ادامه حفاري نفت و گاز تركيه در مديترانه

تركي�ه ب�ا وج�ود اختالف�ات ش�ديد بر س�ر ح�ق اكتش�اف كه
توج�ه اتحادي�ه اروپ�ا و امري�كا را ب�ه خ�ود جل�ب ك�رده ،ب�ه
حف�اري نف�ت و گاز در ش�رق دري�اي مديترانه ادام�ه ميدهد و
ي�ك كش�تي ديگ�ر را ب�راي حف�اري اع�زام خواه�د ك�رد.

به گزارش ايسنا ،فاتح دونمز ،وزير انرژي تركيه اظهار كرده كه اين دو
كشتي به حفاري در آبهاي ساحلي قبرس ادامه ميدهند و يك كشتي
ديگر تا پايان آگوست به آنها ملحق خواهد شد.
تركيه كه دولت بخش تركنش��ين قبرس را به رسميت ميشناسد و
با بخش يوناني قب��رس روابط ديپلماتيك ندارد ،مدعي اس��ت بخش
فراساحلي قبرس كه در قلمروی قبرس تركنشين يا تركيه قرار دارد و
تصور ميرود منابع نفت و گاز دارند ،در قلمرو قضايي اين كشور است.
همچنين تركيه توافقي كه قبرس با كشورهاي ديگر حوزه مديترانه در
خصوص منطقه دريايي انحصاري دارد را قبول ندارد.
رويترز به نقل از دونمز نوشت :كشتيهاي فاتح و ياووز به فعاليت حفاري
ادامه ميدهند و كش��تي اكتش��افي اورك ريس قرار است تا پايان ماه
ميالدي جاري به اين دو كشتي بپيوندد.
تركيه در فوريه امسال اعالم كرد كه كش��تيهاي اكتشافي به زودي
عمليات حفاري براي منابع نفت و گاز فراس��احلي را در بخش شمالي
قبرس آغاز ميكنند .اين اقدام تنشها ميان تركيه ،قبرس و يونان را در
خصوص حق اكتشاف در شرق مديترانه شعلهور كرد.
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گزارشي درباره تغيير بزرگ استراتژي كشورهاي منطقه

وحید حاجیپور

هژموني امريكا  در غرب آسیا افول میکند
بيشتر كشورهاي منطقه طي چند سال گذشته همكاريهاي اقتصادي خود را به سمت شرق تغيير دادند

حمله دوباره ترامپ
به مدیران بانک مرکزی امریکا

رئيسجمه�ور امري�كا گف�ت :مدي�ران بان�ك مرك�زي امري�كا
مغرورت�ر از آن هس�تند ك�ه بگوين�د اش�تباه كرد هان�د!

به گزارش رويترز ،بار ديگر بانك مركزي امريكا به دليل كاهش ندادن
گسترده نرخ بهره و ممانعت از تضعيف دالر ،هدف حمالت دونالد ترامپ
قرار گرفت و وي نارضايتي خود از قوي بودن دالر در برابر ساير ارزها را
ابراز كرد .رئيسجمهور امريكا كه از ماهها پيش انتقادات تندي را عليه
مديران بانك مركزي امريكا و رئيس آن ،جروم پاول مطرح كرده است،
بار ديگر به اين نهاد مالي تاخت و نوش��ت :نرخهاي بهره باالي فدرال
رزرو در مقايسه با ديگر كش��ورها ،دالر را باال نگه داشته و كار را براي
توليدكنندگان بزرگ ما براي رقابت با ديگران دشوار كرده است.
چندی پيش بانك مركزي امريكا براي نخستينبار در طول يك دهه
اخير نرخ بهره را كاهش داد ،اما به نظر ميرس��د كه اين كاهش 0/25
درصدي نرخ بهره چندان باعث رضايت خاطر ترامپ نشده است .وي
در بخش ديگري از سخنانش گفت :فدرال رزرو بايد نرخ بهره را سريعتر
و بيشتر كاهش دهد .مش��كل ما اين اس��ت كه مديران بانك مركزي
ما مغرورتر از آن هستند كه بگويند اش��تباه كردهاند! بايد همين حاال
سياست بيمعناي انقباضي خود را خاتمه دهند!
حمالت جديد ترامپ به دالر و فدرال رزرو در شرايطي صورت ميگيرد
كه اقدام غافلگيركننده وي در تهديد چين به اعمال تعرفه بر تمامي ۳۰۰
ميليارد دالر كاالي وارداتي باقي مانده از اين كشور ،بازارهاي مالي و ارزي
جهان را به هم ريخت .به گفته بس��ياري از كارشناسان ،بانك مركزي
امريكا اكنون گزينه ديگري به جز كاهش بيشتر نرخ بهره ندارد.
انتظار ميرود فدرال رزرو ماه آينده نرخ بهره را  0/25درصد ديگر كاهش
دهد .پيشتر ترامپ خواهان كاهش بيشتر و گستردهتر نرخ بهره شده و
گفته بود چيزي كه بازارها ميخواهند ببينند اين است كه جروم پاول
و ديگر مديران فدرال رزرو ،تازه يك چرخه كاهش نرخ بهره را هم گام با
چين ،اتحاديه اروپا و ديگر مناطق جهان آغاز كردهاند نه اينكه صرفاً به
همين كاهش بسنده كنند.

