
گروه معیشت  باج�ه تحلیلگ��ران پش�ت  و  کارشناس��ان 
اقتصادی کشور در شرایط کنونی کشور که از آن به 
عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند براین اعتقادند که  
کنترل حجم نقدینگی سرگردان که در حال حاضر 
به بی��ش از یک هزار و 800میلیارد تومان رس��یده 
است و در پی آن کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری  به 
عنوان اصلی ترین اقداماتی هستند که دولت باید در 

فهرست اولویت های کاری خود قرار دهد. 
اما دربین این حجم کار اولویت دار ،متولیان دولتی 
به این باور رس��یدند که اصلی ترین  کاری که می 
توانن��د دراین برهه انجام دهند چیزی نیس��ت جز 
حذف صفر از پول ملی ،اقدامی که س��یزده س��ال 
است که مطرح می شود  و حرف آن بر سر زبان ها 
می افتد اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. 
هفته گذش��ته با تصویب این مهم در هیات دولت 
گویی زمینه های اجرای این طرح تقویت ش��ده و 
متولیان  در نظر دارند تا همت کرده و این مهم را 

بعد از 13 سال به سرمنزل مقصود برسانند. 
در میان بی نهایت نقطه نظری که دراین خصوص 
وجود دارد اما گوی��ی صدای معترضان و مخالفان 
این طرح به مراتب بلندتر و بیشتر است و همه این 
افراد متفق القول هس��تندکه  این طرح و اجرایی 
شدن آن آن قدرها هم که دولت فکر میکند طرح 
اولویت داری نیس��ت و بیش از آنکه به نفع اقتصاد 
و معیش��ت مردم باش��د  ،تنها اقدامی برای  پاک 
کردن صورت مس��اله اس��ت و تامادام��ی که نرخ 
تورم و نقدینگی کنترال نشده باشد؛اجرای چنین 

طرحی نمی تواند اثر بخش باشد.  
طرحی دراولویت آخر

البت��ه ای��ن حج��م مخالف��ت ه��ا تنها از س��وی 
کارشناسان نبوده و بهارستانی ها نیز همراه با آنها 

معتقدند که مشکالت و 
به  اقتصادی  معض��الت 
حدی هست که  حذف 
آن  اولوی��ت  در  صف��ر 
قرار ن��دارد ،آن هم در 
شرایطی که هنوز مدل 
عملیاتی مشخصی برای 
آن تعری��ف و اجرای��ی 
نشده اس��ت ،نمی تواند 
اولوی��ت کاری اقتص��اد 

کشور باشد.
کارشناس��ان  اعتقاد  به 
و تحلیلگ��ران اقتصادی 
این طرح   اجرایی شدن 
مص��داق  ش��رایطی  در 
ک��ه   داش��ت  خواه��د 

متولیان با اقدام درست و به جا توانسته باشند که 
تورم را کاهش داده و نرخ معقولی برسانند و آنگاه 
به منظور بهبود فضای روانی دست به این امر می 
زنند.  درحال حاض��ر با توجه به نرخ اعالمی تورم 
درکش��ور از س��وی مرکز آمار  در تی��ر ماه 13٩8 
عدد ش��اخص کل )100=13٩٥( به 1۷٩.۷ رسید 
که نس��بت به ماه قبل ٢.8 درصد افزایش نش��ان 
می ده��د. در ای��ن ماه، درصد تغییر ش��اخص کل 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ۴8 درصد است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴8 درصد 

بیشتر از تیر 13٩۷ برای خرید یک »مجموعه کاال 
و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

    ب��ه باور این گروه از کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقدام به حذف  صفر از پول ملی تاکنون در بسیاری 
از کش��ورها اجرای��ی ش��ده اما این مهم ش��رایط 
وملزوماتی دارد که با توجه به جمیع ش��رایط ،این 
موقعیت در حال حاضر برای کش��ور مهیا نیس��ت. 
به اعتقاداین کارشناس��ان  ح��ذف صفر زمانی می 
تواند طرح مطلوبی تلقی شود که نقدینگی و تورم 
سرس��ام آور در اقتصاد کش��ور مهارشده باشد  که 

چنین اتفاقی هنوز درکشور فراهم نیست. 

