
معاون امور برنامه ریزی وزیر نفت از انتشار فراخوان طرح های 
پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی با اســتفاده از سرمایه مردمی 
خبر داد و گفت: سرمایه  گذاران این طرح می توانند از تسهیالت 

صندوق توسعه ملی برای دریافت خوراک بهره ببرند.
به گزارش ایســنا، هوشــنگ فالحتیان در نشستی خبری 
با بیان این کــه روح قانون حمایت از احداث پاالیشــگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها با استفاده از سرمایه گذاران مردمی مبتنی 
بر این است که ۳۰ درصد از ســرمایه مورد نیاز توسط خود 
ســرمایه گذار تامین و مابقــی نیز از طریق مشــارکت، بازار 
سرمایه و تســهیالت بانکی تامین شــود، اظهار کرد: پس از 
احداث پاالیشــگاه تا مدتی خوراک مورد نیاز پاالیشگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها به صورت نسیه در اختیار آن ها قرار می گیرد 
و ما این تنفس خوراکی که به آنها می دهیم در واقع به دلیل 

این است که بتواند تسهیالت را پرداخت کند.
به گفته وی خوراکی که به پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشگاه ها 
تعلق می گیرد، به عنوان تســهیالت از سوی صندوق توسعه 
ملی اســت و این به عنوان یک وام برای سرمایه گذاران تلقی 
می شــود و امیدواریم که در چهار ســال آینده با احداث این 
زیرساخت ها، نفت خام را دیگر به خارج از کشور صادر نکنیم تا 

هم درآمدها افزایش یابد و هم در مقابل تحریم ها مقاوم شویم. 
معاون امور برنامه ریزی وزیر نفت با تاکید بر این که این طرح 
در مجلس شورای اســالمی تصویب شده است، تصریح کرد: 
همه باید در اجرای قانون تالش داشته باشیم و نمی توان در 
بازار نفت به بهای اقتصاد ناتوان داخلی حضور داشــته باشیم 
چرا که اگر بتوانیم نفت خام را به فرآورده تبدیل کنیم قطعا 

موفق خواهیم بود.
فالحتیان با تاکید بر این مساله که این طرح ها به ۵۰ میلیارد 
دالر ســرمایه  گذاری نیاز دارد و به تعبیری نیازمند ۵۰۰ تا 
۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه ریالی اســت، اظهار کرد: اکنون 
نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد و با توجه به تحریم و عدم 
دسترسی به منابع فاینانس می توانیم با سرمایه های مردمی 

این پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه را تاسیس کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت تولید نفت خام در کشور گفت: براساس 
مطالعاتی که تا افق ۱۴۲۰ تحت عنوان طرح جامع انرژی کشور 
روی این مساله انجام شده اســت با توجه به رشد اقتصادی 
کشــور مشــخص شــده که ظرفیت تولید نفت خام به چه 
عددی خواهد رسید که در قالب این مطالعات در سه سناریو 

پیش بینی هایی را انجام داده ایم.

معاون امور برنامه ریــزی وزیر نفت ادامــه داد: اگر بخواهیم 
ظرفیت تولید نفت خام را افزایش دهیم، سرمایه  گذاری زیادی 
الزم داریم؛ با این حال باید تالش کنیم در سال های پیش رو 
ظرفیت تولید را افزایش دهیم و مصرف انرژی در کشور را بهینه 
کنیم. اگرظرفیت تولید نفت خام را در نظر بگیریم و مصرف 
داخلی را از این رقم کم کنیم، حدود دو میلیون بشــکه نفت 
ظرفیت ساخت این پتروپاالیشگاه ها خواهد بود و از آنجایی که 
ظرفیت این پتروپاالیشگاه ها می تواند متغیر باشد، تعداد آن 
نیز متفاوت خواهد بود و بستگی به طرح ها و مدل های مالی 

که ارائه می شود دارد.
فالحتیان با بیان این که مجلس شورای اسالمی در نیمه اول 
سال جاری قانونی را تحت عنوان حمایت از توسعه پایین دستی 
نفت خام و میعانات و استفاده از سرمایه های مردمی تصویب 
کرد، گفت: مقرر شــد تا وزارت نفت ظــرف دو ماه آیین نامه 
اجرایی این قانون را به تصویب هیات وزیران برســاند و یک 
ماه بعد نیز نســبت به اعالم فراخوان عمومــی برای جذب 
سرمایه گذار به منظور احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه های 

جدید اقدام کند.
معاون امور برنامه ریزی وزیر نفت ادامه داد: پس از تصویب این 

قانون در مجلس شورای اسالمی در کمتر از دو ماه آیین نامه 
اجرایی مورد نظر با مشارکت و همکاری بخش های غیردولتی، 
دولتی و کلیه افرادی که به نوعی می تواند در این زمینه صاحب 
نظر باشند، تدوین شد و این آیین نامه به تصویب هیات وزیران 

رسید.
وی با بیان این که در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام به ۳.۷ 
بشکه در روز رسیده است، گفت: ۱.۷ میلیون بشکه به مصرف 
داخل می رســد و ظرفیت دو میلیون بشکه ای برای صادرات 

وجود دارد.
فالحتیان با بیان این که هدف تحریم ظالمانه که بر کشــور 
تحمیل شده این است که ایران نتواند نفت مازاد خود را صادر 
کند، اظهار کرد: یکی از روش های موثر در این زمینه جلوگیری 
از خام فروشی است، چراکه الزم است در شرایط فعلی الزم که 
نفت خام را به انواع فرآورده و سایر محصوالت تبدیل کنیم و به 

نوعی زنجیره ارزش تولید را توسعه دهیم.
به گفته معاون امور برنامه ریــزی وزیر نفت آیین نامه اجرایی 
احداث طرح های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی در سواحل 
کشور با استفاده از سرمایه مردمی در کمتر از دو ماه در وزارت 
نفت تدوین و ۲۹ دی ماه امســال به تصویــب هیات وزیران 

رسیده است، تصریح کرد: فراخوان عمومی احداث طرح های 
پتروپاالیشــگاهی ۱۳ بهمن ماه در تارنمای وزارت نفت قرار 
گرفته است و سرمایه  گذاران می توانند درخواست اولیه خود را 
برای سرمایه  گذاری  در طرح های پتروپاالیشی تا ۱۷ اسفندماه 

برای وزارت نفت ارسال کنند.
فالحتیان ادامه داد: ســرمایه  گذارانی که متقاضی ســرمایه  
گذاری در طرح های پتروپاالیشــگاهی هستند و کد کاربری 
دریافت کرده اند از ۲۹ اســفندماه تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۹ فرصت دارند اطالعات خود را از جمله تاییدیه بانک در 

سامانه بارگذاری کنند.
وی با بیان این که وزارت نفت تا ۲۹ مردادماه سال آینده نسبت 
به بررسی مدارک که متقاضیان ســرمایه  گذاری، طرح های 
پتروپاالیشگاهی اقدام خواهد کرد، گفت: پس از آن ظرف ۲۰ 

روز مجوزهای الزم صادر می شود.
معاون امور برنامه ریزی وزیر نفت تاکید کرد: سعی کرده ایم تا 
آنچه که سرمایه  گذاران برای ورود به این صحنه نیاز دارند در 
اختیار آن ها قرار گیرد همچنین ششم اسفندماه سال جاری 
نیز جلســه تکمیلی در این باره خواهیم داشت تا توضیحات 

تکمیلی ارائه شود.

اختصاص سود ۲۰۰ هزار تومانی به سهام عدالت یک 
میلیونیمعاون واگذاری ســهام و بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی کشــور گفت: مطابق برآوردهای 
صورت گرفته مبلغ واریز سود سهام عدالت به ازای هر 

سهم یک میلیون تومان باالی ۲۰۰ هزار تومان است.
به گزارش مهر، حســن عالیی در یک گفت و گوی 
رادیویی، اظهار داشــت: مطابق برآوردهای صورت 
گرفته مبلغ واریز سود سهام عدالت به ازای هر سهم یک 

میلیون تومان باالی ۲۰۰ هزار تومان است.
معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی 
سازی افزود: پرداخت سود سهام عدالت از سوم اسفند 
ماه سال جاری در کشور آغاز و تا پایان اسفند ادامه پیدا 

خواهد کرد.

وی همچنین در پاســخ به این ســوال که قرار بود 
پرداخت سود ســهام عدالت از آذرماه سال جاری به 
حساب مشموالن واریز شود چرا به اسفند موکول شد، 
اظهارداشت: شــرکت های که در سبد سهام عدالت 
قرار دارند اغلب بورسی هستند. پایان سال مالی این 
شرکت ها منتهی به ۲۹ اسفند هر سال است. مجمع 
عمومی این شرکت ها نیز پس از گذشت چهار ماه از 

پایان سال مالی یعنی تیر ماه برگزار می شود.
عالیی اظهارداشت: بر اساس قوانین جاری بازارسرمایه 
و قانون تجارت این شرکت ها هشت ماه پس از برگزاری 
مجمع عمومی فرصت قانونی برای توزیع سود سهم 
دارند بنابراین تیرماه که مجمع عمومی شرکت ها برگزار 
می شود شرکت ها اغلب سود سهم سهامداران حقوقی 

که سهام عدالت هم مشمول این موضوع است انتهای 
سال یعنی ماه اسفند به نیابت از مشموالن به حساب 

سازمان خصوصی واریز می کنند.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی هم پس از وصول 
سود از شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت بالفاصله 
به حساب مشموالن سهام عدالت واریز می کند. معاون 
واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی 
کشور گفت: واریز سود سهام عدالت در آذرماه جنبه 
قانونی به لحاظ قانون بازار سرمایه و قانون تجارت ندارد.
وی افزود: شــرکت ها الزامــی به وایز ســود پس از 
تیرماه را ندارند بلکه واریز ســود ســهم سهامداران 
 حقوقی از جمله سهام عدالت اغلب در بهمن و اسفند 

صورت می گیرد.

بورس های آســیایی تا روز سه شنبه افت های بسیار 
شدیدی را به دلیل شیوع ویروس کرونا تجربه کردند، 
اما امروز )چهارشــنبه( وضعیت آن ها به مدار رشــد 
بازگشت. بازارهای ســهام در آسیا، بزرگترین آسیب 
مالی را از ویروس کرونا متحمل شدند. در روز سه شنبه، 
ارزش شاخص هنگ سنگ در کشــور هنگ ک ۶.۵ 
درصد پایین تر از دوم ژانویــه، اولین روز معامالت در 
سال ۲۰۲۰ بود. ارزش شاخص کامپوزیت شانگهای 
نیز در روز دوشنبه ۱۱ درصد پایین تر از روز دوم ژانویه 
آمد. در روز سه شنبه وضعیت این شاخص یک درصد 

بهبود پیدا کرد.
ویروس کرونا تا کنون ۵۰۰ نفر را در جهان کشــته و 
به بیش از ۲۷ کشور و منطقه جهان شیوع پیدا کرده 

است. در ژاپن و کره جنوبی نیز بعد از آنکه موارد ابتال به 
ویروس کرونا مشاهده شد، بازارهای سهام دچار زیان 
جدی شدند. شاخص نیکی ژاپن ۲ درصد پایین تر از 
سطح ماه ژانویه است و شاخص کاسپی کره جنوبی نیز 
تنها در روز سه شنبه، هر آنچه را که در یک ماه اول سال 

۲۰۲۰ به دست آورده بود، از دست داد.
اما بر اســاس گزارش رویترز، ریزش شــاخص های 
بورسی در روز چهارشنبه به دلیل امید به سیاست های 
اقتصادی دولت چین متوقف شد. سهام های چینی 
۱.۶۶ درصد وضع شان نسبت به روز قبل بهبود پیدا 
کرد. شــاخص گســترده MSCI نیز که وضعیت 
بورسی ۹۴ کشور جهان را نشان می دهد، ۰.۶ درصد 
رشد کرد. سهام های استرالیایی ۰.۴۵ درصد به دلیل 

دستاوردهای بخش معدن رشد کرد. شاخص نیکی 
ژاپن نیز ۱.۴۲ درصد به دلیل رشد درسهام سازندگان 
تجهیزات صنعتی رشــد کــرد. بر اســاس گزارش 
سی ان ان، وضعیت سهام شرکت های هواپیمایی نیز 
که دچار افت جدی شــده بود، در روز چهارشنبه از 
سقوط ایستاد. سهام ایرالین کاتای پاسیفی در کره 
جنوبی، ۳.۳ درصد رشد کرد. این ایرالین روز گذشته 
اعالم کرده بود که به تدریج ۹۰ درصد از پروازهایش به 
چین را قطع می کند. با این حال سهام این شرکت در 
ســال جاری، ۱۱ درصد کاهش یافته است. وضعیت 
سهام ایرالین های بزرگ چینی نیز بهبود پیدا کرد. 
سهام شانگهای ایر ۴.۴ درصد رشد کرد. سهام قنتاز 
ایرویز، ایرالین بزرگ استرالیا نیز ۰.۸ درصد رشد کرد.

