
کاهش امیدواری ها به حل و فصل مناقشات تجاری باعث ریزش بیشتر شاخص های بورسی 
جهان شد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، معامالت روز چهار شنبه بازارهای سهام جهان 
به مانند روزهای قبل کامال تحت تاثیر اخبار مربوط به چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا و جنگ تجاری بین چین و آمریکا قرار گرفت: جرمی کوربین، رهبر حزب کارگروعده 
داده است که در صورت پیروزی در انتخابات یک همه پرسی مجدد در خصوص برگزیت 
برگزار خواهد کرد اما بوریس جانسون، رهبر حزب حاکم محافظه کار در موضع گیری کامال 
متضادی گفته است که در صورت انتخاب مجدد، انگلیس را سی و یکم ژانویه از اتحادیه اروپا 
خارج خواهد کرد.مساله برگزیت که در دو سال اخیر به اصلی ترین عامل محرک بازارهای 
بورس و ارز اروپا تبدیل شده است با وجود چندین مرتبه تمدید مهلت خروج و توافقات اولیه 
به نتیجه ای نرسیده است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد محافظه کاران طرفدار خروج 
با توافق از حزب کارگر طرفدار برگزاری رفراندوم مجدد با اختالف اندکی پیش هستند هر 

چند که احتماال رای کافی برای تشــکیل دولت را نخواهند داشت.در معامالت بازارهای 
بورس در اروپا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند تا جایی که شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ریزش ۱.۷۵ درصدی تا ۷۱۵۸.۷۶ واحد پایین رفت، شاخص "کک ۴۰" بورس 
پاریس با کاهش ۱.۰۳ درصدی در ســطح ۵۷۲۷.۲۲  واحد بسته شد و شاخص "دکس 
۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۲۲ درصدی و ایســتادن در سطح ۱۲ هزار و 
۹۸۲.۲۸واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۲۲ درصد پایین 
رفت و به ۹۱۳۵.۷۰  واحد رسید.در حوزه جنگ تجاری نیز اخبار کامال ناامیدکننده ای به 
گوش می رسد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است این احتمال وجود دارد که 
رسیدن به فاز نخست توافق تجاری بین دو کشور به بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده موکول شود. ترامپ که برای شرکت در نشست رهبران ناتو به لندن سفر کرده است، 
در جمع خبرنگاران گفت: من هیچ محدودیت زمانی مشخصی برای رسیدن به یک توافق 

ندارم. چینی ها می خواهند همین حاال به توافق برسیم، باید دید چه می شود.شان اولیور، 
مدیر بخش سرمایه گذاری در موسسه " ای ام پی کپیتال اینوستمنت"-گفت: به نظر نکته 
مهم سخنان ترامپ این بود که وی گفت عجله ای برای رسیدن به توافق ندارد و این مساله 
می تواند روی محاسبات طرف چینی برای نیاز بیشتر امریکا به توافق تاثیر بگذارد.در وال 
استریت، همه شاخص ها ریزشی بودند تا جایی که شاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج"  
با ۱.۰۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در ســطح ۲۷هزار و ۵۰۲.۲۱ واحد بسته شد، 
شاخص "اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۶۶ درصد کاهش تا سطح ۳۰۹۳.۲۰ واحدی پایین رفت 
و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با کاهش ۰.۵۵ درصدی در 
سطح ۸۵۲۰.۶۵ واحدی بسته شد.از سوی دیگر در معامالت بورس های آسیا، شاخص 
"نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با کاهش ۱.۰۵ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۱۳۵.۲۳  
واحدی پایین رفت، شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با کاهش ۰.۹۹ درصدی 

به ۲۶هزار و ۱۳۰.۳۲  واحد رسید.در چین شاخص " شانگ های  کامپوزیت " با کاهش 
۰.۱۹ درصدی در سطح ۳۸۴۳.۷۷  واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند 
ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۱.۱۵ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۶۰۶.۵۱ واحدی 
به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن 
نزولی بود.جان هرمان، مدیر بخش نرخ بهره در موسسه " میتسوبیشی سکیوریتیز" گفت: 
شاهد کاهش حجم تولیدات در سراسر جهان هستیم. فکر نمی کنم در زمینه جنگ تجاری 
بین و آمریکا و چین نیز شاهد مذاکره ای جدی برای پایان دادن به این وضعیت تا انتخابات 

ریاست جمهوری سال آینده آمریکا باشیم.
در بازار طالی سیاه، هر بشکه نفت " وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۸۲  درصد افزایش به 
۵۶.۵۶  دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۰.۸۹  درصدی به ازای ۶۱.۳۶ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.

با آلودگی هوای پایتخت و سایر کالنشهرها، بار دیگر موضوع واردات یا تولید خودروهای هیبریدی 
به نُقل محافل تبدیل شده است. در این زمینه، عده ای از آن به عنوان راهکاری موقت و الزم یاد 
می کنند اما عده ای دیگر خواهان بررســی همه جوانب موضوع و پرهیز از تصمیم گیری های 
هیجانی و شتابزده هستند.صنعت خودرو در جهان به سمت توسعه خودروهای برقی و به ویژه 
هیبریدی در حال حرکت است؛ این موضوع از آمار مختلف نیز بر می آید؛ به طوریکه در سال 
۲۰۱۸ بیش از ۲.۵ درصد مجموع تولید خودرو در جهان متعلق به خودروهای برقی بود و این 
سهم همه ساله در حال افزایش است.این خودروها از دو منبع انرژی مختلف برای به حداکثر 
رساندن بازده استفاده می کنند.به گزارش ایرنا، موضوع واردات خودروهای هیبریدی و تعرفه 
و تسهیالت آن در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش بینی شده که اکنون در رفت و آمد بین 
مجلس و شورای نگهبان است.در این زمینه، »سعید باستانی«  سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس به ایرنا گفت:  هرچند توجه ویژه به خودروهای هیبریدی در قانون یاد شده تسهیل 
کننده واردات آن است، اما ممنوعیت واردات خودروها نیز از سوی شورای هماهنگی سران قوا 
به تصویب رسیده و تا زمانی که جزو اقالم ممنوعه وارداتی باشد، ارزبری این خودروها مانعی و 
اشکالی بر سر راه وارداتشان است.»کورش مرشد سلوک« رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
نیز در این زمینه می گوید: رایزنی ها و مذاکرات این انجمن با مجلس شورای اسالمی و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودروهای هیبریدی از حدود یک ســال پیش تاکنون 
ادامه دارد.وی به ایرنا گفت: این روزها مجلسی ها درگیر مباحث انتخابات و وزارت صنعت نیز 
درگیر موضوع سهمیه بندی بنزین و آثار مترتب بر آن هستند؛ به همین دلیل موضوع واردات 
خودروهای هیبریدی به حاشیه رانده شده است، اما کارشناسان مربوطه در حال بررسی شرایط 
آن هستند.مرشد سلوک به مصوبه شورای سیاستگذاری سران سه قوه اشاره کرد که خودرو را در 
گروه دهم ممنوعیت وارداتی قرار داده، اما هیچ گاه تصریح نکرده که واردات خودرو ممنوع است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بیان داشت:  با توجه به مقطعی بودن تصمیم گیری های این 
شورا، امید می رود ممنوعیت واردات خودروها به ویژه خودروهای هیبریدی که این روزها متاثر از 
مساله گرانی و سهمیه بندی بنزین و همچنین آلودگی هوای کالنشهرها اهمیت آن بیش از پیش 
مشخص شده، برداشته شود.»مهناز رمضانی« کارشناس خودروهای هیبریدی نیز به ایرنا گفت: 
آنچه در قانون ساماندهی خودرو به آن اشاره شده، وضع تعرفه پنج درصدی بر واردات خودروهای 
هیبریدی است که اکنون بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است.وی یادآور شد: در 
روزهای گذشته نمایندگان مجلس به اتفاق آرا تاکید بر واردات خودروهای هیبریدی داشتند و 
حتی برخی از آنان خواستار دخالت شورای شهر بر تردد نکردن خودروهای با عمر بیش از ۱۰ سال 
در سطح شهرها شدند.رمضانی خاطرنشان کرد:  فراهم شدن زیرساخت های تردد خودروهای 

