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ترابری

واگذاری پایانههای بار
به بخش خصوصی

پایانههای بار دولتی به بخش خصوصی واگذار
میشود و دولت از این پس نقش تصدیگری در
پایانههای بار نخواهد داشت .به گزارش فارس،
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی در مراسم
افتتاح فاز یک شهرک حملونقل استان تهران
اظهار داش��ت :دولت نبای��د نقش تصدیگری
داشته باشد و هموارسازی مسیر و تکمیلگری
در حوزه حملونقل بار باید در دس��تور کار قرار
گیرد .اس�لامی ادامه داد :ش��هرک حملونقل
در ج��وار منطق��ه آزادش��هر فرودگاه��ی امام
خمینی(ره) افتتاح ش��ده است .در آنجا منطقه
آزاد تج��اری هم داریم .ریل و خط آهن هم در
کنار این دو منطقه است و بدین ترتیب در قالب
حملونقل ترکیبی قطار ،هواپیما و جاده با هم
فعال میشوند.
خانه
اجرای طرحی برای پایین آوردن قیمت مسکن

انبوهسازان کارت اعتباری
خرید مصالح میگیرند

رونق بازار مس��کن نتیجه ارائ��ه کارتهای
اعتباری خرید مصالح به انبوهسازان خواهد بود.
سیدحس��ین افضلی ،عضو کمیس��یون عمران
مجل��س در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به
برنامهری��زی وزارت راهوشهرس��ازی ب��رای ارائه
کارتهای اعتباری خرید مصالح به انبوهس��ازان
و س��رمایهگذاران بازار مسکن ،گفت :در  10ماه
اخیر سازندگان مسکن بهعلت افزایش چشمگیر
قیمت مصالح ساختمانی دچار موانع عملیاتی و
مشکالت بسیاری ش��دهاند و این مساله موجب
شد برخی پروژههای ساختمانی به علت کاهش
س��رمایه متوقف ش��ود .افضلی ادامه داد :بر این
اساس ،بانک بهعنوان واسطه میان تولیدکننده
مصالح و س��ازنده قرار گرفته و ضمانتهای الزم
را از دو طرف دریافت میکند ،پس از آن شرایط
خرید و فروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم
میشود .افضلی ادامه داد :نکته قابل توجه ،نحوه
اجرا ،ارائ��ه و صدور کارته��ای اعتباری خرید
مصالح اس��ت .در ش��رایط کنونی روشن نیست
ای��ن کارتها به چه کس��انی ارائه خواهد ش��د،
چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با
دالالن ،محتکران و فروش��ندگان وجود دارد .در
همین باره وزیر راهوشهرسازی مدل جدید تقویت
قدرت خرید مردم در بازار مسکن را تشریح کرد
و گفت :در پهنههای تجاری به سازندگان مسکن
امتیازاتی میدهیم تا بتوانند مزیتهای سودآوری
را از این محل تأمین کنند به این ترتیب میتوانیم
مسکن را با قیمت تمامشده و با تخفیف قیمت
در مصالح به مردم واگذار کنیم .محمد اسالمی
با بیان اینکه «برای ارتق��ای قدرت خرید مردم
یک مدل کارآم��د را طراحی کردهای��م» افزود:
بر این اس��اس از طریق سیستم اعتباری خرید
انبوه مصالح ساختمانی انجام میشود که مراحل
اجرایی آن با بانک عامل در حال پیگیری است.
آمار

