
درحالی که اخبار ضد و نقیضی از سوی بهارستانی 
ها درمورد جاماندگان سهام عدالت به گوش می 
رسید، اخیرا یکی از مسئوالن سهام عدالت اعالم 
کرده اســت که جزئیات طرح تخصیص ســهام 
عدالت به جاماندگان تصویب شــد؛ خبر خوشی 

که تا اجرای آن راه زیادی در پیش است.
به گزارش ایسنا، اســتارت سهام عدالت در سال 
۱۳۸۵ زده شــد و دولت تصمیم گرفت بخشی 
از ســهام ۴۹ شــرکت خود را به مردم بدهد، بر 
این اساس حدود ۴۹ میلیون ایرانی که از اقشار 
مختلف جامعه بودند مشمول سهام عدالت شدند 
و برخی از اقشار از جمله افراد تحت پوشش کمیته 
حضرت امام )ره( و مددجویان بهزیستی این سهام 

را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کردند.
در ایــن فرایند برخــی افراد که بعضــا از دهک 
های پاییــن جامعه بودند از دریافت این ســهام 
جا ماندند، برخی دیگر هم هرچند برگه ســهام 
عدالت را در دست داشتند، اما به دلیل عدم ثبت 
نام نهایی، صاحب این سهام نشدند. در نهایت با 
آزادسازی سهام عدالت اهمیت این سهام دوباره 

سر زبان ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندین و 
چند بار تقاضای خود برای دریافت سهام عدالت 

را به گوش مسئوالن بر سانند.
در این راســتا نمایندگان مجلس جدید از همان 
ابتدا برای اعطای این سهام به جاماندگان وعده 
های مختلفی دادند که بعضا ضــد و نقیض بود. 
برای مثال یک نماینده از جمعیت ۲۰ میلیونی 
جاماندگان صحبت می کرد و دیگری از جمعیت 

هفت میلیون نفری.
در نهایت روز ســه شــنبه بود که اکبر حیدری، 
مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز اعالم 
کرد تخصیص ســهام عدالت به جاماندگان طی 
چند ماه گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مورد 
بررسی قرار گرفت و جزئیات آن به تصویب رسید. 
به گفته وی، با توجه به اینکه تخصیص ســهام 
عدالت به جاماندگان بــرای دولت بار مالی دارد 
و دولت نیز مدعی بود که منابع کافی مالی برای 
این کار ندارد، طی نشســتی در مجلس شورای 
اســالمی، نحوه تامین منابع مالی اجرای طرح 
نیز مشخص شــد. پس از تصویب طرح فوق در 

کمیســیون تلفیق برای اجرا به دولت ارســال 
خواهد شد؛ اولویت تخصیص ســهام عدالت به 
روستانشینان، عشایر و اقشــار کم درآمد است. 
البته دو میلیون نفری که با داشتن کاغذ ثبت نام 
دوره قبلی از سهام عدالت جامانده اند نیز سهام 

عدالت دریافت خواهند کرد.
این مباحث درحالی مطرح می شود که تخصیص 
ســهام عدالت به جاماندگان این سهام فعال در 
کمیســیون تلفیق تصویب شــده و چنانچه در 
صحــن علنی مجلس هــم تصویب شــود، باید 
محل واگذاری آن مشــخص شده و بعد به دولت 

فرستاده شود.
در واقع پس از تصویب در مجلس باید مشخص 
شود که کدام شــرکت ها باید برای جاماندگان 
واگذار شود ز،یرا دولت در شرکت های قبلی که 
پرتفوی سهام عدالت را تشکیل داده بودند دیگر 

سهمی ندارد.
بنابراین به نظر می رســد فعــال راه زیادی برای 
تحقق این اتفاق در پیش است و ممکن است این 

فرایند به عمر دولت فعلی قد ندهد.

رقیبان واتس اپ پس از اعالم تغییرات جدید در این 
اپلیکیشن پیام رسان و اشتراک گذاری برخی از داده 
های شــاخصی کاربرانش با فیس بوک، با رشد کم 
سابقه کاربران جدید روبرو شده اند. به گزارش ایسنا، 
واتس اپ در ششــم ژانویه اعالم کرد کاربران باید تا 
هشتم فوریه با تغییر شرایط استفاده از سرویس این 
پیام رسان که شامل جمع آوری اطالعات نظیر شماره 
تلفنها و اطالعات مکان توسط فیس بوک – شرکت 
مادر واتس اپ – و زیرمجموعه هایش است، موافقت 
کنند در غیر این صورت دسترسی به این برنامه را از 
دست می دهند. واکنش گسترده کاربران باعث شده 
است واتس اپ توضیح دهد که این تغییرات شامل 
کاربران در خارج از اتحادیه اروپا و انگلیس می شود و 
تغییر حریم خصوصی پیامهایی که کاربران با خانواده 

و دوستانشان رد و بدل می کنند را دربرنمی گیرد.
آمار شرکت تحلیل اپلیکیشن "سنسور تاور" نشان 
می دهد سرویس پیام رسان رمزگذاری شده سیگنال 
در پی اعالم تصمیم واتس اپ با رشد عظیمی در شمار 
کاربرانش روبرو شده است. از ششم تا دهم ژانویه این 
برنامه از فروشگاههای برنامه اپل و گوگل در سراسر 

جهان ۷.۵ میلیون بار دانلود شده است که رشد ۴۲۰۰ 
درصدی نسبت به هفته پیش را نشان می دهد.

این اپلیکیشن روز چهارشنبه در صدر پردانلودترین 
برنامه های فروشگاههای برنامه اپل و گوگل در آمریکا 
بود. فاکس نیوز گزارش کرده که ایــن برنامه از روز 
دوشنبه در صدر برنامه های پردانلود قرار گرفته است.

جهش دانلود ســیگنال با حذف اپلیکیشن شبکه 
اجتماعی پارلر مصادف شده که محبوب طرفداران 
ترامپ بوده است و به دلیل قطع میزبانی وب از سوی 
آمازون از دســترس خارج شده اســت. آمازون روز 
دوشنبه اعالم کرد خدمات میزبانی وب را برای پارلر 
قطع می کند و اعالم کرد نمی تواند برای مشــتری 
خدمات فراهم کند که قادر نیست محتوای تشویق 

به خشونت را در پلتفرمش شناسایی و حذف کند.
سیگنال پس از اعالم تغییرات جدید از سوی واتس اپ 
و توصیه چهره های برجسته ای مانند الون ماسک و 
ادوارد اسنودن، مورد توجه کاربران قرار گرفته است. 
ماسک هفته گذشته در توییتی نوشت: از سیگنال 
استفاده کنید. این توصیه پیامد غیرمنتظره ای داشت 
و باعث صعود ۱۱۷۰۰ درصدی ارزش سهام شرکت 

"سیگنال اَدَونس" به دلیل تشابه اسمی با اپلیکیشن 
سیگنال شد. تلگرام هم شاهد ورود کاربران جدیدی 
به این ســرویس بوده و بین ششــم تا دهم ژانویه ۹ 
میلیون کاربر جدید به این اپلیکیشــن پیام رسان 
پیوستند که رشد ۹۱ درصدی در مقایسه با هفته پیش 
از آن داشــت و اکنون در رده دومین برنامه پردانلود 

فروشگاههای اپل و گوگل قرار دارد.
بزرگترین بازار رشــد هر دو برنامه هند بوده و ۲.۳ 
میلیون نصب جدید معادل بیش از ۳۰ درصد از کل 
نصبهای جدید سیگنال و ۱.۵ میلیون نصب جدید 
تلگرام معادل ۱۶ درصد مربوط به هند بوده اســت. 
دومین بازار بزرگ سیگنال هم آمریکاست که کاربران 

بیش از یک میلیون بار این برنامه را نصب کردند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، برایان اکتون که 
موسس هر دو اپلیکیشن واتس اپ و سیگنال است، در 
گفت و گو با تک کرانچ اظهار کرد: با وجود محبوبیت 
روزافزون سیگنال، این اپلیکیشن جایگزین واتس اپ 
نمی شود. با این حال مردم این دو اپلیکیشن را برای 
مکالمات مختلف استفاده خواهند کرد و سیگنال تمام 

قابلیتهای واتس اپ را کپی نکرده و نمی کند.

میلیاردر آمریکایی پیش بینی کرد چین به زودی جای آمریکا و انگلیس را در 
دنیای مالی بگیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، ری دالیو- بنیان گذار گروه سرمایه گذاری 
بریج واتر- با اشاره به قطعی بودن تبدیل چین به قدرت نخست مالی دنیا گفت: 
مساله این نیست که چین کی به این عنوان می رسد بلکه مساله این است که 

چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد.  

این میلیاردر آمریکایی که در مصاحبه ای با فایینشیال تایمز حضور یافته بود 
با اشاره به شیوع کرونا در جهان گفت: سال ۲۰۲۰ خیلی در تعیین آینده موثر 
بود و این مساله به مرور زمان بیشتر ثابت خواهد شد. اقتصاد چین در این سال 
فاصله خود را با آمریکا کم کرد و از بقیه کشورها هم بیشتر فاصله گرفت. نظام 
مالی چین در مقایسه با خیلی از همتایان غربی اش کمتر پیشرفته است اما در 
نهایت از انگلیس و حتی آمریکا جلو خواهد زد. چینی ها همین حاال هم دومین 

بازار بزرگ بورســی دنیا را دارند. دالیو با تاکید بر اهمیت نظام مالی در توسعه 
اقتصادی گفت: در طول تاریخ همواره شاهد بوده ایم که کشورهای دارای نظام 
مالی پیشــرفته به اقتصادهای بزرگ تبدیل شده اند. زمانی هلند بزرگ ترین 
امپراتوری اقتصادی دنیا بود و ســپس انگلیس جایش را گرفت. آمریکا جای 
انگلیس آمد و روزی این عنوان متعلق به چین خواهد شد. من از سال ۱۹۸۴ 
تحت تاثیر معجزه اقتصادی چین بوده ام و از آن زمان تاکنون هر وقت کسی از 

من در خصوص آینده این کشور پرسیده است، گفته ام که آینده اقتصاد چین 
روشن خواهد بود و مرور زمان هم این مساله را ثابت کرده است. دالیو پیشتر 
نیز با بیان اینکه معتقد است جایگاه دالر در ماه های اخیر تضعیف شده است، 
از جذاب تر شدن یوان برای ســرمایه گذاران ارز خبر داده و گفته بود: بازار ارز 
جهانی اکنون در یک لحظه حساس قرار دارد و شاهدیم سلطه دالر در بازارها به 

چالش کشیده در حالی که عالقه به بازار مالی چین رو به افزایش است.

در راستای حمایت از شاغالن کسب و کارهای خانگی، امکان 
بهره منــدی فعاالن حوزه مشــاغل خانگــی از مزایای بیمه 
روستاییان و عشایر فراهم شده است؛ بر این اساس متقاضیان 
مشاغل خانگی در چهار رشته می توانند از اول بهمن ماه برای 

بیمه شدن ثبت نام کنند.
به گزارش ایســنا، در حالی که بیش از ۱۰ درصد اشتغال در 
کشورهای توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است، این رقم 

در ایران بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می شود.
در کشــورهای توســعه یافته مشاغل خانگی ســهم بسزایی 
در تولیــد ناخالص داخلی داشــته و از ارزش افــزوده باالیی 
برخوردارند.شیوه اشــتغال خانگی و زنجیره اتصال تولیدات 
خانگی در این کشورها از درون خانه ها و در قالب انعقاد قرارداد 
کار میان واحدهای بزرگ و متوسط تولیدی جریان می یابد، 
با این حال ترکیب مشاغل خانگی در ایران نشان می دهد که 
ســهم کســب و کارهای خانگی در حوزه صنعت ۴۷ درصد، 
 در حوزه خدمات ۴۳ درصد و در حوزه کشــاورزی ۱۰ درصد 

است.

این روزها مشــاغل خانگی طرفداران بســیاری پیدا کرده و 
روز به روز بر تعــداد عالقمندان و فعاالن ایــن عرصه افزوده 
می شود.بیشــتر کارآفرینان موفق مرد و زنی که به بازار کار 
راه یافته اند از کســب و کارهای خانگی شروع کرده و با تولید 
قارچ، زعفران، گیاهان دارویی، صنایع دســتی و پرورش شتر 
 مرغ و انواع ماکیان و ماهیان زینتی به درآمد و سود سرشاری 

دست یافته اند.

