
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۹ ماهه امسال بانک ها بیش از 
۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
کرده اند.  عبدالناصر همتی درباره روند پرداخت وام ازدواج اعالم 
کرد: از اول سال ۹8 تا پایان آذرماه بانک های کشور بیش از 687 
هزار وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان پرداخت کرده اند.
وی افزود: مبلغ پرداختی در ۹ ماه امسال، 4۰ درصد بیشتر از وام 

ازدواج پرداختی درکل سال ۹7 است.
براساس قانون بودجه کل کشور، برای حمایت از ازدواج جوانان، 
از محل منابع پس انــداز و جاری قرض الحســنه نظام بانکی، 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آن ها 
بعد از یکم فروردین ۱3۹6 اســت و تاکنون وام ازدواج دریافت 

نکرده اند، پرداخت می شود.
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 
۱3۹8 سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ 
یک ضامن معتبر و سفته اســت. بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی می تواننــد یارانه پرداختی به اشــخاص را به عنوان 

تضمین در این زمینه بپذیرند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: امیدواریم تا پایان دی ماه وجوه 
قول داده شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( تامین و تزریق 
شود؛ در این صورت قطعه سازان قابلیت تامین قطعات مورد نظر را داشته 
و از ابتدای بهمن ماه دیگر هیچ خودروی ناقصی تولید نخواهد شد. آرش 
محبی نژاد در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با میزان آمادگی قطعه سازان در 
رابطه با وعده وزارت صمت مبنی بر اینکه از پایان دی ماه دیگر شاهد تولید 
خودروهای ناقص توسط خودروسازان نخواهیم بود ، اظهار کرد: همکاری 
و اتحاد بسیار خوبی بین قطعه ساز و خودروساز به دلیل امید ایجاد شده در 
قطعه سازی ظرف سه ما گذشته، شکل گرفته که باعث شد خودروهای کف 
کارخانه ها جمع شده و تعداد آن ها تقریبا به صفر برسد. دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی ادامه داد: به زودی تعداد باقی محدود نیز تجاری سازی و 
تحویل مردم خواهد شد، اما ادامه مسیر بستگی به این دارد که باز هم امیدها 
محقق شود. تاکنون قطعه ساز با وعده کار کرده است و با وعده هایی همچون 
اینکه صنعت خودرو از این زیان خارج خواهد شد، پول و تسهیالت خواهد 
رسید و... این صنعت را نگه داشته اند. ضمن اینکه حدود دو ماه است که 
همه منتظر به ثمر نشستن مصوبه شورای پول و اعتبار )وعده تسهیالت ۱۰ 
هزار میلیاردی حد اعتباری دو خودروساز( هستند. همه تقریبا نوعی عزم 

جزمی داشتند برای آنکه به صنعت جهشی بدهند.

به گفته تحلیلگران قیمت نفت احتماال حدود 7۰ دالر در هر 
بشکه خواهد بود، اما اگر درگیری در مزارع نفتی جنوب عراق 
و یا در حمل و نقل تجاری شدت یابد، می تواند به 8۰ دالر در 

هر بشکه برسد.
افزایش تنــش میــان امریــکا و ایــران در خاورمیانه روی 
بازارهــای مختلف تاثیر گذاشــته اســت. سی ان بی ســی 
گزارشــی دراین باره منتشــر کرده اســت. تحلیلگران در 
گفتگو با این ســایت خبری عنوان کرده انــد که قیمت هر 
 بشــکه نفت در پی این تنش ها می تواند بــه 8۰ دالر در هر

 بشکه برسد.
این گزارش نوشت:  قیمت نفت برنت، بنچمارک جهانی صبح 

روز جمعه، 68.6۵ دالر معامله شد که 3.6 درصد رشد داشت 
و خیلی زود به 6۹.۱6 دالر در هر بشــکه رسید.  قیمت نفت 
تگزاس هم با رشد 3.۵ درصدی، قیمت 63.38 دالر را برای 

خود ثبت کرد.
سی ان بی ســی ادامــه داد: حملــه هوایــی کــه منجر به 
شــهادت قاسم سلیمانی شــده اســت، به گفته پنتاگون به 
دســتور دونالــد ترامــپ، رییس جمهــوری امریــکا بوده 
اســت که تنش های حــال حاضر میــان ایــران و امریکا 
 را تشــدید کرده اســت. حاال یکــی از نگرانی هــا اقدامات 

تالفی جویانه است.
تحلیلگران معتقدند که یک چیز واضح اســت: ایران پاســخ 

خواهد داد. به گفته آنها، انتظار مــی رود درگیری ها به طور 
متوسط حداقل یک ماه طول بکشد و احتماال در عراق محدود 

خواهد بود. 
شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه های ایاالت متحده 
حمله خواهند کرد و برخی از سربازان امریکایی کشته خواهند 
شــد. ایاالت متحده هم با حمله به داخل عراق تالفی خواهد 

کرد.
این تحلیلگران ادامه دادند: قیمت نفت احتماال حدود 7۰ دالر 
در هر بشکه خواهد بود، اما اگر درگیری در مزارع نفتی جنوب 
عراق و یا در حمل و نقل تجاری شــدت یابد، می تواند به 8۰ 

دالر در هر بشکه برسد.

افزایش قیمت نفت ممکن است ادامه پیدا کند
وزارت دفاع امریکا در بیانیه ای اعالم کرده است که اقدامات 
دفاعی برای محافظت از ســربازان خارج از کشور خود انجام 
خواهد داد، در پاسخ هم، ایران سه روز عزای عمومی اعالم کرد 
و رهبر ایران اعالم کرد انتقام شدیدی در انتظار قاتالن قاسم 

سلیمانی است.
در همین حال، جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در توییتر 
اعالم کرد که شهادت قاسم سلیمانی کاری خطرناک و تشدید 
تنش ها بوده است. ایاالت متحده مسئول تمام عواقب ناشی 

از این اقدامش است.
این وضعیت می تواند آغاز روند جدیــد افزایش قیمت نفت 

نباشد، اما این اتفاق برای بازار حیرت آور بوده است. به گفته 
تحلیلگران، شــاید نتیجه گیری درباره وضعیت آینده نفت، 

هنوز کمی زود باشد.
 از طرفی هم مازاد عرضه نفت همچنــان وجود دارد و انتظار 
 می رود یکسری کشــورها میزان تولید نفت خود را افزایش

 دهند.
ایــن در حالی اســت کــه اوپــک و متحدانش کــه اوپک 
پالس نامیده می شــوند، موافقت کرده انــد، تولید نفت را 
از اول ژانویــه ۵۰۰ هزار بشــکه در روز کاهــش دهند. این 
 ۵۰۰ هزار بشــکه در ادامــه کاهش ۱.۲ میلیون بشــکه ای

 توافق قبلی است.

مدیرکل دفتر حمل مسافر ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: از ابتدای بهمن ماه سهمیه سوخت ناوگان سواری 
کرایه فقط بر اساس میزان پیمایش خواهد بود و ضرورت دارد 
راننده ها برای دریافت یارانه، حتما شماره شبا خود را ثبت کنند.
داریوش باقرجوان ، در تشریح آخرین وضعیت ارائه سوخت به 
ناوگان سواری کرایه بر اساس پیمایش که قرار است از ابتدای 
بهمن ماه عملیاتی شود، اظهار داشــت: بر اساس قراری که با 
هیأت تصمیم گیری در توزیع و سهمیه سوخت داشتیم، مقرر 
شد مدت زمان دو ماه یعنی آذرماه و دی ماه امسال، ماهانه 7۵۰ 
لیتر سهمیه سوخت برای ناوگان سواری کرایه اختصاص یابد. 
و از ابتدای بهمن ماه سهمیه سوخت ســواری کرایه بر اساس 

پیمایش باشد. 

راننده های سواری کرایه شماره شبا خود را حتما در 
سامانه ثبت کنند

وی ادامه داد: در همان جلسه مقرر شد »شماره شبا« رانندگان 
سواری کرایه اخذ شود و بر اساس آن از ماه های بعد این ناوگان 
طبق پیمایش، مابه التفاوت سوخت دریافت کنند که در واقع به 

شماره حساب شبا آنها واریز می شود.
مدیرکل دفتر مسافر سازمان  راهداری و حمل و نقل جاده ای 

توضیح داد: بحث تصمیم گیری درباره اینکه این مابه التفاوت 
بر اساس پیمایش، سهمیه سوخت باشــد یا  ریالی در حیطه 
اختیارات ما نیست و دوستان در وزارت کشور و تیم مذکور در 
این باره تصمیم گیری می کنند. باقرجوان در پاسخ به این سؤال 
که رانندگان شماره شبا را از چه طریق  می توانند ثبت کنند؟ 
گفت: آدرس ثبت شماره شبا در سامانه کارت هوشمند مشخص 

شده است که رانندگان می توانند آنجا شماره شبا را ثبت کنند.

 شماره شــبای راننده باید مربوط به راننده مالک 
سواری کرایه باشد 

وی تأکید کرد: شماره شبای راننده باید مربوط به راننده مالک 
سواری کرایه باشد و اگر هم وکالتی و لیزینگی باشد، راهکارها در 
این باره آنجا مطرح شده است تا به این ترتیب راننده ها بتوانند 
سریع تر وارد شده و شماره شــبای خود را ثبت کنند تا به این 
ترتیب پیمایش برای تخصیص سوخت مالک عمل قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حمل مسافر ســازمان  راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تأکید کرد: رانندگان ناوگان سواری کرایه هیچ دغدغه ای 
نداشته باشند. مطمئنا این سامانه به نفع آنها خواهد بود و به نفع 
کسانی است که بیشتر فعالیت می کنند و پیمایش بیشتری دارند 

و بدین ترتیب یارانه و مابه التفاوت بیشتری دریافت می کنند.

محاسبه پیمایش بر اساس صورت وضعیت/ ترددهای 
شهری و یک سرخالی دقیق محاسبه شده است

مدیرکل دفتر مسافر سازمان  راهداری و حمل و نقل جاده ای با 
بیان اینکه پیمایش از طریق اخذ صورت وضعیت انجام می شود، 
گفت: پیمایش طبق صورت وضعیت و فرمول هایی که بر اساس 
آن تعریف شده است با  در نظر گرفتن ترددهای یک سر خالی  
و همچنین ترددهای درون شهری در نظر گرفته می شود. به 
هر حال وقتی فاصله یک شهر با شهر دیگر را در نظر می گیریم 
مسافت های درون شهری در آن دیده  نمی شود که در این باره 
هم ضرایبی در نظر گرفته ایم تــا به این ترتیب همه مؤلفه ها و 
فاکتورهای جابه جایی تحت پوشش باشد و همه مسافتی که 

یک وسیله برای جابه جایی مسافر انجام می دهد پوشش دهد.

فقط پیمایش مالک تخصیص یارانه یا ســوخت 
خواهد بود

باقرجوان در پاسخ به این سؤال که از ابتدای بهمن ماه همه 7۰۰ 
لیتر سهمیه بنزین ناوگان سواری کرایه حذف خواهد شد و فقط 
ســهمیه طبق پیمایش خواهد بود؟ گفت: بحث پیمایش مالک 
تخصیص یارانه یا سوخت خواهد بود و این از سوی نمایندگان سه 

گانه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تکلیف شده است.

متقاضیان دریافت وام ۲4۰ میلیون تومانی اوراق 
حق تقدم خرید مسکن از سه شــنبه ۱7 دی ماه 

می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
شــورای پول و اعتبار چهارشــنبه هفته گذشته 
به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
تشــکیل جلســه داد و در نهایت سقف تسهیالت 
ساخت و خرید مســکن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم را افزایش داد و بر اساس آن مصوبه استفاده 
از تسهیالت مســکن در تهران )زوجین( به ۲۰۰ 

میلیون تومان تصویب شد.
البته متقاضیانی که قصد اســتفاده از این اوراق را 
داشته باشند می توانند تا سقف ۲4۰ میلیون تومان 

از اوراق بهره مند شوند یعنی با استفاده از تسهیالت 
جعاله تا سقف 4۰ میلیون تومان این تسهیالت به 

۲4۰ میلیون تومان خواهد رسید.
بانک مســکن نیز دیروز دســتورالعمل پرداخت 
این وام را در حالی به شــعب خود ابالغ کرده است 
که متقاضیان دریافت این وام بــرای دریافت این 
تســهیالت باید 48۰ برگ اوراق حق تقدم مسکن 

را خریداری کنند.
بر اساس این گزارش ،بانک مسکن امکان دریافت 
وام جدید مســکن به ارزش ۲4۰ میلیون تومان را 
برای زوجین تهرانی از سه شنبه هفته جاری در کلیه 

شعب فراهم کرده است.

در شــهر تهران برای متقاضیان فــردی و زوجین 
به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیــون تومان وام از محل 
اوراق تقدیم می شود که با تسهیالت جعاله که در 
همین مصوبه از ۲۰ بــه 4۰ میلیون تومان افزایش 
یافت؛ متقاضیان فردی و زوجین تهرانی می توانند 
در مجموع ۱4۰ و ۲4۰ میلیــون تومان وام خرید 
یا ساخت مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم 

تسهیالت مسکن دریافت کنند.
نرخ سود تسهیالت اوراق حق تقدم مسکن همچنان 
۱7.۵ درصد با بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله است.
نرخ سود تسهیالت جعاله مثل گذشته ۱8 درصد با 

بازپرداخت حداکثر ۵ ساله است.

