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وبینار آشنایی با موضوعات بیمه تامین اجتماعی در 
قراردادهای مقاطعه کاری صنعت برق

علیرضا کالهی 
 نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن 

اتاق بازرگانی تهران

آسیب های معافیت های مالیاتی 
صادرات مواد اولیه بر صنایع

تهـران،  اتـاق  نماینـدگان  هیـات  عضـو 
معافیت هـای مالیاتـی روی صـادرات مـواد 
و  تخریـب  بـرای  عاملـی  را  خـام  و  اولیـه 
تحدیـد زنجیـره ارزش در صنایع باالدسـتی 
از بخـش فلزات و پتروشـیمی عنـوان کرد و 
لغـو ایـن معافیت هـا را ضـروری دانسـت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران، علیرضــا کالهــی صمدی 
ایــن موضــوع را در نشســت اخیــر هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران و 
در حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت مطــرح کــرد و یــادآور 
شــد کــه به رغــم آنکــه اتــاق بازرگانــی و بخــش  خصوصــی موفــق 
شــد دولــت را نســبت بــه لطمــات معافیــت مالیاتــی صــادرات مواد 
اولیــه مجــاب کنــد و طــی آن، لغــو 90 درصــد از ایــن معافیت هــا 
از ســوی دولــت مصــوب شــد، امــا هم چنــان فهرســت مــواد اولیــه 
و خــام نهایــی نیســت و چالش هایــی در ایــن بخــش وجــود دارد.

کالهی صمــدی معتقــد اســت کــه بــا حــذف معافیــت مالیاتــی روی 
صــادرات مــواد اولیــه از بخش هــای معــادن و فلــزات و همچنیــن 
ــه  ــد ک ــت می آی ــی به دس ــی قابل توجه ــی مال ــیمی، منابع پتروش
ــره ارزش  ــل زنجی ــز و تکمی ــرای تجهی ــع را ب ــن مناب ــوان ای می ت
ــا  ــی ب ــد محصوالت ــه تولی ــرد و ب ــق ک ــتی تزری ــع باالدس در صنای

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-(1400-1399)/
https://b2n.ir/383945
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/setabran1.pdf
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://t.me/ieischannel
https://www.linkedin.com/in/iran-electrical-industry-syndicate-6409bb159/
https://twitter.com/IeisIr
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
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ارزش  افــزوده بــاال در کشــور دســت یافــت کــه از 
محــل صــادرات آن، بــرای کشــور ارزآوری بــه بــار 
خواهــد آورد و در عیــن حــال، بازارهــای صادراتــی 
را نیــز بــه راحتــی بــه رقبــا واگــذار نخواهیــم کــرد.
و  نایب رئیــس کمیســیون صنعــت  بــه گفتــه 
ــت  ــال ها اس ــران، س ــی ته ــاق بازرگان ــدن ات مع
ــز  ــور ج ــزات کش ــیمی و فل ــع پتروش ــه صنای ک
دیگــری  تولیــدات  محــدود،  محصــول  چنــد 
نــدارد و کشــور در تولیــد محصــوالت پیچیــده در 
ــزی  ــع فل ــا در صنای ــیمی و آلیاژه ــت پتروش صنع
محــروم اســت، در حالــی کــه بــا اســتفاده از منابــع 
ــی  ــای مالیات ــو معافیت ه ــذف و لغ ــل از ح حاص
صــادرات مــواد اولیــه کــه رقمــی در حــدود 100 
ــرآورد می شــود،  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــا 120 ه ت
ــبد  ــرد و س ــد ک ــوان توانمن ــع را می ت ــن صنای ای
ــعه داد. ــاال را توس ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب محص

لغــو  اینکــه  بیــان  بــا  کالهــی  علیرضــا 
ــه  ــواد اولی ــی روی صــادرات م معافیت هــای مالیات
ــی  ــادرات و درآمدزای ــرای ص ــدی ب ــام، تهدی و خ
ــع  ــزود: صنای ــود، اف ــد ب ــع باالدســتی نخواه صنای
باالدســتی در حــوزه فلــزات و پتروشــیمی در 
ــا 70 درصــد  حــال حاضــر از حاشــیه ســود 60 ت
برخــوردار هســتند، ضمــن آنکــه مالیــات عملکــرد 
ــر  ــال اگ ــود و ح ــذ می ش ــرکت ها اخ ــود ش از س
ــزوده  ــات ارزش  اف ــت مالی ــع در پرداخ ــن صنای ای
ــه  ــر اســت ک ــوان باشــند، بهت ــرض و نات ــز معت نی

ــوند. ــل ش تعطی
وی ادامــه داد: صنایــع باالدســتی در بخــش فلــزات 
ــه  ــارد دالر یاران ــا میلی ــاالنه ده ه ــیمی س و پتروش
انــرژی دریافــت می کننــد و در بــورس و بــازار 
ــوردار  ــی برخ ــود باالی ــیه س ــز از حاش ــرمایه نی س
هســتند حــال آنکــه متوســط نــرخ مالیاتــی ایــن 

صنایــع در بــورس از 0.7 تــا 6 درصــد اســت و ایــن 
ــه 14  ــرای ســایر شــرکت های بورســی ب ــزان ب می

ــد. ــد می رس درص
ــت  ــران، معافی ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
مالیاتــی روی صــادرات مــواد اولیــه و خــام را 
ــه  ــت ب ــازار دانس ــده ب ــد و برهم زنن ــوقی زائ مش
طــوری کــه انگیــزه صنایــع باالدســتی بــرای 
صــادرات مــواد خــام را تهییــج می کنــد و صنایــع 
پایین دســتی نیــز از دسترســی بــه هنــگام و 
بــا قیمــت مناســب بــه مــواد اولیــه محــروم 

ند. می شــو
ــه اینکــه، بازپرداخــت  ــا اشــاره ب کالهی صمــدی ب
مالیــات ارزش افــزوده نیــز بایــد متناســب بــا 
ــی  ــر منطق ــا باشــد، ب ــزوده کااله ــزان ارزش اف می
شــدن فهرســت مــواد اولیــه و خــام تاکیــد کــرد 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــئوالن وزارت صنع و از مس
خواســت موضــوع معافیــت مالیاتــی صــادرات 
مــواد اولیــه و خــام را مــورد بازنگــری قــرار دهنــد.