اتصال فعاالن کسب و کارهای خانگی به واحدهای 
تولیدی

امکان پوشــش بیمه ای ۹۱ درصد متقاضیان مشاغل خانگی 
از محل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان فراهم 

شده است.
در حال حاضر اتصال فعاالن حوزه مشاغل خانگی به واحدهای 

تولیدی یکی از اولویتهای مهم وزارت کار به شمار می رود.
 عیسی منصوریـ  معاون اشــتغال وزیر کار معتقد است: نگاه 
کار در منزل باید به کار از منزل تغییر یابد و استفاده از ظرفیت 

شرکتهای پیشــران برای اتصال فعاالن این حوزه به کسب و 
کارهای تولیدی مورد تاکید قرار گیرد.

به گفته وی بر اســاس رایزنــی های صــورت گرفته، فعاالن 
حوزه مشــاغل خانگی از مزایای بیمه صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر بهره مند خواهند شد به نحوی 
که تاکنون امکان پوشش بیمه ای ۹۱ درصد متقاضیان مشاغل 
خانگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان فراهم 

شده است.

وام ۲۵۰۰ میلیارد تومانی در انتظار مشاغل خانگی!
بررسی وضعیت شاغالن حوزه مشاغل خانگی نشان می دهد 
که ۷۶ درصد متقاضیان مشاغل خانگی را زنان و ۲۴ درصد را 
مردان تشکیل می دهند.همچنین طی چهار سال گذشته بیش 
از ۶۴۳ هزار نفر در سامانه ساماندهی مشاغل خانگی ثبت نام 
کرده  و برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر مجوز اشتغال خانگی صادر 

شده است.
برابر اعالم دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل 

خانگی، تاکنون بیش از ۱۲۲ هزار نفر موفــق به دریافت وام 
مشاغل خانگی شــده و ۱۰۵ میلیارد تومان وام کرونا از محل 
تســهیالت حمایتی کرونا به ۲۳ هزار نفر از شاغالن کسب و 

کارهای خانگی پرداخت شده است.
بر اساس گزارشــها، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار مجوز اشتغال 
خانگی صادر شــده و ۷۶ درصد متقاضیان کســب و کارهای 

خانگی را زنان تشکیل می دهند.
ستاد ساماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی درعین حال از 
پیشنهاد اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه به 

مشاغل خانگی در سال آینده خبر داده است.

آغاز ثبت نام بیمه متقاضیان مشاغل خانگی از اول بهمن 
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت  آنطور که امامدادیـ 
از مشــاغل خانگی، گفته با همکاری صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روســتاییان و عشایر مقرر شــده مشاغل خانگی 
در چهار رشته کشــاورزی، صنعت، صنایع دستی و خدمات 
تحت پوشش بیمه این صندوق قرار بگیرند؛ به همین منظور 

متقاضیان مشاغل خانگی در رشــته های مذکور می توانند از 
 www.roostaa.ir اول بهمن ماه به سایت صندوق به نشانی
مراجعه و برای بیمه شدن ثبت نام کنند تا از مستمری دوران 

بازنشستگی برخوردار شوند.
بر اساس آمارها، در هشت ماهه امســال بیش از ۵۰۰۰ نفر از 
تسهیالت مشاغل خانگی استفاده کردند که به ایجاد بیش از 
۶۷۰۰ شغل در کشور منجر شده است.سال گذشته مبلغ ۲۰۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت در حوزه مشــاغل خانگی به تصویب 

رسید که ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
به گزارش ایسنا، کارشناســان بر لزوم تقویت و ارتقای سهم 
مشــاغل خانگی در کشــور تاکید کرده و معتقدند با توجه به 
شرایط کرونا این ســهم باید ارتقا یابد چرا که اشتغال خانگی 
یکی از بهترین ساز وکارها برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در 

ایام کرونا به شمار می رود.
امروز مشاغل خانگی یک منبع مهم اشتغال و درآمد به شمار 
می رود که عالقمنــدان و متقاضیان آن روز بــه روز درحال 

گسترش است.

رشد ۴۲۰۰ درصدی دانلود سیگنال پس از تغییرات واتس اپجاماندگان سهام عدالت چقدر به دریافت این سهام امیدوار باشند؟

چین به زودی قطب مالی دنیا می شود

متقاضیان مشاغل خانگی از اول بهمن خود را بیمه کنند
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می شوند

وزیر اقتصاد:

معادل نیمی 
از ۲۷ کشور 
اروپایی گاز 
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تبعات رشد چک های برگشتی

زمان طالیی 
تعادل قیمت مسکن

هجمه علیه صنعت 
استخراج رمزارز

هرج و مرج ارزی

مجموعه ای از عوامل موجب 
افزایش چک های برگشتی 
شده است. شرایط تحریم ها، 
کاهش رشد اقتصادی، کاهش 

تولید ناخالص داخلی...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

  منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن

  محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران

  احسان سلطانی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3

صفحه ۴

صفحه ۴

صفحه 3

3

۴

رد پای کرونا در 
چک های برگشتی

پشت پرده اصرار وزارت 
راه  بر سانسور قیمت مسکن

گناه خاموشی و آلودگی هوا به غلط به گردن ماینرها و استخراج بیت کوین افتاد

آدرس  غلط  قطعی  مکرر   برق
صفحه۴

صفحه3

بازی  با  نرخ  ارز

گمانه   زنی های   مختلف   برای   تعیین   نرخ   ارز  
آشفتگی   بازارها   را   به   دنبال   دارد

بررســی جدیدترین آمــار بانک مرکــزی درباره 
چک های برگشتی نشان می دهد که در آبان سال 
جاری بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود 
۲۲ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان برگشــت داده شده 
است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد 
کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش یافته است. 
به دلیل تداوم سه ساله رشد اقتصادی منفی در کشور 
و به دنبال آن بحران بیماری کرونا بسیاری از مشاغل و 
کسب و کارها از گردونه فعالیت خارج شده اند. تبعات 
بسیاری در نتیجه رشد اقتصادی منفی و بحران کرونا 
دامن گیر کسب و کارها شد که مهم ترین آن افزایش 
چک های برگشتی بوده است.  اواخر سال گذشته 
بسیاری از کســب و کارها در تدارک بازار شب عید 

بودند و با شیوع ویروس کرونا...

 بــازی رفــت و برگشــت قیمــت مســکن به 
سایت های آگهی که با یک اشاره دولتی ها انجام 
می شود، در حالی مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته 
که کارشناسان این حوزه، درج آن را موجب رقابتی 
شــدن قیمت ها و ایجاد تعــادل در بازار منجمد 
مسکن در سردی روزهای زمســتانی می دانند. 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک هــم در حالی 
در جبهه آقای وزیر قــرار دارد که درج قیمت در 
سایت های اینترنتی را قماربازی می داند. وزیر راه 
ضمن مخالفت شدید با بازگشت قیمت مسکن به 
آگهی  سایت ها، گفت: این کار باعث التهاب آفرینی 
در بازار مسکن می شود. محمد اسالمی اظهار کرد:  
از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در 

آگهی های فروش مسکن...

شهادت حضرت افطمه )س( را پیشاشیپ تسلیت می گومیی



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد:
»سرخابی ها« دهه فجر بورسی 

می شوند
  وزیــر اقتصــاد و دارایــی، دهــه فجــر 
ســال ۹۹ را زمــان عرضــه اولیــه ســهام 
 اســتقالل و پرســپولیس در بــورس اعالم 

کرد.
.فرهاد دژپســند در گفتگو با مهــر در آمل 
 با بیان اینکــه دهه فجر تیم های ســرخابی
  در بــورس عرضــه اولیــه خواهند شــد، 
گفــت: علت اعــالم نکــردن بــرای تعیین 
 زمان عرضه ســهام دو باشــگاه بــه بورس، 
فراهم شــدن اطمینان خاطر بــه خریداران 
و ســهامداران در بــورس اســت.وی افزود: 
وزارت اقتصــاد و دارایــی بایــد اطمینــان 
حاصــل کنــد کــه منافــع دو باشــگاه و 
 ســهامداران در عرضه اولیه به بورس حفظ 

خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی بــا بیا اینکه باید قیمت 
گذاری دو باشــگاه به طور کامل و شــفاف و 
اموال و دارایی های آنها نیز مشــخص شود، 
افــزود: دالیــل تأخیر چندســاله بورســی 
نشــدن دو باشــگاه دولتــی اســتقالل و 
پرســپولیس دقــت در تشــریفات قانونی 
 وادارای اموال و دارایی های دو باشــگاه بوده

 است.
دژپســند ابراز امیدواری کرد که ان شــااهلل 
بتوانیم در دهه مبارکه فجر ســال ۹۹ سهام 
دو باشــگاه را در بورس عرضــه کنیم.وزیر 
اقتصاد و دارایــی تصریح کرد: عــزم دولت 
 برای واگذاری سهام ســرخابی ها در بورس 

جدی است.

خبر

چند روزی اســت که قیمت ها به 
آگهی های مجازی مسکن بازگشته 
و ســبب اظهار نظرهای مختلف 
موافق و مخالف شده است.عده ای 
بر این باورند که در عصر ارتباطات و 
عجین شدن دنیای مجازی با زندگی روزمره مردم، نمی توان نسبت 
به سانسور قیمت ها اقدام کرد و در مقابل برخی نیز معتقدند درج 
قیمت ها به نابسامانی بازارها و به ویژه بازار مسکن دامن خواهد زد و 
سبب آشفتگی می شود.در این میان اعضای صنف مشاوران امالک 
بارها مخالفت خود را با خرید و فروش مسکن به صورت مجازی و درج 
قیمت ها در سایت ها و ... اعالم کرده و بر مواضع سنتی خود پافشاری 
می کنند و معتقدند این کار نتیجه ای جز آشفتگی بازار و جهش 
قیمت ها نخواهد داشت. در کافه خبر میزبان مصطفی قلی خسروی، 
رییس اتحادیه مشاوران امالک بودیم و با وی درباره بازگشت دوباره 
قیمت ها به آگهی های مجازی، وضعیت بازار مسکن، پیش بینی 

قیمت ها تا پایان سال و ... به گفت و گو نشستیم. 

افزایش کاذب قیمت ها
رییس اتحادیه مشــاوران امالک در گفت و گــو با خبرآنالین با 
مخالفت نسبت به درج قیمت در آگهی های مجازی مسکن گفت: 
اگر در مورد درج قیمت خودرو در مجازی صحبت کنیم و بحران 
ایجاد شود ، مسووالن می توانند نسبت به واردات خودرو از سایر 
کشورها اقدام کرده و بازار را تنظیم کنند اما در بازار مسکن چنین 
راهکاری امکان پذیر نیست و نمی توان نسبت به واردات زمین و 
ملک و خانه اقدام کرد بنابراین باید راجع به این مساله دقت فراوانی 
صورت گیرد.مصطفی قلی خسروی افزود: در این شرایط مالکان 
اقدام به تعیین قیمت ها می کنند و جالب اینکه سایر شهروندان با 
توجه به قیمت های اعالمی و بدون کارشناسی، قیمت  های باالتری 
را اعالم می کنند و این روند سبب افزایش کاذب قیمت ها می شود.

مخالفت دولت و مشاوران امالک با درج قیمت های 
مجازی

وی تصریح کرد: وزیر مسکن، محمودزاده معاون وی با این مساله 
مخالف هستند و به عنوان صنف مشاوران امالک ،نخستین 
کسانی بودیم که با درج قیمت در آگهی های مجازی مخالفت 

کردیم.خسروی افزود: باید توجه داشت که کارشناسی اولیه 
قیمت  امالک از ســوی همکاران صنف ما صورت می گیرد 
و دنیای مجازی ســبب آشفتگی می شــود.وی ادامه داد: با 
وجود مخالفت ها، درج قیمت ها در سایت های مجازی دوباره 
برگشته است.وی تاکید کرد: باید پرســید آیا به دنبال ایجاد 
جنجال هســتید؟  زیرا این کار موجب ایجاد جنجال در بازار 

ملک می شود.

