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آغاز دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی
قطعات خودرو با  510شرکت خارجی

عبور تولیدآزادگانجنوبیاز مرز 100هزار بشکه

آزادگان جنوبـ ــی بهعنوان بزرگترین میدان مشـ ــترک نفتی کشـ ــور با
ظرفیت تولید روزانه بیش از  80هزار بشـ ــکه نفت در حال تولید اسـ ــت
که با وارد مدار شدن 13حلقه چاه تا پایان آبان ماه ،این مقدار به بیش
از  100هزار بشکه میرسد .به گزارش تارنمای شرکت ملی نفت ایران،
تورج دهقانی سرپرسـ ــت طرح توسعه میدان آزادگانجنوبی گفت :در
ادامه روند افزایـ ــش ظرفیت تولید میـ ــدان آزادگان جنوبی ،تولید این
میدان تا پایان آبان ماه امسال از مرز  100هزار بشکه در روز عبور میکند.

صادرات به عراق کند شد

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تشریح آخرین وضعیت رفت و آمد
کامیونهای تجاری در مرز عراق بعد از زلزله یکشـــنبه شب پرداخت و گفت :تا
 ۷۲ساعت آینده رفت و آمد ماشینها در مرزهای عراق با مشکل مواجه میشود
و پـــس از آن صادراتمان در بخش کاالهای مصرفی بهدلیل نیاز موجود پس از
زلزله در عراق ،به این کشـــور بیشتر خواهد شد .جهانبخش سنجابی شیرازی در
توگو با ایســـنا ،توضیح داد :طبق آخرین خبرهای رسیده در راههای اصلی،
گف 
تردد در جریان اســـت و در مرزهای غربی رفت و آمد انجام میشود .اما بهدلیل
تردد ماشینهای امدادی ،مقررات ترافیکی بر آن قسمتها حاکم شده است و
قطعاً با افت محسوس تردد کامیونهای باری تجاری مواجه شدهایم که باعث
میشود تجارتمان با عراق تحت تأثیر قرار بگیرد.
ëëادامه مانع تراشی سیمانی عراقیها برای ایران
یحیی آل اســـحاق ،رئیس اتاق مشـــترک بازرگانی ایران و عـــراق درباره آخرین
وضعیت صادرات ســـیمان ایران به عراق تصریح کرد کـــه عراقیها تحت این
عنوان که میخواهند در سیمان خودکفا شوند ،حتی پروژههای عمرانی خود را به
ایرانیهایی که در مزایدهها برنده میشوند هم نمیدهند.
ëëامیدی به کاهش تعرفه صادرات لبنیات به عراق نداریم
در حالـــی که طی هفتههای گذشـــته عراقیها بـــرای صادرات لبنیـــات ایران به
کشورشان تعرفههای بیشـــتری وضع کرد ه و مسئوالن ایرانی از رایزنی برای حل
این مشکل خبر داده بودند ،دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرد :امیدی به حل
این مشـــکل وجود ندارد ،چرا که بر اســـاس اطالعات به دســـت آمـــده ،با وجود
پیگیری و رایزنی مســـئوالن ایران ،دولت عراق متقاعد به کاهش تعرفه نشده و
اعالم کرده که مصوبه آنها در این زمینه چهار ساله بوده و قابل بازگشت نیست.

 20درصد صادرات کشور به معدن اختصاص دارد

معـ ــاون معـ ــدن و صنایع معدنی وزیـ ــر صنعت ،معـ ــدن و تجارت و
رئیس هیأت عامل سازمان ایمیدرو گفت :در حالی که سهم معدن و
صنایع معدنی از تولید ناخالص کشور به  5تا  6درصد میرسد ،سهم
ایـ ــن بخش از صادرات ایران 20درصد اسـ ــت .به گزارش ایرنا ،مهدی
کرباسـ ــیان در آیین قدردانی از صادرکنندگان نمونـ ــه زنجان افزود :در
صادرات هفت ماه امسـ ــال از مجموع صادرات کشـ ــور ،سهم معدن
و صنایع معدنی پنج میلیارد و  400میلیـ ــون دالر بوده در حالی که در
یرسد.
تولید ناخالص ملی کشور سـ ــهم این بخش به  5تا  6درصد م 
معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
هیأت عامل سـ ــازمان ایمیدرو ادامه داد :ایران بر اساس شاخصهای
بینالمللیپانزدهمینکشورمعدنیجهانمحسوبمیشود.

