
شریعتمداری اعالم کرد
پیشنهاد ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه 

برای مشاغل خانگی
وزیر کار گفت: برای سال ١۴٠٠ ستاد مشاغل خانگی پیشنهاد داده است 
که ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان منابع قرض الحسنه به صورت جداگانه به 

توسعه مشاغل خانگی اختصاص یابد.
به نقــل از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شــریعتمداری در 
نشست ستاد ســاماندهی مشــاغل خانگی، یکی از مهم ترین محل های 
ایجاد اشــتغال و رفع مشکل بیکاری را توسعه مشــاغل خانگی دانست و 
اظهار داشــت: بر همین اســاس، قانونی برای توســعه مشــاغل خانگی 
به تصویب رســیده و ســتادی برای ســاماندهی، هماهنگی و نظارت بر 
فعالیت های ایــن بخش با حضــور دو نفر از نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی تشکیل شده اســت.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
ستاد با تشکیل جلســات، فعالیت های مختلف در حوزه مشاغل خانگی را 
رصد می کند، به اقدامات مهم جهاد دانشــگاهی در حوزه توسعه مشاغل 
خانگی اشاره کرد و افزود: امروز جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از تسهیل 
گران ارزشــمند در ٣١ اســتان و پس از اجرای پایلوت در ٩ استان برای 
توسعه مشــاغل خانگی، ایجاد ٨١ هزار و ١٠٠ شغل را از طریق آموزش و 

توانمندسازی در کشور در دستور کار قرار داده است.
شــریعتمداری تصریح کرد: ایــن نهــاد در زمینه ایجاد اشــتغال برای 
خانوارهای تحت پوشش خود و به خصوص زنان سرپرست خانوار گام های 
بسیار مؤثری برداشته و کارهای ارزشــمندی را انجام داده که این الگوی 

مناسب را می توان با سازمان بین المللی کار به اشتراک گذاشت.
وی بر نقش و تکلیف صدا و سیما برای توسعه مشــاغل خانگی نیز تاکید 
کرد و یکی از مهم ترین نیازهای این حوزه را تأمین وام های قرض الحسنه 

برای توسعه مشاغل خانگی دانست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کــرد: با توجه به حجم زیاد تقاضاها 
برای دریافت تســهیالت قرض الحســنه، سهم مشــاغل خانگی در طی 
سال های گذشته روند نزولی داشته است. برای سال ١۴٠٠ ستاد مشاغل 
خانگی پیشنهاد داده اســت که ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان منابع قرض 

الحسنه به صورت جداگانه به توسعه مشاغل خانگی اختصاص یابد.
وزیر کار با اشــاره به رونمایی از سامانه مشــاغل خانگی، گفت: از ابتدای 
ســال جاری صدور مجوز مشــاغل خانگی به صورت الکترونیکی انجام 
می شــود و افراد بدون مراجعه حضوری و با اســتفاده از سامانه می توانند 
برای صدور مجوز اقدام کنند. تالش می کنیم اشکاالت قانونی تحت الیحه 
اصالحیه این حوزه برطرف شــود.وی ادامه داد: تا سال ٢٠١٩ نزدیک به 
١٠٠ میلیون شغل در حوزه مشــاغل خانگی بوده ولی در شرایط کرونایی 

در سطح جهان سهم مشاغل خانگی ٢.۶ برابر افزایش داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ٢۶٠ میلیون نفر در ســطح جهان 
در شــرایط کرونایی در مشاغل خانگی مشــغول به کار هستند، در حالی 
که سهم مشاغل خانگی در کشــورهای توسعه یافته حدود ٩ تا ١١ درصد 
است این سهم در کشــورهای در حال توسعه حدود ٣ تا ۴ درصد است که 

در ایران هم باید به این موضوع توجه کرد و این سهم را افزایش داد.
وی افزود: اســتفاده از آموزش ها و مهارت های فنی و حرفه ای جدید برای 
مشاغل نوبنیان که در دنیا مشغول به فعالیت هســتند مورد تاکید ستاد 
مشاغل خانگی قرار گرفته و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است 
در این زمینه با ســتاد مشــاغل خانگی همکاری های الزم را برای توسعه 
مهارت های فنی داشته باشد.شــریعتمداری با اشــاره به اینکه پوشش 
بیمه ای فعاالن مشــاغل خانگی و اســتفاده این افــراد از صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشــایر از دیگر موضوعاتی است که 
می توان مورد توجه قرار داد، گفت: از ٣٣٠ رشــته مشاغل خانگی حدود 

١۴٩ رشته مشمول این فعالیت ها می شود.
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سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی:

قیمت موبایل تا ۱۵ درصد کاهش یافت
خریدار  ســخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لــوازم جانبی از کاهش ١٢ تا 
٢٠ درصدی انواع موبایــل در روزهای اخیر 
خبر داد و گفت که این کاهــش قیمت باید 
در سایر کاالهای الکترونیکی از جمله تبلت 
هم رخ دهد. نرخ ارز در بــازار آزاد در مهر ماه 
امســال از ٣٢ هزار تومان گذشــت، اما حاال 
حدودا در کانــال ٢۴ هزار تومان اســت. با 
جهش نــرخ ارز قیمت بســیاری از کاالها از 
جمله موبایل افزایش یافت و طبیعتا با کاهش 
قیمت دالر مــردم منتظر کاهــش قیمت 
کاالهایی هســتند که به بهانه نرخ ارز گران 
شده اســت. در رابطه با قیمت تلفن همراه، 
واردکننــدگان معتقدند کــه اکنون معادل 
کاهش نرخ ارز قیمت موبایــل کاهش پیدا 
کرده اســت.در این رابطه محمدرضا عالیان، 
ســخنگوی انجمن واردکننــدگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مهرماه همزمان 
با کاهش عرضه موبایــل به دلیل محدودیت 
واردات و عدم تخصیــص ارز و افزایش تقاضا 
در پی آموزش آنالیــن افراد منجر به افزایش 
قیمت موبایل شــد، اظهار کرد: البته عمده 
افزایش قیمــت مربوط به نــرخ دالر بود، اما 

از یک ماه قبل هم رونــد تخصیص ارز بهبود 
پیدا کرد و هم نرخ دالر کاهشی شد و به کانال 
٢۶ هزار تومان وارد شد که در مجموع انتظار 
می رفت قیمت موبایل هم به همان نســبت 

کاهش پیدا کند، اما کاالهایــی که از ارز ٢۶ 
هزار تومانی استفاده کردند تازه به کشور وارد 
شــدند. بنابراین به گفته وی در حال حاضر 
شــاهد کاهش ١٢ تا ١۵ درصــدی قیمت 

عمده موبایل ها و کاهش حتی ٢٠ درصدی 
قیمت، یعنــی کاهش حــدود ١٢ میلیون 
تومانی موبایل هــای گران تر مثل آیفون ١٢ 
پرومکس در بازار هســتیم. البته قیمت این 

مدل آیفــون در روزهــای اول واردات به ۷٠ 
میلیون تومان هم رســید که بخش زیادی 
از آن حباب بــود. عالیان با بیــان اینکه طی 
شــش ماهه اخیر هیچ وقــت قیمت موبایل 
تا ایــن کاهش نداشــته، از پیشــی گرفتن 
عرضه از تقاضــای موبایل خبر داد و گفت که 
رقابت بین شــرکت های واردکننده در این 
شــرایط باعث شــده آنها محصول خود را با 
حداقل سود عرضه کنند. سخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم جانبی 
با بیان اینکه در حــال حاضر معادل کاهش 
نرخ ارز قیمت موبایل نیز کاهش پیدا کرده، 
درباره کاهش قیمت تبلــت تصریح کرد: با 
توجه به اینکه رجیستری برای تبلت انجام 
نمی شــود، بازار قاچاق این کاال رونق دارد و 
برای بازرگانان هم صرفه اقتصادی ندارد که 
با کاالهای آنها رقابت کنند. از طرف دیگر به 
دلیل همین شرایط نمی توان به طور دقیق 
درباره نوسانات قیمت تبلت اظهارنظر کرد، 
اما آنچه مشخص است این است که باید در 
تبلت و سایر کاالهای الکترونیکی هم شاهد 
چنین کاهش قیمتی باشیم و اگر این اتفاق 
رخ ندهد باید فروشــندگان و سایر ذینفعان 

پاسخگو باشند.

صفحه 3

لبه تیغ قیمت گذاری مسکن در سایت ها

بازار مسکن جان ندارد؛ جو ندهید!
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اطالعیه دفتر مقام معظم رهبری
 مراسم عمومی عزاداری فاطمیه)س( 

در حسینیه امام)ره( برگزار نمی شود
دفتر مقام معظم رهبــری در اطالعیه ای اعالم کرد مراســم  عزاداری 
ایام فاطمیه در حســینیه امام خمینی)ره( به صــورت عمومی برگزار 

نمی شود.
دفتر مقام معظم رهبــری در اطالعیه ای اعالم کرد مراســم  عزاداری 
ایام فاطمیه در حســینیه امام خمینی)ره( به صــورت عمومی برگزار 
نمی شود و مشروح برنامه های عزاداری در حضور رهبر انقالب اسالمی 

از شبکه های تلویزیونی پخش خواهد شد.
متن اطالعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن عرض تسلیت به مناســبت فرارسیدن ایام شهادت صدیقه کبری 
حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها به اطالع  می رساند مراسم عزاداری 
آن بانوی بزرگ اسالم که هر ســال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار 
می شــد، امســال به علت شــیوع ویروس کرونا و لــزوم رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشــتی و مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا بدون 
حضور جمعیت برگزار، و مشــروح برنامه های عزاداری در حضور رهبر 
معظم انقالب اســالمی )مدظله العالی( هر شب از شــبکه  یک سیما و 

سایر شبکه های تلویزیونی پخش خواهد شد.

عضوشورای عالی بورس:
 قیمت گذاری دستوری، ماهیت بورس را زیر

سوال می برد
عضو شورای عالی بورس با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف 
و کف قیمتی فوالد توســط وزارت صنعت گفت: ایــن تصمیم ماهیت 
شــورای عالی بورس را زیر ســوال خواهد برد.حسین ســالح ورزی با 
اشاره به مصوبه مجلس که براســاس آن وزارت صنعت باید سقف و کف 
قیمتی برای فوالد تعیین کند، گفت: متأسفانه مجلس در مصوبه دیروز 
خود اختیار تعیین قیمت فــوالد را به وزارت صمت واگــذار کرده که 
این مصوبه ای بســیار خطرناک است.عضو شــورای عالی بورس افزود: 
اینکه قانونگذار، شــورای عالی بــورس را با ترکیب متنــوع و جامع در 
تصمیم گیری ها مد نظر قرار نداده و سیاستگذاری در حوزه بورس ها چه 
بورس اوراق بهادار و چه بورس های کاالیی را که جزو وظایف شــورای 

عالی بورس است، نادیده گرفته، جای تعجب دارد.
وی تصریح کرد: تصمیمات این چنینی باعــث از کار انداختن مکانیزم 
بورس شده و اثرات بسیار نامطلوبی را در پی خواهد داشت و امیدواریم 

این مصوبه هنگام ارائه به صحن علنی، به تصویب نمایندگان نرسد.
وی تاکید کرد: قیمت گــذاری بر روی کاالهایی کــه در بورس عرضه 
می شــوند ضمن ایجــاد رانت عظیم بــرای گروهی خــاص، منجر به 
خدشه دار شــدن و زیان منافع میلیون ها سهامداری می شود که سهام 

شرکتهای تولیدکننده این کاالها را خریداری کرده اند.
 موضوع قیمت گذاری دســتوری فوالد در بورس کاال و ابالغ شیوه نامه 
جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به 
پا کرده است که بر این اســاس، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در 
جلسه ای که با فعاالن بورسی داشت، تاکید کرد که سازوکارهای بورس 
باید مالک عمل قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور نیز عالوه بر تاکید 
بر ضرورت عرضه هر چه بیشــتر کاالها در بورس کاال، به صراحت اعالم 
کرد که مکانیزم های مورد تائید و تصمیمات شورای عالی بورس، مالک 
عمل دولت در تصمیم گیری ها خواهد بود؛ این در شــرایطی است که 
بورس کاال نیز اعالم کرده که شــیوه نامه نرخ گــذاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مخالف قوانین بورسی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد 
و تصمیم گیری درباره آن را به شــورای عالی بورس ســپرده است. در 
عین حال دیروز در مجلس کلیات طرح »توسعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار«، پیشنهادی از سوی 
تعدادی از نمایندگان، با ١٨۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. نگاهی 
به محورهــای این مصوبه نشــان می دهد این مصوبه بیــش از ابالغیه 

وزارت صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.