از تیرماه ســال 86 تا امروز بیــش از ۵۰ میلیون کارت 
سوخت در کشور صادر شــده و برخی از مالکان وسایل 
نقلیه هستند که 7 یا 8 بار کارت سوخت برای آنها صادر 

شده است.
ســوم خردادماه ۹4، دولت بنزین را تک نرخی و ۱۰۰۰ 
تومانی کرد و بــا حذف ســهمیه بندی و توقف عرضه 
دونرخی بنزین در ماه های بعد از آن، رفته رفته استفاده از 
کارت سوخت شخصی به فراموشی سپرده شد تا جایی 
که با فراخوان سال ۹7 برای الزامی شدن استفاده از کارت 
سوخت شخصی، تعداد زیادی از مردم، کارت سوخت 
قبلی خــود را حفظ نکرده بودند و در یک ســال اخیر، 
شاهد ثبت نام بیش از ۵ میلیون متقاضی کارت سوخت 

المثنی بودیم. وکیل زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران آبان ماه امسال در خصوص تعداد 
کارت سوخت های صادر شده گفت: "حدود ۲4 میلیون 
خودرو و موتورســیکلت داریم، ولی تاکنون حدود 48 

میلیون کارت سوخت صادر شده است."
این اظهار نظر، ۲ روز پیش از آغاز سهمیه بندی بنزین 
صورت گرفت؛ و با آغاز سهمیه بندی بنزین در بامداد ۲4 
آبان ماه، عده ای از مردم که هنوز باوری در زمینه ضرورت 
دریافت کارت سوخت نداشتند، از روز شنبه ۲۵ آبان ماه، 
شــروع به ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی 

کردند و این ثبت نام ها هنوز هم ادامه دارد.
شــهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 
کارت های سوخت فعال حدود ۲4 میلیون عدد است، 
اما از ابتدا تاکنون بیش از ۵۰ میلیون کارت سوخت در 

کشور صادر شده است.
وی افزود: برخی از افراد، تاکنون چندین و چند بار کارت 
سوخت خود را سوزانده اند و به دالیل مختلف، اقدام به 
ثبت نام برای کارت سوخت المثنی کرده اند؛ در طی ۱۲ 
سال گذشته برخی از مالکان وسیله نقلیه هستند که 7 یا 
8 بار کارت سوخت برای آنها صادر شده و به طور متوسط 
تا امروز به ازای هر مالک خودرو و موتورسیکلت در کشور، 

۲ نوبت کارت سوخت صادر شده است.

پرداخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
وام ازدواج طی ۹ ماه

شرط توقف تولید خودروهای 
ناقص از بهمن ماه

تعداد کارت های سوخت صادر شده از مرز ۵۰ میلیون کارت گذشتپرداخت وام ۲۴۰ میلیونی اوراق مسکن از  امروز
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وداع     با شـکوه
بدرقه    چند   میلیونی    تهران    با    پیکر  سردار   سلیمانی

رهبر  معظم   انقالب     با   چشمانی   اشکبار    بر   پیکر    سردار   سلیمانی    اقامه    نماز    کردند
سه کشور اروپایی گروه موســوم به "E3" در بیانیه 
مشــترکی با طرح ادعــای واهی »انجــام اقدامات 
خشونت آمیز توسط ایران« خواســتار پرهیز از آنها 
شــده و خواســتند »رعایت مفاد گنجانده شده در 
توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهانی را از 
سر بگیرد.« به نقل از خبرگزاری رویترز، در این بیانیه 
سه کشور فرانســه، انگلیس و آلمان همچنین اعالم 
کردند که بر اهمیت کاستن از تنش ها در عراق و ایران 
و عزم خود برای مبارزه با داعش تاکید می کنند.در این 

بیانیه آمده است: »ما بر...

قیمت نفت که بعد از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
توسط آمریکا روند صعودی پیدا کرده، امروز با رشدی 
۲ درصدی به باالی 7۰ دالر در هر بشکه رسید.قیمت 
نفت که سال جدید میالدی را با قیمت هایی در میانه 
کانال 6۰ دالری آغاز کرده بود،  از روز جمعه و بعد از 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی توسط آمریکا با رشد 
قیمت همراه شد و این رشــد تا آنجا ادامه داشت که 
روز دوشنبه  نفت برنت ســد 7۰ دالری را شکست.

رشد قیمت نفت از آن جهت اتفاق افتاده که تنش بین 
ایران و آمریکا بعد از این شهادت  باال گرفته و این امر 
زمینه را برای نگرانی نسبت به پایداری و اطمینان بازار 
نفت افزایش داده است.بر این اساس قیمت نفت برنت 
با رشدی بیش از ۲ درصد در هر بشکه، به 7۰ دالر و 8 

سنت در هر بشکه رسید...

چشم انداز قیمت نفت به میزان تنش ها در خاورمیانه بستگی دارد

شیوه  تخصیص  سهمیه سوخت  برخی خودروها  تغییر  می کند

ایران تمامی محدودیت های عملیاتی 
در برجام را کنار گذاشت

بیانیه   سه کشور   اروپایی 
درباره   تصمیم   جدید 

برجامی   ایران



اقتصاد2
ایران وجهان

رفتار بازار نشان داد
رد فرضیه جهش قیمت در بازار 

مسکن
کارنامه ۹ ماهه بازار مســکن شهر تهران حد میانگین 
قیمت را ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در هر متر مربع 
نشان می دهد و تالش سفته بازان برای باال بردن قیمت 
در مقاطع ماهانه به شکل افت شــدید معامالت بروز 
کرده است.به گزارش ایسنا، دفاتر امالک مدعی اند که 
رشد قیمت ها در بازار مسکن صحت ندارد. آنها مرز ۱۳ 
میلیون تومان را به عنوان محدوده  تکمیلی بازار مسکن 
اعالم می کنند که ظرفیت رشــد بیش از این مقدار را 
ندارد. واســطه های ملکی با بیان این که آن چه آذرماه 
۱۳۹۸ در بازار مسکن رخ داده، برداشتن تخفیف بوده 
و نه افزایش قابل توجه قیمت، می گویند پس از اصالح  
نرخ بنزین، تعداد فایل های زیرقیمت در بازار مسکن 
کاهش یافته اما پرش قیمتی اتفاق نیفتاده  اســت.با 
وجود نوسانات ماهانه، بازار مسکن شهر تهران در سال 
جاری آرام تر از سال گذشته شــده است. در مقاطعی 
متغیرهای بیرونی بر بازار ملک تاثیر گذاشته که منجر به 
کاهش یا افزایش قیمت شده است. البته به دلیل پایین 
آمدن حجم معامالت، برآورد از قیمت های واقعی آسان 
نیست. به طور مثال در شرایطی  که میانگین رشد قیمت 
مسکن در مناطق پرتقاضای شهر تهران در آذرماه ۵ تا 
۸ درصد بود، در منطقه یک شاهد پرش ۳۴ درصدی 
قیمت بودیم. به نظر می رسد هجوم تقاضای سفته بازانه 
از یک طرف و ایراد به محاسبه قیمت بر اساس میانگین 
کل، چنین اختالف فاحشی را رقم زده است.میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معامالت آذرماه ۱۳ 
میلیون و ۵۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که ۸.۵ 
درصد نسبت به ماه قبل و ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل افزایش نشان می دهد. میانگین قیمت در ۹ 
ماهه امسال نیز عدد ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در هر 
متر مربع را  نشان می دهد. طی ۹ ماه اخیر بازار مسکن 
شاهد فراز و نشیب های ماهیانه بوده و در محدوده ۱۲ 
تا ۱۳ میلیون تومان قرار داشته است. رفتار بازار نشان 
می دهد در مواقعــی که قیمت در  محــدوده آرام ۱۲ 
میلیون تومان قرار گرفته انتظارات کاهشی منجر به افت 
معامالت شده و در مواردی که قیمت از مرز ۱۳ میلیون 
تومانی عبور کرده خرید و فروش افزایش یافته است. اما 
در زمان رشد معامالت، تالش برخی مالکان برای به روز 
کردن قیمت در ماه بعد از آن به شکل کاهش فشار تقاضا 
نمود پیدا کرده است.نگاهی به بازار  مسکن در چهار سال 
اخیر نشان می دهد که آذرماه، معموال مقطعی پرمعامله 
بوده که علت آن می تواند به خریدهای پیش از موعد 
توسط سفته بازان مربوط باشد و در ماه های بعد از آن تا 
اردیبهشت سال بعد، متقاضیان مصرفی ورود می کنند.
آذرماه امسال نیز با پایان ماه صفر که معموال خرید ملک 
افزایش می یابد و شاهد رشــد ۱۳۴ درصدی ماهیانه 
تعداد معامالت بودیم افزایش یکباره قیمت اتفاق افتاد. با 
این وجود روند ۹ ماهه که قابل اتکاتر است نشان می دهد 
معامالت به حدود نصف تعداد ســال گذشته رسیده 
و روند رشــد قیمت، بخصوص از تیرماه امسال به بعد 
مالیم تر شده است. نوسان فعلی نیز ناشی از تغییر نرخ 
بنزین و افزایش قیمت دالر بوده و کارشناسان معتقدند 
فروکش خواهد کرد. در مقطع کنونی با وجود اثرگذاری 
نرخ بنزین ۳۰۰۰ تومانی بر تمام بازارها از جمله ارز، طال 
و مسکن، بجز منطقه ۱ که از نظر تقاضا رتبه ی باالیی 
ندارد، افزایش قیمت آپارتمان در مناطق پرتقاضا چندان 

محسوس نبود.

 رد فرضیه جهش قیمت در بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشــناس بازار مسکن درباره 
چشم انداز این بازار در ماه های آینده به ایسنا گفت: با تغییر 
نرخ بنزین، فرضیه ای به جامعه القا شد که گویی قیمت 
همه ی کاالها به همان میزان باال می رود و شــاهد تورم 
غیر قابل کنترل خواهیم بود. متاسفانه بعضی اقتصاددانان 
هم این موضوع را مطرح کرده اند، در حالی که فرضیه ی 
درستی نبود.وی افزود: بنزین سهم مشخصی از سبد خانوار 
را شامل  می شود و به لحاظ منطقی می توان پیش بینی 
کرد که اثر افزایش قیمت بنزین بر همه  بازارها از جمله بازار 
مسکن ناچیز باشد و همین اتفاق هم افتاد. افزایش قیمت 
بنزین به ۳۰۰۰ تومان تاثیر ۲ تا ۳ درصد در شاخص تورم 

ایجاد کرد که برای یک بار اتفاق می افتد و محو می شود.

رشد قیمت مسکن  در تهران ادامه نمی یابد
محمود محمودزاده،  معاون وزیر راه و  شهرسازی درباره  
رشد ۸.۵ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر  تهران در 
آذرماه به ایسنا گفت: شرایط فعلی بازار مسکن با توجه به 
طرح هایی که وجود دارد به سمت تعادل حرکت می کند. 
ولی بازار مسکن متاثر از بازارهای  موازی دچار افزایش 
قیمت شــد؛ کما این که در مدت اخیر سایر بازارهای 
موازی نیز با رشــد قیمت مواجه بودند.وی ادامه داد: 
قطعا این افزایش قیمت، موقتی است و دلیل خاصی  
برای ادامه رشــد وجود ندارد. منطقه ۱ نیز که شاهد 
افزایش شــدید قیمت ها در آن جا بودیم جزو مناطق 
کم تقاضا محسوب می شود و عمده خرید و فروش ها از 

نوع سرمایه گذاری است.

خبر

مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی نوشــته است: دولت 
برای اولین بار از ۵ روش عرضه 
تدریجی، حراج، فروش اوراق به 
کسر )کمتر از قیمت اسمی(، 
پذیره نویسی و عرضه خصوصی برای انتشار اوراق در سال 
۹۹ اســتفاده خواهد کرد.مرکــز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی پرداخته 
و نوشته اســت: در حال حاضر انتشــار و عرضه اوراق مالی 
دولت براســاس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و مقرره های مبتنی بر آن صورت 
می گیرد. بندهای مختلفی از تبصره )۵( الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی اشاره کرده 
است. تامین مالی دولت از طریق اوراق مالی دولتی منبعی 
برای جبران کسری بودجه در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ است.
با توجه به حجم قابل توجه انتشار اوراق مالی توسط دولت در 
مقایسه با شرکت های غیردولتی و البته ماهیت و مالحظات 
متفاوت دولت با شرکت های غیردولتی، به نظر می رسد که 
حاکم کردن همه قواعدی که برای شرکت های غیردولتی 
درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت 
صحیح نباشد. به نظر می رســد که دولت نیز به این انگاره 
معتقد است و از سال گذشته تالش کرده از طریق مجوزهای 
موردی در قانون بودجه، خود را از رویه های حاکم بر انتشار 
اوراق مالی که از سوی سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ایران اعمال می شود، مستثنی کند.

