واحد نساجی 
در کشور مستقر اســت اما میزان واردات پوشاک به 
ایران یک و نیم برابر متوســط جهانی است و با رشد 
واردات قاچاق پوشــاک در دهه ۸۰ و رسیدن آن به 
رقم شش میلیارد دالر، حدود نیم تا یک میلیون شغل 
در کشورمان از بین رفت. ۷۵درصد از کل کشفیات 
پوشاک قاچاق در کشور ما متعلق به چین و ۹ درصد 
متعلق به امارات اســت که این کشــورها در صدر 

کشورهای صادرکننده پوشاک با برند جعلی هستند.
با این تفاســیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
مدیریت و جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به کشور 
در شهریور ماه سال ۹۵ دستورالعمل ساماندهی عرضه 
کنندگان پوشاک شــرکت های خارجی را تدوین 
کرد و براســاس آن قرار بود فروش کاالهای خارجی 
در سطح بازار مدیریت شــود. البته وزارت صنعت ۳ 
ماه از زمان ابالغ این دســتورالعمل به فروشندگان 
مهلت داده بود تا اقدامات الزم را برای اجرایی شدن 
این دستورالعمل انجام دهند. اما متأسفانه با گذشت 
بیش از سه سال از ابالغ این دســتورالعمل اقدامی 
از سوی مراجع مربوطه انجام نشــد و از طرف دیگر 
واردات پوشــاک خارجی به ویژه قاچاق در ســطح 
 بازار تاکنون ادامه یافت. فعاالن حوزه پوشاک کشور 
می گویند، جلســات مختلفی با مســئوالن وزارت 
صنعت برای اجرای دستورالعمل ساماندهی وارادات 

پوشاک خارجی برگزار کردند اما متاسفانه مراکزی در 
خود وزارت صنعت بودند که در اجرای این بخشنامه 

اهمال کردند.
در همین زمینــه یک تولیدکننده پوشــاک با بیان 
اینکه معتقدم در شرایطی که واردات پوشاک ممنوع 
است نیازی به دستورالعمل جدید نیست و باید فکر 
اساسی برای قاچاق پوشاک شــود، گفت: متأسفانه 
امروز دغدغه وزارت صنعت واردات ۶۰ میلیون دالری 
پوشاک است. محســن نادری تولیدکننده صنعت 
پوشاک با اشاره به اینکه دســتورالعمل ساماندهی 
بازار پوشــاک خارجی به دلیــل ممنوعیت واردات 
پوشــاک و شــکایت واردکنندگان به دیوان عدالت 
اداری متوقف شد، اظهار داشــت: واردکنندگان در 
شکایت خود به دیوان عدالت اداری اعالم کرده بودند 
که دستورالعمل وزارت صنعت مغایر با قانون مقررات 
زدایی در اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون 

اساس است. وی با بیان اینکه بنده معتقدم در شرایطی 
که واردات پوشاک ممنوع است نیازی به دستورالعمل 
جدید نیست و باید فکر اساسی برای قاچاق پوشاک 
شــود، افزود: امروز دغدغــه وزارت صنعت واردات 
۶۰ میلیون دالری پوشاک است در حالی که حجم 
قاچاق پوشــاک به ۲.۶ میلیارد دالر رســیده است. 
برهمین اســاس سهم واردات پوشــاک فقط ۱ تا ۲ 
درصد اما قاچاق سهم ۹۸ درصدی را در بازار به خود 
اختصاص داده اســت. به عبارتی آقایان قاچاق ۹۸ 
درصدی را رها و به فکر تدوین دســتورالعملی برای 
واردات پوشاک که ســهم ۲ درصدی دارد هستند. 
این تولیدکننده اضافه کرد: درحال حاضر جلســات 
تدوین دســتورالعمل جدید هم برگزار نمی شــود 
و بازار رها در اختیــار واردکنندگان غیــر قانونی و 
 قاچاقچیان پوشاک است و کسی هم به این موضوع

 اهمیت نمی دهد.

زد و بندها در وزارت صنعت مانع مبارزه با برند های قاچاق پوشاک شده است

البی های قدرتمند در قاچاق پوشاک
آقایان قاچاق 98 درصدی پوشاک را رها كرده اند

قاچاق مدیریت شده در حوزه پوشاک 
غالمعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد

برای کنترل بازار پوشاک راهکارهای زیادی ارائه شد که الزم است در حد بیشتری به این موضوع پرداخته شود. با توجه به اینکه قاچاق پوشاک بیشتر از قبل شده متوجه می شویم که این راهکارها تاثیر چندانی نداشته است. 
به همین منظور وزارت  صنعت باید گلوگاههای اصلی ورود پوشاک به کشور مورد بازرسی و کنترل شدیدتر قرار بگیرد. در غیر این صورت هر چقدر بخواهیم راهکار ارائه دهیم باز هم کفایت نمی کند. ایران از معضل قاچاق 
مستقیم پوشاک تا حدی رها شده اما در تله قاچاق مدیریت شده و جدیدی در این رسته تولیدی گرفتار شده است. این بدان معناست که برخی افراد در بدنه واردات رسمی این کاالها دخالت دارند که موضوع باید از طریق 
مسئوالن امر پیگیری شود و با اقدامات الزم وعوامل بازدازنده از ادامه وضعیت جلوگیری شود چراکه پوشاک صنعتی است که عالوه بر ظرفیت اشتغالزایی باال می تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد که این امر به 
دلیل همین اتفاقات مغفول مانده است. در حال حاضر هرچند واردات پوشاک ممنوع شده است اما این کاال به صورت قاچاق وارد مناطق آزاد ایران می شود و تولیدکنندگان متقلب برچسب آن را تغییر می دهند و نام برند 
خود را روی آن نصب کرده و به عنوان پوشاک ایرانی به بازار می فرستند. هم اینک به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک، وضعیت تولید در این رسته بسیار مطلوب است اما قاچاق مدیریت شده در کشور و تغییر نوع آن به تولید 
ضربه می زند. برخی کارگاه های تولیدی در مناطق آزاد مانند بندر انزلی راه اندازی شده که در ظاهر پوشاک ایرانی تولید می کنند اما در کنار تولید پوشاک، برچسب کاالی وارداتی قاچاق را تغییر داده و نام برند خود را بر روی 
آن نصب می کنند. الزم است مدیران دستگاه های نظارتی، نظارت خود را مناطق آزاد به ویژه در حوزه کاالهای قاچاق افزایش دهند زیرا این نوع قاچاق به تولید که در شرایط کنونی رونق گرفته است ضربه مهلکی خواهد زد.
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تولیدکنندگان احتکار  الستیک  را تکذیب کردند

رئیس اتاق اصناف استان تهران:

افزایش قیمت تا ۴ درصد پذیرفته می شود

قیمت برخی كاالها حباب دارد

بازرسی ها در بازار تشدید شد
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ممیــزی خارجــی اســتانداردهای یکپارچــۀ مدیریتی شــرکت 
فــوالد مبارکــه شامل 9 اســتاندارد، بــا حضور 8 ممیــز از 
شرکت SGS ســوئیس برگــزار شــد و در خاتمــه، این شــرکت 
 موفــق بــه کســب گواهینامــۀ اســتانداردهای مدیریتی شــد.
به گزارش خبرنگار ما ، در جلســۀ اختتامیۀ این ممیــزی و در جمع 
اعضای کمیتۀ مدیریت شرکت، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه کسب 
این موفقیت را به مجموعۀ مدیریت و کارکنان شــرکت تبریک گفت 
و ضمن قدردانی از مشــارکت و همکاری نیروی انســانی شرکت در 
فرایند ممیزی گفت: فوالد مبارکه از طریــق به کارگیری رویکردهای 
سیستمی و نظام مند همواره بهبود مســتمر را سرلوحۀ کارهای خود 
قرار داده و از طریق اســتقرار اســتانداردهای مدیریتی، ضمن ایجاد 
همسویی و یکپارچگی در کلیۀ سطوح سازمان به واسطۀ ممیزی های 
 داخلی و خارجی، جهت شناسایی حوزه های بهبود خود اقدام می کند.

ســید مهدی نقــوی در ادامه بــا اشــاره بــه اقدامــات اجرایی در 
زمینۀ اســتقرار ایــن اســتانداردها افــزود: این فرایند با مشــارکت 
ارکان مختلــف ســازمان در قالب 6 کارگــروه تخصصــی و بــا 
اجرای 78 اقــدام و پــروژۀ بهبــود و بیــش از 4600 نفر ســاعت 
 آموزشــی در حوزه هــای مختلــف برنامه ریــزی و اجرایــی شــد.

با جدیت در مســیر تعریف اقدامات اصالحی در زمان مقرر اقدام کنیم 
در ادامۀ این جلسه، مختار بخشیان معاون بهره برداری شرکت ضمن 
قدردانی از کارکنان شــرکت و تیم ممیزی گفت: تیم ممیزی با دقت 
نظر و شناسایی فرصت های بهبود در سطح وســیعی سازمان را یاری 
کرد تا روند روبه بهبود خود را با قوت و قدرت بیشــتری ادامه دهد.وی 
از تمامی مدیران شرکت درخواســت کرد تا مطابق رویه و با جدیت در 
مســیر رفع همۀ مغایرت ها و همچنین تعریف اقدامــات اصالحی در 
زمان مقرر اقدام کنند. درعین حــال، نتایج در واحد تضمین کیفیت و 
 تعالی سازمانی پیگیری و به اطالع مدیریت ارشد سازمان رسانده شود.
برای اولین بار در کشــور، فــوالد مبارکه موفق به کســب گواهینامۀ 
اســتانداردهای مدیریت دانش، مدیریت ریســک و مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی شد مدیر تضمین کیفیت شرکت فوالد مبارکه در تشریح 
کسب این موفقیت گفت: در این فرایند 9 استاندارد مدیریت کیفیت، 

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت زیست محیطی، مدیریت 
انرژی، مدیریت شکایات مشتریان، مدیریت رضایت مشتریان، مدیریت 
آموزش، مدیریت ریســک و مدیریت دانش توسط ارزیابان تیم مذکور 
 طی مدت 76 نفرروز از تاریخ 98/08/11 تا 98/09/04 برگزار شــد.