قرار گرفتن موانع جدید بر سر راه اقتصاد ایران 
FATF با عدم تصویب

 اقتصاد ایران در شرایط فعلی با مشــکالت متعددی درگیر است که به 
اعتقاد کارشناســان اقتصادی، برای حل آنها نیاز به یک جراحی جدی 
وجود دارد، به نظر آنها عدم پیوستن به FATF نه تنها به حل مشکالت 

پیشین کمک نمی کند بلکه مشکلی جدید بر سر راه اقتصاد می گذارد.
 FATF موافقت رهبر معظم انقــالب با طرح مجدد لوایح موســوم به
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، فرصت دیگری ایجــاد کرد تا نقد 
و نظرهای گوناگون پیرامون فواید و مضرات پیوســتن به این سازمان 
جهانی در رســانه ها مطرح شــود. مخالفان این طرح به صورت عمده 
بر مخاطرات امنیتی این تعهد بین الملی اشــاره دارنــد و همچنین بر 
بی تاثیر بودن تصویب این لوایح در حل معضالت اقتصادی کشور اشاره 
 FATF می کنند. اما از سوی دیگر موافقان پیوســتن ایران به سازمان
تاکید دارند که برای توسعه اقتصاد کشور، نیاز به تعامل با جهان است و 

پیوستن به این سازمان جزو الزامات این فرایند است.
»علی اصغر ســمیعی زفرقندی«، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با تاکید بر 
این که مشکالت اقتصادی کشور با رفع تنها یک مورد حل نخواهد شد، 
توضیح داد: اقتصاد ایران امروز عالوه بر تحریم های بســیار شــدید با 
مشکالت فراوانی دســت و پنجه نرم می کند. ارز چند نرخی، نرخ تورم 
باالی ٣٠ درصد، نرخ بیکاری باال و نرخ بهره رسمی حدود ٢٠ درصد از 
جمله مهم ترین این مشکالت هستند و هیچ کشوری در جهان، تنها اگر 
با یکی از این مشکالت درگیر باشــد، نمی تواند انتظار حرکت به سمت 

اقتصاد سالم و توسعه یافته را داشته باشد.
وی افزود: در این شــرایط ما اگر می خواهیم به ســمت توسعه حرکت 
کنیم، باید بدانیم که بــا رفع موردی این مشــکالت، در وضعیت کلی 
اقتصاد تغییری ایجاد نخواهد شــد. شــرایط فعلی ایران نیاز دارد تا با 
بررســی همه جانبه این مشــکالت در کنار یکدیگر، تصمیمی کالن 
برای رفع تمامی آن ها اتخاذ شــود. به عبارتی ما به یک جراحی جدی 
در اقتصاد خود نیاز داریم،   در  غیر این صورت بــا تمرکز موردی بر این 
مســائل، امکان خروج از این وضعیت را نخواهیم داشت.این کارشناس 
بازار ارز در توضیح جایگاه مسئله FATF در اقتصادی کشور گفت: اگر 
وضعیت امروز اقتصاد ایران را بــه خودرویی توصیف کنیم که بنزین آن 
تمام شده و امکان خرید بنزین هم ندارد، عدم پیوستن به FATF مانند 
این اســت که بگوییم حاال که این ماشــین نمیتواند حرکت کند، پس 
عیبی ندارد که الستیک های آن را هم پنچر کنند! در حالی که این نگاه 
از اساس اشتباه است و متولیان اداره کشــور، باید امیدوار باشند که در 
آینده، امکان تزریق بنزین به این ماشــین ایجاد خواهد شد و برای این 
که در آن روز امکان حرکت وجود داشــته باشــد، موظف هستیم تا از 

الستیک های این ماشین بدون حرکت، حفاظت کنیم.
زفرقندی ادامه داد: بنابراین در میان انبوه مشکالتی که اقتصاد ایران با 
آن ها مواجه هست، نباید بگذاریم مشکل جدیدی به آن اضافه شود. در 
این روزها با توجه به تغییر دولت در آمریکا، احتمال لغو بخشــی یا همه 
تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام مطرح شده است، نگاه منطقی این 

است که ما خودمان را برای آن شرایط آماده نگاه داریم. 

رهبری

بازار

کارشناس اقتصادی معتقد اســت: تمرکز بر سرکوب 
نرخ ارز و بــی توجهی به اهمیت نرخ بهــره در اقتصاد، 
نتیجه ای جز ورشکســتی اقتصاد، نابودی اشتغال و از 

بین رفتن صنعت ندارد.
 محمد صادق الحسینی با حضور در برنامه »بی قاب بی 
نقاب« به بررسی اثر ضد تورمی افزایش نرخ بهره بانکی 
پرداخت و اظهار کرد: نرخ بهره همان قیمت پول است 
و مانند هر بازاری، بازار پول نیز نقطــه تعادل دارد که 

محل برخورد عرضه و تقاضای پول است.
وی مؤلفه های تعیین کننده تقاضای پول را برشمرد و 
عنوان کرد: این شاخص اقتصادی تابع دو عامل اساسی 
اســت، نخســتین مورد میل به پس انداز است؛ هرچه 

میل خانواده ها به پس انداز بیشتر باشد نرخ 
بهره یا قیمت پول کاهش می یابد. عامل دوم 
تورم انتظاری یا همان چشم اندازی است که 
برای ارزش پول در ماه یا ســال آینده مدنظر 

است.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نرخ بهره 
یک نقطه تعادلی است، خاطر نشان کرد: نرخ 

بهره، یک نرخ سیاستی نیست بلکه نتیجه یک سیاست 
اســت به معنای دیگر این شــاخص، هدف سیاســت 

نیست.
 درواقع زمانی که نرخ بهره به صورت دســتوری تعیین 

می شود تعادل بازار پول رها می شود.

به گفته الحســینی در تمام دنیــا نرخ بهره 
موثرین راهکار کوتاه مدت برای کنترل تورم 
اســت، اما در ایران افزایش نرخ بهره نه تنها 
در کوتاه مدت اثر دارد بلکه در بلندمدت هم 

تأثیر گذار است.
وی، دهه هشــتاد را دوران فاجعه سیاســت 
گذاری اقتصاد ایران توصیــف کرد و گفت: 
اقتصاد ایران در این دهه بــه بیماری هلندی دچار بود. 
در این دوران، درآمد ارزی ۷٠٠ میلیارد دالری حاصل 
از فروش نفت در دســت دولت بود که بــا بی کفایتی 
رئیس جمهور، اشــتباه بزرگی در حوزه سیاست ارزی 

رخ داد.

این کارشناس مســائل اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز در 
این سال ها ســرکوب شــد و به دلیل تورم باال، کاالی 
ایرانی افزایــش قیمت پیدا کــرد در حالی که اجناس 
ترکیه ای به دلیل ثبات اقتصادی تغییر قیمتی نداشت، 
به همین دلیل قدرت رقابت از بین رفت و صنعت کشور 
نابود شد. این تجربه نشــان می دهد که با سرکوب نرخ 

ارز نمی توان تورم را کنترل کرد.
الحســینی تاکید کرد: با تمرکز بی مورد بر نرخ ارز و بی 
توجهی بــه اهمیت نرخ بهره در اقتصاد، سیاســتگذار 
گمراه شده و به ســمت ســرکوب نرخ ارز می رود که 
نتیجه آن ورشکســتی اقتصاد، نابودی اشتغال و از بین 

رفتن صنعت است.

اقتصاد

خریدار  رئیس جمهور گفــت: در پایان 
ســال ٩٩ شــاهد یک حرکــت باثبات در 
اقتصاد کشــور هســتیم و مــردم یک افق 

روشن تری را در پیش چشم خود می بینند.
 حجت االســالم حســن روحانی در جلسه 
هیأت دولت بــا بیان اینکه امســال در ایام 
ســالروز فرار شــاه معدوم، با یک حادثه ای 
شبیه آن حادثه در ســطح دیگری از جهان 
مواجه هســتیم، اظهارداشــت: آن روز در 
بیست و ششم دی ماه فرار آن مزدور، نمادی 
برای رســوایی و پایان اســتبداد و استعمار 
خارجی در ایران بود و امروز هم با یک پدیده 
کم نظیری از سقوط یک مســتبد دیگر در 
آمریکا مواجه هستیم و آنجا هم امروز بحث 
پایان یک دولــت و آغاز یــک دولت جدید 
نیست در آنجا هم امروز یک سقوطی همراه 
با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید 

را شاهد هستیم.
روحانی تصریح کرد: مــردم عزیز و صبور ما 
طی سه سال گذشته در برابر این تروریست 
بزرگ تاریخ مقاومت کردند و علیرغم اینکه 
آنها می خواستند سه ماهه نظام را سرنگون 

کنند خودشان با رسوایی سرنگون شدند.
رئیس جمهور، شکســت و ســقوط دولت 
ترامپ در آمریکا را نشانگر عدم پایان خوب 
قلدرمآبی، نژادپرســتی و زیر پا گذاشــتن 
قانون در دنیا دانســت و تاکید کرد که این 
روزها در واقع پایان یک دولت نیســت بلکه 
شکست سیاسِت فشار حداکثری و تروریزم 

اقتصادی علیه یک ملت بزرگ است.
وی با اشاره به شکســت سیاست های فشار 
حداکثری و تروریســم اقتصــادی دولت 
ترامپ گفــت: آنها می خواســتند زندگی 
مردم را به هــم بریزند اما اکنــون در پایان 
این سه ســال جنگ و خشــونت و اقدامات 
تروریستی، شاهد احیای اقتصاد کشورمان 
هستیم و امروز در پایان سال ٩٩ شاهد یک 
حرکت باثبات در اقتصاد کشــور هستیم و 
مردم یک افق روشــن تری را در پیش چشم 

خود می بینند.
رئیس جمهور با برشــمردن شاخص رشد 
اقتصادی کشــور در بخش هــای مختلف 
افزود: همه ایــن حقایق ایــن واقعیت را به 
ما می گوید که سیاست فشــار حداکثری و 
تروریزم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی 

و حتمی مواجه است.
روحانی گفت: حاال غیــر اینکه طراحان این 
سیاســت هم در حال ســرنگونی هستند و 
حیات سیاسی آنها برای همیشه تمام شده 
است. یک رئیس جمهوری که فهم سیاسی 
نداشت، بر کشور مسلط شده بود و متأسفانه 
یک وزیر خارجه سفیه و یک مشاور امنیت 
ملی افراطی نادان هم در کنارش قرار گرفته 
بود و خودش هم که تفکرش تفکر تاجرمآبی 
و قماربازی بــود و با این تفکــر کار را پیش 

می برد و اکنون پایان کار آنها را دیدیم.
وی اظهارداشــت: این خیلی مهم است، در 

روزی که مــردم ایران احســاس پیروزی 
در برابر این فشــار و این تروریزم را شــاهد 
هســتند مردم آمریکا شــاهد یک شکست 
بــزرگ در زندگــی اجتماعی و سیاســی 
خودشان هستند، شاهد یک شکاف بزرگ 
در داخل آمریکا و آنچه که ما می گفتیم یک 
آدم قانون شکن وقتی نســبت به ملت های 
مظلوم و مستقل دنیا قانون شکنی می کند 
یــک روزی نوبت خــوِد ملــت آمریکا هم 
فرامی رســد. کســی باور نمی کرد که این 
انسان قانون شــکن نســبت به ملت خود، 
نســبت به امنیت خود، نســبت به مرکزی 
که مرکز قانون گذاری خودشــان در کنگره 
می دانند آنجا هم دســتور آشــوب بدهد، 
آنجا هم مــردم را علیه همان دموکراســی 
که خودشــان معتقــد هســتند در همان 