وبینار آشنایی با موضوعات بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای 
مقاطعه کاری صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران وبینار »وبینار آشنایی با موضوعات بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای 
مقاطعه کاری صنعت برق« را روز پنجشنبه، 25 دی ماه از ساعت 15 الی 18 برگزار می کند.
مدرس دوره: جناب آقای مهندس مهدی مسائلی )رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا(

هزینه دوره: مبلغ 250 هزار تومان )اعضای سندیکا از تخفیف 20 درصدی برخوردار هستند(
متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و پرداخت هزینه دوره از طریق لینک های زیر اقدام کنند: 

https://b2n.ir/383945 :لینک ثبت نام 
https://zarinp.al/ieis.ir :لینک پرداخت الکترونیکی 

شایان ذکر است عالقمندان برای توضیحات بیشتر می توانند با شماره تلفن 66570930 داخلی 131 واحد 
آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند.
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پیوست

نحوه ارائه خدمات غیرحضوری 
مفاصا حساب تامین اجتماعی

بخشنامه نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا 
حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی از سوی 
تامین  سازمان  مدیرعامل  ساالری،  مصطفی 
اجتماعی به تمامی واحدهای ستادی و استانی 

این سازمان ابالغ شد.
در این بخشنامه آمده است: در راستای توسعه  خدمات 
دولت  الکترونیک، بهره گیری  از خدمات الکترونیکی 
درتسهیل فضای کسب وکار، تامین  نیازهای عمومی 
و کاهش مراجعات  حضوری مردم ، بند»2« ماده)4( 
مصوبه جلسه شماره 15 مورخ 7    /5    /1399 شورای 
طرح  اجرای  در  و  فناوری  اطالعات  کشور   اجرایی 
تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه ای، 
مفاصاحساب قراردادهای موضوع ماده )3۸( قانون 

دستگاه های  و  کارفرمایان  به  تامین اجتماعی 
به صورت  معتبر  به صورت سندالکترونیکی  اجرایی 

غیرحضوری ارائه می شود.
با توجه به این که در اجرای مصوبه  بر این اساس، 
ابالغ  کشور،  اطالعات  فناوری  شورای  اجرایی  
مقاطعه کاران  و  واگذارندگان کار  به  مفاصاحساب 
مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع 
اتوماسیون بیمه ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه 
خدمات  الکترونیک و غیرحضوری سازمان به نشانی 
درخصوص  لذا  است،   Eservices.tamin.ir
تامین  قانون   )3۸( ماده  مشمول  قراردادهای 
مقاطعه کاران  و  واگذارندگان  کار  کلیه   اجتماعی 
نسبت  کارگاهی،  شماره  اخذ  مکلف  هستند ضمن 
و  فرم درخواست  تکمیل  و  ایجاد حساب کاربری  به 
تعهدنامه استفاده از خدمات  الکترونیک در سامانه 

مذکور اقدام  کنند.
ابالغ  که  این   به   نظر  افزاید:  می  بخشنامه  این 
شماره   طریق  از  قانون   )3۸( ماده  مفاصاحساب 
کارگاهی تخصیص  یافته به  نشانی مندرج در قرارداد 
به حساب  کاربری واگذارندگان  کار انجام می پذیرد، 
می بایست به  هنگام تخصیص ردیف  پیمان با رعایت 
ضوابط نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به 
شناسایی و ثبت شماره کارگاه مذکور اقدام  کنند. در 
مقاطعه کاران،  با  مساعدت  راستای  در  که  مواردی  
از  بازرسی  انجام  از  پیش  مفاصاحساب  صدور 
انجام  )پیوست(  تعهدنامه  دریافت  با  قانونی  دفاتر 
 می پذیرد، الزم  است تعهدنامه مذکور صرفاً یک بار 

برای هر دوره مالی اخذ شود.
از تاریخ صدور این  بخشنامه، مفاصاحساب ماده)3۸( 
قانون می بایست صرفا به  صورت  الکترونیک صادر و 
ابالغ  شود و هرگونه اقدام  مغایر با مقررات تعیین شده 

فاقد اعتبار قانونی  است.

 Iran Virtual Expo نخستین نمایشگاه مجازی ایران تحت عنوان
برگزار می شود

فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران با حمایت اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق 
شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نخستین نمایشگاه مجازی ایران را 
تحت عنوان Iran Virtual Expo و با هدف معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی فعاالن اقتصادی در 

داخل و خارج از کشور، در بهمن ماه سال جاری برگزار می کند. 
طی مذاکرات به عمل آمده از سوی اتاق ایران با فدراسیون مذکور و در راستای حضور حداکثری تشکل های 
اقتصادی و اعضای ایشان در این نمایشگاه، مقرر شده است مشارکت و اختصاص غرفه مجازی به تشکل های 

اقتصادی وابسته به اتاق ایران به صورت رایگان باشد و برای اعضا نیز تخفیفاتی در نظر گرفته شود. 
شایان ذکر است دبیرخانه رویداد، آماده ارائه اطالعات بیشتر در خصوص نمایشگاه و انجام هماهنگی های 
الزم از طریق شماره تلفن ۸۸520752 و پست الکترونیکی info@iranvirtualexpo.com می باشد. 

تارنمای رویداد به نشانی www.iranvirtualexpo.com نیز در دسترس است.

http://www.ieis.ir/UserImage/991014/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%2038%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf
http://info@iranvirtualexpo.com
http://www.iranvirtualexpo.com


شماره  2795 14 دی 99

4

اقتصاد ایران و جهان

مدیر عامل توانیر خبر داد:

اختصاص مشوق های صنعت برق به مشترکان کم مصرف
متولی زاده گفت:به منظور کاهش مصرف برق، مشوق هایی که در تابستان برای مشترکان خانگی در 

نظر گرفته می شد، در زمستان نیز اجرایی می شود.
بـه گـزارش ملیـت بـه نقـل از باشـگاه خبرنـگاران جوان، محمد حسـن متولـی زاده مدیـر عامـل توانیر در 
نشسـت سراسـری بـا شـرکت های زیرمجموعـه و تابعـه کـه بـا هـدف بررسـی عملکـرد صنعت بـرق برای 
کمـک بـه کاهـش مصـرف گاز برگـزار شـده بـود گفـت: صنعت برق سـه راهـکار اصـالح روشـنایی معابر، 
پایـش بیشـتر جهت کشـف مراکـز اسـتخراج غیرمجاز رمز ارز و بازرسـی دسـتگاه های دولتـی را به منظور 

کاهـش مصـرف بـرق و کمـک به کاهـش مصرف سـوخت نیروگاهـی در دسـتور کار دارد.
مدیرعامـل توانیـر تصریـح کـرد: جمـع آوری مراکـز غیرمجـاز اسـتخراج رمـزارز، از مهمتریـن محور هـای 

تعییـن شـده بـرای کاهـش مصـرف بـرق و کمـک بـه کاهـش مصرف سـوخت نیـروگاه هاسـت.
متولـی زاده بـا بیـان ایـن کـه مراکز غیرمجاز اسـتخراج رمـز ارز در صورت کشـف، ضمن الزام بـه پرداخت 
هزینـه بـرق مصرفـی، بـه مراجع قضایی معرفی می شـوند، خاطرنشـان کرد: سیاسـت وزرات نیـرو، حمایت 
از تشـکیل مـزارع اسـتخراج رمزارز هـا در کشـور و سـایر مراکـز اسـتخراجی اسـت کـه بـه صـورت قانونی 

می کنند. فعالیـت 
وی بـا اشـاره بـه این که اصالح روشـنایی معابـر با رعایـت اسـتاندارد های الزم و هماهنگی با دسـتگاه های 
ذیربـط انجـام می گیـرد، خاطرنشـان کـرد: اصـالح روشـنایی معابرمـی تواند سـاالنه یـک میلیـون لیتر در 

مصـرف سـوخت نیروگاه ها موثر باشـد.