محمد ناظمی هرندی با تأکید بر این که در نهایــت با توجه به گزارش 
تیم ممیزی، گواهینامۀ همۀ اســتانداردهای مدیریتی فوالد مبارکه 
تمدید و صادر شــد، تصریح کــرد: عالوه بــر الزامــات و چهارچوب 
تأکیدشــده در ایــن اســتانداردها، حوزه هــای تمرکــز ممیــزی 
 خارجــی در ایــن دوره مطابق مــوارد زیــر موردتوجه قــرار گرفت:

اطالع رســانی، آمــوزش و اجــرای صحیــح دســتورالعمل ها و 
گردش کارهــا شــاخص های فراینــدی و اقدام اصالحــی )کیفیت، 
رضایت و ادعــای مشــتریان( تحقق اهــداف و پروژه هــای مرتبط 
 با مدیریــت انــرژی تحقــق اهــداف و پروژه های محیط زیســتی

توسعۀ بومی سازی و حمایت از تولیدات داخلی و کیفی مدیریت مصارف 
تولید و تعمیرات در نواحی مدیریت ریسک )اهداف/ایمنی و بهداشت( 
وی خاطرنشان کرد: در این دوره برای اولین بار در کشور، فوالد مبارکه 
موفق به کسب گواهینامۀ استانداردهای ISO30401:2018 درزمینۀ 
مدیریــت دانش، ISO31000:2018 درزمینۀ مدیریت ریســک 
و ISO45001:2018 درزمینۀ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شد. 
ضمن این که سه اســتاندارد ISO50001:2018 درزمینۀ مدیریت 
انرژی، ISO10002:2018 و ISO10004:2018 درزمینــۀ 
مدیریــت ادعای مشــتریان و رضایت مشــتریان بر اســاس آخرین 

ویرایش سال 2018 نیز به روزرســانی شد.  در شش حوزه گواهینامه 
جدید صادر شــد پس از برگزاری جلسه اختتامیۀ ممیزی محمدرضا 
حســینیان ســر ممیز SGS در مصاحبه با خبرنگار مــا گفت: در 
وهلۀ اول کســب ایــن موفقیــت را به مدیریــت و کارکنــان فوالد 
مبارکه تبریــک گفت و افزود: ایــن دوره از ممیزی بــا دوره های قبل 
متفاوت بود، زیرا برخی استانداردهای قدیم شــرکت مثل استاندارد 
سیستم 9001، 1401 و 10015 تمدید اعتبار شد، ولی در 6 حوزۀ 
جدید گواهی نامه های جدید صادر شــد که دو حوزۀ آن  که مربوط به 
مدیریت ریســک بنگاه و مدیریت دانش بود، در خانواده SCS فوالد 
مبارکه اولین کالینت و مشتری برای این حوزه بود و شاید در ایران به طور 
توأمان استقرار هر دوی این ها شرکت فوالد مبارکه جزء اولین شرکت ها 
 باشــد. در برخی از حوزه ها هم ویرایش های جدید آن ها منتشــر شد.

وی با تأکید بر این که در حوزۀ ایمنی و بهداشت 4501 ویرایش 2018، 
مدیریت انرژی 2018 و ویرایش های2018 راهنماهای رضایت و شکایت 
مشتری منتشر شد، گفت: کسب این موفقیت ها از آن جهت ارزشمند 
است که نگهداری این سیســتم ها و همین طور استقرار سیستم های 
جدید به کار بســیار زیادی در هر ســازمان نیاز دارد. هرقدر سازمان، 
مانند فوالد مبارکه، بزرگ تر باشد، فرایندهای آن نیز پیچیده تر است. 
یکپارچه ســازی آن ها نیز به صرف کار و انرژی زیــادی نیاز دارد. نکتۀ 
مهمی که ما همیشــه در فوالد مبارکه می بینیم و این بار هم دیده ایم 
این است که همۀ این سیستم ها قائل به فعالیت ها و زحمات یک واحد 
یا یک کمیتۀ متولی آن نبوده و نیست. این نشــان می دهد فرایند آن 
موضوع در کل سازمان تســری پیدا کرده و همه دست به دست هم در 
قالب یک رویکرد فرایندی به آن نگاه می کنند و همه خودشــان را در 
 کمیته های مختلف و همکار آن کمیته و واحد متولی سهیم می دانند.

ســر ممیز SGS با اشــاره بر اهمیت و لزوم یکپارچه ســازی هرچه 
بیشــتر سیســتم های مدیریتی مختلف اظهــار کرد: بــرای اینکه 
حدود 10 سیســتم مختلف شــرکت بتواند به نتایج بهتری برسد، 
سیستم ها باید از یکپارچگی بیشتری برخوردار باشند و با انرژی و صرف 
 زمان کمتر و با مشاهده تضاد کمتری بین سیستم ها دست یابی به اهداف 

را میسر سازند.