کسادی بازار سایت های مجازی
این فعال بازار مسکن تصریح کرد: سایت ها به دلیل عدم درج 
قیمت ها با کسادی بازار مواجه بودند بنابراین مزاحم مسئوالن 
بخش عمران و مجلس و ... شدند و خواستار بازگشت قیمت ها 
شدند.وی خاطر نشــان کرد: این کار غلط است و ما به عنوان 
صنف مشاوران امالک همیشه نســبت به غلط بودن این کار 
تاکید کرده ایم.خسروی در پاسخ به این مساله که فقط مردم 
و مالکان نسبت به درج قیمت ها در آگهی های مجازی اقدام 
نمی کنند و همکاران صنف شــما نیز آگهی فروش امالک را 
در دنیای مجازی درج می کنند؛توضیح داد: همکاران بنده اگر 
قیمتی درج می کنند، تابع بازار هستند و باید توجه داشت در 
هیچ جای دنیا، قیمت در سامانه  های مجازی درج نمی شود و 
برای مثال اگر شما خواستار خرید خانه در نارمک یا ونک باشید، 
 مشاوران امالک همان موقع سامانه را باز کرده و آخرین قیمت 
امضا شده را اعالم می کنند و به خریدار و فروشنده اجازه می 

دهند تا به توافق برسند.

جنجال آفرینی در بازار مسکن
خسروی بیان کرد: کدام کشوری تاکنون چنین مواردی را اجرا 
کرده که یک عده تحت عنوان کارآفرینی و ... این موارد را انجام 
دهند در حالی که در پاســخ به این ادعاها باید گفت خیر این 

شیوه کارآفرینی نیست بلکه جنجال آفرینی است.
وی درباره تاثیر برگشت قیمت ها به آگهی مسکن در دنیای 
مجازی بر بازار ملک گفت: این مساله سبب شلوغی بازار می 
شود و هر کس برای خود نسبت به تعیین قیمت اقدام می کند.

خسروی اظهار کرد: همکاران ما نیز تحت تاثیر این جنجال قرار 
می گیرند و فرض کنید که به مشتری می گویند در سایت برای 
مثال 26میلیون تومان درج شده اما قیمت 22میلیون تومان 
است، باز هم تاکید می کنم این شیوه اشتباه است و نباید بازی 

را به دست این افراد داد.

آشفتگی در کمین بازار مسکن زمستانه
 خسروی درباره وضعیت بازار مسکن در ماه های آینده گفت: 
اگر جلوی جنجال های این بازار گرفته شود، می توان به ثبات 
قیمت ها رســید اما اگر این کار صورت نگیرد دوباره و همانند 
تابستان شاهد آشفتگی بازار و قیمت از دست صنف ما، وزارت 
راه و شهرسازی و ... خارج می شود و مانند تابستان ۹۹ شاهد 
نابسامانی بازار خواهیم بود و هرکس ، هر قیمتی دوست دارد 
اعالم می کند.وی درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 
اظهار کرد: بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، بدترین 
میزان رکود در آذرماه اتفاق افتاده بنابراین در دی ماه و در آستانه 

سال جدید تا حدودی شاهد شعارهایی مبنی بر وقوع اتفاقاتی 
در حوزه مسکن در سال آینده داده می شود، در حالی که در 
واقعیت اتفاقی نمی افتد و فقط به بازار هیجان داده می شود و 
سعی می کنند مشتری را نسبت به خرید مسکن، حریص کنند.

قیمت مسکن در هفته های اخیر 10 تا15 درصد 
کاهش یافته و همچنان این روند نزولی ادامه دارد

ثبات قیمت ملک نزدیک است
وی تاکید کرد: با توجه به تغییراتی که در حال رخ دادن است و 
انتخاباتی که در پیش داریم، حتم بدانید به ثبات قیمتی نزدیک 
خواهیم شد.رییس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت 
فعلی بازار امالک و میزان معامالت توضیح داد: در بازار معامله 
انجام می شود و کسی که نیاز به مسکن دارد برای خرید اقدام 
می کند اما باید توجه داشت کســی که به دنبال خرید واحد 
3 خوابه بوده تحت تاثیر شــرایط فعلی بازار و گرانی  ها، واحد 
2 خوابه خریداری کرده و یا کسی که به دنبال خرید 2 خوابه 

بوده در بازار گران فعلی آپارتمان یک خوابه خریده است و ... .

مشاوران امالک، دالل نیستند
وی در پاسخ به این سوال که آیا جذابیت بازار مسکن همانند 
سایر بازارهای موازی برای دالالن از بین رفته یا خیر، گفت: باید 
توجه داشت که دالل با مشاوران امالک متفاوت هستند؛ کار 
مشاور امالک، داللت و به هم رساندن و نزدیک کردن قیمت ها 
در معامالت است اما یک عده هستند وارد این بازار شده و آن 

را آشفته می کنند.

حرکت بازار مسکن در مسیر کاهش قیمت ها  
خسروی افزود: برای نمونه که از روزی که اعالم کردیم قیمت 
مسکن 10 تا 15 ارزان تر شده، صدای مخالفت بساز بفروش ها، 
بخر بفروش ها و ... درآمده که نه چنین چیزی صحت ندارد.وی 
تاکید کرد: قیمت مسکن در هفته های اخیر 10 تا15 درصد 
کاهش یافته و همچنان این روند نزولی ادامه دارد.خســروی 
درباره میزان کاهش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال بیان 
کرد: ممکن است در ماه های آینده قیمت مسکن بین 8 تا 10 
درصد کاهش یابد البته بنده قبال اعالم کرده بودم میزان کاهش 
قیمت 40 درصد خواهد بود که حداقل شاهد این میزان کاهش 

تا پایان سال باشیم.

آشفتگی در کمین بازار مسکن زمستان

 قیمت مسکن ١۵ درصد کاهش یافت

روحانی:
ما معــادل نیمی از ۲۷ کشــور 

اروپایی گاز مصرف می کنیم
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: بایــد در مصرف گاز مراعــات کنیم ما 
االن معــادل نیمی از مصرف گاز 2۷ کشــور 
اروپایــی گاز مصرف می کنیم.مراســم بهره 
برداری از طرح های ملی مناطق آزاد تجاری، 
صبح امروز )پنج شــنبه 25 دی ماه( با حضور 
رئیس جمهور و شکل ویدئو کنفرانس برگزار 
شد.حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 
این مراسم اظهار داشــت: ارزش این پروژه ها 
حدود ۹ هــزار و 500 میلیــارد تومان بود و 
باعث اشــتغال 3 هزا رو 200 نفــر از جوانان 
عزیز ما می شود که اشــتغال خود را در سایه 
این طرح ها شروع می کنند.وی با بیان اینکه 
مناطــق آزاد و ویژه برای مــا اهمیت خاصی 
دارد، تصریح کرد: مبنای این مناطق این بوده 
که ســرمایه گذاران بتوانند با یک تسهیالت، 
معافیت ها و امتیازات خاص ســرمایه گذاری 
کنند و عمدتا آنچه بدست می آید صادر کنند.

رئیس جمهــور اضافه کرد: یعنــی بنا بر این 
بوده مناطق آزاد و تجاری، ســرمایه داخلی، 
خارجی و تکنولوژی را در ســایه تسهیالت، 
معافیت ها و امتیازات جذب کند و محصوالت 
قابل رقابت با اســتاندار های قابل قبول دنیا 
تولید شــود و تبدیل به مراکز صادراتی شوند 
که به کل اقتصاد کشور و منطقه کمک کند.

روحانی افزود: معموال مناطق آزاد در مناطق 
مرزی کشور فعال هستند، بنابراین می توانند 
حلقه اتصال بین خارج و داخل باشند شرایط 
را برای ترد ســرمایه گذاران خارجی و عبور 
و خروج اجنــاس آنان تســهیل می کند.وی 
افزود: در ســال ۹2 در روز های نخست دولت 
یازدهم ما شــاهد این بودیم که مناطق آزاد 
به جای اینکه صادر کننده باشــند به محلی 
برای واردات اجنــاس و محصوالت خارجی 
دیگر کشور تبدیل شده بودند و ما این جهت را 
معکوس کردیم.رئیس جمهور اظهار امیدواری 
کرد: آماری که امروز ارائه شد نشان داد ما در 
مســیر هدف گذاری برای مناطق آزاد موفق 
بوده ایم صادرات ما به خــارج 138 میلیارد 
دالر بوده است و در برابر واردات کمتر از 4۷ 
میلیارد تومان بوده اســت.وی در ادامه اظهار 
داشــت: مجلس لوایح دولت در مورد مناطق 
آزاد را زودتر تصویب کند، چون ما به مردم قول 
داده ایم.روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: باید در مصرف گاز مراعات کنیم 
ما االن معادل نیمی از مصرف گاز 2۷ کشور 

اروپایی گاز مصرف می کنیم.

باید مناطق آزاد را آباد و پرجاذبه کنیم
نمایندگان مجلس امتیازات این مناطق 

را پایین نیاورند
رئیس جمهور گفت: االن که بودجه 1400 در 
مجلس رسیدگی می شود بخشی از آن مرتبط 
با مناطق آزاد اســت و از نمایندگان مجلس 
درخواست می کنم که نسبت به این مناطق 
توجه کنند و امتیازات ایــن مناطق را پایین 
نیاورند.روحانی صبح امــروز در آیین افتتاح 
بیش از 60 طــرح کالن تولیــدی و صنعتی 
ملی در مناطق آزاد تجــاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی که به صورت ویدئوکنفرانسی انجام 
شــد، اظهار کرد: من از نماینــدگان محترم 
مجلس درخواســت می کنم کــه لوایحی را 
که دولت دربــاره مناطــق آزاد اقتصادی به 
مجلس فرستاده است ســریع تر به تصویب 
برسانند. گاهی سه تا پنج سال طول کشیده 
تا این ســیر انجام شــود، در حالی که ما باید 
دست به دســت هم بدهیم تا مناطق آزاد را 
آباد و پرجاذبه کنیــم و بتوانیم در این زمینه 
با همسایگان رقابت کنیم.وی افزود: از طرفی 
االن که بودجه 1400 در مجلس رســیدگی 
می شود بخشــی از آن مرتبط با مناطق آزاد 
اســت و از نمایندگان مجلس درخواست می 
کنم که نســبت به این مناطق توجه کنند و 
امتیازات این مناطق را پایین نیاورند چرا که 
این به نفع ما نیست و باعث می شود سرمایه 
گذاری به سمت کشورهای دیگر برود.روحانی 
اضافه کرد: آنچه را در بودجــه و در کل نظام 
و دولت بــه مردم قول داده اند نمی شــود به 
آن دســت بزنیم. مثال ما در پتروشــیمی به 
مردم قــول داده ایم که با فالن نرخ به شــما 
خوراک مــی دهیــم. در کل نمایندگان باید 
توجه کنند که این قانون و بودجه یک ســاله 
 اســت و ما باید نســبت به اقتصاد بلندمدت

 فکر کنیم.

اخبار
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خبرگزاری رویترز اعالم کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
بیانیه ای آغاز فعالیت تحقیق و توسعه در زمینه طراحی اورانیوم 
فلزی توســط ایران را تایید کرد.به گزارش خبرگــزاری رویترز، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعالم کرد که ایران 
فعالیت تحقیق و توسعه در زمینه طراحی اورانیوم فلزی را برای یک 
رآکتور تحقیقاتی آغاز کرده است. آژانس در بیانیه ای گفت: رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس امروز درباره پیش روی های اخیر درباره 
برنامه های ایران برای انجام دادن فعالیت های تحقیق و توســعه 
در زمینه تولید اورانیوم فلزی به عنوان بخشی از هدف اعالم شده 
اش در راستای طراحی نوع بهبود یافته ای از سوخت برای رآکتور 
تحقیقاتی تهران، به کشــورهای عضو آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی اطالع رسانی کرده است. گزارش محرمانه آژانس به اعضای 
آن که رویترز به آن دسترسی پیدا کرده است، مطرح می کند که 
ایران برنامه هایش برای تولید اورانیوم فلزی از اورانیوم طبیعی و 
سپس تولید اورانیوم فلزی غنی سازی شــده تا سقف 20 درصد 

را به عنوان ســوخت رآکتور تحقیقاتی تهران، اعالم کرده بود. بر 
اســاس این گزارش، بیانیه آژانس در پی این مطرح می شود که 
روز گذشته کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
سازمان های بین المللی در وین، اعالم کرد فعالیت تحقیق و توسعه 
برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران، آغاز 
شد. غریب آبادی با اشاره به اینکه مدیرکل آژانس امروز با انتشار 
گزارشی، موضوع را به اطالع کشــورهای عضو رسانید، گفت: این 
فعالیت در سه مرحله انجام می شود و در مرحله اول آن، اورانیوم 
فلزی با اســتفاده از اورانیوم طبیعی تولید می شود. نماینده دائم 
کشورمان با اشــاره به اینکه برنامه ایران از دو سال قبل به اطالع 
آژانس رسیده است، اظهار کرد: این اقدام، از لحاظ فنی ایران را در 
ردیف کشورهای پیشرو در تولید سوخت های جدید قرار خواهد 
داد.وی همچنین افزود: تمامی این مراحل به اطالع آژانس رسیده و 
 می رسد  و بازرسان آژانس نیز سه روز قبل، از کارخانه تولید صفحه

 سوخت بازدید کردند.