بازار محصوالت كشاورزي چين
در دست روسيه

در پ�ي اعلام دول�ت چي�ن ب�راي قط�ع واردات محص�والت
كش�اورزي از امري�كا روس�يه بازاره�اي جدي�دي را
ب�ه روي چي�ن گش�وده و چي�ن ه�م قب�ول ك�رده اس�ت.

به گزارش راشاتودي ،مكسيم اورشكين ،وزير توسعه اقتصادي روسيه
اعالم كرد :چين ميتواند در غياب محصوالت وارداتي امريكا محصوالت
موردنياز خود را از روسيه تأمين كند.
براساس اعالم وزير توسعه اقتصادي روسيه پكن همواره روسيه را يك
ش��ريك قابل اعتماد ميداند و حجم مبادالت تجاري دو كشور نسبت
به سال گذشته افزايش يافته و ركورد  108ميليارد دالر را ثبت كرده
است .اين در حالي است كه پكن و واشنگتن به دليل افزايش تنشهاي
تجاري ميزان مبادالتش��ان كاهش يافته و اين ميتواند روابط تجاري
چين و روسيه را بيشتر كند .روس��يه و چين هدفگذاري كردهاند كه
ميزان مبادالت خودش��ان را به زودي دو برابر كرده و به  200ميليارد
دالر برسانند.
اورشكين اعالم كرد همه محصوالتي را كه پيش از اين چين از امريكا
وارد ميكرد ما در حال مذاكره هس��تيم تا آنها را به بازارهاي روس��يه
وصل كنيم.
پس از آنكه ترام��پ رئيسجمهور امريكا تهديد ك��رد كه به باقيمانده
محصوالت وارداتي چين از امريكا تعرف ه اعمال خواهد كرد ،دولت چين
دستور داد تا واردات محصوالت كشاورزي از امريكا قطع شود .اين اقدام
از سوي بسياري تحليل شده كه ميتواند برای كشاورزان اين كشور و
همچنين انتخابات آينده ترامپ تهديد جدي باشد.
پيش از اين پوتين ،رئيسجمهور روس��يه اعالم كرده بود كه روسيه و
چين در بهترين شرايط تجاري و پيمانهاي اقتصادي هستند.
در ماه جوالي وزير بازرگاني چين اعالم كرد كه با همتاي روسي خود
درباره تقويت تجارت دوجانبه بحث و گفتوگو كرده است .اين بحثها به
ويژه در زمينه افزايش واردات سويا از روسيه و ديگر محصوالت كشاورزي
بوده كه پكن در تالش است تا مسيرهاي وارداتي خود را متنوعتر كند.

دستورالعملامريكابراي كشتيهايتجاري

امري�كا ك�ه ب�ه دنب�ال بهان�هاي ب�راي افزاي�ش حض�ور خ�ود
در خليجف�ارس اس�ت دس�تورالعملي ب�راي كش�تيهاي
امريكاي�ي و انگليس�ي عب�وري از تنگ�ه هرم�ز منتش�ر ك�رد.