هیبریدی از سوی دولت تا پنج سال آینده، از دیگر شروطی است که در طرح ساماندهی صنعت 
خودرو به آن اشاره شده است.با وجود مطالب بیان شده، اما برخی کارشناسان معتقدند هرچند 
توسعه استفاده از خودروهای هیبریدی می تواند به عنوان یک راهکار موقتی مطرح باشد، اما 
به هیچ وجه به عنوان یک اولویت مطرح نیست.»امیرحسن کاکایی«  عضو هیات علمی گروه 
مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایرنا گفت: بررسی ها حاکی است که کشورهای موفق 
در تولید و توسعه خودروهای هیبریدی، ابتدا نظام حمل و نقل عمومی شان را توسعه داده اند.وی 
گفت:  فراموش نکنیم پایه قیمتی این خودروها باالست و تسهیل واردات یا تولید آنها در داخل 
کشور می تواند به افزایش قیمت خودروها بیانجامد.این استاد دانشگاه بیان داشت:  اگر دولت به 
دنبال کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی است، پیشنهاد می شود آن را برای توسعه مترو 
و حمل و نقل عمومی هزینه کند که تبعات مثبتی به دنبال خواهد داشت.وی یادآور شد:  این 
خودروها از نظر فناوری نیز وابستگی باالیی برای کشور ایجاد می کنند و تکنولوژی ساخت آنها 
محدود به کشورهایی خاص است و دستکم تا ۱۰ سال وابستگی برای کشور ایجاد می کنند؛ بر 
این اساس واردات کامل یا تولید این خودروها در شرایط کنونی که در میانه یک جنگ اقتصادی 
به سر می بریم منطقی نیست.کاکایی با اشاره به سطوح مخلف خودروهای هیبریدی، تاکید کرد:  
اگر مجموعه حاکمیت و دولت به این نتیجه برسد که استفاده از این خودروها به نفع کشور است، 

پیشنهاد می شود خودروهای داخلی با یک سطح حداقلی هیبریدی شوند تا با کاهش مصرف 
سوخت به ویژه در کالنشهرها، به کاهش آلودگی هوا بیانجامد.وی در عین حال هرگونه تصمیم 
گیری در این زمینه را منوط به انجام کار کارشناسی برشمرد و با یادآوری برنامه ریزی برای توسعه 
خودروهای دوگانه سوز در کشور، خاطرنشان کرد:  در آن زمان با تصمیمی هیجانی مقرر شد در 
مدت پنج سال ۳۰ درصد تولید خودرو در کشور سی. ان. جی سوز شود؛ تصمیمی که تبعاتی نیز 
به دنبال داشت.این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در آن زمان شاهد بودیم به دلیل رشد 
ناگهای تقاضای دوگانه سوز شدن خودروها، قیمت مخازن سی ان جی در جهان ۳.۵ برابر شد و 

همچنین زیرساخت های الزم برای تامین گاز آنها فراهم نبود.

فعال برنامه ای برای واردات خودروهای هیبریدی وجود ندارد
این در حالی است که »مهدی میراشرفی« رئیس کل گمرک روزهای گذشته در این زمینه اعالم 
کرد:  تصمیم حال حاضر مسووالن بر منع واردات خودرو است و تفاوتی هم بر نوع خودروهای 
لوکس یا هیبریدی ندارد.وی بیان داشت: تا زمانی که با مضیقه ارزی روبه رو باشیم، هیچ وارداتی 
در زمینه کاالهای لوکس انجام نخواهد شد.مطابق ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، تعرفه 

واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر خواهد شد.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید یک کانال مالی مشترک 
میان ایران و سوییس برای مبادله کاالهای بشردوستانه راه اندازی 
خواهد شد.فریال مستوفی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
براساس صحبت های مارکوس الیتنر، سفیر سوییس در ایران، 
این کانال مالی در آینده نزدیک کار خــود را آغاز خواهد کرد.

به گفته وی، حوزه اصلی فعالیت این کانال در مبادله کاالهای 
بشردوستانه همچون دارو، تجهیزات پزشکی و محصوالت غذایی 

تعریف شده است.وی خاطرنشان کرد: همچنین سفیر سوییس 
گفته که این کانال مالی رقیب یا جایگزین اینستکس نخواهد 
بود و در صورت راه اندازی، ســاز و کار متفاوتی خواهد داشت.

به گزارش ایســنا، با خروج دولت آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که همچنان از توافق هســته ای دفاع می کند و آماده 
است که در مسیر کاهش فشار تحریم ها به ایران کمک کند.با 
وجود وعده های رهبران سیاســی اروپا و راه اندازی اینستکس، 

عمال اروپا در حمایت از برجام هیچ اقدام جــدی انجام نداده و 
بسیاری از شرکت های اروپایی در این مدت حاضر به همکاری 
با ایران نشده اند.جدیدترین آمارها از وضعیت تجارت ایران در 
سال جاری نشــان می دهد که میزان تجارت مشترک ایران و 
اروپا به شــکل قابل توجهی کاهش یافته و تنها آلمان در جمع 
 پنج کشــوری که بیشــترین صادرات به ایــران را دارند، باقی

 مانده است.

رینگ بورس انــرژی تا دقایقــی دیگر درحالی میزبــان انواع 
فرآورده های نفتــی خواهد بود که طبق آخریــن اخبار، ایران 
در این هفته توانسته برای نخســتین بار از طریق بورس انرژی 
۲۰۰ هزار تن بنزین به افغانســتان صادر کند.به گزارش ایسنا، 
از ســاعت ۱۲ امروز )چهارشــنبه( ۲۰ هزار تن برش سنگین 
هلدینگ پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، ۱۲۰ هزار تن بنزین 
با اکتان ۸۷ طی چهــار محموله، ۲۲۰ هزار تــن نفت گاز طی 
شــش محموله، ۶۰۰۰ تن بنزین با اکتان ۹۱ طی دو مرحله، 

۷۵ هزار تن بنزین اکتان ۹۵)بنزین سوپر( در دو محموله، ۷۰ 
هزار تن نفتای سبک پاالیشــگاه نفت آبادان، ۴۰۰۰ تن حالل 
۴۰۲ پاالیــش نفت کرمانشــاه، ۳۰۰۰ مترمکعب حالل ۴۰۲ 
پاالیشــگاه نفت بندرعباس برای معامله روانه رینگ بین الملل 
بورس انرژی ایران می شــود.فرآورده های نفتی، طبق اطالعیه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در روزهای دوشنبه، 
سه شــنبه و چهارشــنبه هر هفته در رینگ صادراتی بورس 
انرژی عرضه می شــود. البته فاصله های عرضه پیش از این دو 

روز یک بار بود اما به دلیل اســتقبال تجار و خریداران، در حال 
حاضر فاصله عرضه به یک روز کاهش یافته اســت.تنور بورس 
انرژی درحالی در داخل کشور داغ شده است که از سوی دیگر 
برای نخســتین بار جمهوری اســالمی ایران از طریق بورس 
انرژی توانسته ۲۰۰ هزار تن بنزین با کیفیت را در هفته جاری 
صادر کند و سهم بازار را بگیرد.افغانستان پیش از این عمدتا از 
 ایران، نفت گاز و گاز مایع وارد و بنزین خود را از ترکمنســتان 

تهیه می کرد.

کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت، با اشاره به آمار های رو به افزایش افراد مبتال 
به آنفوالنزا در کشور، گفت: طبق آمار ها تا شنبه هفته جاری 
۵۶ نفر جان خود را در اثر آنفوالنزا از دست داده اند که به طور 
حتم این آمار اکنون بیشتر شده است.وی با بیان اینکه اعالم 
آمار ها در خصوص مبتالیان به آنفوالنزا به صورت هفتگی پس 
از تجمیع در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ابتدای هر هفته 
اعالم می شود، افزود: در حال حاضر با تقاضای کاذب در دریافت 

واکسن آنفوالنزا مواجه هســتیم در صورتی که باید این نوع 
واکسن در فصل استاندارد خود تزریق می شد.جهانپور با تاکید 
بر اینکه تزریق واکسن آنفوالنزا در فصل شیوع و اپیدمی بیماری 
به ویژه در گروه های پرخطر کارایی چندانی ندارد، تصریح کرد: 
در هیچ کجای دنیا برای همه واکسن آنفوالنزا تزریق نمی شود 
در ایران نیز فقط افراد پر خطر باید دریافــت کننده این نوع 
واکسن باشــند.وی همچنین در خصوص اثرگذاری واکسن 
آنفوالنزا، گفت: تا دو هفته بعد از تزریق واکسن مصونیتی برای 

فرد نداشته و به افراد کمکی نمی کند بلکه دو ماه پس از تزریق 
این نوع واکسن می توانیم پیک اثر آن را شاهد باشیم.جهانپور 
با تاکید بر اینکه زمانی که نگرانی ایجاد می شود همه به سمت 
واکسن زدن حرکت می کنند، افزود: در ماه های گذشته واکسن 
وجود داشت و افراد دریافت کردند مقدار دیگری هم که وجود 
دارد برای گروه های پرخطر استفاده می شود.وی با بیان اینکه 
توزیع واکسن آنفوالنزا کنترل شده خواهد بود، تصریح کرد: اگر 

نیاز باشد مجددا واردات این نوع واکسن رخ خواهد داد.