استعالم قیمت ها جهت 
بکارگیری در فهارس بها و 

شاخص های تعدیل آحاد بهای 
سال 1400

سازمان برنامه و بودجه کشور همانند سال های 
لیست  بروزرسانی  و  محاسبه  حال  در  گذشته 
نیروی  و  حمل  آالت،  ماشین  مصالح،  قیمت 
و  بها  فهارس  در  بکارگیری  جهت  انسانی 
شاخص های تعدیل آحاد بهای سال 1400 است. 

عمومی،  پیمانکاران  کمیته های  اعضای  از  سندیکا 
پیمانکاران توزیع و پیمانکاران خطوط تقاضا کرده 
است اطالعات درخواست شده را مطابق با جداول 
اکسل پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/10/99 

به دبیرخانه سندیکا ارسال فرمایند. 
 پیوست ها را از لینک زیر دریافت نمایید: 

http://www.ieis.ir/fa/news/6326/?l

رکوردشکنی های بیتکوین 
ادامه دارد

محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان وارد کانال 32 
هزار دالری شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، صعودهای 
ادامه  کماکان  بیتکوین  کننده  خیره  و  پی  در  پی 
ارز  این  بازار،  به  تقاضاهای جدید  ورود  با  و  دارد  
نیز وارد  به کانال 32 هزار دالر  بار  برای نخستین 

شد. 
پتانسیل  بیتکوین  معتقدند  گران  معامله  از  برخی 
شکستن سقف 100 هزار دالری را نیز در طوالنی 
گروه  توسط  پیش  سال   12 بیتکوین  دارد.  مدت 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 
شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.

دیجیتالی  ارزهای  بازار  در  قیمتها  صعود  البته 
از  بسیاری  قیمت  و  نبود  کوین  بیت  به  محدود 
ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که 
اتریوم با 3.34 درصد افزایش به 765.64 دالر، بیت 
کوین کش با 2.35 درصد صعود به 355.47 دالر، 
الیت کوین با 2.1۸ درصد جهش به 131.07 دالر،  
مونرو با 15.34 درصد ریزش به 141.26 دالر، دش 
با  به 92.53 دالر، زدکش  عقبگرد  با ۸.12 درصد 
11 درصد کاهش به 5۸.39 دالر و میکر با 1.51 

درصد صعود به 607.51 دالر رسید.
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اردکانیان:اصالح مصرف در 
بخش خانگی امکان خاموشی را 

از بین می برد
مصرف  اصالح  گفت:  نیرو  وزیر  ایرنا-  تهران- 
جزیی در بخش خانگی، امکان خاموشی ها را از 

بین می برد.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا »رضا 
نیرو، کشور  اردکانیان« در نشست مشترک وزرای 
منظور  به  و  کشور  وزارت  میزبانی  به  که  نفت  و 
مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور برگزار شد، 
افزود: اصل ماجرا اصالح مصرف بوده و برنامه ما در 
این بخش، بلند مدت است، اما هر زمانی که شروع 

شود، باید استقبال کرد.
وزیر نیرو مصرف بی رویه انرژی در کشور را همانند 
بیماری دانست که خونریزی داخلی دارد و هر چه 

به او خون تزریق می کنیم به جایی نمی رسیم.
وی تولید روزانه یک هزار میلیون متر مکعب گاز را 
به  اروپا که نسبت  قاره  بزرگی خواند و گفت:  رقم 
قاره ما سردتر است و جمعیتی بیش از هفت برابر 
ما دارد، اما مصرف گاز اروپا حدود دو برابر ماست. 
مصرف گاز ما خیلی باالست که بخش عمده آن در 

عرصه خانگی است.
رسانه ها  در  ما  همکاران  همه  داد:  ادامه  اردکانیان 
موفق  تجربه  که  کنند  فعالیت  گونه ای  به  باید 
تابستان با هنرمندی به مردم منتقل شود و ما اگر 
درصد بسیار کمی در بخش خانگی اصالح مصرف 
کنیم، دچار خاموشی نمی شویم و صنایع ما با وقفه 

مواجه نمی شود.
وی افزود: بر اساس قراردادهایی که داریم صادرات 
برق انجام می دهیم، اما وزارتخانه های نیرو و نفت، 
همه مالحظه ها را در قراردادها گنجانده اند، مجموع 
اگر  برق مصرف می شود  نیروگاه های  در  گازی که 
تولیدی  گاز  کل  درصد  یک  از  کمتر  شود  صادر 

کشور است.
وزیر نیرو گفت: شرکت ها و بخش خصوصی، تولید 
ما  منابع  مهمترین  از  یکی  و  می دهند  انجام  را 
صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی است و اگر 
دهند  دست  از  را  برق  و  گرمایش  مدیریت  مردم، 
شرایطی که ایجاد می شود، روی صادرات و بازارها 

اثر می گذارد.
استاندار  گزارش  اساس  بر  وقتی  افزود:  اردکانیان 
تهران، از اول آبان تا 10 آذر امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش مصرف 
برق رخ داده،  این موضوع ها باید پیگیری شود که 
بودن  باز  سبب  به  مصرف  افزایش  این  از  بخشی 
باید  و  کروناست  ویروس  خروج  تصور  به  پنجره ها 

این موارد به مردم توضیح داده شود.
لحاظ شرایط،  به  اکنون  نیرو  وزارت  در  وی گفت: 
دادیم،  افزایش  را  برقابی  نیروگاه های  از  استفاده 
خواهیم  سعی  نفت  وزارت  با  نزدیک  همکاری  با 
همین  به  ما  و  شود  ایجاد  اختالل  کمترین  کرد 
علت تعمیرات نیروگاهی را عقب انداختیم تا فشار 

کمتری به بخش گاز وارد شود 

زنگنه: چاره ای جز تحویل 
مازوت به نیروگاه ها نداریم

تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: ما مایل نیستیم 
تحویل  جز  چاره ای  اما  شود،  مصرف  مازوت 

مازوت به نیروگاه ها نداریم.
»بیژن زنگنه« امروز )یکشنبه( در نشست مشترک 
وزرای نیرو، نفت و کشور با اشاره به اینکه آنجا که 
چاره ای نیست کاری جز مصرف مازوت نمی توانیم 
حداکثر  در  هم  گازوئیل  داد:  ادامه  دهیم،  انجام 
این  از  بیشتر  و  می شود  تحویل  ممکن  میزان 