بلومبرگ طي گزارشي نوش��ت ارتش امريكا با انتشار بيانيهاي مدعي
ش��د نيروهاي دريايي ايران احتماالً «اقدام��ات تهاجمي» خود عليه
كشتيهاي تجاري امريكا و متحدانش را افزايش خواهند داد.
فرماندهي مرك��زي نيروهاي امريكاي��ي در بياني��هاي ادعا كرد كه
نيروهاي ايران��ي احتماالً تالش ميكنند كش��تيهاي خارجي را به
آبهاي سرزميني خود بكشانند تا بهانه الزم را براي رؤيارويي با آنها
به دست بياورند .در اين بيانيه آمده است« :برخي كشتيهاي عبوري
(از تنگه هرمز) بروز اختالل در سيس��تم جيپياس ،دستكاري در
ارتباطات دوطرفه ،و ايجاد پارازيت در س��اير ارتباطات كشتيها را
خبر دادهاند».
به گفته ارتش امريكا پيش از صدور اين بيانيه هشدارآميز درخصوص
اقدامات ايران ،از بخ��ش دريان��وردي وزارت حملونق��ل امريكا نيز
نظرخواهي شده اس��ت .اين ادعا در حالي مطرح ميشود كه امريكا و
انگليس تالش دارند به بهانه حفاظت از كش��تيراني در خليجفارس و
تنگه هرمز حضور نظامي خود در اين پهنه آبي را افزايش دهند .وزارت
لونقل امريكا در پاس��خ به اين نظرخواهي اع�لام كرده كه خدمه
حم 
كش��تيهاي داراي پرچم امريكا زماني كه در حال ترانزيت در منطقه
هستند ،بايد با ارس��ال يك ايميل مش��ترك ،به نيروهاي امريكايي و
انگليسي اطالع دهند.

تغيير زمين بازي سياسي -اقتصادي كشورهاي
منطقه و تمايل بيشتر آنها به استحكام روابط
خود با بلوك ش�رق ،با ش�كننده شدن روابط
اقتصادي آنها با بلوك غرب همراه شده است.
حتي عربس�تان و ام�ارات نيز حج�م تجارت
خود را با بلوك ش�رق به ويژه چي�ن افزايش
دادهاند ،بهطوريكه عربستان در ماه گذشته
ميالدي روزانه  1/8ميليون بشكه نفت به چين
صادر كرد و س�بقت زیادی از روس�يه گرفت.

قطر ه��م هم��كاري 13ميلي��ارد دالري خود با
مس��كو را كليد زده و پاكس��تان در حال تبديل
شدن به يك ش��ريك تجاري اس��تراتژيك براي
چينيهاس��ت .با اين وجود ،هن��وز برخي افراد
نسبت به همكاريهاي اقتصادي با چين بدبين
هستند ،درحاليكه پكن رسماً اعالم كرده است
به خريد نفت از ايران ادامه ميدهد.
پاكستان و تغيير زمين بازي
از زماني كه عمرانخان از آگوست  2018بهعنوان
نخس��توزير پاكس��تان به قدرت رسيده ،وزش
بادهاي سياست نيز دچار تغيير شده است .گرچه
پيشينيان وي به قدرتهاي شرقي تمايل داشتند،
ولي اغلب مي��ان چين و امريكا نوس��ان و ترديد
داشتند ،اما عمران خان در حال طراحي اتحادي
با شرق بهويژه چين است .موضوعي كه هم براي
پاكستان خوب اس��ت ،هم براي خاورميانه و در
نهايت براي جهان.