رئیس ســازمان امور مالیاتی با ابالغ بخشنامه ای بر عدم 
شــمول مالیات و عوارض نسبت به ســود سپرده گذاری 
در بانک ها و موسســات مالــی و اعتبــاری، تاکید کرد. 
 امیدعلــی پارســا در بخشــنامه ای بــه امــور مالیاتی

  شــهر و اســتان تهــران، مدیــران کل مالیــات بــر 
 ارزش افــزوده شــهر و اســتان تهــران، مدیــرکل

 امور مالیاتی مودیــان بزرگ و مدیــران کل امور مالیاتی 

استان ها موضوع عدم شــمول مالیات و عوارض نسبت به 
سود سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
 را ابالغ کرد.در این بخشــنامه آمده است: نظر به سواالت 
 مکــرر ادارات کل امــور مالیاتــی در خصــوص
  شــمول یا عــدم شــمول مالیــات و عــوارض ارزش
 افزوده نسبت به ســود دریافتی ســپرده های اشخاص 
 نــزد بانک هــا و یا موسســات مالــی و اعتبــاری مقرر 

مــی دارد: از آنجایــی که بــه موجــب مــاده ۱ قانون 
 مالیــات بــر ارزش افــزوده عرضــه کاالهــا و ارائــه
  خدمــات در ایــران مشــمول مالیــات بــر ارزش
 افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص 
از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و یا 
فاقد مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی 

گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاد شده خواهد بود.

بورس های جهانی ریزش کردند

واردات خودروهای هیبریدی، پشت چراغ قرمز محدودیت های ارزی

کانال مالی ایران - سوئیس راه اندازی می شود

تقاضای کاذب برای دریافت واکسن آنفوالنزا شکل گرفته استصادرات ۲۰۰ هزار تن بنزین به افغانستان از طریق بورس انرژی

سود  سپرده گذاری مشمول مالیات و عوارض نیست
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هدف  مصوبه هیات وزيران درباره رمزارز 
ايجاد انحصار و رانت است

مصوبه دولت   فعاالن  را  به  سمت  
قانون گريزي، ماينینگ  پراكنده  و  استفاده   

ناصحیح   از انشعابات   برق   سوق  مي دهد

نفس هاي صنعت 
 ماینینگ 

به  شماره  افتاد

تهران  از 
طرح  ملی 
مسکن  حذف 
نشده  است

وزير راه: 
 تحریم ها  را   

بردارند، یک  ساعت 
 بعد با ترامپ

 دیدار  می کنم
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

ايرادات  طرح
 سهمیه بندی بنزين

 نیاز  دولت  به  منابع  
جديد  درآمدی

افزایش قیمــت بنزین به 
عنوان طرحی مطرح شد 
که می تواند جلوی قاچاق 
آن را بگیــرد در حالی که 
 تعیین قیمت در این ســطح دور از انتظار بود. 

راه حلی که می توانست...

  علی سعدوندی، اقتصاددان

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی

ادامه  د ر صفحه2

متن کامل  د ر صفحه2
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كارشناسان  معتقدند  اثر منفی گرانی بنزين بر بازارها  به طور كامل تخلیه نشده است

بازارها  با  دستور تنظیم نمی شوند
صفحه2

صفحه3

دولت  به  دنبال
 کسب  درآمد  از کوله بران

ثبت سفارش  تعرفه های  مجاز  برای  کوله بران   

در  سامانه   جامع   تجارت   فراهم   شد

»شــیپور«  و »دیوار« موفق شــده اند تــا فاصله 
 بیــن ثبــت آگهــی تــا انجــام معامــالت را به 
»ســاعت« هــا و »دقیقه« هــا کاهــش بدهند 
 اما ایــن نکتــه شــاید تنها نکتــه مثبــت این 
سایت ها باشــد چراکه اتفاقاتی را شــاهد بوده ایم 
که اعتراضات و شــکایات زیادی را در رابطه با این 
سایت ها به خصوص ســایت دیوار به راه انداخته 
 اســت. در ســایت دیــوار کمتــر نظارتــی روی 
آگهی های منتشــر شــده صورت مــی گیرد که 
دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است. در این سایت 

از اسلحه گرفته تا دستگاه های...

ســخنگوی دولت گفت: وزیر کشــور در نامه ای 
محرمانه بخشی از خســارات مالی وارد به مردم را 
اعالم کرد که این خسارات جبران خواهد شد؛ البته 
این فقط بخشــی از خسارات اســت و جمع بندی 
 در مورد خسارات دستگیرشــدگان و مجروحان و 
کشته شــدگان در حال انجام است؛. البته این آمار 
باید تفکیک شود. علی ربیعی اظهار کرد: در بودجه 
۳۰ میلیارد دالر برای تامین مالی خارجی برای حوزه 
دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. ۱۰.۵ میلیارد 
دالر نیز برای تامین کاالهای اساســی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیز مشخص شد. ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز 
برای طرح های عمرانی اختصــاص یافت.وی ادامه 

داد: معافیت...

وزارت ارتباطات در احراز هویت 
سیم کارت ها  کم کاری  می کند

دود  سیم  کارت های  بدون 
هویت در چشم کسب و کارها

لنا
/ ای

س
عک

نهایی شدن   بررسی  بودجه  
با سقف ۴۸۰  هزار میلیارد



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر راه: 
تهران از طرح ملی مسکن حذف 

نشده است
 وزیر راه و شهرســازی درباره حدف تهران از 
طرح ملی مســکن گفت که این خبر تکذیب 
شده است و صحت ندارد. وی ادامه داد: تهران 
مقیاس بزرگ اســت و نمی توان آن را نادیده 
گرفت. با توجه به قیمت تمام شــده و جامعه 
هدف ما باید مدنظر باشد و برای آن برنامه های 
متنوع داریم و بر اساس آن باید اقدام شود.وزیر 
راه و شهرســازی گفت: کمیسیون مشترک 
ایران و قرقیزســتان در حال برگزاری است و 
امروز نشســت اختتامیه را خواهیم داشت و 
اسناد امضا و مبادله می شود. نکته متمایز در 
این نشست این اســت که با تعرفه ترجیحی 
برای اقالمی که در اوراســیا امضــا کردیم و 
قرقیزستان هم عضو اوراسیاست یک فرصت 
کم نظیری برای ما به وجود می آورد که بتوانیم 
با کشور قرقیزستان توســعه تجارت داشته 
باشــیم و از این طریق به کشــورهایی که با 
این کشور در ارتباط هســتند تعامل برقرار 
می کنیم.اسالمی درباره توســعه ترانزیت و 
برقراری خط پرواز مســتقیم میان دو کشور 
اظهار کرد: این مســاله از ضروریات اســت و 
یکی از شرکت های ایرانی پرواز خودش را به 
طور مستقیم و از دوشنبه تاجیکستان انجام 
می دهد، ایرالین های ما که به بیشکک پرواز 
می کنند از آنجا به نقــاط مختلف می توانند 

مسافرگیری کنند.
اســالمی درباره حدف تهــران از طرح ملی 
مسکن گفت که این خبر تکذیب شده است 

و صحت ندارد.

