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21روز از مجوز ســتاد تنظيم بــازار براى افزايش نرخ 
لبنيات مى گذرد كه برخى برندها دوباره اقدام به افزايش 
خودسرانه قيمت كرده اند؛ يكى از اين برندها 700 تومان 
بيشتر از قيمت مصوب برچسب زده است. در حالى كه 
ستاد تنظيم بازار در چهلمين جلسه خود قيمت انواع 

شير و لبنيات را حدود 20 درصد افزايش داد در اين ميان يك برند 
لبنى كه ظاهراً به اين قيمت ها و به قانون پايبند نيست، به تازگى و 
به طور خودسرانه قيمت هاى جديدى را روى بطرى هاى شير حك 

كرده كه 700 تومان بيش از قيمت مصوب است. يك 
برند معروف، بطرى شير 3درصد چربى را به قيمت 
6000 تومان برچسب زده در حالى كه بر اساس اعالم 
ستاد تنظيم بازاردر 22خرداد امسال قيمت هر بطرى 
شــير سه درصد چربى 5300 تومان اعالم شده بود. 
افزايش خودسرانه 700 تومانى قيمت در يك بطرى شير حاكى از 
بى توجهى شركت هاى لبنى به قوانين و مصوبات باالدستى است 
كه اين موضوع در سال هاى گذشته بارها و بارها از سوى آنها تكرار 

شده و با همين ترفند قيمت محصوالت لبنى را افزايش داده اند.
عالوه بر اين ها ظاهراً صنايع لبنى، قانون بازدارنده اى در مقابل خود 
نمى بينند، پرونده هايى كه ســازمان تعزيرات حكومتى در برخى 
مواقع براى آنها تشكيل مى دهد در حدى نبوده كه بتواند جلو آنها 
را بگيرد. شگرد صنايع لبنى در سال هاى گذشته بر همين پاشنه 
چرخيده كه ابتدا آنها قيمت را خودشان افزايش داده و پس از آن 
با توجيه هاى مختلف، مسئوالن را براى افزايش دادن قيمت مجاب 

كردند.

پیش بینی افزایش قیمت جهانی طال 

تداوم افزایش خودسرانه قیمت لبنیات و سکوت مسئوالن

واحد اطالعات بلومبرگ در يك تحليل اقتصادى درباره وضعيت بازار طال 
نوشت:به نظر مى رسد طال براى آغاز يك روند صعودى كامل و جذاب آماده 
مى شود و احتماال مى خواهد به ركورد 1700 دالرى دست يابد. شكسته شدن 
سطح مقاومتى 1400 دالرى براى هر اونس طال مى تواند سرآغاز مهمى براى اين 
روند صعودى باشد.

آفتاب يزد – گروه اقتصادى: تب بازار بيت كوين 
اين روزها داغ داغ اســت. افرادى كه بهترين روش 
براى حفظ ســرمايه و سودآورى را سرمايه گذارى 
روى بيت كويــن مى دانند، ديگــر تنها به خريد و 
فروش اين ارز ديجيتالى اكتفا نكرده و خودشان به 
استخراج آن روى آورده اند. در اين ميان صرافى ها 
هم به جرگــه مشــتاقان اســتخراج بيت كوين 
پيوسته اند.آنها بيت كوين را به دالر يا ريال تبديل 

مى كنند! 
يكــى از اخبارى كه اين روزها بيش از هميشــه 
شنيده مى شــود، تالش براى استخراج بيت كوين 
اســت. البته ايــن موضوع واكنش مســئوالن در 
صنعت انرژى را برانگيخته است، زيرا آنان معتقدند 
استخراج بيت كوين توسط دستگاه هايى كه به آن ها 

ماينر گفته مى شود، برق زيادى مى طلبد.
� استخراج بیت کوین 

           با استفاده از برق صنعتی غیرقانونی است؟
 اگرچه مسئوالن، استخراج بيت كوين را با استفاده 
از بــرق صنعتى غيرقانونى مى داننــد، اما فروش 
دســتگاه هاى ماينر يــا اســتخراج كننده  ارزهاى 
ديجيتــال اكنون در ســايت هاى آنالين، بعضاً با 