چند روز پيش رويترز در گزارش��ي نوشت چين
عالوه بر توسعه بندر گوادور و تأسيس يك پايگاه
نظامي در اين كش��ور قصد دارد يك شهر چيني
براي جمعيت نيم ميليون نفري بس��ازد كه اين
جداي از پروژههاي ديگر است .پروژههايي مثل
بهسازي و احداث خط راهآهن ،احداث بزرگراهي
كه الهور را به كراچي وصل ميكند ،بازس��ازي
بزرگراه كاراكورام ،وصل كردن شهر حسن عبداهلل
به مرز خود ،بهروزرس��اني خط راهآهن كراچي -
پيشاور كه قرار اس��ت تا پايان سال  2019براي
قطارهايي كه با سرعت  160كيلومتر در ساعت
حركت ميكنند ،به بهرهبرداري برسد.
نوس��ازي و ايجاد زيرس��اختهاي ويرانش��ده
حملونقل پاكس��تان ،نهتنها منجر به افزايش 2
تا  3درص��دي توليد ناخالص داخلي اين كش��ور
میشود ،بلكه يك موقعيت بينظير براي برقراري
ارتباط اقتصادي ميان ايران و چين است تا بتواند
گاز خود را به چين برس��اند و راه��ي ديگر بهجز
تنگه هرمز براي ص��ادرات منابع هيدروكربوري
خود داشته باشد.
در حقيقت ،اي��ن تحوالت زيرس��اختي بهعالوه
چندین پروژه توليد برق كه به سوختهاي فسيلي
وابسته هستند ،ميتواند كمبود برق پاكستان را
نيز برطرف كند ،بخشي از ابتكار عمل چين براي
جاده ابريشم اس��ت .اين برنامهها ماحصل سفر
رئيسجمهور چين به پاكس��تان در سال 2015
اس��ت كه در اين س��فر 51 ،تفاهمنامه به ارزش

   بورس

در پن�ج روز كاري هفته گذش�ته ،ب�ورس تهران نس�بت به هفته
قبل ش�اهد رش�د ارزش و حجم معامالت ب�ود .همچني�ن نماگر
اصلي بورس توانس�ت باز ه�م رك�وردي جديد به ثبت برس�اند.

به گزارش ايس��نا ،در پنج روز كاري اخير در بورس اوراق بهادار تهران
ارزش كل معام�لات به  ۵۳۲۴ميليارد تومان رس��يد ك��ه اين آمار در
پنج روز كاري هفته گذش��ته  ۴۲۴۶ميليارد تومان بود با اين حساب
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار توانس��ته بيش از  ۲۵درصد رش��د
داشته باشد.
همچنين در اين هفته حجم معامالت به  ۱۳هزار و  ۳۱۹ميليون سهم
   گزارش 2

 46ميليارد دالر امضا شد تا به اين شكل ،امريكا از
مدار روابط اقتصادي با پاكستان كنار رود.
ام��روز حج��م مال��ي پروژههايي كه در دس��ت
اجراس��ت  60ميليارد دالر تخمين زده ميشود
كه  80درصد آن توسط سرمايهگذاري قابلتوجه
پاكس��تانيها صورت ميگي��رد و  20درصد نيز
توس��ط چينيها به پاكس��تان وام داده ميشود.
اين وضعيت نشان ميدهد پاكس��تان به متحد
چين تبديلش��ده و ديگر امريكا نقش مهمي در
برنامههاي اقتصادي اسالمآباد ندارد.
پايان هژموني غرب
هژموني امريكا در خاورميانه بهس��رعت در حال
محو شدن است .چند روز پيش آلمان بهصورت
رس��مي دعوت امريكا را براي حضور اين كشور
در ائتالف درياي��ي عليه اي��ران و موضوع تنگه
هرمز رد كرد .در واقعيت ،اين اقدام امريكا شبيه
سالحس��ازي جديد بهوس��يله آبراههاست تا با
كنترل كشتيها و نفتكشها دامنه جريمهها عليه
كس��اني كه تحريمهاي اي��ران را دور ميزنند،
بيش��تر ش��ود .وزير امور خارجه آلمان چندي
پيش در ورشو اعالم كرد كه راهحل نظامي براي
پايان دادن به تنشها در خليجفارس نميتواند
وجود داشته باش��د و برلين درخواست فرانسه و
انگلس��تان را براي حضور در اين ائتالف دريايي
و مقابله با ايران و حفاظت دريايي از كش��تيها
رد خواهد كرد.
اين ايده واش��نگتن زماني ش��كل گرفت كه يك