چارچوبی که معتقد هستند تحریک کند.
روحانی تصریح کرد: این مســاله روشــن 
شد که مسیر شکســت قانون، مسیر زیر پا 
گذاشتن تعهدات و مســیر زیرپا گذاشتن 
مقــررات بین المللی نــه پایــان آن به نفع 
ملت هاســت نه پایان آن به نفــع خوِد ملت 
آمریکا بود. خوِد ملت آمریکا هم شاهد بودند 
که این فــرد چه صدمه هایــی زد، حیثیت 
آمریــکا در دنیا تــا بخواهد بــه روز قبل از 
ترامپ برگردد ســالیان دراز طول می کشد. 
اعتمــاد جهانی بخواهد بــه آمریکا برگردد 
سال ها طول می کشد و این خسارت بسیار 
عظیــم و بزرگی بــود که مــردم آمریکا در 
این روزها برایشــان ملموس است و شاهد 

هستند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به تالش رسانه های ضد ایرانی 
خارج از کشــور، گفت: این رسانه ها به جای 
روایــت ظلم هــا و جنایات آمریــکا دنبال 
نادیده انــگاری همه این ظلم ها و فشــارها 
هستند و با پرده پوشی جنایات آمریکا مدام 

می گویند مدیران ایران ضعیف هستند.
روحانی بــا بیان اینکه عملکردها در ســال 
٩۵ و ٩٩ باید به عنوان یــک معیار در کنار 
هم قرار گیرد، افزود: در هــر دو این مقاطع 
مدیران این دولت کشور را با روحیه، تجریه 
و توان اداره کرده اند، هر تفاوتی بین ســال 
٩۵ با ٩٩و جود دارد به جنایت و تروریســم 
آمریکا و فشارهای اقتصادی غلط و نابجای 

این کشور مربوط می شود.
رئیس جمهور بــا تاکید بــر ناموفق بودن 
فشــارهای حداکثری و تحریم های آمریکا 
علیه ملت ایران در طول ســه سال گذشته، 
گفت: البتــه تحریم و فشــار حداکثری در 
طول این ســال ها رنج فراوانی بر ملت ایران 
تحمیل کرد اما ملت ما ایســتاد و مقاومت 

کرد و زانویش خم نشد.
روحانــی با بیــان اینکــه اطمینــان دارم 
مقاومت و ایســتادگی پایان روشــنی دارد 
و از ماه هــای آینده مردم نتیجــه این صبر 
خــود را خواهند دید، افــزود: دولت بعدی 
آمریکا به هر سیاستی معتقد باشد به خوبی 
می داند که سیاست فشــار حداکثری صد 
درصد شکســت خورده و ادامه این مســیر 
امکان پذیــر نیســت و حتی اگــر ترامپ 
هم موفق می شــد، حداقل این را به خوبی 
می دانســت با راهی که در پیش گرفته بود، 
موفق نخواهد شــد.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه صبر مــردم، درایت رهبری، تالش 
دولت و همــکاری و همراهی قــوای دیگر 
ما را به این نتیجه رســانده است، افزود: در 
مخیله دشــمنان ما این بود که سه ماه بعد 
از اعمال فشــار حداکثری، نظام ایران دیگر 
نیســت اما نمی فهمیدند که سه سال بعد از 
آن، خودشان هستند که سرنگون می شوند 
و پایان غم انگیز زندگی سیاسی خود را رقم 

می زنند.
روحانی در ادامه بااشــاره به موفقیت های 

بدســت آمده در مقابله با ویــروس کرونا، 
ادامه داد: همکاری مــردم در رعایت نکات 
بهداشــتی و مقاومت آنها در برابر مشکالت 
و تــالش و فــداکاری کادر درمــان باعث 
شــده که امــروز از نظر کرونــا در وضعیت 
بهتــری هســتیم و درمورد تهیــه و تولید 
واکســن مطمئن نیــز دولــت همه تالش 
خود را انجــام می دهد تا واکسیناســیون 
هرچه زودتر براســاس اولویت های تعیین 
شــده انجام شــود.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشــاره به بررسی 
الیحه بودجــه ١۴٠٠ در مجلس شــورای 
اسالمی، ضرورت همکاری دولت و مجلس 
درخصوص این الیحه مهم برای سرنوشت 
مردم را مورد تاکید قــرار داد و افزود: الیحه 
بودجه یک الیحه تقنینی معمولی نیست و 
الیحه ای است که بیشتر رنگ اجرایی دارد 
و در قانون اساســی نیز در مورد آن با لحن 

خاصی صحبت شده است.
روحانی با بیان اینکه تهیــه و تدوین الیحه 
بودجه با دولت اســت و مجلــس باید آن را 
رســیدگی و تصویب کند، اظهار داشــت: 
همکاری دولت و مجلس در مســیر تصویب 
الیحه بودجه بسیار مهم است و خواست ما 
این اســت که الیحه بودجه مطلوب جامعه 
و به نفع مردم تصویب و برای اجرا در ســال 

آینده آماده باشد.
رئیس جمهــور تاکیــد کرد: امــور برنامه 
و بودجه کشــور بر اســاس قانون اساسی 
مستقیم برعهده رئیس جمهور است و هیچ 
جایــی قانونگذار تعبیری بــه این محکمی 
ندارد، بودجه از اموری اســت که مربوط به 
رئیس جمهور اســت و با قوانین عادی فرق 
می کند. آنچه باید در مجلس تصویب شود 
الیحه دولت است نه طرح مجلس، البته در 
مسیر بررسی و تصویب بودجه اصالحات و 
تغییراتی هم صورت می گیــرد که معموالً 

بین ٢ تا ٣ درصد بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکــه در الیحه بودجه 
نباید قانونگذاری انجام شود، گفت: شورای 
نگهبان هم در این زمینه بســیار و درمورد 
مسائل مالی حساس است، دولت و مجلس 
باید در تصویــب الیحه بودجه بــا یکدیگر 

همکاری و همراهی کنند.
رئیس جمهور افزود: خطر این اســت که در 
بررسی الیحه بودجه از ســوی نمایندگان 
درآمدهایــی در نظر گرفته شــود که تورم 
ایجاد کنــد و تاکید دولت بر این اســت که 
قدرت خرید مردم را در ســال آینده تا ٢۵ 
درصد باالببریم و فشــار جدیــدی به مردم 

وارد نشود.
روحانی با تاکید بر اینکه مالیات باید متعادل 
باشد زیرا فشــار آن در نهایت بر دوش مردم 
و مصرف کنندگان خواهد بــود، افزود: باید 
دقت کنیــم که فشــار نهایــی در افزایش 

مالیات ها بر کجا وارد می شود.
رئیس جمهــور تقویت ارزش پــول ملی را 
از نکات مهم برای دولــت در الیحه بودجه 
عنوان کرد و افزود: در الیحه بودجه ١۴٠٠ 
موضوع مهم برای دولــت این بود که ارزش 
پول ملی را باال ببریم به همین خاطر با توجه 
به اینکه افق آینده را روشن می بینیم قیمت 
دالر در الیحــه بودجه را ١١ هــزار و ۵٠٠ 

تومان در نظر گرفتیم.
روحانی با تاکید بر تالش دولت برای کاهش 
قیمت دالر در ســال آینده، افــزود: قیمت 
امروز دالر واقعی نیســت و اگر همین امروز 
منابع ارزی ما در خارج از کشــور آزاد شود، 
قیمت دالر به ١۵ تــا ١۶ هزار تومان کاهش 
خواهد یافت، البته امروز شــرایط ما نسبت 
به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در 

آینده هم بهتر از این خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت 
موضوع امنیــت در اقتصاد کشــور، گفت: 
اقتصاد مــردم و حرکت جامعه وابســته به 
امنیت اســت و امنیت به این است که قانون 
و مقررات، تثبیت باشــد و مردم و ســرمایه 
گذاران اطمینــان خاطر و اعتماد داشــته 
باشند که می توانند بر مبنای قانون سرمایه 

گذاری در تولید را انجام دهند.
روحانی با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری 
با قوانین مجلــس و دولــت و همراهی قوه 
قضائیــه تأمین می شــود، اظهار داشــت: 
در مجلس چیــزی تصویب شــود که امید 
و اعتماد مردم در ســرمایه گــذاری دچار 
مشکل نشود، باید به این امنیت توجه کنیم 
و چیزهایــی که دولت، مجلــس و قانون به 

مردم قول داده دچار تغییرات نشود.
رئیس جمهور در پایان ســخنان خود ابراز 
امیدواری کرد با همکاری و همراهی دولت 
و مجلس الیحــه بودجه به بهترین شــکل 
ممکن تصویب و برای اجرا در اختیار دولت 
قرار گیرد و ســال آینده شــرایط خوبی در 

انتظار مردم باشد.

خریدار  بازار سرمایه که تا شش ماه پیش 
از ســوی دولت به عنوان یک محل طالیی 
برای سرمایه گذاری معرفی می شد و توجه 
ســرمایه گذاران بســیاری را به خود جلب 
کرده بود حاال به روزهای ســخت رســیده 
اســت. درحالی کــه تقریبــا پارامترهای 
اقتصادی برای حرکت صعــودی این بازار 
فراهم است، حواشی مختلف و از بین رفتن 
اعتماد ســرمایه گذاران باعث روشن ماندن 
پیاپی چراغ قرمز بورس شــده و ســرمایه 
بســیاری از مردم در دل این چراغ درحال 

سوختن است.
 زمانی که دولتی ها به عناوین مختلف مردم 
را برای ســرمایه گذاری در بورس تشویق و 
این بازار را بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
معرفی می کردند، به نظر می رســید برنامه  
جامعی برای بازار ســرمایه داشــته باشند. 
حتی وزیــر اقتصــاد بارها و در بــازه های 
زمانی مختلــف بر این موضــوع تاکید کرد 
که بازار سرمایه کریدور ســوم تامین مالی 

اســت و البته که گام های قابل توجهی نیز 
در مســیر توســعه این بازار در اوایل سال 
برداشته شــد؛ اما در نهایت اتفاقی که افتاد 
این بود که دولت در اوج قیمت ها  سهام خود 
و شــرکتهای زیر مجموعه اش را در بورس 
عرضه کرد و ناگهان بورس و سهامداران که 
به اعتماد حرف های مســئوالن به این بازار 

روی آورده بودند را به حال خود رها کرد.

از بین رفتن تعادل روانی بورس
هرچند در حال حاضر عملکرد شــرکت ها 
و وضعیت بنیادین آن ها نســبت به ابتدای 
ســال بهتر و پارامترهای اقتصــادی برای 
صعود بازار فراهم است اما  بال اعتماد مردم 
شکسته شده و این بار ســهامداران خرد به 
جای رقابت در خرید سهم، در خارج کردن 
ســرمایه خود از این بازار با یکدیگر رقابت 

می کنند.
درواقع دولت نه تنها فرایند عرضه و تقاضا و 
همچنین ورورد نقدینگی به بورس را برهم 

زد، بلکه باعث از بین رفتن تعادل روانی بازار 
شــد؛ به طوریکه این بازار به هیــچ پارامتر 
دیگری توجه نمی کند و قیمت سهم ها هر 
روز بیشــتر از قبل کاهش مــی یابد و باعث 
شده بخش زیادی از نقدینگی مردم حبس 

شود و از بین برود.
البته نمی توان دالیل اقتصادی مانند انتظار 
بازار از کاهش قیمــت دالر را نادیده گرفت. 
برخی بر ایــن باورند که دالر تــا محدوده 

حدود ٢١ هــزار تومان یعنــی ٢٠ درصد 
پایین تر از نرخ فعلی کاهــش می یابد، زیرا 
دوره ریاست جمهوری ترامپ پایان یافته و 
زمزمه های آزادسازی بیش از هفت میلیارد 
دالر پول بلوکه ایران در کــره جنوبی نیز به 

گوش می رسد.
اما این تنها یک وجه ریزش بازار است و باید 
گفت آنچه که تیشــه به ریشه بورس زده، از 
بین رفتن اعتماد مردم است. حتی صندوق 
پاالیشــی یکم که مردم بــه اعتماد حرف 
مســئوالن اقدام به خرید آن کردند، بیش 
از ٣۵ درصد در ضرر اســت و این باعث شد 
طناب اعتماد مردم به مســئوالن در زمینه 

بازار سرمایه به حداقل برسد.
در این میان نباید از تاثیر حواشــی قیمت 
گذاری دســتوری فوالد به راحتی گذشت. 
اتفاقی که باعث خــروج میزان قابل توجهی 
نقدینگی از بازار شــد و هرچنــد در ظاهر 
منتفی شــده، اما ســهامداران پیش بینی 
می کنند که این اتفاق نه تنها در فوالد بلکه 

در ســهم های دیگر نیز تکرار شود. از سوی 
دیگر در این روزها حقوقی ها هم خریدهای 
موثری ندارند کــه بتوانند ســهمی را باال 
بکشــند و اکثرا در کف دامنه قیمتی خرید 

می کنند.