ضمانت هاى چندماهه در حال انجام است!
در حالــى كه با افزايــش نــرخ ارز، نگاه ها براى 
سرمايه گذارى به خريد و فروش دالر متمركز شد، 
ولى با توجه به نوســانات غيرقابل پيش بينى آن، 
اين حــوزه به يكى از بخش هاى پرريســك براى 
سرمايه گذارى تبديل شــده است. در اين شرايط 
يكى از راه هايى كه افراد براى حفظ سرمايه به آن 

روى آورده اند، استفاده از بيت كوين ها است. 
� بیت کوین چیست؟

بيت كوين نوعى از پول الكترونيكى است و به منظور 
امنيت بيش تر، حذف واســطه ها و ناشناس بودن 
طراحى شده و با استفاده از فناورى بالك چين، به 
كاربران امكان پرداخت امن و ذخيره پول را بدون 
نياز به ثبت نام يا استفاده از بانك ها و سازمان هاى 

واسطه مى دهد.
با وجــود اين، ارزهاى ديجيتال كه در حال حاضر 
بيت كوين معروف ترين و باارزش ترين آن هاســت، 
هنوز به درستى شناخته نشده اند. برخى كشورها 
بيت كويــن را بــه رســميت شــناخته و برايش 
قابليت هايى كه پول دارد، متصور مى شــوند، اما 
برخى ديگر بيت كوين را كاالى سرمايه اى مى دانند 
و مشــخصات پول را براى آن لحاظ نمى كنند. از 
طرفى اســتفاده از بيت كوين در كشورهايى مانند 
تركيه، برزيل و كلمبيا در مقايسه با ساير كشورها 

رواج بيشترى دارد.
� بیت کوین فیزیکی نیست

محمد آذر نيوار كارشناس ديجيتال در اين مورد 
مى گويد:شــايد زمانــى كه اصطالح «اســتخراج 
بيت كوين» را مى شنويد، در ذهن خود سكه هايى 
را مجســم كنيد كه از دل زمين بيرون كشــانده 
مى شوند اما بيت كوين فيزيكى نيست. بنابراين چرا 
آن را استخراج يا ماينينگ مى ناميم؟چون استخراج 
بيت كوين هم به نوعى از نظر فلسفى بى شباهت به 
استخراج طال نيست. به اين صورت كه بيت كوين ها 
در طراحــى پروتكل وجود دارند (مثل طال كه در 
معادن وجود دارد) اما هنوز قابل دسترسى نيستند 
(مثل طالهايى كه هنوز از دل خاك بيرون كشيده 

نشده اند). 
وى ادامه داد: بر اســاس پروتكل يا همان قوانين 
بيت كويــن، فقط تعداد 21 ميليــون واحد از آن 
وجود خواهد داشت. استخراج كنندگان بيت كوين 
يا ماينرها كارى انجام مى دهند كه به وســيله آن 

مى توانند به بيت كوين  دست پيدا كنند.
به گفتــه وى، ماينرها بــا توليــد بالك هايى از 

تراكنش هاى معتبر و اتصال آن ها به بالك چين، 
پاداش دريافت مى كنند.

وى ادامــه داد: قبل از هر چيــز بايد درباره نودها 
صحبــت كنيم. يك نــود در شــبكه بيت كوين، 
كامپيوتر قدرتمندى است كه نرم افزار بيت كوين را 
اجرا و با مشاركت در انتقال اطالعات به حفظ كار 
شبكه بيت كوين كمك مى كند. هر كسى مى تواند 
بــا دريافت رايگان نرم افزار بيت كوين و اختصاص 
برق و فضاى ذخيره سازى كامپيوتر خود (در حال 
حاضر بيش از 145 گيگابايت) يك نود را اجرا كند. 
نودها تراكنش ها را در تمام شبكه پخش مى كنند.