فرایند انتشار و عرضه اوراق دولتی در الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۹

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشــته است: 

اوراق مالی اسالمی دولتی مجوز داده شده در الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ در مقایســه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از ۴۸ 
هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان )۹۵ درصد( 
افزایش داشته است. برای سهولت در فرایند انتشار این اوراق 
و مهم تر از آن تســهیل فروش )عرضه اولیه( اوراق منتشر 
شده، در اجرای مختلف بند »ک« تبصره )۵( الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ جهت مستثنا شدن از فرایندهای انتشار و عرضه 
اوراق در بازار سرمایه پیشنهاد شده است. اجزای ۴، ۵ و ۶ 
بند »ک« به شرح ذیل است:بند ۴ : وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط 
به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از تمامی روش های 
انتشــار اولیه اوراق ازجمله عرضه تدریجی، حراج، فروش 
اوراق به کسر، )کمتر از قیمت اسمی( پذیره نویسی و عرضه 
خصوصی در بازارها استفاده کند. ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد 
مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز از جمله فهرست 
آخرین دارندگان اوراق مالی اسالمی دولت به وزارت مذکور 

و اتخاذ تمهیدات الزم برای اســتفاده از تمامی روش های 
انتشار اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی 
دولت بوده و از نظر حجم خرید یــا فروش و روش خرید یا 
فروش )ازجمله مکانیسم حراج( در راستای سیاستگذاری 
پولی خود اختیار کامل دارد.بند ۵: به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اجازه داده می شود نســبت به تاسیس نهادهای 
واســط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای 
واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 
با انتقال مالکیت، برای انتشــار اوراق بهادار )ارزی-ریالی( 
اقدام کند.بند ۶: به وزارت امور اقتصــادی و دارایی اجازه 
داده می شود رأســاً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان 
پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این تبصره بدون 
رعایت تشــریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. 
ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به 
تصویب هیات وزیران می رسد.مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارش خود آورده اســت: جزء ۵ الیحه عینا در قانون 

بودجه ســال ۱۳۹۸ وجود دارد. در جــزء ۶ الیحه بودجه 
۹۹ تنها عبارت »مربوط به بورس« به قانون بودجه ۹۸ پس 
از تشریفات قانونی اضافه شده است. هر دوی این دو جزء 
مربوط به فرایندهای حاکم بر انتشار اوراق است که در آن به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اتخاذ رویه های غیر از 
رویه های حاکم بر بورس داده شده است اما جزء ۴ که در آن 
مجوزهایی برای روش های عرضه )انتشار( اولیه اوراق بیان 
شده، برای اولین بار است که در الیحه بودجه آمده است.این 
روش های عرضه عبارتند از: عرضه تدریجی، حراج، فروش 
اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی(، پذیره نویسی و عرضه 
خصوصی.مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود رویه 
دولت که به طور موردی مجوزهایی در خصوص نحوه انتشار 
و عرضه اولیه اوراق دولتی در قوانین بودجه ساالنه می گیرد 
را صحیح ندانسته و آن را عاملی برای ایجاد بی نظامی در 
بازار سرمایه دانسته اســت.بازوی پژوهشی قوه مقننه در 
نتیجه گیری گزارش خود نوشته است: با توجه به نواقص، 
ابهامات و اشکاالتی که متن الیحه درخصوص نحوه عرضه 
)انتشــار( اولیه اوراق دولت دارد و پیامدهای منفی که در 
بازار اوراق مالی دولت ایجاد خواهد کرد، به نظر می رســد، 
تصویب این مجوزها مشکالت زیادی را چه در بحث اجرا و 
چه در بحث نظارت بر آن ایجاد خواهد کرد )البته با عنایت به 
تفاوت ها میان قواعد حاکم بر انتشار و عرضه اوراق مالی دولت 
با قواعد حاکم بر انتشار اوراق شرکتی، ضروری است دولت با 
فوریت یک الیحه مستقل در این خصوص ارائه کند(. بنابراین 
می بایســت دولت در چارچوب روش های موجود، انتشار 
)عرضه( اولیه اوراق مالی خود را کارسازی کند.در خصوص 
استفاده از نهادهای واسط با مالکیت و مدیریت دولت یا بحث 
تبعیت از تشــریفات قانونی مربوط به بورس در خصوص 
دارایی های پشــتوانه اوراق نیز اگرچه اولویت با ارائه یک 
 الیحه مستقل است، اما به نظر می رسد تصویب آن مشکالت 

جدی ایجاد نخواهد کرد.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

۵ روش جدید دولت برای انتشار اوراق مالی

وزیر اقتصاد: 
قصدی برای  واگذاری شرکت های 

زیان ده   دولتی نداریم
وزیر اقتصاد با بیان "از اختیارات واگذاری ۴۰هزار 
میلیارد امــوال دولتی با "ترک تشــریفات" فقط 
در موارد خاص اســتفاده می کنیم"، گفت: شرط 
عدم وقوع کســری بودجه از این محــل، تصویب 
پیشنهاد دولت از سوی مجلس است.فرهاد دژپسند 
با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ الیحه بودجه و فروش 
۴۰ هــزار میلیارد تومــان از امــوال دولتی بدون 
تشــریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف 
در الیحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق 

و تسهیل شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای تحقق این عدد 
نیاز به یک سری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما 
در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تأکید 
نداشته باشیم و به آن اصالت نمی دهیم.دژپسند، 
در توضیح بیشــتر اختیارات حاصل از این مجوز 
گفت: از این مجوز فقط در موارد خاص اســتفاده 
می کنیم، توجه کنید که وقتی به عنوان مثال اموال 
و شرکتهای دولتی در بورس عرضه می شود تمام 
تشریفات انجام می شود و در عین شفافیت این اقدام 
صورت می گیرد.وی با بیان اینکه به زودی شرکتهای 
غیربورسی که دولت در آنها سهم دارد، در بازار پایه 
بورس عرضه می شــوند، گفت: واگذاری به روش 
واگذاری مدیریت نیز یکی دیگر از روشهای وزارت 
اقتصاد برای خصوصی سازی بنگاهها و شرکتهای 
دولتی اســت. همچنین واگذاری بــه تعاونیهای 
فراگیر شهرستانی نیز از دیگر روشهای در اختیار 
وزارت اقتصاد اســت.این مقام مسئول تأکید کرد: 
البته قصدی برای واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی 
نداریم.وزیر اقتصاد در واکنش به گمانه زنی ها درباره 
وقوع کســری بودجه از محل واگــذاری ۴۰ هزار 
میلیارد تومان اموال دولتی گفت: برای ســال ۹۹ 
اگر این مجوز و تبصره مرتبط در الیحه بودجه، که 
وزارت اقتصاد درخواست کرده است در کمیسیون 
تلفیق و مجلس شورای اسالمی مصوب شود از این 

محل کسری بودجه ای ایجاد نمی شود.

فروش دارایی هــا و امالک دولتی برای 
جبران کسری بودجه منطقی نیست

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد تأکید دارد: دولت 
برای انجام واگذاری ها ۲ هدف دارد که این اهداف 
تأمین مالی و چابک ســازی دولت اســت. اما در 
ارزش گذاری ها با مشکالت زیادی مواجه هستیم. 
روند واگذاری اموال دولت در ســال آینده مطابق 
بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این 
میزان از واگــذاری برنامه ریزی های خاص خود را 
انجام داده ایم، به عنوان نمونه در آینده نزدیک دولت 
سهم خود در پاالیشگاه شیراز را به فروش می گذارد 
و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه 

هپکو را واگذار کرد.

واکنش ظریف به تهدید ترامپ درباره هدف 
گرفتن 52  سایت در داخل ایران

هــدف گرفتــن مکان های 
فرهنگی یک جرم جنگی است

وزیر خارجــه ایران در واکنش بــه تهدید توییتری 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران گفت که تهدید به 
هدف قراردادن مکان های فرهنگی، یک جرم جنگی 
است و پایان حضور شرورانه آمریکا در غرب آسیا آغاز 

شده است.
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران لحظاتی 
پیش در یک پیام توییتری به پیام توییتری تهدید آمیز 
بامداد )یکشنبه( »دونالد ترامپ« علیه ایران پاسخ 
داد.وی در این پیام توییتری نوشت: »دونالد ترامپ 
که با ترور های بزدالنه روز جمعه، مرتکب نقض شدید 
قوانین بین المللی شده است، بار دیگر تهدید به ارتکاب 
نقض جدید »هنجار بنیادین« شــده است«.رئیس 
دستگاه دیپلماســی ایران در واکنش به رجزخوانی 
ترامپ علیه ایران که تهدید کرده بود ســایت های 
فرهنگی ایران را هدف قــرار می دهد گفت: »هدف 
گرفتن مکان های فرهنگی یک جرم جنگی اســت. 
خواه با لگد یا فریاد، پایان حضور شرورانه آمریکا در 

غرب آسیا آغاز شده است«.
دونالد ترامپ بامداد امروز بــا رجزخوانی علیه ایران 
در صفحه توییتر خود، مدعی شــد: »در صورتی که 
ایران به هر آمریکایی یا منافــع آمریکا حمله کند، 
آمریکا ۵۲ ســایت در داخل ایران )به نمایندگی از 
۵۲ آمریکایی که ایران سال ها پیش به گروگان گرفته 
بود( حمله خواهد کرد که برخی از آن ها بسیار سطح 
عالی و مهم برای ایران و فرهنگ ایران اســت و این 
اهداف و خود ایران بسیار سریع و خیلی سخت مورد 
 هدف قرار خواهند گرفت. آمریکا تهدید بیشــتری

 نمی خواهد.«

اخبار
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 روز یکشنبه شاخص کل بورس با افتی ۱۵۱۸ پله ای در کانال 
۳۶۵ هزار واحد قرار گرفت. اما شاخص کل هم وزن که نشان 
دهنده وضعیت نمادهای کوچک بازار است، افتی بیش از ۳ 
درصد را تجربه کرد.بازار سهام در دومین روز هفته و پس از 
سقوط تاریخی بورس در روز شنبه، نسبتا به شرایط تعادلی 
نزدیک شد؛ شاخص کل بورس با افتی ۱۵۱۸ پله ای در کانال 
۳۶۵ هزار واحد قرار گرفت. اما شاخص کل هم وزن که نشان 
دهنده وضعیت نمادهای کوجک بازار اســت، افتی بیش از 
۳ درصد را تجربه کرد و با کاهشی ۳۵۳۸ واحدی در کانال 
۱۱۳ هزار قرار گرفت.در این روز گروه خودرو، فلزات اساسی 
و بانک ها برترین صنایع بودند.علیرضا توکلی کاشی، معاون 
توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص تحوالت 
بازار ســرمایه در اولین روز از معامالت هفته جاری و تأثیر 
کاهش شاخص کل بورس بر سایر بازارها گفت: بازار سرمایه 
همانند یک دماسنج عمل می کند که در واقع، رفتار آن معلول 
اتفاقات بیرونی است؛ اما این رابطه لزوماً معکوس نیست، به 
عبارت بهتر، معموالً انتظار نداریم که اتفاقات و نوسانات قیمتها 
در بازار سرمایه، بر فضای بیرونی آن اثرگذار باشد.وی تصریح 
کرد: اگرچه ممکن است کاهش شاخص بورس ظرف چند 
روز آینده نیز ادامه داشته باشد، اما به احتمال خیلی زیاد، تا 
پایان هفته جاری، این نوسانات متوقف خواهد شد؛ همانطور 
که در چند سال گذشته نیز شاهد وقایع مشابهی در منطقه 
بوده و به خوبی از آن گذر کرده ایم؛ این در حالی است که در 
یکســال اخیر، دو اتفاق مهم حمله به پاالیشگاه آرامکو در 
عربستان از سوی پهپادهای یمنی و سقوط پهپاد آمریکایی از 
سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خاک ایران که آنها نیز 

اتفاقات مهمی از نظر نظامی و امنیتی بودند، برخی نگرانی ها 
را ایجاد کرده بود که مبادا جرقه وقوع یک جنگ در منطقه 
زده شود و بازار ســرمایه نیز پیرو همین مسائل نوساناتی را 
شاهد بود؛ ولی بعد از گذشت چند روز، روند کاهشی شاخص 
بورس فروکش کرد و اثر آن در بازار سرمایه از بین رفت.توکلی 
کاشی با بیان اینکه بسته به بزرگی و کوچکی وقایعی که در 
عرصه سیاسی در منطقه رخ می دهد، بازار سرمایه طبیعتاً 
دچار نوساناتی می شــود و این یک پدیده کاماًل طبیعی و 
منطبق بر انتظارات در بازار ســرمایه است، تصریح کرد: در 
چنین شرایطی نباید سهامداران رفتارهای هیجانی از خود 
نشان دهند زیرا رفتارهای هیجانی ایشان عمدتاً سبب آسیب 
دیدن سرمایه خودشان خواهد شد.به گفته توکلی کاشی، 
قاعدتاً با فروکش کردن نسبی ابهامات و اتخاذ سیاست های 
صحیح از ســوی نظام و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران، 
بسیاری از این افرادی که امروز در صف های فروش سهام قرار 
دارند، در صف های خرید حضور خواهند داشت و سهامی را 
که دیروز فروخته اند، فردا بــا قیمت های به مراتب باالتری 
خریداری خواهند کرد.وی گفت: باید به این نکته مهم هم 
توجه داشت که هرچند شاید امکان فروش سهام برای یک 
سهامدار خرد با سرمایه چند ده میلیونی وجود داشته باشد، 
اما امکان فروش سهام چند صد و چند هزار میلیارد تومانی 
توسط سهامداران عمده، اصوالً وجود ندارد.توکلی کاشی در 

پاسخ به این سوال که آیا می توان پیش بینی کرد که شاخص 
بورس ظرف روزهای آینده در چه کانال هایی نوسان کند، 
تصریح کرد: نوسانات بازار سرمایه به طور قطع موقتی خواهد 
بود و ممکن است چند روز به طول بیانجامد، که این موضوع 
کاماًل طبیعی است؛ اما اینکه کاهش شاخص چند روز ادامه 
داشته باشد را می توان بسته به این دانست که عکس العمل 
ایران و پاسخ ایران به این مساله به لحاظ دیپلماسی چگونه 
خواهد بود و از آن مهم تر، زمان پاسخ است. به این معنا که اگر 
دولت در کمترین زمان ممکن به این موضوع، پاسخ مناسبی 
بدهد، تب نوسانات و نگرانی ها در بازار زودتر فروکش کرده 
و طبیعتاً شاخص کل بورس، زودتر در سطوح تعادلی خود 

آرام خواهد گرفت.