خبر

شوک بنزینی به بازارهای مالی 
در حالی با اقدامات دســتوری 
دولت به طور موقت مهار شده 
است که کارشناسان معتقدند 
برای ایجاد آرامــش واقعی در 
بازارها، دولت باید منابع درآمدی جدید ایجاد کند.وضعیت 
بازارهای مالی طی چند روز گذشــته حاکی از نوسانات این 
بازارها و روند افزایشی قیمت ها اســت. البته سیاست های 
دســتوری دولت در بازار ارز، تا حدی این نوســانات را مهار 
می سازد. اما ماندگار نیست. برای مثال قیمت سکه تمام  بهار 
آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت به ۴میلیون و ۴۰۶ هزار 
تومان، طالی ۱۸عیار هم ۴۴۱هــزار و ۴۰۰ تومان و قیمت 
دالر در بازار آزاد به ۱۲هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است و آینده 
بازارها نیز مبهم است. معلوم نیست افزایش قیمت بنزین تا 
چه اندازه بتواند کسری بودجه دولت را جبران کند؟ از سویی 
دولت هنوز سیاست اصالح ساختار نظام مالیاتی را برای ایجاد 
منابع جدید درآمدی که به نظر مهم ترین منابع قابل اتکاء 
دولت در شرایط فعلی هســتند را انجام نداده است و اینکه 
کی و چه زمانی انجام خواهد شد؟ مبهم است.کاهش شدید 
درآمدهای نفتی و قطع امید از آن برای مدیریت اقتصاد کشور  
با وجود کسری بودجه، افق چندان روشنی را برای بازارهای 
مالی ترســیم نمی کند. از طرفی کنترل دستوری بازارها به 
اعتقاد کارشناسان اگرچه در کوتاه مدت شاید نتیجه بدهد، 

اما در بلندمدت پاسخ گو نیست. چرا که قیمت ها در بازارهای 
طال و ارز تابع عوامل بنیادینی مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی، 
نرخ نقدینگی و… اســت و دولت برای بهبود شاخص های 
کالن اقتصادی باید گام های عملیاتــی بردارد. از جمله این 

اقدامات اصالح ساختار مالیاتی در کشور است که هنوز نهایی 
نشده است. همچنین دولت باید در خصوص رشد نقدینگی 
مراقب باشد. به عنوان مثال کسری بودجه دولت نباید از طریق 
افزایش پایه پولی و یا چاپ پول صورت بگیرد و کارشناسان 

خطرات این کار را برای ســال آتی به دولت هشدار داده اند. 
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی تاکید کرده رویکرد 
»تنظیم بازاری« بدون توجه به ریشه های اقتصاد کالنی تورم 

به مبارزه با گران فروشی می پردازد.

کارشناسان معتقدند اثر منفی گرانی بنزین بر بازارها به طور کامل تخلیه نشده است

بازارها  با  دستور تنظیم نمی شوند

سخنگوی دولت اعالم کرد
نهایی شــدن بررسی بودجه با 

سقف ۴۸۰هزار میلیارد
سخنگوی دولت گفت: روز گذشته وزیر کشور در 
نامه ای محرمانه بخشی از خسارات مالی وارد به مردم 
را اعالم کرد که این خسارات جبران خواهد شد؛ البته 
این فقط بخشی از خسارات است و جمع بندی در 
مورد خسارات دستگیرشدگان و مجروحان و کشته 
شدگان در حال انجام اســت؛. البته این آمار باید 
تفکیک شود.به گزارش ایســنا، علی ربیعی اظهار 
کرد: در بودجه 3۰ میلیــارد دالر برای تامین مالی 
خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته 
شــد. ۱۰.5 میلیارد دالر نیز برای تامین کاالهای 
اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشخص شد. ۶۰ هزار 
میلیارد تومان نیز برای طرح های عمرانی اختصاص 
یافت.وی ادامه داد: معافیت مالیاتی کارمندان نیز از 
دو میلیون و ۷5۰ هزار تومان به سه میلیون تومان 
رسید. درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد 
که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به دست 
آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که 
فرار مالیاتی دارند.سخنگوی دولت درباره اظهارات 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه از صبح جمعه از گرانی 
بنزین اطالع پیدا کرده بود، تصریح کرد: صحبت 
رئیس جمهور به معنای سلب مسئولیت از خود نبود 
بلکه تفویض اختیار به شورای امنیت کشور بود؛ زیرا 
اجرای این طرح به وزارت کشــور و شورای امنیت 
محول شده بود و روز و ساعت اجرای این طرح نیز به 
شورای امنیت واگذار شده بود.ربیعی در پاسخ به این 
پرسش که چرا آمریکا وزیر ارتباطات را تحریم کرد، 
گفت: ظریف به این دلیل تحریم شد که تاثیر خوبی 
بر افکار عمومی دنیا داشت و هر کسی که تاثیرگذاری 

داشته باشد تحریم می شود. 

خبر
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ثمانه نادری
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تداوم رشد قیمت سکه در بازار
بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز )چهارشنبه( با افزایش حدود ۱۲۰هزار تومانی نسبت به دیروز به چهار میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید.همچنین 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران به چهار میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسید.عالوه براین نیم سکه نیز دو میلیون و ۳۷۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۳۹ 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۰۹ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۴۴۸ هزار تومان و هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۹۴۴ هزار تومان به فروش رسید.

نرخ اونس طال در بازارهای جهانی نیز با رشد حدود ۱۱ دالری به یک هزار و ۴۷۴ دالر معامله رسید.

نیاز دولت به منابع جدید درآمدی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر بانک مرکزی برای مهار التهابات در بازار ارز سیاست هایی را در پیش گرفته که البته دستوری نیست. برای مثال مقرراتی وضع کرده تا انگیزه برای بازگرداندن 
ارزهای صادراتی بیشتر شود، تقاضای ارزی را با کاهش واردات، محدود کرده و محدودیت هایی برای تراکنش های مالی ایجاد کرده تا تقاضای سفته بازی را مهار کند. بنابراین 
بانک مرکزی از این طریق و نه به شکل دستوری سعی در مهار التهابات بازار داشته است. اما در رابطه با سایر بخش ها، شاید اینطور نباشد. برای مثال سیاست دولت در قبال قیمت 
برخی از خدمات دستوری است.قیمت کرایه تاکسی ها به صورت دستوری مهار شده و پیش بینی می شود در آینده افزایش پیدا کند. وضعیت قیمتی  برخی از کاالها به جز 
کاالهای اساسی که با ارز دولتی تامین می شود، نیز همین طور است. طبیعتا افزایش هزینه حمل و نقل روی بازارها اثر دارد.بنابراین علی رغم ظاهر شدن تبعات گرانی بنزین در 
بازارها، هنوز اثر منفی گرانی بنزین بر بازارها به طور کامل تخلیه نشده است. حاال دیگر  برای اینکه بگوییم دولت چه کاری باید انجام دهد؟، دیر شده است. چرا که بیشتر اقدامات 
در اقتصاد جنبه پیشگیرانه دارد. یعنی باید بگوییم دولت چه کاری دولت چه کاری نباید انجام بدهد. اما حاال که تصمیم نادرست افزایش قیمت بنزین گرفته شده، راهکار چندانی 
پیش روی دولت نیست. دولت یک تصمیم غلط گرفته که باید تبعات آن را هم قبول کند. همان اشتباهی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد. بنابراین راه حل اقتصادی ای 
که کم هزینه باشد، وجود ندارد. مگر اصالحات ساختاری بزرگ.غیر از افزایش قیمت بنزین آنچه وضعیت را نسبتا پیچیده تر کرد، اعتراضات مردم  بود که جو  روانی را تشدید کرد. 
برخورد با اعتراضات نیز موجی از ناامیدی را در جامعه تزریق کرد که آثار منفی دارد. از سوی دیگر با فشار هزینه هایی روبه رو هستیم که به طور کامل در بازارها تخلیه نشده است. 
با این حال اگر جو روانی کنترل شود، تورم ناشی از فشار هزینه ها خیلی شدید نخواهد بود.نکته مهم دیگر کسری بودجه است که به تبع وضعیت بازارهای مالی را به هم خواهد 
ریخت. دولت سعی کرد با سیاست نادرست افزایش قیمت بنزین، این کسری را جبران کند. اما اگر پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفری که گفته شده، ادامه دار باشد، منابع حاصل از 
افزایش قیمت بنزین حتی بابت این کار ممکن است کافی نباشد، چه برسد به اینکه دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق آن جبران کند. ممکن است این کسری از طریق چاپ 
پول انجام شود که البته اثرات آن بالفاصله ظاهر نمی شود و شاید در اواخر سال بروز کند. مهم ترین راهکار پیش روی دولت برای حل این مشکالت، مبارزه با فاسد و فساد است که 
به تبع درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد. یک بعد این مبارزه جلوگیری از فرار مالیاتی است. یعنی همزمان با دستگیری فاسدان باید با کسانی که قوانین رو در رو 
می زنند و حقوق دولت را نمی پردازند، مقابله کرد. راه حل های دیگری هم وجود دارد که البته در شرایط فعلی که دولت اعتبار خود را از دست داده، شاید قابل عملیاتی شدن نباشد. 
طی مدت اخیر قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده که باید کامل شود. اما دولت همراهی نمی کند. به نظر می رسد بین این دو قوه تقابل وجود دارد و تا مادامی 

که سران قوا در مبارزه با فاسد و فساد همراه نباشند، مشکالت موجود حل نمی شود.