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: در راســتای ارتقا وبرقراری امنیت و 
آرامش در استان ازهیچ همراهی وکمکی دریغ نخواهیم کرد.شهبازی درمراسم 
آغازعملیات اجرایی ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس با اشاره 
به اینکه شهرستان فردیس متراکم ترین شهرکشور است، افزود: جمعیت باال وتنوع 
طبقه های اجتماعی مردم در این شهرستان سبب شده که نیروی انتظامی و امنیتی 
ودستگاه قضا با جدیت بیشتری درصدد برقراری نظم و امنیت باشند. وی ادامه داد: 
البرز بعنوان آخرین استانی که تشکیل شد از ابتدا در زیرساخت ها دچار ضعف بود 
از این رو همواره به دنبال ارتقا این زیرساخت با توجه به رشد سریع جمعیت بوده 
ایم. شهبازی گفت: فرمانده انتظامی استان نیز با برنامه ریزی منسجم درصدد ایجاد 
زیرساخت های انتظامی متناسب با جمعیت شهرستان های استان است که در 
این راستا همراهی الزم را داشته ایم. وی افزود: بر این اساس برای نظرآباد، طالقان، 

فردیس وفرماندهی استان تدابیری اندیشیده شده است. استاندار البرز اضافه کرد: 
اکنون در یکی ازبهترین مکان ها زمینی ازسوی شورای شهرفردیس در نظرگرفته 

شد تا ساختمان ستاد فرماندهی این شهرستان احداث شود.

طرح های آبرسانی به هشت روستا 
درمناطق مختلف اســتان البرز 
توســط وزیر نیرو به بهره برداری 
رسید.دکتر اردکانیان وزیر نیرو 
درآیین بهره برداری ازهشت طرح 
آبرسانی به روستاهای استان البرز 
اظهارداشت: همکاری وهمدلی که 
استانداران در سالهای اخیر با مدیران اجرایی صنعت آب و برق و نیرو داشتند 
بی سابقه بوده وهم اکنون بایستی به ایشان تبریک گفت چرا که با توسعه 
یافتگی ارزنده تری مواجهیم. وی بیان داشت: حمایت وتالش استاندارالبرز 
باعث رشد وتوسعه خدمات آب و برق در استان البرز شده است.دکتر شهبازی 
استاندار البرز نیز بیان داشــت: باید از وزیر نیرو به خاطر راه اندازی پویش 
هرهفته الف-ب- ایران وتالش ایشان در رشد وتوسعه آب وبرق دراستان البرز 

تقدیر شود. وی افزود: هر دومرتبه ای که دکتر اردکانیان به البرز سفرکردند 
منشاء خیر وبرکت بوده و در سفر اخیر ایشان هم 55 میلیون مترمکعب آب 
شرب از سدهای طالقان وکرج به این استان تخصیص یافت. استاندار البرز از 
اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی تقدیر کرد 
وگفت: این طرح درالبرز بسیار اثر بخش بوده وموجب رضایت مندی مردم 
استان شده است. وی با اشــاره به اینکه در دولت تدبیر وامید تا کنون 500 
میلیارد تومان درالبرز هزینه شده است خواستارپیگیری طرح های عمرانی 
نیمه تمام وبهره برداری از آنها شد. وی به آغاز احداث مدول سوم تصفیه خانه 
آب شماره 2 کرج اشاره کرد وگفت: از وزارت نیرو تقاضا داریم همچون گذشته 
از این طرح حمایت شود تا هرچه زودتر بهره برداری از 55 میلیون مترمکعب 
آب شرب اختصاص یافته برای کرج بزرگ، نظرآباد، اشتهارد وطالقان بصورت 
رینگ بین شهرها، آغاز شود. وی همچنین خواستار انتقال بخشی از پساب 

تهران برای بخشهای صنایع وکشاورزی درالبرز شد.

شــهردار کرج گفت: تاکنــون 1800 
میلیارد تومــان برای تکمیــل آزاد راه 
شهید قاسم ســلیمانی هزینه شده و 
بــرای افتتــاح کامــل آن بــه 1400 
میلیارد تومــان دیگــر نیازداریم.علی 
کمالی زاده درحاشــیه بازدید از آزادراه 
شهید حاج قاسم ســلیمانی درشمال 
کــرج اظهارکــرد: شــهرداری کرج 
امســال 200 میلیارد تومان اعتبار برای تزریق به این پروژه تعهد کرده است. 
وی با اشــاره به مشــارکت دولت در اجرای این پروژه توضیح داد: این اولین 
پروژه ای است که با مشارکت دولت وشــهرداری ها درکشور درحال اجرا است 
 وپیش بینی می شود درنیمه اول ســال 1400 به بهره برداری برسد. شهردار

کرج اضافه کرد: دولت ومجموعه اســتانداری البرز برای تســریع درتکمیل 
این پروژه حمایت ویژه ای داشــته اند و این نشان می دهد با همدلی درشرایط 

ســخت هم می توان برنامه ها را محقق کرد. کمالــی زاده اضافه کرد: تاکنون 
هزار و 800 میلیارد تومان ازمنابع شــهرداری برای پروژه آزادراه شهید حاج 
قاسم سلیمانی هزینه شــده اســت وبرای افتتاح کامل آن به 1400 میلیارد 
 تومان دیگر نیاز داریم. وی با اشاره به سهم شــهرداری ودولت درتکمیل این
 پروژه ادامه داد: درحال حاضر این پروژه با مشــارکت 8۷.5 شهرداری و 12.5 
درصد دولت درحال تکمیل اســت و اگر بتوانیم میزان مشــارکت دولت را به 
30 تا 50 درصد برسانیم، شاهد افتتاح هرچه سریع تر این آزادراه خواهیم بود. 
شهردارکرج گفت: این پروژه هم کارکرد اســتانی دارد و هم به نوعی پروژه ای 
 ملی محســوب می شــود به همین دلیل برای تســریع درتکمیل آن به نگاه
 وحمایتی ملی ازسوی مســئولین نیاز داریم. کمالی زاده اضافه کرد: بناشده 
هرهفته با حضور استاندار از روند پیشرفت این پروژه بازدید به عمل آید تا بتوانیم 
با نگاه دقیق تر مشکالت موجود در مسیرتکمیل این آزادراه را ازمیان برداریم. 
وی افزود: بدون شک بازدید مستمر استاندار از این پروژه زمینه ساز تعامل بیشتر 

دستگاه های اجرایی برای به بهره برداری رساندن آن در موعد مقررخواهد بود.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز 
ازنصــب 2400 انشــعاب تــا پایان 
آذرماه ســالجاری خبر داد.حســین 
تقی نژاد بــا اعالم این خبــر، افزود: از 
ابتدای ســالجاری تاکنــون به میزان 
بیــش از15۷ کیلومتر شــبکه گاز به 
شبکه های گازرسانی اســتان افزوده 
شــده که با این وجود، میزان شــبکه 
 گذاری از ابتدای تأسیس شــرکت تاکنون، به بیش از 6521 کیلومتر
 رسیده است. وی افزود: در این بازه زمانی، تعداد 2464 انشعاب گاز جدید 
نیز در سطح استان نصب شده که از این تعداد، 1503 علمک در شهرها 

و ۹61 انشعاب در روستاها بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز 
 تصریح کرد: تعداد انشعابات نصب شــده با احتساب تعداد علمک های

 نصب شده درسالجاری به 2۷858۹ هزار انشعاب رسیده است. تقی نژاد، 
عملکرد شرکت گاز اســتان البرز را از ابتدای سالجاری تاکنون درحوزه 
جذب مشترک نیز بدین شــرح، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، 
23 هزار و464 مشــترک جدید دربخش های مختلــف اعم ازخانگی، 
تجاری جذب این شــرکت شده که درهمین راســتا، تعداد مشترکین 
 گازطبیعی از بدو تأسیس این شرکت، به 8۹8 هزارو156 مشترک رسیده 

است. 
وی در ادامه سخنان خود روستاهای بهره مند از گازطبیعی درسطح استان 

البرز را 15۹ روستا برشمرد.

تمدید آگهی مناقصه عمومی به شماره 99-۵2 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید و 
نصب تجهیزات مبلمان ) نیمکت، سطل زباله، گلدان، میز بتنی غذاخوری و آبخوری ( 

مورد نیاز پروژه تپه مراد آب مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

مبلغ اولیه ریالموضوع تمدید مناقصه ردیف

1
خرید و نصب تجهیزات مبلمان ) نیمکت، سطل 

 زباله، گلدان، میز بتنی غذاخوری و آبخوری (
 مورد نیاز پروژه تپه مراد آب

 13/995/000/000

باتوجه به اتمام مدت مناقصــه فوق در مورخه ۹۹/10/24 ؛ مهلت فروش و تحویل اســناد مناقصه تا مورخه 
۹۹/11/0۷ تمدید میگردد.

 امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

تایید آغاز فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی در ایران توسط آژانس انرژی اتمی

استاندار البرز گفت:

زیرساخت های انتظامی استان متناسب با جمعیت شهرستان ها ارتقا می یابد

توسط وزیر نیرو

آبرسانی به هشت روستا دراستان البرز به بهره برداری رسید

شهردار کرج خبر داد:

آزادراه شهید سلیمانی نیمه اول 1۴00 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبرداد:

نصب بیش از دو هزار و ۴00 انشعاب در استان البرز از ابتدای سال 99 تاکنون

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۰ میلیونی شد/ بازگشت دالر به کانال ۲۳ هزار تومان
روز پنج شنبه در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۴۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت دالر ۲۳ هزار و ۹۸۰ 

تومان است.در بازار داخلی قیمت طالی ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۴۵ هزار تومان، قیمت دالر ۲۳ هزار و ۹۸۰ تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.در بازار سبزه میدان هم اکنون، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون 

و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۲7۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
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هرج و مرج ارزی
احسان سلطانی، اقتصاددان

در حال حاضر نرخ واقعی ارز باید 12 هزار تومان باشد اما اینکه چرا این اتفاق افتاده و نرخ دالربا قیمت های 32 هزار تومان و امروز 25 هزار تومان معامله می شود دالیل متعدد دارد. درست است که منابع ارزی را در خارج از ایران 
محدود کرده اند و این اتفاق کمی تاثیر بر نرخ ارز دارد اما موضوع این است که برنامه بی ثباتی اقتصاد کالن و هرج و مرج ارزی از اول دولت دوازدهم وجود داشته است. در کل دولت یازدهم نرخ ارز 12 درصد افزایش یافته اما از 
خرداد 96 تا آخر سال 96 که تحریمی هم وجود نداشت نرخ ارز 24 درصد باال می رود. انگار دولت منتظر افزایش دادن نرخ ارز بوده است. این در حالی است که آن موقع ذخایر ارزی قابل دسترس بوده و تحریم چندانی هم به غیر 
از محدودیت جزئی فروش نفت نداشتیم. نرخ ارز هر چه باالتر برود دولت تمایلی به تزریق ارز نشان نمی دهد. در سه سال گذشته هم نرخ ارز بیش از 6 برابر شده است و نشان می دهد این بی ثباتی و رشد قیمت ارز طبیعی نیست و 