قیمت طال پس از افت شدیدی که روز گذشته پیدا 
کرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر گسترش اپیدمی مرگبار چینی و افزایش شمار 

تلفات به حدود ۵۰۰ نفر، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۲ درصد 
افزایش، ۱۵۵۵ دالر و ۴۱ سنت بود. بهای معامالت 
این بازار روز سه شــنبه بیش از ۱.۵ درصد کاهش 

پیدا کرده و تا سطح ۱۵۴۸ دالر نزول کرده بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال ۰.۲ 
درصد افزایش یافت و به ۱۵۵۸ دالر و ۴۰ ســنت 

رسید.

ویروس کرونا اولیــن قربانی خود را در هنگ کنگ 
گرفت و مشــکالت این مرکز مالــی بین المللی را 
پس از اعتراضات ضددولتی دو چندان کرد و ماکائو 
که بزرگترین مرکز قمار جهان اســت از کازینوها 

خواست تعطیل کنند.
طبق گزارش تلویزیون دولتی چین، شــمار تلفات 
ویروس کرونا در چین تا چهارم فوریه به ۴۷۹ نفر 

افزایش پیدا کرد.
مشاور اقتصادی کاخ سفید روز سه شنبه گفت که 
ویروس کرونا افزایش صــادرات آمریکا به چین که 
قرار بود پس از امضای فاز اول توافق تجاری اواخر 

ماه جاری عملی شود را به تاخیر خواهد انداخت.

سیاســتگذاران چینی تدابیری را برای حمایت از 
اقتصاد این کشور که از شیوع ویروس کرونا آسیب 

دیده است، آماده می کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، بازارهای ســهام جهان 
روز چهارشنبه با امید به اقدامات محرک اقتصادی 

کارساز چین، صعود کردند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۲۴۲۳ دالر و 
۵۰ سنت رسید. هر اونس نقره برای تحویل فوری 
با ۰.۱ درصد افزایش، ۱۷ دالر و ۶۰ ســنت معامله 
شد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری ۰.۷ درصد 

کاهش یافت و به ۹۵۶ دالر و ۵۰ سنت رسید.

یک خبرگزاری آمریکایی از تالش بزرگ ترین فروشگاه 
اینترنتی جهان برای کاهش مالیاتش خبر داد.

به گزارش ســی ان بی ســی، آمازون که در سال های 
۲۰۱۷و ۲۰۱۸ هیچ مالیاتی به دولت فدرال نپرداخته 
بود برای سال ۲۰۱۹ مجبور شده است تا مالیات بر درآمد 
خود را بپردازد با این حال این شرکت از مقامات مالیاتی 
آمریکایی تقاضا کرده است که ۱۶۲ میلیون دالر مالیات 
بپردازد در حالی که طبق صورت درآمد منتشرشــده 
توسط خود این شرکت، آمازون در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴ 

میلیارد دالر درآمد داشته است!
در حال حاضر مالیات بر درآمد شرکت ها در آمریکا ۲۱ 
درصد است، اما شرکت آمازون با استفاد هاز تبصره های 

کاهش و معافیت مالیاتی موفق شده است تا دو سال پیاپی 
هیچ مالیاتی را پرداخت نکند و این مساله با واکنش های 
بسیار زیادی مواجه شده اســت. دونالد ترامپ پیش تر 
آمازون را متهم کرده بود که با ســو استفاده از قوانین، 

مالیاتی به دولت پرداخت نکرده است.
آمازون با رد این ادعا ها گفته اســت که در سال ۲۰۱۸ 
به اشــکال مختلف حدود یک میلیارد دالر مالیات به 
دولت پرداخته که ۲۷۶ میلیون دالر آن در سال ۲۰۱۹ 

بوده است.
سخنگوی آمازون نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
گفته است که این شــرکت به قوانین مالیاتی ایالتی و 
فدرال کامال پایبند است و رویکرد این شرکت نیز مبتنی 

بر ادامه سرمایه گذاری ها و توانمندسازی نیروی انسانی 
برای کمک به رشد اقتصادی کشور است.

در حال حاضر جــف بزوس، بنیان گــذار و مدیرعامل 
آمازون با حدود ۱۲۴ میلیارد دالر ثروت در رده نخست 
ثروتمنــدان جهان قرار دارد و بســیاری از سیاســت 
گذاران حــزب دموکرات از وی خواســته اند تا مالیات 
بر ثروت خود را به شــکل عادالنه ای بپردازد. بر خالف 
جف بزوس که مخالف الیحه مالیات بر ثروت اســت، 
دیگر ثروتمندان مطرح آمریکایــی نظیر بیل گیتس، 
بنیان گذار مایکروســافت و وارن بافت، ســرمایه گذار 
 مشــهور بورس گفته اند با پرداخت مالیات بیشــتر بر

 ثروت خود موافق اند.
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گردش میلیاردی بازار ولنتاین

ولنتاینایرانی،شب
هدیههایمیلیونی
سبد گل های مزین به شکالت  

از 200 هزار تا  7 میلیون تومان قیمت  دارند
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رهبر معظم انقالب :

سرمقاله
ناکامی طرح های 

اشتغالزایی

بیــکاری جوانان و قشــر 
 تحصیلکــرده یکــی از 
ابر چالش های اقتصادی 
ایران اســت. سال هاست 
برای توسعه اشتغالزایی طرح هایی مطرح شده 
که در اجرای آن موفقیتی حاصل نمی شود. هر 
یک درصد رشد اقتصادی باعث ایجاد صد هزار 

شغل خواهد شد...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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برخوردقهری
دولتباماینرها

سرانه هزینه ایرانی ها برای 
سفر ترکیه  708 دالر اعالم شد
بریزوبپاشارزی
ایرانیهادرترکیه

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران گزارش داد

بهبود محیط کسب وکار در فصل پاییز
صفحه3
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ترخیص خودروهای  دپو شده  در گمرک
هیات  دولت   مصوبه   ترخیص  خودروها  را   ابالغ  کرد

هیئت دولت در مردادماه سال جاری در مصوبه ای 
تعرفه برقی را برای صنعت اســتخراج ارزرمز بدون 
مالحظات فصلی اعالم کرده که بســیار باالست و 
مخاطره استفاده غیرقانونی از ظرفیت برق را منطقی 
می کند. هرچند انتظار می رفت که با ابالغ مصوبه 
دولت در مردادماه ســال جاری، هیاهوی صنعت 
استخراج رمزارز پایان بگیرد با این حال، بررسی ها 
نشان می دهد، کنش های دولت در این باره گویای 
عدم شناخت ظرفیت های این صنعت است. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی از بررسی بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه بودجه سال 
 ۹۹ از فرصت های این صنعت نوشــته و چگونگی 
بهره برداری دولت از آن را با ارائه یک پیشنهاد مطرح 

کرده است.در الیحه بودجه سال...

 ســفر به ترکیه به دالیــل مختلفی انتخــاب اول 
ایرانی هاست. در چند سال اخیر شاهد افزایش روز 
به روز تعداد مسافران و گردشگران ایرانی به مقصد 
ترکیه هســتیم. نبود نیاز به ویزا، نزدیکی به ایران، 
تفاوت نه چندان زیاد پول ترکیه با واحد پول کشورمان 
موجب شده تا ایرانی ها ساالنه سفرهای زیادی را در 
فصول مختلف سال به این کشور داشته باشند و منابع 
ارزی را برای اقتصاد ترکیه خــرج کنند. مرکز آمار 
ترکیه در تازه ترین گزارش خود تعداد گردشــگران 
خارجی و همچنین درآمد خود از صنعت گردشگری 

را منتشر کرده است... 



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران؛
ابتدا نظام اقتصادی اصالح شود، 

سپس نظام بانکی
 مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران معتقد اســت: تا زماني که در کشور ما تورم و 
بحران هاي مختلف وجود دارد، هر طرحي هم که ارائه 
شود، نظام بانكي را اصالح نمي کند. این مسئله ربطي 
به نظام بانكي ندارد؛ بلكه به اقتصاد ما مربوط است. با 
وي در رابطه با آنچه در مجلس براي اصالح نظام بانكي 
مطرح است، گفت وگو کردیم که در ادامه مي خوانيد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، درباره کليات طرح قانون بانكداری بدون ربا که 
مدتي قبل در مجلس تصویب شد چه نظري دارید؟ 
برخي از موافقان با اســتدالل ربازدایي از سيســتم 
بانكي این طرح را پيش بردنــد. آیا بهتر نبود قانون 
عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصالح 
مي شد؟در کشــوری که تورمش بيشتر از نرخ سود 
بانكی است، نمی توان انتظار داشت نرخ سود بانكي 
پایين باشــد. تورم خود را در نرخ سود بانكي نشان 
مي دهد و تا زماني که آن را ربا بدانيم، چنين مباحثي 
مطرح مي شود. سخناني که دوستان مطرح مي کنند، 
بيشتر بحث هاي روي کاغذ است و عملياتي نيست. 
باید بگویند اگر از این به بعد سودي را به سپرده هاي 
بانكي مردم تخصيص ندهيم، پس از آن چه اتفاقي 
مي افتد؟ آیا اقتصاد به درستي اداره مي شود؟تا زمانی 
که این مسئله حل نشود، یعنی نرخ سود بانكي همان 
۱۵ تا ۲۰ درصد باشــد، اما گفته شود بانک ها نباید 
از تسهيالت گيرنده سود دریافت کنند، این معادله 

درست نيست. 

کیفیت خدمات و محصوالت 
یکی از راهبردهای مهم در بانک 

توسعه تعاون است
حجت اهلل مهدیان ریاست هيات مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون: کيفيت خدمات و محصوالت 
ازجمله راهبردهای مهم در بانک توســعه تعاون به 
شمار می آید.مدیرعامل بانک توسعه تعاون که پيش از 
ظهرامروزدرجلسه شورای اداری این بانک به مناسبت 
ایام اهلل دهه فجر سخن می گفت اظهار داشت: حفظ 
دستاوردها و ارزش های انقالب که حاصل مجاهدت و 
رشادت شهيدان عزیز و گران قدر این سرزمين است، 
یكی از تكاليف جدی و اساسی برای همه خدمتگزاران 
و خادمان این مردم محسوب می گردد.مهدیان انقالب 
اسالمی را ثمره خون بهترین و واالترین فرزندان این 
مرزوبوم دانست و تالش برای پاسداشت و صيانت از این 
خون های مقدس را در همه عرصه های خدمات رسانی 
به صورت کمی و کيفی یكی از وظایف ذاتی دستگاه های 
اجرایی خواند و در همين رابطه افزود: بانک توســعه 
تعاون که به عنوان تنها بانک توســعه ای – تخصصی 
و صد در صد دولتی بخش تعــاون که امروز عهده دار 
حمایت و پشــتيبانی از فعاليت اقتصادی تعاونگران 
می باشد و در ســال 88 پا به عرصه فعاليت گذاشته 
است، موظف و مكلف به بهره گيری از همه ظرفيت ها 
و قابليت های موجود برای ارائه خدمات و محصوالت 

باکيفيت به جامعه هدف می باشد.
 