فوالد مبارکه گواهینامۀ استانداردهای مدیریتی را کسب کرد
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انسان باهوش مشكل را حل مي كند، انسان عاقل آن را 
پيش بيني و از آن اجتناب مي كند. 
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  علیرضا عباسي، فعال اقتصادی
است به آساني امکان پذیر نیست . اوج گرفتن در چنین فضایي 

محال است . 
تحریم ها امکان دستیابي کسب و کارها به چند عنصر حیاتي را با 
اختالل جدي روبه رو کرده است . جذب سرمایه گذاري خارجي ، 
انتقال تکنولوژي و تامین مواد اولیه و ماشین آالت از یک سو امکان 
توسعه صنعتي را دشوار کرده است و از سوي دیگر عدم امکان 
دسترسي راحت به بازارهاي مالي و کاالیي براي تامین سرمایه 
در گردش و فروش پایدار کاال در بازارهاي بین المللي را با سختي 

فراوان روبه رو کرده است . 
فشــار حداکثري و تحریم همه جانبه ، آینده را با ابهام روبه رو 
مي کند و فضایي کوتاه مدت و نا اطمینان را موجب شده است . 
در زماني که بنگاه هاي اقتصادي در کشورهاي دیگر بدون دردسر 
بزرگ تحریم در فضایي رقابتي ، شفاف و قابل اطمینان می توانند 
برنامه هاي توسعه بلندمدت خود را با ضریب اطمینان باال مدون 
کنند و استراتژي هاي دستیابي به اهداف بلندپروازانه خود را 
اتخاذ کنند ، چشم اندازهاي رشد بلندمدت خود را تضمین شده 
مي یابند . محیط با ثبات اقتصادي ، امنیت و آرامش جامعه و رشد 
تولید ناخالص ملي هم هدیه اي است که یک کشور به بنگاه هاي 

اقتصادي خود ارزاني می  دارد. 
مشکالت ساختاري اقتصاد ایران مانند سایه انداختن دولت فربه 
و ناکارآمد بر کسب و کارها و تحت تاثیر قرار گرفتن همه برنامه 
از صادرات نفت و بي نیازي دولت به رونق واقعي تولید و صادرات 
طي دهه هاي گذشته امکان تحقق یک اقتصاد نوظهور و موفق را 
از ایران گرفت و ما را در کالف سردرگم »چه کنم چه کنم« هاي 
فراوان، قرباني بوروکراسي هاي پیچیده و تصمیمات متناقض و 
معیوب کرد . با این حال تالش هاي فراواني براي نجات اقتصاد از 
رکود و استهالك و فرار سرمایه ها صورت گرفت. اما نتیجه درست 
و قابل توجهي حاصل نشد و اغلب مانند پروژه خصوصي سازي 
شرکت هاي دولتي با رانت و فساد در هم آمیخت و جامعه بازنده 

بزرگ این داستان شد. 
حال چه باید کرد؟ در حالي که در شرایط بدون تحریم یا درجات 
کمتري از تحریم هم ما نتوانستیم درست عمل کنیم در این 
شرایط که تحریم هاي کمرشکن و ظالمانه حتي غذا و دارو را 

نشانه رفته اند چه باید کنیم ؟ 
به نظر مي رسد با توجه به چشم اندازهاي اقتصاد ایران و خطر 
کوچک شدن سالیانه اقتصاد ایران و تا زمان دستیابي به گشایش 
جدیدي در فضاي بین المللي و شکستن و برداشته شدن سقف 

تحریم ها از سر اقتصاد ایران چند گام ضروري باید انجام شود : 
1-سیاست قیمت گذاري دستوري به عنوان یک عامل مخرب 
رقابت و توسعه رانت و فساد ، کنار گذارده شود . این سیاست ، 
جذابیت تولید و تجارت ، امکان بهره مندي جامعه از رقابت سالم، 
امکان تولید محصوالت با کیفیت و افزایش بهره وري و شفافیت 
اقتصادي را نشانه رفته است و اجراي آن بر عکس تصور مسلط ، 
ظلم آشکار به اقشار کم برخوردار جامعه و محروم کردن کسب و 
کارها از بهره مندي از دریافت سود )متناسب با سعي و کوشش و 
خالقیت و نوآوري ( و مانع توسعه سرمایه گذاري بلندمدت است . 
2- پرداخت یارانه هاي غیر هدفمند و نامتناسب فعلي از حوزه 
آب و برق و گاز، حذف و منافع و عواید صرفه جویي از آن صرف 
پوشش بیمه درماني و تامین غذا و دارو طبقات کم برخوردار و 
حمایت از کسب و کارهاي کوچک و نوپا و بهبود کیفیت آموزش 
و پرورش فرزندان آینده ایران شــود . طبیعي است اجراي این 
سیاســت نیازمند برخورداري دولت از سرمایه اجتماعي باال و 
جلب اعتماد عمومي براي پذیــرش و حمایت و اقبال از منافع 

بلندمدت آن است . 