نفتكش انگليسي توسط ايران توقيف شد؛ با اين
چ چيزي درباره توقيف غيرقانوني نفتكش
حال هي 
ايراني گريس  1در آبه��اي جبلالطارق گفته
نشده است .در حاليكه ايران به دليل يك نفتكش
انگليسي زيرفشار رسانههاس��ت ،اما رسانههاي
غربي درباره نفتكش ايراني گرفتار شده در دست
انگليسيها سكوت كردهاند.
با وج��ود اينكه امريكا يك س��ال پي��ش بهطور
يكجانبه از برجام خارج ش��د ،ولي آلمان به اين
قرارداد متعهد مانده اس��ت؛ از سوي ديگر تركيه
بهعن��وان يك��ي از اعض��اي ناتو ب��دون توجه به
فش��ارهاي امريكا براي انصراف از خريد سامانه
اس  ،400تبديل به يك متحد مهم براي ش��رق
ش��ده اس��ت .امريكا به دليل بيتوجه��ي تركيه
نسبت به هش��دارهاي خود با دستكاري قيمت
ارز ،ارزش پول ملي تركي��ه را طي ماههاي اخير
 40درصد كاهش داد .تركيه اما مانند ايران يكي
از كش��ورهاي كانديد براي عضويت در سازمان
همكاريهاي شانگهاي است.
تركيه ش��ايد بهطور رس��مي از پيمان آتالنتيك
شمالي خارج شود كه يك ضربه سخت و مهلك
براي اين پيمان است؛ اين اقدام آنكارا ،ميتواند
ساير كشورهاي اروپايي را با خود همراه سازد هر
چند كه اين موضوع صرفاً يك احتمال است.اين
اتفاقات نشانهاي اس��ت از اينكه آينده اقتصادي
و امنيتي در بلوك ش��رق ديده ميش��ود و حتي
ممكن است اروپا اين ش��هامت را پيدا كند كه به
سمت بهبود روابط خود با روسيه ،آسياي مركزي
و سرانجام چين قدم بردارد.
تمايل انگلستان به چين
اين در شرايطي است كه برگزيت به اجرايي شدن
نزديك ميشود و انگليسيها در حال آماده كردن
خود براي برقراري روابط دوجانبه با چين هستند.
آيا لندن قصد دارد از كش��تي متحد استراتژيك
خود يعني امريكا خارج ش��ود؟ بعيد نيست ،زيرا
رقص همزمان در دو عروس��ي ،يك بازي معمول
آنگوالساكسونهاست.
جنگ غرب به رهبري امريكا با ايران بعيد است،
چراكه متح��د قابلاعتم��ادي در منطقه وجود
ندارد؛ از ي��اد نبريم اين متحدان عروس��كهاي
خيمهشببازي يا پادوهايي هستند كه كارهاي
كثي��ف امري��كا را اجراي��ي ميكنن��د .بنابراين
تحريكهاي آزاردهن��ده امريكا و متحدان غربي
آن ممكن است براي مدتي ادامه يابد ،ولي اتحاد
غربي ديگر ،آن چيزي نيست كه قب ً
ال بوده و ايران
هم بهخوبي آن را درك كرده است.
پينوش��ت :اين مقاله توس��ط پيت��ر كوينگ از
تحليلگران مسائل اقتصادي و ژئوپلتيك نوشته
شده است كه  30سال س��ابقه فعاليت در بانك
جهاني و سازمان بهداش��ت جهاني را در كارنامه
خود دارد.
منبع:
Dissident Voice

بورس هفته طاليي داشت
رسيد اين در حالي است كه در هفته گذشته اين آمار  ۱۰هزار و  ۳۹۹بود
در نتيجه حجم معامالت نيز شاهد رشد  ۲۸درصدي بوده است .در اين
مدت تعداد دفعات معامله  ۱۳دفعه بيشتر از هفته گذشته بود.
در آخرين روز معامالتي هفته گذشته نماگر اصلي بورس در تراز ۲۵۴
هزار و  ۴۴۶واحدي ايستاد اما در پنج روز كاري اين هفته اين شاخص با
رشد مضاعفي روبهرو شد و در نهايت در تراز  ۲۵۵هزار و  ۴۴۶واحدي
به كار خود خاتمه داد .با اين حساب اين شاخص با رشد  ۷۱۸واحدي
معادل  0/28درصد توانست ركورد ديگري را به ثبت برساند.
ش��اخص بازار اول و دوم ني��ز در اين مدت به ترتي��ب  ۷۵۱واحد افت

و  ۷۱۱۴واحد رشد داشتند .همچنين ش��اخص قيمت توانست ۱۹۷
واحد افزايش يابد.
در عين حال تعداد  ۱۹۴ميليون واحد از صندوقهاي س��رمايهگذاري
قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از  ۲۰۱ميليارد تومان
مورد معامله قرار گرفت و كه تعداد معامالت با یک درصد و ارزش آن با
 2درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.
در بازار بدهي كه اوراق مش��اركت ،گواهي س��پرده و صكوك معامله
ميشود ،تعداد  2ميليون و  ۱۰۰هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل
بيش از  ۲۱۴ميليارد و  ۱۰۰ميليون تومان معامله شد.