حقوقی های بورس ۴ هزار میلیارد تومان از سهام 
حقیقی ها را خریدند

مدیر نظــارت بر بورس هــا و بازارهای ســازمان بورس، از 
خرید ۴هزارمیلیارد تومان ســهام متعلق به ســهامداران 
حقیقــی از ســوی شــرکت های حقوقــی خبــر داد و 
گفت:صندوق های»تثبیت بازار«و»توســعه بازار« پای کار 
آمدند.محسن خدابخش در گفتگو با مهر با اشاره به نوسانات 
بازار ســرمایه و نقش آفرینی که صندوق های »تثبیت بازار 
سرمایه« و »توسعه بازار سرمایه« در کنار شرکت های حقوقی 

از سهامداران خرد طی دیروز و امروز به عمل آوردند، گفت: 
در اولین روز پس از حادثه تروریســتی آمریکا در عراق که 
منجر به شهادت ناجوانمردانه سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
گردید، شاخص بورس بالغ بر ۱۶ هزار واحد افت کرد که بر 
این اساس، صندوق های »تثبیت بازار سرمایه« و »توسعه 
بازار سرمایه« به میدان آمدند و خریدهایی انجام دادند؛ ضمن 
اینکه بر اساس آمار، شرکت های حقوقی نیز بالغ بر ۴ هزار 
میلیارد تومان سهام از فروشندگان جمع کردند.مدیر نظارت 
بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: روز 
گذشته هجوم سهامداران خرد برای فروش سهام در بورس 
بسیار باال بود ولی با اقدام شرکت های حقوقی و صندوق های 
مذکور، نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بسیار مناسبی 
قرار گرفت؛ به نحوی که سهامداران خرد توانستند حداقل در 
یک روز بالغ بر ۴ هزار میلیاردتومان پول سرمایه گذاری شده 
خود را از بورس دریافت کنند که این نشان می دهد پتانسیل 
بسیار باالیی برای نقدشوندگی بازار وجود دارد.وی تصریح 
کرد: معامله ۴ هزار میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه، آن 
هم در روزی که صف های فروش بیشتری نسبت به روزهای 
قبل وجود داشت، یکی از نکات مهم بازار دیروز بود که نشان 
داد بازیگران، حافظ نقدشوندگی بازار سرمایه هستند که این 
رخداد کم سابقه و یا بی سابقه ای به شمار می رود؛ چراکه نشان 
می دهد در این روز، افرادی که به هر نوعی نیاز به نقدینگی 
داشته و می خواستند که ســهام خود را به فروش برسانند، 
بدون هیچ مشکلی به ارزش سهام خود دسترسی می یابند؛ 
ضمن اینکه بازار ســرمایه از ســوی بازیگران حقوقی خود 

حمایت می شود.

روز شنبه بعد از خبر شهادت مظلومانه سردار سلیمانی  اگرچه 
معامله گران فردایی، سودای گرانی ارز را در سر می پروراندند و 
در مقاطعی از روز، تالش آنها منجر به افزایش نرخ تا ۱۴۲۵۰ 
تومان هم شد، اما روز یکشــنبه  با حضور قوی بازارساز، نرخ 
شکســت.بازار ارز ظرف دیروز و امروز با برخی نوســانات و 
تحوالتی همراه بود که دوباره، کورسوی امیدی را در دل دالالن 
و معامله گران فردایی مبنی بر جهش نرخ ارز روشن کرد. دالالن 
در معامالت فردایی تالش کردند تا نرخ جهش گونه ای را به بازار 
تحمیل کرده و حتی در مقاطعی از روز نیز موفق شدند تا قیمت 
را تا مرز ۱۴۲۵۰ تومان هم باال ببرند.این تالش معامله گران 
فردایی در غیاب صرافی های بانکی و حضور پرقدرت بازارساز 
در بازار حواله و اســکناس بود که توانست نرخ را دچار نوسان 
کند؛ اما امروز با گشایش رسمی صرافی ها در اولین روز هفته، 
سودای آنها نقش بر آب شــده و هم اکنون با حضور پرقدرت 
بازارساز در بازار حواله و اسکناس، قیمت دالر در بازار تعدیل 

شــده و روند نزولی به خود گرفته است.در این میان برخی از 
سوداگران بازار ارز، بعد از انتشار خبر حمله تروریستی آمریکا 
در عراق که منجر به شــهادت مظلومانه سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی شد، تالش کردند تا در غیاب تعطیلی بازار رسمی ارز 
ایران، نرخ را دچار نوسان شدید کنند؛ اما امروز حضور پرقدرت 
بازارساز، مجدد تمام تالش آنها را نقش بر آب کرد.بر اساس 
این گزارش هم اکنون بازار نسبت به روز گذشته تعدیل شده 
و نرخ در کانال ۱۳ هزار تومانی در خارج از صرافی های بانکی 
معامله می شــود؛ این در حالی اســت که بنا به اعالم رسمی 
صرافی ملی، قیمت هر اسکناس دالر آمریکا هم اکنون برای 
 خرید ۱۳۳۸۰ تومان است و پیش بینی می شود که باز هم نرخ

 پایین تر بیاید.در عین حال، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل 
اقتصادی نیز روز شنبه گفت : در غروب پر غم شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، یک نکته ارزی قابل توجه است. با 
وجود افزایش نسبتا سریع دالر فردایی تا عصر، بعد از آن شاهد 
ثبات و بعد کاهش قیمت نسبی بودیم. این مساله علیرغم آن بود 
که عمال بانک مرکزی مداخله ای در بازار نداشت که این، فارغ 
از محدودیتهای روز جمعه برای مداخله از سوی بانک مرکزی 
بوده است.وی ادامه داد: این که حدود افزایش به صورت درونزا 
محدود است تا حد زیادی نشان می دهد بازیگران بازار اطمینان 
دارند بانک مرکزی ابزار و قصــد مداخله را دارد. همچنین به 
خوبی می دانند امکان اجرای معامله های سنگین برای مقابله 

با مداخالت بانک مرکزی عمال وجود ندارد.شاکری ادامه داد: 
طی دو هفته گذشته دو اتفاق یکی رسانه ای و یکی کمتر رسانه 
ای شده در بازار ارز رخ داده که توانایی مقابله بازیگران با اراده 
بازارساز را شدیدا تحت تاثیر قرار داده که اول، محدود شدن کل 
مبلغ قابل انتقال غیر حضوری به ۱۰۰ میلیون و دوم، و مهمتر 
و ناشنیده تر، افزایش شدید شیب پوزهای بسته شده خارج از 
کشــور بوده که این دو موضوع مهم عمال توان بازیگران برای 
بستن سمت ریالی معامالت اعم از امروزی و فردایی را شدیدا 
تحت تاثیر قرار داده است.وی ادامه داد: عمال حدود  و شیب 
افزایش به دالیل فوق از کنترل خارج نمی شود. افزایش روز 
شنبه  هم علیرغم شدت افزایش ریسک های سیاسی در غیبت 
مطلق مداخله بانک مرکزی رخ داده و کسی نمی تواند آینده را 
پیش بینی کند؛ ولی بنظر می رسد در بسیاری از سناریوها 
 نگرانــی از کنترل خارج شــدن نرخ ارز فعال بــه عنوان یک 

محدودیت مطرح نخواهد بود.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی توانیم از زیر بار 
تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج شــویم، گفت: تاخیر در 
برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل سبد هزینه 
معیشت کارگران با نرخ های جدید است.علیرضا حیدری در 
گفت وگو با ایسنا، درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته 
دستمزد شــورای عالی کار و عدم تعیین رقم سبد هزینه 
معیشــت کارگران اظهار کرد: احساس ما این است که به 
تدریج که به پایان سال نزدیک می شویم. این سبد هزینه 
با نرخ های جدید تعدیل می شود و برای تثبیت آن، نگاه به 
اعداد واقع بینانه داریم به همین دلیل تصور می کنیم حتی تا 
اواخر بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و یکپارچه سازی 

سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.

تاخیر در برگزاری جلسات کمیته مزد به زیان 
کارگران نیست

وی در خصوص دلیل این امر توضیح داد: با توجه به واقعیات 

اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشــی قیمتها را شاهد 
هستیم برای هرگونه تصمیم گیری به شاخصهای واقعی نیاز 
داریم و به تدریج که جلو می رویم این شاخص ها واقعی تر 
و منطقی تر می شوند تا تصمیم گیری از عقالنیت بیشتری 
برخوردار شود.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تاخیر 
در تشکیل جلسات کمیته دستمزد به ضرر کارگران نیست، 
گفت: سال قبل اصرار داشــتیم رقم هزینه سبد معیشت 
را زودتر در بیاید ولی اکنون به دلیل تعدیل قیمتهایی که 

ممکن است پیش رو داشته باشیم باید منتظر بمانیم.

از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج نشویم
حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده که کارفرمایان در جلسات کمیته مزد مطرح 

می کنند، گفت: این که ما در جریان تعیین دستمزد تالش 
کنیم به اشکال مختلف از زیربار تعهدات ماده ۴۱ بیرون 
بیاییم درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت 
تمام شده صحبت می کنیم معنی اش این است که ما مزد 
را در قیمت تمام شده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک 
الگویی تهیه کرده و در آن کارگاهها و صنایع را برای خود 
در نظر گرفته است و بر این اساس آمار مستقلی از امارهای 
ملی ارائه می دهد که متفاوت با آن چیزی اســت که در 
مراکز رســمی مراجع آماری وجود دارد.این کارشناس 
حوزه کار تصریح کرد: طرح این مباحث به این دلیل است 
که افزایش دستمزد تحت تاثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی 
می گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد باعث می شود روی 
سهمی که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است، هزینه ها به 

شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در 
قیمت تمام شده پایین است و نشان می دهد افزایش مزد 

تاثیر چندانی در قیمت تمام شده فروش نخواهد داشت.

تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای ماده 
۴۱ قانون کار

به گفته وی، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس 
ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم 
اعالمی از سوی مراجع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و در 
نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.به گزارش ایسنا، 
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته 
هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفره را 
سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعالم کردند. تاکنون سه جلسه 
کمیته دستمزد برگزار شده اما به دلیل اختالف نظر میان گروه 
کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم 

سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است.

بورس به وضعیت تعادلی نزدیک شد 

نوسان شاخص گذراست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت طال از مرز ۵۰۰۰۰۰ تومان عبور کرد
قیمت هر گرم طال که روز گذشته در محدوده ۴۹۴ هزار تومان بود، روز یکشنبه از رمز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار که ساعات پایانی بازار در روز شنبه، حدود 

۴۹۴ هزار تومان معامله می شد،  روز یکشنبه از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.همچنین قیمت سکه طرح جدید روز یکشنبه  به پنج میلیون تومان رسید.روز یکشنبهف نیم سکه ۲ میلیون 
و ۵۴۰ هزار تومان در بازار معامله شد، قیمت ربع سکه و قیمت سکه یک گرمی نیز به ترتیب یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و ۹۴۰ هزار تومان است.

تعیین رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه

تکاپوی   دالالن  برای افزایش  نرخ دالر

بازار  ارز  دچار هیجان نشد
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مراسم وداع با فرمانده سابق 
سپاه قدس سردار حاج قاسم 
ســلیمانی و یاران شهیدش 
بــا حضــور چندمیلیونی 
مردم تهران  روز گذشــته 
برگزار شد.به گزارش ایســنا، مراسم وداع تهرانی ها با  
پیکر پاک سپهبد شهید قاسم ســلیمانی و شهیدان 
همراهش ابومهدی المهندس، وحید زمانی نیا، حسین 
پورجعفری، شهروز مظفری نیا و هادی طارمی ساعت 
۸ صبح  )دوشــنبه۱۶ دی( آغاز شد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای صبح  دوشنبه با حضور در دانشگاه تهران با 
چشمانی اشکبار  بر پیکر سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
و همراهان شهیدش نماز اقامه کردند. سران سه قوه، 
فرماندهان عالی رتبه نظامی و مسئوالن عالی رتبه نظام 

در این مراسم حضور داشتند.
جمعیت میلیونی حاضر در مراسم نیز با اقتدا به رهبر 
انقالب بر پیکر شهدا نماز اقامه کردند. با حضور رهبر 
انقالب در دانشگاه تهران مردم شعارهایی چون "ای 
رهبر آزاده انتقام انتقــام"، "ابوالفضل علمدار خامنه 
ای نگه دار"، "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر 

ماست" و ... سر دادند.
پس از اقامه نماز، حدود ســاعت ۹:۴۵ پیکر شــهدا 
بر دستان مردم، مســئوالن  و همرزمان این شهدا از 
دانشــگاه تهران  خارج و مراسم تشــییع میلیونی از 

دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی آغاز شد.
مردم تهران با شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر 
اسرائیل"، "این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده"، 
"علمدار نیامد"، "ای لشــگر صاحب زمان آماده ایم 
آماده ایم"، "نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا"، "وای 
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد"، "لبیک یا حسین"، 
"لبیک یا خامنه ای"، "مــا ذوالفقار حیدریم فداییان 
رهبریم"، "منتظر حکم جهاد رهبریم"، "آمریکا در 

چه فکریه ایران پر از بسیجیه" و... در مراسم تشییع 
و وداع با پیکر سردار شهید سلیمانی شرکت کردند.