دست های پشت پرده آن را برنامه ریزی می کنند. 
از سوی دیگر از سال 97 بازی با نرخ ارز ادامه داشته و منافع کالن عاید شرکت های خصولتی شده است. اگر دولت بخواهد در همین شرایط هم می تواند نرخ ارز را کاهش دهد اما برای تامین منافع برخی نرخ ارز را باال نگه داشته 
اند. برخی شرکت ها به ریال تولید می کنند و به دالر درآمد دارند. اگر دولت در سه سال اخیر برنامه ای داشت نرخ ارز را کنترل می کرد و یا برنامه ارزی تدوین می کرد تا با آن برنامه جلو برود. اما این تمایل وجود ندارد در حالی که 

درآمدها سرکوب شده و نرخ ارز افزایش یافته است. گویی برنامه این بوده که مردم با گرانی ارز و مالیات و تورم غارت شوند. 
ارز 42۰۰ تومانی که به خصوص در نیمه اول سال 97 پخش کردند منجر به ایجاد درآمد های زیادی برای عده ای محدود شد. برای نمونه تعداد زیادی از افرادی که در قدرت بودند و به اطالعات دسترسی داشتند با استفاده از این 
ارز، معامالت زیادی انجام دادند و وقتی این دالر در نهایت به 12 هزار تومان رسید توانستند آن محصول و کاالیی را که داشتند دو سه برابر قیمت بفروشند. بخش عمده این را از بانک ها وام گرفتند و رانت زیادی برای کسانی که در 
قدرت بودند تولید شد. اگر دولت بخواهد واقعاً کار اساسی در این زمینه بکند باید کل دالر را در سال آینده تک نرخی کند. مکانیزم هایش را هم دارد. 7۰ درصد ارز مواد غیرنفتی و مواد خام ما مربوط به بنگاه های باالدستی است که 

مدیرانش را هم عمدتاً توسط دولت تعیین می شوند یا وابسته به دولت هستند.

ســناریوهای مختلفی برای 
نرخ ارز در سال آینده مطرح 
شــده اســت. در حالی که 
مجلس از حــذف ارز 42۰۰ 
تومانی در بودجه سال آینده 
سخن می گوید، رئیس جمهور به فاصله یک ماه دو مدل 

نرخ ارز را مطرح کرده و گویا قرار نیست تعیین نرخ دالر 
سرانجام خوشی داشته باشــد. تعیین نرخ دالر توسط 
دولت روحانی در حالــی انجام خواهد گرفت که دولت 
بعدی یعنی دولت سیزدهم در اصل مجری آن خواهد 
بود و آسیب ها و تبعات احتمالی تصمیمات اشتباه را هم 
مردم و هم دولت بعد باید تقبل کنند. رئیس جمهور در 
جلسه هیات دولت از نرخ 25 هزار تومانی ئدالر به عنوان 
نرخ غیرواقعی یاد می کند و معتقد است که با آزادسازی 
پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی که میزان آن 7 

میلیارد دالر است دالر روی نرخ 15 تا 16 هزار تومانی 
خواهد ایستاد.  این در حالی است که معلوم نیست وقتی 
بهای ارز حدود یک سال اســت از 14 هزار تومان عبور 
کرده و اکنون در سطح 24 هزار تومان قرار دارد، چگونه 
تنها با تزریق 7 میلیارد دالر به 15 هزار تومان خواهد 
رسید. تمام اینها نشان می دهد این اظهارات و اعالم عدد 
15 یا 16 هزار تومان برای دالر بیشتر با رویکرد سیاسی 
مطرح می شود اما نتایج بسیار وخیمی برای اقتصاد ایران 

خواهد داشت.

از سوی دیگر رئیس دولت اعالم کرده است که در بودجه 
سال آینده نرخ ارز باید 11 هزار و 5۰۰ تومان تعیین شود. 
مجلس اما مختلف این نرخ برای دالر است و بر پیشنهاد 
17 هزار تومانی خود اصرار می کند. این عملکرد دولت 
دوازندهم نشان می دهد که حسن روحانی مصمم است 
که این سیاست غلط را که بارها و بارها و به کرات مفاسد آن 
و عواقب بسیار بد آن برای اقتصاد کشور نمایان شده است 
را ادامه دهد. سیاستی که نه هدف اعالم شده آن محقق 

می شود و نه امکان ادامه آن وجود دارد.

گمانه زنی های مختلف برای تعیین نرخ ارز آشفتگی بازارها را به دنبال دارد

بازی با نرخ ارز
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

نرخنامه جدید اتحادیه صنف بار فروشان میوه و 
تره بار تهران از نوسان قیمت در بازار میوه های پر 

مصرف پاییزی خبر می دهد.
اتحادیه صنف بار فروشــان میوه و تــره بار تهران 
آخرین نرخ مصوب انواع میــوه را برای یک هفته 
پیش رو اعالم کرد.اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و تره بار، درباره آخرین نرخ انواع  
میوه های پاییزی پر مصرف گفت: بر اساس نرخنامه 
جدید اتحادیه صنف بار فروشــان میوه و تره بار 
تهران، در بین میوه های پاییزی پر مصرف، قیمت 
انار با افزایش یک هزار تومانی در کف قیمت نسبت 
به هفته گذشته از هر کیلوگرم 9 هزار تومان تا 21 

هزار تومان عرضه می شود.
وی ادامه داد: همچنین هر کیلوگرم پرتقال بدون 

تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته از 8 تا 19 هزار 
تومان، هر کیلوگرم خرمالو با ثابت ماندن کف قیمت 
و افزایش 2 هزار تومانی در رقم ممتاز از 5 تا 22 هزار 
تومان،  هر کیلوگرم سیب با ثابت ماندن کف قیمت و 
کاهش یک هزار تومانی در رقم ممتاز 11 تا 12 هزار 
تومان، هر کیلوگرم کیوی با افزایش یک هزار تومانی 
در کف قیمت و در رقم ممتاز 1۰ تا 17 هزار تومان 
و هر کیلوگرم لیمو شیرین بدون تغییر قیمت 8 تا 
11 هزار تومان به فروش می رسد.کارگر گران ترین 
میوه پر مصرف در میادین و تره بار را موز با قیمت هر 
کیلوگرم 31 هزر تومان عنوان کرد.وی یادآور شد: 
البته قیمت این میوه در دو هفته اخیر روند کاهشی 
داشته و قیمت رقم ممتاز آن از هر کیلوگرم 35 هزار 

تومان به 31 هزار تومان رسیده است.

تمامی اعضای زنجیره تأمین و توزیع بازار پوشاک و کیف 
و کفش که تاکنون اطالعات خود را در ســامانه جامع 
تجارت اظهار نکرده اند، باید تا 28 دی تکالیف قانونی 
خود را انجام دهند.بر اساس دستورالعمل ماده 7 آئین 
نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، همه 
اعضای فعال زنجیره تأمین پوشاک، کیف و کفش باید 
اطالعات فعالیت خود را در سامانه جامع تجارت ثبت 
کنند. طبق ابالغیه جدید وزارت صمت که توسط کامبیز 
معتمد وزیری، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران 
به تمامی اعضای زنجیره تأمین کاالهای پوشاک و کیف 
و کفش ارسال شده است؛ تمامی عمده فروشان و خرده 

فروشان با توجه بر الزامات قانونی )ماده 5 قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز( می بایست اطالعات تولید و فروش 
خود را تا روز 28 دی ماه 1399 در سامانه جامعه تجارت 
ثبت کنند. از این پس عملکرد فعاالن بازار پوشــاک و 
کیف و کفش بر اســاس اطالعات ثبت شده در سامانه 
جامع تجارت ارزیابی خواهد شــد. بر اساس اطالعیه 
وزارت صمت، پس از تاریخ تعیین شــده برای اجرای 
دستورالعمل ابالغی، مطابق قانون با متخلفین برخورد 
خواهد شــد و تمامی اعضای این زنجیره می بایســت 
اطالعات موجودی اولیه و میزان تولید کاالی موضوعه 

دارای برند خارجی خود را در این سامانه اظهار کنند.

بررسی جدیدترین آمار بانک 
مرکزی دربــاره چک های 
برگشتی نشان می دهد که در 
آبان سال جاری بالغ بر 681 
هزار فقره چک به ارزشــی 
حدود 22 هزار و 1۰۰میلیارد تومان برگشت داده شده 
است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 7.2 درصد 
کاهش و از نظر مبلغ 3.1 درصد افزایش یافته است. به 
دلیل تداوم سه ساله رشد اقتصادی منفی در کشور و به 
دنبال آن بحران بیماری کرونا بسیاری از مشاغل و کسب 
و کارها از گردونه فعالیت خارج شده اند. تبعات بسیاری 
در نتیجه رشد اقتصادی منفی و بحران کرونا دامن گیر 
کسب و کارها شد که مهم ترین آن افزایش چک های 

برگشتی بوده است. 
اواخر سال گذشته بسیاری از کسب و کارها در تدارک 
بازار شب عید بودند و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی ها 
با کاهش شدید فروش مواجه شدند. چک های زیادی در 
ابتدای سال برگشت خورد و موج آن تا االن نیز کشیده 
شده است. در کنار این بیماری در کشور، ارزش پول ملی 

نیز به  شــدت کاهش یافته و در حال حاضر به کمترین 
میزان خود رســیده به گونه ای که این تنزل ارزش پول 
ملی در کشور با کشورهایی نظیر ونزوئال مقایسه می شود.
تازه ترین آماری که بانک مرکــزی از جریان مبادالت 
چک منتشر کرده، نشان می دهد که در آبان ماه بیش 
از 8 میلیون فقره چک به ارزشــی حدود 19۰هزار و 
1۰۰میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد 9.4 

درصد و مبلغ تا 12.4 درصد نسبت به مهرماه کاهش 
دارد. از سوی دیگر، بیش از 7.3 میلیون فقره با ارزشی 
بالغ بر 168هزار میلیارد تومان از چک های مبادله ای 
وصول شده اســت که از نظر تعداد 9.6  درصد و مبلغ 
14.1 درصد کاهش دارد. در کنار چک های وصولی بالغ 
بر 681 هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد 7.2 
درصد نسبت به مهرماه کاهش دارد و ارزش چک های 

برگشتی به 22 هزار و 1۰۰میلیارد تومان می رسد که 
معادل 31 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در اســتان تهران بیش از 2.3 
میلیون فقره چک با ارزشــی حــدود 91 هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان 
تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک های 
وصول شده در تهران 2.4 میلیون فقره به ارزشی بالغ 
بر  89 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشتی 
تا 218هزار فقره به ارزش 8 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
گزارش شــده اســت. عالوه براین، در آبان ماه امسال 
در کل کشور بـــالغ بـــر 655 هـزارفقـره چـک بـه 
ارزشـــی حدود 21 هـزار میلیـــارد تومان به دالیل 
کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است 
که در واقـع از نظـــر تعـداد 96.2 درصـــد و از نظر 
ارزش 95.2 درصد از کل چک های برگشتی به دالیل 
کســری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، 
در استان تهران بیش از 162 هزار فقره چک به ارزشی 
حدود 9 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران 
از نظر تعداد 94.7 درصــد و از نظر مبلغ 93.8 درصد 
 از کل چک های برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان 

موجودی بوده است.  