سرگرمی تازه 
این اتفاق به باور افرادی 
مس��تخدمین  مانن��د 
حس��ینی که تا پیش از 
دولتی  های  این سمت 
در وزارت اقتصاد داشته 
اس��ت ،اقدام��ی ب��رای 
س��رگرم ک��ردن مردم 
معاون  ب��س.  و  اس��ت 
اس��بق وزارت اقتصاد با 
تبعات طرح  به  اش��اره 
جدید حذف چهار صفر 
از پول ملی معتقد است 
ای��ن طرح در ش��رایط 
ب��ه  نمی توان��د  فعل��ی 
بهبود اوض��اع اقتصادی 
کم��ک کند و فق��ط مردم را س��رگرم خواهد کرد  
وی با بیان اینکه س��ابقه ح��ذف صفر از پول ملی 
را ب��ه دوران بعد از جن��گ جهانی دوم مربوط می 
شود به  اجرایی شدن این طرح در ٥0 کشور دنیا 
اشاره کرده و گفته است؛  علت اصلی انجام آن نیز 
بدهی های مالی این کش��ورها بعد از جنگ جهانی 
دوم و افزای��ش نقدینگی و نرخ ت��ورم بوده  و  در 
ای��ران هم این اقدام با توجی��ه تورم و حجم باالی 

نقدینگی صورت می گیرد. 
به باور وی  تا زمانی که س��اختار اقتصاد به تعادل 

نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع 
کسب و کار برداشته نشود این تصمیم هیچ کمکی 
به بهبود ش��رایط اقتصادی نمی کند وبا حذف آن  
دقیق��ا همان اتفاقی رخ خواه��د داد که درونزوئال 
ش��اهد آن بودیم به ای��ن ترتیب که در ونزوئال هم 
چندین صفر از پول ملی  حذف شد اما عمال کمکی 

به حل مشکالت آنها نکرد.
 هزینه سازی  در اوج بی پولی 

    از س��وی دیگر این کارشناس��ان و با مبنا قرار 
دادن س��ایر اقداماتی که در راستای حذف صفر از 
پول ملی باید انجام شود براین موضوع تاکید دارند 
که  خود این مساله در شرایطی که کشور با بحران 
اقتصادی و کس��ری بودجه مواجه است  به منزله 
هزینه ای مازاد بر سایر هزینه هاست که خود این 
مس��اله بر مشکالت کنونی می افزاید و برآیند این 
اقدامات نش��ان ازآن داردکه این اقدام در ش��رایط 
فعلی منطقی نیس��ت.ضمن اینکه آثار روانی  این 
طرح نیز اثیرات واقعی ن��دارد چراکه اگراز قیمت 
اس��می کاال کاسته شود از درآمد نیز کم می شود  
و تامادامی که تورم موجود درکش��ور کنترل نشده 
باشد عمال اتفاق خاصی در کشور رخ نداده است.

براساس اعالم نظررئیس س��ازمان تولید اسکناس 
و مس��کوک بانک مرکزی   در س��ال ٩۴ که  دالر 
در محدوده 3 هزار تا 3هزار و ٢00 تومان نوس��ان 
داش��ت؛هزینه ه��ر اس��کناس با توجه به ش��رایط  
حدود 1٢0 تومان ب��رای دولت بود و حال اگر بنا 
باش��د به نسبت رقم یاد ش��ده و رشد قیمت دالر 
محاسبه شود  ،در ش��رایط کنونی که دالر به مرز 
13 هزار تومان رس��یده اس��ت این هزینه چیزی 
ح��دود ٥٢0 تومان می ش��ود که این رقم با توجه 
به کسری بودجه دولت هزینه سرسام آور دیگری 

را رقم خواهد زد. 
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 اجرای ۲۳ پروژه دولت الکترونیک
 تا سال ۹۹

رئیس امور توس��عه دولت الکترونیک سازمان اداری با 
اشاره به رشد 8٩ درصدی ارائه خدمات آنالین دولتی 
گفت: ٢3 پ��روژه اولویت دار دول��ت الکترونیک برای 

دستگاه های مختلف تا سال ٩٩ اجرایی می شود.
ش��راره بخت ج��و در خصوص میزان پیش��رفت دولت 
الکترونیک، اظهار داش��ت: بر اس��اس ارزیابی سازمان 
ملل در حوزه دولت الکترونیک برای سال ٢01۶، رتبه 
م��ا 10۶ ب��ود و این عدد در س��ال ٢018، با ٢0رتبه 