انتقاد از انتشار آمار بانک مرکزی

رئی��س مرکز آمار ایران در انتقاد از انتش��ار
آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی ،بر رفع
موازیکاری آماری تاکید کرد .امیدعلی پارسا در
اینباره گفت :در دنیا کشوری نداریم که  2نرخ
تورم و  2نرخ رشد اقتصادی داشته باشد .پارسا
افزود :وقتی منابع کشور محدود است و به علت
محدودیت مالی نمیتوانیم  50درصد آمار الزم
را تولید و منتش��ر کنیم چرا باید موازیکاری
کنیم و منابع را هدر دهیم .پارس��ا با اش��اره به
رهنمودهای رهبری برای رفع موازیکار و پرهیز
جدی از دس��تکاری آمار که گناه کبیره است،
گفت :وقتی  2دس��تگاه آماری دو آمار متفاوت
تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق
دارند ،این منشأ اختالف و بیاعتمادی مردم به
آمار و اعداد و ارقام رسمی میشود .وی تصریح
ک��رد :در دنیا جز  5کش��ور ،مس��ؤولیت تولید
و انتش��ار آمار را به مرکز یا سازمانی مستقل و
بیطرف تحت عنوان مرکز آمار یا سازمان آمار
واگذار کردند .در همین حال دبیر کمیس��یون
تخصصی شورای عالی آمار به استناد مصوبات
قانونی دلیل حذف موازیکاری آماری را توضیح
داد .عباسی با اشاره به بند« »۱راهبردهای کالن
برنامه ملی آمار گفت :این بند قانونی بر اصالح
قان��ون و رفع م��وازیکاری در تولید و انتش��ار
آمارهای رسمی تاکید دارد.

وطن امروز

مورد عجیب مسعود کرباسیان؛ عدم فروش نفت به بخش خصوصی به شصتمین روز رسید

آقای بازنشسته مانع بزرگ عرضه نفت در بورس؟

گروه اقتصادی :با اصرار دولت ،مس��عود کرباسیان
بازنشس��ته به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران انتخاب ش��د اما از زم��ان روی کار آمدن وی
عرضه نفت در بورس انرژی متوقف شده است.
حمایت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل
شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس در بیان و
گفتار و عدم اقدام موثر شرکت ملی نفت در راستای
عرضه نفت در بورس از زمان تصدیگری ایش��ان،
تناقضی آشکار است که شخص مسعود کرباسیان
باید پاس��خگوی آن باش��د .همزمان با بازگش��ت
مج��دد تحریمهای آمریکا ،عرض��ه نفت در بورس
و اس��تفاده از توانمن��دی و تخصص ش��رکتهای
خصوصی ب��رای دور زدن تحریمهای نفتی مطرح
شد .کارشناس��ان معتقدند دلیل اصلی اثرگذاری
تحریمهای نفتی آمریکا به مدل سنتی فروش نفت
توسط شرکت ملی نفت ارتباط دارد ،لذا برای بیاثر
کردن تحریمهای نفتی و جلوگیری از شناس��ایی
محمولهه��ای نفتی ایران ،باید مس��یرهای فروش
نفت کشور را تا حد ممکن متنوع کرد .فروش نفت
ایران از کانال بورس انرژی به شرکتهای خصوصی
و تجار نفتی ( )traderباعث میش��ود نفت ایران
از مس��یرهای مختلف به سراسر دنیا صادر شود و
در این بین با توجه به نامشخص بودن شرکتهای
خصوصی خریدار نفت و مقصد صادراتی آنها امکان
تحریمپذیریشان بش��دت کاهش مییابد .در این
راس��تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه
 27ش��هریورماه با هدف متنوعس��ازی روشهای
فروش نف��ت ،طرح عرض��ه نفت خ��ام در رینگ
صادراتی بورس انرژی در داخل کش��ور به صورت
ارزی را تصویب کرد .با توجه به اینکه متولی اصلی
فروش نفت کش��ور ،شرکت ملی نفت ایران است،
پیادهس��ازی این راهکار ضدتحریمی به طور کامل
به اراده این شرکت بس��تگی دارد .پس از تصویب
عرضه نفت در بورس ،علی کاردر ،مدیرعامل وقت
ش��رکت ملی نفت با استقبال از اجرای این راهکار
گف��ت :عزم وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت برای
عرض��ه نفت خ��ام در بورس جدی اس��ت و طبق
برنامه انجام خواهد شد .بیش از  100کد معامالتی
توسط خارجیها در بورس انرژی دریافت شده که
میتوانند از طریق آن اقدام به خرید محمولههای
نفت خام و فرآوردههای نفتی کنند.
■■بورس انرژی راه دور زدن تحریمهای آمریکا