وى تصريح كرد: بعضى از نودها شرايطى ويژه دارند 
كه به آن ها نود ماينينگ (همان ماينر) مى گويند. 
در ابتداى كار بيت كوين همه نودها ماينر بودند اما 
امروزه نودهاى ماينينگ با نودهاى صرفا اعتبارسنج 
كمى تفاوت دارند. نودهاى ماينر، تراكنش ها را در 
بالك ها جمع آورى و ســپس آن هــا را به بالك 
چين اضافه مى كنند. آن ها چگونه اين كار را انجام 

مى دهند؟
بــه گفته وى، اضافه كردن بــالك به بالك چين 
مســتلزم حل كردن يك معادله رياضى پيچيده 
است كه فقط با حدس زدن اعداد امكان پذير است.

وى افزود: كامپيوترهــاى قدرتمند ماينر اعداد را 
يكى پس از ديگرى امتحــان مى كنند تا بتوانند 
جواب معادله هر بالك را بدســت آورند. راهكارى 
به نــام تابع هش اين امــكان را فراهم مى  كند تا 
بتوان خروجى را پيش بينى كرد. بنابراين ماينرها 
راهى جز امتحان كردن اعداد در تابع هش ندارند 
تا سرانجام به نتيجه درست برسند. همچنين هش 
ايجاد شــده بايد با چند صفر شروع شود كه كار 

حدس عدد را بسيار سخت مى كند.
وى ادامه داد: اين يك فرايند رقابتى اســت. اولين 
ماينرى كه به جواب معادله و هش صحيح برسد، 
برنده مى شود و آن را به بقيه نودها اعالم مى كند. 
بالفاصله تمام ماينرها از كار بر روى آن بالك خاص 
دست برمى دارند و براى بالك بعدى دوباره رقابت 
از ســر گرفته مى شــود. به عنوان پاداش اين كار، 
مقدارى مشخص از بيت كوين كه توسط پروتكل 
تعيين شده اســت به ماينر برنده تعلق مى گيرد. 
ماينــر همچنين تمام كارمــزد تراكنش هاى يك 

بالك را هم دريافت خواهد كرد.
وى تصريح كرد: پيش بينى مى شــود كه در سال 
2020 پاداش اســتخراج بيت كوين نصف شــود و 
به 6.25 واحد كاهش يابد. از نظر تئورى كم شدن 
پاداش اســتخراج بيت كوين كميابى آن را افزايش 
مى دهــد و باعث افزايش قيمــت مى گردد اما اين 
موضوع قطعى نيســت. تخمين زده مى شــود كه 
استخراج همه واحدهاى بيت كوين تا سال 2140 

طول بكشد.
وى گفت: بيت كوين يك دارايى اســت. همچنين 
همانطور كه احتماال مى دانيد اين دارايى فيزيكى 

نيست و به صورت ديجيتالى منتقل مى شود.
وى تصريح كرد: خريد بيت كوين از ســايت هاى 
فروشــنده بيت كوين و يا به طور مستقيم از طريق 
افــراد ديگر انجــام مى پذيرد. شــما مى توانيد با 
روش هــاى مختلفى مانند كارت هــاى اعتبارى، 
حســاب هاى اينترنتى و يا حتى با ســاير ارزهاى 
ديجيتال، از ســايت ها يا افراد حقيقى، بيت كوين 

خريدارى نماييد.
� چگونه بیت کوین بخریم؟

به گفته وى، بــراى خريد بيت كوين فرايند نصب 
كيف پول بيت كوين، پيدا كردن فروشنده معتبر 
بيت كوين (سايت يا فرد حقيقى) و انتقال پول به 
فروشــنده و دادن آدرس كيف پول براى دريافت 
بيت كوين هاى خريدارى شده (بعضى از سايت ها 
خودشان داراى كيف پول هستند) را شروع كنيد.

همچنين انتقال بيت كوين از فروشنده به كيف پول 

شما مرحله بعد است. در اين مرحله ابتدا يك كيف 
پول بيت كوين تهيه كنيد.