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:
بانک مسکن از حوزه فرهنگ و 

هنر حمایت خواهد کرد
نمایشگاه و فروشــگاه آثار خوشنویسی و نقاشيخط، 
با حضور مدیرعامل بانک مســكن ابوالقاسم رحيمی 
انارکی در محل بانک مســكن افتتاح شد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسكن- هيبنا ، ابوالقاسم رحيمی 
انارکی مدیرعامل بانک مســكن در مراسم افتتاحيه 
این نمایشــگاه و در بازدید از نمایشگاه و فروشگاه آثار 
خوشنویسی و نقاشيخط که در محل ستاد بانک برگزار 
شد، در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص هدف از برگزاری 
این نمایشــگاه ها گفت: بانک مســكن چندین سال 
است که در راستای انجام مســووليت های اجتماعی 
خود و همچنين حمایت از حوزه فرهنگ و هنر اقدام 
به برگزاری این نمایشــگاه ها کرده اســت.وی اظهار 
داشت: فراهم کردن مكانی برای عرضه کار هنرمندان 
جوان و حمایت از آنها از جمله اقداماتی است که در این 
نمایشگاه صورت گرفته است. هنرمندانی که آثارشان در 
این نمایشگاه به نمایش در آمده است هنرمندان جوان، 
مستعد و با استعدادی هســتند که رزومه های بسيار 
مناسب و پرباری دارند که اميدواریم بتوانيم با حمایت 
از این جوانان و آشنایی همكاران و مشتریان بانک با آثار 
این هنرمندان و خرید آثار هنری آنها از این هنرمندان 
جوان حمایت کنند.مدیرعامل بانک مسكن، در خصوص 
حمایت بانک از کارکنانی که دارای آثار هنری هستند 
افزود: اگر کارکنان بانک کارهای برجسته ای در حوزه 
های مختلف علمی، فرهنگی، هنری واجتماعی انجام 
دهند قطعا در حوزه های مختلف حمایت و پشتيبانی 
بانک را خواهند داشت و بخشی از بودجه فرهنگی بانک 
برای خرید این آثار برجسته اختصاص داده خواهد شد.

بانک ها

رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار هزاران نفر از قشــرهای 
مختلف مردم تاکيد کردند که 
هر کس به ایــران و امنيت آن 
عالقه مند است باید در انتخابات 
شرکت کند.به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح )چهارشنبه( در دیدار هزاران نفر 
از قشرهای مختلف مردم، راهپيمایی ۲۲ بهمن و انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی را دو آزمون بزرگ ملت ایران 
خواندند و با تبيين خصوصيات نامزدهای شایسته مجلس، 
حضور پرشور و آگاهانه همه مردم در انتخابات ۲ اسفند را در 
حل مشكالت داخلی و بين المللی مؤثر برشمردند و تأکيد 
کردند: هرکس ایران عزیز، امنيت ميهــن و آبروی وطن را 
دوست دارد و در پی حل مشكالت است، باید در پای صندوق 
رأی حضور یابد تا عزم و اقتدار ملی ایرانيان بار دیگر به منصه 
ظهور برسد.ایشان همچنين طرح امریكا موسوم به معامله 
قرن را طرحی احمقانه، خبيثانه و شكست خورده خواندند 
و افزودند: راه مقابله با این طرح، ایستادگی و جهاد شجاعانه 
ملت و گروههای فلسطينی و حمایت جهان اسالم است و 
عالج اساسی مسئله فلسطين نيز روی کار آمدن نظام مورد 
نظر و منتخب همه مردم فلسطينی االصل در یک نظرخواهی 
عمومی است.ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره 
به انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند، انتخابات 
را برای کشور و ملت، فرصتی بسيار بزرگ و برای دشمنان 
تهدید خواندند و افزودند: برگزاری پرشور انتخابات و حضور 
همگانی مردم در پای صندوق هــای رأی، تضمين کننده 
امنيت کشور خواهد بود زیرا دشمنان از پشتوانه مردمی نظام 
بيش از امكانات تسليحاتی آن هراس دارند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای انتخابات را نشان دهنده »عظمت، اقتدار و بصيرت 
ملی« دانستند و افزودند: در کشور مشكالت و گرفتاری هایی 
وجود دارد که برخی ناشی از تحریمها، و علت برخی هم کم 
کاری ها است اما با وجود این مشكالت، مردم به دليل آنكه در 
انتخابات موضوع آبروی نظام و امنيت کشور در ميان است، 

به ميدان خواهند آمد.ایشان انتخابات را در حل مشكالت 
بين المللی نيز مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در قضاوت 
ناظران بين المللی نسبت به هر کشور، مسائلی نظير ميزان 
حضور مردم در انتخابات و چگونگی روی کار آمدن مسئوالن 
و نهادهایی نظير مجلس، تأثيرگذار است، بنابراین شرکت 
انبوه مردم در انتخابات مجلس از این زاویه نيز کامالً ضروری 
اســت.رهبر انقالب اســالمی همچنين انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس را فرصتی برای ورود افكار جدید و راههای 
نو در چرخه تصميم سازی و تصميم گيری کشور برشمردند 
و افزودند: بخصــوص هنگامی که مردم افراد شایســته را 
برگزینند، راههای تازه و چاره اندیشی های جدید در روند 

حل مشكالت کشور و مردم پدیدار می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای انتخابات را از بُعد کلی، اساسی 
ترین مسئله کشور دانســتند و افزودند: اقتصاد، فرهنگ، 
پيشرفت علمی و مسائلی از این قبيل بسيار مهم است اما 
اساس همه این مسائل انتخابات است چرا که اگر انتخابی 
عمومی، قوی و درست انجام شود، همه مشكالت به تدریج 

حل خواهد شد.ایشان با ابراز تأسف و انتقاد از برخی حرفهای 
حاشيه ساز در زمينه انتخابات تأکيد کردند: وقتی انتخابات 
از ابعاد مختلف دارای این همه اهميت و تأثيرگذاری است، 
نباید با حاشيه سازی، سخنان گوناگون و حرفهای دلسرد 
کننده آن را از رونق انداخت.حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش 
هميشگی دشمنان ایران برای خدشه دار جلوه دادن انتخابات 
را مسئله ای طبيعی خواندند و افزودند: وقتی برخی رسانه های 
خائن خارجی، جمعيت عظيم ميليونی ملت را چند هزار نفره 
می خوانند اما تحرک چند صد نفر در خيابانها را به اسم ملت 
ایران جا می زنند، طبعاً مردم به این رسانه ها اعتماد نمی کنند 
البته به شرطی که از داخل به این رسانه ها مایه تبليغات سوء 
داده نشود.رهبر انقالب تأکيد کردند: گویندگانی که تریبون 
دارند یا به واسطه جایگاه خود می توانند در رسانه ها و فضای 
مجازی حرف بزنند، نباید جوری اظهار نظر کنند که دشمن 
با بزرگنمایی حرف آنها، برای دلسرد کردن مردم، خوراک 
گيرش بياید.ایشــان انتخابات در ایران را جزو سالم ترین 
انتخابات در جهان خواندند و خطاب به افراد حاشيه ســاز 

افزودند: وقتی شما به دروغ می گویيد این انتخابات مهندسی 
شده و یا اینكه انتخابات نيست انتصابات است، مردم دلسرد 
می شــوند.رهبر انقالب با ابراز تعجب از سخنان برخی که 
به وسيله انتخابات به جایی رســيده اند اما انتخابات را زیر 
سؤال می برند، گفتند: چگونه است که انتخابات وقتی به نفع 
شما است صحيح و متقن است اما وقتی به نفع شما نيست 
انتخابات خراب است.ایشان افزودند: در انتخابات مجلس 
بارها بعضی افراد نامه دادند که تقلب شده یا اشكال دارد، بنده 
نيز هيأت هایی تعيين کردم که با دقت رسيدگی کردند و بعد 
معلوم شد این گزارش ها و نامه ها درست نبوده است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای گفتند: از دشمن نمی شود گالیه کرد اما 
فالن نویسنده، مرتبطين با فضای مجازی، نماینده مجلس و 
فالن مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود که 
بگویيم مردم شرکت کنيد اما در عين حال، به غلط، جوری 
حرف بزنيم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.رهبر 
انقالب حمله به شورای نگهبان را از غلط ترین کارها دانستند 
و افزودند: شورای نگهبان مرکب از شش فقيه  عادل و شش 
حقوق دان برجسته منتخب مجلس، در قانون اساسی شأنی 
دارد و مجموعه ای قابل اعتماد است چگونه انسان می تواند به 
راحتی این مجموعه را به غرض ورزی درباره برخی افراد متهم 
کند.رهبر انقالب با اشاره به سخنانشان در نماز جمعه اخير 
درباره لزوم قوی شدن ایران در مقابل دشمنان قوی پنجه و 
بی رحم بين المللی افزودند: »مجلس قوی« از مؤلفه های 
قوی شدن ایران است و تشكيل مجلس قوی نيز به رأی باالی 
ملت وابسته است.حضرت آیت اهلل خامنه ای گله های غالباً 
بحق مردم درباره مسائل معيشتی را مربوط به برخی قوانين 
و عملكرد بعضی مسئوالن اجرایی دانستند و افزودند: گالیه 
های مردم به اصل انتخابات مربوط نمی شود، این گالیه از 
کسان دیگری اســت و ملت قدر مجلس قوی را که متعلق 
به همه کشور و عموم مردم اســت، می داند.رهبر انقالب با 
دعوت همگانی از مردم برای شرکت در انتخابات افزودند: 
ممكن است کسی از بنده خوشش نياید اما اگر ایران را دوست 
دارد، باید به پای صندوق رأی بياید، بنابراین هرکس به ایران 
عالقه مند است و امنيت کشور، حل شدن مشكالت و گردش 

صحيح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم:

هر کسی  به ایران  عالقه مند است  در انتخابات  شرکت کند

روحانی:
 هیچ کسی  باالتر از قانون و مردم نیست

رئيس جمهور حضــور مردم در صحنــه، وحدت و 
یكپارچكی را رمــز پيروزی و تضعيف و شكســت 
دیكتاتوری و بدخواهی ها نسبت به ملت ایران دانست 
و با تاکيد بر اینكه »کليد اصلی حل مشكالت جامعه و 
ایستادگی در برابر دشمنی ها، حضور و وحدت مردم 
و اعتماد بين حاکميت و مردم است«، همگان را به 
شرکت گسترده در راهپيمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحانی روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت اظهار 
کرد: امروز بيش از هميشه نياز داریم تا در ۲۲ بهمن در 
کنار یكدیگر به صحنه آمده و به دشمنان بگویيم که 
4۱ سال در کنار انقالب بوده ایم و تا زنده ایم در کنار 

انقالب ، امام و راه رهبری باقی خواهيم ماند.
روحانی در بخشی از صحبت هایش گفت: هيچ کس 
باالتر از قانون و مردم نيســت فكر نكنيم یک جمع 
کوچكی هستيم و ما افكار مردم را هدایت می کنيم 
اگر ما نباشيم مردم گمراه می شوند، نه مردم خوب 
می فهمند، خوب انتخاب می کنند. اســاس اسالم 
هم بر اساس انتخاب مردم است مردم باید برگزینند 
و انتخاب کنند.امروز می خواهم خدمت مردم عزیز و 
بزرگوار ایران اعالم کنم ۲۲ بهمن امسال هم مثل همه 
سال نياز به شما دارد، بيشتر از پارسال و همه سال. 
امروز دشمنان ما با همه توان و قدرت شان روبروی 

منافع ملی ما ایستادند.

وزیر صمت در نشست با وزیر دفاع در ایران خودرو؛
با حذف شرکت های چند الیه 

قیمت خودرو پایین می آید
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: توليد در ایران 
خودرو با تدبير و ایثار مدیران و کارگران این شرکت 
به ۲ هزار دستگاه روزانه رسيده است.به گزارش شاتا، 
رضا رحمانی در نشســت با وزیر دفاع و مدیرعامل 
ایران خودرو در محل ایران خودرو بيان کرد: در این 
ایام از امام راحل و شــهدای عزیزمان یاد می کنيم و 
یاد و خاطره آنها را گرامی می داریم.وی با بيان اینكه 
امير سرتيپ حاتمی از شخصيت های بزرگ و مدیران 
خوب کشور هستند و همواره از حوزه صنعت حمایت 
کردند، تصریح کرد: از همه همكارانم در گروه ایران 
خودرو ، کارگران، مهندسان و مدیران این خانواده که 
بویژه در یكسال گذشته و ماه های اخير همت کرده 

اند تشكر دارم.

تولید در ایران خودرو با تدبیر و ایثار مدیران و 
کارگران به ۲ هزار دستگاه روزانه رسید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینكه توليد در 
ایران خودرو با تدبير و ایثار مدیران و کارگران به روزانه 
۲ هزار دستگاه رسيده است، گفت: انشاهلل این رقم 
هم حفظ شود و هم افزایش یابد.رحمانی ادامه داد: 
در گذشته برخی مشكالت به سبب نوسانات توليد 
و افت توليد بوجود امده بود، که حفظ این رقم توليد 

مهم است.