زلزله ایران ،بازار جهانی نفت را محتاط کرد

تشکیل شرکت مشترک سایپا با «چانگان» چین

مدیرعامل گروه سایپا ابراز امیدواری کرد ،با توجه به حمایت دولت
جمهوری اسالمی ایران از سرمایهگذاری مشترک برای تولید خودرو،
«در مذاکرات جدید با چانگان بسرعت به سوی تشکیل جوینت ونچر
پیش برویـــم ».به گزارش تارنمـــای این گروه خودروســـازی ،مهدی
جمالـــی در دیدار «یانـــگ لی کی یونگ» قائم مقام کمیته توســـعه
اقتصادی صنایع شـــهر چونگ چینگ چین ،افزود :به نظر میرسد
چانگان و ســـایپا تصمیم راهبـــردی برای همکاری اتخـــاذ کردهاند و
دولـــت ایران از این همکاری حمایـــت میکند .جمالی تصریح کرد:
سیاســـت گروه ســـایپا در افزایش تولید ،این اســـت کـــه  50درصد از
محصـــوالت با برند گروه ســـایپا تولید شـــود و  50درصـــد دیگر را در
مشـــارکت با شرکای خارجی به تولید برســـانیم .به گفته وی ،شرکت
سیتروئن فرانسه نخستین شریک خارجی گروه سایپاست و نزدیک
به  300هزار دســـتگاه از تولیدات گروه سایپا ،به محصوالت سیتروئن
اختصاص دارد .نزدیک به  200هزار دستگاه از تولیدات این گروه نیز
به شـــرکت رنو اختصاص یافته و با شـــرکت برلیانس چین نیز برای
تشکیل شرکت مشترک مذاکره شده است.

افزایش  ۴۰درصدی واردات برنج بهدلیل کنترل قاچاق

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش حدود  ۴۰درصدی واردات برنج در هفت ماهه
امسال را ناشی از کنترل واردات غیررسمی و قاچاق این محصول دانست و گفت :در
پنج ماهه باقیمانده امسـ ــال واردات برنج کنترل میشود ،اما تاکنون واردات کیوی
نداشتهایم .به گزارش ایسنا ،علی اکبر مهرفرد اظهار کرد :دلیل افزایش واردات برنج
در هفت ماهه امسال این بوده که واردات غیررسمی کنترل شده و در ماههای بعدی
امسـ ــال بازار را کنترل و پایش میکنیم که در این زمینه کنترل نامحسـ ــوس واردات،
کنترل برنج داخلی و حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد.

هشدار معاون بانک مرکزی درباره معامالت سوداگرانه ارز دیجیتالی:

نــــــــــــــــرخارز

درخریدوفروش«بیتکوین»احتیاطکنید

تومان

دالر
4123
يورو
4860
پوند
5521
درهم
1131

حکیمی :با محور «بیت کوین» شبکههای هرمی مانند گلدکوئست درحال شکلگیری است

ارزها یا پولهای رمز پایه مانند بیت کوین
تنها پس از هشـ ــت سـ ــال از چنان رشدی
برخوردار شـ ــدهاند کـ ــه بانکهای مرکزی
دنیـ ــا را بـ ــه واکنش مجبـ ــور کردهانـ ــد .این
پولهـ ــای رمزگذاری شـ ــده که بخصوص
در ماههـ ــای اخیر با رشـ ــد جهشـ ــی همراه
بوده اکنون در بـ ــازار ایران نیز متقاضیانی
پیدا کرده است و از طرق مختلف خرید و
فروش میشود.
این درحالی است که نهادهای ذیربط
کشـ ــور هنوز درباره قانونی بودن یا نبودن
این نوع ارزها به جمعبندی نرسـ ــیدهاند
و قرار اسـ ــت تا پایان نیمه نخسـ ــت سال
آینده بانک مرکزی بهعنـ ــوان نهاد ناظر
بازارپول موضع رسمی خود را مشخص
کنـ ــد .موضعـ ــی کـ ــه ممکن اسـ ــت سـ ــه
پاسخ داشته باشـ ــد؛ اینکه آیا بیت کوین
بهعنوان ارز پذیرفته شود ،یا مانند برخی
از کشـ ــورها در قالـ ــب یـ ــک کاال بهمنظور
سـ ــرمایهگذاری پذیرفتـ ــه شـ ــود یـ ــا اینکه
بانـ ــک مرکـ ــزی تصمیمگیـ ــری دربـ ــاره
بیـ ــت کویـ ــن را درحیطه مسـ ــئولیتها و
وظایف خـ ــود ندانـ ــد .اما پیـ ــش از اینکه
بانک مرکزی دراین باره به جمعبندی و
نتیجهگیری برسـ ــد ،عدهای کسب درآمد
از محل خرید و فـ ــروش ارزهای رمزپایه
بخصوص بیـ ــت کوین را آغـ ــاز کردهاند.
درکنـ ــار برخـ ــی از صرافیهـ ــا کـ ــه امکان
خرید را برای متقاضیان فراهم کردهاند،
برخـ ــی از اپلیکیش ـ ـنهای مجـ ــازی نیز با
این ادعا که به سامانه بیت کوین متصل
هستند کوپنهایی به فروش میرسانند.
همـ ــان موضوعـ ــی کـ ــه ناصـ ــر حکیمـ ــی
معاون فناوریهـ ــای نوین بانک مرکزی
دربـ ــاره آن بـ ــه مـ ــردم هشـ ــدار میدهد
چراکـ ــه با محـ ــور بیت کوین شـ ــبکههای
هرمـ ــی ماننـ ــد گلدکوئسـ ــت درحـ ــال
شـ ــکلگیری اسـ ــت .برهمین اساس این
مقـ ــام بانـ ــک مرکزی در نشسـ ــت خبری
کـ ــه درباره سیاس ـ ـتهای بانـ ــک مرکزی
دربـ ــاره فیـ ــن تکهـ ــا (فنـ ــاوران مالـ ــی)
برگزار شـ ــد با صراحت به مردم هشـ ــدار
داد تازمانی که موضعگیری رسـ ــمی این
بانـ ــک درخصـ ــوص بیـ ــت کوین و سـ ــایر
ارزهـ ــای رمزینـ ــه اعالم نشـ ــده اسـ ــت با
احتیاط بسـ ــیار زیاد به خرید و فروش آن