وى افزود: شــما نيــاز به جايى بــراى نگهدارى 
بيت كوين هاى خريدارى شده خود داريد. به جايى 
كه بيت كوين ها را نگهدارى مى كنيد، والِت يا كيف 
پول مى گويند كه مى توانيد آن را مانند حساب هاى 
بانكى در نظر بگيريد. وى ادامه داد: انواع مختلف 
كيف پول براى بيت كوين وجود دارد. شما مى توانيد 
كيف پول بيت كوين را در تلفن همراه هوشمند يا 
كامپيوتر شخصى خود نصب و از آن استفاده كنيد.

� فروشگاه ھایی که ماینر می فروشند
در حال حاضر در كشــور ما بيت كوين ها بيش تر 
از ارزهايى مانند دالر نيازمند ريســك پذيرى در 
خريد و فروش هستند و كاهش چند هزار دالرى 
ارزش بيت كوين در يك روز همين موضوع را نشان 

مى دهد.
اين ها همه در حالى است كه صرف نظر از ميزان 
مهارت مورد نياز براى استخراج بيت كوين، تعدادى 
از ســايت هاى عرضه كننده دستگاه هاى ماينر، به 
عرضه اين دســتگاه ها مشغولند و عده اى بسته به 
اين كه از برق خانگى، كشاورزى يا صنعتى استفاده 

مى كنند، مزرعه  استخراج ارز راه انداخته اند!
موضوع قابل توجــه ورود برخى صرافان به جرگه 
استخراج بيت كوين و خريد و فروش است كه اين 
مسئله بيانگر ورود برخى ســوداگران در اين بازار 
به خاطر كســب سود اســت. تبى كه دامان افراد 
زيادى را در كشــور گرفته تا در شرايط تحريم و 
خوابيدن بازار كسب ســود ارز، راهى براى كسب 
سودى جديد براى اين افراد باز شود.گفته مى شود 
ايــن صرافى ها بيت كوين را به دالر يا ريال تبديل 

مى كنند.
براى آگاهــى از نحوه  خريد دســتگاه هاى ماينر 
كه از آن ها براى اســتخراج ارزهــاى ديجيتال و 
به ويژه بيت كوين اســتفاده مى شود، در تماس با 
يكى از اين ســايت هاى خريد و فروش، اپراتورى 
كه پاسخگو بود، درباره اين كه اين دستگاه ها چطور 
كار مى كنند، اينگونــه توضيح داد: "ابتدا بايد يك 
كيف پول براى خود درست كنيد و اين دستگاه را 
به يك استخر براى نيرو گرفتن وصل كنيد. زمانى 
كه دستگاه به برق متصل مى شود، شروع به كار و 
استخراج بيت كوين مى كند و درآمد روزانه اى كه 
اين اســتخراج به دالر ايجاد مى كند، به كيف پول 

شما وارد مى شود."
او دربــاره  قيمت اين دســتگاه ها و ضمانت آن ها 
هم توضيــح داد: "قيمت ماينرهــا از 12 ميليون 
تومان شروع مى شــود و بسته به قدرت استخراج 
و درآمد، هزينه هاى متفاوتــى دارند. براى خريد 
اين دستگاه ها هم الزم است پيش خريد انجام داد 
و تحويل آن هم يك ماهه اســت. ما دستگاه ها را 
گارانتى نمى كنيم، چون اين دســتگاه ها گارانتى 
چيــن را دارند و به دليل نداشــتن نمايندگى در 
ايران، گارانتى شــان فايده اى نــدارد، اما تعميرات 

آن ها را انجام مى دهيم."
اين اپراتور توضيح داد كه "در حال حاضر بهترين 
دســتگاه روزانه 9 دالر درآمد دارد و بعد از حدود 
شش ماه، هزينه اى كه براى دستگاه صرف شده به 
مالك آن بازمى گردد. البته هزينه  بيت كوين مثل 
دالر باال و پايين مى شود و اگر ارزش بيت كوين باال 