س��رانجام با همکاری شرکت ملی نفت ،عرضه
نفت در بورس انجام شد .اولین عرضه نفت در بورس
گروه اقتصادی :عملکرد ضعیف
بانک
بانکه��ا ای��ن فرص��ت را برای
شایعهپردازان بهوجود آورد تا با یکی از بزرگترین
ش��ایعات ممکن ،خبر از فرار موس��س یک بانک
خصوصی از کش��ور با  140ه��زار میلیارد تومان
و ورشکس��تگی بانک مذبور بدهن��د .به گزارش
«وطنامروز» ،این شایعه در شبکههای اجتماعی
دست به دست شد و مخاطبان ما نیز درخواست
کردند درباره صحت و س��قم این شایعه پیگیری
کنیم .همانطور که از اول هم مشخص شد منبع
این خب��ر کانالهای تلگرامی ضد انقالب و معاند
بود و بانک آینده که این شایعه درباره آن منتشر
ش��ده بود ،اعالم کرد بانکها هدف این ش��ایعات
هس��تند تا با بیاعتمادی مردم به اقتصاد کشور
ضربه بزنند .بانک مرکزی نیز روز پنجش��نبه در
اطالعیهای ،مطالب رسانههای معاند پیرامون یکی
از بانکهای کش��ور را در راستای تالش آنها برای
ضربه زدن به بازار پول دانست و از مردم خواست

نفت

آغاز فروش نفت ایران به کره و ژاپن

منابع آگاه صنعتی اعالم کردند :شرکت کرهای
و ژاپنی از اواخر این ماه خرید نفت از ایران را آغاز
میکنند .به گزارش فارس ،رئیس شرکت کرهای
 SKاینوویشن اعالم کرد شرکت نفتی کرهجنوبی
در نظر دارد تا اواخر ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه از
ایران نفت خریداری کند .در ماه نوامبر کرهجنوبی
معافیت  6ماهه از تحریمهای نفتی آمریکا دریافت
ک��رد که به موجب آن میتوانس��ت نفت از ایران
خریداری کند اما این کش��ور از سپتامبر تاکنون
از ایران نفت خریداری نکرده است .منابع صنعتی
اع�لام کردند کرهجنوب��ی و ژاپن از اوایل س��ال
 2019میالدی واردات نفت ایران را آغاز میکنند.
کرهجنوبی میتواند روزانه  200هزار بشکه نفت
از ایران خریداری کند که بیشتر شامل میعانات
گازی و نفت فوقالعاده سبک خواهد بود.
تجارت
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران:

ثبتسفارش
بازرگانان را به جنون رسانده است

در تاریخ  6آبانماه انجام شد که طی آن  8محموله
 35هزار بش��کهای ( 280هزار بش��که) به قیمت
 74/85دالر ب��ه فروش رس��ید 20 .آبان ماه موعد
دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود.
در این عرضه  700هزار بشکه نفت با قیمت 64/97
دالر توسط شرکتهای داخلی و خارجی خریداری
شد .بدین ترتیب اجرای فاز اول اجرای این راهکار
ضدتحریمی موفقیتآمیز ب��ود .این موضوع باعث
شد بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسیها که وظیفه
تمرکز بر اثرگذاری هر چه بیشتر تحریمهای آمریکا
را برعهده دارد ،به اثرگذاری فروش نفت در بورس
در خنثیس��ازی تحریمهای نفتی اعتراف کند .در
این راستا سعید قاسمینژاد ،مشاور این بنیاد گفت:
فروش نفت در بورس انرژی یک پیروزی برای ایران
بود و به جه��ان راه دور زدن تحریمهای آمریکا را
نش��ان داد .همچنین بیژن زنگن��ه ،وزیر نفت نیز
درباره موفقیتآمیز بودن اجرای این راهکار گفت:
خریداران نفت در بورس توانستهاند طالی سیاه را
صادر کنند و مش��کلی در این زمینه وجود نداشته
است.
با توجه ب��ه موفقیتآمی��ز بودن ای��ن راهکار
ضدتحریمی ،در حالی که انتظار میرفت عرضه نفت
در بورس انرژی در هفتههای آتی به صورت منظم
و در احجام بیش��تری تداوم یابد اما تا کنون و بعد

از گذش��ت  60روز از آخرین عرضه نفت در بورس
خبری از عرضه مجدد نفت نیست .این موضوع در
حالی اس��ت که وزیر نفت در جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه
قبلی ش��ورای عالی در خصوص ف��روش نفت در
بورس انرژی ،راهکارهای آن وزارت در زمینه عرضه
گس��تردهتر نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که
مورد تصویب این شورا قرار گرفت.
■■کرباسیان آمد ،بورس نفت رفت!