اقدام کنند .بانک مرکزی هماکنون ارزهای
رمزپایه را نه ممنوع و نه رسمی میداند .به
گفته وی ارزهای رمزپایه بهدلیل نوسانات
بسیار باال ریسـ ــک خیلی زیادی هم دارند
ضمن اینکه ممکن است خریداران در دام
کالهبردارانبیفتند.
معـ ــاون بانـ ــک مرکـ ــزی بـ ــا اشـ ــاره به
معضـ ــل مؤسسـ ــات مالـ ــی و اعتبـ ــاری
غیرمجاز نیز گفت که درباره سپردهگذاری
در مؤسسـ ــات غیرمجاز نیز بانک مرکزی
بارها به مردم هشدار داد ولی با وجود این
عدهای برای کسب سود بیشتر جذب این
مؤسسات شدند و درنهایت دچار مشکل
شـ ــدند .دربـ ــاره خریـ ــد و فـ ــروش ارزهای
رمز پایه نیز از هماکنون به مردم هشـ ــدار
میدهیـ ــم که درصـ ــورت کالهبـ ــرداری از
آنها یـ ــا زیان از محل افت قیمـ ــت این ارز
دیجیتالـ ــی هیچ نهادی مسـ ــئولیت آن را
برعهده نمیگیرد چرا که هنوز در قوانین و
مقررات دیده نشده است.
ëëبیتکویننهممنوعنهرسمی
حکیمـ ــی بـ ــا اشـ ــاره به تهیـ ــه اسـ ــناد و
سیاستهای مختلف بانک مرکزی در حوزه
کسـ ــب و کارهای نوین مالـ ــی و تالش برای
تسـ ــهیل امور فین تکهای مالی افزود :این
سیاس ـ ـتها در  6سـ ــند تنظیم میشود که
«ارزهـ ــای رمزینه» بهعنوان پنجمین سـ ــند
در دست تهیه بانک مرکزی است .با توجه
به اینکه ارزهای رمزگذاری شده و دیجیتال
در سطح بینالملل بویژه در ماههای اخیر
فراز و نشـ ــیبهای زیادی داشتهاند ،تالش
میکنیم این سـ ــند را تا پایان نیمه نخست
امسال تهیه و جمعبندی خود را ارائه کنیم.
در این زمینـ ــه ابتدا ضوابـ ــط و چارچوبها
برای ارزهـ ــای رمزینه نظیر بیـ ــت کوین که
اکنون رایج هستند ،تدوین میشود و سپس
به این بحـ ــث ورود میکنیم کـ ــه اگر داخل
کشـ ــور بخواهیم ارز رمزینه را بومیسـ ــازی
کنیم ،چگونه باید ورود کرد .حکیمی تأکید
کـ ــرد :تـ ــا زمانی کـ ــه سیاسـ ــتگذاری نکنیم،
نمیتوانیـ ــم آن را ممنـ ــوع اعـ ــام کنیم اما
میتوانیم به مردم هشدار دهیم .وی تأکید
کـ ــرد :ذات ارزهای دیجیتـ ــال مبتنی بر یک
نرم افزار است و حتی اگر فیلتر شود ،از مسیر
دیگری فعالیت میکنـ ــد .از اینرو به مردم
هشـ ــدار میدهیم که ریسـ ــک آن باالست و