امکانش وجود ندارد.
مطرح  صادرات  بحث  نیز  گازوئیل  در  افزود:  وی 
وجود  کشور  در  مازاد  گازوئیل  چه  هر  و  نیست 
مخازن  از  باید  نیز  بخشی  می دهیم.   تحویل  دارد 
نیروگاه ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم مجموعه را 

مدیریت کنیم.
افزایش مصرف گاز  از علل  زنگنه تاکید کرد: یکی 
که  است  تصور  این  با  پنجره ها  کردن  باز  خانگی 
باید مردم هم  کرونا خارج می شود در صورتی که 
دما را پایین بیاورند و هم از اتالف انرژی خودداری 
کنند. وی با بیان اینکه مشکالتی داریم و نمی توانیم 
مستثنی  مازوت  مصرف  بحث  در  را  استان ها  همه 
که  بود  این  ما  قرار  سیمان  بحث  در  گفت:  کنیم، 
از زمستان مصرف مازوت داشته باشند و امروز در 
هیئت دولت مصوب می کنیم که قیمت نفت کوره 

معادل گاز مصرفی شان شود.
نگرانی ها  هم  نفتکش ها  بحث  در  افزود:  نفت  وزیر 
فروشی  روغن  و  فروشی  الستیک  ما  و  شد  حل 
به  بار  حمل  بحث  در  ایم  کرده  تالش  و  نداریم 
گفت:  زنگنه  باشیم.   نداشته  مشکلی  نیروگاه ها 
اگر مصرف برق کم شود مصرف مازوت هم کاهش 

می یابد و همه تجربه ها در بحث صرفه جویی مصرف 
گاز با اولویت برق هم اجرا شود.

وی بر رعایت هر چه بیشتر مصرف بهینه انرژی در 
ادارات هم تاکید کرد و افزود: ما به هیچ وجه مایل 
نیستیم که مازوت مصرف شود، اما چاره ای نداریم 
و گازوئیل در حداکثر ممکن تحویل می شود و بیش 

از این امکان ندارد.
وزیر نفت مصرف فعلی گاز کشور را روزانه بیش از 
۸25 میلیون مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: از 
این میزان 556 میلیون متر مکعب مصرف خانگی، 
مقدار  این  البته  است.  کوچک  صنایع  و  عمومی 
از 60  بیش  و  است  بزرگی  پارسال عدد  به  نسبت 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  مترمکعب  میلیون 
استاندار  اعالم  براساس  افزود:  زنگنه  است.   یافته 
تهران مصرف برق در استان 15 درصد افزایش پیدا 
کرده که دو درصد فقط به سبب اشتراک های جدید 
بوده است و ما باید مردم را بیش از این ها در بحث 

صرفه جویی توجیه کنیم.
نزدیک  معادل  کشور  گاز  مصرف  گفت:  نفت  وزیر 
متوسط 4 و 7 دهم میلیون بشکه نفت خام است و 
ما باید برایش راه حلی پیدا کنیم و فعاًل با همکاری 
کردن  توجیه  و  محدودیت ها  اعمال  ها،  سازمان 

مردم باید جلو برویم.
علل  از  یکی  مازوت  سوزاندن  ایرنا،  گزارش  به 
امروز  است،  اخیر  روزهای  طی  هوا  آلودگی  اصلی 
محیط  از  حفاظت  سازمان  رییس  کالنتری  عیسی 
زیست گفت: معاون دادستان کل کشور به استان ها 
نفت  سوزاندن  برای  شما  که  است  کرده  بخشنامه 
کوره در نیروگاه ها و صنایع مانع نشوید. یعنی کسی 
که باید قانون هوای پاک را اجرا کند، از نظر امنیتی 
مازوت  این  باید  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 

سوزانده شود.
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راهکارهایی برای آزادسازی 
پول  بلوکه ایران در کره جنوبی/ 

تهاتر پول با مواد اولیه
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 
مشترک  اتاق های  روسای  جلسه  به  اشاره  با 
اول رئیس جمهور گفت: در  با معاون  بازرگانی 
این جلسه راهکارهایی برای آزادسازی و تهاتر 

پول های بلوکه در کره جنوبی مطرح شد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  تنهایی  حسین 
خبرگزاری فارس در مورد جلسه  روز گذشته اعضای 
اتاق های بازرگانی با اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور گفت: در این جلسه درباره پول های 
بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی مسائلی مطرح 
شد و در رابطه با ارائه پیشنهاداتی به کره جنوبی 
برای نحوه آزادسازی یا تهاتر حدود ۸ و نیم میلیارد 
دالر پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی مسائلی 

مطرح شد.
رئیس اتاق  مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 
با رشد  رابطه  افزود: در جلسه مذکور، مسائلی در 
ظرفیت  از  استفاده  چگونگی  و  کشور  اقتصادی 
بخش خصوصی برای این مهم نیز مسائلی بیان شد.
وی با بیان اینکه در مورد نحوه آزادسازی پول های 
اجمالی  بصورت  جنوبی  کره  در  ایران  شده  بلوکه 
مسائلی مطرح شد، گفت: در این جلسه مقرر شد 

تا روش های مختلف برای نحوه آزادسازی این پول 
بررسی شود و همچنین مقرر شد تا در این راستا با 

وزارتخانه های مختلف جلساتی برگزار شود.
تهاتر پول های  یا  و  آزاد سازی  برای  تنهایی گفت: 
بلوکه شده ایران در گذشته مسائلی مطرح شده بود، 
مبنی بر اینکه بخشی از این پول ها از طریق واردات 
غذا و دارو آزاد شود، اما در جلسه روز گذشته برای 
نیز  ای  کره  کاالهای  سایر  با  ایران  دالرهای  تهاتر 

مسائلی مطرح شد.
جنوبی  کره  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
و  غذا  کشور  های  اولویت  به  توجه  با  داشت:  بیان 
خودرو،  قطعات  پتروشیمی،  مواد  واکسن،  دارو، 
تهاتر  لیست  اولیه جزء  مواد  خانگی،  لوازم  قطعات 
جنوبی  کره  کاالهای  با  ایران  شده  بلوکه  پول های 

قرار گرفت.
تنهایی افزود: برای تحقق آزادسازی پول های بلوکه 
شد،  مقرر  همچنین  جنوبی،  کره  در  ایران  شده 
و  کوچک  شرکت های  با  رایزنی  برای  اقداماتی  تا 

متوسط این کشور انجام شود.
رئیس اتاق مشترک  بازرگانی  ایران و کره جنوبی 
گفت: آزادسازی پول های بلوکه شده از کره تاکنون 
جلسه  در  بنابراین  است،  برنامه  و  طرح  حد  در 
اول  معاون  با  بازرگانی  مشترک  اتاق های  روسای 
یا  تهاتر  برای  نظر  مورد  راهکارهای  رئیس جمهور 
با  تا  شد  مطرح  شده  بلوکه  پول های  سازی  آزاد 
مربوطه  وزارتخانه های  در  مسائل  این  جمع بندی 
کره  به  و  تهیه  کامل  و  جامع  پیشنهادی  و  طرح 
جنوبی ارائه شود، تا آن کشور نیز در مقابل در مورد 

طرح ارائه شده تصمیماتی اتخاذ کند.
وی بیان داشت: کره جنوبی هنوز اقدام اجرایی برای 
تهاتر یا آزادسازی پول های بلوکه شده با ایران انجام 

نداده است. 