3- استراتژي توســعه صادرات همچنان به عنوان مهم ترین 
استراتژي رشد و بقاي کشور در پیشــاني تمامي تصمیمات 
اقتصادي ، مورد حمایت قرار گیرد . سهم ایران از حجم واردات 
بیش از 1500 میلیاردي 15 کشــور همسایه و پیراموني تنها 
2 درصد است . رساندن ســهم بازار کاالهاي صادراتي ایران به 
5 درصد با کمک بهبود نسبي کیفیت محصوالت ، فعال شدن 
دیپلماسي اقتصادي منطقه اي ، آموزش و هدایت صادرکنندگان 
و حمایت مادي و معنوي از بنگاه هاي صادراتي امکان پذیر است. 
این فرصتي است که سال ها به دلیل بي نیازي واقعي کشور از 
توسعه صادرات مغفول واقع شده بود و امروز به مدد توقف صادرات 
نفت و کاهش شدید ارزش پول ملي و ضرورت تعامل و نزدیکي 
بیشتر به همسایگان در قالب پیمان هاي تجاري و توافقنامه هاي 

جدید اقتصادي میسر شده است . 
4- یکي از اثرات نااطمیناني، ابهام ، تغییر مداوم قوانین و مقررات و 
رکود اقتصادي ، خروج سرمایه ها از کشور است . اطمینان بخشي 
به صاحبان سرمایه ، تقویت اعتماد و وحدت ملي و افزایش نشاط 
اجتماعي مي تواند روند خروج سرمایه ها و مهاجرت نخبگان را 

کاهش دهد .
ضربه فرار سرمایه ها کمتر از توقف صادرات نفت و تحریم نیست. 
هر ایراني که مهاجرت مي کند حداقل صد هزار دالر سرمایه را با 
خود مي برد و این ضربه بزرگي به اقتصاد کشور با مهاجرت صدها 
هزار نفري سالیانه ایرانیان به خارج کشور است . شاید اجراي 
برنامه مبتني بر استراتژي تشــویق نخبگان و سرمایه داران و 
فعاالن اقتصادي به ماندن و مشارکت در ساخت و آباداني کشور 
بسیار دشوار و پیچیده باشد در عین حال مردم اگر ببینند دولت 
و حاکمیت به بدرقه آنها نمي روند و یا الاقل بي تفاوت نیست و با 
بهبود فضاي کسب و کار براي بازگشت شان به میهن فرش قرمز 
پهن مي کند ، به نظر مي رسد خیلي ها به ماندن و بازگشت فکر 

خواهند کرد . 
6- بهره وری ملي پایین که نشان از مدیریت غلط منابع فیزیکي 
و انساني کشور و عدم شناخت درست فرصت هاست در کنار 
نرخ تورم باال و ناکارآمدي نظام بانکي مزید بر علت شده است تا 
ضرورت یک مطالعه تطبیقي درست و مقایسه مناسب ایران با 
کشورهاي موفق و تجربیات جهاني و اتخاذ یک رویکرد واحد براي 
حل مشکالت ساختاري اقتصاد ایران بیش از پیش احساس شود . 
7- بسیاري از کارشناسان اعتقاد دارند  ایران مي تواند بهشت 
خرید، بهشت تفریح و گشــت و گذار ، بهشت تولید و تجارت ، 
بهشت ترانزیت کاال و مسافر و هاب منطقه اي خاورمیانه شود . 
این همان آرزویي است که تک تک خارج رفته ها دارند و وحشت 
همسایه هاي شیخ نشین جنوبي از حرکت ایران به این سمت 
است . رقباي منطقه ایران با آن طبیعت خشن و کمبود شدید 
منابع طبیعي و انساني و با ایجاد اکوسیستم هاي مصنوعي در 
حســرت یک درصد مواهب طبیعي و تنوع جمعیتي ایرانند 
و ایراني ها اگر قدر داشته هاي شــان را بدانند سیل سرمایه و 
 مسافر و رونق باورنکردني ، نه تنها بیکاري را ریشه کن که ایران را 
مهاجر پذیر و میهمان نواز میلیون ها جویاي کار و موفقیت در 
جهان مي کند و میلیون ها ایراني را به دامن کشور باز مي گرداند . 
8- اتخاذ یک رویکرد روشن و مشخص براي آینده اقتصاد ایران 
مي تواند چشــم اندازهاي آتي را براي مردم و دولت روشن کند 
. پذیرش این نکته که با اقتصاد نفتي هیچ گاه داخل ســامان 
نمي یابد و تمرین بودجه ریزي بدون نفت از ضرورت هاي نجات 
کشور است .توجه به این واقعیت که با وجود تقابل دائمي با برخي 
 کشورهاي قدرتمند دنیا ، دســتیابي به ارقام مطلوب توسعه 
امکان پذیر نیست مي تواند دو پیش فرض طراحي الگوي آینده 

توسعه در ایران باشد.
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دکتر خداداد غریب پور معــاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو در غرفه 
فوالد مبارکه در نمایشگاه ایران متافو در پاسخ 
به نگاه معاونــت صنعت، معــدن و تجارت به 

توســعه فوالد مبارکه اظهار داشت: نگاه ما به 
شرکت فوالد مبارکه همســو با توسعه است.