درباره آن احتیاط کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
در عین حال با تأکید بر اینکه این نهاد ناظر
در حال رصد بازار ارز دیجیتال است ،گفت:
یکی از مشـ ــکالت این بخش این است که
بازاریابـ ــی هرمی و شـ ــبکهای بـ ــرای آن در
حال انجام است که البته دستگاههای ذی
ربط در برخورد با شبکههای هرمی ،باید به
آن ورود کننـ ــد .هرچند ارزش ارز دیجیتال
در یکسـ ــال گذشته  10برابر شده اما نوسان
رو به پایین آن نیز زیاد است.
ëëهماهنگیبانهادهاینظارتی
وی دربـ ــاره اینکـ ــه اکنـ ــون برخـ ــی از
صرافیها بـ ــه ایـ ــن حـ ــوزه ورود کردهاند،
گفت :بیت کوین و سـ ــایر ارزهای دیجیتال
هنوز ارز رسمی پذیرفته شده از سوی بانک
مرکزی نیست و باید بخش نظارتی با این
موارد برخورد کنـ ــد .البته هماهنگیهایی
نیـ ــز در این زمینه با سـ ــایر دسـ ــتگاهها در
جریان اسـ ــت .حساسـ ــیت درباره ارزهای
دیجیتـ ــال در قـ ــوه قضائیه ،شـ ــورای عالی
فضای مجازی و دیگر دستگاهها باالست
امـ ــا بحـ ــث بیـ ــت کویـ ــن و سـ ــایر ارزهای
دیجیتـ ــال اول از همه بحث پولی اسـ ــت و
باید در بانک مرکزی ابتدا تعیین تکلیف
شود .وی تأکید کرد :واقعیت این است که
ارز دیجیتال فقط از طریق نرم افزار است و
اینگونه نیست که همه آنها را فیلتر کنیم؛
ما نباید فقط در بخش عرضه آن متمرکز
شـ ــویم هرچند که با نهادهـ ــای قضایی و
نظامی هماهنگیهای الزم را داریم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
اظهار داشـ ــت :از نظر فنی و تکنولوژی ،ارز
دیجیتال پایههای ریاضی محکمی دارد و
امکان تقلب آن بسیار کم است اما نوسان
آن نیـ ــز زیاد اسـ ــت .وی افـ ــزود :در فضای
مجـ ــازی روی رشـ ــد سـ ــریع ارزش این ارز
تبلیغ زیـ ــادی میکنند در حالی که ممکن
است به یکباره ارزش آن نیز ریزش کند.
ëëپولشویی،خطقرمزبانکمرکزی
درپذیرشارزدیجیتال
معاون بانک مرکزی گفت :اولویت ما
در استفاده از ارزهای دیجیتال این است که
استفاده از این ابزار محملی برای پولشویی
و تأمین مالی تروریسـ ــم نباشد و تطبیق با
مقررات مبارزه با پولشـ ــویی و تأمین مالی

توگو با «ایران» خبر داد
معاون وزیر صنعت در گف 

بازبینی قرارداد خودروسازان با شرکای خارجی از هفتهآینده

«هفتـــه آینـــده قـــرارداد خودروییهـــا با
خودروسازان فرانسوی بررسی میشود».
خیلی از مردم و حتی کارشناسان صنعت
خودرو منتظر شنیدن چنین خبری بودند.
تجربه شکســـت خورده در تولید تندر 90
باعث شد که همه نسبت به قراردادهای
جدید خوشبین نباشـــند چـــرا که برخی
عقیده دارنـــد شـــرکتهای خارجی تنها
به فکر فروش محصوالت خود هســـتند.
البته از نگاهی دیگر نقطه عطف در عدم
خودکفایی مونتاژ محصوالت کیفی باشد.
وقتی یک خودرو به داخلیسازی نزدیک
میشود به مرور کیفیت آن هم افت پیدا
میکند .نمونه اینگونـــه خودروها در بازار
خودروی ایران کم نیست .خودروهایی که
حتی در جدول ردهبندی کیفی خودروها
ســـه یا چهـــار ســـتاره دارند اما مشـــتریان
با توجـــه به پولی کـــه پرداخـــت کردند از
کیفیت آن راضی نیســـتند .با این اوصاف
سیاست کشور این است که ایران فروشنده
خودروهای خارجی نباشد و خودروسازان
باید طبق قـــراردادی که منعقـــد کردند،
به تولیـــد خـــودرو بپردازند .امـــا در تمام
همکاریهای مشـــترک ،داخلیسازی به
فراموشی سپرده شـــده است .طبق گفته
محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت،
معـــدن و تجارت ایـــن بار داخلیســـازی
خودروها با جدیت دنبال میشـــود و این
منوط به فرانسویها نیست بلکه چینیها
هم نمیتوانند از قانون طفره بروند.
ëëشرکتهای خودرویی باید بگویند که
چه کارهایی انجام دادند
به گفتـــه معـــاون وزیر صنعـــت ،معدن
و تجـــارت هفتـــه آینـــده بـــا حضـــور
خودروســـازان ،شـــرکای خارجـــی آنهـــا و
قطعهســـازان نخستین جلســـه بررسی و
ارزیابـــی قراردادها آغاز میشـــود .بر این
اساس کارهای انجام شده ،فعالیتهایی
که در آینده باید انجام شـــود و زمانبندی
برنامههـــا بـــا دقـــت مـــورد تحلیـــل قرار
میگیـــرد .خودروســـازان ،قطعهســـازان
و شـــرکای خارجی باید بگوینـــد طی این
مدت چه کارهایی انجـــام دادند .این امر
در مـــورد تفاهمنامههـــای خودرویی هم
صدق میکند .وی خاطرنشـــان کرد :یکی
از مزیتهایی که این نشست پیشرو دارد
مشخص شدن چالشهای (مشکالت از