بدافزارها استخراج رمزارز را 
نشانه گرفتند

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
با ظهور هر کاربرد جدید فناوری اطالعات، نوع 
جدیدی از بدافزارها نیز ظهور پیدا می کنند و این 
بار بدافزارها استخراج رمزارز را نشانه گرفته اند.

معروف ترین  از  یکی  بدافزار  ایسنا،   گزارش  به 
اصطالح  یک  عنوان  به  و  است  سایبری  تهدیدات 
پرکاربرد برای برنامه های رایانه ای استفاده می شود 
و  شبکه  یا  رایانه  به  رساندن  آسیب  برای  که 
قرار  استفاده  مورد  حساس  اطالعات  به  دسترسی 
اما  داشته،  وجود  قبل  مدت ها  از  بدافزار  می گیرد. 
هنوز هم یک مشکل بزرگ برای انواع مشاغل است.
به  بدافزار  افزایش  بدافزارها،  نگران کننده  بخش 
عنوان سرویس است که حتی افرادی با توانایی های 
می توانند  نیز  سایبری  حمالت  زمینه  در  اندک 
راستای  در  سرویس  این  از  استفاده  با  به راحتی 
جرم  به  اقدام  خود،  مجرمانه  اهداف  به  رسیدن 
کنند. این بدان معناست که مشاغل باید با جدیت 
بیشتری بدافزارها را مورد توجه قرار دهند و منابع 
و سرمایه گذاری را برای دفاع از خود در برابر آخرین 
دهند.  انجام  جهان  سراسر  در  بدافزار  تهدیدات 
اکنون محافظت از شرکت ها به معنای فراتر از اتکا 

به نرم افزار آنتی ویروس و فایروال است.
ارز دیجیتال یا رمزارز نوعی پول مجازی است که 
شده  استفاده  آن  طراحی  در  رمزنگاری  فناوری  از 
می شود.  اداره  غیرمتمرکز  صورت  به  معموال  و 
محاسبات  انجام  فرایند  ماینینگ،  یا  استخراج 
طی  که  است  دیجیتال  ارزهای  شبکه های  ریاضی 
آن تراکنش های شبکه تأیید و واحدهای جدید ارز 
دیجیتال تولید می شوند. ارزهای دیجیتال در سال 

های اخیر از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی 
به  به گونه ای که تبدیل  کاربران برخوردار شده اند 
یکی از محبوب ترین و پرمبادله ترین ارزهای جهان 

شده اند.
ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند، سلطان ارزهای 
که  است  بیت کوین  آن ها  معروف ترین  و  دیجیتال 
با  همزمان  می شود.  افزوده  آن  قیمت  به  روزبه روز 
رشد قیمت بیت کوین، استخراج هم به کسب وکاری 
به  نیز  مونرو  رمزارز  است.  شده  تبدیل  سودآور 
عنوان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ارزهای 
غیرقابل  تقریبا  جهان  در  رمزنگاری شده  دیجیتال 
ردگیری های  و   IP بررسی  با  و حتی  است  ردیابی 

دقیق نیز این کار امکان پذیر نخواهد بود.
فناوری  ناظمی -رئیس سازمان  امیر  راستا  این  در 
بار  این  بدافزارها  نوشت:  توییتر  در  اطالعات- 
هر  ظهور  با  گرفته اند.  نشانه  را  رمزارز  استخراج 
از  جدیدی  نوع  اطالعات،  فناوری  جدید  کاربرد 
پیدایش  مثل  می کنند؛  پیدا  ظهور  نیز  بدافزارها 
لحظه  در همان  که  نظریه ای  یا  مفهوم  روایت،  هر 
شکل گیری و رشد، در حال تولید ضد خود و نسخه 

وارون )آنتی تز( خود است.
MONERO بدافزار جدید استخراج رمز ارز

هماهنگی  و  امداد  )مدیریت  ماهر  مرکز  همچنین 
اخیرا  کرد  اعالم  به تازگی  رایانه ای(  رخدادهای 
بدافزاری مبتنی بر زبان برناه نویسی Go شناسایی 
شده که از اوایل ماه دسامبر سال 2020 میالدی رو 
به گسترش است. این بدافزار برنامه استخراج کننده 
رمزارز  استخراج  جهت  را   XMRig رمزارز 
لینوکسی  و  ویندوزی  سرورهای  روی   Monero
مذکور،  پلتفرمی  چند  بدافزار  می کند.  مستقر 
قابلیتی مشابه کرم های کامپیوتری دارد که امکان 
از  استفاده  با  را  جدید  سیستم های  به  گسترش 

https://www.isna.ir/news/99101410067/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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جزئیات 3سناریوی بودجه ای 
تلفیق با دالر 1۷500/ مجلس و 
تلفیق در تله دولت/ گرانی های 

سال 1400 به گردن مجلس 
می افتد؟

دالر  تصویب  با  می رسد  خبر  تلفیق  از 
در  تغییرات  برای  سناریو  سه  1۷500تومانی 
به نظر  که  تغییراتی  است،  مطرح   1400 بودجه 
می رسد بیش از آنکه اصالح ساختار بودجه طبق 
منویات رهبری باشد، تله ای است که پهن شده 
است تا گرانی های سال 1400 به گردن مجلس 

بیفتد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هزار   ۸41 بودجه  الیحه  که  بود  ماه  آذر  نیمه 
میلیارد تومانی دولت برای سال 1400 به مجلس 
روز  از همان  این الیحه  ارائه شد.  اسالمی  شورای 
اول با انتقادهای فراوان همراه شد و بسیاری گمان 
در  اصالحی  رویکردهای  به  توجه  با  می کردند 
مجلس یازدهم، کلیات الیحه دولت در کمیسیون 

تلفیق رد خواهد شد اما این آغاز ماجرا بود و بعد 
از انتشار تأکیدات بودجه ای رهبر انقالب درخصوص 
ملی  توسعه  صندوق  به  دولت  بدهی  تسویه  لزوم 
جمهور  رئیس  صندوق،  این  از  برداشت  کاهش  و 
این  ضمن  و  کرد  ارسال  مجلس  رئیس  به  نامه ای 
نامه مشخص شد اولین تغییر در بودجه برای اعمال 
مربوط  اصالحات  با  و  کلید خورد  اصالحات  برخی 
به بند ه تبصره 4 الیحه سقف بودجه به ۸94 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت.
دقیقاً در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر 
رسید که کلیات الیحه دولت تأیید شده است، بعد 
اعضای  برخی  از  انتقادها  جدید  موج  خبر  این  از 
کمیسیون تلفیق، توسط دیگر نمایندگان آغاز شد 
اما در نهایت جلسات کمیسیون تلفیق آغاز شد و 
اعمال تغییرات در الیحه دولت با اظهارنظر الیاس 
تهیه  خصوص  در  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نادران 