بهرغم الزام شورای سران  3قوه به تداوم عرضه
نفت در بورس و موافقت بیژن زنگنه با اجرای این
راهکار ضدتحریمی به نظر میرسد باید علل توقف
این راه��کار را در تغییر و تحوالت س��اختاری در
وزارت نفت بررس��ی کرد .در بازه زمانی قبل و بعد
از عرضه آزمایشی نفت در بورس یک اتفاق بسیار
مهم در س��اختار مدیریتی شرکت ملی نفت افتاد
که شاید توجه به آن برخی موضوعات درباره توقف
عرضه نفت را مشخص کند .پس از آخرین عرضه
نفت در ب��ورس و فروش تمام محمولههای عرضه
شده ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تغییر کرد
و مسعود کرباسیان ،وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی
جانش��ین علی کاردر شد .هر چند بررسی مواضع
کرباسیان درباره عرضه نفت در بورس انرژی نشان
میدهد نظر مدیرعامل جدید ش��رکت ملی نفت

شایعهپردازان ورشکستگی بانکها را رو کردند

فضای مجازی را اینقدرها هم باور نکنید

در این زمینه هوشیاری الزم
را داشته باشند.
البته اعالم شایعات علیه
نظ��ام بانکی ایران از س��وی
شبکههای تلویزیونی خارجی
یا کانالهای تلگرامی معاند،
پیش از این هم س��ابقه داش��ته و منج��ر به بروز
مشکالتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها
ش��ده بود که با دخال��ت دولت و بان��ک مرکزی
حلوفصل ش��د اما دوباره اعالم چنین ش��ایعاتی
رونق گرفته و مردم و س��پردهگذاران را در فضای
کنونی اقتصاد ایران ،نگران کرده اس��ت .مردم هم
گاهی ناخواس��ته ب��ه چنین ش��ایعاتی در فضای
مجازی توجه کرده و تحتتاثیر تبلیغات منفی ،به
صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست

رئیس کانون صرافان:

بازار متشکل ارزی آرزویی  70ساله بود
رئیس کانون صرافان با تش��ریح
ارز
مکانیزم تش��کیل بازار متشکل
ارزی گف��ت :مکانی��زم قیمتگ��ذاری در این بازار
براساس عرضه و تقاضا و به صورت شفاف و واقعی
اس��ت .رضا ترکاش��وند اظهار داشت :بازار متشکل
ارزی اتاق ش��فافی است که تشکیل آن در شورای
پ��ول و اعتبار به تصویب رس��یده و همه بازیگران
اصلی بازار در آن حضور دارند.
وی درباره اصلیترین بازیگران
ای��ن مجموعه اف��زود :کانون
صراف��ان ،کان��ون بانکهای
خصوصی و شورای بانکهای
دولتی ب��ه عن��وان بازیگران
اصلی این بازار هس��تند و بان��ک مرکزی به عنوان
ناظر عملیات ،بازار متشکل ارزی را رصد میکند تا
این بازار سالم کار کند .رئیس کانون صرافان درباره
مکانی��زم قیمتگذاری در این بازار گفت :عرضهای
که در این بازار صورت میگیرد در یک دوره زمانی
آزاد است ولی معامله انجام نمیشود ،سپس براساس
میزان عرضه و تقاضا و قیمتهایی که ارائه میشود
به صورت میانگین و با توجه به نرخ روز قبل ،نرخی
تعریف میشود و به عنوان نخستین معامله شروع
به کار میکند و بر اس��اس آن بازار شکل میگیرد
و ب��ه کارش ادام��ه میدهد .وی با اش��اره به اینکه