قبیل تأمین مواد اولیه ،قالب ،دانش فنی
و )...خودروســـازان ،قطعه ســـازان و حتی
شرکتهای خارجی است.
 6ëëهزارخودروی  2008صادر میشود
صالحینیـ ــا در مورد تولیـ ــد خودروهای پژو
 301و  2008کـ ــه خودروهـ ــای پسـ ــابرجامی
لقـ ــب گرفتهانـ ــد گفـ ــت :طبـ ــق زمانبندی
صورت گرفتـ ــه از اواخر سـ ــالجاری و اوایل
اردیبهشـ ــت این خودرو با داخلیسازی 50
درصد تولید خواهد شـ ــد .خـ ــودروی 2008
هم تا پایان سـ ــال با  40درصد داخلیسازی
ادامه تولید خواهد داد .موضوع دیگری که
مورد اشاره قرار گرفت صادرات خودروهایی
بود که قرار اسـ ــت به تولید مشترک برسند.
وی اظهـ ــار داشـ ــت :تولیـ ــد خـ ــودروی پـ ــژو
 2008بـ ــه  600الـ ــی  700دسـ ــتگاه رسـ ــیده
توگوهای صورت گرفته
است اما طبق گف 
و تعهدی که داده شـ ــده ،با تولید جمعاً 22
هزار دستگاه خودرو (اواسط سال آینده)16 ،
هزار دستگاه در بازار داخلی عرضه میشود
و  6هزار دستگاه صادر میشود.هفته آینده
مبحث صـ ــادرات خودروهای پژو هم مورد
ارزیابـ ــی قرار میگیرد .معاون وزیر صنعت
در مـ ــورد اینکـ ــه ثبـ ــت سـ ــفارش واردات
خـ ــودرو چه زمانی آغاز میشـ ــود تصریح
کـ ــرد :آییننامـ ــه ثبـ ــت سـ ــفارش واردات
خودرو در دولت اسـ ــت و بـ ــزودی تکلیف
آن مشخص میشود.
ëëتولیدکننده زیرپلهای نداریم
موضـــوع تولیدکننـــدگان زیرپلـــهای در
صنعت لـــوازم خانگی چند وقتی اســـت
که از ســـوی انجمـــن و اتحادیه این صنف
خبری میشود اما صالحینیا چنین امری
را قبول ندارد و میگوید :قطعاً تولیدکننده
زیرپلهای نمیتواند تولید کند یا حتی اگر
تولید کرد امکان فروش ندارد.
معاون وزیر صنعت توضیح داد :هر نوع
کاالی صنعتی که بخواهد تولید شود فارغ
از اینکه محل تولید آن کجا باشـــد باید به
جهت اســـتاندارد تأیید شده باشد .لذا اگر
سازمان ملی استاندارد در محل تولید به
هر دلیلی نتواند سیستمهای نظارتی خود
را اعمال کند به طور قطع در محل عرضه
بازرســـیهای الزم صـــورت میگیـــرد .در
چنین شرایطی کاالیی که استاندارد نباشد
نمیتوانـــد ادامـــه حیات بدهد و ســـریعاً
محصول و حتی آن واحد متخلف پلمب

میشود.مهمترین نکته برای ما این است
کـــه کاال و محصول صنعتی طبق ضوابط
فنی و اســـتاندارد تولید شـــده باشد.تمام
کاالهـــا در بازار قابل رصد و پایش اســـت.
لـــذا به صورت ســـطحی و بـــدون در نظر
گرفتن پارامترهای عنوان شده نمیتوان
محصـــول تولیـــدی را زیر ســـؤال برد.وی
در مـــورد اینکـــه برخـــی از تولیدکنندگان
زیرپلـــهای از برنـــد ســـایر کارخانجـــات
سوءاستفاده میکنند گفت:این امر از سوی
تولیدکننده اصلیقابلپیگیری است.
ëëتولید اکثر کاالها رشد داشته است
چنـــد وقتی اســـت کـــه کاهـــش تولیدات
کاالهـــای صنعتـــی مطـــرح میشـــود.
برخیها میگویند اهداف دولت در رشـــد
تولیـــد اتفاق نیفتـــاده اســـت .در این باره
معاون وزیر صنعت گفـــت :آمار  7ماهه
سالجاری از رشد تولید کاالهای صنعتی
خبر میدهد بنابراین کاهش تولید را قبول
ندارم.در کاالهایی چون خودرو  20درصد،
لـــوازم خانگـــی 9درصـــد ،پتروشـــیمی 6
درصد و مابقی کاالها چون دارو ،شوینده،
الســـتیک ،نساجی ،فرش ماشـــینی ،نخ،
الیاف مصنوعی ،فوالد خام و محصوالت
فـــوالدی رشـــد داشـــتیم.تولید روغـــن
خوراکـــی ،قند و شـــکر هم رونـــد تعادلی
دارد .اگر در منطقه با محدودیت صادرات
مواجه نشده بودیم تولیدکنندگان حجم
بیشتری کاال تولید میکردند.
ëëگرانی سیمان ربطی به تولید ندارد
وی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در مـ ــورد کاالهـ ــای
مربوط به صنایع ساختمانی چون سیمان 4
تا  5درصد کاهش تولید داشتیم .وی گفت:
رشـ ــد تولیدی که از آن صحبت میشود به
منزلـ ــه آن نیسـ ــت که تولیدکننـ ــدگان هیچ
مشـ ــکلی ندارند امـ ــا هر واحـ ــدی که توقف
تولید یا کاهش تولید داشته است مجموعه
دیگر سـ ــهم آن را گرفته اسـ ــت .صالحینیا
دربـ ــاره افزایش قیمت سـ ــیمان هم اظهار
داشـ ــت :افزایش قیمت حاملهای انرژی
مربوط بـ ــه حاملهای انـ ــرژی و هزینههای
دسـ ــتمزد اسـ ــت یـ ــا برخـ ــی از واحدهـ ــا از
سالهای قبل درخواسـ ــت افزایش قیمت
داده بودنـ ــد اما اکنـ ــون اجرا کردنـ ــد .بدین
جهت افزایش قیمت سـ ــیمان ارتباطی با
کاهش تولید ندارد چرا که تولید هنوز بیش
از تقاضا است.
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بــــازارجـــــهانی