ارتقا 8۶ شد.
رئیس امور توس��عه دولت الکترونیک س��ازمان اداری 
و اس��تخدامی کش��ور افزود: در این ارزیابی، بیشترین 
رشد نیز مربوط به رشد 8٩ درصدی در ارائه خدمات 
آنالین ب��ود که گویای رش��د خوب در ح��وزه دولت 

الکترونیک است.
وی ادام��ه داد: دس��تگاه ها اکثرا ب��ه تنهایی خدمات 
را الکترونیک��ی و خدم��ات خوب��ی ارائه ک��رده اند و 
س��امانه هایی را راه ان��دازی کردن��د. بخت جو تصریح 
کرد: منتهی ارتباط بین دس��تگاهی،  تبادل اطالعات 
و اس��تعالمات بین دس��تگاه ها باید افزای��ش یابد.وی 
تاکید کرد: در ص��ورت تحقق این موضوع، یک دولت 
الکترونیک یک پارچه و جامع خواهیم داشت که البته 

هدف هم  همین است.  مهر

تامین ۵۰ درصد نیاز پیچ و مهره کشور 
در داخل

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پیچ و مهره با بیان اینکه 
٥0 درصد نیاز پیچ و مهره کش��ور در داخل تولید می 
شود، گفت: با توجه به افزایش هزینه های واردات پیچ 
و مهره به کشور، از سال گذشته سهم بازار از تولیدات 

پیچ و مهره افزایش پیدا کرده است.
نورالدی��ن مهری در خصوص وابس��تگی بس��یاری از 
صنای��ع به پیچ و مه��ره اظهار کرد: پی��چ و مهره جز 
کاال هایی است که در بس��یاری از صنعت ها در کشور 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و ب��ا افزایش قیمت این 
محص��ول در بازار تعداد زی��ادی از کاال های مصرفی و 

صنعتی در کشور دچار نوسان قیمتی خواهند شد.
وی در ادامه افزود: مصرف پیچ مهره در کشور به قدری 
زیاد اس��ت که هرچه میزان تولید در کش��ور باال برود 
باعث رونق در این بازار و بازار های مصرفی خواهد شد 
همچنین با افزایش س��طح تولیدات در کش��ور زمینه  

صادرات این محصوالت نیز راه اندازی خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان پی��چ و مهره تاکید کرد: 
در س��ال های گذش��ته حدود ۷0 درصد از نیاز بازار را 
واردات تامین می کرد، اما از س��ال گذش��ته که شاهد 
افزایش نرخ دالر هس��تیم، واردات کاهش پیدا کرده و 
محصوالت ایرانی ت��ا ٥0 درصد از نیاز بازار را درحال 

حاضر تامین می کنند.  میزان 

پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال روستایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص ٢000 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در سال ٩8 
خبر داد و گفت: طرح روس��تای ب��دون بیکار تا پایان 

سال در 100 روستای کشور اجرا خواهد شد.
اصغر نورال��ه زاده از اختص��اص 1300 میلیارد تومان 
تس��هیالت اشتغال روس��تایی در کل کشور طی سال 
گذشته تاکنون خبر داد و گفت: این میزان تسهیالت 
پرداخت��ی، ح��دود ٢3 هزار طرح اش��تغالزایی خرد و 

کوچک را شامل می شود.
وی گفت:صن��دوق کارآفرین��ی امید از ابتدای س��ال 
گذش��ته تاکن��ون بی��ش از ٢000 میلی��ارد توم��ان 
تس��هیالت اشتغالزایی در کش��ور پرداخت کرده و در 
قال��ب انعقاد تفاهم نامه با س��ایر موسس��ات،نهادهای 
خیری��ه و دس��تگاههای دولت��ی نیز بی��ش از ۷000 

میلیارد ریال تسهیالت اختصاص داده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: در راستای 
برنامه ها و هدفگذاری صورت گرفته درصدد هستیم تا 
امس��ال دو هزار میلیارد تومان تس��هیالت را با اولویت 
مناطق محروم و روستایی پرداخت کنیم و از این طریق 
به سمت تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا عرضه برویم.