تکمیل خودروهای کــف پارکینگ کاری 
جهادی بود

وی با تاکيد بر اینكه تكميل خودروهای کف پارکينگ 
کاری جهادی بود، اضافه کــرد: از حمایت های امير 
ســرتيپ حاتمی و وزارت دفاع تشــكر دارم، قطعه 
سازان نيز مجدانه پای کار بودند.وزیر صمت در بخش 
دیگری از سخنان خود بيان کرد: اصالح رابطه قطعه 
ساز با خودروساز کار مهمی بود که شكل گرفت و این 
اعتماد در توليد و بازار نقش دارد.رحمانی در خصوص 
داخلی سازی نيز گفت: داخلی ســازی انجام شده 
بيشتر از ميزان اعالم شــده در ميزها است، گزارش 
داخلی سازی حتما سبب خشنودی رهبری خواهد 
شد.تاکنون یک ميليارد و ۲۰۰ ميليون یورو از واردات 
در حوزه های مختلف در چارچوب ميزهای تخصصی 
داخلی سازی شده است.وی بيان کرد: تا کنون یک 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون یورو از واردات در حوزه های 
مختلف در چارچوب ميزهای تخصصی داخلی سازی 
شده است، اما آمار داخلی سازی توسط مردم و شرکتها 
بيش از این رقم اســت.وزیر صمت در این خصوص 
یادآوری کرد: این یک  ميليــارد و ۲۰۰ ميليون یورو 
کاهش ارزبری داخلی سازی، بر اساس استانداردهای 
جهانی حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی باید بوجود 

آورده باشد.

خودورسازان قول داده اند که معوقات خود را 
تا خرداد ماه ۹۹ صفر خواهند کرد

رحمانی بــا اعالم اینكــه کاهش تعهــدات دو 
خــودرو ســاز را در برنامه کاری ویژه داشــتيم، 
گفت: حــدود یک ميليــون نفر از مــردم پيش 
خرید داشتند، همت شــد و تعهدات به جاهایی 
خوبی رســيد و خودورســازان قول داده اند که 
 معوقــات را تا خــرداد مــاه ۹۹ صفــر خواهند

 کرد.

اخبار
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مرکز آمــار و اطالعات اقتصــادی اتاق ایــران، نتایج 
حاصــل از پایش ملی محيط کســب وکار کشــور در 
پایيز ۱۳۹8 را منتشــر کرد که از بهبود این شــاخص 
نســبت به فصــل قبــل حكایــت دارد. در این فصل 
شاخص کســب وکار به رقم ۶.۰۳ رســيده و سه مؤلفه 
غيرقابل پيش بينی بودن و تغييــرات قيمت مواد اوليه 
و محصوالت، بی ثباتی سياســت ها، قوانين و مقررات 
و دشــواری تأمين مالــی از بانک ها نامناســب ترین 
مؤلفه های محيط کســب وکار ارزیابی شــده اند.نتایج 
پایش ملی محيط کسب وکار کشــور در پایيز ۱۳۹8 از 
 سوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران منتشر 

شد. 
بر اســاس نتایج حاصل از این پایش، رقم شاخص کل 
۶.۰۳ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ اســت( محاسبه شده 
که بهتر از وضعيت این شــاخص نســبت بــه ارزیابی 
فصل گذشته )تابستان ۱۳۹8 با ميانگين ۶.۰7( است. 
همچنين این ارزیابی بيانگر آن اســت که از دید فعاالن 
اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در اکثر استان ها، 
وضعيت بيشــتر مؤلفه های مؤثر بر محيط کسب وکار 
 ایران در پایيــز ۱۳۹8، تا حدودی مســاعدتر شــده

 است.

موانع اصلی کسب و کار
نظرســنجی های انجــام شــده از فعــاالن اقتصــادی 
مشارکت کننده در این پایش نشان می دهد در پایيز ۱۳۹8، 
به ترتيب سه مؤلفه »غيرقابل پيش بينی بودن و تغييرات 
قيمت مواد اوليه و محصوالت«، »بی ثباتی سياســت ها، 
قوانين و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار« و 
»دشواری تأمين مالی از بانک ها« نامناسب ترین مؤلفه های 

محيط کسب وکار بوده اند.
در مقابل ســه مؤلفه »محدودیت دسترســی به آب«، 
»محدودیت دسترســی به حامل های انرژی )برق، گاز و 
گازویيل و ...(« و »نحوه استقبال مشــتریان از نوآوری و 
ابتكار و ارائه خدمات و محصول« به عنوان مناســب ترین 
مؤلفه های محيط کســب وکار کشــور نســبت به سایر 
مؤلفه ها ارزیابی شــده اند.قابل ذکر اســت که در 4 دوره 
نخست اجرای طرح پایش ملی محيط کسب وکار کشور، 
»دشواری تأمين مالی از بانک ها« به عنوان نامساعدترین 
مؤلفه کســب وکار ارزیابی شــده بود اما در ۹ دوره اجرا 
یعنی از پایيز ۱۳۹۶ تا پایيز ۱۳۹8، »غيرقابل پيش بينی 
بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت« به عنوان 
 نامســاعدترین مؤلفه کســب وکار در ایران ارزیابی شده

 است.

وضعیت کسب وکار در استان ها
بر اســاس یافته هــای این طــرح در پایيــز ۱۳۹8، 
اســتان های چهارمحال و بختيــاری، تهــران و البرز 
دارای بدترین وضعيت محيط کسب وکار و استان های 
آذربایجان غربــی، گيــالن و زنجــان دارای بهترین 
 وضعيت محيط کســب وکار نسبت به ســایر استان ها

 ارزیابی شده اند.

شرایط بخش های اقتصادی
همچنين بر اســاس نتایج این پایــش در پایيز ۱۳۹8، 
وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه 
با بخش های صنعت و کشــاورزی نامناسب تر ارزیابی 

شده است.

وضعیت رشته فعالیت های اقتصادی
بررسی ها نشــان می دهد در بين رشــته فعاليت های 
اقتصادی، رشــته فعاليت های »آب رســانی، مدیریت 
پســماند، فاضالب و فعاليت های تصفيه«، »اطالعات و 
ارتباطات« و »آموزش« به ترتيب دارای بدترین وضعيت 
کسب وکار و رشــته فعاليت های »ســایر فعاليت های 
خدماتی، مالــی و بيمه« و »فعاليــت اداری و خدمات 

پشتيبانی« به ترتيب بهترین وضعيت کسب وکار را در 
مقایسه با سایر رشــته فعاليت های اقتصادی در کشور 

داشته اند.

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
طبق اعالم مرکز آمار و اطالعــات اقتصادی اتاق ایران، 
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شين، شاخص ملی 
محيط کســب وکار ایران در پایيــز ۱۳۹8، عدد ۶.۱۵ 
)عدد ۱۰ بدترین ارزیابی اســت( به دست آمده است که 
بهتر از وضعيت این شــاخص در ارزیابی فصل گذشته 
)تابستان ۱۳۹8 با ميانگين ۶.۲۲( است.بر اساس نتایج 
پایش، ميانگين ارزیابی محيط اقتصــادی عدد ۶.۵۰ 
اســت که در ارزیابی فصل گذشــته عدد ۶.۳4 حاصل 
شــده بود و ميانگين ارزیابی محيط نهادی عدد ۵.87 
است که در فصل گذشــته عدد ۶.۱۳ ارزیابی شده بود.
نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محيط 
نهادی با عدد ۵.87 و محيط مالی با عدد 8.۵4 به ترتيب 
مساعدترین و نامســاعدترین محيط ها بر اساس نظریه 
عمومی کارآفرینی شين بوده اند. همچنين در این گزارش 
برای نخستين بار، موانع و مشكالت محيط کسب وکار 

شرکت های دانش بنيان نيز گزارش شده است.

هيات دولت در جلســه امروز خود با پيشنهاد ارائه شده 
در رابطه با تعيين تكليف و ترخيص خودروهای مانده در 
گمرک موافقت کرد و احتماال به زودی ترخيص خودروها 

آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، اطالعات دریافتی نشان می دهد که در 
جلسه  روز چهارشنبه هيات دولت با بررسی پيشنهاداتی 
در رابطه با تعيين تكليف خودروهــای مانده در گمرک 
موافقت کرده و دستور کار جلسه به زودی ابالغ و در دستور 

کار قرار می گيرد.
این در حالی اســت که تعداد این خودروهــا ۱۲ هزار و 
۲۶۱ دســتگاه بوده کــه به دالیلــی از جملــه تغيير 
 شــرایط ارزی و همچنيــن ممنوعيت ثبت ســفارش
 و واردات، ترخيــص آنهــا متوقــف و در گمرک هــا، 
بنــادر و مناطق دپــو شــد، امــا در نيمه دوم ســال 
گذشــته و با مصوبــه هيــات دولت در مهلتی شــش 
ماهــه  7۱۵۳ دســتگاه از آنهــا ترخيــص  و ۵۱۰8 
 دســتگاه دیگر بــه دليل پایــان مهلت تعيين شــده، 
در گمرک ها باقی ماند.در فاصله تيرماه امســال تاکنون 
رایزنی ها و پيشنهاداتی از ســوی  دستگاه های مربوطه 
از جمله وزارت اقتصاد و گمرک برای تعيين تكليف این 
خودروها انجام شد؛ تا اینكه چندی پيش وزیر اقتصاد بعد 
از بازدید از گمرک خرمشهر دستور بررسی موضوع را صادر 
و در نهایت به ارائه پيشنهادی به هيات دولت در این رابطه  

در ابتدای دی ماه انجاميد.

اخيرا ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- 
اعالم کرد که پيشنهادات ارائه شده از سوی کميته مشتكل 
از دســتگاه های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکــزی و گمرک مورد 
بررسی قرار گرفته و در نهایت با آن موافقت شده است و 
با توجه به انجام بررسی های کارشناسی، این موضوع در 
جلسه هيات دولت مورد تصميم گيری نهایی قرار خواهد 
گرفت.بر این اساس امروز چهارشنبه دولت به پيشنهادات 
رســيده رای مثبت داده و به زودی در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.

جزئیات پیشنهادات مصوب در مورد تعیین 
تکلیف خودروها

گرچه متن مصوبه هنوز منتشر نشــده است، اما  آنچه که 
تحت عنوان پيشنهادات وزیر اقتصاد در هيات دولت مطرح و 
مصوب شده در اختيار ایسنا قرار گرفته که به شرح زیر است:

دولت در راســتای رفع مشــكالت خودروهــای موجود 
در گمرکهای اســتانهای خوزستان، بوشــهر و هرمزگان 
مصوب کــرد کــه واردات خودروهای ســواری )بدون 
رعایت ســال ســاخت( که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹7 دارای 
ثبت ســفارش و قبض انبار اماکن گمرکــی، مناطق آزاد 

تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، بدون 
 انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیيد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع است.همچنين 
خودروهایی که تــا تاریــخ ۱۶ دی ۱۳۹7، دارای قبض 
انبار بوده و بــا رویه بانكی تأمين ارز شــده اند، با پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ ســامانه ســنا در روز 
ترخيص، با همان ثبت سفارش بانكی قابل ترخيص هستند.

به موجب مصوبه دولــت، خودروهای بــا ارزش بيش از 
4۰ هــزار دالر با محاســبه و پرداخــت 4۰ واحد درصد 
ســود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقــوق ورودی مندرج در 
جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براســاس 
شــرایط موصوف قابــل ترخيص اند.همچنين ترخيص 
خودروهای سواری با حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ سی سی 
امكان پذیر نبوده و مشــمول مقررات ایــن تصویب نامه 
نيستند. همچنين خودروهای سواری مربوط به جانبازان 
که تا قبــل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت ســفارش وارد 
کشور شــده  اند، از حكم این ماده مستثنی هستند.دولت 
همچنين مقرر کرد کــه ترخيص خودروهای ســواری 
)غير آمریكایی(، بدون الزام بــه رعایت محدودیت حجم 
موتور ۲۵۰۰ سی ســی که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹7 برای 
آنها توســط ســازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
قبض انبار صادر شــده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، 
 برای شــماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعيين شده 

برای مناطق مجاز است.