 فرصت طالیی دولت 
برای سرمایه گذاری در بورس

هرچند رونــد بازار ســرمایه را باید عرضه و 
تقاضا مشــخص کند اما از آنجایی که آجر 
نخســت این بازار کج گذاشته شد و دخالت 
های دولت در آن دخیل بــود، در این روزها 
هم توقع حمایت از دولــت می رود.صاحب 
نظران بر این باورند کــه دولت وظیفه دارد 
بخشی از چند ده هزار میلیارد تومانی که از 
ابتدای سال تا مرداد ماه از بازار تامین کرده 
را در این روزها به بازار برگرداند؛ اتفاقی که 
با توجه به قیمت های کنونی ســهم ها، یک 
سرمایه گذاری ارزشــمند برای دولت تلقی 

می شود.

خ بهره سیاست گذار را گمراه کرده است بی توجهی به نر



لبه تیغ قیمت گذاری مسکن در سایت ها

بازار مسکن جان ندارد؛ جو ندهید!

سرمایه
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شرکت گل گهر موفق به تمدید و اخذ 
گواهینامه های سیستم های مدیریتی IMS گردید

با همــت و تالش کارکنان شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر، این 
شــرکت طی انجام فرآیند ممیزی هــای مدیریتی موفــق به دریافت 

گواهینامه های سیستم های مدیریتی IMS گردید.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، مهندس علیدادی معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی 
شــرکت گل گهر با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه استانداردهای 
مدیریتی و حرکت در مســیر توســعه بهره وری و اســتراتژی ٢٠٣٠ 
گل گهر بایستی همواره جزو سرلوحه های کار ســازمان قرار گیرد، لذا 
طی فرآیند ممیزی یک تیم شــش نفره از بهترین سرممیزان شرکت 
IMQ ایتالیا با همت پرسنل مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
و مدیریت سیســتم ها، برنامه و بودجه و ســایر مدیریت های مرتبط، 
شــرکت گل گهر موفق به دریافت گواهینامه های سیســتم مدیریت 
 :ISO45001 / ٢٠١۵ :ISO14001 بر اساس اســتانداردهای HSE

٢٠١٨گردید. 
معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی شــرکت گل گهر افزود: 
همچنیــن تمدیــد گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت بر اســاس 
اســتاندارد ISO9001: ٢٠١۵ توسط ممیزان شــرکت SGS انجام 
پذیرفت و گامی دیگر در راســتای بهبود مســتمر در شرکت گل گهر 

برداشته شد.

بیمه ایران معین ۵۶۰۰ میلیاردی شد
مجمع فوق العــاده بیمه ایران معین با پیشــنهاد هیئــت مدیره این 
شــرکت مبنی بر افزایش ســرمایه از ۴٠٠٠ میلیارد ریال به ۵۶٠٠ 
میلیارد ریال از محل سود انباشــته و مطالبات حال شده سهامداران 

موافقت کرد.
به گــزارش روابط عمومــی بیمه ایــران معین، مجمــع عمومی فوق 
العاده شــرکت بیمه ایران معین به منظور تصمیــم گیری در خصوص 
افزایش سرمایه شــرکت، با حضور ســهامداران، اعضای هیئت مدیره 
و مدیرعامــل، نماینده بیمــه مرکزی و بــازرس قانونی شــرکت در 
٢١/١٠/١٣٩٩ برگزار و بر اساس تصمیمات مجمع, سرمایه شرکت از 

۴٠٠٠ میلیارد ریال به ۵۶٠٠ میلیارد ریال افزایش یافت.
داریوش محمدی مدیرعامل شــرکت بیمه ایران معین ضمن تشکر از 
مســاعی هیئت مدیره این شــرکت و حمایت هیئت مدیره بیمه ایران 
در این خصوص اظهار داشت: در حالی که افزایش ارزش اموال و دارایی 
های بیمه گذاران در اقتصاد متاثر از تورم افزایش سرمایه شرکت های 
بیمه را در پوشــش ریســک های بیمه ای اجتناب ناپذیر نموده است، 
هیئت مدیره بیمه ایران معین با توجه به این موضوع مهم و نیز افزایش 
سرمایه شرکت های رقیب در بازار رقابتی کشور، با تصمیم و تشخیص 
به موقع و درست، افزایش سرمایه شرکت را در دستور کار خود قرار داد 
تا این شرکت کماکان به ایفای نقش راهبری خود در مناطق آزاد ادامه 
داده و  در ســرزمین اصلی نیز سهم بیشــتری از بازار اتکایی قبولی به 

دست آورد.
وی افزود: افزایش ظرفیت نگهداری شــرکت، افزایش ظرفیت قبولی 
اتکایی، آمادگــی برای پذیرش ریســک های بزرگتر، افزایش ســهم 
مشــارکت در کنسرســیوم های بیمه ای و بهبود حاشــیه توانگری از 

مهمترین اهداف و نتایج این افزایش سرمایه است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه جدید شرکت می تواند عامل مهم 
و موثری در تحقق اهداف شرکت باشد افزود: امید است افزایش سرمایه 
جدید شــرکت زمینه توســعه هر چه بیشــتر فعالیت های بیمه ایران 
معین را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیــز فعالیت اتکایی قبولی در 

سرزمین اصلی فراهم کند.
الزم به ذکر اســت بیمــه ایــران معین با تــالش هیئــت مدیره و 
مدیرعامل این شــرکت، در ســال ٩٩ دو مجمع فوق العاده افزایش 
سرمایه تشکیل داده و بدین ترتیب ســرمایه خود را از مبلغ ٢۵٠٠ 
میلیارد ریال در ابتدای ســال جاری به ۵۶٠٠ میلیارد ریال افزایش 

داده است.

  آمادگی شورای شهر مهدی شهر برای 
معرفی بیشتر بیمه توقف کسب وکار ناشی از کرونا 

به صنوف
رئیس شورای شــهر مهدی شهر استان سمنان با اشــاره به اینکه بیمه 
توقف کســب وکار ناشــی از کرونا از طرح های نوآورانــه و اثربخش در 
حمایت از واحدهای صنفی اســت، خواســتار معرفی بیشتر این بیمه 

به صنوف شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، حســن نورانیان، رئیس شورای 
شهر مهدی شــهر در دیدار با علی اکبر ابوابی، مدیر استان سمنان بیمه 
تعاون، تأکید کرد: بیمه توقف کســب وکار ناشــی از اپیدمی محصولی 
بسیار کاربردی است و در شرایطی که کرونا بســیاری از کسب وکارها 
را با مشــکالت متعددی روبه رو کرده، می تواند یاریگر مناســبی برای 

بخش های مختلف اقتصادی باشد.
نورانیان افزود: با همکاری شــهرداری و اتاق اصناف، تالش می کنیم در 
کنار بیمه تعاون به اطالع رســانی بیشــتر و شناخته شدن این بیمه که 

مورد نیاز مشاغل مختلف است، کمک کنیم.
در این جلســه علیقلی پارسا، عضو شورای اســالمی مهدی شهر نیز 
گفت: شهرداری مهدی شــهر درحال ایجاد شرایطی است تا اصناف 
بیش از پیــش ترغیب شــده و در راســتای پیشــگیری از حوادث 
غیرمترقبه و نیز توقف کســب وکار ناشــی از اپیدمی خــود را بیمه 

کنند.
ابوابی، مدیر استان ســمنان بیمه تعاون در این نشست با اشاره به اینکه 
این محصول خالقانه برای نخســتین بار توســط بیمه تعــاون به بازار 
بیمه کشور معرفی شده اســت، گفت: تا یک سال آینده انحصار فروش 
این بیمه نامه در اختیار بیمه تعاون اســت و با توجه بــه اینکه احتمال 
گسترش ویروس در موج های بعدی شــیوع وجود دارد، الزم است در 
جهت جلوگیری از زیان بیشــتر صنوف به دلیل تعطیلی، این بیمه نامه 
به خوبی به صاحبان کســب وکار  معرفی شــود تا برای خرید آن اقدام 

کنند.

کمک ۱۰ میلیاردی بیمه سرمد برای خرید 
تبلت های دانش آموزی

شــیوع ویروس کرونا باعت تعطیلی مدارس گردیــده و آموزش های 
مدارس در فضای مجــازی انجام می شــود. این اتفاق باعث شــده تا 
دانش آمــوزان نیازمنــد و مناطق محروم، بــه علت نبــود امکانات و 

دسترسی به وسایل ارتباطی از تحصیل محروم شوند. 
به همین منظور، بیمه سرمد در راستای مسئولیت اجتماعی و به سبب 
همکاری نزدیک با مجموعه بزرگ کمیته امداد امام خمینی )ره( که در 
خط مقدم محرومیت زدایی اســت، قدم کوچکی را برای خدمت رسانی 

به دانش آموزان نیازمند برداشت. 
دکتر مجتبی کاتــب و مهندس مهدی مهــدوی، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بیمه ســرمد در دیدار با ســید مرتضی بختیاری رئیس 
کمیته امداد امام خمینــی )ره(، به منظور حمایــت از دانش آموزان 
نیازمنــد و کم بضاعــت که به علــت کمبــود امکانــات از تحصیل 
محروم شــده اند، مبلغ ١٠ میلیــارد ریال را برای خریــد تبلت  برای 
دانش آموزان تحت پوشــش کمیتــه امداد اهدا کردنــد، تا مجموعه 
ســرمد نقش کوچکــی در حمایت از اقشــار آســیبت پذیر جامعه و 

دانش آموزان محروم داشته باشد.

شعبه

مدیرعامــل بانک صــادرات ایران گفــت: حمایت از 
صنعت خودرو عــزت ملی، اســتقالل و خودباوری را 
به دنبال دارد و بانک صادرات ایــران برای ایفای نقش 

حمایتی خود از این صنعت آماده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله 
صیدی در جریان بازدید از مرکــز تحقیقات و نوآوری 
و همچنین خطــوط تولید محصــوالت جدید خودرو 
سازی سایپا، افزود: هزینه های تولید محصوالت جدید 
سایپا توســط بانک صادرات ایران تامین مالی خواهد 
شد و برای رســیدن به اهداف بلند این شرکت در کنار 
آن خواهیم بــود. این بانک از طریق طــرح طراوت در 
زنجیره تامین برای ارائه انواع خدمات بانکی با ســایپا 
همکاری دارد و در همکاری های جدید سقف عملیات 

بانکی با سایپا افزایش خواهد داشت.
 وی گفــت: محصــوالت جدیــد ســایپا نیــاز بــه 

ســرمایه گذاری دارد و بانک صادرات ایران 
به طور ویــژه و در چارچوب مقــررات بانک 
مرکزی بــرای تامین مالی ایــن محصوالت 
برنامه ریزی خواهد کــرد و به طور بلند مدت 

در کنار این خودرو ساز خواهد ایستاد.
صیدی در این دیدار که بــا حضور مدیران 
ارشــد بانک و نیــز مدیرعامــل و مدیران 

بخش هــای مختلف ســایپا انجام شــد، اظهار کرد: 
باید از دو منظر به ســایپا نــگاه کرد. از نــگاه بانک 
به این شــرکت بــه عنوان یــک مشــتری می توان 
نگریست و گفت که با داشــتن بازار مصرف، فناوری 
تولید، منابع مالی و انســانی و نهاده هــای تولید از 
قبیل قطعات و مواد اولیه، شــرکت ســایپا از شرایط 
مناســبی برخوردار اســت. در نگاه ملی نیز صنعت 
خودرو به عنــوان یکی از چهار صنعــت اول دنیا در 

کنــار نفــت و گاز، بانکــداری و فناوری 
اطالعات مورد توجه  اســت به همین دلیل 
کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی 
هســتند با کشــورهای فاقد ایــن صنعت 
تفاوت  جدی دارنــد. حمایــت از صنعت 
خودرو عزت ملی، استقالل و خودباوری را 
به دنبال دارد و دقیقــا به همین دلیل مورد 
تحریم قرار گرفته ایم. رقابــت در این صنعت جدی 
است و دشــمنان و بدخواهان کشــور در تالشند تا 

مانع تولید خودرو در کشور شوند.
 مدیرعامــل بانک صادرات ایران افــزود: وظیفه داریم 
که برای دستیابی این شــرکت به اهداف سال ١۴٠۴ 
و تولید انبوه محصوالت جدید، همکاری نزدیک با آن 

داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.
صیدی با اشــاره به این که پیش بینی کرده بودیم که 

شــرکت فرانســوی رنو در ایران قطعه تولید نخواهد 
کرد و تنها در پی فروش محصوالت خود در بازار ایران 
است، گفت: تولید محصوالت جدید سایپا دیگر ربطی 
به رنو ندارد و بانک صادرات ایران بــه طور عملیاتی تر 

برای حمایت از سایپا آماده است.
مدیرعامــل بانک صادرات ایــران با تاکید بــر این که 
تامین مالی بانک صادرات ایران در همکاری با ســایپا 
ســه جنبه دارد، افــزود: روال همکاری عــادی بانک 
صادرات ایران از طریق اعطــای خدمات متنوع بانکی 
از جمله طرح های طــراوت تولید و طراوت توســعه، 
مرابحه، خرید دیــن، همیان ســپهر و ... ادامه خواهد 
یافت. پاشنه آشیل صنعت خودرو، پلتفرم جدید است 
و بانک صادرات ایران از تولیــد محصوالت جدید نیز تا 
تحقق اهداف سال ١۴٠۴ به طور کامل حمایت خواهد 

کرد.