نوراله زاده در عین حال از اجرای طرح روستای بدون 
بیکار در بیش از ۷0 روس��تای کشور خبر داد و گفت: 
تعداد این روس��تاها تا پایان امس��ال به بیش از 100 

روستا می رسد.  ایسنا 
 

افزایش تولید بنزین به ۱۱۰ میلیون لیتر 
در روز

  وزیر نفت با بیان اینکه تولید روزانه بنزین کشور در 
مردادم��اه به 110 میلیون لیتر خواهد رس��ید، گفت: 
تولی��د بنزین یورو نیز در مردادماه به ۷۴ میلیون لیتر 

در روز می رسد.
  بیژن زنگنه اظهار کرد: تولید روزانه بنزین کش��ور از 
٥٢ میلیون لیتر در س��ال ٩1 به 10۷ میلیون لیتر در 
تیرماه امسال رسیده است و این رقم در مرداد به 110 
میلی��ون لیتر در روز خواهد رس��ید. وی افزود: از نظر 
کیفی نیز بنزین با کیفیت یورو که در س��ال ٩1 تولید 
آن صفر بوده، در مردادماه امسال به باالی ۷۴ میلیون 

لیتر در روز می رسد. وزارت نفت 

اخبار

قیمت اجاره بها شکسته شد
رئی��س اتحادیه امالک اس��تان تهران گفت: همزمان با بازگش��ت رکود به حوزه 

مسکن، قیمت اجاره بها در بسیاری از مناطق شهر تهران شکسته شد.
مصطفی قلی خس��روی افزود: بن��گاه های امالکی از مناط��ق مختلف تهران از 
شکست قیمت های رهن و اجاره خبر می دهند چرا که اجاره بها تابعی از قیمت 

مس��کن اس��ت و هر نوع کاهش یا افزایش��ی در قیمت پایه، روی نرخ های رهن و 
اجازه تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: برعکس ماه های تابستانی سال قبل که در مرداد و شهریور با افزایش نرخ 
های اجاره بها مواجه بودیم،  کاهش ۶0 درصدی معامالت مس��کن در تیر ماه امس��ال و 

بازگشت رکود عمیق منجر به تعدیل نرخ ها در بخش اجاره هم شده است.
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران همچنین گفت: ضم��ن اینکه مطابق گزارش اخیر 
وزارت راه در تیرماه امسال نسبت به خرداد ماه رشد قیمت مسکن کند شده است و به 

مرز توقف رسیده است.  میزان 

بنزین گران نمی شود
عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بی��ان اینکه از آخرین زمانی که مردم از کارت 
س��وخت اس��تفاده کردند حدود ۴ سال می گذرد، گفت: بس��یاری از افراد نحوه 
اس��تفاده و تهیه این کارت را نمی دانند لذا باید در روزهای نخست اجرای طرح 

احیای کارت سوخت به مردم فرصت داده شود.
 اس��داهلل قره خانی با اش��اره به اجرای طرح احیاء کارت سوخت از ٢0 مردادماه، 

گفت: مردم هنوز کارت س��وخت را باور نکرده اند چراکه آنطور که باید اطالع رس��انی 
نش��ده لذا تا زمانی که صاحبان خودورها از ٢0 مردادماه برای تهیه بنزین و گازوئیل به 
جایگاه های س��وخت نروند و برای سوخت گیری از آن ها کارت درخواست نشود، به باور 

حتمی شدن کارت سوخت نمی رسند.
وی افزود: از آخرین زمانی که مردم از کارت س��وخت اس��تفاده کردند حدود ۴ س��ال 
می گذرد و بس��یاری از افراد نحوه اس��تفاده و تهیه آن را نمی دانند لذا باید در روزهای 

نخست اجرای طرح احیای کارت سوخت به مردم فرصت داده شود.  خانه ملت  

ذخایر ۳ میلیارد تنی مس در سونگون
وزیر صنعت با بیان اینکه 3 میلیارد تن ذخایر شناس��ایی شده مس در سونگون 
اس��ت، گفت: ۶00 میلیون یورو س��رمایه گذاری از محل منابع داخلی و فایناس 

خارجی روی مس سونگون انجام می شود.
رضا رحمانی اظهار کرد: پیگیری های پس از بازدید رییس جمهور از بازار کفش 

تبریز، باعث شد تا شهرک تخصصی کفش تبریز توسط بخش خصوصی و با 1٢0 
کارگاه تولی��دی برای اولین بار راه اندازی ش��ود. وی با اعالم اینکه ش��هرک فناوری 

کفش تبریز مکان یابی ش��ده است و اولین آزمایشگاه تخصصی کفش تبریز اجرا خواهد 
شد، گفت: ۴٥ درصد از کفش کشور در استان آذربایجان شرقی تولید می شود.