با حضور ســردار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران در میان جمعیت، مردم شعار "انتقام انتقام" 
و با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی 
قدس سپاه شعار "انتقام انتقام" و "می کشم می کشم 

آنکه برادرم کشت" سر دادند.
همچنین پالکاردهایی با عکس های شهید سلیمانی 
و نوشــته هایی مثل "خون بهایت فتح قدس است"، 
"انتقام سخت"، "بدرود فرمانده"، "یالثارات الحسین" 
و ... در دســتان مردم قرار داشــت. عــالوه بر پرچم 
جمهوری اسالمی ایران، پرچم هایی از گروه حزب اهلل 
لبنان، حشدالشعبی، عصائب اهل الحق عراق و گروه 
مقاومت اســالمی بحرین و گروه های دیگر مقاومت 

منطقه در میان مردم به اهتزاز درآمده بود.
تعدادی از جوانان هم با پوشیدن کفن هایی که روی آن 
نوشته شده بود "انتقام سخت"، حمایت خود را از پیام 
رهبر انقالب برای شهادت سردار سلیمانی اعالم کردند. 
در این مراسم تصویر بزرگی از حاج قاسم سلیمانی نیز 

بر فراز برج آزادی تهران آویخته بود.
استقبال و حضور گسترده و میلیونی مردم به گونه ای 
بود که مسیرهای منتهی به خیابان انقالب تقریبا بسته 

شده و حرکت مردم به سختی انجام می شد.
خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در این مراسم 
حضور چشمگیری داشتند و رســانه های روسی این 

مراسم را به صورت زنده پوشش دادند.
مردم همچنین با آتش زدن پرچم های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و حلق آویز کردن نمادین عروسک ترامپ، 
انزجار خود را از این اقدام شهادتیستی ایاالت متحده 
و حامیان عبری-عربی اش اعالم کردند.این مراسم با 
مداحی حاج صادق آهنگران و سینه زنی مردم و پس 
از آن با سخنرانی زینب سلیمانی دختر سردار شهید 
سلیمانی که پدر شهیدش را "بزرگترین مرد راهبردی 
در محاسبه قدرت و رفتار دشمن خواند" و تکبیرهای 
جمعیت حاضر آغاز شــد.همچنین اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس 
دیگر سخنران این مراسم بود که "شهید سلیمانی را 

شهید قدس نامید".

همچنین جمعی از ســفرای مقیم تهــران از جمله 
سفرای عراق، ترکیه، افغانســتان، فلسطین، عمان و 

آذربایجان در این مراسم حضور یافتند.
مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت در حالی برگزار 
شد که مردم عزادار تهران از ساعت های ابتدایی بامداد 
امروز در مسیرهای تعیین شده برای وداع با پیکر این 

سردار سرافراز حاضر شده بودند.
ایستگاه های صلواتی از ســاعات اولیه بامداد با پخش 
گل و پوســترهای حاوی تصاویر ســردار سلیمانی با 
مردم برای حضور در مراسم تشییع سپهبد سلیمانی 
همراهی کردند. همچنین به کودکان و نوجوانان حاضر 

در این مراسم گل اهدا می شد.
پیش از این پیکر شــهدای این حمله شهادتیســتی 
روز شــنبه )۱۴ دی( به ترتیب در حرمین کاظمین 
)ع( و ســپس در بغداد و بعــد از آن در کربالی معلی 
در جوار حــرم امام حســین )ع( و حضــرت عباس 
)ع( و در نجف اشــرف در جوار حــرم امیرالمومنین 
)ع( تشییع شد. همچنین )یکشــنبه ۱۵ دی( پیکر 
شــهدا پس از ورود به ایران، ابتدا در اهواز و ســپس 
در مشــهد مقدس و در آســتان قدس رضوی )ع( با 
حضور میلیونی مردم تشــییع شــد.پس از تشییع و 
تکریم پیکر ســردار سپهبد شهید قاســم سلیمانی 
توسط مردم تهران، پیکر این ســردار مقاومت عصر 
دوشــنبه جهت وداع به قم منتقل و ســپس جهت 
تدفین در روز سه شــنبه به زادگاهش کرمان منتقل 
می شود. همچنین بر اساس اعالم حشدالشعبی، پیکر 
ابومهدی المهندس پس انجام آزمایش DNA جهت 
 تدفین در  وادی الســالم نجف به عراق منتقل خواهد

 شد.
سردار ســپهبد قاسم ســلیمانی به همراه تعدادی از 
هم رزمانش در جبهه مقاومت اســالمی بامداد جمعه 
۱۳ دی ۱۳۹۸ در پــی حمله شهادتیســتی هوایی 
متجــاوزان آمریکایی در نزدیکی فــرودگاه بغداد به 

شهادت رسیدند.

بدرقه    چند   میلیونی    تهران    با    پیکر  سردار   سلیمانی

وداع     با شـکوه
رهبر  معظم   انقالب    با  چشمانی   اشکبار   بر  پیکر   سردار سلیمانی   اقامه   نماز   كردند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر خارجه کشــورمان با اشــاره به گام پنجم 
ایــران در کاهــش تعهــدات برجامــی تاکید 
 کرد: ایــن گام در چارچــوب برجام برداشــته

 شده است.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف یکشنبه شب 
در صفحه توییتر خود نوشت: به عنوان پنجمین 
و آخرین گام جبرانی ذیل پاراگراف ۳۶ برجام، از 

این پس، تعداد ســانتریفیوژها هیچ محدودیتی 
نخواهد داشت.

 ایــن گام در چارچــوب برجــام اســت و همه 
پنــج گام در صــورت اجــرای موثــر تعهدات 
متقابــل، برگشــت پذیر اســت. همــکاری 
 کامــل ایــران بــا آژانــس بین المللــی انرژی

 اتمی ادامه خواهد یافت."

قیمت نفت که بعد از و شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
توسط آمریکا روند صعودی پیدا کرده، امروز با رشدی ۲ 
درصدی به باالی ۷۰ دالر در هر بشکه رسید.قیمت نفت 
که سال جدید میالدی را با قیمت هایی در میانه کانال 
۶۰ دالری آغاز کرده بود،  از روز جمعه و بعد از شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی توســط آمریکا با رشد قیمت 
همراه شد و این رشد تا آنجا ادامه داشت که امروز نفت 
برنت سد ۷۰ دالری را شکست.رشد قیمت نفت از آن 
جهت اتفاق افتاده که تنش بین ایران و آمریکا بعد از این 
شهادت باال گرفته و این امر زمینه را برای نگرانی نسبت 

به پایداری و اطمینان بازار نفت افزایش داده است.بر این 
اساس قیمت نفت برنت با رشدی بیش از ۲ درصد در 
هر بشکه، به ۷۰ دالر و ۸ سنت در هر بشکه رسید.نفت 
شــاخص آمریکا نیز یک دالر و ۱۶ سنت در هر بشکه 
گران شد و ۶۴ دالر و ۲۱ ســنت قیمت خورد.اغلب 
کارشناسان قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ را بین ۵۵ تا 
۶۵ دالر در هر بشکه پیش بینی می کردند اما با توجه به 
باال گرفتن ریسک های سیاسی در خاورمیانه به عنوان 
یکی از بزرگترین تامین کنندگان نفت دنیا،  احتمال 

افزایش قیمت نفت بیش از این میزان نیز وجود دارد.

دبیرانجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: امیدواریم تا 
پایان دی ماه وجوه قول داده شده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( تامین و تزریق شود؛ در این صورت 
قطعه سازان قابلیت تامین قطعات مورد نظر را داشته و از 
ابتدای بهمن ماه دیگر هیچ خودروی ناقصی تولید نخواهد 
شد.آرش محبی نژاد در رابطه با میزان آمادگی قطعه سازان 
در رابطه با وعده وزارت صمت مبنی بر اینکه از پایان دی ماه 
دیگر شاهد تولید خودروهای ناقص توسط خودروسازان 
نخواهیم بود، اظهار کرد: همکاری و اتحاد بســیار خوبی 
بین قطعه ساز و خودروســاز به دلیل امید ایجاد شده در 
قطعه سازی ظرف سه ما گذشته، شکل گرفته که باعث 
شد خودروهای کف کارخانه ها جمع شده و تعداد آن ها 
تقریبا به صفر برسد.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
ادامه داد: به زودی تعداد باقی محدود نیز تجاری سازی و 
تحویل مردم خواهد شد، اما ادامه مسیر بستگی به این دارد 

که باز هم امیدها محقق شود. تاکنون قطعه ساز با وعده کار 
کرده است و با وعده هایی همچون اینکه صنعت خودرو از 
این زیان خارج خواهد شد، پول و تسهیالت خواهد رسید 
و... این صنعت را نگه داشته اند. ضمن اینکه حدود دو ماه 
است که همه منتظر به ثمر نشستن مصوبه شورای پول و 
اعتبار )وعده تسهیالت۱۰هزارمیلیاردی حد اعتباری دو 
خودروساز(هستند.همه تقریبا نوعی عزم جزمی داشتند 
برای آنکه به صنعت جهشی بدهند. وی افزود: در نتیجه 
این ها، تولید در شرکت ایران خودرو از روزانه ۴۰۰ دستگاه 
به ۲۴۰۰ دستگاه در روز هم رسید و رکورد ۱۵ ماهه خود 
را شکست. اما باید دانست که ادامه مسر چندان مشخص 
نیست، چراکه نه از تسهیالت خبری هست و نه مصوبه حد 
اعتباری شــورای پول و اعتبار ابالغ شده است و برنامه ها 
مشخص نیست؛ اما با وعده ها قطعه سازان جلو آمده و هر 

آنچه که در توان داشتند را، به اجرا گذاشتند. 

۵ کاالی الستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، 
شــکر و خدمات حمل و نقل بار به عنــوان کاال و 
خدمات اولویــت دار نظارتی در هفتــه منتهی به 
بیســتم دی ماه معرفی شــدند. تعیین کاالهای 
اولویــت دار به صــورت مســتمر، در هــر هفته 
از ســوی کارگروه تنظیم بازار صــورت می گیرد 
که بر همین اســاس ۵ کاالی الســتیک سنگین، 
میلگــرد و ورق، حبوبات، شــکر و خدمات حمل 
و نقل بــار بــه عنــوان کاال و خدمــات اولویت 
 دار در هفته منتهی به بیســتم دی مــاه  معرفی 

نمود.
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان 
در کنار نظارت و بازرسی های معمول و همیشگی 
خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاههای 
مرتبط به کاالهــا و خدمات اولویــت دار مذکور 

معطوف نموده و رســیدگی به تخلفات احتمالی 
پیرامون این کاالهــا را در اولویت نظارتی قرار می 

دهند.
در طی ۹ ماهه ابتدای ســال جاری بیش از یکصد 
هزار بازرســی در موضوع شــکر انجام شده و پنج 
هزار و پانصد و نود پرونده تشــکیل شــده است. 
همچنین در موضوع  حمل و نقل، ۷ هزار بازرسی 
انجام شده که دوهزار و دویســت و پنجاه و هفت 
پرونده تخلفاتــی مطابق با این نظــارت به عنوان 
متخلف شناســایی شده اســت. هر گونه گزارش 
و شــکایات مردمی اعم از حقیقی یــا حقوقی از 
تخلفات واحد های صنفی و غیر صنفی در خصوص 
کاالهای اولویت دار اعالم شده در اسرع وقت مورد 
رسیدگی قرار خواهد گرفت لذا سامانه تلفن ۱۲۴ 
 ســتادهای خبری آمــاده دریافت گــزارش های 

مردمی می باشد.