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران گزارش داد

بهبود محیط کسب وکار در فصل پاییز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ بهمن ماه به ۴ میلیون و ۹۳۵ هزارتومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت بازار آزاد تهران، چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه به ۴ میلیون و ۹۳۵ هزارتومان رسید.در جریان معامالت بازار آزاد تهران 

چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۹۳۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام آزادی طرح قدیم به ۴ میلیون و ۹۳۰ هزارتومان، نیم سکه ۲ 
میلیون و ۵۴۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۳۰ هزارتومان و سکه یک گرمی به ۹۳۰ هزارتومان رسید.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۵۲ دالر و ۱۶ سنت و 

هر گرم طالی ۱۸ عیار ۵۰۴ هزار و ۶۳۸ تومان

ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

هیأت دولت مصوبه ترخیص خودروها را ابالغ کرد



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1398 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1846| پنج شنبه  17 بهمن ماه

ورود ســنت های اروپایی به 
فرهنگ ایرانی و استقبال مردم 
حتی بیش از خود اروپایی ها 
در ایران موجب شــده تا بازار 
میلیاردی فروش ملزومات این 
رویداد راه اندازی شود. هر ساله در جهان روز 14 فوریه 
مصادف با بیست و پنجم بهمن ماه روز عشق جشن گرفته 
می شود و عاشقان در این روز هدیه هایی را برای یکدیگر 
خریداری می کننــد. روز ولنتاین یکــی از اصلی ترین 
روزهای رونق بازار خرده فروشی در جهان و حتی ایران 
محسوب می شود. آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد 
حدود ۲1 میلیارد دالر در سال ۲۰1۹ برای شب ولنتاین 
و برنامه های آن در آمریکا هزینه شده است. ساالنه 1۸۰ 
میلیون کارت هدیه به مناسبت این روز خریداری می شود 
و 1۹۸ میلیون شــاخه گل رز نیز تولید می شود. اما این 
 روز در ایران حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز با
شکوه تر برگزار می شود و از چند روز مانده به این روز بازار 
فروش شکالت و عروسک های بزرگ خرس و گل و هدیه 
های دیگر داغ می شود. روز ولنتاین یکی از اصلی ترین 
روزهای رونق بازار خرده فروشی در جهان و حتی ایران 
محسوب می شود. امروزه فضای مجازی نیز برای فروش 
ملزومات این مراسم به گردش مالی آن کمک بسیاری می 
کند. از یک ماه مانده به روز ولنتیاین، ادمین های تلگرامی 
و اینستاگرامی با قبول سفارش برای این روز جعبه های 

کادویی گرانقیمتی را که شــامل عروســک، شکالت، 
بادکنک و ... را آغاز می کنند. قیمت برخی از این هدایا 

و پکیج های مرتبط تا چند میلیون تومان نیز می رسد. 

قیمت پکیج های هدیه از 90 هزار تا 5 میلیون 
تومان قیمت دارند

ادمین یکی از صفحات مرتبط با تهیه پکیج های هدیه در 
پاسخ به دایرکت "کسب و کار" قیمت پکیج های خود 
را از ۹۰ هزار تومان تا 5 میلیون تومان اعالم کرده است. 
به گفته این ادمین، پکیج های این صفحه یکی از باشکوه 

ترین پکیج های روز ولنتاین اســت که عروسک های 
خرس آن از استرالیا وارد شده و شکالت های سوئیسی 
در آن بکار می رود. یکــی دیگر از صفحات فروش گل و 
 سبد گل های مزین به شکالت نیز در پاسخ به دایرکت 
"کسب و کار" گفت: ســبد گل هایی که قبل سفارش 
هستند از ۲۰۰ هزار تومان تا 7 میلیون تومان قیمت دارند. 
در سبد گل های قیمت باال از گل های ارکیده و شکالت 

های آلمانی استفاده می شود.
بازار خرید طــال و جواهر نیز یکی از بازارهایی اســت که 
 به لطــف روز ولنتایــن رونق بســیاری پیدا مــی کند. 

طالفروشی های بازار و صفحات طالفروشی فضای مجازی با 
طراحی های طالهای مناسب با این روز درآمدهای میلیونی 
کسب می کنند. استقبال از این مدل طالها که با مناسب 
مربوطه همخوانی دارد یکی از پرطرفدارترین هدیه های این 
روز است. البته بازار اجناس فانتزی فروش ها، گل فروش ها، 
عطر و ادکلن فروش ها و… نیز بازار داغی می شود. البته در 
این روزها که میلیون ها تومان اقالم مربوط به ولنتاین خرید 
و فروش می شــود بیش از هر گروه دیگر جامعه، تاجران، 
وارد کننده ها و فروشندگان خرد لوازم و هدایای مربوط به 
ولنتاین هستند که در پی کسب منافع اقتصادی، سعی دارند 
تا به ترویج و گسترش هرچه بیشتر این جشن های غربی 
بپردازند و تقریبا فارغ از هر گونه دغدغه فرهنگی، فقط و 

فقط به دنبال منافع مالی خود هستند.
حال با توجه به فعالیت های مورد انتظار در شب ولنتاین، 
شاید آمار منتشر شده ســایت تبوال در این رابطه برای 
شما جالب باشد. طبق آمار این سایت، حدود ۲1 میلیارد 
دالر در سال ۲۰1۹ برای شب ولنتاین و برنامه های آن 
در آمریکا هزینه شده است. این رقم شگفت آور قطعا در 
ایران متفاوت است اما اگر با توجه به نسبت هزینه های 
زندگی ایران و آمریکا حساب کنید، متوجه خواهید شد 
که هزینه ها و گردش مالی زیادی نیز در شب ولنتاین در 
ایران انجام می شود. بر اساس برآوردها حدود 5۲ درصد 
مردم قصد دارند شــکالت های مختلف و جذاب برای 
عشــق خود بگیرند، 44 درصد کارت هدیه و تبریک، 
۳5 درصد گل، 1۸ درصد پوشاک و جواهرات. همچنین 
نزدیک 4۰ درصد افراد نیز قصد دارند در این شب ساعتی 

را در رستوران، کافی شاپ و یا سینما سپری کنند.

گردش میلیاردی بازار ولنتاین

ولنتاین ایرانی، شب هدیه های میلیونی
سبد گل های مزین به شکالت از 200 هزار تا  7 میلیون تومان قیمت  دارند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضــو هیئت رئیســه اتحادیه بنکــداران مواد 
غذایی گفــت: اخیرا یک پرونــده جدید درباره 
اختالط چای های آلوده بــا چای های یک برند 
معروف در چند ماه گذشــته در شــمال کشور 
مطرح شــده ولی هنــوز این چای هــا تعیین 
تکلیف نشــده اســت. شــاید کمتر کسی خبر 
داشته باشــد، چای هایی که طی سالیان سال 
از چای کاران خریداری شــده اما کیفیت الزم 
 را برای مصرف نداشته اند اکنون چه سرنوشتی 

دارد.
در گذشــته دولت و ســازمان چای وقت برای 
اینکه تولید کنندگان ضرر نکند و برای حمایت 
از آنها ایــن محصوالت را  بــدون اینکه قصدی 
برای ورود آنها به بازار داشته باشند از چایکاران 
خریــداری کردند امــا در کمال نابــاواری بعد 
از گذشت بیســت ســال هنوز بخش زیادی از 
این چای ها تعیین تکلیف نشــده اســت و در 
منطقه امین آبــاد شــهری ری و در انبارهای 
 سازمان تعاون روستایی استان تهران نگهداری 

می شود.
نامشــان چای ســنواتی یا همــان چای های 

ســن و ســال خورده اســت، بیش از ۲۰ سال 
در انبارهــا مانده انــد اما بی کیفیت هســتند 
و قابلیــت مصرف نــدارد؛ بعــد از ایــن همه 
ســال وضعیــت 4۰ هــزار تن چای ســنواتی  
 تعییــن تکلیف نشــده و ســر نخواســتن آنها 

دعوا است.
این چای ها در انبارهایــی عریض و طویل و غیر 
بهداشتی در ســازمان تعاون روســتایی که در 
گذشته متعلق به ســازمان چای ســابق بوده 
اســت، نگهداری می شــود، بر روی درهای این 
انبارها قفل و پلمب نصب شــده است اما اخبار 
متعددی از مسئوالن و نمایندگان مجلس درباره 
 نشت آنها در بازار مصرف کشــورمان به گوش 

می رسد.
بر اساس تصمیم گیری های انجام شده در مقاطع 
مختلف قرار بر معدوم ســازی، انتقال به خارج 
کشور و تبدیل آنها به کود کشاورزی گرفته شده 
است، اما مشاهدات نشــان می دهد که بخش 
زیادی از ایــن چای ها هنوز سرجایشــان باقی 
مانده و خبر از تعیین تکلیف آنها بعد از گذشت 

این همه سال نیست.

دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا از نشست 
آتی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۹ تشکیل جلسه 
می دهد، گفت: از هفته آینده استخراج هزینه معیشت 
ماهیانه کارگران در کمیته دســتمزد آغاز می شود.

حاتم شاکرمی درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ 
کارگران اظهار داشت: چندین جلسه کمیته دستمزد 
ذیل شــورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته 
گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای 
عالی کار نیز با توجه بــه چارچوب های قانونی برای 
تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد. معاون 
امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با 
توجه به اینکه در مناظره های تلویزیونی اخیراً موضوع 
تعیین دستمزد منطقه ای مطرح شد که البته برخی با 
طرح این موضوع به دنبال حذف »حداقل دستمزد« 
بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی 
حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، 
کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه ای 
و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد. 
وی با تاکید بر اینکه دستمزد ســال آینده کارگران 
قطعاً به صورت ملی تعیین می شود، ادامه داد: تصمیم 
دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار 
گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد 

شورا وارد مقوله اســتخراج هزینه معیشت ماهیانه 
کارگران شود. شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج 
هزینه معیشــت ماهیانه کارگران، هزینه های نیمه 
بهمن به بعد است، گفت: شاخص های این هزینه ها 
با استناد گزارشــات مراجع ذی صالح در سطح ملی 
و استانی برآورد شود. وی با بیان اینکه شورای عالی 
کار از نشست آینده با دســتور کار ویژه دستمزد ۹۹ 
تشکیل می شــود، ادامه داد: به استاد ماده 41 قانون 
کار حداقل دستمزد ساالنه باید بر مبنای دو شاخص 
»تورم« و »هزینه زندگی« تعیین شود. دبیر شورای 
عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 
طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولت عضو تشکیل جلسه می دهد تا با رعایت اصل 
سه جانبه گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد. 
دستمزد ساالنه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی هر ســاله با چانه زنی و توافق نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت در شــورای عالی کار به 
ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای 
پایانی اسفندماه تعیین می شود. هرساله موضوع تعیین 
دستمزد کارگران در اســفندماه جدی تر می شود و 
نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر 

تعیین دستمزد بحث و مذاکره می کنند. 

معــاون ســتاد مبــارزه بــا قاچاق گفــت: از 
هفتــه آینده، هر پوشــاک خارجی بر اســاس 
شناســه و کــد رهگیری مــورد ارزیابــی قرار 
می گیــرد و اگر کاالیــی چنین شناســه ای 
 نداشته باشــد، قاچاق محســوب و جمع آوری 

می شود.
مصطفی پورکاظم شایسته اظهار داشت: پوشاک 
یکی از مقاصــد اصلی قاچاق اســت و بازاری با 
ارزش هشــت میلیارد دالر در کشــور دارد که 
ظرفیت تولید داخل معادل شــش میلیارد دالر 
داریــم و در نتیجــه دو میلیــارد دالر از طریق 
قاچاق و به صورت مســافری و چمدانی تأمین 
می شــود. بنابراین هدف گیــری اصلی این بود 
که به حمایت از تولیــد داخل که دارای کیفیت 
بســیار زیادی اســت، بپرداریم و طرح مقابله با 
 پوشــاک قاچاق را به تمام اســتان های کشور 

توسعه دهیم.
وی بــه اقداماتــی کــه در این زمینــه صورت 
گرفته است اشــاره کرد و افزود: اقدامی که در 
ایــن زمینه در مرزهــا انجام دادیم، توســل به 
سامانه های مستقر در مبادی ورودی و خروجی 
بود. همچنین بایــد یک کار عمده و اساســی 
را نیز در ســطح عرضه انجام دهیم. بر اســاس 
ماده 1۳ قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز هر 
کاالی خارجــی باید با شناســه و کد رهگیری 
مشــخص خودش در ســطح بازار عرضه شود 

و کاالهایــی که چنیــن کدی ندارنــد، قاچاق 
 محسوب می شوند و از ســطح بازار جمع آوری 

می شوند.
معاون حقوقی و امــور مقابله ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تصریح کــرد: تولیدکنندگان 
پوشاک داخلی، کد و شناسه مخصوص خود را 

اخذ می کنند.
طــرح رهگیــری شناســه پوشــاک بــرای 
شناســایی کاالی قاچــاق را ســال گذشــته 
در تهران و هشــت اســتان دیگر اجرا کردیم و 
بیــش از 1۳۰ پرونده تعزیراتــی در این زمینه 
تشــکیل شــد و بیش از پنج میلیــارد تومان 
پوشــاک قاچــاق را از ســطح فروشــگاه های 
 بــزرگ کــه برنــد خارجــی می فروختنــد، 

جمع آوری کردیم.
وی گفت: از هفته آینده، هر کاالی برند پوشاک 
خارجی بر اساس شناســه و کد رهگیری مورد 
ارزیابی قــرار می گیــرد و اگر کاالیــی چنین 
شناسه ای نداشته باشــد، قاچاق محسوب شده 
و از ســطح بازار جمع آوری می شــود. در این 
زمینه تذکــرات و هشــدارهای الزم را به بازار 
داده ایم و توجیه و اطالع رســانی نیز کرده ایم. 
حتی در برخــی از مراکز مراجعه کــرده ایم و 
فروشــندگان را آموزش داده ایم تا فروشــنده 
 نســبت بــه دریافت کــد رهگیری و شناســه 

اقدام کند.