ëëبورس:24بورسکاالیشیکاگومعامالتبیتکوینرااستارتزد
بورس کاالی شیکاگو برای راهاندازی معامالت پرطرفدارترین ارز
دیجیتال دنیا یعنی بیت کوین پیشـــقدم شد تا ایجاد بازار فیوچرز
ارز دیجیتال در بورس کاالی ایران که تا پیش از این ســـاده لوحانه
نگریسته میشد ،جدی گرفته شود!چندی پیش مدیرعامل بورس
کاالی ایـــران از آمادگی این بورس فعال در کشـــور برای راهاندازی
معامالت ارزهای دیجیتال خبر داد ،اظهار نظری که به جای اینکه
جدی گرفته شـــده و درباره چالشهای پیش روی این بازار بحث
شود دستاویزی شد برای هجویات برخی از شبکههای مجازی .اما
حاال بورس کاالی شـــیکاگو اعالم کرده که تا ســـه ماه دیگر فیوچرز
بیت کوین را راهاندازی میکند.

تروریسـ ــم در اولویت ماست .وی گفت:
تـ ــا زمانی که بانک مرکـ ــزی موضع خود
را اعـ ــام نکنـ ــد ،بانکهـ ــا نمیتوانند به
حـ ــوزه ارز دیجیتـ ــال ورود کننـ ــد و با آنها
برخورد میشـ ــود .معاون بانک مرکزی،
مهمتریـ ــن چالش ارزهـ ــای دیجیتال را
رصدپذیری آن دانست و گفت :این نوع
ارزها ذاتاً رصد پذیر نیست.
 900ëëارزرمزپایهفعالدردنیا
فعالیت ارزهای رمز پایه در سال ۲۰۰۹
همزمان بـ ــا آغاز مبادله بیتکوین(در آن
زمان تنها حدود 0/0007دالر امریکا ارزش
داشت) به طرز قابل توجهی افزایش یافته
است .به نقل از منابع غیررسمی در حال
حاضـ ــر بیش از  ۹۰۰ارز رمز پایه شـ ــناخته
شـ ــده ،بـ ــا اینحال ،تعـ ــداد معـ ــدودی از
اینها معـ ــروف بوده و با آن مبادله صورت
میگیـ ــرد .پس از بیتکویـ ــن ،میتوان به
اتریـ ــوم ،ریپل ،الیت کویـ ــن ،بیت کانکت
و دش اشـ ــاره کـ ــرد .مجمـ ــوع ارزش بازار
ارزهای رمز پایه فقط در یک روز به اندازه
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۱۰میلیارد رشـ ــد داشـ ــت .بعد از افزایش
ارزش بیتکویـ ــن بـ ــه 7هـ ــزار دالر ،ارزش
کل بـ ــازار بـ ــه بیـ ــش از  188میلیـ ــارد دالر
رسید .هرچند که پس از چند روز با سقوط
هـ ــزار دالری مواجـ ــه شـ ــد .محبوبترین
ارز دیجیتالی بیتکویـ ــن بوده حتی مورد
توجـ ــه غولهای تجـ ــارت الکترونیک هم
قـ ــرار گرفته بهطـ ــوری که گوگل بـ ــه تازگی
بیتکویـ ــن را پذیرفتـ ــه و ایبـ ــی ()ebay
و پـ ــی پـ ــال ()PayPalهم مـ ــدت کوتاهی
اسـ ــتفاده از این ارز رمزپایه را پذیرفتهاند.
بیتکوین برای سـ ــالها فقط مورد توجه
عالقهمندان به تکنولوژی بود اما حاال دیگر
تاجرهای بزرگ و حتی اهالی وال استریت
هم بیتکوین را جـ ــدی میگیرند .علت
عالقهمندی اهالی تجارت به بیتکوین،
رشـ ــد  ۳۳۰درصدی قیمت آن در سـ ــال
 ۲۰۱۷اسـ ــت .همیـ ــن جهـ ــش قیمـ ــت،
بیتکویـ ــن را در نظر عامـ ــه مردم به یک
راه ساده و سریع برای پولدار شدن تبدیل
کرده است.