صادرات

خریدار  نظــرات متفاوتی دربــاره رفع 
در  مســکن  قیمتگــذاری  محدودیــت 
ســایتهای اینترنتی ارایه می شود که بعضا 
١٨٠ درجه با هــم فرق دارد؛ عــده ای که 
رشد قیمت مســکن را نه تعیین قیمت در 
ســایتها بلکه اثرات اقتصاد کالن می دانند، 
می گوینــد که سانســور نرخها بــازار را از 
کشــف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. اما 
برخی دیگر معتقدند نــرخ گذاری به ایجاد 
فضای رقابتی می انجامــد و روند صعودی 
به بازار ملک می دهد. به هــر ترتیب به نظر 
می رسد بخش مسکن در برهه ای حساس 
قرار گرفته و با توجه به رشــد ٣۶۷ درصدی 
قیمت طی سه ســال گذشــته، بازار دیگر 

تحمل قیمتهای حباب گونه را ندارد.
از دو روز قبل و پس از هشــت ماه ممنوعیت 
که از اردیبهشت امســال اعمال شده بود، 
بنا به دســتور دادســتانی نرخ گــذاری در 
آگهی های فروش مســکن مجددا آزاد شد. 
چهــار روز قبل از آن هم قیمــت خودرو در 
اپلیکشــنها قابل مشــاهده شــد. این رفع 
محدودیــت قطعا بــه افزایــش آگهی ها و 
بازدیدها منجر می شــود؛ بازدیدهایی که 
بعضا به یک پنجم قبل از محدودیت رسیده 
بود. رفع این ممنوعیت بــه همان اندازه که 
صاحبان کســب و کارهای مجازی و برخی 
فعاالن بازار ملک را خوشــحال کرد نگرانی 
هایی را درخصوص احتمال رشد قیمتهای 
پیشنهادی در پی داشــت؛ قیمتهایی که بر 
اساس داده های یک سامانه ملکی از اواسط 
آبان ماه تا کنون حــدود ٢٢ درصد کاهش 
یافته است.واکنشــها به رفــع محدودیت 
قیمــت گــذاری مســکن در ســایتهای 
اینترنتی، متفــاوت بود. روز دوشــنبه ٢٢ 
دی ماه پس از حدود هشت ماه ممنوعیت، 
قیمتها مشــروط به احراز هویت در سامانه 
امتا و همچنین عــدم درج قیمتهای کاذب، 
مجددا در ســایتهای فروش مســکن قابل 
رویت شــد؛ اتفاقی کــه فعاالن کســب و 
کارهای مجــازی از مدتها قبــل پیگیرش 
بودند، کســانی که معتقدند حذف قیمتها 
شــفافیت را از بــازار می گیرد. مســئوالن 
ســایتهای اینترنتی در هفته هــای اخیر 

رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب 
شــدن نمایندگان برای بازگشــت مجدد 
قیمتها انجامید تا جایی که مهدی طغیانی 
ـ سخنگوی کمیسیون عمرانـ  گفت: حذف 
قیمت خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی 
بر قیمت ها نداشــته، بلکه باعــث افزایش 
٣۵ درصــدی قیمــت خودرو طــی مدت 
اخیر شــده اســت. به دنبال آن دادستانی، 
ممنوعیت درج قیمت مســکن و خودرو را 
برداشــت.اگر پایان ســال ١٣٩۶ را مبنای 
رشد بازار مســکن بدانیم که از افزایش نرخ 
ارز تاثیــر گرفت، قیمت مســکن در تهران 
٣۶۷ درصد افزایش یافته اســت. اسفندماه 
١٣٩۶ متوســط قیمــت هر متــر خانه در 
تهران ۵ میلیــون و ۷۶٠ هــزار تومان بود 
که در آذرماه ١٣٩٩ بــه ٢۶ میلیون و ٩١٠ 
هزار تومان رسیده که رشــد ٣۶۷ درصد را 
نشــان می دهد. این رشــد لجام گسیخته 
بازار مسکن را به رکود کشــاند تا جایی که 
در آذرماه ١٣٩٩ فقــط ٢۵۵۵ فقره معامله 
مسکن در تهران به ثبت رســید. معامالت 
نســبت به ماه قبل ۴٣ درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۷٣ درصد کاهش یافت.

اما از هشــت ماه قبــل که نرخگــذاری در 
ســایتها حذف شــده بود رونــد صعودی 
بازار مســکن متوقف نشــد و قیمتها طی 
این مدت حــدود ۶٠ درصــد افزایش پیدا 
کرد. با اینکه برخی کارشناســان و فعاالن 
بازار ملک همواره تاکید دارند که سانســور 
نرخهــا در کاهش قیمت مســکن بی ثاثیر 
است، مخالفان درج قیمتها از جمله محمد 
اسالمیـ  وزیر راه و شهرســازیـ  معتقدند 
نرخگذاری به ایجاد توهــم قیمتی در بازار 
مسکن می انجامد. او از مردادماه نیز جلوی 
گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران 
که از ســوی دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه 
متبوعش منتشــر می شــد را گرفت؛ زیرا 
اسالمی بر این باور است که اعالم قیمتهای 
تهران تاثیر منفی بر دیگر شهرها می گذارد.

روســها ضرب المثلی دارند که می گوید هر 
بازاری دو نادان دارد؛ اولی آن شخصی است 
که قیمت خیلی پایینی بــرای محصولش 
تعیین می کند و دومی شــخصی که قیمت 
را خیلی باال می گذارد. اما سوال اینجاست: 
قیمت درست چیست؟ چگونه می توان هم 
نرخهای متعادل در بازار مسکن ایجاد کرد 

و هم به بازار رونق داد. آن هم در شــرایطی 
که مســکن کاالیی ناهمگن است و البته در 

رکود مطلق قرار دارد.
وزیر راه و شهرســازی روز گذشــته درباره 
بازگشت مجدد قیمت به آگهی های فروش 
مسکن گفته است: شدیدا مخالف بازگشت 
قیمتها به ســایتها و پلتفرمهــای مجازی 
هســتم؛ چرا که قیمتها بدون مبنا و توهم 
زا درج می شــود. او این را هم بیان کرد که 
حتما پیگیــر از ســرگیری ممنوعیت درج 

قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود.
معاون اسالمی هم با او موافق است. محمود 
محمودزادهـ  معاون مســکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرســازیـ  در این باره به ایسنا 
گفت: از مدتها قبل قرار بود اصالت و مالکیت 
اشــخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر 
می کنند محرز شــود ولی این اتفاق نیفتاد. 
به همین لحــاظ ممکن اســت واحدی در 
ســایتها عرضه شــود که متعلق به آگهی 
دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش 
قیمتها می انجامد. متاســفانه برخی افراد 
برای بازارگرمی به طــور پیاپی آگهی های 
غیرواقعی منتشــر می کنند کــه این اقدام 

آنها روند صعودی بازار را در پی دارد.
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک نیز که 
همــواره بر لزوم حــذف قیمت از ســایتها 
تاکید کرده، دل خوشــی از بازگشت قیمت 
به ســایتها ندارد. مصطفی قلی خســروی، 
درج قیمت را نوعی قماربازی دانســت و در 
گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: فرض کنید 
یک نفر در خانه اش نشســته و قیمت خانه 
اش را متری ٢٢ میلیــون تومان آگهی می 
کند. همسایه باالیی، قیمت او را می بیند و 
برای واحد خــود ٢۴ میلیون تومان نرخ می 
گذارد. شــخص اول که ٢٢ میلیون قیمت 
داده بود، بــا دیدن آگهی همســایه باالیی 
قیمــت را ٢۶ میلیــون تومــان تعیین می 
کند. این ساز و کار به روند صعودی بازار می 

انجامد.
وی افــزود: اگر قیمت گــذاری کاذب برای 
خودرو به بحران بیانجامد سیاســتگذار می 
تواند با آزادســازی واردات خــودرو جلوی 
التهاب بــازار را بگیرد. اما اگر بازار مســکن 
دچار التهاب شــد نمی شود زمین یا مسکن 

از خارج، وارد کشور کرد.
خسروی در واکنش به رشــد ۶٠ درصدی 
قیمت مســکن شــهر تهران پس از حذف 
قیمت در ســایتها گفت: هر برنامه ای برای 
اینکه به نتیجه برســد به زمان نیــاز دارد. 
بعد از هشــت ماه بازار مسکن تازه داشت به 
آرامش می رســید و آزادسازی نرخ گذاری 
در ســایتها این نگرانی را ایجاد می کند که 

مجددا قیمتها روند صعودی به خود بگیرد.
از طــرف دیگر، برخــی کارشناســان بازار 
مسکن از جمله مهدی ســلطان محمدی، 
نرخگذاری دســتوری را نوعی اعمال فشار 
دانست که به فرار سرمایه منجر می شود. او 
اظهار کرد: اگر ما داده های قیمتی را حذف 
کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات 
بازار می بندیم. البته با توجه به دسترســی 
عموم مردم به انواع وســایل ارتباطی کشف 
قیمــت در تمامــی بازارها کار دشــواری 
نیســت. ٨٠ درصد افزایش قیمت مسکن 
مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی توان 
با نرخ های دســتوری بازار مسکن را کنترل 

کرد.