استخراجکنندگان بيتكوين نيروگاه احداث كنند

مراك�ز اس�تخراج بيتكوي�ن ميتوانن�د
پ�س از اح�داث ني�روگاه ب�رق مس�تقل
از ش�بكه ب�رق از ان�رژي اس�تفاده كنن�د.

مصطفي رجبي مشهدي ،س��خنگوي صنعت برق
در گفتوگو با ف��ارس در خصوص راه��كار وزارت
نيرو براي تأمي��ن برق مراكز اس��تخراج بيتكوين
گفت :وزارت نيرو دو راه��كار براي تأمين برق مراكز
اس��تخراج بيتكوين پيش��نهاد دارد كه اين مراكز
ميتوانند برق مورد نياز خود را به قيمت ريالي برق
صادراتي از شبكه سراسري تحويل بگيرند .وي ادامه
داد :روش دوم اين است كه اين مراكز برق موردنياز
خود را از طريق اح��داث نيروگاههاي جديد تأمين
كنند كه البته لزوماً احداث نيروگاههاي بزرگ مدنظر
نيست .سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه اين مراكز
ميتوانند به اح��داث نيروگاههاي مقياس كوچك و
حتي تجديدپذير اقدام و از برق آن براي اس��تخراج
بيتكوين استفاده كنند ،اظهار داشت :اين نيروگاهها
ميتوانند مستقل از شبكه سراس��ري برق اقدام به
توليد كنند و نرخ س��وخت آنها نيز با  0/7درصد گاز
صادراتي محاسبه شود ،بنابراين اين مراكز ميتوانند
مستقل از شبكه سراس��ري برق اقدام به استفاده از
انرژي و سپس استخراج بيتكوين اقدام كنند.
نصب كنتورهاي هوشمند
رجبی مش��هدی گفت :مراكز اس��تخراج رمزارزها
در س��اعات پيك مصرف كه زم��ان بحراني تأمين

برق در كشور اس��ت ،نميتوانند از شبكه سراسري
برق اس��تفاده كنند؛ بر اين اساس نصب كنتورهاي
هوش��مند براي اين مراكز در برنامه ق��رار گرفته و
اطالعرس��اني الزم در اي��ن زمينه ب��ه مراكز توليد
بيتكوين صورت خواهد گرفت.
وي با اش��اره به ابالغ آييننامه استخراج بيتكوين
از س��وي مع��اون اول رئيسجمهور گف��ت :بر اين
اساس مقرر شده است تا مراكز استخراج رمزارزها با

رسميت يافتن اين كسب و كار و اخذ مجوز از وزارت
صمت بتوانند فعاليت خود را شروع كنند.
رجبي مشهدي خاطر نشان كرد :وزارت نيرو در حال
تدوين مقررات و دستورالعملها براي شركتهاي
برق منطقهاي و توزيع برق است تا يك رفتار مشابه
با اين مراكز داشته باشند.
در حال محاسبه قيمت برق صادراتي
سخنگوی صنعت برق در پاس��خ به اين سؤال كه به