بر این اعتقاد هســتیم که هم طرح نورد گرم2  
فوالد مبارکه باید اجرا شــود و هم اینکه فوالد 
مبارکه طرح های توســعه فــوالد هرمزگان و 
فوالد چابهار را نیز در دستور کار خود قراردهد. 
فوالدمبارکه از واحدهای بزرگی است که دانش 
فنی زیادی را در مجموعه مهندسی خود جای 
داده و همین عامل باعث شده تا فوالدمبارکه 

نقش تکنولوژیکی هم ایفا نماید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عالوه 
بر آن ما پیگیر هستیم ، فوالدمبارکه به معدن 
وصل شود یعنی فوالدمبارکه واحدهای بزرگ 
تولید کنســانتره وگندله را خریداری نموده و 
به زنجیره تولید خود اضافه نموده و شــعار از 
سنگ تا رنگ خود را مدیریت و مالکیت کند. 
ما در فوالد مبارکه همانگونه که به دنبال تامین 

پایدار مواداولیه هستیم ، به دنبال توسعه نورد 
این شرکت هم هستیم،  اینکه تولید محصوالت 
پایین دســتی فوالدمبارکه که محصوالت با 
ارزشی هم هست، در زنجیره تولید این شرکت 

کامل شود.
غریب پور با اشاره به اینکه فوالد مبارکه برای 
پاسخگویی صنایع پایین دستی خود و افزایش 
اشتغالزایی  نیاز به راه اندازی نورد گرم 2 دارد، 
تصریح کرد: پر واضح اســت که این راه اندازی 
با مشــکالت و موانعی نیز همراه است ، اما ما 
در وزارت صمــت از این طرح حمایت خواهیم 
کرد. ما در تامیــن موارد مالی، مــوارد فنی و 
تکنولوژی، پیشــبرد مراحــل اجرایی پروژه و 
حمایت ســهام داری بــه فوالدمبارکه کمک 
می کنیم و بر این باور هستیم که این حمایت 
ها و اراده فوالد مبارکه در کنار هم باعث خواهد 

شد، طرح نوردگرم2  اجرا شود.

مدیرعامل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: تکمیل 
نورد گرم 2 ، عالوه بر بی نیازی کشــور به ورق 
های جدید و جلوگیری از خروج ارز از کشور، 
موجب خواهد شــد ظرفیت  سه میلیون تنی 
معطل تولید در میان خــط  فوالدمبارکه نیز 

کامل و به محصول نهایی تبدیل شود.
دکتر غریــب پور در تصریح کمــک به صنایع 
پایین دستی با راه اندازی خط نوردگرم2 افزود: 
فوالدمبارکه یک صنعت مادر است و با تامین 
نیازهای صنایع وابسته، موجب رونق تولید در 
کشور میشود. با راه اندازی و تکمیل این پروژه، 
عالوه بر اینکه صنابع پایین دستی نیز منتفع 
خواهند شد، رونق تولید، که منطبق بر منویات 
مقام معظم رهبری نیز هست، محقق میشود. 
عالوه بر این، نقش تکنولوژیکــی این پروژه با 
دانش فنی موجود در فــوالد مبارکه نیز قابل 

تامل است. 

هرچند ماه هاســت ماینرها خاموش 
شده اند و چراغ این صنعت خاموش 
اســت؛ اما هنوز اعتراض فعاالن این 

صنعت شنیده نمی شود. 
در همین راستا میزگرد تخصصي روز 
دوشنبه با موضوع »صنعت ماینینگ و مدیریت مصرف برق« برگزار 
شد. سخنرانان این پنل، محمدرضا شرفی مدیر کارگروه ماینینگ 
انجمن بالکچین ایران، ابراهیم نژاد رئیس گروه امنیت شبکه برق 
کشور، اسکندریان رئیس تعرفه گذاری توانیر و حامد نجفی رئیس 

اتحادیه در شرف تاسیس استخراج کنندگان رمزارز بودند. 
جلسه با سوالی شروع شد که فلسفه اینکه صنعت رمزارز و ماینینگ 
بعد از به رسمیت شناخته شــدن به عنوان یک صنعت، اینکه به 