رشد اقتصادی منفی و كاهش ارزش پول ملی، چک های برگشتی را افزایش داد؟ 

رد پای کرونا در چک های برگشتی

تبعات رشد چک های برگشتی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

مجموعه ای از عوامل موجب افزایش چک های برگشتی شده است. شرایط تحریم ها، کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و بحران کرونا دست به دست هم داده اند تا چنین شرایطی ایجاد شود. به هر ترتیب در شرایطی که 
اقتصاد کشور درگیر مشکالت ساختاری است و ناترازی های مختلفی در بخش های مختلف شاهد هستیم، تحریم های آمریکا از یک سو و ویروس کرونا از سوی دیگر آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور و کسب و کارها وارد کرد. کاهش ارزش 

پول ملی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است به همراه کاهش درآمدها که ناشی از رشد منفی اقتصادی است بر وضعیت فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب و کارها تاثیر منفی بدی گذاشته است.
به جز وضعیت اقتصاد داخلی موضوع صادرات و واردات نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. البته کاهش واردات در اقالمی که مشابه باکیفیت داخلی دارد می تواند به نفع بخش تولید اشتغال و کسب و کارها تمام شود اما اگر این کاهش که در نه 

ماهه سال 99 به 16 درصد رسیده است محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آالت تولید باشد می تواند آسیب زا شود. 
اما در حوزه صادرات نیز 2۰ درصد کاهش را داشته ایم که این امر هم نشانگر افت تبادالت خارجی بوده که کرونا کشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده است. کاهش صادرات، کاهش اشتغال و درآمدهای ارزی و رکود در کسب و کارها را در 
پی خواهد داشت. تمام این عوامل در کنار محدودیت ها، تعطیلی های ضروری ناشی از پروتکل های بهداشتی، چرخه اقتصادی فعاالن حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و عدم انجام تعهدات در سررسیدها را موجب شده است. متاسفانه 

وضعیت فعلی با توجه به افزایش تورم و رکود تورمی و همچنین چسبندگی قیمت ها قابل تشدید خواهد بود و دامنه چک های برگشتی و انباشت تعهدات و پیچیدگی زنجیره کسب و کارها را موجب خواهد شد. 
به نظر می رسد دولت و انجمن ها و اتحادیه ها باید تدابیر کوتاه مدت و میان مدتی را در جهت کاهش تبعات چنین شرایطی را فراهم آورند. افزایش چک های برگشتی نه تنها در بستر اقتصادی موجب اختالل خواهند بود بلکه در بستر اجتماعی 
نیز ناهنجاری های مختلفی را در پی خواهد داشت. کاهش اعتماد و اطمینان در کسب و کارها، تردید در معامالت و قرادادها از یک سو در کنار افزایش ناهنجاری ها از افزایش درگیری ها، شمار پرونده ها، افزایش جرایم و حتی طالق ثمره چنین 

شرایط نابسامان در کسب و کارهاست که نیازمند دوراندیشی و در نهایت ایجاد گشایش اقتصادی و سیاسی است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حقوق بازنشستگی کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد
کاری کنیم افراد پس از بازنشستگی دنبال کار نروند

عضو کانون عالی شوراهای اســالمی کار بر لزوم اصالح 
و بروزرسانی قوانین کشور تاکید کرد و گفت: اگر حق و 
حقوق قانونی نیروهای کار به اندازه تورم داده شود هیچ 
فردی پس از بازنشســتگی مجدد سرکار نمی رود.علی 
اصالنی اظهار کرد: یکی از مشکالت ما در کشور این است 
که قانون به مرور زمان اصالح نشده و همواره مقاومتهایی 
برای این مساله وجود داشته است در حالی که اگر قوانین 
به روز شود و موادی مثل ماده 41 قانون کار مورد اصالح 
قرار گیرد بسیاری از مسایل و مشکالت هم برطرف می 
شــود.وی ادامه داد: قانون کار در ســال 1369 و زمانی 
مصوب شــد که تنها 4 درصد از نیروهای کار در بخش 
خدمات کار می کردند ولــی اکنون 53 درصد در بخش 
خدمات مشغول به کارند و هیچ قانونی هم ندارند. دیدیم 
که در بحث کرونا بیشــترین آسیب را مشاغل خدماتی 
متحمل شدند ولی بحث بیمه بیکاری آنها به کجا رسید؟

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اگر قانون به مرور 
زمان اصالح و آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار نوشته 
می شد امروز به جایی نمی رسیدیم که خط معیشت را 
1۰ میلیون تومان اعالم کنند ولی به کارگران دو میلیون 
و 6۰۰ هــزار تومان حقوق بدهند.اصالنــی تاکید کرد: 
قانونی که 4۰ سال قبل نوشته شده برای آن زمان پیش 
بینی شده بود که 93 درصد نیروها در شرکتهای دولتی 
استخدام بودند ولی اکنون بیش از 9۰ درصد نیروهای کار 
قرارداد موقت دارند لذا وقت آن رسیده که مجلس حرکت 
جهادی انجام بدهد و موضوع اصالح قوانین را در دستور 
کار قرار بدهد. عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار 
درعین حال با اشاره به طرح بازنشستگی پیش از موعد 
کارکنان و حذف شرط سنی در آن گفت: معتقدم این طرح 

باعث رونق و تقویت بازار کار می شود و می توانیم نیروهای 
جدید و جوان را جایگزین کنیم. با این طرح مشکلی در 
بحث بیمه پردازی ایجاد نمی شود و اگر شرط سنی حذف 
شود ایرادی ندارد، فردی 2۰ سال یا 25 سال حق بیمه 
اش را پرداخته و این حق قانونی را دارد که از مزایای آن 
استفاده کند.وی ادامه داد: البته در جایی ایرادی در این 
خصوص داشتیم و اعالم کردیم که شرط سنی برداشته 
شــود و آن مورد این بود که کارگری که 3۰ سال سابقه 
کار دارد ولی از آن طرف 5۰ ســالش نشده و نمی تواند 
بازنشسته شود که درخواست کردیم شرط سنی را در این 
مورد بردارند. اصالنی افزود: در تامین اجتماعی کسی 3۰ 
سال کار کرده و 3۰ سال سابقه کار دارد، تقصیر ندارد که 
زودتر کارش را شروع کرده و 5۰ سالش هم پر نشده ولی 
تامین اجتماعی می گوید باید 5۰ سالش پر شود و نمی 
تواند بازنشسته شود و اگر پر نشده باید 35 سال سرکار 
بماند، در حالی که وقتی او را 5 ســال اضافه سر کار نگه 
می داریم از آن طرف یک جوان جویای کار 5 سال از کار 
باز می ماند. عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار درباره 
احتمال ورود مجدد نیروهای کار به بازار اشتغال در صورت 
بازنشســتگی پیش از موعد، گفت: مجلس می تواند به 
معیشت کارمندان و کارگران ورود کند تا چنین وضعیتی 
را شاهد نباشیم. اگر حق و حقوق قانونی نیروهای کار به 
اندازه تورم داده شود هیچ بازنشسته ای مجددا سرکار نمی 
رود. وقتی حقوق فرد در بازنشستگی کفاف هزینه های 
زندگی را نمی دهد مجبور است دوباره سرکار برود.وی 
گفت: امروز 8۰ درصد جوانان باالی 3۰ سال ازدواج نمی 
کنند و امیدی به داشتن شغل و درآمد و مسکن ندارند که 
بخواهند زندگی را شروع کنند و دغدغه مقام معظم رهبری 
در خصوص آینده کشور با وضعیتی که در تولید مثل ایجاد 

شده از این جهت قابل توجه و تامل است.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با بیان اینکه استخراج رمزارزها در شهرک های صنعتی 
کشور به اندازه ای نیست که بتوان گفت بر خاموشی های 
اخیر تاثیر داشته، از وزارت نیرو خواست که قطعی برق حتما 
با هماهنگی قبلی و برنامه زمان بندی انجام شود و گفت: 
وزارت نیرو باید به سمت استفاده از انررژی های جایگزین 
برای تامین برق مثل پنل های خورشیدی و نیروگاه های 
بادی سوق داده شود. فتحلی محمدزاده اظهار کرد: شهرک 
های صنعتی آماده هماهنگی بــا برنامه های قطعی برق 
وزارت نیرو و اعمال روش هایی در جهت مدیریت مصرف 
برق و مدیریت بار هستند، اما بیشتر واحدهای صنعتی در 
داخل شهرک ها از این گالیه دارند که عالوه بر اینکه قطعی 
برق فعالیت آنها را برای مدتی متوقف می کند، با توجه به 
فرایند تولید، قطعی بدون هماهنگی و زمانبندی، خساراتی 
به واحدها از جنله در زمینه مواد اولیه، کوره های ذوب و غیره 
وارد می کند که جبران آنها مشکل اســت. بنابراین وی از 
وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق در نقاط مختلف کشور 
به ویژه استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان و استان، 
مرکزی و غیره خواست که قطعی برق حتما با هماهنگی 
قبلی و برنامه زمان بندی که بــه واحدهای صنعتی اعالم 

شود صورت گیرد. 
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران همچنین با اشــاره به لزوم تامین برق پایدار و عاری 
از نوســانات الکتریکی برای بخش صنعت، تصریح کرد: 
شوک های الکتریکی برای بخش صنعت بسیار مضر است و 
فرآیند تولید را دچار اختالل می کند. در قرارداد شهرک های 

صنعتی هم از جمله تعهدات وزارت نیرو این است که برای 
واحدهای صنعتی آب و برق پایدار تامین کنید.  وی افزود: 
اگر به هر دلیلی وزارت نیرو ناچار به قطع برق شد، حتما با 
هماهنگی انجام شود تا بتوانیم به واحدهای صنعتی اطالع 
رسانی کنیم و خســارت به مواد اولیه و همچنین میزان 
ضایعات تولید به حداقل برسد.   این مقام مسئول در پاسخ 
به تاثیر اســتخراج رمز ارزها بر قطعی برق شــهرک های 
صنعتی نیز گفت: تاکنون ظرفیت زیادی برای استخراج 
رمز ارز در شــهرهای صنعتی سراسر کشور نصب نشده و 
نمی توان گفت واحدهای تولید بیت کوین تاثیر زیادی بر 
قطعی برق واحدهای صنعتی دارند. به طور کلی واحدهایی 
در زمینه اســتخراج ارز دیجیتال در شهرک های صنعتی 
مستقر هستند، اما رقم آنها به اندازه ای نیست که بتوان گفت 
بر خاموشی های اخیر تاثیر داشته است. اما باز هم اگر وزارت 
نیرو اطالعات مدونی در این زمینه در اختیار داشته باشد ما 
می توانیم ورود کنیم.   وی افزود: نکته اصلی این است که 
وزارت نیرو باید به سمت استفاده از انررژی های جایگزین 
برای تامین برق مثل پنل های خورشیدی و نیروگاه های 
بادی سوق داده شود و صرفاً تولید انرژی الکتریکی را متکی 
به استفاده از سوخت های فسیلی مثل گاز و مازوت نکند.  
محمدزاده در پایان با بیان اینکه در حال حاضر 632 شهرک 
صنعتی به شبکه گاز متصل است، اظهار کرد: درمورد مابقی 
شهرک ها هم در حال برنامه ریزی برای اتصال به شبکه گاز 
هستیم. همچنین بیش از 95 درصد از واحدهای تولیدی 
مستقر در شهرک صنعتی واحدهای کوچک هستند که 

مصرف انرژی زیادی ندارند.

شهرک های صنعتی:

برق را بدون هماهنگی قطع نکنید

وام 2۵۰۰ میلیارد تومانی در انتظار مشاغل خانگی

متقاضیان مشاغل خانگی از اول بهمن خود را بیمه کنند

آخرین قیمت مصوب انواع میوه پاییزی اعالم شد

موز ۴ هزار تومان ارزان تر شد

فعاالن زنجیره پوشاک مکلف به درج اطالعات در سامانه جامع تجارت شدند
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افزايش خريد های اينترنتی باعث تاخير در ارسال 
محموله های پستی شده است

با شیوع کرونا، مردم گرایش بیشتری به خرید های اینترنتی پیدا کرده اند، این امر باعث 
افزایش مرسوالت پستی و تأخیر در ارسال بسته های پستی شده است.