شماره 3 2630

هماکنون قیمتگذاریهای ارز به صورت ش��فاف
نیست ،گفت :صبحها منتظر هستیم که نرخ ارز از 2
بازار افشاری و سبزهمیدان اعالم شود و این بازارها
هم وابسته به بازارهای کشورهای همسایه مثل بازار
هرات ،سلیمانیه و دوبی هستند که در این بازارها
نرخی تعریف میش��ود و در بازار داخلی ادامه پیدا
میکند .ترکاشوند ادامه داد :بازار متشکل ارزی به
دنبال این است که به صورت
ش��فاف و بر اس��اس عرضه و
تقاضا و فاکتورهای بازارهای
داخلی عم��ل کن��د .رئیس
کانون صرافان افزود :تشکیل
ب��ازار متش��کل ارزی آرزوی
۷۰ساله در نظام ارزی کشور است و ما نیازمند این
بازار بودهایم که بدانیم عرضه در آنجا انجام میشود
و ادامه دارد و بر اس��اس واقعی��ات بازار ،نرخ در آن
تعیین ش��ود .وی ادامه داد :در حال حاضر این بازار
توسط بانک مرکزی مدیریت میشود ،یعنی تقاضا
تعریف شده و هر کسی میداند چه میزان ارز برای
چه مقصودی در س��ال میتواند بگیرد و از طرفی
عرضه هم تعریف و مدیریت میشود و معلوم است
از چ��ه کانالهایی عرضه ص��ورت میگیرد ،به چه
طریقی ارز وارد کشور میشود ،چگونه در گمرکات
ثبت و تأیید و در داخل کشور توزیع میشود.

جابهجایی سپردههای خود را
دارن��د ،در حالی که کمتر به
این موض��وع توجه میکنند
که تمام سپردههای زیر ۱۰۰
میلیون تومان در نظام بانکی
ضمانتش��ده اس��ت و جای
نگرانی برای س��پردههای خرد وجود ندارد ،چراکه
تمام بانکها ،مکلف به داش��تن ذخیره قانونی نزد
بانک مرکزی هس��تند .حتی س��پردهگذارانی که
سپرده آنها باالی  ۱۰۰میلیون تومان است ،چنانچه
سپردههای خود را به مضربی از سپردههای 100
میلیون تومانی تبدیل کنند ،حتما این س��پردهها
هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند
داش��ت .البته این موضوع درباره موسسات مالی و
اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی

درباره اجرای این راهکار مثبت اس��ت ،به گونهای
که وی پس از انتصاب به مدیرعاملی شرکت ملی
نفت ،عرضه نفت در بورس را اقدامی ارزنده معرفی
و بر پیگیری جدی آن تاکید کرده اس��ت و حتی
در زمان تصدیگری بر وزارت اقتصاد و دارایی نیز
اعالم کرده چارچوب ها برای عرضه نفت در بورس
با هماهنگی وزارت نفت تعیین شده و تنها برخی
ابهامات در ش��یوههای اجرایی آن باقی مانده است
اما آنچه روشن است اینکه به دالیلی نامعلوم پس از
تصدیگری کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت
ملی نفت ،اجرای این راهکار ضدتحریمی در آستانه
انحالل قرار گرفته است .شرکت ملی نفت به همراه
س��ازمان بورس انرژی  2بازوی اجرایی برای عرضه
نفت در بورس هستند که با توجه به اعالم آمادگی
مس��ؤوالن بورس انرژی برای عرضه سوم نفت در
بورس به نظر میرس��د دلیل توقف عرضه نفت در
بورس هر چه هس��ت به شرکت ملی نفت ارتباط
دارد .حمایت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل
شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس در بیان و
گفتار و عدم اقدام موثر شرکت ملی نفت در راستای
عرضه نفت در بورس از زمان تصدیگری ایش��ان
و توقف  60روزه این راهکار ضدتحریمی ،تناقضی
آشکار اس��ت که شخص مس��عود کرباسیان باید
پاسخگوی آن باشد.
جمهوری اس�لامی ایران درج نشده ،قطعا صادق
نخواهد بود .پس الزم است سپردهگذاران ،با تحقیق
و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی ،اقدام به
سپردهگذاری در آنها کنند.
■■به شایعات توجه نکنید

کسی نمیتواند منکر عملکرد ضعیف بانکها
و مدی��ران آن باش��د؛ عملکرد ضعی��ف مدیران
نظ��ام بانکی در برخورد با موسس��ات غیرمجاز و
افزایش بیاعتمادی در میان مردم ،در کنار اخبار
اختالسها مزید بر علت ش��ده که کوچکترین
خبر بانک��ی مورد توج��ه مخاطبان ق��رار گیرد.
شایعهپردازان با سوءاس��تفاده از این موقعیت در
فضای مجازی بویژه شبکههای اجتماعی اعتماد
مردم را نش��انه گرفتهاند و براحتی با دروغپردازی
نگرانی را بین سپردهگذاران ایجاد میکنند .نظام
بانکی قابل نقد اس��ت اما باید به اخبار صحیح از
منابع خبری معتبر توجه کرد و اینقدرها هم نباید
فضای مجازی و شبکههای را جدی گرفت.