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

مقابله با قاچاق کاال با روشهای اقتصادی

عکس :ایرنا

خبرگـ ــزاری رویترز انگلیس اعالم کرد ،معامالت نفـ ــت در بازارهای جهانی ،صبح
دوشنبه محتاطانه بود ،زیرا تنشها در خاورمیانه ادامه دارد ،زمین لرزه شدیدی در
ایران و عراق اتفاق افتاده و شمار دکلهای حفاری در امریکا نیز که به منزله افزایش
تولید در آینده اسـ ــت ،باال رفته اسـ ــت .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یاد شده،
قیمت آتی نفت برنت دریای شمال در ساعت  07:44صبح دیروز به وقت گرینویچ
در بازار لندن تنها با پنج سنت افزایش نسبت به آخرین قیمت جمعه گذشته به 63
دالر و  57سنت در هر بشکه رسید .هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا
نیز در بازار نایمکس این کشـ ــور در سـ ــاعت یاد شـ ــده به قیمت  56دالر و  78سنت
معامله شد که نسبت به جمعه گذشته فقط چهار سنت افزایش داشت.
ëëزنگ خطر برای اوپک
خبرگزاری رویترز با اعالم اینکه صادرات نفت خام امریکا به آسیا افزایش مییابد
و احتمال میرود با توجه به آربیتراژی که نخســـتین بار بهدلیل طوفان ها ایجاد
شـــد و همچنان نیز وجود دارد ،تداوم یابد؛ تأکید کرد :حضور نیرومند امریکا در
بازارهای نفت آســـیا ،زنگ خطری برای اوپک اســـت .به گـــزارش ایرنا به نقل از
رویترز ،حجم باالیی از نفت خام امریکا که تاکنون چنین حجمی سابقه نداشته
قرار است در ماه نوامبر (آبان-آذر) به آسیا برسد.
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عکس :بلومبرگ

دوازدهمیـــن نمایشـــگاه بینالمللـــی قطعات ،لـــوازم و
مجموعههـــای خـــودرو تهران کـــه بزرگترین نمایشـــگاه
بینالمللـــی قطعـــات ،لـــوازم و مجموعههـــای خـــودرو
خاورمیانه محسوب میشود ،با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و با
مشارکت هزار و  80شرکت داخلی و خارجی ( 570شرکت داخلی و  510شرکت
خارجی) در محل دائمی نمایشـــگاههای بینالمللی تهران گشـــایش یافت .به
گزارش ایرنا ،در این نمایشگاه شرکتها و نمایندگان  23کشور از مناطق مختلف
جهـــان ،جدیدترین تولیدات و خدمات خود را در معرض دید عالقهمندان قرار
دادنـــد .ترکیه ،چین ،تایـــوان ،کره جنوبی ،هند ،آلمان ،هلنـــد ،ایتالیا ،دانمارک،
بلژیک ،لهســـتان ،امارات متحده عربی ،اتریش ،اســـترالیا ،اسپانیا ،ژاپن ،سوئد،
فرانســـه ،انگلیس ،آرژانتین ،رومانی ،برزیل و اندونزی کشورهایی هستند که در
نمایشگاه قطعات خودرو تهران حضور دارند.