عضو شورای ملی زعفران گفت: بنابر اعالم وزارت جهاد 
کشاورزی تولید طالی سرخ به 4۰۰ تا 4۳۰ تن رسیده 
است. زعفرانعلی حسینی درباره آخرین وضعیت بازار 
طالی ســرخ اظهار کرد: هم اکنــون حداقل قیمت 
هر کیلو طالی ســرخ ۶ میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
و حداکثر 1۰ میلیون و 5۰۰ هزار تومان اســت که با 
استمرار روند فعلی قیمت ها کشاورزان متحمل زیان 
خواهند شد.وی افزود: با وجود افزایش چند برابری 
هزینه های تولید از جمله نهاده، ماشین آالت، حقوق 
و دستمزد، ســوخت و... قیمت فعلی زعفران برای 
کشــاورزان توجیه اقتصادی ندارد. حسینی درباره 
آخرین وضعیت تولید طالی ســرخ بیان کرد: بنابر 
اعالم وزارت جهاد کشاورزی 4۰۰ تا 4۳۰ تن زعفران 

در کشور تولید شده که با استمرار قیمت های فعلی با 
افت تولید زعفران مواجه خواهیم شد.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه آمار دقیقی 
از صادرات زعفران در دسترس نیست، گفت: با توجه 
به اعالم آمار های ضد و نقیــض نمی توان رقم دقیق 
صادرات زعفران را اعالم کرد، اما پیش بینی ها حاکی 
از آن است که در ماه های گذشته صادرات زعفران تا 

حدودی کاهش یافته است.
این مقام مسئول درباره آینده بازار صادرات و قیمت 
طالی ســرخ اظهار کرد: با توجه به چالش هایی که 
در بحث مراودات چین و برخی کشور ها اتفاق افتاده 
امیدواریم هرچه سریع تر این موضوع رفع شود چرا که 

استمرار این روند به نفع تجارت ما نیست.

ســفر بــه ترکیه بــه دالیل 
اول  انتخــاب   مختلفــی 
ایرانی هاســت. در چند سال 
اخیر شاهد افزایش روز به روز 
تعداد مسافران و گردشگران 
ایرانی به مقصد ترکیه هستیم. نبود نیاز به ویزا، نزدیکی 
به ایران، تفاوت نه چندان زیــاد پول ترکیه با واحد پول 
کشورمان موجب شده تا ایرانی ها ساالنه سفرهای زیادی 
را در فصول مختلف سال به این کشور داشته باشند و منابع 

ارزی را برای اقتصاد ترکیه خرج کنند. 

مرکز آمــار ترکیــه در تازه ترین گزارش خــود تعداد 
گردشــگران خارجی و همچنین درآمد خود از صنعت 
گردشگری را منتشر کرده است. در این گزارش، درآمد 
سال گذشــته ترکیه )۲۰1۹( از گردشگری بیش از ۳4 
میلیارد و 5۲۰ میلیون دالر اعالم شده که 17 درصد از 
پارسال بیشتر است. بخشی از این گزارش به هزینه سرانه 
مسافران خارجی در مدت اقامتشان در ترکیه پرداخته؛ 
آمریکایی ها با 1۳۶4 دالر، بیشتر از همه در سفر به ترکیه 
پول خرج کرده اند. این رقم برای یونانی ها ۳۰۲ دالر بوده 
است. سرانه هزینه شهروندان ایرانی در سفر به ترکیه قابل 
توجه است؛ هر مســافر ایرانی در سال گذشته میالدی 
بطور متوسط ۶۹۳ دالر در ترکیه خرج کرده که بیشتر از 
کشورهایی نظیر سوئد، هلند، بلژیک، آذربایجان، اوکراین 

و روسیه است. در سه ماهه آخر سال ۲۰1۹ که همزمان با 
فصل سرما بوده، سرانه هزینه شهروندان ایرانی برای سفر 
ترکیه ۸۰7 دالر اعالم شده که از متوسط سال پیش )۶۹۳ 

دالر( بیشتر است.
ایرانی ها همواره عالقمند به سفر به ترکیه بوده اند، در میان 
گردشگران خارجی که به ترکیه سفر می کنند ایرانی  های 
هم اکنون در رتبه پنجم هســتند، پس از کشــورهای 
روسیه، آلمان، بلغارستان و بریتانیا. از آمار وزارت فرهنگ 
و گردشگری ترکیه می توان دریافت که تعداد مسافران 
ایرانی در دو ســال اخیر با فراز و نشــیب همراه بوده اما 
در مجموع از دو سال پیش کمتر است. در سال ۲۰17 
میالدی حــدود دو و نیم میلیون ایرانی مســافر ترکیه 
شدند؛ سال بعد این رقم به حدود دو میلیون نفر رسید. 

علت این کاهش را می توان به افزایش نرخ ارز، باال رفتن 
قیمت هتل و بلیط هواپیما و همچنین عوارض خروجی 
در ایران نسبت داد؛ سال پیش عوارض خروجی برای بار 
اول سفر از نفری 75 هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسید.
بعد از کاهش مسافران ایرانی عازم ترکیه در سال ۲۰1۸، 
در ســال ۲۰1۹ حدود صد هزار نفر بر مسافران ایرانی 
افزوده شــد و در مجموع دو میلیون و صــد هزار نفر از 
ترکیه بازدید کردند. شهرهایی مانند استانبول و آنتالیا 
از محبوبترین شهرها برای مسافران ایرانی  هستند. بعد 
از این دو شهر، از دید شهروندان خارجی که سال گذشته 
میالدی به ترکیه سفر کردند، شهرهای ادرینه در نزدیکی 
مرز یونان و بلغارستان و موغله در جنوب غربی و آرتوین 

در شمال شرقی ترکیه دیگر شهرهای محبوب بودند.

سرانه هزینه ایرانی ها برای سفر تركیه 807 دالر اعالم شد

بریز و بپاش منابع ارزی در ترکیه

رونق اقتصاد ترکیه با سرمایه ایرانی ها 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

ترکیه پس از قرار گرفتن در شرایط تورمی و رکود توانست با سیاست های درست اقتصاد خود را نجات دهد. در مدت زمان بسیاری این کشور درگیر مشکالت اقتصادی فراوان بود اما در نهایت توانست از راههایی که می تواند الگوی ایران در 
این زمینه باشد، به درآمدزایی ارزی برسد و اقتصاد خود را نجات دهد. اقتصاد این کشور در حال حاضر به ثبات رسیده و البته به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته و در حال رشد شناخته می شود. ترکیه سیاست های پولی خود را تغییر داده 
و اصالحات زیادی را در این زمینه اجرایی کرد. این کشور سیاست پولی خود را برای هدف گذاری و کنترل تورم از طریق عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت بانکی اعمال کرده و ادامه می دهد. همچنین با توجه به منابع گردشگری 
بسیاری که دارد توانسته ارزآوری کند. هرچند منابع ایران در زمینه گردشگری بسیار غنی تر است اما سیاست های اجرا شده در این زمینه نامناسب بوده و گردشگران بین المللی و ایرانی ها ترجیح داده اند ترکیه را برای گردش و استراحت 

انتخاب کنندو منابه ارزی کشور هر سال توسط گردشگران ایرانی وارد ترکیه می شود و درآمدزایی ترکیه از این راه ادامه دارد. برخالف ایران، دولت ترکیه در جذب توریست بسیار خوب عمل کرده است.
در حال حاضر باید به فکر راهکارهایی برای توسعه اقتصادی با مشارکت این کشور باشیم. سرمایه گذاری مشترک با حضور بخش خصوصی دو کشور به منظور تولید کاالهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه می تواند زمینه نفوذ 
ایران و ترکیه به بازارهای کشورهای ثالث بخصوص در منطقه را ایجاد کند. کاری که ترکیه در حال حاضر عالوه بر توسعه صنعت گردشگری خود در حال انجام آن است. ترکیه با تقویت صنایع مختلف و زیرساخت های تجاری توانسته شرایط 

بسیار مناسبی را رقم بزند و حجم تجارت آن نسبت به ایران بزرگتر و ارتباط این کشور با بازارهای جهانی نیز بیشتر شود.

 از نگاه جامعه شناختی  مشکلی برای جامعه ایرانی وجود ندارد
شهال کاظمی پور، جامعه شناس

اینکه در جامعه ایرانی بخواهیم روز عشق را جشن بگیریم از نگاه جامعه شناختی مشکلی در آن دیده نمی وشد. روز عشق صرفا به معنای عشــق ورزیدن زن و مرد به یکدیگر نبوده و عشق مادر به فرزند، خواهر به 
برادر و... نیز وجود دارد که باید فرهنگ غنی ایرانی آن را درک کند. درست است که ما ایرانی هستیم و در یک کشور اسالمی زندگی می کنیم اما در عین حال انسان هستیم و همه انسان ها نیازهایی دارند که ربطی به 
غرب و شرق جغرافیایی ندارد. نیاز به عشق و محبت یکی از این نیازهاست.  چنین روزی در غرب شکل گرفته و به کشورهای دیگر هم وارد شده است. بنابراین برای روز عشق می توانیم این استنباط را داشته باشیم 
که به دنبال جامعه ای خوشحال که این روزها در شرایطی نامناسبی به سر می برد هستیم. چرا انتقال دانش، ابداعات و ابتکارات تکنولوژیکی غرب به ایران را تهاجم قلمداد نمی کنیم و با جان و دل آن را وارد کشور 

می کنیم، بنابراین اگر قرار بر نفی غرب است، باید استفاده از دانش و فناوری غرب هم نفی شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جمع آوری پوشاک فاقد شناسه و کد رهگیری از سطح بازار

چای آلوده وارد بازار شد؟ 

استخراج هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۹ کلید خورد

حداكثر قیمت هر كیلو زعفران 10 میلیون و ۵00 هزار تومان

تولید طالی سرخ به ۴۳0 تن رسید
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اضافه کردن عضو به گروه ها و کانال ها برای افزایش تعداد اعضا، این 
روزها در حالی به یکی از راه های درآمدزایی تبدیل شده که از سوی 

دیگر نارضایتی بسیاری از کاربران را هم سبب شده است.
به گزارش ایسنا،  نمی توان انکار کرد که شغل های امروز تحت تاثیر 
پیشرفت ســریع فناوری و اضافه شــدن قابلیت هایی از شبکه های 
اجتماعی تا پیام رســان ها هســتند. با وجود این، همواره جلوه های 
دیگری از اثرات فناوری نیز وجود دارد؛ در مورد شغل هایی که وابسته 
به فناوری هســتند، صرف نظر از تغییر حالت از شغل های سنتی به 
مدرن، می توان به شغل های کاذب و یا راه های درآمدی اشاره کرد که 
شاید نتوان حتی از آن ها با عنوان شغل یاد کرد، اما این روزها حسابی 

بازارشان گرم شده است.
استفاده از شبکه اجتماعی اینســتاگرام برای تبلیغ کسب وکارها و 
پیام رسانی مانند تلگرام برای پیدا کردن مشتری ، یکی از روش هایی 
است که این روزها محبوبیت زیادی دارد و حتی بسیاری از شغل های 
کوچک و خرد بدون اســتفاده از ایــن قابلیت هــا، از بین می روند 
همانطورکه سال گذشته با آغاز فیلترینگ تلگرام که تا امروز هم ادامه 
یافته و یا با قطع چند روزه  اینترنت در ماه های گذشــته، بسیاری از 