و برقی سایپا همکاری بانک صادرات ایران در تولید خودر

فرآیندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد
خریــدار  صادرکننــدگان و دریافــت 
کنندگان چــک از ٢٠ دی مــاه می توانند 
فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در ســامانه 
صیاد را به صورت اختیــاری انجام دهند بر 
همین اساس جزییات فرآیندهای مرتبط با 
چک در ســامانه صیاد اعالم شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
صادرکنندگان و دریافــت کنندگان چک 
از )٢٠ دی ١٣٩٩( می تواننــد فرآیند ثبت، 
تائید و انتقــال چک در ســامانه صیاد را به 
صورت اختیاری انجام دهند. در حال حاضر 
این امکان از طریق برنامک هــای موبایلی 
که فهرســت آنها در تارنمای شرکت شبکه 
الکترونیک پرداخت کارت )شاپرک( منتشر 
می شود، فراهم اســت.با توجه به اختیاری 
بودن این امر تا اطــالع ثانوی، تمام چک ها 
کمافی سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه 
در شبکه بانکی کشــور پذیرش و پردازش 
خواهند شــد.الزم به ذکر اســت با توجه به 
اختیاری بودن فرایند ثبت چک در سامانه 
یادشده، انتقال چک کمافی سابق از طریق 
ظهرنویســی با ذکر هویــت گیرنده جدید 
معتبر خواهد بــود. همچنیــن چک های 
کنونی می توانند در وجــه حامل نیز صادر 

شوند.
-ثبت، تایید و انتقال چک در ســامانه صیاد 
با اســتفاده از برنامک هــای موبایلی حوزه 

پرداخت:
با توجه به در دســترس بودن برنامک های 
حوزه پرداخت، خدمــات پرکاربرد از قبیل 
امکان ثبــت چــک )متعلق به هــر یک از 

بانک هــا(، تایید چک )چکی کــه کاربر به 
عنوان ذی نفــع قصد دریافــت آن را دارد و 
نیاز اســت تا پیش از دریافت فیزیک چک، 
مندرجات آن را اســتعالم کرده و با فیزیک 
چک تطبیق دهد( و هم چنین انتقال چک، 
توسط برنامک های یاد شده ارائه می شوند. 
الزم بــه ذکر اســت، نیازی بــه انجام هیچ 
اقدامی از جانب بانک، برای دسترســی به 
برنامک های یاد شــده وجود نداشته و افراد 
می توانند برنامک های فوق را دانلود و مورد 
اســتفاده قرار دهند. هم چنین خاطر نشان 
می سازد، برنامک های حوزه پرداخت صرفاً 
امکان ارائــه خدمت به مشــتریان حقیقی 
و حســاب های انفرادی را دارا می باشــند. 
)مجموعــه برنامک های قابل اســتفاده در 
این حوزه از طریق وب سایت شرکت شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شــاپرک( به 
نشانی www.shaparak.ir قابل دریافت 

و نصب می باشد(.
- فرایندهــای مرتبــط با چک در ســامانه 

صیاد:
1. ثبت چک:

پــس از درج مندرجات چــک در برگ آن، 
صادر کننده به یکی از ابزارهای دسترســی 
به سامانه صیاد مراجعه کرده و  سپس اقدام 
به ورود اطالعات چــک و اطالعات هویتی 
ذینفع/ذینفعان می کند. الزم به ذکر اســت 
این مرحله به عنوان ثبــت اولیه چک تلقی 
شــده و ثبت نهایی چک در ســامانه صیاد 
مســتلزم تایید دریافت چک توسط ذینفع 

آن می باشد.

خالصه اقدامات مذکور به شرح زیر است:
ثبت مندرجات شــامل تاریخ سررســید، 
مبلغ، اطالعــات هویتی ذینفــع و بابت در 

برگ چک
 مراجعه بــه یکی از ابزارهای دسترســی به 
ســامانه صیاد از طریــق تلفن همراهی که 
ســیم کارت آن متعلق به صادرکننده چک 

است
 احراز هویــت از طریق یکــی از کارت های 
بانکی صادر شده از ســوی بانکی که دسته 

چک وی را صادر کرده است
 ورود مندرجات چک در سامانه صیاد

 تایید و ثبت اولیه چک
2. اســتعالم و تاییــد دریافت چک 

)توسط ذینفع(
با توجه به اینکه ثبــت نهایی چک منوط به 
اســتعالم و تطبیق مندرجــات برگ چک 
با اطالعــات ثبت شــده در ســامانه صیاد 
می باشــد، گیرنده چک با در دست داشتن 
برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد:

 مراجعه بــه یکی از ابزارهای دسترســی به 
ســامانه صیاد از طریــق تلفن همراهی که 
ســیم کارت آن متعلق به گیرنده چک است 
)لزومی به یکسان بودن ابزار مورد استفاده 
توســط صادرکننــده و تاییدکننده چک 

وجود ندارد(
 احراز هویت از طریــق هریک از کارت های 

بانکی متعلق به شخص
 اســتعالم و تطبیق مندرجــات برگ چک 
شــامل تاریخ سررســید، مبلغ، اطالعات 

هویتی ذینفع و بابت
 تایید یا رد چک براســاس انطبــاق یا عدم 

انطباق مندرجات
در صورت تایید چک: چک در وضعیت ثبت 
نهایی تلقی گردیده و قابلیت نقد شــدن در 

سررسید را خواهد داشت.
در صورت رد چک: ذینفــع ضمن انتخاب 
حداقل یکــی از دالیل مندرج در ســامانه، 
می بایســت فیزیک چک را به صادرکننده/

انتقال دهنده عودت دهد.
3. انتقال چک

در قانون جدید چک پشت نویســی با درج 
اطالعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین 
شده است. براین اساس، مراحل زیر توسط 

انتقال دهنده چک می بایست انجام گیرد:
 مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه 
صیاد از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن 

متعلق به انتقال دهنده چک است
 احراز هویت از طریــق هریک از کارت های 

بانکی متعلق به شخص
 ورود اطالعات برگ چــک متعلق به انتقال 

دهنده در سامانه صیاد
ورود اطالعات مربوط به قلم اطالعاتی بابت 

و هویت ذینفع جدید چک)انتقال گیرنده(
 تایید و ثبت اولیه انتقال چک

4. اســتعالم وضعیــت اعتبــاری 
صادرکننده چک

این ســرویس، هماننــد گذشــته، امکان 
اســتعالم وضعیت اعتبــاری صادرکننده 
چــک از طریــق ورود شناســه ١۶ رقمی 
صیادی برگ چک را فراهم می کند. عالوه بر 
ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد، خدمت 
مذکــور از طریق روش های قابــل دریافت 

می باشد:
1- پورتال بانک مرکزی

از طریق مراجعه به پایگاه اطالع رســانی این 
بانک بــه نشــانی www.cbi.ir و با مراجعه 
به صفحه اســتعالم وضعیــت اعتباری چک 
صیادی، از طریق ارسال شناسه استعالم ١۶ 
رقمی مندرج در چک های صیادی، نسبت به 
وضعیت اعتباری کلی صادرکننده چک از نظر 
تعداد و مبلغ چک های برگشتی رفع سوء اثر 
نشده نزد شبکه بانک مطلع شوند. الزم به ذکر 
است، این اطالعات در قالب دسته بندی هایی 
که شــرح جزئیات آن ها در تارنمای این بانک 

موجود است، ارائه می شود.
2- سامانه پیامکی 701701

ســامانه پیامکی ۷٠١۷٠١ امکان استعالم 
وضعیت اعتباری کلی شخص صادرکننده 
چک، شامل دسته ای که وی بر اساس تعداد 
و مبلغ چک های برگشــتی رفع ســوء اثر 

نشده، در آن قرار می گیرد را اعالم می کند.
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آیا ارزهای دیجیتال مقصر خاموشی ها هستند؟

خریــدار   اســتخراج ارزهــای مجــازی بــا 
توجه به پایین بــودن نرخ برق در کشــورمان و 
افزایش نرخ جهانــی آن جذابیت زیــادی برای 
استخراج کنندگان دارد، به گونه ای که این روزها 
تعداد اســتخراج کنندگان )مجــاز و غیرمجاز( 
ارزهای دیجیتال افزایش یافتــه که همین امر به 

مصرف بیشتر برق منجر شده است.
 به فرایند اســتخراج ارزهــای دیجیتال، صنعت 
»ماینینگ« و به مراکز تولید ایــن ارزها، مزرعه 
یا »فارم« گفته می شــود. در صنعــت ماینینگ، 
نفت و گاز به انرژی بــرق و در نهایت به محصول 
ارز دیجیتال تبدیل می شــود که بــه عنوان یک 
پول مجازی می توان برای مبــادالت مالی از آن 
استفاده کرد.موضوع ماینینگ )استخراج ارزهای 
مجازی( که موضوعی ناشــناخته در کشــور به 
شــمار می رود، در روزهای اخیربه دلیل نگرانی از 
افزایش مصرف برق و احتمــال کمبود این حامل 
انرژی مــورد توجه قــرار گرفته اســت.مصرف 
باالی برق توسط دســتگاه های استخراج ارزهای 
دیجیتال و مجازی، همواره تهدیدی برای صنعت 
برق به شمار می رفته اســت،  البته گفته میشود 
این تهدید بیشــتر از سمت اســتخراج کنندگان 
غیرمجاز ارزهای مجازی اســت تا کسانی که به 

صورت مجاز اقدام به این کار می کنند.

وزارت نیرو و ارزهای دیجیتال
ســخنگوی صنعت بــرق در این باره مــی گوید: 
وزارت نیرو خود را برای تامین بــرق مراکز مجاز 
اســتخراج رمز ارز متعهد می داند و در عین حال 
از همه راهکارها برای شناسایی استفاده کنندگان 
غیرمجاز از برق نیز بهره می گیــرد.در عین حال 
ســخنگوی صنعت برق بــا بیان اینکــه مصرف 
غیرمجاز برق توسط اســتخراج کنندگان ارزهای 
مجــازی از عوامل افزایش مصرف برق در کشــور 
اســت، گفت: بیش از ٣٠٠ مگاوات برق غیر مجاز 
توسط استخراج کنندگان ارزهای مجازی مصرف 
می شــود.»مصطفی رجبی مشــهدی«  پیش از 
این گفته بــود: باال رفتن نرخ بیــت کوین که یک 
زمان هشــت هزار دالر بود و اکنون به بیش از ٣٠ 
هزار دالر رسیده ســبب افزایش تعداد استخراج 
کنندگان شــده اســت.وی افــزود: ارزانی نرخ 
برق در کشــورمان نیز عامل دیگــری در افزایش 

عالقمندان به استخراج رمز ارزها شده است.

مصرف 72 هزار کیلوات برق برای تولید هر 
واحد بیت کوین

برآورد شــده که برای تولید هر واحد ارز مجازی 
»بیت کوین« نیاز به مصرف ۷٢ هــزار کیلووات 
برق اســت، یعنی برای تولید هر واحد از این نوع 
ارز مجازی، به اندازه مصرف ٢٨ مشــترک، برق 

استفاده می شود.
از طرفی، قیمت ارزان برق در ایران در مقایســه 
با سایر کشــورها باعث شده تا ســرمایه گذاری 
گســترده ای توســط داخلی و خارجی ها در این 
صنعت نوپا، پرمصــرف و پرابهام در کشــورمان 
انجام و هــزاران دســتگاه ماینر )اســتخراج( به 

صورت قاچاق و غیرقانونی روانه کشورمان شود.
از طرف دیگر، افزایش روز افــزون قیمت این نوع 
ارز، پای تعداد بیشــتری از افراد را برای استخراج 
رمز ارز به این صنعت باز کرده و همین امر ســبب 
شــده عده ای مقصر اصلی افزایــش مصرف برق 
این روزهای کشور را اســتخراج  کنندگان رمزارز 
ها بدانند و بخشــی از افزایش آالیندگی هوا را به 
آنها نســبت دهند.واین درحالی است که متولی 
اصلی برق کشور مان فقط کســانی که به صورت 
غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارزها استفاده 

می کنند مقصر می داند.

داستان رمزارزها و برق از کجا شروع شد
فروردیــن مــاه ١٣٩۷ بــود کــه »محمودرضا 
حقی فام« معاون وقت هماهنگی توزیع شــرکت 
مادرتخصصی تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایران)توانیر( در پاســخ به پیگیری های خبرنگار 
ایرنا بــه فعالیــت تولیدکنندگان بیــن المللی 
ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین 
بودن تعرفه برق در ایران، موجب اســتقبال این 
تولیدکنندگان شده اســت.وی افزود: تالش می 

شود با توجه به فعالیت تولیدکنندگان ارز مجازی 
بین المللی - از جملــه تولیدکنندگان چینی - در 

کشور، تعیین تعرفه مجزا برای آنان صورت گیرد.
حقی فام با اشاره به به یارانه دار بودن برق در کشور 
که باعث افزایش فعالیــت این تولیدکنندگان ارز 
مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور 
بیشــتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین المللی با 
توجه به نرخ پایین برق و اســتفاده بیش از حد از 
برق است.این مقام مســوول خاطرنشان ساخت: 
تعیین تعرفه صنعتــی و یا صادراتــی دو راهکار 
پیشنهادی اســت تا بتوان مصرف این مشتریان 
را مدیریــت کرد.»همایــون حائــری« معاون 
برق و انرژی وزیر نیرو نیز همان روزها در پاســخ 
به خبرنــگار اقتصــادی ایرنا گفت: بــرق ارزان، 
اســتخراج کنندگان ارز مجازی را به کشــورمان 
کشانده است که افزایش بیش از حد آنها می تواند 
به ضرر صنعت برق باشــد.وی بابیان اینکه برای 
تولید هر واحد ارز مجازی »بیــت کوین« نیاز به 
مصرف ۷٢ هزار کیلووات برق اســت، گفت: برای 
تولید هر واحــد از این نوع ارز مجــازی، به اندازه 
مصرف ٢٨ مشترک، برق اســتفاده می شود که 
ادامه چنین روندی خطرناک است.حائری افزود: 
اگر روند این استخراج ارزهای دیجیتال به همین 
نحو ادامه یابد پیش بینی می شــود مصرف آنها به 

بیش از ٢ هزار مگاوات برسد.