در پی تماس های مردمی مبنی بر نارضایتی از خدمات پست و گالیه از تأخیر در تحویل 
مرسوالت پستی، موضوع را از اداره پست جویا شدیم. سید احمد موسوی مدیر کل پست 
خراسان رضوی گفت:حجم ترافیک امانات وارده خراســان رضوی در سال ۱۳۹۹ در 
مقایسه با مشابه پارسال ۱۰۱ درصد رشد داشته که این حجم از مرسوالت فشار مضاعفی 

به کارکنان وارد آورده است.
او افزود: همزمان با شیوع ویروس کرونا فعالیت کسب و کار های اینترنتی افزایش یافت و 
خرید های اینترنتی از طریق شبکه پست جابجا شد.مدیر کل پست خراسان رضوی ادامه 
داد: در شرایط بحرانی کارکنان پست خراسان رضوی همه تالش خود را به کار گرفتند تا 
خرید ها و مرسوالت را به مردم برسانند.موسوی بیان کرد: قبول مرسوالت اینترنتی در ۹ 
ماهه امسال در مقایسه با ۹ ماهه پارسال ۶۴ درصد و مرسوالت وارده اینترنتی به استان 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد رشد داشته که این حجم افزایش فشار مضاعفی 

را به کارکنان وارد کرده است.
او تصریح کرد:تقویت شیفت ها در ایام تعطیل، استفاده از نیروی بخش خصوصی، افزایش 
فضای انبار مبادالت در راستای تســهیل در فرایند های پستی، استفاده از حمل و نقل 
ریلی، استفاده حداکثری از ظرفیت پرسنل از اقداماتی است که در راستای ارائه خدمات 

مطلوب تر انجام شده است.

الفت نسب خبر داد
اخطار جدی به گردانندگان سايت های قمار

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب وکار های اینترنتی گفت: بانک مرکزی به عنوان یکی از 
ناظرین شبکه بانکی، در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت های 

شرط بندی پاسخگو باشد.
رضا الفت نسب با اشاره دالیل استقبال از سایت های شرط بندی و قمار گفت: بخشی از 
این رخ داد مربوط به بی ارزش شدن پول ملی است که باعث شده تا افراد سرمایه ای را که 
با آن نمی توانند کاری انجام دهند، در سایت های شرط بندی و قمار سرمایه گذاری کنند.

وی درباره برخورد با متصدیان و گردانندگان این گونه سایت ها نیز اظهار داشت: بانک 
مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی کشور باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل 
و نظارت بر جریان مالی سایت های شرط بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات موثری در این 
زمینه انجام گرفته، اما این که این سایت ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه 
بانکی کشور هستند، نکته قابل تأملی است. رئیس هیئت مدیره کسب وکار های اینترنتی 
افزود: امیدواریم نظارت ها بر سایت های بخت آزمایی جدی تر شود و نهاد های امنیتی در 

کنار بانک مرکزی با صاحبان و ذی نفعان سایت های شرط بندی برخورد کنند.
الفت نسب گفت: با بهره گیری از ظرفیت های پلیس بین الملل )اینترپل( و نیز دستگیری 
چندین نفر از صاحبان و گردانندگان سایت های شرط بندی، اخطار جدی به این افراد 
داده شد و ضروری است تا این اقدامات ادامه دار باشد؛ چرا که عالوه بر مدیریت سایت های 

شرط بندی، مشارکت در این گونه سایت ها به عنوان کاربر نیز جرم تلقی می شود.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قمار ســایبری از طریق شبکه بانکی کشور افزود: 
شرکت های پرداخت و بانک هایی که درگاه پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می دهند، 
باید در ضوابط ارائه و نظارت بر عملکرد درگاه ها و حســاب های بانکی بازنگری کرده و 
فرآیند دریافت آن را سخت تر کند. همچنین بانک مرکزی نیز باید کنترل و نظارت خود 

را جدی تر کند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
الفت نسب در پایان با بیان این که قوه قضائیه نیز باید قدم در میدان مبارزه با سایت های 
شرط بندی بگذارد، گفت: قوه قضائیه می بایست از نحوه برخورد با صاحبان سایت های 
شرط بندی گزارش دهد و نیز مسئوالنی را که در افزایش پدیده سایت های قمار مقصر 

بودند، به مردم معرفی کند.

بازار های تركمنستان فرصتی مناسب برای درخشش 
استارتاپ های ايران

مدیرکل دفتر اروپا و امریکا ســازمان توســعه تجارت گفت: با توجه به اینکه ایران در 
عرصه تکنولوژی های نو دارای توانمندی های مطلوبی است، شرکت های دانش بنیان و 

استارتاپ های ما می توانند در بازار های آسیا دیده شوند.
بهروز حسن الفت به صورت برخط در نشست مشترک کمیسیون های تجارت و حمل و 
نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد با اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به مشکالت 
موجود در روند تجارت با کشور ترکمنستان گفت: یکی از مهم ترین چالش هایی که در 

حوزه ترکمنستان باید به آن بپردازیم، بحث حمل و نقل و ترانزیت است.
او افزود: مباحث این حوزه و توامان راهکار های حل مشــکالت موجود، باید به صورت 
پروژه ای تعریف و بررسی شود. با توجه به اینکه ترکمنستان تا به امروز دروازه ارتباط ما با 
آسیای میانه بوده و در سال های اخیر رویکرد کلی ترکمنستان، این ارتباط را دشوار نموده 
تالش داریم تا از منابع دولت برای اجرای پروژه هایی بهره بگیریم که جایگزین هایی برای 

این مسیر تجاری و ترانزیتی به شمار می آیند.
مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این کشور قریب به یک سال 
است که به بهانه شیوع کرونا محدودیت هایی را در مرز های خود اعمال کرده و مقرر است 

تا آبان سال آینده نیز رویه کنترل و مقابله با کرونا در این کشور  تداوم پیدا کند.
 

تالش برای تدوين تفاهم نامه تجــارت مرزی با 
تركمنستان

حسن الفت به مجموعه ای از تالش هایی اشاره کرد که بر تعامالت تجاری و دیپلماتیک 
استوار هستند و بیان کرد: در ارتباط با ترکمنستان اقدامات متعددی از جمله تهاتر و انعقاد 
تفاهم نامه تجارت مرزی را پیش بردیم و موافقت نامه ای نیز به منظور بهبود تجارت مرزی 
منعقد کردیم که مقرر است نشست نهایی آن هفته سوم بهمن ماه با ترکمنستانی ها 

برگزار شود.
او تصریح کرد: در حــوزه تجارت با ترکمنســتان در ۵ ســال اخیرهر بار شــرایط و 
رویکرد هایی منفی تر را شــاهد بودیــم و در یک ســال اخیر نیز شــرایط به مراتب 
دشوارتر شده اســت. این در حالی اســت که ترکمنســتان بعد از عراق و افغانستان 
 ســومین بازار صادراتی ایران به شمار می آمد و مســیر دسترسی کشورمان به آسیای

 میانه بود.
مدیرکل دفتر اروپا و امریکا ســازمان توسعه تجارت، اشــاره ای نیز به تغییر سیاست 
گذاری ها و برنامه ریزی های کالن در کشور ترکمنســتان داشت و تاکید کرد: رویکرد 
اساسی در این کشور سمت تولید، اشتغال زایی و کارآفرینی در تغییر است و ترکمنستان 
را نمی توان همان کشوری تلقی کرد که قریب به یک دهه پیش می شناختیم. از این منظر 
سیاست های تجاری و تعامالت اقتصادی ما نیز باید با این کشور همسایه ارتقا یابد و از 
بحث صادرات منبع محور و مبتنی بر کشاورزی به سمت و سوی صنعت و تولید مشترک 

حرکت کنیم.
الفت اظهار کرد: تعریف یک پازل خوب و جامع از همکاری های اقتصادی می تواند بخشی 
از مشکالت دیگر به ویژه سخت گیری ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را سمت و سوی 

تسهیل گری هدایت کند.
 او افزود: کشور ما در عرصه تکنولوژی های نو دارای توانمندی های مطلوبی است و همین 
عرصه می تواند بخشــی از مجموعه ای از همکاری های جدید باشد. چه خوب است که 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های ما در این زمینه ورود کنند و بازار هایی همچون 

ترکمنستان را جدی بگیرند.

اخبار

شرکت های دانش بنیان به فراتر از مرزها فکر کنند
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شرکت های دانش بنیان باید به فراتر از مرزها فکر کنند چرا که شرط رشد، جهانی فکر کردن است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان عصر روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه برگزار شد.مسعود گلشیرازی گفت: امروزه گفتمان اقتصاد دانش بنیان در بین 
صحبت های مسؤوالن اقتصادی و حتی سیاسی قابل مشاهده است و اهمیت آن بر همگان به اثبات رسیده است.

تعقیب و گریز فعاالن صنعت 
رمزارز در حالی وارد مرحله 
تازه ای شده که اولتیماتوم 
رئیس دولــت آن را وارد فاز 
تازه ای کرد. ایــن در حالی 
است که در چند وقت اخیر شاهدیم که فعاالن صنعت 
ارز دیجیتال در پرونده های تازه ای همچون آلودگی 
هوا، قطعی برق، گاز و.. در نقش متهم ردیف اول معرفی 
می شوند ولی در عمل قربانیانی هستند که به جفا به 

پای دار می روند. 
سهم ۰.7 درصدی ماینینگ از کل مصرف برق کشور

این روزها به دفعات می شــنویم که دولت برای تأمین 
برق با مشــکل روبه رو شــده و برای تولید برق کافی 
به ســوزاندن مازوت روی آورده اســت که در نهایت 
باعث آلودگی هوا می شــود؛ در ایــن میان، ماینینگ 
ارز دیجیتال از عوامل افزایــش مصرف برق و آلودگی 
هوا عنوان شــده اســت؛ اما طبق آمار اعالمی وزارت 

نیرو، تولید برق در کشــور ۸۱ هزار مگاوات و مصرف 
برق اســتخراج کنندگان مجاز ارز دیجیتال در ایران، 
به گفتــه  وزارت نیرو تنها ۳۰۰ مگاوات اســت که آن 
 هم براساس تعرفه های قانونی استفاده  صنایع تأمین 
می شــود؛ این یعنــی ۰.7 درصــد از کل تولید برق. 
البته رجبی مشــهدی می گویــد ماینرهای غیرمجاز 
تقریبا همین مقدار برق مصــرف می کنند؛ اما باز هم 
به نظر نمی رسد این حجم مصرف یا حتی دو برابر آن 
بتواند به شبکه برق آسیب برســاند. رجبی مشهدی 
می گوید: »اســتخراج ارز دیجیتال ســهم اندکی از 
مصرف بــرق دارد و ارتباط دادن تعدیــل نور معابر و 
 کمبود برق به دلیــل ارز دیجیتال، به طــور کامل رد 

می شود.«

جنجال بر سر فارم رفسنجان
فارم رفسنجان بزرگ ترین مرکز قانونی استخراج رمز 
ارز در ایران است. حضور چینی ها در مکان هایی مانند 
فارم رفسنجان قطعی اســت؛ اما چرا همین االن این 
موضوع دوباره مطرح شده اســت؟ موضوع این است 
که االن تالش هایی برای متعادل شــدن تعرفه برق و 

گاز درحال شکل گیری اســت و وزارت نیرو قصد دارد 
از این موضوع اســتفاده کند.«به گزارش وزارت نیرو، 
مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه  ویژه  اقتصادی 
رفسنجان استان کرمان با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات، منطقه 
آزاد ماکو استان آذربایجان غربي با ظرفیت ۳۰ مگاوات 

و منطقه ویژه اقتصادی پیام اســتان البرز با ظرفیت 
حدود ۵ مگاوات، بزرگ ترین مراکز قانونی اســتخراج 
رمز ارز در کشور هستند.»کســب و کار« در گفتگو با 
یک کارشناس، روند قانونی این صنعت نوپا در کشور 

را بررسی می کند. 