هر حال استخراج كنندگان ارز نسبت به تعرف ه برق
صادراتي اعتراض دارند ،اظهار داشت :قيمت صادرات
برق قرار است توسط وزارت نيرو محاسبه شود و در
حال بررسي اين موضوع هستيم تا شرايط دقيقتري
براي ماينرها و استخراجكنندگان بيتكوين طراحي
كنيم .به گفته وي انتظار ميرود كه تمامي كساني
كه در اين كسبوكار مش��غول به فعاليت هستند،
هرچه زودتر براي دريافت مجوز اتصال به شبكه ،به
شركتهاي برق منطقهاي و توزيع برق مراجعه كنند.
ي
آييننامه استخراج فرآوردههاي پردازشي رمزنگار 
شده توس��ط معاون اول رئيسجمهور ابالغ شد و از
اين پس تعرفه برق استخراج فرآوردههاي پردازشي
رمزنگاري شده با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با
نرخ تسعير سامانه نيما محاسبه خواهد شد .با توجه به
مصوبه استخراج رمز ارز در هيئت دولت اعطاي مجوز
فعاليت اس��تخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار و
الزام شد تجهيزات موردنياز داراي برچسب انرژي و از
تجهيزات به روز در اين زمينه باشند .اسماعيلزاده،
مديركل دفتر توسعه و كاربرد فناوري اطالعات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نيز شرايط دريافت اين مجوز
را فعاليت ش��خصيت حقوقي با موض��وع مرتبط در
زمينه فن��اوري اطالعات و ج��ذب متخصصان اين
حوزه دانسته و گفته بود كه دستوالعمل اعطاي مجوز
فعاليت در اين حوزه درحال تدوين است كه پس از
تكميل و تصويب اطالعرساني خواهد شد.

راهكارهايي براي كاهش ۵۰درصدي
قيمتمسكن

ناي�ب رئي�س كان�ون عال�ي انجمنه�اي صنف�ي كارگ�ران
ب�ا تأكي�د ب�ر مش�خص ش�دن وضعي�ت مس�كن خانواره�ا از
س�وي دول�ت گف�ت :قيم�ت مس�كن وقت�ي پايي�ن ميآي�د
ك�ه ع�زم ج�دي در دول�ت و مجل�س وج�ود داش�ته باش�د.

ناصر چمني در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد :زماني اسم سوداگران كه
ميآمد به موادمخ��در فكر ميكرديم ،ولي امروز س��وداگري به بخش
مس��كن رس��يده و بس��ياري از بازارها رفتهرفته به اين سمت حركت
ميكنند.
وي ادامه داد :دولت اطالعات همه خانوارها را در اختيار دارد و ميتواند
بدون واسطه وزارت كار و مسكن را مامور كند كه براي ساخت مسكن
كارگران اقدام كنند .اين اطالعات از طريق سامانههاي جامع اطالعاتي
و سازمان تأمين اجتماعي موجود است و به راحتي ميتوان مشخص
كرد چن��د درصد جامعه كارگري فاقد مس��كن هس��تند و برايش��ان
برنامهريزي كرد.
نايب رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران در ادامه دو راه را
براي كاهش قيمت مسكن پيشنهاد كرد و گفت :با اجراي اين دو راهكار
قيمت مسكن  ۵۰درصد پايين ميآيد و امكان خانهدار شدن طبقات
محروم و كمدرآمد فراهم ميشود.
چمني افزود :اولي��ن راه گرفتن ماليات از خانههاي خالي اس��ت و اگر
مجلس در اين زمينه طرح يا اليحهاي را تصويب و به سرانجام برساند
قيمت مسكن اتوماتيكوار پايين ميآيد.
وي گفت :راه دوم ساختن واحدهاي مس��كوني براي كارگران است و
يقين داشته باشيد كه فرداي آغاز عمليات س��اخت مسكن كارگران
بازار به اين مسئله واكنش نش��ان خواهد داد ،چراكه بخش اعظمي از
كساني كه در آشفته بازار مسكن به دنبال خانه ميگردند ،جزو طبقات
كمدرآمد كارگري هستند و اگر دولت عزم و اراده جدي براي خانهدار
شدن آنها داشته باش��د موجب جمع ش��دن اين عده از بازار پرتالطم
مسكن و تركيدن حباب قيمت مسكن خواهد شد.
اين مقام ارش��د كارگري با بيان اينكه سياستگذاريهاي غلط موجب
شده تا دالالن مسكن حاشيه امني براي دالالن مسكن به وجود آوردند،
توسازها و رها كردن بازار مسكن و عدم انجام
گفت :نبود نظارت بر ساخ 
تعهدات متوليان بخش مسكن باعث ش��ده تا ظرف چند سال قيمت
مسكن سر به فلك بكشد و يك عده دالل به دنبال منافع خود به مردم
و گروههاي كمدرآمد و آسيبپذير فشار وارد كنند.