جستجوی برق ارزان در گاوداری ها و 
زمین های کشاورزی

با وجود هشــدارها، همچنان استخراج کنندگان 
داخلی و خارجی ارزهــای دیجیتال تالش کردند 
که حضور خود در ایــران را تقویت کنند؛ در واقع، 
سود سرشار و ارزانی برق در کشــورمان به گفته 
متولیان و دســت اندرکاران صنعــت برق، پای 
اســتخراج کنندگان ارزهای دیجیتال داخلی و 
بین المللی را به گاوداری ها، زمین های کشاورزی 
و مزارع باز کرد.اســتخراج ارزهای مجازی نیاز به 
اســتفاده از برق ارزان قیمت دارد تا حاشیه سود 
را برای استخراج کنندگان افزایش دهد، از طرف 
دیگر افزایــش قیمت جهانی ارزهــای دیجیتال 
سبب شده بود تعداد کسانی که می خواهند از این 
بازار برای خود کســب درآمدی داشته باشند روز 

به روز افزایش یابد.

ادعای استخراج کنندگان ارزهای 
دیجیتال:مصرف برق ماینینگ کمتر از 

اتالف شبکه
استخراج بیت کوین چقدر برق مصرف می کند؟ 
عضو هیأت مدیــره انجمن بالکچیــن می گوید: 
متأســفانه بایــد بگویم اگــر همیــن االن کل 
بیت کوینرها و ماینرهای دنیــا را در تهران جمع 
کنیم و آنها شــروع به کار کنند، برقی که مصرف 
می کنند چیزی کمتر از اتالف برقی اســت که در 

شبکه توزیع برق ایران رخ می دهد.
حامیان اســتخراج بیت کوین، ادعــا می کنند: 
ظرفیت شــبکه برق ایــران ١٠٠ هــزار مگاوات 
است. بارها اعالم شده که چیزی حدود ١٠ درصد 
از انرژی برق در شــبکه توزیع اتالف می شــود. 
این در حالی اســت که تمام ماینرها اگر در ایران 
کارشان را شــروع کنند، هفت هزار مگاوات برق 
مصرف می کنند، چیزی کمتــر از آن ١٠ درصد.
حتی گفته می شــود، طی ١٠ ســال گذشته کل 
انرژی که در دنیا صرف ماینر بیت کوین شــده از 
انرژی که ماشین های آمریکا طی سه روز مصرف 

می کنند کمتر است.
تا چند ســال قبل، ســی پی یوها )cpu( بار اصلی 
ماینینــگ را بــه دوش می کشــیدند تــا اینکه 
مهندســان شــروع کردند به ســاخت تراشــه 
الکترونیکــی که صرفــاً مخصوص محاســبات 
بیت کویــن اســت. ASIC مدار یک جاشــده 
مخصوص یک محاســبه ریاضی خاص اســت با 
قدرتی بیشــتر از ســی پی یوها تعداد بیت کوین 

بیشتری را در زمان اندک، استخراج می کند.
زمانی که این تراشــه ها به بازار آمــد، ماینینگ 
بیش از گذشــته به عنوان یک صنعت شــناخته 
شد. اکنون دستگاه های ماینر را می سازند، داخل 
آن تراشــه قرار می دهند و آن قدر از آن استفاده 
می کنند تا بسوزد و از کار بیفتد. یک دستگاه اگر 

٢۴ ساعت روز را در مکان مناسب و هوای مطلوب 
کار کند،  حدود سه سال قابل استفاده است.

البته ممکن است یک ماینر حتی قبل از سوختن 
تراشــه اصلی یا نقص فنی هم غیر قابل استفاده 
شــود و این زمانی اســت که نســبت بهای برق 
مصرفی به بهای رمزارز اســتخراج شده، کمتر از 
یک یا نزدیک آن شــود. در این موارد به انتخاب 
سیاســتگذار پروژه، ماینر موقتاً یــا برای همواره 

خاموش می شود.

خوب یا بد مزارع بیت کوین
کســی نمی تواند بگوید راه اندازی مــزارع بیت 
کوین در ایران کاماًل درست اســت یا غلط؟ قطعاً 
پاسخ این سوال به نحوه رشد این صنعت در ایران 
برمی گردد. »محمد نیکزاد« یــک فعال صنعت 
ماینینگ معتقد اســت ماینینگ هــم خوبی ها و 
بدی های مربوط به خودش را دارد. مثاًل اســلحه 
گرم است. هر کشــوری باید برای دفاع از خودش 
آن را داشته باشــد، اما اینکه چطور استفاده کند 
نیز مهم است.اگر در ایران هر کسی در خانه خود 
بخواهد این کار را توسعه دهد، قطعاً موفقیتی در 
کار نخواهد بود. اما اگر به شکل صنعت به آن نگاه 
شــود و در ابعاد بزرگ آن را شروع کنند، می تواند 

منجر به اقتصادی شدن ماینینگ در ایران شود.
نیکزاد بــا بیان اینکــه ماینینگ باعــث باالنس 
کردن شبکه برق می شــود، افزود: در شبکه برق 
چه تولیــد چه توزیــع چه مصــرف، وضعیت به 
شکلی اســت که نمی توان برق اضافی را ذخیره 
کرد. اگر شــبکه ١٠٠ واحد برق تولیــد کند، اما 
مردم صرفاً ٨٠ واحد را مصــرف کنند، ٢٠ واحد 
باقی مانده را نمی توان انبــار کرد، اما گر مزرعه ای 
که کنار نیروگاه برق باشــد می تواند از این ســر 
ریز انرژی اســتفاده کند.گاهی اوقات نمی شــود 
توربیــن را خاموش کــرد چون روشــن کردن 
دوباره آن انرژی بیشــتری از زمان خاموشی اش 
نیاز دارد. به این شکل اســت که می توان در کنار 
سدها و نیروگاه های انرژی، مزرعه های ماینینگ 

راه اندازی کرد تا از سر ریز انرژی استفاده کنند.
»محمد شــرقی« دبیر انجمــن بالکچین ایران 
درباره ادعاهای مطرح شــده مبنی بر افزایش بی 
رویه مصرف برق کشور توســط مزارع استخراج 
ارزهای دیجیتال می گوید: ســاماندهی و توسعه 
مزارع اســتخراج ارزهای مجازی نــه تنها باعث 
افزایش مصرف برق کشور نشده، بلکه در صورت 
ســاماندهی و توســعه شــهرک های ماینینگ 
می توان از آن برای احــداث نیروگاه های جدید، 
پرداخت بدهی های سنگین این صنعت، کاهش 
اتالف انتقال و توسعه شــبکه برق کشور استفاده 

کرد.

مزیت های استفاده از ارزهای مجازی در 
زمان تحریم

دبیر انجمن بالکچین ایــران پیش از این در گفت 
وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود: کشورمان 
که از یکســو دچار تحریم اســت و از سوی دیگر 
دارای حجــم گســترده واردات و صــادرات که 
می توانــد بخشــی از کمبــود ارز را از این طریق 

جبران کرده و تا حدی تحریم ها را دور بزند.
محمد شــرقی خاطر نشــان کرد: در بسیاری از 
کشــورهای اروپایی، آســیایی، آفریقایی و حتی 
آمریکایی برخــی ارزهای مجازی به رســمیت 
شــناخته شــده اند که می توان به جــای مبادله 
مســتقیم از طریق بانک ها با اســتفاده از این نوع 
ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین 

کاال کرد.
دبیر انجمن بالکچین ایران ادامه داد: برای اینکه 
ایران بتواند از رمز ارزها بــرای دور زدن تحریم و 
مبادالت بین المللی استفاده کند باید این ارزها را 
داشته باشد که برای دسترســی به آنها یا باید این 
ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به 

تولید آنها در داخل )ماینینگ( اقدام کند.
وی افــزود: خرید ارزهــای دیجیتــال از طریق 
فروشــنده های خارجی، محدودیت های دارد و 
باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشــور می شود، 
اما اســتخراج این نوع ارزها در داخل نــه تنها از 
خروج پول از کشــور جلوگیری کرده بلکه باعث 

ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز می شود.

وزهای آینده باشیم؟ منتظر خاموشی در ر
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: اگر مردم تنها ١٠ درصد در مصرف 
برق و گاز صرفه جویی داشته باشند دیگر شاهد خاموشی نخواهیم بود 
و خط قرمز صنعت برق عدم اعمال خاموشی برنامه ریزی شده به بخش 

خانگی و بیمارستان ها است.
مصطفی رجبی مشــهدی با بیان اینکه علی رغم همکاری های وزارت 
نفت در تامین گاز، نیروگاه هــا به دلیل افزایش مصــرف برق و گاز در 
بخش خانگی و تجــاری  با محدودیت هایی در تامین ســوخت مواجه 
شدند، اظهار کرد: علت اینکه نتوانستیم خاموشی برق را اطالع رسانی 

کنیم این بود که خاموشی ها مقطعی و غیر قابل پیش بینی بودند.
رجبی  مشهدی افزود: اگر مشــترکان در مصرف برق و گاز صرفه جویی 

داشته باشند مشکل حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشــترکان می توانند تنها با ١٠ درصد صرفه جویی و 
ایجاد راهکارهای ساده در گذر از این شــرایط همکاری داشته باشند، 
تصریح کرد: خاموش کردن روشنایی های غیر ضروری و مواردی از این 

قبیل می تواند در صرفه جویی سوخت به ما کمک کند.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه هدف صنعت برق عدم اعمال 
خاموشی به بخش خانگی است، گفت: این اتفاق اجتناب ناپذیر بود و در 

تهران و برخی از مناطق کشور محدودیت هایی اعمال شد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه خط قرمز ما عدم خاموشی به بخش خانگی 
و مراکز حســاس نظیر بیمارستان هاســت و در عین حال از مردم می 
خواهیم صرفه جویی کنند، اظهار کرد: برای عبور از این شــرایط برنامه 

هایی برای محدودیت مشترکان پر مصرف در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت رمزارزهای غیر مجاز را شناسایی میکنیم 
و با آن ها برخورد جدی خواهیم کرد، گفــت: در مجموع باید گفت که 
تعداد استخراج کنندگان رمز ارز چندان نیست و اگرچه تاثیر چندانی 

در این شرایط ندارند ولی حتما محدود خواهند شد.
سخنگوی صنعت برق کشــور با بیان اینکه مردم با کاهش مصرف گاز 
و برق به ما کمک کنند اظهار کرد: تالش ما رفع شــرایط فعلی اســت و 

اکنون نیازمند همکاری مردم برای حل این مساله هستیم. 
رجبی مشــهدی با بیان اینکــه در شــرایط فعلی ٢٠ هــزار مگاوات 
از ظرفیت فعلــی نیروگاه ها به دلیــل عدم نیاز و یا تعمیــرات خارج از 
سرویس است، گفت: در صنعت برق سوخت گاز و گازوییل را تبدیل به 
برق میکنیم و اگر مردم صرفه جویی داشــته باشند می توانیم سوخت 

بیشتری دریافت و برق تولید کنیم.
به گفته وی هیچ بنایی بر ادامه خاموشــی ها نیست و تمام تالش ما رفع 
خاموشی های فعلی است و امیدواریم با همکاری مردم این مشکل حل 

شود.