اقتصادی

iran-newspaper

معـ ــاون اول رئیـ ــس جمهـ ــوری تأکید کـ ــرد :زمینـ ــه واردات کاال بایـ ــد از راههای
غیرقانونی با روشهای اقتصادی و بازدارنده نظیر ایجاد و راهاندازی سامانههای
هوشمند از بین برود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس جمهوری،
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با
حضور حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسـ ــنی اژهای معاون اول قوه
قضائیه و مسـ ــعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،به
گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص پروژهها و برنامههای
مرتبط با مبارزه هوشمند با قاچاق کاال اشاره کرد و پدیده قاچاق را از دغدغههای
اصلی رهبر معظم انقالب و سایر مسئوالن کشور برشمرد .وی ادامه داد :با توجه
به آسیبی که قاچاق به اقتصاد کشور وارد میکند ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز همواره
مورد اهتمام مسـ ــئوالن کشور بوده و نسـ ــبت به آن حساسیت داشتهاند و تالش
شده است که این پدیده زشت از اقتصاد کشور برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :مقررات دسـ ــت و پاگیر و هزینههای اداری در
امر تجارت شـ ــرایطی را ایجاد کرده که برخی سوءاستفاده گران ب ه دنبال واردات
کاال از راههای غیر رسمی و غیر قانونی باشند که باید زمینه بروز این گونه تخلفات
هم از راههـ ــای اقتصادی و هم از روشهـ ــای بازدارنده نظیر ایجـ ــاد و راهاندازی
سامانههای هوشمند از بین برود .وی با یادآوری تفاوت دیدگاههای دستگاههای
اجرایی در خصوص آمار و میزان قاچاق و نیز راهکارهای مقابله با این پدیده ،از
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با دستگاههای
مرتبط برگزار کند تا همه دسـ ــتگاههای ذیربط به تفاهـ ــم و اجماع در خصوص
پدیده قاچاق و میزان واقعی آن دست پیدا کنند تا راهکارهای مؤثری برای از بین
بردن قاچاق کاال و ارز تدوین شود.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه
نیز در این جلسـ ــه اقدامات انجام شده در راستای ایجاد و راهاندازی سامانههای
هوشمند را اقداماتی خوب و مؤثر دانست .وی با تأکید بر اینکه این مسیر همچنان
باید ادامه پیدا کند ،خواسـ ــتار رفع نواقص و اختالف دیدگاهها در خصوص آمار
مربوط به قاچاق کاال و ارز شـ ــد .در این جلسـ ــه که وزیران راه و شهرسـ ــازی ،نیرو،
نفت ،فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی ،صنعت ،معـ ــدن و تجارت ،امـ ــور اقتصادی و
دارایی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،رئیس سـ ــازمان امور اداری و اسـ ــتخدامی
کشور ،معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ،رئیس کل بانک مرکزی،
رئیس سـ ــتاد مرکـ ــزی مبارزه با قاچـ ــاق کاال و ارز و رئیس هیـ ــأت عامل صندوق
توسعه ملی نیز حضور داشتند ،گزارشی از پروژهها و برنامههای مرتبط با مبارزه
هوشـ ــمند با قاچاق کاال ارائه و اعالم شد .بر اساس این گزارش ،مبارزه با قاچاق
کاال با دو جهتگیری دنبال میشـ ــود که یکی رویکرد سخت افزاری و برخورد با
پدیده قاچاق و دیگری مبارزه هوشـ ــمند و همه جانبه از طریق ایجاد و راهاندازی
سامانهها اسـ ــت که با اقدامات صورت گرفته ،میزان کشف و مبارزه با قاچاق در
سالهای اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

بازار اول
صنعت

61375
76805

8

81
86

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

23422

نیکی(ژاپن(

22380

فوتسی (انگلیس(

7423

داکس (آلمان(

13023
هنگکنگ
29182

گزیده
ëëارزش ساالنه بازار غذای حالل
جهان  4تریلیون دالر
«هرمز مهبد ،مدیـ ــر اجرایی دومین
نمایشـ ــگاه بینالمللـ ــی گوشـ ــت،
فرآوردههـ ــای گوشـ ــتی و پروتئینـ ــی
حالل و صنایع وابسـ ــته ،ارزش بازار
صنعت حـ ــال در جهـ ــان را حدود
چهار تریلیون دالر برآورد کرد و گفت
که این میزان ،در حال افزایش است.
/ایرنا

ëëگوجهفرنگی ،سیبزمینی
و پیاز دوباره گران شدند
بازار میوه نسبت به هفتههای گذشته
ثبات قیمت خود را حفظ کرده است
اما در بخـ ــش ترهبـ ــار گوجهفرنگی،
سیبزمینی و پیاز مجدداً با افزایش
قیمت مواجه شـ ــدهاند .بـ ــه گزارش
ایسـ ــنا ،برخـ ــی اقـ ــام مانند سـ ــیب
زمینی و پیاز همچنان در شیب گرانی
قرار دارند و به طور متوسـ ــط کیلویی
 ۲۵۰۰تومان عرضه میشوند.

ëëصادرکنندگان سیب
مشوق صادراتی میگیرند
معـ ــاون امـ ــور بازرگانـ ــی و صنایـ ــع
وزارت جهاد کشـ ــاورزی با بیان اینکه
وضعیـ ــت تولیـ ــد سـ ــیب درختـ ــی
امسـ ــال مناسـ ــب بوده گفـ ــت :برای
حمایت از صادرات سـ ــیب درختی،
به آنهـ ــا مشـ ــوقهای صادراتی و به
واردکنندگان موز نیز تسهیالت اعطا
میشود .به گزارش ایرنا« ،علیاکبر
مهرفـ ــرد» افـ ــزود :سـ ــازمان مرکزی
تعاونی روسـ ــتایی از یک ماه گذشته
خرید تضمینی سیب درختی درجه
سه را برای حمایت از تولیدکنندگان
این محصول آغاز کرده است.

ëëتکذیب وجود مرغهای مرده
در کارخانههای گوشتی
علیرضا رفیعیپور  ،رئیس سـ ــازمان
دامپزشـ ــکی توزیـ ــع مـ ــرغ مـ ــرده در
کارخانههایفرآوریرابشدتتکذیب
کرد و گفت :بهتر است به جای تبدیل
ضایعـ ــات گوشـ ــت قرمـ ــز و گوشـ ــت
مرغ به محصوالتی کـ ــه ارزش افزوده
چندانی ندارند و هـ ــدردادن آنها ،این
محصول را به خمیرمرغ تبدیل کنیم
کـ ــه از نظر اقتصادی توجیه بیشـ ــتری
دارد و اسـ ــتانداردهای آن مطابـ ــق
استانداردهایجهانیاست/.ایسنا