بازی رفت و برگشــت قیمت 
مسکن به سایت های آگهی 
که با یــک اشــاره دولتی ها 
انجام می شود، در حالی مورد 
انتقاد وزیر راه قرار گرفته که 
کارشناســان این حوزه، درج آن را موجب رقابتی شدن 
قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار منجمد مسکن در سردی 
روزهای زمســتانی می دانند. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک هــم در حالی در جبهه آقای وزیــر قرار دارد که 
درج قیمت در سایت های اینترنتی را قماربازی می داند. 
وزیر راه ضمن مخالفت شدید با بازگشت قیمت مسکن 
به آگهی  ســایت ها، گفت: این کار باعث التهاب آفرینی 
در بازار مسکن می شــود. محمد اســالمی اظهار کرد:  
از دادســتانی درخواســت کردیم که از درج قیمت در 
آگهی های فروش مسکن سایت های اینترنتی جلوگیری 
کند، نمی دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت ها را به 

سایت های اینترنتی داده است.وی افزود: این اقدام هیچ 
مبنا و پایه ای ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای 
عده ای توهم ایجاد می کند.وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد:  اگر مبنایی برای این کار  وجود داشت، می گفتیم 
بازگشــت دوباره قیمت ها به آگهی های خرید و فروش 
مسکن در سایت های اینترنتی شــاخص مبنایی دارد.
اسالمی گفت: این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن 
می شود، به تازگی بخش مســکن آرام شده و متاسفانه 
با این کار مجددا التهاب آفرینــی می کنند.در این میان 
مصطفی قلی خسروی نیز با بیان "چنانچه دیگر قیمت 
ملک را در ســایت های اینترنتی اعالم نکنند،  وضعیت 
بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رســید"، افزود: یک 
قماربازی در اینجا صورت گرفته اســت؛ » یعنی فردی 
در خانه نشسته و می گوید ما که ضرر نمی کنیم به یکی 
از سایت ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثال ۱۸ 
میلیون تومان اعالم می کند. همسایه باالیی که قیمت را 
۱۶ میلیون اعالم کرده بود این آگهی را می بیند و قیمت 
ملک خود را 2۰ میلیون تومان اعالم می کند.«وی افزود: 
همان فردی که ملک خود را ۱۸ میلیون تومان فایل کرده 

بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می دهد. همین 
گونه قیمت مسکن باال می رود و مردم توان ورود به بازار 
را نداشته و این بخش کالف ســردرگم می شود.رئیس 
اتحادیه مشاران امالک تصریح کرد: این در حالی است 
که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار ۱۶ میلیون 

تومان هم نیست.
در این میان این ســوال کلیدی مطرح است که چرا از 

ابتدای سال که قیمت مسکن و البته خودرو از سایت های 
آگهی حذف شد، چرا این بازار رکورددار التهاب و افزایش 
قیمت بود؟ چرا مسئوالن ما عادت دارند ناکارآمدی خود 
در بخش تولید و توزیع را به گردن پلتفرم هایی بیندازند 
که تنها آدرس غلط دادن به مردم است؟ »کسب و کار« 
در گفتگو با یک کارشــناس، درســتی یا نادرستی این 

موضوع را بررسی می کند. 

گناه قطعی  مكرر برق و آلودگی هوا به غلط به گردن ماينرها افتاد

آدرس  غلط  قطعی  مکرر  برق
         سهم خواهی دولت از سود ماينرها                                                  فعاليت مراكز مجاز استخراج رمز ارز 2 هفته  متوقف شد

كارشناسان مسكن برگشت قيمت به سايت های آگهی را موجب تعادل قيمت در بازار می دانند 

پشت پرده اصرار  وزارت  راه بر  سانسور قیمت مسکن

هجمه علیه صنعت استخراج رمزارز
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران

صنعت استخراج رمزارز در حالی از مرداد ماه سال گذشته به رسمیت شناخته شد که طی دو سال گذشته ما شاهد برخورد قهری با فعاالن این صنعت بودیم. پس از تصویب مصوبه، در آبان سال گذشته دستورالعمل وزارت های 
نیرو و صمت ابالغ شد. دستورالعمل وزارت نیرو مربوط به تخصیص انشعاب و شرایط آن برای این صنعت و دستورالعمل وزارت صمت در خصوص جواز تاسیس واحد صنعتی و پروانه بهره برداری است. 

تعرفه لحاظ شده برای برق ماینینگ در دستورالعمل اعالمی وزارت نیرو به گونه ای بود که سود سرشاری را عاید وزارت نیرو می کند و این تعرفه می تواند سبب توسعه زیرساخت صنعت برق کشور شود. در مقابل دستورالعمل 
وزارت صمت متاسفانه محدودیت بسیاری برای ورود عالقه مندان به این صنعت ایجاد کرد. موانعی که در دســتورالعمل وزارت صمت برای فعالیت در این صنعت دیده شده بود، عمال اکثر قریب به اتفاق متقاضیان را به سمت 
مناطق ویژه و مناطق آزاد اقتصادی کشور که شرایط راحت تری برای فعالیت در این صنعت در نظر گرفته شده، سوق داد. موانع این دستورالعمل سبب شد که کشور از بحث عوارض واردات ماینرها و مالیات ارزش افزوده واردات 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال محروم شود زیرا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای یک سری معافیت ها در این زمینه هستند. پس از آن خیلی از عالقه مندان امکان ورود به صحنه را پیدا نکردند و می توان 
گفت اگر کسی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت در این صنعت است، مطمئن باشید که این فرد برای گرفتن جواز تاسیس اقدام کرده و پیگیر بهره برداری قانونی و ایجاد واحد صنعتی قانونی در کشور بوده است ولی این امکان 
به او داده نشده است زیرا مردم ما مردمی نیستند که بخواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند یا قانون را دور بزنند یا به دنبال منفعت طلبی باشند. اگر مسیری که برای فعالیت قانونی در نظر گرفته می شود مسیر منطقی و دست 
نیافتنی نباشد طبیعتا همه آنهایی که قصد فعالیت قانونی دارند یا باید منصرف شوند یا به مسیرهای غیرقانونی هدایت می شوند. تسهیل ورود عالقه مندان به این صنعت می تواند در شفاف سازی و تبعیت از قانون و حذف خسارات 

ناشی از قانون گریزی و تبعات آن بسیار تاثیرگذار باشد.
بعد از اجرایی شدن دستورالعمل پرپیچ و خم وزارت صمت با تالشی یک سال و اندی هنوز موفق نشده ایم که این دســتورالعمل را به طرز صحیحی اصالح کنیم. این در حالی است که موافقت با این اصالحات انجام شده و همه 

چیز برای این کار آماده است.  
قبل از این دستورالعمل، پیشنهاد خودمان را به وزارت صمت و نیرو ارائه دادیم و متاسفانه این دستورالعمل به همین صورت تنظیم و ابالغ شده است. بعد از آن هم درخواست های مکرر برای اصالح این دستورالعمل دادیم تا فضای 

عادالنه در کشور برای فعالیت عالقه مندان به هررشته یا صنعت ایجاد شود. 
موضوع بعدی، موضوع تعرفه برق است. ما هیچ صنعتی در کشور نداریم که به این صورت تعرفه گذاری شده باشد و این یک استثنا و بدعت بود. روش درست سهم گرفتن دولت از هر فعالیت اقتصادی مالیات است. این مسیری 
است که در همه جای دنیا دارد اعمال می شود و اینجا به گونه ای دیگر دیده شده و از قبل دارد از این صنعت در قالب تعرفه برق اخذ می شود. یعنی از پیش پولی را از فعاالن می گیرند تا بعد چه بر سر آن صنعتگر بیاید. یعنی اگر 
روزی این صنعت به چالش بربخورد و زیان ده باشد باز هم صنعتگر باید هزینه آن را بپردازد و این ریسک را به زمین صنعتگر منتقل می کند. اگر در حال حاضر بحث مالیات را داشتیم االن نمی آمدیم در بحث حامل های انرژی 
از پیش مالیات ها را اخذ کنیم و حتی سهم دیگری از ماینرها بگیریم. اخیرا با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین شاهد هجمه های زیادی در زمینه صنعت استخراج هستیم. اگر قیمت بیت کوین روی ۱۱ هزار دالر بود آیا باز هم 
شاهد چنین هجمه ای در سطح جامعه بودیم؟ کسانی که این هجمه را ایجاد کردند درک درستی از صنعت استخراج رمزارز ندارند. صنعت استخراج رمزارز صنعتی نیست که تولیدکننده تمام محصول خود را نگه دارد تا در دو 
سال قیمت افزایش یابد و آنگاه اقدام به فروش کند. طبیعتا محصول تولیدشده تبدیل به پول می شود و برای هزینه در امور جاری صنعت به خود صنعت برمی گردد. چون همان گونه که امکان صعود قیمت هست امکان کاهش 
قیمت هم هست و این ریسک در هر زمانی امکان دارد اتفاق بیفتد. مصرف برق صنعت استخراج رمزارز با توجه به داده ها کمتر از ۵۰۰ مگاوات است و این در حالی است که ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صورت قانونی به این صنعت 
واگذار شده و طبیعتا مصرف غیرمجاز با توجه به رصد دقیقی که توسط وزارت نیرو انجام می شود، بسیار جزئی و حداقلی است. عمال اگر قرار باشد مصرف غیرقانونی انجام بگیرد باید در انشعابات توان باال به دنبال آن بود. انشعاباتی 
که در شهرک های صنعتی واگذار شده و توان باالیی را به خود اختصاص داده همه دارای کنتورهای هوشمند هستند که در 2۴ ساعت شبانه روز مصرف را رصد می کنند و با توجه به اینکه این صنعت مصرف برق  یکنواختی را به 

خود اختصاص می دهد واحدهایی که به کار ماین می پردازند به راحتی شناسایی می شوند. بیش از ۸۰ درصد چنین واحدهایی شناسایی شده اند و با آنها برخورد شده است. 
موضوع بعدی شانتاژ خبری در مورد فارم رفسنجان است. فارم رفسنجان، فارم ارس و فارم منطقه ویژه پیام با سرمایه گذاری انجام شده است. طبیعتا سرمایه گذاری در این مناطقی که ایجاد شده طبق قوانین کشور ما صورت 
گرفته است و اگر اشتباهی می بینیم، باید قانون اصالح شود و طبیعتا نباید متعرض سرمایه گذار شویم. ما هرچقدر سرمایه را با ریسک و خطر مواجه کنیم با فرار سرمایه مواجه خواهیم شد و این زیان است. عدم اعتمادسازی در 

بحث سرمایه گذاری نتیجه خوبی را عاید کشور نمی کند و بایستی با دید بهتری نسبت به این موضوع برخورد کرد. 
موضوع بعدی این است که 2۸۰ مگاوات برق در مناطق ویژه و آزاد به این صنعت اختصاص داده شده، چرا باید ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق در داخل کشور به این صنعت اختصاص داده شده باشد؟ زیرا مانعی برای فعاالن این صنعت در 
داخل کشور ایجاد کردیم. طبیعتا ما می خواهیم یک فعالیت امکان توسعه یکنواخت در کشور داشته باشد. این اصلی است که ما روی آن تاکید داریم و نه مشخصا فارم رفسنجان. فارم رفسنجان آدرس اشتباه دادن است. اگر ما 

داریم به یک فعالیتی اشاره می کنیم که سبب توسعه زیرساخت های صنعت برق خواهد شد، این صنعت باید در سطح کشور متوازن رشد کند. 
مورد بعدی ربط دادن آلودگی هوا به این صنعت است. صنعتی که نهایتا ۴۰۰ مگاوات مصرف برق در کل کشور دارد عددی نیســت که بخواهیم آن را در آلودگی هوا دخیل بدانیم و اصل این موضوع به مازوت سوزی نیروگاه ها 

مرتبط است.  

زمان طالیی تعادل قیمت مسکن
منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن

در ایام افزایش تصاعدی قیمت مسکن، اگر سایت های آگهی با درج قیمت مسکن موجب التهاب و افزایش قیمت مسکن می شدند، در زمان کنونی که روند قیمت مسکن رو به کاهش است نیز درج قیمت می تواند موجب رقابت در کاهش هرچه 
بیشتر قیمت در این بازار باشد؛ به طوری که به علت نبود مرجع مناسب قیمت روز در بازار مسکن، هنوز بسیاری از فروشندگان در خواب قیمت باالی مسکن رویاپردازی می کنند که اگر قیمت ها به سایت ها برگردد موجب بیدارباش بعضی از 
فروشندگان ُمصر به قیمت باال شده و قیمت های اعالمی آنها را نیز به تعادل می رساند؛ چرا که اکنون زمان رقابت پول الزم های بازار مسکن به منظور کاهش قیمت مسکن جهت تبدیل ملک خود به نقدینگی است. لذا مسئوالن از جمله جناب 
وزیر مسکن باید از این فرصت مطلوب استفاده کند و در آتی اگر مشاهده شود دوباره روند درج قیمت موجب افزایش رقابتی و کاذب قیمت مسکن شد، آنگاه دوباره مسیر محدودسازی را پیش بگیرد. االن زمان طالیی گشایش قیمت ها در سایت 

و اپلیکیشن های مربوطه است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

يادداشت

يادداشت


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