هدف دولت از واگذاريها فقط درآمد  است
نه خصوصیسازی واقعی

دولتها در واگذاريه�ا بهدنبال ايج�اد منبع درآمد هس�تند تا
بتواند اعتبارات موردنياز براي پروژهها را به دست آورند؛ اينگونه
اقدام�ات صدم�ات بس�ياري ب�ه خصوصيس�ازي وارد ميكند.

به گزارش خانه ملت ،ه��ادي قوامي نايب ،رئيس كميس��يون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس با اش��اره به فرمايشات مقام معظم رهبري
مبني بر اينكه دولتها در اجراي سياس��تهاي اصل  44خوب عمل
نكردند ،گفت :پيش از اصالح قانون اجراي سياستهاي اصل  ،44دولت
ميتوانست بنگاههاي اقتصادي را به شبه دولتيها واگذار كرده و از اين
طريق بدهي خود را به نهادهايي مانند شستا و ...پرداخت كند.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسالمي افزود :پس از اصالح
قانون اجراي سياس��تهاي اصل  ،44واگذاري بنگاههاي اقتصادي به
شبهدولتيها متوقف شد و در حال حاضر تنها بخش خصوصي ميتواند
در واگذاريها شركت كند.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي در كشور ما ضعيف و نحيف است ،اظهار
كرد :در واگذاريهاي انجام گرفته در كشورهاي اروپاي شرقي ،فردي كه
به دنبال خريد يك برند يا بنگاههاي اقتصادي است بايد تعهدي سنگين
پرداخت كند و ضمانتهاي الزم براي اشتغالزايي و رونق توليد را تأمين
كند .اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد :در صورت اشتغالزايي
و رونق توليد ،درآمد دولت نيز افزايش پيدا ميكند ،چراكه دولت ميتواند
از توليدكننده ماليات دريافت كند ،از سوي ديگر به دليل كاهش بيكاري
هزينههاي ناشي از جرايم بيكاري كم ميشود.
نايب رئيس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه
متأس��فانه تنها هدف دولت از واگذاريها كسب درآمد است ،ادامه داد:
دولتها در واگذاريها به دنب��ال ايجاد منبع درآمد هس��تند تا بتواند
اعتبارات موردنياز براي پروژهها را به دس��ت آورند كه اينگونه اقدامات
صدمات بسياري به خصوصيسازي وارد ميكند .قوامي با بيان اينكه بايد
در واگذاريها به اهليت خريدار توجه شود ،تصريح كرد :در واگذاريها
بايد از خريدار تضامين قطعي و سنگيني دريافت شود تا اين افراد به دنبال
اصالح ساختار كارخانه خريداري شده باشند ،ماشينآالت فرسوده را
عوض كرده و ميزان مصرف انرژي را كاهش دهند ،اين در حالي است كه
هيچ يك از اين مؤلفهها در خصوصيسازيها رعايت نميشود.

افزايش حدود ۹۰درصدي
سرمايهگذاري خارجي

جديدترين آمار منتش�ر ش�ده از س�وي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صم�ت) حاك�ي از افزايش بي�ش از  ۲۶درص�دي تعداد
و افزاي�ش نزدي�ك ب�ه  ۹۰درص�دي در حج�م س�رمايهگذاري
خارج�ي در طرحه�اي صنعت�ي ،معدن�ي و تجاري در س�ه ماهه
نخست امس�ال نس�بت به مدت مش�ابه در سال گذش�ته است.

به گزارش ايسنا ،اين آمارها نشان ميدهد كه حجم كل سرمايهگذاري
خارجي در طرحهاي صنعتي ،معدني و تجاري با افزايش  89/8درصدي
از  ۲۹۲ميليون و  ۱۰۰هزار دالر در س��ه ماهه نخست سال گذشته به
 ۵۵۴ميليون و  ۴۰۰هزار دالر رسيده است.
تعداد سرمايهگذاري خارجي در طرحهاي صنعتي ،معدني و تجاري نيز
در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته26/3 ،
درصد افزايش داشته است .سال گذش��ته  ۱۹طرح صنعتي ،معدني و
تجاري در هيئت س��رمايهگذاري خارجي مصوب ش��د ،اما تعداد اين
طرحها در سه ماهه نخست سال جاري به  ۲۴عدد رسيده است.