وی با اعالم اینکه مس س��ونگون در حال اجرا اس��ت، افزود: ش��هرک صنعتی مس در 
ورزقان نیز کلنگ زنی ش��ده اس��ت. رحمانی تصریح کرد: این ذخایر قابل توجهی است 
و ۶00 میلیون یورو س��رمایه گذاری از محل منابع داخلی و فایناس خارجی روی مس 

سونگون انجام می شود.  وزارت صمت 

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛
و در جرگه تحریم     غذا و دار

ب��ا وج��ود آنکه مقام��ات آمریکای��ی ادعا  ت ر می کنند تحریم های غیرقانونی آنها بر ضد تج����ا
اقتصاد و مردم ایران، ش��امل کاالهای بشردوستانه همچون مواد 

غذایی و دارو نمی ش��ود اما اکنون تاج��ران ایرانی در بخش های 
مختلف کشاورزی و صنایع غذایی می گویند در نقل و انتقال ارز 
با مش��کل مواجه هستند و برخی کارگزاران و دالالن بین المللی 
برای دور زدن تحریم ها و برای آنکه در لیست تحریم های آمریکا 
قرار نگیرند، قیمت های فروش به تاجران ایرانی را باالتر برده اند.

در این رابطه محمدرضا مودودی - سرپرس��ت سازمان توسعه 

تجارت گفت: آمریکایی ها هیچ وقت راست نگفته اند و تاکنون 
نیز به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده اند، چرا که اساسا 
قرار نبود اقالم بشردوس��تانه تحت تحریم قرار بگیرد اما هدف 
آمری��کا ایج��اد نارضایتی در مردم و شکس��تن تمام کاس��ه و 

کوزه ها بر سر حاکمیت و دولت ایران است.
وی افزود: بنابراین طبیعی اس��ت که در این زمینه اخالل ایجاد 

کنند و به مردم بگویند که مسئوالن ایران نمی توانند از عهده حل 
مشکالت شما بر بیایند. واقعیت این است که چنین سوالی برای 
ما هم وجود دارد که چرا اقالم بشردوستانه همچون مواد غذایی، 
دارو و... بای��د تحریم ش��ود و تحت تاثیر تحریم ق��رار گیرد. در 
همین زمینه وزارت امور خارجه، شکایت کشورمان را به مراجع 

بین المللی برده  است که چرا باید این اتفاق بیافتد. ایسنا 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کش��ور  س��بز گفت: اکن��ون 180 هزارت��ن برنج در مسیر 
مبادی ورودی کشور در انتظار تخصیص ارز دولتی است تا 

بازار برای ماه محرم و ورود حجاج ملتهب نشود.
مس��یح کش��اورزافزود: با توجه به نزدیک شدن ماه محرم و 
ورود حجاج به کشور مصرف افزایش برنج می یابد، بنابراین 
الزم اس��ت این میزان برن��ج که در مبادی ورودی کش��ور 
رسوب کرده هرچه زودتر وارد شود تا شاهد نوسان قیمت ها 

در بازار مصرف نباشیم.
وی اظهارداش��ت: از ابتدای سال تاکنون 800 هزارتن برنج 
توس��ط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور شده است که 
بخشی از آن سهم شرکت بازرگانی دولتی ایران برای حفظ 

ذخایر استراتژیک و بخشی سهم بخش خصوصی است.
دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج کش��ور تصریح کرد: بدون 
احتس��اب س��هم برنج دولت از این میزان، واردات برنج در 
س��الجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط بخش 

خصوصی 10 درصد رشد داشته است.
به گفته وی، بخش��ی از این واردات مربوط به ثبت سفارش 
سال گذشته است که به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ ارز در 