ترامپ عراق را تهدید کرد، در صورتی که خواســتار 
خروج نظامیان آمریکایی باشــد، به شــدت تحریم 
می شود. ساعاتی پیش تارنمای آکسیوس در گزارشی 
به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام عراقی نوشت 
دولت تالمپ تالش کرده است تا مقام های ارشد عراقی 
را ترغیب به جلوگیری از مطرح شــدن بحث خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق در پارلمان این کشور کند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه 
در واکنش به تصویب طرح خروج نظامیان آمریکایی 
از عــراق در پارلمان این کشــور، تهدید بــه اعمال 
تحریم های شــدید کرد.ترامپ گفت: مــا یک پایگاه 
هوایی فوق العاده گــران در آنجا داریم. ســاخت آن 
مدت ها پیش از دوره ]ریاست جمهوری[ من میلیاردها 
دالر هزینه برداشته است. ما ]عراق را[ ترک نمی کنیم 
مگر آن ها این پول را به ما برگردانند.به نوشــته ایرنا، 
اشــاره ترامپ به پایگاه هوایی بلد در ۵۰ کیلومتری 
شمال بغداد است.رییس جمهوری آمریکا همچنین 
تهدید کرد: ما آن ها را طوری تحریم می کنیم که هرگز 
مشــابه آن را ندیده اند. طوری که تحریم های ایران 
مسخره به نظر آید.ساعاتی پیش تارنمای آکسیوس در 
گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام عراقی 
نوشت دولت تالمپ تالش کرده اســت تا مقام های 
ارشــد عراقی را ترغیب به جلوگیری از مطرح شدن 
بحث خروج نیروهای آمریکایــی از عراق در پارلمان 
این کشور کند.اما با شکست تالش های آمریکایی ها، 
پارلمان عراق روز یکشنبه با برگزاری نشستی درباره 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور، به خروج تمامی 
نیروهای خارجی رای داد و خواســتار منع استفاده 

از حریم هوایــی عراق به هر دلیلی توســط نیروهای 
خارجی شــد.وزارت خارجه آمریکا بامداد دوشنبه با 
ابراز ناامیدی از این تصمیم پارلمان عراق گفت: ما در 
حالی که منتظر توضیح بیشتر درباره ماهیت حقوقی و 
تاثیر قطعنامه امروز ]پارلمان عراق[ هستیم، به شدت 
از رهبران عــراق می خواهیم که اهمیت روابط جاری 
اقتصادی و امنیتی میان دو کشــور و حضور مستمر 

ائتالف جهانی علیه داعش را بررسی دوباره کنند.
نمایندگان پارلمــان عراق در کنــار تصویب خروج 
نیروهای خارجی از کشورشــان، خواســتار تقدیم 
شکایت رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت علیه 
آمریکا شــدند.پیش از مصوبه عصر یکشنبه پارلمان 
عراق،  عادل عبدالمهدی نخســت وزیــر موقت این 
کشور با شرکت در نشست پارلمان برای بررسی طرح 
اخراج نیروهای آمریکایی، تاکید کــرده بود: خروج 
فوری نیروهای خارجی از عراق یا تدوین جدول زمانی 
مشخص برای اجرای این اقدام دو گزینه پیش روی ما 
است.این اقدام پارلمان عراق پس از انجام شد که مردم 
عراق در واکنش به شهادت سردار سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان الحشد 
الشــعبی خواســتار اخراج نیروهای آمریکایی از این 
کشور شدند.سردار سپهبد قاســم سلیمانی فرمانده 
شــهید ســپاه قدس و ابومهدی المهنــدس معاون 
ســازمان نیروهای مردمی عراق به همراه ۸ نفر دیگر 
بامداد روز جمعه در مســیر فرودگاه بغداد به دستور 
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا و با پهپادهای 
وزارت دفاع این کشور )پنتاگون( شهادت شدند و به 

شهادت رسیدند.

ســه کشــور اروپایــی گروه 
موســوم به "E۳" در بیانیه 
مشترکی با طرح ادعای واهی 
»انجام اقدامات خشونت آمیز 
توسط ایران« خواستار پرهیز 
از آنها شده و خواســتند »رعایت مفاد گنجانده شده در 
توافق هسته ای ســال ۲۰۱۵ با قدرت های جهانی را از 

سر بگیرد.«
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در این بیانیه 
سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان همچنین اعالم کردند 
که بر اهمیت کاستن از تنش ها در عراق و ایران و عزم خود 

برای مبارزه با داعش تاکید می کنند.
در این بیانیه آمده اســت: »ما بر تعهد خودمان در ادامه 
مبارزه با گروه داعش که یک اولویت است تاکید می کنیم. 
این ضروری است که ما ائتالف مربوط به آن را حفظ کنیم. 
از مقام های عراق می خواهیم به روند تامین پشــتیبانی 

الزم از این ائتالف ادامه دهند.«
روز یکشنبه دولت جمهوری اسالمی طی بیانیه ای گام 
پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعالم کرد. 
جمهوری اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه 
عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، 

میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه نیست.
مشــروح بیانیه دولت جمهوری اســالمی ایران به این 
شرح است: جمهوری اسالمی ایران در گام پنجم کاهش 
تعهدات خود، آخرین مورد کلیــدی از محدودیت های 
عملیاتی خــود در برجام، یعنــی »محدودیت در تعداد 
ســانتریفیوژها« را کنار می گذارد. بدیــن ترتیب برنامه 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی 
در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی 
سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه 
نیست و از این پس برنامه هسته ای ایران صرفا بر اساس 
نیازهای فنــی خود پیش خواهد رفــت. همکاری ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی کمافی الســابق ادامه 
خواهد یافت. در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران 
از منافع برجام، جمهوری اســالمی ایران آماده بازگشت 
به تعهدات برجامی خود اســت. ســازمان انرژی اتمی 
موظف اســت در این چارچوب اقدامات و تمهیدات الزم 
را با هماهنگی رئیس جمهور اتخاذ کند.این ســه کشور 
همچنین اعالم کردند: »ما آماده ادامه مذاکرات با همه 
طرفها به منظور مشارکت در کاستن از تنش ها و برقراری 

مجدد ثبات در منطقه هستیم«.
بر اساس این گزارش، شنبه شب  ایران اعالم کرد که دیگر 
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی 

سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق 
و توسعه برای خود قائل نیست.

وزیر خارجــه آلمان: گام پنجم ایــران با توافق 
هسته ای سازگار نیست 

وزیر خارجه آلمان ضمن انتقاد از تهدید ترامپ به تحریم 
عراق گفت که وزرای خارجه آلمان، فرانســه و انگلیس 
امروز درباره برجام دیدار و گفت وگو می کنند و تأکید کرد 
که گام برجامی ایران احتماالً اولین گام به سوی پایان این 

توافق هسته ای است.
»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمــان ضمن انتقاد از 
تهدیدات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به تحریم 
عراق تأکیــد کرد که تهدید به تحریم عراق ســودمند و 

مفید نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مســیر بازگشت 
از فلوریدا به واشــنگتن در واکنش بــه مصوبه پارلمان 
عراق درباره اخراج نیروهای آمریکایی، عراق را به اعمال 

تحریمهای گسترده از سوی واشنگتن تهدید کرد.
ماس تصریح کرد که آمریکا باید از طریق اســتدالل و نه 
تهدید، عراق را قانع کند تا اجــازه ادامه حضور نظامیان 

آمریکایی را در این کشور بدهد.
وزیر خارجه آلمان در خصوص وضعیت نظامیان خارجی 
در عراق گفت: »مهم اســت که تصمیمات مشترکی در 
اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص محل اســتقرار نظامیان 
درعراق اتخاذ شود. ما هر اقدامی را برای تضمین امنیت 

نظامیان آلمانی در عراق انجام می دهیم«.
به دنبال حمله شهادتیســتی آمریکا به سپهبد »قاسم 
سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و »ابومهدی المهندس« معاون سازمان »الحشد 
الشعبی« در نزدیکی فرودگاه بغداد، نمایندگان پارلمان 
عراق روز یکشنبه در اقدامی طرح پایان حضور نظامیان 

خارجی در خاک کشورشان را مورد تصویب قرار دادند.
وزیر خارجه آلمان همچنین اعالم کرد که قرار است امروز 
)دوشنبه( با وزرای خارجه انگلیس و فرانسه برای بحث 

درباره برنامه هسته ای ایران دیدار کند.
وی با اشاره به گام های برجامی ایران در کاهش تعهداتش 
ذیل این توافق هسته ای گفت: »ایران از توافق هسته ای 
عقب نشــینی کرده اســت. این اوضاع را بسیار دشوارتر 
می کند. هیچ کس نمی خواهد که ایران به ســالح های 
هسته ای دســت یابد. ما با فرانسه و انگلیس در خصوص 

چگونگی واکنش به این اوضاع همکاری می کنیم«.
دولت جمهوری اسالمی ایران یکشنبه شب ۱۵ دی ماه 
گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعالم 
کرد که بر اســاس آن، ایران، دیگر با هیچ محدودیتی در 
حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی 
سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه 
نیســت.ماس ادامه داد که اقدام ایران در کنار گذاشتن 
محدودیت  غنی سازی اورانیوم احتماالً  اولین گام به سوی 

پایان برجام است.
وی توضیح داد: »ما قطعــاً بار دیگر با ایــران گفت وگو 
می کنیم. آنچه که اعالم شــده است )گام پنجم برجامی 
ایران( با توافق سازگار نیست. )اوضاع( ساده تر نشده است 
و این احتماالً اولین گام به سوی پایان این توافق است که 
ضرر بزرگتری محسوب می شود و هم اکنون بسیار بسیار 

مسئوالنه این مسئله را بررسی می کنیم«.
خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز در این خصوص گزارش 

کرد، ماس در بیانیه ای که روز یکشــنبه وزارت خارجه 
آلمان آن را منتشر کرد، گفت که به »جوزف بورل« رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد برگزاری نشست 
وزرای خارجه این اتحادیه را برای توافق درباره »یک خط 
مشی مشتر« در پی تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا 

داده است.
در این بیانیه آمده است: »اتحادیه اروپا در مقابل تشدید 
درگیری ها میان ایاالت متحده و ایران، نقش مهمی برای 
ایفا کردن دارد. ما بعنوان کشورهی اروپایی از کانال های 
آزمایش شده و پایدار گفت وگو حمایت می کنیم و در این 
شرایط باید به طور کامل از این کانال بهره ببریم بنابراین 
به جوزف بورل پیشنهاد دادم که این هفته نشست وزرای 
خارجه را برگزار کند تا خیلی فوری در خصوص یک خط 

مشی مشترک به توافق برسیم«.
بنا به گفته مــاس، منفعت اصلــی در ال حاضر، ثبات و 
اتحاد عراق اســت و توضیح داد: »بعد از مصوبه پارلمان 
عراق در خصوص اخراج نظامیان خارجــی، ما با دولت 
عراق برای شفاف سازی درباره چگونگی ایجاد رابطه در 
آینده گفت وگو خواهیم کــرد. ما به هر تصمیمی احترام 

می گذاریم«.
وی در ادامه گفت که آلمان به همراه همپیمانانش به عراق 
در مبارزه با گروه شهادتیستی داعش کمک کرده است و 

این مبارزه هنوز به پایان نرسیده است.
وزیر خارجه آلمان توضیح داد: »ما همچنان آمادگی ارائه 
کمک )به عراق( را در صورت نیاز و در صورتیکه شرایط 
اجازه دهد، داریم. برای بحث درباره این موضوع با شرکای 
بین المللی، باید هرچه سریعتر نشست ائتالف ضدداعش 

برگزار شود«.

ایران تمامی محدودیت های عملیاتی در برجام را كنار گذاشت

بیانیه  سه کشور اروپایی درباره تصمیم جدید  برجامی  ایران
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

اسامی ۵ کاالی اولویت دار نظارتی اعالم شد

شرط توقف تولید خودروهای ناقص از بهمن ماه

ترامپ در واكنش به تصمیم پارلمان عراق: 

طوری  عراق  را  تحریم  می کنیم که  تحریم های  ایران مسخره به نظر آید 

ظریف:

دیگر محدودیتی در تعداد سانتریفیوژها نداریم

ورود نفت به کانال ۷۰ دالری
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خبر داغ اســتارت آپي هفته روز پنج شــنبه آمد. 
خبر، كوتاه امــا مهم بود: ديجــي كاال با خريدن 
چيليوري وارد حوزه ســفارش و ارســال آنالين 
غذا شــد. حــوزه اي كــه يكــي از بزرگ ترين 
استارت آپ هاي ايران يعني اســنپ فود بيش از 
۹۰ درصد آن را در اختيار دارد و حتي صحبت از 
رقيب كردن براي آن تا دو ســه سال آينده بسيار 
دور از ذهن به نظر مي رســيد؛ اما حــاال با اعالم 
موجوديت يك برند جديد آن  هم از ســوي يكي 
ديگر از بازيگران مهم اكوسيســتم اســتارت آپي 
بازار ســفارش آنالين غذا به يك باره دستخوش 
گمانه زني هاي زياد شــده است. برند جديدي كه 
بعد از خريد چيليوري توسط ديجي كاال رونمايي 
شــده هم ديجي فود نام گرفته تا نبــرد دو گروه 
ســرمايه گذاري اصلي اكوسيســتم استارت آپي 
وارد فاز تازه اي شود. اسنپ فود از گروه اينترنتي 
ايران كه مالك و سهام دار استارت آپ هايي جون 
اسنپ، اسنپ فود، اســنپ تريپ و اسنپ ماركت 
است و ديجي فود از برندي كه ملك اصلي آن گروه 
سراواست كه علي بابا، تپسي و ديجي كاال مهم ترين 
استارت آپ هاي آن هستند. حاال اسنپ كه پيش 
از اين رقابت را در بازار خرده فروشي به ديجي كاال 
باختــه و يكــي از مهم ترين اســتارت آپ هايش 
يعني باميلــو را تعطيــل كرده بود يــك رقيب 
ديگر از اين برند را در برابر يكي از ســرحال ترين 
استارت آپ هاي خود يعني اســنپ فود مي بيند. 
نكته جالب اينجاست كه بازار سفارش آنالين غذا 
همين دو هفته پيش شاهد تغييرات جدي اي بود 
كه نشان مي داد بازيگراني كه پشت سر اسنپ فود 
در تقال هستند شانس چنداني براي ماندگاري به 
صورت انفرادي ندارند. ريحون اســتارتاپ تقريبا 
نيمه تعطيل گروه ســرآوا با چيليوري ادغام شد 
كه آن هم ســهم چنداني از بازار نداشــت اما اين 