ادامه سرمقاله
برای جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت و بنزین 
به کار آید تعیین سطح قیمتی مطابق با کشورهای 
همســایه بود. همچنین باید دو مسئله را در نظر 
داشــت و آن اینکه قیمت انرژی پایین و درآمد 
ســرانه پایین یا قیمت انرژی باال و درآمد سرانه 
باال. در حال حاضر قشــر متوســط که بیشترین 
آمار را در کشور دارند با درآمد سرانه نسبتا پایین 
توانایی پرداخت این قیمت را برای سوخت ندارند 
و این طرح طرحی خواهد شد برای حذف طبقه 

متوســط. همچنین اینکه دولت اعالم می کند 
افزایش درآمــد از محل بنزین بــه خانواده های 
ایرانی پرداخت خواهد شد در حالی که این طرح 
هنوز درآمدزایی نداشته در همان روزهای نخست 
اعالم آن یارانه معیشــتی ماه اول را پرداخت می 
کنند حاکی از این اســت که از منابع دیگر برای 
اجرای این طرح اختصاص یافته است که بار مالی 
این قضیه برای کشور بسیار گران تمام خواهد شد.

درست اســت که دولت برای جلب اعتماد مردم 
دســت به این حرکت زد اما اگر به تبعاتی که در 
آینده دارد توجه شــود نمی توان ایــن اقدام را 
توجیه کــرد. گرچه توزیع این کمک معیشــتی 
به مردم را می تــوان در جهت عدالت دانســت 
اما به هیچ عنــوان کافی نیســت. تنخواه دولت، 
اســتقراض از بانک مرکزی به چاپ اســکناس 
و افزایش نــرخ تورم به دلیــل افزایش نقدینگی 

منجر خواهد شد که در شرایطی که امروز اقتصاد 
ایران درآن قرار دارد حرکت درســتی به شــمار 
 نمی آید. بنابراین دولت در نهایت ســاده ترین و 
دم دستی ترین اقدام و راه حل را که سهمیه بندی 
باشــد انتخاب و اجرا کرد. این در حالی است که 
مصرف سوخت به دلیل نرخ ارزان، طی سال های 
اخیر باال بوده و هســت به این معنا که با توجه به 
محدودیت های موجود بر ســر راه ظرفیت تولید 
 سوخت در کشــور، دولت باید برای این مشکل

 چاره ای پیدا می کرد.

ایرادات طرح سهمیه بندی بنزین



3 اقتصاد
ایران
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شــیپور و دیوار موفق شــده اند تا فاصله 
 بین ثبت آگهی تا انجــام معامالت را به 
»ساعت« ها و »دقیقه« ها کاهش بدهند 
اما این نکته شــاید تنها نکته مثبت این 
سایت ها باشد چراکه اتفاقاتی را شاهد بوده 
ایم که اعتراضات و شکایات زیادی را در رابطه با این سایت ها بخصوص 
 سایت دیوار به راه انداخته است. در سایت دیوار کمتر نظارتی بر روی 
آگهی های منتشــر شــده صورت می گیرد که دردسرهای زیادی 
را ایجاد کرده است. در این ســایت از اسلحه گرفته تا دستگاه های 
استخراج رمز ارز و اجاره بادیگارد و آگهی های مستهجن و ماساژ و... در 

این سایت تایید و منتشر می شوند.  مسئوالن و متولیان این امر بارها و 
بارها در این رابطه هشدار داده اند و در رابطه با لزوم برخورد با انتشار این 
آگهی ها اظهار نظر کرده اند اما چرا تا به امروز به صورت جدی اقدامی 
علیه این سایت ها انجام نمی شود. چرا کسی با دیوار برخورد نمی کند. 
در گزارش های منتشر شده در رابطه با درآمدزایی این سایت از محل 
انتشار آگهی آمده است گردش بازار دست دوم توسط این سایت در 
سال گذشته ۹ میلیارد دالر اعالم شده است. البته حسام آرمندهی 

موسس و مدیرعامل این سایت گفته است که با دو مدل بزرگی این 
بازار تخمین زده شده. گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ ارزش آن را 
۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گزارش دیوار در سال گذشته 
۹ میلیارد دالر. اما این بزرگی و ظرفیت این بازار است و به هیچ وجه به 
معنای درآمد یا سود دیوار نیست. ما سهمی از این معامالت نداریم و 
از نحوه و کیفیت نمایش آگهی ها درآمد ایجاد می کنیم.به هر ترتیب 
درآمد زیادی از این سایت کسب می شود و البته که این مدل از کسب 

و کار نیاز بازار کشور است اما باید زیر سایه نظارت ها و کنترل ها با 
قوانین بازدارنده و مختص به این کسب و کارها فعالیت ادامه پیدا کند. 
برخورد قضایی که هر از چندی تنها هشدار آن را در خبرها انعکاس می 
دهند راه چاره افزایش شکایات و کالهبرداری ها نیست و تا به امروز نیز 

نتیجه های نداشته است. 
چندی پیش نیز رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایت های 
دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به 

بحث امنیت، به درآمد توجه می کنند. سردار سید کمال هادیان فر 
درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه 
و... در سایت های مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود 
استفاده مردم از این سایتها )دیوار، شیپور و...( تخلفات و خالفهایی در 
آن روی می دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران 
بی هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخالقی و ... 
که به مدیران آنها تذکرات الزم ارائه شده است. رئیس پلیس فتا ناجا 
با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می گیرد، بیشتر از 
مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی 
اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، 
به درآمد توجه می کنند. هادیان فر متذکر شد: به مدیران این سایتها 
)دیوار و شیپور( اعالم کردیم اگر اصالحات الزم را صورت ندهند، با 

آنها برخورد قضایی می شود.

وزارت ارتباطات در احراز هویت سیم كارت ها  كم كاری  می كند

دود  سیم کارت های  بدون  هویت در چشم کسب و کارها

 ثبت سفارش تعرفه های مجاز برای كوله بران 
در سامانه جامع تجارت فراهم شد

دولت به دنبال کسب
درآمد  از کوله بران

دولت در برابر تخلفات فضای مجازی جدی تر عمل کند
علی عابدینی، وکیل پایه یک دادگستری

سایت ها و کسب و کارهای اینترنتی باید تابع قوانینی باشند که از سوی حاکمیت مانند تمام قوانینی که برای کسب و کارهای فیزیکی نوشته شده است باشند. یکی از  دالیل مشکالت 
ایجاد شده در همین رابطه است که قوانین مرتبط با فعالیت این کسب و کارها یا وجود ندارد و یا آنقدر دیر نوشته شده اند که کسی از آن حرف شنوی ندارد. بنابراین باید سازوکار برخورد 
با جرایم در این زمینه اصالح شود و قوانین مرتبط با فعالیت های این کسب و کارها تدوین شود. البته الزم است اشاره شود که این قضایا با فقط با اقدامات نرم و به اصطالح فرهنگی قابل 
حل نیست و باید مکمل اقدامات سخت و بالعکس باشند. بر خالف آن چه که رایج شده اقدامات سخت در توان دولت هرگز انجام نشده و بعضا محدود و نمایشی بوده است. این که می 
گویند اقدامات سخت جواب نداده است غلط است چون اصال به صورت جدی اقدام سخت انجام ندادند و یا نمی خواهند انجام دهند.  بله درست است که مدلینگ یک شغل تعریف شده 
ای نیست و فعالیت های افراد در این حوزه بدون جواز کسب هست و هیچ مجازات قانونی هم برای آن در قانون ذکر نشده بنابراین بسیاری  از این خال  قانونی سو استفاده می کنند که 
دلیل آن را در باال توضیح دادیم. نبود قانون و نبود تمایل برای برخورد با این فعالیت ها. قوانین ناقصی که در این زمینه وجود دارد توانایی برخورد را آنطور که باید ندارد و باید برای تدوین 
قوانین کامل دست به کار شد. به عنوان مثال در این رابطه فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای می گوید که هرکسی به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا 
فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت منجر شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا 

جزای نقدی از پنج تا 4۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اما این قانون هم آنطور که باید قابلیت اجرا نداشته و نتیجه ای از آن دیده نشده است. 