آن زمان برخی از واردکنندگان وارداتی انجام نداده بودند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ب��ا بیان اینکه واردات برنج 
کش��ور بی رویه نیس��ت، گفت: با توجه به تحریم ها، دولت 
برای حفظ ذخایر و تامین برنج مورد نیاز کش��ور، به بخش 
خصوصی ماموریت داد تا برنج مورد نیاز کش��ور تامین شود 
تا دچار مش��کل نش��ویم. وی اضافه کرد: سال گذشته یک 
میلیون و ۶٥0 هزارتن برنج وارد کش��ور شد که به نظر می 

رس��د امسال نیز همانند سال گذشته نزدیک یک میلیون و 
۶00 هزارتن برنج وارد کشور شود.

وی قیمت برنج وارداتی را همچنان ثابت عنوان کرد و افزود: 
قیمت برنج وارداتی از س��ال گذشته تاکنون تغییری نداشته 
حتی کمتر از قیمت های مصوب نیز در بازار به فروش رسیده 
اس��ت. کشاورز ادامه داد: طی این مدت تنها برنج پاکستانی 
به دلیل مشکالت انتقال ارز و هزینه تبادل درصدی افزایش 
قیمت داش��ته است اما قیمت خود برنج از کشور مبدا تغییر 
نرخی نداشته اس��ت. وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به 
فصل برداشت، دولت برنامه ای برای ممنوعیت واردات برنج 
به کش��ور ندارد زیرا در صورت ایجاد ممنوعیت ممکن است 

شاهد افزایش قیمت برنج داخلی باشیم.
طب��ق آمارها مصرف س��الیانه برنج در کش��ور نزدیک ٢.3 
میلیون تن اس��ت ک��ه از این رو س��الیانه 1.۷ تا ٢ میلیون 
تن برنج مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و بقیه  از 

محل واردات تامین می شود.
اکن��ون قیمت  هر کیلوگرم برنج خارجی هندی متناس��ب 
با برندهای مختلف ۶ هزار و 800  تا هش��ت هزار تومان و  
قیمت انواع برنج ایرانی در فروش��گاه های بزرگ از کیلویی 
13 هزار و ٥00 تومان تا بیش از ٢0 هزارتومان و در سطح 
خرده فروشی ها هم دلخواه فروشنده و با ارقام باالتر عرضه 

می شود.
عالوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برای تنظیم 
بازار ای��ن محص��ول و همچنین حفظ ذخایر اس��تراتژیک 
ساالنه بخش��ی از برنج مورد نیاز کشور را در سایر ماه های 

سال تامین و وارد می کند.  مهر

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اعالم کرد؛
ورود ۱۸۰ هزارتن برنج در انتظار تخصیص ارز

با تصویب آیین نامه رخ داد؛
جدی شدن حذف یارانه بگیران  

بعد از تصوی��ب آیین نامه مربوط  ن�ه ا ر ب��ه ح��ذف دهک ه��ای ب��االی ی����ا
درآمدی و اکنون تهیه دس��تورالعملی در این رابطه به 
نظر می رسد غربالگری یارانه بگیران تا حدی جدی تر 
پیش خواه��د رفت، البته فع��ال تضمینی برای حذف 
کامل س��ه دهک ب��اال وجود ندارد و هم��ه چیز روی 

کاغذ است.
طبق تبصره )1۴(قانون بودجه س��ال جاری دولت بار 
دیگ��ر مکلف به حذف س��ه دهک ب��االی درآمدی از 

دریافت یارانه نقدی شده است.
از آنجای��ی که طی س��ال های گذش��ته و در قوانین 
بودجه بارها این تکلیف بر عهده دولت قرار داش��ت 
و ورود ج��دی ب��ه آن نکرده بود به نظر نمی رس��ید 
برای امس��ال هم برنامه خاص��ی در این رابطه وجود 
داش��ته و بار دیگ��ر تکلیف قان��ون در همان بودجه 