عنوان یک دسته مجزا در نظر گرفته شد از کجا نشأت می گیرد؟
اسکندریان در پاسخ این سوال گفت: »این بحث، بحث مهمی است 
و نگران کننده از حیث اینکه به هر شکل در حال حاضر فضایی که 
رمزارز در کشورمان دارد باید دست به دست هم بدهیم تا شرایطی 
فراهم شود حداقل هزینه ها و زیان ها کمتر شود. در پاسخ به این 
سوال باید گفت این موضوع منحصر به ایران نیست. اگر ادبیات 
این موضوع را در دنیا نیز مالحظه کنید پدیده اســتخراج رمزارز 
یک پدیده جدید است حداقل از ســال 2011 که تجاری شد و 
استخراج کم کم به شکل یک حرفه که اســتفاده زیادی از برق 
می کند درآمده و ادبیات آن تولید شــده؛ چه در ابعاد دانشگاهی 
و چه عملیاتی و مقرراتی در دنیا، هرجا که اســتخراج کنندگان 
می خواهند حضور داشته باشند با چالش مواجه هستند. نزدیک 
به 60 درصد از استخراج رمزارز در دنیا در ایالت »سیچوآن« چین 
دارد انجام می گیرد. 10 درصد بقیه آن در دو ایالت »سین کیانگ« 
و »مغولستان داخلی« و 30 درصد بقیه در بقیه دنیا انجام می شود. 
بیشتر جاهایی که اســتخراج کنندگان برای استخراج مراجعه 
می کنند در اروپای شمالی، ایسلند، سوئد و در آمریکای مرکزی، 

آمریکای التین اســت و جاهایی که به خصوص برق آبی اســت. 
برخی از ایالت های آمریکا استخراج کنندگان خودشان تولید برق 
را از منابع برق آبی دارند. هر جا هم که این احتمال وجود داشت 
که اســتخراج کنندگان به آنجا مراجعه کنند دولت های محلی، 
شــهرداری ها و قانون گذاران آن منطقه، نگران تامین برق سایر 
مصرف کنندگان بودند و ازاین رو در این خصوص توجهاتی داشتند 
از حیث محدودیت تامین ظرفیت و بخشاً تعیین تعرفه های مصارف 
بسیار سنگین؛ یعنی این موضوع برخورد و مواجهه با پدیده مصرف 
برق توسط استخراج کنندگان رمزارز یک امر جهانی است و کشور 
ما به هر شکل از دو سه سال اخیر که ماینینگ دارد صورت می گیرد 
این نگرانی در صنعت برق به وجود آمد که به هر حال آن میزان 
ظرفیتی که باید به آن اختصاص پیدا کند و تحمیلی که به سایر 
مصرف کنندگان و ظرفیتی که نوعاً به خصوص ماه های تابستان 
محدود است به چه شکل باشد. جمع بندی نهایتا به اینجا رسید 
که تعرفه برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفا با دریافت انشعاب 
برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه های جدید خارج از شبکه 
سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان این صنعت با قیمت 
متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط 
وزارت نیرو تعیین می شود محاسبه و اعمال خواهد شد. بنابراین 
ما به عدد 965 تومان رسیدیم. این را ما به بازه 8 و 4 ماهه تقسیم 
کردیم که بازه ای که کمتر نگران ظرفیت شــبکه هستیم با یک 
عدد رقابتی تری - هرچند آن هم مورد انتقاد دوستان هست- در 
حال حاضر 965 تومان متوسط کل سال است. در 4 ماه خرداد و 
تابستان این قیمت در 2 ضرب می شود و 1930 تومان می شود و 
در 8 ماه بعدی سال 482 تومان می شود. مشخصا تعرفه گذاری و 
برخورد متفاوت نسبت به سایر مصرف کنندگان برق تکلیفی است 
که تصمیم هیات وزیران برای ما مقرر کرده و آن هم ناظر بر پیشینه 
و سابقه تاریخی در دنیا و مناسباتی بوده که منتهی به این تصمیم 

هیات وزیران شده است.« 
ابراهیم نژاد در ادامه گفت: »من از دیدگاه امنیت شبکه و پایایی 
شــبکه برق در این جلسه حضور دارم. توســعه ماینرها نباید به 
صورت سرطانی در شبکه شــود. آنگاه ما نمی توانستیم شبکه را 

مدیریت کنیم. به همین دلیل نظر من در جلسات این بود که باید 
به گونه ای مدیریت شده این صنعت و حوزه تشویق شود و به سمتی 
برود که کشورهای دیگر هم کردند. در روسیه چهار منطقه هست 
که در بحث هتلینگ فعال هستند. در کشورهای دیگر مثل کانادا و 
چین نیز به همین صورت. تعداد خاصی ماینر آنجا در حال فعالیت 
هستند. جالب اینجاست که من دعوت شدم به کمیسیون فرهنگی 
مجلس. یک نامه ای آمد و گفتند در مورد بحث ماینرهاست. آیا این 
ماینر فرهنگ است یا فرهنگ ماینر است که در کمیسیون فرهنگی 
آمده است؟ گفتند چون فضای مجازی ذیل کمیسیون فرهنگی در 
مجلس است این هم باید در کمیسیون فرهنگی بررسی شود. از 
دیدگاه صنعت برق ما مخالف این هستیم که این صنعت به صورت 