ادغام اميدواري ها را بــراي باقي ماندن چيليوري 
در رقابت با رقيب قدرتمندش بيشتر از قبل كرد. 
اگرچه بازار غذا بازيگران ديگري هم داشــت كه 
بي سروصدا و نااميدانه در تالش بودند سري ميان 
سرها در بياورند اما عمال از ابتداي شكل گيري اين 
حوزه جذاب استارت آپي، بازي دست اسنپ فود 
باقي مانده. خبر تعطيلي استارتاپ كوچك چنگال 
كه در اين حــوزه فعاليت مي كرد درســت يك 
روز قبل از خبر تولد ديجي فــود هم گواه ديگري 
بود بر اينكه اين بازار در حال مونوپول شــدن به 
نفع يك بازيگر اســت. اگرچه در شهرســتان ها 
از جمله مراكز برخي اســتان ها كماكان هستند 
استارت آپ هايي مانند نارنج كه از غيبت بازيگران 
جدي تر بهره برده  و مشترياني براي خود دست و پا 
كرده اند اما در پايتخت صحبت كردن از شــانس 
برندهاي ديگر يا حتــي تازه واردهاي بازار غذاي 
آناليــن، عمال غيرممكن شــده اســت. اما حاال 
ديجي كاال با باال بردن پرچم ديجي فود گويا پيام 

 تازه اي براي اين بازار يا شــايد هــم براي بيزنس 
خود دارد. 

شوراي رقابت اسنپ فود را محكوم كرد: 
كاري كه مي كنيد انحصار است

ديجي كاال از ابتداي سال ۹۸ و با ركود اقتصادي 
كه بر كليت اقتصاد كشــور حكمفرما شده هر از 
چند گاهي با اين پرسش و گمانه زني روبه رو بوده 
كه با كوچك شدن ســبد مصرف خانوار و مهم تر 
از آن كم شــدن قابل توجه خريدهاي آنالين بين 
مردم، چطور مي خواهد مــدل درآمدزايي اش را 
زنده نگه دارد؛ شــركتي كه يكــي از بزرگ ترين 
شــبكه هاي لجســتيك با هزاران پيك موتوري، 
وانت و كاميون را دارد و با هزينه هاي كمرشــكن 
حمل و نقل درون شــهري كاال روبروست چطور 
مي خواهد در اين ركود زنــده بماند. حااال با ورود 
ديججي كاال به بازار غذا شايد بتوان پپرسش اين 
پاســخ ها را پيدا كرد. به نظر مي رسد ديجي كاال 

مي خواهد بخشــي از ظرفيت لجستيك خود را 
در همكاري با ديگر استارت آپ گروه سرآوا يعني 
الوپيك كه از وضعيت رشد آن هم خبرهاي خوبي 
به گوش نمي رســد به بازاري اختصاص دهد كه 
هميشه پرمشتري است و برخالف اجناس سابقا 
پرفروش اين كسب وكار يعني كاالهاي ديجيتال، 
وســايل برقي، لوازم جانبي خانه  و پوشاك كه در 
وضعيت هاي نامســاعد اقتصادي از سبد مصرف 
خانوارها حذف مي شوند، هميشه و به شكل روزانه 
مشتري دارد و يك بازار با گردش مالي چندهزار 
ميلياردتوماني را شكل داده است. به نظر مي رسد 
گروه اينترنتي سرآوا كه اين روزها بيش از هر زمان 
ديگري تالش دارد ديجي كاال را به بورس نزديك 
كند با سرسختي كه بورسي ها در برابر بيزنس مدل 
اين اســتارت آپ و به طــور كلي زيــان ده بودن 
استارت آپ ها نشــان مي دهند، به اين فكر افتاده 
كه با راهكاري مناســب تر، آخرين شــانس خود 
براي ورود به بورس را با سودده كردن اين بيزنس 
بيازمايــد. بايد منتظر ماند و ديــد كه ديجي فود 
به سرنوشــت ديجي پــي، ديجي كاال نكســت، 
ديجي اســتايل، فيديبــو، ديجي كاالمگ و ديگر 
برندهاي كم رمق چســبيده به ايــن برند تبديل 
خواهد شد يا مي تواند همان گونه كه ديجي كاال، 
باميلــو را از صحنــه رقابت حذف كرد، ســهم 
بــازار قابل توجهي را در يكي از پرمشــتري ترين 
 بازارهاي اســتارتاپي از رقيب قدرتمندي چون

 اسنپ فود بگيرد. 
بعــد از انتشــار: مديرعامل چيليوري با انتشــار 
يك بيانيه خريده شــدن اين استارت آپ توسط 
ديجي كاال را تكذيب كرده و اعالم كرده است كه 
مذاكره با ديجي كاال براي جذب سرمايه روي اين 
اســتارت آپ ادامه دارد ولي هنوز توافقي حاصل 

نشده است. 

»چيليوری« خرید این استارت آپ توسط »دیجی كاال« را تكذیب كرد
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شجاع باشــيد و از قلب و نداي درون خود پيروي كنيد. آنها همين االن هم به خوبي مي دانند كه شما 
واقعا مي خواهيد به چه فردي تبديل شويد.

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

در تهران و با حضور شركت هاي داخلي
دانش بنيان ها گرد هم آمدند

پنجمين نمايشــگاه بين المللي »فرودگاه، هواپيما، پرواز صنايع و تجهيزات 
وابسته« و دومين همايش تخصصي »چالش ها و راهكارهاي صنعت هوانوردي 
كشور با رويكرد توليد و خدمات داخلي« با همكاري ستاد توسعه فناوري هاي 
فضايي و حمل ونقل پيشــرفته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با 
حمايت صندوق نوآوري و شــكوفايي افتتاح شــد. در اين نمايشگاه، پاويون 
شــركت هاي دانش بنيان با حضور 24 شــركت و به همت صنــدوق نوآوري 
و شــكوفايي برپا شده اســت و طي آن شــركت هاي دانش بنيان محصوالت 
و دســتاوردهاي خود در صنعت فرودگاهــي ارائه مي كند. هــدف از برپايي 
اين پاويــون، برقراري ارتبــاط و پيوند منســجم ميان مراكــز و ارگان هاي 
دولتي، شــركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي فعـــال در اين حوزه بر 
محور نيازهاســت.برگزاري اين رويداد فرصت مناســبي است تا شركت هاي 
دانش بنيان مرتبط در كنار هـــم و به شكل هم افزا در راستاي رفع مشكالت 
صنعت هوانوردي اقـــدام كنند. اين كار به توســعه بازار شركت هاي دانش 
بنيان مي انجامد. »نمايشــگاه بين المللي فرودگاه، هواپيمــا، پرواز صنايع و 
تجهيزات وابسته« و دومين همايش تخصصي »چالش ها و راهكارهاي صنعت 
هوانوردي كشور با رويكرد توليد و خدمات داخلي« كه در محل نمايشگاه هاي 
 بين المللــي تهران از 14 دي ماه اغاز شــده اســت و تا 17 دي مــاه پذيراي

 بازديدكنندگان خواهد بود. 

معاونت علمي اعالم كرد
توليد بيش از 8 هزار و ۴۰۰ محصول دانش بنيان در 

۶ سال
مركز شــركت هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري اعالم 
كرد كه شركت هاي دانش بنيان در يك بازه زماني ۶ ساله بيش از ۸4۰۰ محصول 
دانش بنيان توليد كردند. به گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در 
سال 1۳۹2 حدود ۵۵ درخواست از سوي شــركت دانش بنيان ثبت شده بود ولي 
در حال حاضر تعداد آنها به حدود 47۰۰ شركت رســيده است. بنا بر اعالم مركز 
شركت هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در يك بازه زماني 
۶ ســاله و تا بهار 1۳۹۸ بيش از ۸4۰۰ محصول دانش بنيان شناسايي شد. حوزه 
»ماشين آالت و ابزار پيشرفته« با توليد بيش از 21۰۰ محصول دانش بنيان، بخشي 
بود كه بيشــترين آمار توليد محصول دانش بنيان را به خود اختصاص داد. پس از 
آن، رتبه دوم توليد محصوالت دانش بنيان به حوزه »فناوري اطالعات و ارتباطات 
و نرم افزارهاي رايانه اي « رسيد كه با توليد بيش از 17۰۰ محصول در جايگاه دوم 
قرار گرفت. »سخت افزارهاي برق و الكترونيك، ليزر و فوتونيك« سومين حوزه در 
توليد محصوالت دانش بنيان بود كه توليد بيش از 1۶۰۰ محصول دانش بنيان را 
به نام خود ثبت كرد. از 42۰۰ شركت دانش بنيان مورد بررسي قرار گرفته )تعداد 
شركت هاي دانش بنيان بيش از اين است( دو حوزه »ماشين آالت و ابزار پيشرفته« 
و »فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهاي رايانه اي « هر كدام با بيش از ۹۰۰ 
شركت دانش بنيان، بيشترين فراواني شركت هاي دانش بنيان را به خود اختصاص 

داده اند. 

برترين هاي جشنواره وب و موبايل ايران حمايت 
مي شوند

ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي 
از برترين هاي گروه هاي ويژه حوزه هاي مختلف تكنولوژي مرتبط با وب و موبايل، 
حمايت مي كند. به گزارش معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري، جشنواره 
وب و موبايل ايــران كه روزهــاي 24 و 2۵ بهمن ماه در حوزه فنــاوري اطالعات 
برگزار مي شــود، گروه هاي مختلفي از حوزه هاي اينترنت اشياء، بالكچين، توليد 
هوشمند )ERP(، خانه هوشمند، شهر هوشمند، هوش مصنوعي، واقعيت افزوده 
و واقعيت مجازي با يكديگر به رقابت مي پردازند. اين جشنواره براي انتخاب برترين 
ســايت ها و نرم افزارهاي موبايل فارســي طراحي شده اســت و به صورت ساالنه 
برگزار مي شود. جشــنواره وب و موبايل ايران با ده ها هزار شركت كننده، به عنوان 
بزرگ ترين عرصه رقابت ميان وب سايت ها و نرم افزارهاي موبايل ايراني در گروه هاي 
مختلف شناخته مي شــود و از ابتداي زمان تاسيس توانسته است نقش مهمي در 
رشــد كيفيت و جايگاه حوزه وب و موبايل در ميان مردم داشته باشد. با توجه به 
اهميت اين جشنواره، ستاد فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري اعالم كرده اســت كه از برترين هاي 
اين دوره حمايت مي كند و انتخاب و داوري اســتارت اپ ها به صورت مشــترك 
 بين جشــنواره وب و موبايل ايران و معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري

 انجام خواهد شد. 

اتکای توليد  به نظام بانکی
توليــد و رونــق آن امری مهم اســت كــه بر مولفــه های زيــادی اعم 
از اشــتغالزايی و رشــد اقتصادی تاثيرات مثبتی خواهد داشــت و بايد 
برای تحقق رونق توليــد و خودكفايی در اين زمينه تمام تــوان را به كار 
گرفت امــا اتكا به يك منبع آن هــم از طريق حمايت هــای بانكی و تك 
محور نادرســت اســت. تامين مالی بنگاه ها و واحدهــای توليدی عامل 
 اصلی توليد و رونق آن اســت و تصور اشــتباهی كه شكل گرفته حمايت 

تك جانبه بانك ها از آن است. 
ايراد اساسی توليد در زمان حاضر در كشور همين موضوع است. اتكا به منابع 
بانكداری موجب شده است تا تمام واحدهای توليدی از اين حمايت ها بهره 
مند نشوند و بخش قابل توجهی از توليد بدون حمايت بماند. از طرفی ديگر 
تمركز اصلی بانك ها امروز روی توليد است بنابراين اين نهادها از توسعه 

ساير بخش ها غافل شده اند.
 بايد نهادهای ديگر مانند بــورس و ديگر منابع مالی كشــور وارد ميدان 
شوند تا وظايف ديگری كه بر عهده بانك ها قرار دارد نيز تحقق پيدا كند. 
درست است كه توليد بسيار مهم است و در كاهش نرخ بيكاری می تواند 
به اقتصاد كشور بيشترين كمك را بكند اما اين موضوع تنها وظيفه نظام 
بانكی نيســت و بايد اين تك محور بودن اصالح شــود. از آنجايی كه بازار 
مالی و بورس در كشور در برخی سال ها فعاليت جدی نداشته اند لذا اين 
بار بر دوش بانك ها بوده اســت و حتی امروز هم كه بازار سرمايه فعاليت 
 خود را توســعه داده باز هم ســهم قابل توجهی از تاميــن مالی بر عهده

 بانك هاست.
نظام بانكــی مشــكالت بســياری دارد و با توجه بــه اينكه تنهــا نهاد 
 حمايت كننــده از واحدهای توليدی و بنگاه هاســت معوقات بســياری