این کسب وکارهای کوچک از تعطیل شدن کاسبی شان گله داشتند.
البته که در این مدت آمار بسیاری هم از شــغل هایی که در فضای 
سایبری شکل گرفته، ارائه شده است. برخی مانند محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - پیش از این از سهم ۱۷ 
درصدی تلگرام در اشتغال فضای مجازی سخن می گفتند و در مقابل، 
منتقدان هم به این آمار اعتراض داشته و معتقد بودند فعالیت هایی 
مانند مدیریت این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که این روزها 

هم بسیار باب شده، شغل محسوب نمی شوند.
اما یکی از روش هــای دیگری که به تازگی موجب به روشــی برای 
درآمدزایی در فضای سایبری و خصوصا گروه ها در پیام رسان  تلگرام 
تبدیل شده، تشویق کاربران به اضافه کردن اعضا به این گروه ها است 
و البته هرچه تعداد اعضایی که یک کاربر به این گروه ها اضافه کند، 
بیشتر باشد هم میزان واریزی بیشتر خواهد شد؛ صرف نظر از اینکه 
این واریزی ها واقعیت دارد یا تنهــا با هدف فریب کاربران برای وارد 

شدن به این بازی طراحی شده است.
از طرفی ایــن روزهــا کــه انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
نزدیک اســت تنور چنین کارهایی داغ شــده اســت. بدین ترتیب 

که کاربــران اینترنتی و کســانی که پیام رســانی را روی گوشــی 
خود نصــب دارند،  گاه و بیــگاه و بدون اینکه خودشــان بخواهند، 
عضو گروه هایی می شــوند که مضامیــن انتخاباتــی دارد و به نظر 
می رســد با هــدف تبلیغــات بــرای کاندیداهای مجلــس ایجاد 
شــده اند. البته با توجه به مــدل عضویت چنیــن گروه هایی، این 
 عضو شــدن ظاهرا از طرف یکــی از مخاطبان فرد صــورت گرفته 

است.
با وجود این، کاربــران این پیام رســان ها می توانند هــر زمان که 
می خواهند، امکان عضو شــدن در گروه ها و کانال هــای تلگرامی 
را محدود کننــد و این کار را بــا اصالح تنظیمات این پیام رســان 
انجام دهنــد. بدین ترتیب کاربــران می توانند انتخــاب کنند چه 
کســانی امکان اضافه کردن آن ها به هر گروهی را داشــته باشــند 
و یا حتی این امکان را بــرای تمامی مخاطبان خــود حذف کنند. 
هرچنــد در نهایت نمی تــوان از ایــن واقعیت چشم پوشــی کرد 
که بــا وجود رونــق گرفتن کســب وکارها با بهره گیــری از فضای 
 ســایبری، روش جدیــدی بــرای ســودجویی و کالهبــرداری

 هم پیدا شده است.

متخصصان انتظار دارند در دهه ۲۰۲۰ میالدی پیشرفت های فنی 
سرعت بیشتری بگیرند و فناوری های نوظهور دهه ۲۰۱۰ بهبودهای 
قابل توجهی یابند. پیش بینی می شود مهمترین پیشرفت فناوری در 
این دهه، برقراری ارتباط بین همه تجهیزات و امکانات مورد استفاده 
بشر باشــد.دهه ۲۰۱۰ میالدی نقش فناوری را در زندگی روزمره 
نشان داد. نمایشگرهای هوشــمند، ابزارهای کنترل دمای محیط، 
سیستم های امنیتی پیشرفته، انواع تجهیزات پوشیدنی و محافظتی، 
تنها بخشی از فناوری هایی هســتند که در دهه مذکور وارد زندگی 
روزمره ما شدند.انتظار می رود در دهه ۲۰۲۰ میالدی پیشرفت های 
فنی ســرعت بیشــتری بگیرند و فناوری های نوظهور دهه ۲۰۱۰ 
بهبودهای قابل توجهی یابند. پیش بینی می شود مهمترین پیشرفت 
فناوری در این دهه، برقراری ارتبــاط بین همه تجهیزات و امکانات 
مورد استفاده بشــر باشد. در ادامه به بررســی برخی پیشرفت های 

فناوری در دهه پیش رو می پردازیم.

خانه هوشمندتر با خودکارسازی واقعی
در چند سال گذشته شرکت های اپل، آمازون و گوگل در یک رقابت 
شــدید تالش کردند تا به محور فناوری های خانگی تبدیل شوند. 
دســتیارهای مجازی این شرکت ها با دریافت دســتورالعمل های 
صوتی، امکان پخش موسیقی، کنترل نور و فعال سازی جاروبرقی های 
رباتیک را فراهم می کنند. البته بسیاری از کاربران به دلیل پیچیدگی 
تجهیزات هوشمند خانگی قادر نیستند از تمام امکانات آن ها استفاده 
 Siri و Alexa، Google Assistant کنند و دستیارهای مجازی
را تنها برای وظایف اولیه مانند فعال کردن زمان ســنج آشپزخانه یا 

اطالع از وضعیت آب و هوا مورد استفاده قرار می دهند.
به همین علت شرکت های اپل، گوگل و آمازون در پایان سال گذشته 
اعالم کردند قرار است با همکاری یکدیگر استاندارد جدیدی را برای 
ایجاد سازگاری بین تمام محصوالت هوشــمند خانگی با یکدیگر، 

توســعه دهند. بدین ترتیب امکان کنترل تمــام این محصوالت با 
هریک از دستیارهای مجازی سه شــرکت مذکور فراهم می شود و 
تمام گجت های هوشمند بدون دخالت انسان و به سادگی با یکدیگر 

ارتباط برقرار می کنند.

۵G توسعه ارتباطات
استفاده از فناوری ۵G از سال ۲۰۱۹ میالدی آغاز شد. این فناوری 
امکان برقراری ارتباط بیســیم را با چنان سرعتی فراهم می کند که 
با اســتفاده از آن می توان یک فیلم ســینمایی را تنها در چند ثانیه 
دریافت کرد. با وجود این گسترش فناوری ۵G به صورت نامتناسب 
رخ داده است. برای مثال در آمریکا تنها در چند شهر امکان استفاده 
از این فناوری فراهم شــده اســت و تنها چند مدل از گوشــی های 
هوشمند عرضه شده در ســال گذشــته قابلیت اتصال به این نوع 
شــبکه ارتباطی را دارند.اما انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ میالدی 
فناوری ۵G با سرعت بیشتری توسعه یابد و در طول این سال تمام 
شهرهای آمریکا و برخی کشــورهای دیگر از این فناوری بهره مند 
شــوند. همچنین انتظار می رود در ســال های پیش رو این فناوری 
به سرعت در سراســر جهان مورد اســتفاده قرار گیرد و تجهیزات 
 الکترونیکی جدید با قابلیت اتصال به این نوع شبکه ارتباطی به بازار

 عرضه شوند.
برای مثال شرکت سامسونگ از همین حاال شروع به عرضه مدل هایی 
 ۵G کرده است که قابلیت اتصال به شبکه های Galaxy از خط تولید
را دارند. همچنین انتظار می رود شرکت اپل نیز اولین آیفون سازگار با 

شبکه های ۵G را در سال جاری عرضه کند.
فناوری ارتباطی ۵G به دلیل فراهم کــردن امکان برقراری ارتباط 
بالدرنگ بین تجهیزات مختلف، زمینه ساز ظهور فناوری های جدید 
در عرصه رباتیک، خودروهای بدون راننده و هواپیماهای بدون خلبان 

خواهد بود.

توسعه بازار تجهیزات پوشیدنی
از سال ۲۰۱۵ میالدی که شرکت اپل ســاعت هوشمند خود را عرضه 
کرد، شرکت های مختلفی مانند شیائومی، سامسونگ، هواوی و گوگل 
وارد بازار تجهیزات پوشیدنی شده اند. اخیرا شرکت گوگل اقدام به خرید 
شــرکت Fitbit با قیمت ۲.۱ میلیارد دالر کرد تا بتواند رقابت خود را 
درحوزه تجهیزات پوشیدنی با شــرکت اپل ادامه دهد. در حال حاضر 
تراشه های کامپیوتری راه خود را به تجهیزات الکترونیکی مختلف مانند 
هدفون ها پیدا کرده اند و انتظار می رود به زودی نســل جدیدی از این 
تجهیزات با قابلیت ردگیری ســالمتی، بهبود شنوایی و قیمت ارزان به 
بازار عرضه شود.ساعت های هوشمند، هدفون های دارای قابلیت ردگیری 
سالمتی، لباس های هوشمند و عینک های واقعیت مجازی تنها بخشی از 
فناوری های پوشیدنی هستند که تاکنون به کاربران معرفی شده است، 
اما در دهه ۲۰۲۰ میالدی انتظار مــی رود عالوه بر بهبود این فناوری ها 
نسل جدیدی از تجهیزات پوشیدنی هوشــمند به بازار عرضه شود که 

زندگی روزمره کاربران را برای همیشه متحول خواهد کرد.

تحول در پخش آنالین محتوا
در سال ۲۰۱۹ میالدی حدود یک چهارم از فعالیت آنالین کاربران 
به مشاهده آنالین محتوای ویدیویی اختصاص داشته است. در این 
سال شرکت Netflix رکورددار پخش محتوا در آمریکا بود و کاربران 
به طور متوســط روزانه ۲۳ دقیقه از خدمات این شــرکت استفاده 
کردند. اما با توجه به ورود شــرکت های دیگر به بازار، انتظار می رود 
سهم این شرکت در ســال ۲۰۲۰ کاهش یابد. همچنین با توجه به 
رقابتی که به زودی در این حوزه رخ خواهــد داد، انتظار می رود در 
بازار پخش آنالین محتوا نیز تحوالتی مانند آنچه در بازار تجهیزات 
خانگی هوشمند رخ داد، به قوع بپیوندد و عالوه بر ورود شرکت های 
 مختلف به حوزه، شاهد توسعه و رشد خدمات و فناوری های جدید

 در این زمینه باشیم.

کمیته فضای مجازی مجلس  سال آینده  موضوع اینترنت اشیا و حمایت از کسب وکارهای فعال در این زمینه را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
محمداسماعیل ســعیدی، عضو کمیته فضای مجازی مجلس با اعالم این خبر در مورد علت پرداختن نمایندگان مجلس به موضوع اینترنت اشیا  گفت: »در بررسی های 
خود در کمیته فضای مجازی دریافتیم که سال های آتی ما شاهد تحول و جهش عظیمی در حوزه فناوری اطالعات خواهیم بود. باید بدانیم که ایران چه نقشی می تواند در 

زمینه گسترش اینترنت اشیا در جهان ایفا کند.«
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در دانشگاه عالمه برگزار می شود
گردهمایی كسب وكارهای دیجیتال، كارآفرینان و 

استارتاپ های حوزه پوشاک
اولین رویداد تخصصی حوزه پوشاک "الگو" با هدف نوآوری در بازاریابی آنالین، ارائه 
تجربیات متخصصان این حوزه، شبکه ســازی و برگزاری کارگاه آموزشی، ۲۷ بهمن 
ماه جاری در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می شود.به گزارش ایسنا، اولین رویداد 
تخصصی حوزه پوشاک "الگو" با عنوان "نوآوری در بازاریابی با محوریت کسب وکارهای 
آنالین در حوزه پوشاک" با همکاری جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی، سازمان 
فناوری اطالعات ایران )فاوا(، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی )ستفا(، 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، انجمن علمی 
MBA دانشگاه عالمه در دانشکده مدیریت و حســابداری دانشگاه عالمه واقع در 
پردیس مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار خواهد شد.در این رویداد که با هدف 
توانمندسازی مخاطبان و عالقه مندان به حوزه های برندســازی، فروش و بازاریابی 
آنالین برگزار می شود، فرصتی فراهم خواهد شد تا شرکت کنندگان بتوانند رزومه خود 
را در اختیار حامیان و تیم الگو قرار بدهند و از این طریق تجربه بهتری از شبکه سازی 
را تجربه کنند. همچنین کانترهایی برای مشاوره شغلی فراهم شده است تا شرکت 
کنندگان بهتر بتوانند در زمینه های مختلف کسب و کار مشــاوره بگیرند.از جمله 
برنامه های اجرایی این رویداد می توان به "دریافت رزومه از شرکت کنندگان و معرفی 
آنان به استارتاپ ها و شــرکت های حاضر در رویداد برای مصاحبه کاری"، "مشاوره 
شــغلی"، "دریافت فایل های ارائه، ویدئو و عکس های این رویداد" و "شبکه سازی و 
 پرسش و پاسخ" اشــاره کرد.عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به

 وب سایت http://bit.ly/olgooevent۱ مراجعه کنند.