باق��ی بمان��د.
اما در اواس��ط تیرماه یعنی بعد از س��ه ماه از اجرایی 
ش��دن قانون بودجه هی��ات دول��ت آیین نامه مربوط 
به ح��ذف دهک های درآمدی را به تصویب رس��اند و 
اخی��را بحث ها به طور جدی ت��ر در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مطرح اس��ت؛ به طوری که به تازگی 
مسئوالن این وزارتخانه اعالم کردند که دستورالعملی 
را طی یک م��اه آینده برای ح��ذف یارانه پردرآمدها 
تهیه خواهند کرد که با هم��کاری وزارت ارتباطات و 
س��ازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد و 

نهایی خواهد شد. ایسنا 

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
وشی بلیت هواپیما ممنوع  گرانفر

مراقبت به دنبال دریافت گزارش هایی از  ف��روش بلیت پروازهای داخلی با ب�رج 
قیمت باالتر از دامنه تعیین ش��ده توسط ایرالین ها، 
سخنگوی این سازمان اعالم کرد که با هرگونه تخلف 
برخورد می ش��ود و مس��افران می توانند با مراجعه به 
س��ایت س��ازمان هواپیمایی ش��کایت خود را مطرح 

کنند؛ حتی اگر سفر به اتمام رسیده باشد.
در روزه��ای اخی��ر گزارش هایی از س��وی مس��افران 
ش��رکت های هواپیمای��ی مبن��ی بر ف��روش بلیت با 
نرخ های باالتر از دامنه تعیین ش��ده دریافت می شود. 
در این زمینه با رضا جعفرزاده، س��خنگوی س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری تماس گرفتیم ک��ه او بر رعایت 
دامنه قیمت ها توسط ش��رکت های هواپیمایی تاکید 
کرد و هش��دار  داد که با هرگونه تخلف در این زمینه 

برخورد می شود.
اگرچه نرخ بلیت پروازها برای ش��رکت های هواپیمایی 
تکلیفی نیست؛ اما از سال گذشته، ایرالین ها با راهبری 
انجمن ش��رکت های هواپیمایی، کف و سقفی تعیین و 
به س��ازمان هواپیمایی کش��وری اعالم کردند  و همه 
ایرالین ها ملزم به رعایت آن ش��دند. جدول این نرخ ها 
در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی قابل دسترسی 
اس��ت. مسافران می توانند آن را مشاهده و با نرخ بلیت 
خود مقایسه کنند. آذرماه 13٩۴ بود که آزادسازی نرخ 
بلیت هواپیما آغاز شد. به  دنبال این اتفاق در روزهایی 
از س��ال که تعداد مسافران افزایش می یافت شاهد باال 

رفتن بیش از حد نرخ بلیت ها بودیم.  ایسنا   

سیاست روز تبعات حذف صفر از پول ملی را بررسی میکند؛

برآمدگی تورم در پس حذف صفر 

بالکچین  انجم��ن  مدیرعامل  ک������ل ایران با اش��اره به فرصت های د
ناش��ی از ب��ازار ارز رمزها برای صنعت برق کش��ور 
گفت: رقم پیش��نهادی هیات دولت برای محاسبه 
تعرفه برق مصرفی ماینرها غیرشفاف و گران است.

محمد ش��رقی، مدیرعامل انجمن بالکچین ایران 
رق��م در نظر گرفته ش��ده برای تعرف��ه برق مورد 
اس��تفاده دس��تگاه های ماین رمزارز را غیرشفاف 
دانس��ت و گفت: طبق مصوبه هی��ات دولت تعرفه 
برق مورد اس��تفاده برای تولی��د ارزرمزها در ایران 
متوس��ط ن��رخ صادراتی در نظر گرفته می ش��ود. 
یعن��ی رقمی کمت��ر از 3 تا ۴ س��نت. البته هنوز 
مشخص نیس��ت این نرخ بر اس��اس دالر نیمایی 

خواهد بود یا دالر بازار آزاد. 
وی افزود: ای��ن تصمیم دولت درب��اره تعرفه برق 
مصرف��ی ارزرمزه��ا در حالی اس��ت ک��ه نرخ برق 
صادراتی به هر یک از مقاصد بر اس��اس مذاکرات 

طرفین قرارداد و دوره زمانی خاصی مش��خص می 
ش��ود و یک قیمت واحد ندارد. بنابراین محاس��به 
بر اس��اس نرخ برق صادراتی را نمی توان ش��فاف 
دانس��ت. به طور مثال ممکن اس��ت ایران درآمد 
بلوکه ش��ده ای در کش��ور مقصد داشته باشد که 
طب��ق آن و البته در یک دوره ای درآمد صادراتی 