تالش کردیم مسووالنه عمل کنیم
حسام آرمندهی، موسس و مدیرعامل سایت دیوار

کسب و کارهای خرید و فروش کاال در تمام دنیا کسب و کارهای پرطرفداری هستند که اقدامات مفیدی در راستای توسعه اقتصادی انجام داده اند. اینکه مردم وخریداران بتوانند 
بدون واسطه اقدام به خرید و فروش کاال و خدمات کنند می تواند صرفه جویی زیادی را در هزینه ها داشته باشد. با کاهش قدرت خرید مردم تمایل به استفاده از این سایت ها 
افزایش یافته و لزوم فعالیت این مدل از کسب و کارها مشخص شده است. حضور ۳۸۰ هزار کسب وکار روی دیوار، کاریابی برای ۵۰۰ هزار نفر نشان می دهد دیوار در زمان مناسب 
و با کیفیت مناسب توانسته به نیاز جامعه پاسخ دهد و متناسب با این نیاز به کار خود شاخ و برگ دهد تا پاسخگوی  نیاز ها باشد. در رابطه با مشکالتی هم که وجود دارد اینکه تمام 
سعی این کسب و کار در راستای خدمات رسانی به مردم بوده است. امروز صنعت دست دوم در دنیا به صنعتی بزرگ و با ارزش تبدیل شده است که دارای منافع اقتصادی زیادی 
برای مردم و دولتهاست. عمده مشکالت دیوار از اینجا ناشی می شود که افراد در فضای مجازی ما، بدون هویت هستند. می شود. در بسیاری از کشور های دنیا سیم کارت ها برای 
احراز هویت کافی هستند. بر اساس قانون تجارت الکترونیکی و شرایط ارائه دهندگان خدمات میزبانی ما به وظایف قانونی خود عمل کرده ایم و با وجود همه کمبودها تالش کردیم 
مسووالنه عمل کنیم. با صرف هزینه، سامانه شاهکار را برای احراز هویت اضافه کردیم. شاهکار یک سرویس دولتی است که کد ملی صاحب سیم کارت را با کد ملی آگهی دهنده 
تطبیق می دهد. ما حتی هوش مصنوعی را به شکل گسترده به کار گرفته ایم. اما تغییر شرایط اقتصادی تبعاتی دارد که دامن همه را می گیرد و جالب تر اینکه چرا در طول چند 

سال گذشته این ماجراها وجود نداشته است و در یک سال اخیر دامنه این اعتراضات افزایش پیدا کرده است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طی روزهای گذشته گمرک ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد که امکان 
ثبت ســفارش تعرفه های مجاز برای کوله بران در سامانه جامع تجارت 

فراهم شده است و بر این اساس، کوله بران می توانند با ثبت نام در سامانه 
جامع تجارت و احراز صالحیت از سامانه مرزنشینان، با نقش "کوله بر" 
اقدام به ثبت ســفارش تعرفه های مجاز خود نمایند. بیــش از ۸۰ هزار 
کوله بر در کشور فعالیت می کنند و حقوق ماهانه آنها ۳۵۰ هزار تومان 
 است. این افراد تحت هر شرایطی فعالیت می کنند و از کوه ها و راه های 
صعب العبور می گذرند تا بتوانند برای گذران زندگی و امرار معاش درآمدی 
کسب کنند. در حالی که پدیده کولبری، در طی سال های گذشته به عنوان 
یک آسیب اجتماعی مطرح بوده اســت، اما آمارهای دقیق و مشخصی 
درباره گستره و ابعاد آن در دست نیست و حتی قانونمند کردن کولبری نیز 

نخواهد توانست باعث افزایش دقت در آمار مربوط به آن شود.
اما آیا گمرک با اعالم این قانون می تواند آمار قاچاق را کشف و از ادامه آن 
جلوگیری کند. مسئله اینجاست که کوله بری، خروجی توسعه نیافتگی 
است و مسئله ای نیست که با قانون گذاری و جلســاتی خارج از منطقه 
بتــوان آن را حل کرد. به باور برخی کارشناســان، کوله بــری پدیده ای 
نیســت که بخواهیم آن را چارچوب بندی کنیم. حل مســئله بیکاری 
با شناســایی ظرفیت هــای تولیــدی در مناطق مرزنشــین می تواند 

به عنوان راه  حلی برای این آســیب اقتصادی در نظر گرفته شود. برخی 
کارشناسان نیز بر این باورند که مســاله اصلی شبکه های عظیم قاچاق 
 کاالســت، نه کوله بری مرزنشــینان که برای تامین معــاش اینکار را 
 می کنند چراکه کولــه برها اکثرا برای شــبکه های بــزرگ بار جابجا 
می کنند. از طرفی دیگر کوله بران نیز تمایل چندانی برای شرکت در این 
طرح ندارند چراکه معتقدند باید آمار جابجایی کاال را که دولت به آن آمار 
قاچاق کاال داده را به دولت اعالم کنند. هم چنین بر این باورند که باید برای 
این فعالیت با مشــارکت در این طرح مالیات بدهند که با توجه به درآمد 

ناچیزی که دارند برایشان غیرقابل انجام است. 
کوله بری اصطالحی اســت که بــرای انتقال کاال از آن ســوی مرزهای 
جغرافیایی به داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد. توزیع نامتوازن ثروت 
و نرخ بسیار باالی بیکاری در مناطق مرزی از دالیل مهم پدیده کوله بری 
است.با هیچ منطقی نمی توان منکر این شد که فعل غیرقانونی از جمله رد 
و بدل کاال از مبادی غیرقانونی کاری نکوهیده، خالف قانون و مستوجب 
پیگیری است اما مبادرت کارگران مرزی به کوله بری در اثر نیاز و ناشی از 

بیکاری و عدم توسعه  استان می باشد.

تعیین حقوق و مزایای منطقی برای کوله بران
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

برای موضوع کوله بری دولت می تواند از منبع درآمد دیگری برای مالیات ستانی استفاده کند و طرح این موضوع نمی تواند 
جلوی افزایش تعداد کوله بران را بگیرد. در اینکه کوله بری شغلی دارای مجوز نیست شکی وجود ندارد اما اینکه دولت هم 
بخواهد از این موضوع منبع درآمدی برای خود دست و پا کند هم قابل قبول نیست. نزدیک به ۸۰ هزار نفر از مرزنشینان از راه 
کوله بری امرارمعاش می کنند و اگر بخواهیم  به هر نحوی از فعالیت آنها جلوگیری کنیم باید فکری برای معیشت آنها داشته 
باشیم. این سامانه هم اگر بتواند با تعیین حقوق و مزایای منطقی برای این افراد شغل ایجاد کند مورد قبول است در غیر این 
صورت نمی توان به آن اتکا کرد. در حال حاضر واردات به صورت کوله بری و پیله وری در طی ۳۰ سال گذشته همواره چندین 
برابر صادرات به این صورت بوده است که نشان از وابستگی افراد به این شغل دارد. هرچند درآمد ناشی از این کار بسیار کم 
و مخاطرات آن بسیار زیاد است اما باز هم این افراد به این شغل ادامه داده اند.  با این تفاسیر مشکل کولبری در کشور حل 
نخواهد شد چراکه هر تعداد هم به کولبران اجازه فعالیت با اعطای کارت الکترونیک و یا مجوز ثبت سفارش بدهند درآمد 
چندانی از این راه نمی توان کسب کرد بنابراین باز هم به تعداد این افراد اضافه خواهد شد. بنابراین حتی با ارائه مجوز و قانونی 
شدن شغل و یا حتی تعیین حقوق برای این افراد چون حقوق و مزایا کفاف زندگی را نمی دهد نمی توان به آینده این شغل 

در حالت قانونی امید داشت و چرخه کولبری ادامه می یابد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com



آخر 4
کسب و کار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1794| پنج شنبه 14  آذر ماه 1398