صندوق سرمایه  گذاری جسورانه فیروزه فعالیت 
خود را آغاز كرد

گروه صندوق سرمایه گذاری جســورانه فیروزه، از آغاز پذیره نویسی این صندوق در 
هفته ی آینده خبر داد.

 به گزارش زومیت گروه مالی فیروزه با هدف تداوم سرمایه گذاری های آتی صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه را تأسیس کرده است. نشست خبری آغاز فعالیت های این 
گروه مالی با حضور رادمان ربیعی، معاون سرمایه گذاری جسورانه گروه مالی فیروزه و 

جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
سابقه ی سرمایه گذاری های جسورانه ی گروه مالی فیروزه در بخش اینترنت و اقتصاد 
دیجیتال به اوایل دهه ی ۱۳۹۰ و همگام با توسعه ی زیرساخت های ملی در حوزه ی 
اینترنت کشور بازمی گردد. گروه مالی فیروزه سرمایه گذاری موفقی در استارتاپ های 
شیپور و الوپیک و داستان من و بنگاه های سرآوا و آواتک در کارنامه دارد و در حوزه ی 
اقتصاد دیجیتال، پیشرو ظاهر شده است. همچنین، به استارتاپ های اسنپ و جیبیت 
و تخفیفان خدمات مشاوره ی مالی و سرمایه گذاری ارائه داده است.گروه مالی فیروزه 
اولین شرکت بین المللی در بازار سرمایه است که در ســال ۱۳۸۴ و با هدف جذب و 
مدیریت سرمایه های داخلی و خارجی در بازار بورس تهران آغاز به کار کرد و به تدریج 
فعالیت های خود را برای ارائه ی خدمات متنوع مالی به سرمایه گذاران و کسب وکارها 
گسترش داد. ازجمله خدمات گروه مالی فیروزه می توان به صندوق های سرمایه گذاری، 
مدیریت دارایی، خدمات بازار سرمایه و خدمات کارگزاری اوراق بهادار همچون پذیرش 
شرکت ها، عرضه ی اولیه، انتشار اوراق،  عرضه ی خصوصی سهام، سهام داری اختصاصی، 

ادغام و تملیک و مشاوره ی مالی اشاره کرد.
پذیره نویسی صندوق فیروزه از هفته آتی و در ۶ روز کاری در شرکت فرابورس ایران 
عملیاتی می شود. این صندوق جسورانه با سرمایه ی ۵۰ میلیارد تومانی در شرکت های 
مبتنی بر فناوری ایران بدون تمرکز بر صنعت خاص سرمایه گذاری سه ساله خواهد 
کرد. ۷۰ درصد این سرمایه را مؤسسان صندوق، یعنی گروه سرمایه گذاری توسعه ی 
صنعتی ایران و شرکت سرمایه گذاری »ایران و فرانسه« و شرکت سرمایه گذاری سبحان 
و ۳۰ درصد باقی مانده را اشخاص حقیقی و حقوقی عالقه مند به سرمایه گذاری ازطریق 

پذیره نویسی تأمین خواهند کرد.
شایان ذکر اســت برای اولین بار این فرصت برای ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
کشور فراهم شده تا در فعالیت های جسورانه ی گروه فیروزه با تأمین مالی ۳۰ درصد 
از واحدهای صندوق مشارکت کنند. عمر صندوق هفت سال مشخص شده و مدیر آن 
»گروه سرمایه گذاری توسعه ی صنعتی ایران« خواهد بود. حداقل میزان سرمایه گذاری 
در این صندوق ۱۰۰ میلیون تومان است که ابتدا ۱۰ درصد از این مبلغ پرداخت می شود 

و باقی مانده را می توان در ۳۰ ماه پرداخت کرد.
در این نشســت، ربیعی اشــاره کرد کــه راه اندازی صندوق جســورانه 
درکنــار فیروزه پلت امتیاز ویــژه ای برای انتخاب اســتارتاپ های موفق 
به ایــن گروه مالــی نمی دهــد و این دو درکنــار هم و مکمــل یکدیگر 
هســتند. همچنین وی درباره ی ایــن موضوع که »وزیــر ارتباطات رقم 
 ســرمایه گذاری خطرپذیر در ســال را ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعالم کرده

 بود« گفت:
ایشان حتما منابع خودشان را دارند و این رقم سرمایه ی دولتی و خصوصی 
است؛ اما براساس آمار ما، این رقم در بخش خصوصی درحدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ 

میلیارد تومان است.

ناكامی  طرح های  اشتغالزایی
بنابراین اولین گام برای اعتبارسنجی میزان ایجاد ۹۸۸ هزار شغل در سال 
آینده این اســت که پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی در سال آینده را 
 مورد بررســی قرار دهیم. با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم تحقق این 
پیش بینی کمی دور از انتظار اســت. باید در سیاســت های دولت برای 
اشتغالزایی تغییر حاصل شود تا نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. در سال ۹۷ 
شاهد رشد منفی بخش هایی در کشور بوده ایم که حتی در زمان اوج تحریم 

ها نیز آسیبی به آنها وارد نشد. 
در بخش کشاروزی چندین سال رشــد مثبت بوده ولی در سال ۹۷ این 
بخش نیز درگیر مشکالت بسیاری شده و رشد منفی را تجربه کرد. بنابراین 
با اســتناد به این آمارها نمی توان رشد اقتصادی قابل توجهی برای کشور 
در نظر گرفت. اوضاع اقتصاد ایران در سال گذشته اوضاع چندان مناسبی 
 نبوده و حتی رشد ســرمایه گذاری نیز منفی بوده است. تمام این عوامل 
پیش بینی توسعه اشتغازایی را زیر سوال خواهد برد. بنابراین در یک تعریف 
ساده باید اشاره کرد که آمارهای ارائه شده با شواهد موجود در اقتصاد کشور 

همخوانی درستی ندارد. 
در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود ۲۰ درصد است، از 
سوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار 
کار می شود که در مقابل باید برای آن ها سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، 
که در عمل این اتفاق نمی افتد.این در حالیست که در حال حاضر بیش از 
۳.۵ میلیون بیکار نیز در کشور داریم که این امر خود به معضل بزرگی تبدیل 
شده است. هر یک درصد رشد اقتصادی باعث ایجاد صد هزار شغل خواهد 
شد؛ بنابراین اولین گام برای اعتبارسنجی میزان ایجاد ۹۸۸ هزار شغل در 
سال آینده این است که پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی در سال آینده 

را مورد بررسی قرار دهیم.
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هیئت دولت در مردادماه سال 
جــاری در مصوبــه ای تعرفه 
برقی را برای صنعت استخراج 
ارزرمز بدون مالحظات فصلی 
اعالم کرده که بسیار باالست 
و مخاطره اســتفاده غیرقانونی از ظرفیت برق را منطقی 

می کند.
به گزارش اتاق تهران، هرچنــد انتظار می رفت که با ابالغ 
مصوبه دولت در مردادماه ســال جاری، هیاهوی صنعت 
اســتخراج رمزارز پایان بگیرد با این حال، بررسی ها نشان 
می دهد، کنش های دولت در این باره گویای عدم شناخت 
ظرفیت های این صنعت است. مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی از بررسی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در الیحه بودجه سال ۹۹ از فرصت های این صنعت نوشته 
و چگونگی بهره برداری دولت از آن را با ارائه یک پیشنهاد 
مطرح کرده است.در الیحه بودجه ســال ۹۹ وزارت نیرو 
مکلف به تامین برق مطمئن برای صنعت استخراج رمز ارز 
شده است. قیمت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در ماه 
های غیراوج مصرف و برای تجهیزات با شاخص کارآمدی 
تعیین شده در سقف سه هزار ریال بر کیلووات معادل ۳۰۰ 

تومان اســت. وزارت نیرو می تواند در ماه های اوج مصرف 
برق و حداکثر به مدت سه ماه از سال برق واحدهای صنعتی 
استخراج ارزمرز را تامین نکند. شرکت گاز هم موظف شده 
براســاس تعرفه گاز صنعتی، انرژی الزم برای واحدهای 
صنعتی استخراج ارزرمز را تامین کند. در مقابل، صادرات 

رمزارز از مالیات معافیت است.
استخراج رمز ارز بازاری پویاســت که درآمد ساالنه آن به 
بیش از ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون یورو می رســد. ظرفیت 

تولید برق بالاستفاده ایران در ۹ ماه از سال ۲۰ هزار مگاوات 
است و استفاده درست از این ظرفیت می تواند درآمد یک 
میلیارد یورویی را عاید اقتصاد کشور کند. پیشرفت سریع 
فناوری استخراج، ســودآوری تجهیزات قدیمی را روز به 
روز کاهش می دهد و از طرف دیگر، رقابت در کسب سهم 
بیشتر از بازار می تواند کاهش سود بازیگران را موجب شود.

هیئت دولت در مردادماه سال جاری در مصوبه ای تعرفه 
برقی را برای صنعت استخراج ارزرمز بدون مالحظات فصلی 

اعالم کرده که بسیار باالست و مخاطره استفاده غیرقانونی 
از ظرفیت برق را منطقی می کند. از سوی دیگر دولت در 
مصوبه خود برای صادرات رمرارز معافیت مالیاتی در نظر 
گرفته است درحالیکه ماهیت رمزارز این است که در لحظه 
تولید و اســتخراج حکم ارز خارجی را دارد. مرکز پژوهش 
های مجلس بــه دولت توصیه کــرده در معافیت مالیاتی 
 رمزارزها تجدید نظر کند تا درآمد دولت از محل استخراج 

آن افزایش پیدا کند.

حذف معافیت مالیاتی صادرات و منطقی كردن تعرفه انرژی خواسته ماینر ها از دولت است

برخورد  قهری  دولت  با   ماینرها
مینا حسینی 

News kasbokar@gmail.com

صنعت استخراج رمزارز در ایران مصادره شده است
محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین 

برخورد قهری با دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز در کشور هم چنان ادامه داد. بسیاری از افراد این دستگاه ها را از سایت های داخلی مجاز و تحت نظارت وزارت صمت خریداری کردند، با این حال به بهانه قاچاق، دستگاه آن ها ضبط می شود. این روند درحالی 
ادامه دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کاال هم بر لزوم یافتن راه حلی برای خروج از این وضعیت امنیتی صحه گذاشته است. این موضوع در مصوبه دولت درباره این صنعت دیده نشده، به همین دلیل در سه شنبه هفته گذشته در جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت لزوم 

چاره اندیشی در این باره مطرح شد. ما در انجمن بالکچین پیشنهادات خود را به مسئوالن در دولت به طور مکتوب ارائه کردیم و اکنون باید دید کدام یک از روش ها برای تسریع در قانونی کردن فعالیت این دستگاه ها مورد توافق قرار می گیرد.
شرایط صنعت استخراج رمزارز در ایران پس از مصوبه دولت به گونه ای است که راه اندازی مزارع بزرگ دیگر صرفه ندارد. مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت است، ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد. اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را 
راه اندازی یا حفظ کند، دارای امضای طالیی است. متاسفانه صنعت استخراج رمز ارز در کشور ما مصادره شده است و تنها محدود به افرادی است که با رانت به برق ارزان دسترسی دارند و فعالیت مردم در این صنعت کاهش یافته است. درواقع کسانی صنعت استخراج 
رمزارز را مصادره کردند که اصل فعالیت آنان، منافعی را برای کشور به همراه ندارد.  لفظ سرمایه خارجی جذاب است اما بارها بهره برداری سودجویانه از این واژه را دیده ایم. در بسیاری از صنایع در کشور ما، سرمایه داخلی پاسخگوست و نیازی به سرمایه خارجی نداریم 

و اگر منافع ملی را از مسیرهای درست دنبال کنیم، لزومی به شعار دادن درباره سرمایه خارجی نیست. در صنعت رمزارز می توانستیم از سرمایه داخلی به بهترین شکل استفاده کنیم اما شرایط را برای مردم سخت کردیم.
استخراج و معامله رمرارزها دو زمینه پرریسک است. براساس مصوبه دولت، ریسک سرمایه گذاری در این زمینه با سرمایه گذار است و خود باید هزینه های آن را تقبل کند. طبیعی است در چنین شرایطی، عالقمندان به سرمایه گذاری در این صنعت باید با اشراف 

کامل به شرایط بازار فعالیت خود را آغاز کنند.
 منبع: اتاق بازرگانی تهران

چند می گیری كاربر عضو كنی؟!

روایتی از شغل های کاذب تلگرامی

در دهه ۲۰۲۰ انتظار ورود چه فناوری هایی داریم
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