یک بودجه دوسقفی ادامه یافت.
عضو  فراهانی  امیرآبادی  احمد  خصوص  همین  در 
با اشاره به  تلفیق الیحه بودجه 1400،  کمیسیون 
مصوبات اخیر این کمیسیون گفت: علی رغم اینکه 

فروش  میزان  آینده  سال  بودجه  الیحه  در  دولت 
کرده  پیش بینی  بشکه  میلیون   2.3 را  نفت  روزانه 
و  بحث  از  بعد  نشست  این  در  نمایندگان  اما  بود، 
بررسی با فروش مقدار 1میلیون و پانصد هزار بشکه 

نفت در روز موافقت کردند.
وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون 
آینده  سال  در  ارز   1400 بودجه  الیحه  تلفیق 
تک نرخی می شود و بر اساس مصوبه این کمیسیون 
حاضر  زمان  در  که  آینده  سال  بودجه  در  ارز  نرخ 
براساس سامانه نیما حدود 26 هزار تومان است به 

17 هزار و پانصد هزار تومان کاهش می یابد.
* جزئیات 3 سناریوی تلفیق برای بودجه 1400 بر 

اساس دالر 17500تومانی
دالر  نرخ  ماجرای  تسنیم،   خبرگزاری  گزارش  به 
محافل  برخی  در  قبل  روز  چند  از  17500تومانی 
مشورتی مطرح شده بود اما این پیشنهاد به قدری 
این  به  می رسید  به نظر  بعید  که  بود  ذهن  از  دور 

زودی ها در کمیسیون تلفیق جدی شود.
بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش 
می رسد، سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون 
همین  از  یکی  احتماالً  که  است  مطرح  تلفیق 

سناریوها در تلفیق تصویب شود.
ارز  نرخ  افزایش  سناریو،   3 این  مشترک  فصل 
مبنای  بر  تومان   17500 به  بودجه  محاسباتی 
تک نرخی شدن ارز و احتماالً حذف ارز 4200تومانی، 
افزایش درآمدهای نفتی بودجه از 200هزار میلیارد 
تومان پیشنهادی دولت به حدود 2۸0هزار میلیارد 
اول  نیمه  اساس  بر  بودجه  شدن  دوسقفی  تومان، 
تا  60هزار  از  مالیاتی  درآمد  افزایش  سال،  دوم  و 
بودجه  سقف  افزایش  و  تومان  میلیارد  250هزار 
به باالی 1000 هزار میلیارد تومان  عمومی دولت 

است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته  باشیم این که 
نرخ محاسباتی  نهایی  و تصویب  تثبیت  در صورت 
دالر 17500تومانی )در مجلس و شورای نگهبان( 
عماًل شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که 
هم اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز 
محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده 

بود، با رشد 52درصدی مواجه می شود.
* چرا دالر 17500تومانی تورم را تشدید می کند؟

هرچند با وجود برخی مشکالت،  جوسازیهای جدی 
ترجیحی  ارز  حول وحوش  اخیر  سال  دو  یکی  در 
ارز  در  ناگهانی  افزایش  این  اما  است،  شده  ایجاد 
وارداتی اقالمی مثل ذرت و کنجاله به عنوان خوراک 
دام  و طیور، جدای از آثار تورمی به طور حتم تبعات 
جدی در تأمین معیشت حداقلی بسیاری از اقشار 

مردم ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که افزایش مبنای محاسباتی ارز 
مرکزی  "بانک  که  جهت  آن  از  تومان   17500 به 
دالرهای نفتی را در دسترس خود ندارد و باید برای 
پرداخت بودجه نفتی، معادل آن ریال جدید خلق 
کند و در اختیار دولت قرار دهد که باعث افزایش 
پایه  بیشتر  رشد  باعث  خود  می شود"،  پولی  پایه 

پولی و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد.
ضمن اینکه با مبنا قرار گرفتن عدد 17500 تومان 
در  نفتی  درآمد  میزان  نه تنها  بودجه،  در  ارز  برای 
حداقل  رشد  شاهد  بلکه  نمی یابد  کاهش  بودجه 
بودجه  در  نفت  درآمد  تومانی  میلیارد  ۸0هزار 
اصالح  بحث  با  می رسد  به نظر  که  بود  خواهیم 

ساختار بودجه خیلی همخوانی ندارد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
تسنیم،  در خصوص مخاطرات این تصمیم کمیسیون 
تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون این است که 
اساسی  کاالهای  واردات  مسیر  در  موجود  رانتهای 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/14/2423703/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-17500-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF
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در گفتگو با مهر عنوان شد

هزارتوی خلق پول توسط 
بانک ها/ بانک هایی که داللی 

طال و ارز کردند
بانک های  شگرد  تشریح  با  پولی  پژوهشگر 
خصوصی برای خلق پول، به شیوه معامالت ارز، 
ملک، مستغالت و سکه از سوی بانک ها اشاره 
کرد و گفت: شرکت های صوری، در ترازنامه بانک 

ردی برجای نمی گذارند.
حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان 
پول در  نشان می دهد 90 درصد  اینکه محاسبات 
اقتصاد ایران از سوی بانک ها خلق می شود، گفت: 
البته این نسبت در سایر کشورها باالتر است و هر 
چقدر که نظام بانکی به سمت بلوغ بیشتری پیش 
می رود، این عدد بیشتر می شود؛ این در حالی است 
در  نیست که  بانک، چیزی  نزد  که سود سپرده ها 
شمار  به  تعهد  و  عدد  یک  صرفاً  بلکه  باشد؛  بانک 
را  پول  این  که  می دهد  تعهد  بانک  یعنی  می رود؛ 
وی  اختیار  در  بخواهد،  سپرده گذار  که  زمان  هر 
قرار دهد؛ بنابراین چون سهم اسکناس از مراودات 
تجاری کاهش یافته، مجموعه تکامل پرداخت های 
می شود  باعث  که  هستیم  شاهد  را  اسکناسی  غیر 
بانک ها قدرت و تسلط بیشتری بر روی خلق پول 

بیابند.
واقع،  در  افزود:  بانکی  مسائل  ارشد  کارشناس  این 
موجودی حساب ها تبدیل به پول رایج شده و این 
حساب ها نزد بانک ها محفوظ است و آنها می توانند 
است  حالی  در  این  کنند؛  زیاد  و  کم  را  حساب ها 
که روش هایی که بر مبنای آن، بانک ها خلق پول 
می کنند، به گونه ای است که هر نوع پرداخت بانک 
خلق  طریق  از  غیردولتی،  و  غیربانکی  اشخاص  به 
پول انجام می شود؛ ضمن اینکه وام دادن به مردم و 
خریدن دارایی از یک نفر، یا دادن سودهای سپرده 
و نظایر آن، همه پرداخت هایی هستند که منجر به 