WWW.KASBOKARNEWS.IR

I N FO@biznews. ir

روحانی:
 اگر تحریم ها را بردارند، یک ساعت بعد با ترامپ دیدار می كنم 
بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع"افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش 
ها و راهکارها"،در ســالن همایش های برج میالد برگزار شد. حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در این همایش با بیان اینکه همه تالش دولت یازدهم و دوازدهم بر این امر 
متمرکز بود که ریسک را به حداقل کاهش دهد، گفت: صنعت بیمه با برجام رونق یافت. 
رئیس جمهور با بیان اینکه ظاهر صنعت بیمه بیشتر در قالب اقتصادی و جزو بازارهای مالی 
گنجانده می شود و در کنار بازار سرمایه و پول است، افزود: واقعیت این است که ماهیت بیمه 
در حقیقت امنیت بخشی به جامعه بوده و باید ریل تأمین اجتماعی تعریف شود. روحانی در 
رابطا با مذاکرات هسته ای و گفتگو با رییس جمهور پیشین آمریکا با اشاره به اینکه مشاوران 
و همراهانم در سفر نیویورک مرا قانع کردند که برای پیشرفت مذاکرات بهتر است جواب 
تلفن رئیس جمهور آمریکا را بدهم و این موضوعی بود که مورد تردید من بود، اما وقتی که 
همه مشاوران و همراهان به اتفاق این نظر را داشتند، قبول کردم، گفت: در آخرین لحظاتی 
که در نیویورک حضور داشتم، رئیس جمهور آمریکا در هتل محل اقامت با من تماس گرفت 
و پاسخ تلفن او را دادم و این صحبت کوتاه حدوداً 20 دقیقه ای یک لوکوموتیو بسیار قوی 
برای حرکت قطار مذاکره بود. روحانی ادامه داد: ترامپ با فشار تحریم ها، می خواست ادایی 
شبیه ریگان راجع به شوروی سابق در بیاورد و نمی دانست که ملت، جامعه، فرهنگ، جوانان، 
کارآفرینان و مسئوالن ایران برای استقالل و عزت کشورشان تا پای جان می ایستند. روحانی 
ادامه داد: می خواستیم این توطئه و نقشه را بشکنیم و به همه دنیا بگوییم که برای مالقات و 
ارتباط مشکلی نداریم، بلکه می خواهیم ابتدا رئیس جمهور آمریکا تمامی تحریم ها را بردارد 
و ساعتی بعد مالقات خواهیم کرد. دکتر روحانی با بیان اینکه از وزیر نفت می خواهم که به 
طور منظم به مردم گزارش دهد که در ماه های بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین چه 
اتفاقاتی رخ داده و چه میزان صرفه جویی بوجود آمده و خوداتکایی کشور در تولید بنزین به 
چه میزان دوام داشته است، گفت: تولید بنزین کشور در ابتدای دولت روزانه 52 میلیون لیتر 
بوده که این رقم امروز 107 میلیون لیتر در روز است و این اقدامی بسیار مهم و بزرگ در کشور 
قلمداد می شود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مصرف سوخت در کشور به طور بی رویه ای 
در حال افزایش بود به گونه ای که امسال بیش از 10 درصد به مصرف افزوده شده بود، خاطر 
نشان کرد: به این نتیجه رسیدیم که باید مصرف بنزین در کشور محدود شود تا در آینده با 
کمبود بنزین مواجه نشده و مجبور به واردات آن نشویم.دکتر روحانی ادامه داد: از سویی دیگر 
به دنبال آن بودیم که درآمد حاصل از  صرفه جویی در مصرف بنزین در اختیار 60 میلیون 
نفری که طبقه متوسط به پایین جامعه هستند، قرار بگیرد که این موضوع را نیز سازمان 
برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور مرتبط به مردم توضیح دهند 
که چه میزان درآمد از این محل حاصل شده و چقدر به مردم پرداخت گردیده است تا مردم 
بدانند دولت به آنچه می گوید، عمل می کند. رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تصویب کرده 
که تمامی وسایل نقلیه عمومی بنزین سوز اعم از تاکسی، ون و دیگر خودروهای مسافربر با 
هزینه دولت دوگانه سوز شوند که بر این اساس یک میلیون و 400 هزار خودرو مشمول این 
طرح می شوند و این بخاطر این است که هم آلودگی کاهش یافته و هم مردم در رفاه قرار 
بگیرند و اجرای این طرح نزدیک 7 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. روحانی ادامه داد: 
دولت طرح های مشابه این را اجرا خواهد کرد تا مردم بتوانند زندگی خود را با مشکل کمتری 
بگذرانند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوادث چند روز گذشته دچار مسایلی شدیم 
که البته در سال 98 قابل پیش بینی بود و این را به دوستان گفته بودم، خاطر نشان کرد: در 
میان دستگیر شدگان حوادث اخیر برخی افراد اصالً گناهی ندارند که باید آزاد شوند و عده ای 
دیگر هم مرتکب اشتباهی شده اند که نباید نسبت به آنها سختگیری کنیم؛ جوانی بوده که به 

خیابان آمده و شعاری داده است و حاال نباید نسبت به او سختگیری کنیم.
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هرچند فعاالن صنعــت رمزارزها 
ازجملــه انجمن بالکچیــن ایران 
ماه هاست کفش هاي آهنین به پا 
کرده اند و از این سازمان به آن سازمان 
مراجعه مي کنند تا شاید گرهي از 
مشکالت این صنعت براي رفع موانع 
قانوني کار کردن باز شود؛ اما با تدابیر مسئوالن )بخوانید بي تدبیري( 
گرهي باز نشد که هیچ؛ گره ها کور شــد. نتیجه این است که شاید 
چندي دیگر شاهد کوچ همه فعاالن این صنعت از کشور و عقب ماندن 

ایران از به کارگیري این صنعت ارزشمند باشیم. 
در وانفساي این صنعت، روز چهارشــنبه نشست خبري کارگروه 
ماینینگ انجمن بالکچین ایران برگزار شد. سخنرانان این نشست 
محمدرضا شرفي مدیر کارگروه ماینینگ انجمن بالکچین ایران، 

بابک  نیا دبیر کارگروه و آشتیاني نایب رئیس کارگروه بودند. 

فعاالن رمزارزها را به سمت قانون گريزي سوق دادند 
محمدرضا شرفي، مدیر کارگروه ماینینگ انجمن بالکچین، جلسه 
را با این سخنان شروع کرد: »ما کارمان را در این مقوله تقریبا از برج 
3 شروع کردیم و تاکنون هنوز یک گره از کار صنعت استخراج رمزارز 
در کشور ما باز نشــده؛ به طوري که مصوبه و دستورالعمل هایي که 
ابالغ شده گرهي روي گره کور سابق است. در کارگروه به این نتیجه 
رسیدیم که در قالب یک بیانیه بتوانیم به بیان تمام مطالب بپردازیم. 
نخســتین بحث که درباره آن اعتراض کردیم، بحث برخوردهاي 
امنیتي، تعزیرات و قاچاق کاالســت که با فعاالن سابق این صنعت 
انجام مي گرفته و هنوز هم همان شرایط جاري و ساري است. از آن 
روز که این مباحث پیش آمد و ما اعالم کردیم که خیلي از فعاالن این 
صنعت خودساخته قصد دارند در همراهي با کشور دستگاه هایشان را 
خاموش کنند، خیلي از فعاالن این صنعت که دوست داشتند قانونمند 
فعالیت کنند، به شرکت هاي توزیع برق مراجعه و اظهار کردند که در 
حال فعالیت هستند و در این موضوع همراهي کردند. همه آنها در 
حال حاضر بالاستثنا درگیر بحث قاچاق کاال هستند؛ یعني اداره برق 
همراهي بسیار زیبنده اي با سازمان تعزیرات داشتند جهت برخورد با 
کساني که سعي در قانونمندي در حوزه کسب وکار داشتند! متاسفانه 

این قضیه سلب اعتماد عمومي را در پي دارد و همین درصدي هم که 
به دنبال قانونمند کردن فضاي کسب وکارشان بودند را مأیوس مي کند 
و جامعه را به سمت قانون گریزي سوق مي دهد. اعتماد عمومي پشتوانه 
هر کشور است و خدشه به این اعتماد، اثرات جبران ناپذیري در آینده 
کشور خواهد داشت. بیانیه اي که منتشر شده خالصه و در 8 ماده 
است. جلسه امروز در راستاي اعالم و اطالع رساني این بیانیه کارگروه 

ماینینگ استخراج رمزارز است.«

معاونان وزارت نيرو اذعان دارند مصوبه هيات وزيران 
باعث مرگ صنعت رمزارز خواهد شد

آشتیاني، نایب رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بالکچین و کارشناس 
ماینینگ و رمزارزها در ادامه گفت: »یکــي از موضوعاتي که ما با 
آن درگیریم، این اســت که بیش از هزار ساعت کار کارشناسي در 
انجمن بالکچین ایران به عنوان تنها سازمان مردم نهاد ثبت شده 
کشور صورت گرفته و سعي کردیم از پایین به باال با بدنه کارشناسي 
وزارت نیرو ارتباط برقرار کنیم. در این میان متوجه شدیم که در بدنه 
کارشناسي و تا سطح معاونان وزارت نیرو خود آنها نیز باوري به این 
مصوبه که خود وزارت نیرو باعث و باني آن بوده، ندارند و اذعان دارند 
به اینکه این مصوبه باعث مرگ این صنعت خواهد شد.  وزارت نیرو 
مصوبه اي را در هیات وزیران با پیشنهاد و پافشاري خودش تصویب 
کرده که در حال حاضر به آن استناد مي کند که ما مجري آن مصوبه 
هستیم. آن مصوبه به صورت کامل مرگ صنعت ماینینگ را رقم 
مي زند. با این تعرفه برق هیچ کسي نمي تواند کار کند. وزارت نیرو 
با پلکاني اعالم کردن تعرفه هم حتي نمي تواند گرهي از کار باز کند 
چون نمي توانیم به یک صنعتي بگوییم که شما 8 ماه از سال را با 
ضریب نیم از 965 تومان کار کنید و 4 ماه از سال را با نرخ دو برابر. اصال 
نمي توانیم به این صنعت بگوییم که 8 ماه از سال را کار بکن و 4 ماه از 
سال را خاموش باش. این گونه استنباط مي شود که هدف از این مصوبه 
و تعرفه ها، اجازه ندادن فعالیت مطلق به هیچ فعالي در زمینه استخراج 
در کشور است. اگر کسي مي گوید این صنعت استراتژیک است، اگر 
ریاست جمهوري کشورمان هم زمان و هم صوت با رئیس جمهوري 
خلق چین اشاره مي کند که به درستي باید از ظرفیت هاي رمزارزها 
استفاده شود و بعد این مصوبه دال بر یک روند غیرکارشناسي و بدون 
هیچ گونه پشتوانه فکري تصویب مي شود یا اینکه هدف از این مصوبه 
ایجاد انحصار و رانت است که این هم از این مصوبه استنباط مي شود. 
طبق بند سوم مصوبه تنظیمي کارگروه، رشد مصرف برق صنعتي 