برود، درآمد دستگاه ها هم افزايش مى يابد."
اپراتور ســايت فروش ماينر كــه به گفته  خودش 
تجربه اى ســه ســاله در اين حوزه دارد، مى گويد: 
"اســتخراج بيت كويــن از طــرف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نوعى صنعت شــناخته شــده و 
اين دستگاه ها از گمرك وارد كشور شده و قانونى 
هســتند و اين كه با خريد يك ماينر چه ســودى 
نصيب افراد مى شــود هم به دســتگاهى كه توان 
اســتخراج بيش ترى داشته باشــد و البته ارزش 

بيت كوين بستگى دارد."
موضوع ديگر هم خريد و فروش بيت كوين اســت 
و اين كــه چطور با اســتخراج بيت كوين مى توان 
درآمدزايى كرد؛ كه فروشــنده اين دستگاه ها در 
پاسخ به اين سوال گفت: "بعضى صرافى ها هستند 

كه بيت كوين را به دالر يا ريال تبديل مى كنند."
اما يكى از نكات جالب هم اين اســت كه غالباً اين 
سايت هاى خريد و فروش، نماد اعتماد الكترونيكى 
هم دارند كه نشان مى دهد كه وزارت صنعت اين 
فروشگاه هاى اينترنتى را تأييد كرده است. اين در 
حالى است كه اين روزها و در پى افزايش مصرف 
برق كه مسئوالن آن را نتيجه  ايجاد مزارع استخراج 
بيت كوين مى دانند، زمزمه هاى غيرقانونى بودن اين 

فرآيند شنيده مى شود.
يكى از موضوعاتى كه شــايد كســانى كه قدم به 
عرصه  تجارت بيت كوين گذاشته اند، به آن توجهى 
نداشــتند، اين اســت كه بيت كوين ها بيش تر از 
ارزهايى مانند دالر نيازمند ريسك پذيرى در خريد 
و فروش هستند و كاهش چند هزار دالرى ارزش 
بيت كوين در يــك روز همين موضوع را نشــان 

مى دهد.
با وجود اين، هنوز هم تصميم قطعى براى اين كه چه 
برخوردى با خريد و فروش بيت كوين يا استخراج 
اين ارز ديجيتالى شود، گرفته نشده و همين موضوع 
حاكى از انفعال در اين زمينه است. در شرايطى كه 
با توجه به اهميت موضوع و اشــتراكى كه در بين 
زمينه هاى مختلف اين حوزه وجود دارد كه نيازمند 
رگوالتورى مشاركتى اســت، هم چنان متقاضيان 

ورود به اين حوزه در بالتكليفى هستند.
در ايــران به دليل گســتردگى شــرح وظايف و 
دربرگيرى آن هنوز هيچ دستگاهى درباره استخراج 

و معامالت آن اظهار نظر قطعى نكرده است. 
بانك مركزى نيز از جايگاه متولى سياســت هاى 
پولى و ارزى در اين رابطه موضع رســمى نگرفته 
و هرازگاهى به شهروندان هشدارهايى مى دهد، اما 
مخاطبان ايــن ارز رمزها هنوز بالتكليفند و البته 
با خــأل قانونى  كه وجود دارد امــور خود را پيش 
مى برند. هر چند ريسك پذيرى زيادى براى ارزهاى 

ديجيتالى پيش بينى مى شود.
� زودتر تکلیف قانونی بیت کوین را

           مشخص کنید 
در اين زمينه چندى پيش ســعيد زرندى معاون 
طرح و برنامــه وزير صنعت با بيان اينكه هنوز در 
رابطه با توليد بيت كوين تصميم نهايى در كشــور 
اتخاذ نشده اســت، گفت: قرار شده وزارتخانه هاى 
متعدد به همراه بانك مركزى براى تعيين تكليف 