خلق پول می شوند.
بانک ها  سوی  از  دارایی ها  انواع  همه  ایران  در 
خریداری می شود و موضوع فعالیت سفته بازانه آنها 
مراتب  به  مشکل،  و  تهدید  این  که  می گیرد  قرار 

جدی تری از خلق پول است
بانک ها  عملیات،  این  موازات  به  کرد:  تصریح  وی 
دریافت پول هم دارند که همین امر، منجر به محو 
پول می شود که آن هم فرآیند معکوس خلق پول به 
شمار می رود؛ به این معنا که وقتی یک وام دریافت 
و اعتبار به حساب فرد در بانک داده می شود، عدد 
لحظه  در  نرخ  یک  و  رفته  باال  وام گیرنده  حساب 
ایجاد می شود که در واقع، خلق پول است؛ بنابراین 
می شود؛  برگردانده  که  تسهیالتی  شکل  همان  به 
و  خارج  مشتری  حساب  از  را  پول  لحظه  یک  در 
لحاظ  به  بنابراین  می نماید؛  واریز  بانک  حساب  به 
بلکه  نمی رود،  جایی  پول  این  حسابداری  عملیات 

محو می شود.
سپرده  موجودی  وام دهی،  با  درودیان،  گفته  به 
توسط بانک و با دستکاری آن، کاهش می یابد و از 
بین می رود؛ پس بانک ها به صورت روزمره و متوالی 
مشغول فعالیت هایی هستند که منجر به خلق پول 

و دریافت شده و در نهایت، این امر به محو و کاهش 
خالص مانده آن می انجامد که رشد نقدینگی را در 
پی دارد؛ پس آن 90 درصدی که بانک ها خلق پول 
دارند، از اینجا ناشی می شود؛ البته پرداخت بانک ها 
بانک  و  دولت  به  آنها  پرداخت  و  بانک ها  سایر  به 
از  آنها  پول  و  نیست  پول  خلق  طریق  از  مرکزی، 
جنس پایه پولی است و باز هم باید با آن، تسویه 
با چک نمی توان بدهی  کنند و مثل این است که 
را  با سند، بدهی خود  باید  و  با هم تسویه کرد  را 
پرداخت نمود و سند بانکی نیاز است؛ البته تسویه 
حساب بانک ها با یکدیگر یا بانک ها با بانک مرکزی 
و دولت باید از توسط سندی قوی تر انجام شود که 
بر این اساس، بانک ها وقتی می خواهند این تسویه 
را انجام دهند، با حساب های نزد بانک مرکزی که 
شامل ذخایر احتیاطی بوده و جزو اصلی پایه پولی 
می توان  صراحت  به  پس  می کنند؛  تسویه  است، 
گفت که کار روزمره بانک، خلق و ایجاد پول از یک 
سو و محو آن از سوی دیگر است که تفاضل آن 90 
درصد خلق پول را تشکیل داده و منجر به افزایش 

نقدینگی می شود.
و  از یک سو  پول  ایجاد  و  بانک، خلق  روزمره  کار 
 90 آن  تفاضل  که  است  دیگر  سوی  از  آن  محو 
درصد خلق پول را تشکیل داده و منجر به افزایش 

نقدینگی می شود
این کارشناس ارشد مسائل بانکی در پاسخ به این 
اینکه اگر در دنیا نیز  سوال خبرنگار مهر مبنی بر 
بانک ها سهم بسیار باالیی در خلق پول دارند، پس 
کجای کار دچار اشکال است؟ خاطرنشان کرد: این 
موضوع، هنوز هم در دنیا محل سوال و تردید است 
این  که  دارد  وجود  پیشنهادهایی  رابطه  این  در  و 
وجود  این  نیز  دنیا  در  پس  دهند؛  تغییر  را  روش 
دارد و مورد قبول افراد و اشخاص است؛ ولی اشکال 

کار در ایران این است که خلق پول به هر شکلی که 
باشد، یک اتفاق دولت ساخته و محصول کار دولت 
که  آنچه  نیست؛  بانکداران  نوآوری  محصول  است؛ 
بانک را قادر به خلق پول می کند، وارد شدن به یک 
شبکه از روابط است که مهمترین پایه آن، اتصال 
و ارتباط با بانک مرکزی و دسترسی به وجوه نقد 

این بانک است.
عده ای  منافع  در خدمت  مرکزی؛  بانک  با حمایت 

خاص!
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: بانک ها 
با گرفتن مجوز فعالیت و نصب تابلو بر سردر خود، 
مرکزی  بانک  حمایت  تحت  که  می کنند  عنوان 
هستند و این به معنای آن است که بانک مرکزی از 
آنها حمایت می کند و نهاد بانک تحت حمایت بانک 
نقدینگی  ریسک  مشکل  چراکه  دارد؛  قرار  مرکزی 
دارند و اگر مردم حمله کنند و بخواهند پول خود 
بنابراین  باشد؛  پاسخگو  نمی تواند  بانک  بردارند،  را 
حمایت  که  می کنند  پیدا  سوق  امر  این  سمت  به 
روبرو  پدیده  یک  با  پس  نمایند؛  مصادره  را  دولت 
که  است  دولت  به  بانک  قوام  آن،  در  که  هستیم 
را  سود  از  بهره برداری  ولی  می سازد؛  پایدار  را  آن 
بانک صورت داده و منافع آن از سوی عده ای دیگر 
مصادره می شود؛ ضمن اینکه دسترسی به تسهیالت 
نرخ های  با  و  منعطف  تسهیالت  بگوییم  بهتر  یا  و 
و  سهامداران  به  نزدیک  افراد  به  بهتر  و  مالیم تر 
است که  این موضوعی  و  پرداخت می شود  مالکان 
باید به آن توجه شود؛ یعنی بانکی تشکیل می شود 
که منافع آن را مردم نمی برند، بلکه عده ای خاص از 

آن بهره برداری می کنند.
بر  تابلو  نصب  و  فعالیت  مجوز  گرفتن  با  بانک ها 
سردر خود، عنوان می کنند که تحت حمایت بانک 
مرکزی هستند؛ اما دسترسی به تسهیالت منعطف 

https://www.mehrnews.com/news/5111131/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


9

شماره  2795 14 دی 99

9

یادداشت

متن کامل

بازارها بیش از حد متالطم شده اند و مهم ترین 
دلیل آن را می توان فناوری هایی دانست که هر 
سرعت  می کنند.  ظهور  جدیدی  شکل  به  روز 
شده  باعث  جدید  فناوری های  ظهور  فزاینده 
است که کسب وکارها مجبور به دگردیسی دائمی 
خود باشند و دیگر نتوانند رویای ثبات را در سر 