پخش و گسترده در کشور گسترش پیدا کند.«
نجفی در ادامه گفت: »روال باید این باشــد کــه قبل از تصویب 
مصوبات، نظر بخش خصوصی و نظرات کارشناسی گرفته شده 
و مسائل مطرح شود. دوســتان می گویند که موافق نیستیم این 
صنعت مانند غده سرطانی رشــد کند. با این نرخ برقی که شما 
گذاشتید سرطانی رشد خواهد کرد و من انتخابی ندارم بین سالم 
کار کردن و ناسالم کار کردن و من تنها یک انتخاب برای حیات 
دارم و آن ناسالم کار کردن است. باالی 400 مگاوات با هماهنگی 
مدیران شرکت توزیع و بقیه با برقی کیلوواتی 60 تومان و کمتر دارد 
ماین صورت می گیرد با برق آموزشی و فرهنگی و امسال آن و شما 
هم نمی توانید آن را اصالح کنید زیرا نرخی را نگذاشته اید که من 

بتوانم قانونی کار کنم. 
100 ترانس قدرت را شما سال آینده به دلیل باالنس برق از دست 
خواهید داد با این نرخ انرژی که شــما مقرر کرده اید. چرا؟ چون 
من صنعتگر راهی ندارم که قانونی کار کنم. در کشــور ما دولت 
ابتدای موضوع قرار گرفته و سهم زیادی و حسابی می خواهد. شما 
راهکاری جلوی پای فعاالن این صنعت قرار دهید. کدام بیزینس 
را شما می توانید 4 ماه خاموش کنید؟ چند نکته در مورد این نرخ 
وجود دارد. یکی این است که یکی بحث عمومی اقتصاد است که 
شما اول جریان قرار گرفته اید که این یک اشکال است. نکته دوم 
این است که معنای این نرخ ایجاد و بروز یک فساد سیستمی در 

وزارت نیرو است که اتفاقا تشویق به ایجاد رشد سرطانی در ساختار 
شبکه است. نکته سوم سودآور هم نیست. نکته چهارم این است که 
شرکت »بیت مین« بزرگ ترین فارم استخراج بیت کوین در تگزاس 
است. من قیمت برق آنها را ســوال کردم و به 3.3 سنت رسیدم. 
البته آنها پیشنهاد دادند که دســتگاه های شما را ببریم و هاست 
کنیم. در مورد 5 کشور قطر، قزاقستان، روسیه، چین و گرجستان 
را مطالعات میدانی کردیم. عدد رقابت ماینینگ برای هاستینگ 

در دنیا 4.9 سنت است.«
شــرفی در ادامه افزود: »از دید من یک بازی را راه انداخته اند. ما 
در جنگ علنی اقتصادی به سر می بریم. 30 دستگاه نظارتی در 
این حوزه نظر داده اند که خــود نیز زیرمجموعه دارند؛ یعنی تازه 
یک دســتگاه نظارتی دیروز به ما پیغام داد که بیایید و به ما این 
مطالب را ارائه کنید. شــما تا حاال کجا بودید؟ ما 4 سال است که 
در کشور درگیریم. دوســتان می گویند این صنعت را با صنایع 
دیگر از نظر مصرف انرژی قیاس کردند. شــما برای کدام صنعت 
در کشور قیاس کرده اید؟ بدعتی که دارد ایجاد می شود می تواند 

فراگیر شود و دامن همه صنایع را بگیرد. ما می گوییم این بدعت، 
بدعت اشتباهی است. شما دارید یک بدعت در صنعت کشورمان 
می گذارید. شما یک موضوع را کامال در مسیری اشتباه برده اید 
به دلیل اینکه تعرفه گذاری تان اشــتباه اســت. این فاصله ای که 
در تعرفه گذاری ایجاد می شود فســاد و رانت ایجاد می کند. این 
مدیریت ناصحیح شماست که این صنعت را فسادزا می کند. ما 
داریم از انتها وارد می شویم. مصرف نیازمند مدیریت است. ما باید 
بپردازیم به مدیریت هوشمند انرژی که نداریم. مدیر ما مقطعی 
است و برنامه ریزی مقطعی می کند تا مدیریتش تمام شود و نفر 
بعدی بیاید و سکان را بگیرد. این طرز تعرفه گذاری جز این حکایت 
ندارد. مدیریت غلط است. این زمانی که دوستان می گویند پیک 
مصرف است ما بیشترین ظرفیت مازاد تولید هم داریم. ما تقریبا 
از زمانی که آقای رجبی مشــهدی تریبون را به دست گرفتند ما 
اولین نشست خبری که داشــتند آمارها را از سایت وزارت نیرو 
 اســتخراج کردیم و ارائه دادیم؛ اما نتیجه آن، این شد که هفته 

بعد سایت مسدود شد.« 

فعاالن صنعت ماينينگ معتقدند تعرفه گذاری  اشتباه  برق از سوی دولت اين صنعت را فسادزا  می كند

رانت زایی  دولتی ها  در صنعت   رمزارز
در ميزگرد »صنعت ماينينگ و مديريت مصرف برق« مطرح شد: با اين نرخ كه وزارت نيرو تعيين كرده، سرطانی رشد خواهيم كرد

موضع گيری ناعادالنه وزارت  نيرو                                      مصائب قانون گذاری ماينينگ                                             بدعت گذاری اشتباه در صنعت ماينينگ                                         قانون ناشيانه در مورد رمزارزها
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