توليد بيت كوين در كشور تصميم گيرى كنند.
وى با اعالم اينكه پيشــنهادات مختلفى در حوزه 
توليد بيت كوين در كشور مطرح شده است، افزود: 
اگر بخواهيم اين موضوع را به عنوان يك كار توليدى 
بشناسيم بايد چارچوب هاى آن را تعريف و مكانيسم 
نظارت را تهيه كنيم اما مهم اينجاست كه هنوز اين 

فعاليت به نام كار توليدى تعريف نشده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش 
قيمت برق با دريافت دو تا ســه برابرى هزينه ها 
مى توان مديريت مصرف انــرژى را در واحدهاى 
توليدى كه در حوزه بيت كوين فعاليت مى كنند، 
انجام داد. عالوه بر اين پيشنهادات ديگرى هم در 
اين رابطه مطرح شده است كه براى اجرايى شدن 
آنهــا نيازمند تصميم گيرى كلــى وزارتخانه ها و 

سياست دولت هستيم.
زرنــدى با اشــاره به اينكــه اگر در ايــن رابطه 
تصميم گيرى سريعى نشود، توليد اين نوع ارز در 
كشور به فعاليت هاى زيرزمينى منجر خواهدشد، 
تاكيــد كرد: بايــد در مورد بيت كويــن تهديد و 
فرصت هاى ايــن موضوع بررســى و در نهايت با 
درنظرگرفتن اين نكات، تصميم مناسب اتخاذ شود.

   در حالی که با افزایش نرخ ارز، نگاه ھا برای سرمایه گذاری به خرید و فروش 
دالر متمرکز شد، ولی با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی آن، این حوزه 
به یکی از بخش ھای پرریسک برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. در این 
شرایط یکی از راه ھایی که افراد برای حفظ سرمایه به آن روی آورده اند، استفاده از 
بیت کوین ھا است

aftab.yz@gmail.comاقتصادى

63 دالر
 قیمت نفت در بازارهای جهانی 

قيمت نفت در بازارهاى جهانى با 5 سنت 
كاهش به 63,25 دالر رسيد. به گزارش 
فارس به نقل از رويترز، با اينكه تنش ها 
در غرب آسيا مى تواند در مسير عرضه 
نفت اختالل ايجاد كند و قيمت ها را باال 
ببرد اما در حــال حاضر تاثير نگرانى در 
مورد چشم انداز رشد اقتصادى جهان بر 
بازار نفت از تاثير تنش ها، پيشى گرفته و 

قيمت نفت كاهش يافته است. 

اعداد
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در غياب قانونى مشخص براى ارز ديجيتال در كشور رخ داده است 