بگذرانند.
حتی  و  نیست  آینده  تضمین  از  خبری  دیگر   
می توانستند  زمان  یک  که  بزرگ  شرکت هایی 
امان  در  ببرند،  لذت  بازار  بر  سلطه  از  سال ها 
نخواهند ماند. فناوری هایی مانند ذخیره سازی ابری، 
رایانش همه گاهی  و  ابری، هوش مصنوعی  رایانش 
باعث   )ubiquitous mobile computing(
شده است که شرکت های رده دوم یا حتی رده سوم، 
یک شبه بتوانند در قامت رهبران جدید بازار ظاهر 
مدل های  می کنند،  ظهور  یک باره  به  آنها  شوند. 
را سرعت  نوآوری  و  می ریزند  هم  به  را  کسب وکار 

به  نمی توان  دیگر  شرایطی،  چنین  در  می بخشند. 
از ورود رقبای جدید به  سنگرسازی برای ممانعت 
به  دائمی  فرار  راه،  تنها  شاید  کرد.  دل خوش  بازار 
جلو است. کسب وکارها و شرکت ها در هر اندازه ای 
مجبور هستند در بازارهای مواج امروز هوش رقابتی 

داشته باشند تا بتوانند به بقا امید پیدا کنند.
در  امروز  کسب وکارهای  موردنیاز  رقابتی  هوش 
مقابل شیوه فعالیت قدیمی که صرفه های ناشی از 
پیش  چندی  تا  می گیرد.  قرار  داشت،  نام  مقیاس 
داشتند.  را  موفقیت  شانس  بیشترین  بازار  رهبران 
آنها به قدری بزرگ می شدند که بیشترین سهم از 
بازار را به دست می آورند. با حجم درآمدها و میزان 
سرشکن  را  هزینه ها  می شد  راحتی  به  آنها،  تولید 
شاید  شد.  پیروز  رقبا  با  قیمتی  رقابت  در  و  کرد 
هنوز این شیوه فعالیت برای برخی صنایع باثبات تر 
و سنتی بازار مانند صنعت مواد غذایی مناسب باشد 
اما دیگران باید آماده تغییرات دائمی باشند. افزایش 

حجم تولید و بهره وری دیگر نمی تواند رمز موفقیت 
استراتژیک  انتخاب های  و  اثربخشی  و  باشد  آنها 
متناسب با روز است که می تواند آنها را نجات دهد.

شرکت هایی که یک قدم از بازارهای مواج و پرتالطم 
امروز جلوتر بوده و از هوش رقابتی بهره برده باشند، 
شانس موفقیت بیشتری دارند. در یک پژوهش، ۸5 
عنوان  کسب وکارها  تصمیم گیرندگان  از  درصد 
نتوانند  ساله  دو  زمانی  بازه  یک  در  اگر  که  کردند 
از رقبا  انقالب دیجیتال هماهنگ کنند،  با  خود را 
سنگینی  مالی  زیان های  متحمل  و  افتاده  عقب 
خواهند شد. هوش رقابتی به رهبران کسب وکارها 
استراتژی ها و تحرکات  به  تا نسبت  کمک می کند 
رقبا  به  نسبت  قدم  یک  بتوانند  و  مانده  آگاه  رقبا 
و  رقبا  شناخت  امکان  مهارت،  این  با  باشند.  جلو 
حرکت های بعدی آنها فراهم خواهد شد و با تغییر 
سیاست های شرکت در قبال محصوالت یا خدمات 
)کنونی یا جدید( می توان به موفقیت دست یافت. 
هوش رقابتی ثابت کرده است که می تواند یکی از 
باشد.  شرکت ها  سرمایه گذاری های  سودآورترین 
براساس گزارش ساالنه اخیر شرکت مشاوره جهانی 
از  بهره مند  شرکت   10 هر  از  شرکت   9 کرایون1، 
هوش رقابتی اعالم کرده اند که منافع کمی از این 
قابلیت خود به دست آورده اند. 52 درصد از آنها هم 

افزایش چشمگیر درآمدهایشان را گزارش کردند.
اهمیت  به  کسب وکارها  از  بسیاری  درحالی که 
روز افزون هوش رقابتی آگاه هستند، نهادینه کردن 
آسانی  کار  لزوما  سازمانی  فرهنگ  و  خون  در  آن 
چالش های  است  ممکن  مسیر،  این  در  نیست. 

مختلفی بروز کند:
1- همگام ماندن با حجم انبوهی از اطالعات درحال 
تغییر: کسب وکارها و شرکت های امروزی باید حجم 
کنند؛  رصد  را  رقبا  به  مربوط  داده های  از  انبوهی 

از تغییرات آنها در محصوالتشان تا تغییر در شیوه 
استخدام و روندهای آموزش کارکنان.

برای  شده  جمع آوری  اطالعات  سازماندهی   -2
رسیدن به یک درک و بینش مشخص: کسب وکارها 
موجود  اطالعات  آخرین  جست وجوی  به  باید 
کرده  اولویت بخشی  را  کلیدی  مولفه های  پرداخته، 
به روز  لحظه ای  به صورت  را  خود  استراتژی های  و 

کنند.
3- تبدیل بینش به اقدام: کسب وکارها باید بینش 
به  را  آن  براساس  شده  تدوین  استراتژی های  و 
بخش های مختلف سازمانی )از مدیریت عالی گرفته 
تا فروش و بازاریابی و طراحی محصول( اعالم کنند 
موثر  اقدامات  قالب  در  را  آن  بتوان  سرعت  به  تا 

پیاده سازی کرد.
مصنوعی  هوش  چارچوب  از  استفاده  در  وشی  اما 
به  می توان  آن  از  استفاده  با  که  دارد  وجود 
تدوین  بینش،  به  رسیدن  اطالعات،  جمع آوری 
موفقیت  سنجش  و  اثرگذاری  افزایش  استراتژی، 
این روش شامل جمع آوری سریع اطالعات  رسید. 
رقبا )برای رسیدن به یک بینش کلی از محصوالت، 
از  استفاده  سپس  بازار(،  و  فروشندگان  مشتریان، 
متمایزساز  استراتژی  یک  تدوین  برای  بینش   این 
انتقال  اقدام،  به  بینش  تبدیل  دیگران،  از  خود 
تیم های  به  شده  تدوین  استراتژی های  و  اطالعات 
طراحی محصول و بازاریابی و در نهایت جمع آوری 
برای  تغییرات  آخرین  و  فروش  اطالعات  لحظه ای 
این مراحل،  از  تعدیل استراتژی می شود. هر کدام 
به تنهایی می توانند نتایج ملموسی برای شرکت به 
ارمغان آورند اما ترکیب و یکپارچه سازی آنها اثرات 

شگرفی به جای خواهد گذاشت.)شکل(
رقابتی،  بینش  کسب  و  اطالعات  جمع آوری  برای 
خود  فروش  تیم  از  دارد.  وجود  مختلفی  منابع 

چارچوب هوش رقابتی برای بازار های متالطم

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3727272-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85
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نگاه آخر

ادامه آلودگی هوای تهران

https://www.mehrnews.com/photo/5112876/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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