نمایانگر رشد اقتصادي هر کشور است؛ در حالي که گاهاً براي کشور 
ما این افتخار است که نگذاریم مصرف برق ساالنه باال برود؛ در حالي 
که این برخورد رفع مسئولیت اســت. ما حدود 13 هزار ماگاوات، 
طبق بیانات مسئوالن وزارت نیرو ظرفیت غیرگردان داریم؛ ظرفیت 
نیروگاهي اي که در حال تعمیرات نیستند، دستوري و براي رزرو و با 
توجه به شرایط کشور به آن نیروگاه مي گویند خاموش باش. انجمن 
بالکچین و کارگروه ماینینگ در این خاموش بودن دستوري براي 
ایجاد یک حاشیه امن، منفعت عقالیي نمي بیند که براي 300 ساعت 
پیک مصرف، از ظرفیت ها استفاده نشود و نرخ خرید تضمیني براي 
نیروگاه ها را پایین نگه دارند. این مساله نیاز به شفاف سازي دارد؛ 
یعني ظرفیت هاي غیرگردان 13 هزار مگاواتي در تمام سال منهاي 
300 ساعت را ما فداي امنیت و میز خودمان در وزارت نیرو مي کنیم 
که در آن ایام آرامش داشته باشیم. وزارت نیرو یک بدعت خطرناک 
را به وجود مي آورد. طبق قانون، وزارت نیرو مسئول تدوین تعرفه هاي 
انرژي در ایران است. وزارت نیرو این صنعت را پذیرفته و با محاسبات 
خود که بسیار ایراد داشته است درآمد آن صنعت را حساب کرده و از 
درآمد حساب کردن ناقص یک صنعت، تعرفه تعیین کرده یا با توجیه 
صادرکننده انرژي به ایراني ها و صادرات انرژي دارد این صنعت را 
مي بیند. نخست اینکه این بدعت بسیار خطرناک است. آیا ما درآمد 
صنعت فوالد را حساب و بعد بر مبناي آن تعیین تعرفه مي کنیم؟ 
این نه تنها براي صنعت ماینینگ، بلکه زنگ هشداري براي صنایع 
دیگر است. چرا؟ چون 400 سال طول مي کشد تا در صنعت کهنه اي 
مانند فوالد بخواهد تغییري ایجاد شود؛ اما امروزه پیشرفت تکنولوژي 
باید در کشور صورت بگیرد. اهداف برنامه توسعه ششم به این سمت 
چیده شده است. نتیجه آن، این است که صنایع نویني مي آیند که 
ممکن است اینها ماهیتاً متفاوت از صنایع کهنه باشند و بازگشت 
سرمایه هاي کوتاه و ریسک هاي باالیي داشته باشند. اگر این بدعت 
بخواهد ادامه دار باشد هر صنعتي در نطفه خفه مي شود. وزارت نیرو 
موظف است به هر صنعتي که درخواست فعالیت مي دهد برق را با نرخ 
تعرفه صنعتي تامین کند و در مواقع بحراني با سوئیچ هایي که دارند 
برق آن واحد را خاموش کند؛ همان کاري که سال هاي سال است 
که اتفاق مي افتد.« او افزود: »وزارت نیرو مي توانست درباره صنعت 
رمزارز این رویکرد را داشته باشند و درآمد افراد را از طریق مالیات بر 
درآمد بسنجد که نکته تاکیدي فعاالن کشور است که ما مي خواهیم 
مالیات بدهیم، بنابراین اجازه بدهید کار کنیم. گاهاً شنیده مي شود 
که پایداري و امنیت شبکه برق به هم مي خورد به دلیل اینکه ماینینگ 

و استخراج رمزارزها برق زیادي مصرف مي کند و موجبات خاموشي 
و به هم خوردن فرکانس شبکه مي شود. این دو دلیل، دالیل کامال 
درستي است؛ اما این مصوبه تمام کشور را به سمت قانون گریزي، 
ماینینگ پراکنده، ماینینگ هاي خاموش و اســتفاده ناصحیح از 
انشعابات برق ســوق مي دهد. یک قانون بد تدوین شده و متوجه 
نیستند که کسي که ماینر دارد مانند یخ فروش است که که نمي تواند 
آن کاال را نگه دارد. آن فرد منتظر قانون گذاري اشتباه نمي ماند. هدف 
خوب بوده؛ اما روش کامال برعکس این را نشان مي دهد و ما با این 
قضیه مشکل داریم. انجمن بالکچین بارها اعالم آمادگي کرده که 
کمک کند به نهادهاي قانون گذار؛ ولي بي توجهي مسئوالن به این 
نکته که باید طبق قانون از بدنه کارشناسي و فعاالن بخش خصوصي 
در هر چیزي نظرسنجي شود این فرصت را از خود نیز دریغ داشته 
 و در بن بستی به شــدت خطرناک، وضعیت این صنعت و صنعت 

برق را قرار داده است.«

همه مجبوريم از اين صنعت خداحافظي كنيم 
شرفي در ادامه صحبت های آشتیانی افزود: »مشکل اصلي ما تعدد 
سازمان هاي مرتبط به این موضوع اســت. باالي 30 ارگان در این 
موضوع دخیل و صاحب نظر هستند و این تعدد باعث مي شود هیچ 
کار اساسي در کشور ما صورت نپذیرد و هیچ اصالح اصولي در شرایط 
موجود امکان پذیر نباشد. ما با هر سه قوه رایزني کردیم، با کارشناسان 
و معاونان وزارتخانه هاي ذي ربط صحبت کردیم، تمام کارشناسان و 
معاونان وزارت نیرو اذعان دارند که مصوبه اشتباه است؛ ولي امکان 
تغییر خارج از اختیار آنهاست. مصوبه هیات وزیران به اذعان همه این 
مسئوالن اشتباه است. کارشناس حقوقي نهاد ریاست جمهوري تایید 
کرده اند که این مصوبه غیرقانوني است؛ ولي مدیر و مسئول باالدست 
ایشان، اظهارات ایشان را رد کرده اند. ما درگیر یک چرخه بسیار عبث 
قانون گذاري در کشور هستیم. برداشت ما از شرایط موجود این است 
که عمال این مصوبه فقط از دید ما در حد یک مصوبه روي کاغذ کاربرد 
دارد. هدف مصوبه عدم فعالیت بخش خصوصي است. مصوبه قطعاً 
پیگیر قانوني شدن این امر براي منظوري خاص براي قشري خاص 
است. همه مجبوریم از این صنعت خداحافظي کنیم. فقط امیدواریم 
بتوانیم مسیر درستي را براي نسل آینده این صنعت به جا بگذاریم. 
نسل سابق این صنعت در حال نابودي است. نفس هاي آخر به شماره 
افتاده است و چنان چه این مسیر به همین صورت ادامه پیدا کند، ما 

صنعت را نابود خواهیم کرد. 

در نشست خبري كارگروه ماینينگ انجمن بالكچين ایران مطرح شد

نفس هاي صنعت ماينينگ به شماره افتاد
مصوبه دولت فعاالن را به سمت قانون گریزي، ماینينگ پراكنده و استفاده ناصحيح از انشعابات برق سوق مي دهد

هدف  مصوبه هيات وزیران درباره رمزارز ایجاد انحصار و رانت است                                        زنگ هشدار بدعت گذاري در حوزه رمزارز براي صنایع دیگر
مينا حسينی
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