خود را به صورت تهاتری دریافت کند.
ش��رقی ب��ا بی��ان اینک��ه در برخی م��وارد قیمت 
صادراتی برق را معادل گاز صادراتی محاس��به می 
کنن��د، ادام��ه داد: در نتیجه چنی��ن روند طبیعی 
ک��ه بر صادرات برق حاکم اس��ت، نمی توان گفت 
محاس��به تعرفه صادراتی برای برق مورد استفاده 

برای تولید ارزرمزها، روش صحیحی است.

به گفته مدیرعامل انجمن بالکچین ایران در وهله 
نخست باید مشخص شود که آیا فعالیت در حوزه 
ارزرمز ها صنعت اس��ت یا نوعی کس��ب و کار. بر 
اساس بررسی های انجام شده به نظر می رسد در 
نظر گرفتن رقمی بیشتر از تعرفه صنعتی یا تجاری 
برای محاسبه هزینه برق مصرفی واحدهای تولید 
ارزرمز می تواند مناس��ب باش��د و رقم پیشنهادی 
هی��ات دولت برای محاس��به تعرفه ب��رق مصرفی 

ماین ارزرمزها رقم باالیی به شمار می رود.
وی در عی��ن حال اظهار داش��ت: ضبط تجهیزات 
تولی��د ارزرمز یا قط��ع برق مصرف��ی آنها به هیچ 
عنوان قانونی نیس��ت. شرقی ضریب بار برق کشور 
را ۶3 درص��د اعالم کرد و گف��ت: به عبارتی دیگر 

برق بال اس��تفاده در کش��ور ٢۷ درصد است که با 
راه ان��دازی واحدهای مای��ن ارز رمز می توان این 
رقم را به شدت کاهش داد که این موضوع یکی از 
مزایای قوت گرفت��ن این فعالیت در حوزه صنعت 

برق است.
این کارش��ناس حوزه بالکچین با اش��اره به اینکه 
ش��رکت توانیر با بدهی ۴٢ ه��زار میلیارد تومانی 
عمال یک ش��رکت ورشکس��ته و زیان ده محسوب 
می ش��ود، تصریح ک��رد: یک��ی از مزایایی که در 
نتیجه توس��عه فرآیند ماین ارزرمزها ش��امل حال 
صنعت برق کش��ور م��ی ش��ود، درآمدزایی برای 
توانیر از طریق افزایش مش��ترک اس��ت. از سویی 
دیگر درآمد حاصل از این فعالیت می تواند بدهی 

های وزارت نیرو را نیز کاهش دهد.
مدیرعام��ل انجم��ن بالکچین ایران میزان رش��د 
ارزش بیت کوین در 10 س��ال اخیر را هزار درصد 
اع��الم کرد  و ادامه داد: محص��ول نهایی ارزرمزها 

می تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند.
بر اس��اس گفته های ش��رقی، فع��االن این حوزه 
تمای��ل به خری��د ژنراتور یا احداث نی��روگاه برای 
تامی��ن برق مورد نی��از خود دارن��د. البته در این 
بی��ن وزارت نی��رو هزینه ای را برای زیر س��اخت 
انتقال برق دریافت می کند. وی اظهار داش��ت: در 
صورتی که روند عدم ش��فافیت درباره حوزه تولید 
ارزرمزها ادامه دار باش��د، سرمایه گذاران کالن به 
این بخ��ش ورود نکرده و به کش��ورهای مجاور از 
جمله گرجستان که ش��رایط بهترین برای چنین 
فعالیتی دارد می روند. چرا که این کشور برای این 
فعالیت تس��هیالت جذابی را در نظر گرفته است. 
البته حتی اگر این س��رمایه گذاران از کشور خارج 
نش��وند احتمال دارد به فعالیت زیرزمینی در این 
حوزه بپردازند که حواش��ی خاص خود را دارد. به 
این ترتیب خطر فعالیت ماینرهای خانگی را بسیار 

محتمل می دانیم.  مهر

مدیرعامل انجمن بالکچین ایران مطرح کرد؛
رقم غیرشفاف دولت برای برق مصرفی ماینرها