وزیر نفت: 
دلیل کمبود گاز افزایش مصرف خانگی است

وزیر نفت با بیان اینکه پارس جنوبی امســال نســبت به سال گذشته 
حدود ۶۴میلیون مترمکعب افزایش تولید داشــته است، دلیل کمبود 

گاز را افزایش مصرف خانگی عنوان کرد.
 بیژن نامدار زنگنه وزیــر نفت به دالیل کمبود گاز در زمســتان جاری 
اشــاره کرد و گفت: دلیل چالش گازی ایجاد شــده در زمستان جاری 
افزایش مصرف خانگی اســت نه افت فشــار مخزن میدان گازی پارس 

جنوبی.
وی با بیان اینکه مخزن میدان گزاری پارس جنوبی افت فشــار نداشته 
است و امسال نسبت به ســال گذشــته حدود ۶۴ میلیون مترمکعب 

)یعنی به اندازه دو و نیم فاز پارس جنوبی( افزایش تولید داشتیم.
طبق اعــالم خانه ملت، وزیر نفت بــا بیان اینکه هیــچ تولیدکننده ای 
نمی تواند ١٢ تا ١٣ درصد رشــد مصرف گاز را جوابگو باشد، ادامه داد: 
هیچ تولیدکننده ای نمی تواند چنین رشــد شتابات مصرف را پاسخگو 
باشد بنابراین کنترل مصرف تنها راه جلوگیری از کمبود گاز است البته 

نه آنکه رفاه مردم آسیب ببیند بلکه فقط مصرف کنترل شود.

وزیر نیرو مطرح کرد
همکاری اقتصادی ایران و عراق با حضور بخش 

خصوصی دو کشور

وزیر نیرو گفت: اصل موضوع، همکاری اقتصادی بین کشورهای ایران 
و عراق اســت که به تحرک و توســعه فعالیت بخش های خصوصی دو 
کشور وابســته اســت.رضا اردکانیان، در حاشــیه چهارمین اجالس 
مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و عراق در جمع خبرنگاران 
گفت: عراق کشــور در حال توسعه اســت و زمینه های متعددی برای 
فعالیت های عمرانی دارد که می توانند در طرح های عمرانی مشــارکت 
کنند البته در حال حاضر شــرکت های ایرانی در عراق فعال هســتند 
که همکاری هایی نیز با طرف عراقی دارند.وی افزود: صندوق مشترک 
همکاری، برای تعامل خوب دو کشور پیشنهاد شده که ترتیبات آن باید 
مورد بررسی دو کشــور قرار گیرد، اما به هر حال شــروع خوبی است و 

می تواند پشتوانه مناسبی برای اجرای طرح ها باشد.
وزیر نیرو همچنین از ارائه پیشــنهاد بازسازی صنعت برق عراق توسط 

طرف ایرانی به وزارت برق عراق، خبر داد.
به گفته این مقام مســئول هم اکنون دو قرارداد صــادرات برق و گاز از 
ایران به کشــور عراق داریم و البته پیشــنهاد متعددی نیز در خصوص 
بازسازی صنعت برق عراق از سوی ایران به وزارت برق این کشور، ارسال 
شده است که منتظر پاسخ آن ها هســتیم. سعی ما این است که با توجه 
به شــرایط و مقررات، پایبند به تعهدات خود باشــیم و هم اکنون نیز 
توافقات خوبی با وزارت برق عراق و مقامات بانکی انجام شــده است که 

در حال حرکت به سمت آن جلسه هستیم.

برق ۴ نهاد دولتی در تهران قطع شد
 با هدف تامین برق مورد نیاز بخش خانگی برق چهار ســازمان دولتی 
شهر تهران که همکاری الزم را در کاهش مصرف برق نداشتند، توسط 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قطع شد.
 »حمیدرضــا منصــوری« معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این زمینــه گفت: به دنبال 
اطالع رسانی های انجام شــده مبنی بر ضرورت همکاری دستگاه های 
اجرایی و اداره های شــهر تهران در مدیریت بار و کاهش فشار بر شبکه 
تامین انرژی کشــور و پس از رصد هوشــمند بار مصرفــی اداره های 
پایتخت، امروز نیز برق دســتگاه هایی که همکاری الزم را در مدیریت 

مصرف برق نداشتند قطع شد.
وی با تاکید بر اینکه رصد مصــرف برق اداره ها به شــکل روزانه انجام 
می شود، گفت: امروز، برق سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ورزش 
و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف 

عملکرد در کاهش مصرف، از راه دور قطع شد.

انرژی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پاسخ داد

آیا چینی ها باعث خاموشی برق ایران هستند؟
رئیس اتاق بازرگانــی ایران و چین می گوید، مخالفــان افزایش روابط 
تجاری دو کشــور از هر اتفاق و چالشی اســتفاده می کنند تا مشکالت 

ایران را به بر گردن چینی ها بیندازند.
مجیدرضا حریــری اظهار کرد: در صــادرات محصــوالت یا خدمات 
اقتصادی، یک اصل بســیار مهم وجــود دارد. در صورتی که نیاز داخل 
تامین شــده باشــد، اینکه یک کاالیی با قیمتی جهانی به یک کشــور 
خارجی فروخته شده و سودی قابل قبول به وجود بیاورد، صادرات این 
محصول ممکن و به صرفــه خواهد بود، حال روش هــای این صادرات 
می تواند متفاوت باشد.وی درباره شرایط صادرات در صنعت برق ایران، 
بیان کرد: در این رابطه ابتدا باید کارشناســان این حوزه اعالم کنند که 
تا چه میزان ظرفیــت صادرات برق وجــود دارد و در صورت تامین نیاز 
داخل، چه قدر می توان به صادرات امید داشــت. پس از آن باید در نظر 
داشت که چه صادرات مســتقیم برق و چه فعال کردن مزارع استخراج 
بیت کوین، هر دو نوعی صادرات برق به شــمار می روند، با تاکید بر این 
اصل مهم که قیمت ارائه برق با نرخ های جهانی ســازگار بوده و سودی 

قابل قبول نصیب کشور کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیــان اینکه اصلی ترین علت بر هم 
ریختن شــرایط در تامین برق و قطعی آن عدم شــفافیت است، گفت: 
متاسفانه ما به شکل دقیق اطالع رســانی نکرده ایم که میزان ظرفیت 
تولید برق چگونه است، ســوخت نیروگاه ها چگونه تامین می شود، در 
صورت صادرات چه میزان از برق به شــکل مستقیم صادر می شود و در 
صورت ســرمایه گذاری خارجی ها در حوزه بیت کویــن این قراردادها 
چگونه و با چه نرخی نهایی شــده اســت؟ وقتی این سواالت با پاسخی 
دقیق مواجه نشود، با هر اتفاق جدید، موجی از نگرانی و انتقاد جامعه را 
فرا می گیرد و مردم حق دارند راجع به مسائلی که به آنها توضیحی ارائه 

نشده، با دیده تردید نگاه کنند.
حریری در پاسخ به این ســوال که آیا مصرف باالی برق یک مزرعه بیت 
کوین چینی باعث خاموشــی های اخیر برق ایران شده، توضیح داد: در 
وهله اول باید این سوال را پرسید که آیا امکان آنکه یک شرکت خارجی 
به ایران آمده و در حوزه ای فعالیــت اقتصادی خود را آغاز کند اما دولت 
در جریان آن نباشد و قراردادی در این زمینه منعقد نشود وجود دارد؟ 
قطعا این طور نیست. همانطور که در سال های گذشته نیز مطرح شده 
بود، بحث جذب و ورود ســرمایه گذاران در حوزه بیــت کوین به ایران 
اعالم شد و احتماال پیگیری شده اســت.به گفته وی، چیزی که امروز 
قطعی به نظر می رسد این اســت که بحث استخراج بیت کوین در ایران 
امروز از سوی شــرکت ها و افراد مختلف در حال اجراست و اینکه صرفا 
یک شــرکت چینی را محور این موضوع در نظر بگیریم قطعا از واقعیت 
بسیار به دور است. شــرکت های خارجی برای ورود به ایران مجوزهای 
الزم را از دولت می گیرند و با توجه بــه معامله خارجی، قطعا نرخ انرژی 
آنها بــا قیمت های بین المللی محاســبه می شــود و با شــفاف کردن 
اطالعات و ارائه جزییات از ســوی مســئوالن که چه تعداد اســتخراج 
کننده بیت کوین و از ســوی چــه افراد یا شــرکت هایی در ایران فعال 

است، قطعا سواالت و ابهام های جامعه برطرف خواهد شد.
حریری با انتقاد از کســانی که به دنبال افزایش اختــالف میان ایران و 
چین و کاهش همکاری های دوجانبه هستند، تشــریح کرد: اینکه هر 
اتفاقی در ایــران رخ می دهد ناگهان در یک حرکت گســترده، گروهی 
تالش می کنند انگشــت اتهــام را به ســمت چین بگیرند، بســیار از 
واقعیت ها به دور است. اینکه در ایران قطعی برق داریم و ناگهان فیلمی 
عجیب از زیرســاخت های یک شرکت چینی منتشــر شده و یک موج 
رســانه ای نیز در این زمینه به راه می افتد، نشــان دهنده آن است که 

گروهی به دنبال ضربه زدن به این همکاری های دو جانبه هستند.
وی خاطرنشان کرد: این صحبت که اســتراتژی کالن چین، استخراج 
رمزارز است درست نیســت زیرا این فضا همچنان بسیار محدود است 
اما از تمام اســتخراج هایی که تا کنون انجام شــده، براوردها می گوید 
که حدود ۶٠ درصد مربوط به شرکت های چینی بوده و دولت چین در 
حوزه یوان دیجیتال نیز فعالیت های جدی داشته است که نشان دهنده 
قدرت گرفتن این کشــور در عرصه های نوین اقتصادی است اما اگر بنا 
باشد یک شــرکت چینی در ایران فعالیت کند، قطعا مجوزهای الزم را 
از دولت دریافت کرده و با شــفاف کردن این مجوزها، قطعا بخشــی از 

دغدغه ها برطرف خواهد شد و اجازه جوسازی نیز داده نمی شود.

وزیر صمت خبر داد
واردات برنج از پاکستان در مقابل صادرات برق

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مقابل صادرات برق به پاکستان، 
می  توانیم از این کشــور برنج وارد کنیم که این مهم منتظر تصویب در 

دستگاه های مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزی این کشور است.
 به نقــل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، علیرضا رزم حســینی در 
گفت وگوی تلفنی بــا عبدالرزاق داوود، مشــاور نخســت وزیر و وزیر 
صنعت، بازرگانی، نســاجی، تولید و ســرمایه گذاری پاکستان با ابراز 
خرسندی از بازگشایی مرز ریمدان- گبد بر گسترش فعالیت های این 
مرز، برای توسعه مراودات تجاری و همکاری های میان دو کشور تاکید 

کرد.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت ضمن درخواســت بــرای برگزاری هر 
چه زودتر نهمین نشســت کمیته مشترک تجاری دو کشــور ایران و 
پاکســتان، برای حضور عبدالــرزاق داوود در نهمین نشســت کمیته 
مشــترک تجاری دو کشــور در تهران، ابراز امیدواری کــرد و افزود: 
با امضای تفاهــم نامه ها و توافقنامه های مشــترک در این نشســت، 

همکاری های میان دو کشور توسعه خواهد یافت.
وی با اشــاره به مصوبات مربوط به مبادالت مرزی در مجلس شــورای 
اســالمی ایران عالقه منــدی کشــورمان را برای توســعه مبادالت با 

پاکستان در حوزه مرزها اعالم کرد.
رزم حسینی همچنین با اشاره به بازگشایی مرز ریمدان-گبد به عنوان 
دومین مرز رســمی میان دو کشــور ابراز امیدواری کرد کــه با توافق 
طرفین به زودی شــاهد گشــایش مرز سوم میان دو کشــور و توسعه 

مراودات بیشتر نیز باشیم.
رزم حســینی تأکید کرد که با برگــزاری نهمین کمیته مشــترک و 

رایزنی های انجام شده، مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد نهایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشــورمان همچنین با اشاره به مذاکرات 
قبلی در خصوص تهاتر کاال میان دو کشــور، گفت: در مقابل صادرات 
برق، از کشور پاکســتان برنج می توانیم وارد کنیم که این مهم منتظر 
تصویب در دستگاه های مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزی این 
کشور است.رزم حسینی با یادآوری ظرفیت تجار توانمند در پاکستان، 
آمادگی کشورمان را برای دعوت از ســرمایه گذاران و تجار پاکستانی 
برای ســرمایه گذاری در مرز میرجاوه یا مناطق آزادی همانند چابهار 

اعالم کرد.

تولید