دبیرکل بانک مرکزی خبر داد

مطالعه برای بهرهگیری از بالکچین
بالکچین دبیرکل بانک مرکزی از مطالعات
متمرکز این بانک برای بهرهگیری
از فن��اوری بالکچین خبر داد .محمد طالبی افزود:
بسیاری از مش��کالت موجود در دنیای مالی فعلی
مانند جع��ل و کالهبرداری با سیس��تم رمزنگاری
پیش��رفتهای که در بالکچی��ن وج��ود دارد ،ک ً
ال
متحول خواهد شد .طالبی درباره اهمیت و ضرورت
بررسیهای جدی در خصوص
تکنول��وژی ،Blockchain
با این مقدم��ه که بالکچین
تکنولوژی جدیدی است که در
دنیا مطرح شده و پیشبینی
میش��ود تحول��ی ب��زرگ در
دنیا بعد از اینترنت باشد ،افزود :پیشبینی میشود
بالکچین تمام ساختارهایی را که توسط اینترنت
ایجاد ش��د وارد بخ��ش جدیدی ک��رده و تحوالت
چش��مگیری را رقم بزند .وی با بیان اینکه تحوالت
بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط
تکنول��وژی بالکچی��ن رقم خواهد خ��ورد ،گفت:
پیشبینی میشود نظام مالی در عصر بالکچین تا
حد بسیار زیادی تغییر کند .دبیرکل بانک مرکزی
مهمترین خصوصیت بالکچین را تغییر ساختارهای
متمرکز در نظام مالی توصی��ف کرد و توضیح داد
ک��ه بر مبنای ای��ن تکنولوژی س��اختارهای مبنی

ب��ر «نهادهای ادارهکننده نظام��ات مالی به صورت
متمرک��ز» تغییر خواهد ک��رد و در قالب اصطالحاً
 Distributed Ledger technologyک��ه
همان تکنولوژی بالکچین است ،اداره خواهد شد.
وی اضافه کرد که نظامات مالی دنیا در حال حاضر
مبتنی بر نهادهای متمرکز اس��ت ،مث ً
ال س��وئیفت
هم��ه تراکنشهای بین کش��ورهای دنی��ا را اداره
میکند و بانکه��ای مرکزی
در کشورها همه تراکنشهای
مال��ی درون ی��ک کش��ور را
اداره میکنند ام��ا تکنولوژی
بالکچی��ن ای��ن پارادای��م را
تغیی��ر میدهد .یعن��ی دیگر
نظارت متمرک��زی وجود نخواهد داش��ت و هرچه
هس��ت در یک ش��بکه اتف��اق میافت��د .طالبی با
بی��ان اینکه نظ��ام مالی بع��د از بالکچی��ن وارد
دنیای جالبی خواهد ش��د ،خاطرنش��ان کرد :مث ً
ال
 Crowd financingیا همان تامین مالی جمعی،
پدیده جدی��دی در حوزه مالی اس��ت و معتقدم با
تکنولوژی بالکچین شکل جدیدی خواهد داشت
و همچنین نظارت نهادهای نظارتی به طریق دیگری
اعمال خواهد ش��د ،ضمن اینکه نحوه مش��ارکت و
س��رمایهگذاری و حضور افراد در نظام مالی در یک
حالت شخصی و با امنیت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

نایبرئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران نوش��ت:
مش��کالت ثبتس��فارش برای واردات ،بازرگانان
را ب��ه ح��د جنون رس��انده اس��ت؛ آنه��ا امکان
ثبتس��فارش واردات در براب��ر ص��ادرات ندارند.
پدرام س��طانی با ارسال پیامی در صفحه مجازی
خود نوشت« :مش��کالت ثبتس��فارش واردات
بازرگانان را به حدجنون رس��انده است .بازرگانان
ام��کان ثبتس��فارش واردات در براب��ر صادرات
ندارند .سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها،
بازرگانان را با مرکز پاسکاری میکنند .سلیقه بیداد
میکند ،شفافسازی به حداقل رسیده ،روابط بر
ضواب��ط غلبه یافته و ناکارآمدی به اوج رس��یده.
وای بر ما!» در همین حال دیگر نایبرئیس اتاق
بازرگانی ایران بر این باور اس��ت که در ش��رایط
فعلی صادرکنندگان میتوانند ب��ه عنوان بازوی
اقتصادی کشور عمل کرده و بسیاری از دغدغهها
و نگرانیهای پیشرو را برطرف کنند .محمدرضا
انصاری در گفتوگو با ایس��نا اظهار داشت :شرط
اصلی ای��ن اتفاق ،اعتماد ب��ه بخش خصوصی و
سرمایهگذاران فعال در این حوزه است .موضوعاتی
همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات بخشی از
همین نگاه اس��ت .صادرکنندگان بزرگ تا امروز
تالش کردهاند ارز خود را به ایران بازگردانند زیرا
سرمایه و کار و کارخانههایشان اینجاست و از این
پس نیز همین رویه را ادامه خواهند داد .انصاری
ادامه داد :دولت باید به صادرکنندگان به چش��م
یک لشکر اقتصادی نگاه کند؛ لشکری که 8هزار
نفر نی��رو دارد و هر یک از آنها به طور جداگانه و
در حوزه خاص فعالیت خود تواناییهایی داشته و
بازارهایی دارند که برای حفظ آمار صادراتی کشور
در این دوره نقشی مهم ایفا میکند.
قطار

قطارهای پرسرعت رجا
از حرکت ایستاد

لونقل ریلی رجا ضمن
مدیرعامل شرکت حم 
اعالم نی��از  ۳۰میلیون یورویی جهت آغاز به کار
مجدد فعالیت قطارهای پرسرعت (ترنستها)،
نسبت به وضعیت اورژانسی و نامناسب قطارهای
حومهای هشدار داد .محمد رجبی در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت قطارهای
پرسرعت اظهار کرد :از  2ماه قبل نسبت به توقف
فروش بلیت قطارهای پرسرعت از  ۱۵دیماه سال
جاری هشدار داده بودیم و این موضوع به راهآهن
اعالم و به صورت بخشنامه ارائه شد ،چراکه امکان
فعالیت این قطارها با توجه به هزینههای بس��یار
ب��االی تعمیر و نگه��داری و نب��ود بودجه کافی
و الزم امکانپذی��ر نبود .وی با اش��اره به اینکه در
حال حاضر  ۱۰۰نمونه قطار پرس��رعت در کشور
فعالی��ت میکنن��د ،ادامه داد :این ۱۰۰دس��تگاه
قطار پرسرعت بر اساس استانداردهای بینالمللی
فعالیت میکنند و سوخت آنها با گوگرد پایین و
موتور آنها یورو  ۴است .رجا از 3سال قبل نسبت به
هزینههای تعمیر و نگهداری آنها هشدار داده بود
اما متاسفانه اقدامی در این راستا انجام نشد .باید
بدانید که بعد از طی مس��افت یکمیلیون و ۲۰۰
هزار کیلومتری گیربکس این قطارها باید اورهال
ش��ود که هزینهای ۱۰۰هزار یورویی در بر خواهد
داشت و با توجه به اینکه کیفیت برخی تستها در
داخل کشور پایین است ،بهترین حالت این بود که
اورهال توسط کشور سازنده انجام شود .مدیرعامل
لونقل ریلی رجا ب��ا تاکید بر اینکه
ش��رکت حم 
در صورت فعالیت مجدد ترنس��تها باید حدود
۳۰میلیون یورو ارز دولتی که به کاالهای اساسی
اختصاص مییابد مدنظر قرار گیرد ،بیان کرد :در
دهه  ۸۰به رجا یارانه تعلق میگرفت اما متاسفانه از
سال  ۱۳۸۸به بعد یارانه رجا قطع شده است .وی
افزود :سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده نمیتواند
زیان رجا را در این رابطه پرداخت کند.