 دارد.
 اكثر واحدهای توليدی به دليل شــرايط اقتصادی درگير ركود هستند و 
توانايی بازپرداخت حمايت های بانكی را ندارند و مطالبات بانكی افزايش 
زيادی داشته است. بنابراين ضرورت ورود ديگر نهادهای مالی برای توسعه 

توليد ضرورت پيدا می كند. 
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هرچند در نگاه نخست دنيای 
ارزهای ديجيتال و ماينينگ 
آن، دنيای جذاب و پرسودی 
به نظر می رســد؛ اما فعاالن 
ماينينگ و اين صنعت در كشور با موانع قانونی روبه رو 
شده اند كه نه تنها جلوی فعاليت قانونی فعاالن را گرفته، 
كه راه را بــرای فعاليت زيرزمينی فراهم كرده اســت. 
آيا اين رانت كه شــامل افراد خاص شده، همان چيزی 
است كه مسئوالن دولتی و حكومتی به دنبال آن بودند؟ 
پشت پرده اين قضيه چه كسانی هستند؟ و ده ها سوال 
ديگر كه می تواند تنها يك پاسخ داشته باشد و آن اينكه 
دست هايی پشت اين قضيه است كه تاكنون توانسته مانع 
از فعاليت قانونی فعاالن اين صنعت شود. اين در حالی 
است كه روزی به بهانه بی قانونی جلوی فعاليت فعاالن 
اين صنعت را گرفتند و روزی به بهانه اينكه دستگاه های 
ماينر از راه های غيرقانونی وارد كشــور شده اند آنها را 
ضبط كردند. اين در حالی است كه فعاالن اين صنعت 
با مشكالت بســيار زياد ديگری نيز روبه رو بوده اند. در 
ابتدای راه بحث قاچاق كاال مطرح بود و دســتگاه های 
ماينر را ضبط می كردند. مردادماه امسال بود كه مصوبه 
هيات وزيران ابالغ شــد كه آن نيز سنگ ديگری پيش 
پای فعاالن اين صنعت گذاشــت. طولی نكشــيد كه 
دســتورالعمل وزارت صمت نيز بر اين مشكالت افزود 
و نهايتا مصوبه وزارت نيرو ابالغ شــد كه در نهايت اين 
صنعت را در ايران به قهقهرا برد. در حال حاضر تمركز 
فعاالن اين صنعت روی مصوبه هيات وزيران اســت تا 
بتوانند مصوبه را تا حدودی متعادل كنند. در مورد تعرفه 
برق نيز رايزنی هايی صورت گرفتــه؛ اما اگر پيگيری ها 
متوقف شود همه چيز به روز اول برمی گردد. آنچه در اين 
ميان به چشم می خورد اين است كه قبض های ماينرها 
ارديبهشت ماه بر مبنای تعرفه ساير مصارف صادر شده 
بود و آن زمان هنوز به چشــم صنعت به اين حرفه نگاه 
نمی شــد؛ اما مردادماه با ابالغ مصوبه هيات وزيران اين 
حرفه صنعت شد و با توجه به بند ماده ۶ مصوبه دولت 
برج ۵ اين حرفه به عنوان واحــد توليدی صنعتی ذكر 
شد. چرا پس در زمان تعيين نرخ برق به اين بند وفادار 
نماندند؟ جالب اينجاست كه در اجرای مصوبه نيز در هر 
استان، سازمان صنعت به يك شيوه عمل می كند. به اين 
صورت كه در استان تهران برای آن سقف تعيين كردند. 
در حال حاضر ۳۵۰ كيلووات سقف برق ماينرها تعيين 
شده؛ اگر توسعه يابد در جواز تاسيس اعمال می شود؛ 
اما چون وقتی وزارت نيرو انشــعاب می دهد براســاس 
امكانات آن منطقه انشعاب شــما را واگذار می كند، اگر 
درخواست افزايش بدهيد آن را رد می كند. اما اين تنها 
مقدمه ای از مشكالتی است كه فعاالن اين صنعت با آن 

روبه رو هستند.

پاسخ جامعه ماینري به توانير درباره فارم رفسنجان
همه اين مشكالت در حالی اســت كه دو هفته پيش بود 
كه بزرگ ترين فارم ماينينگ ارز ديجيتال در رفســنجان 
افتتاح شــد. اين فارم با حضور مشاور رئيس جمهور و دبير 

شورايعالی مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی، مقاماتی از 
استان و شهرستان مركز ديتاسنتر و ماينينگ در منطقه ويژه 
اقتصادی رفسنجان رسما آغاز به كار كرد. مجيد كهنوجی، 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی رفسنجان در آيين افتتاح 
اين مركز اظهار داشت: از ســال ۹۰ منطقه ويژه اقتصادی 
رفســنجان مجوز گرفت و طی سه ســال زيرساخت های 
زيادی ايجاد شد و ۵۰ سرمايه گذار جذب شده است. در حال 
حاضر 14 كارخانه در حال بهره برداری و 17 كارخانه تا يك 
سال آينده به بهره برداری می رسند. »اوه« مديرگروه توسعه 
و سرمايه گذاری ايران و چين ابراز داشت: تشكر می كنم تا 
االن توانستيم سرمايه گذاری را به مرحله اجرايی برسانيم و 
ديتاسنتر با اين سرعت راه اندازی می شود. وی تصريح كرد: 
دوست دارم اشاره كنم پروژه ديتاسنتر تنها درباره رمزارزها 
نيست بلكه می تواند در زمينه تكنولوژی و اينترنت به ايران 
كمك كند.اين ســرمايه گذار چينی بيان كــرد: خيلی از 
كشورها بالك چين را يك استراتژی اصلی قرار دادند، اخيرا 
وزارت نيرو در ايران هزينه ای برای ماينينگ گذاشته كه در 
سرمايه گذاری تأثير می گذارد و ما را نگران می كند چون 
اگر به اين شكل باشد امكان ادامه ســرمايه گذاری وجود 
ندارد و مزايای خود را از دســت می دهد.با توجه به افشاي 
خبر فارم 17۵ مگاواتي چيني ها در منطقه ويژه اقتصادي 
رفسنجان در مجاورت خطوط انتقال و پست برق فرو كروم 
رفســنجان، با توجه به به كارگيري حداقــل 1۰۰۰۰ الي 
 Whatsminer ۳۰۰۰۰ دستگاه بســيارراندمان پايين
M۳ در آن فارم، اگر با توجه به مصوبــه اخير وزارت نيرو 
درباره بــرق ماينينگ، مبلغ هر كيلــو وات برق ماينينگ 
را در ۸ ماه غير پيك ســال 4۸2۵ ريال )با دالر 1۳۰۰۰۰ 
ريالي اين رقم معادل ۳.۶ ســنت به ازاي هر كيلو وات در 
فصول غير پيك خواهد شد.( در نظر بگيريم، با استفاده از 
 cryptocompare. com وب ســايت هاي مرجع نظير
كه با توجه به نرخ هش كلي و سختي شبكه و قيمت كنوني 
بيت كوين و مصرف برق و كارمزد استخر درآمد ماينينگ را 
 Whatsminer M۳ حساب مي كنند، هر دستگاه ماينر
كه حداقل 21۰۰ وات مصرف برق داشته و حداكثر 12.۵ 
تراهش توان پردازشي دارد ماهيانه 2.2 دالر ضرر به چيني  ها 

وارد مي كرد. با اين وجود صاحبان فارم هر ماه بابت 1۰۰۰۰ 
دستگاه ماينر 22۰۰۰ دالر ضرر استخراج بيت كوين را به 
صورت پول برق به وزارت نيرو پرداخت كردند. مصرف كلي 
فارم ماينينگ شامل مصرف دستگاه هاي ماينر )سرور ها( + 
سيستم تهويه و موتور هاي الكتريكي و پمپ هاي آب و ساير 
تاسيسات و همچنين تلفات الكتريكي است و بسيار بيشتر 
از مقدار فوق الذكر خواهد بود؛ لذا فرضيه پرداخت پول برق 
مطابق با مصوبه ماينينگ و اخذ مجوز از وزارت صمت به كلي 
باطل بوده و تنها اداره اين فارم ماينينگ )ديتاسنتر( با تعرفه 

صنعتي و كمتر از آن براي چيني ها مقدور است. 
در همين زمينه گردهمايی انجمن بالكچين در روز شنبه 
با حضور اعضای انجمــن و عالقه مندان اين حوزه برگزار 
شد و محمدرضا شرفی رئيس كارگروه ماينينگ انجمن 
بالكچين، عباس آشتيانی نايب رئيس كارگروه، امير بيات 
و ميثم رضايی كارشناسان حوزه به سخنرانی پرداختند.  

وزنه اصلي انجمن بالكچين بار علمي آن است
محمد شرقي، مديرعامل انجمن بالكچين در اين گردهمايی 
گفت: »موضوعيت علمي انجمن يكي از چارچوب هاي اصلي 
ماست و مسير ما را روشن مي كند. ماهيت انجمن آگاه سازي، 
شفاف سازي و ترويج اين موضوع است. يعني اگر موضوعي، 
قانوني، بيانيه اي يا يك مصوبه اي بخواهد تصويب شود ما به 
عنوان يك انجمن علمي برپايــه حقايق موضوع را مطرح، 
شفاف سازي و مذاكره مي كنيم كه اين بستر را فراهم كنيم؛ 
اما فعاليت هاي مدني، اجتماعي يا حتي بعضا سياسي در 
چارچوب برنامه هاي انجمن نمي گنجد. چون وزنه اصلي 
انجمن بار علمي آن است. تمام جلسات ما قبل از برگزاري از 
طرف اماكن تاييد و تمام فرايندهاي ما قانوني طي مي شود تا 

بتوانيم به فعاليت ادامه بدهيم. 

موانع قانونی در مسير فعاالن ماینينگ
محمدرضا شرفي، رئيس كارگروه ماينينگ انجمن بالكچين 
در اين جلســه گفت: »در ابتدای امسال در انجمن ما بحث 
كاالي قاچاق را در مورد دســتگاه های ماينر پيگير بوديم 
تا زماني كه مصوبه هيات وزيران منتشــر شــد. اين مصوبه 

نقص هايي داشت. يك نقص اين بود كه فعاالن اين حوزه تا 
پيش از مصوبه تعيين تكليف نشدند و هيچ اشاره اي به شرايط 
اين افراد نشد. بنابراين عالوه بر بحث كاالی قاچاق، پيگيری 
مصوبه هم به مشكالت اضافه شد. ماده 4 مصوبه هيات وزيران 
تنها يك ماده و چند تبصره است؛ ولي نكات بسيار خاصي 
دارد. طي جلساتي كه با فعاالن داشتيم، براي ماده 4 مصوبه، 
چند مســير را پيش بيني كرديم كه بتوانيم آن را پيگيري 
كنيم. در حال پيگيري آن بوديم كه هم زمان دستورالعمل 
وزارت صمت منتشر شد كه حاوي نكات عجيبي بود. در حال 
پيگيری آن بوديم كه دستورالعمل وزارت نيرو بيرون آمد. 
هر كدام از اينها نيز شــامل نكات مفصلي است. در كنار اين 
مسائل، بيش از 2۰ مسير را نيز براي حل مساله قاچاق كاال 
پيگيري كرديم. بحث مصوبه را از طريق ديوان عدالت اداري 
به خوبي پيگيري مي كنيم و  به نتيجه مي رسيم. البته در كنار 
آن با كميسيون هاي تخصصي نيز صحبت كرده ايم. سيستم 
دولتي تا حدودي رايزني خود را براي اين مساله گسترش داده 
اســت. اين واكنش خوش بينی ما را نسبت به اخذ نتيجه از 
مسير طی شده افزايش می دهد. دستورالعمل وزارت صمت 
مشكالت خود را دارد و بحث يك مگاوات را براي كف استخراج 
ديده بودند كه ما با توجه به اولويت هايي كه داشتيم نتوانستيم 
برای پيگيری آن وقت بيشتری بگذاريم و تا 2۵۰ كيلووات 
كاهش پيدا كرد زيرا زماني كه دســتگاهي نيست و بحث 
قاچاق در مورد دستگاه های ماينر مطرح باشد يك مگاوات 
و 2۵۰ كيلووات فرقي نمي كند. بحث اصلي قيمت برق است 
كه اصال دليل و توجيهي براي فعاليت براي ما باقي نمي گذارد. 
وقتي چنين قيمت برقی به ازای هر كيلووات ســاعت باشد 
نمي توانيم كار كنيم و هر كسي كه كار مي كند مسيري براي 
گرفتن برق با قيمت پايين تر دارد كه شامل همه نمي شود. در 
اين ميان مهم ترين مسير پيگيري خود مصوبه دولت است. 
دليل آن اين است كه هرچقدر با وزارت نيرو در مورد تعرفه 
برق رايزني كرديم پاسخ دادند كه ما تنها يك وزارتخانه ايم و 
اسناد باالدستي اجازه نمي دهد قيمت برق را تعديل كنيم و تا 
زماني كه مصوبه به قوت خود پابرجاست ما مجبوريم به وظيفه 
خود عمل كنيم. به همين دليل تاكنون نتوانسته ايم تغييرات 

مطلوب و شرايط عادالنه ای ايجاد كنيم.
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