بيت كوين؛ بازار جديد 
كسب سود در حالى كه تحريــم هاى نفتى اياالت متحد 

امريكا بر اقتصاد  كشورمان تاثير منفى گذاشته 
است، ساختارهاى تجارت و كسب و كار نيز در 
معرض فشارهاى اقتصادى قرار گرفته است. با 
توجه به شرايط و پيامدهاى فاجعه بار تحريم 
نفت، ضــرورت اتخاذ تصميمــات هدفمند و 
سختگيرانه، براى رهايى  كشوراز وابستگى به 
نفت، در كانون توجهات كارشناسان اقتصادى 
كشوراســت. صنعت نفت در شرايط حساس 
حاكم بر كشور و به دليل عدم سرمايه گذارى، 
ضعيف شده و با كاهش توليد، در شرايط نرمالى 
بسر نمى برد. كاهش صادرات نفت بطور مستقيم  
بر رشد اقتصادى ايران نيز تاثير ناگوارى گذاشته 
اســت. در اين ميان اگر شرايط كشور از نقطه 
جوش خارج شــود، صادرات نفت و دالرهاى 
نفتى نمى تواند بر رشد اقتصادى در بلندمدت 
تأثير بگذارد، لذا بايد به سمت فرار از وابستگى به 
نفت حركت كنيم. بايد صداى ايرانيان را با اعالم 
برنامه عملى و بلندپروازانه، چشم انداز اقتصاد 
كشــور را با هدف عدم وابســتگى تاريخى به 
نفت و تغيير و بازسازى ساختاراقتصادى و كنار 
گذاشتن قوانين و رويه مقررات كهن و دست و 
پــا گير به عنوان مانع اصلى توليد، مورد توجه 
قرار دهيم. تغييرات بنيادى و بازسازى اقتصاد، به 
تمامى نگرانى ها پايان خواهد داد. اقتصاد كشور 
بايد قدرتمند طراحى شــود كه با تحريم و يا 
كاهش قيمت نفت، كسب و كار مردم از هر گونه 
آسيب پذيرى در امان باشد. نگرش احتياطى و 
تدريجى  و در نهايت عدم باور به اينكه مى شود 
و مى توان نفت را كنار گذاشــت و درواقع عدم 
اصالحات اقتصــادى و عدم تنــوع اقتصادى 
مى تواند امنيت ملى كشور را نيز در معرض خطر 
قرار دهد  و چرا كشور به اين امر مهم و حياتى 
توجــه الزم را ندارد و چرا وابســتگى به نفت،  
برخى از مقامات  را نگران نمى كند.  به همين 
دليل نبايد سرنوشت اقتصاد كشور را با نفت گره 
زد. ما نيازمند طراحى و برنامه ريزى بلند پروازانه 
در به دست آوردن  و كنترل سرنوشت كسب و 
كار و تجارت كشورمان هستيم. دراين ميان بايد 
بر سه حوزه عمده تمركز كرد : فرار مالياتى در 
كشور لطمات جبران ناپذيرى بر اقتصاد كشور 
وارد كرده اســت لذا افزايش ماليات از جامعه 
اقتصادى توانگر و ثروتمنــد و كاهش ماليات 
و محافظــت از آســيب پذير ترين بخش هاى 
جمعيت كشور، مى تواند درآمدهاى غير نفتى 
كشــور را افزايش دهد، با كاهش تعرفه هاى 
خدمات عمومى، و با افزايش ماليات ســرمايه 
دارها (از جمله از طريق ماليات بر ارزش افزوده) 
اختالف طبقاطى حاكم بر كشور نيزبه سمت 
سير نزولى حركت خواهد كرد. تنوع مالياتى و 
گسترش آن مى تواند درآمدهاى دولت را بطور 

چشمگيرى افزايش دهد 
دوم، جامعه سياســى بايد هزينه هاى خود را 

كاهش دهد.
ســوم، بايد تالش كرد طرح يارانه ها را حذف 
كرد و مبالغ هنگفتى كه به شــهروندان داده 
مى شــود را در مســير توســعه و پيشرفت و 
بازسازى زيرســاخت ها و بهداشت و درمان و 
بيمه هاى فراگيرو... بكار برد. در اين ميان بايد 
جرات داشــت و رودرو با مردم سخن گفت و 

مزاياى حذف يارانه ها را برشمرد.
چهارم، توجه به صنعــت و رونق توليد، و در 
اين ميــان تاريخ مى تواند بــه كمك جامعه 
سياسى بشــتابد. به عبارتى برنامه هاى دكتر 
محمد مصدق در حذف نفت در اداره كشــور 
پيش روى شماست، مطالعه و بررسى استراتژى 
تيم اقتصادى مصدق  براى مقابله با تحريم هاى 
انگليس مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكالت 
باشد.                                                                                                  
پنجم، همه از بسط و گسترش فساد در عرصه 
اقتصاد كشــور باخبرند و در اين ميان سخن 
بسيار گفته شده است. مقابله و رويارويى ملى 
با فاسدان اقتصادى بدون هيچ گونه مصلحت 
انديشــى  و مبارزه بــا رانت و قاچــاق كاال، 
درآمدهاى دولت را افزايش خواهد داد.                                                   
اگر اصالحات اقتصادى شروع و با موفقيت به سر 
انجام برسد - از جمله اصالح موسسات بانكى - 
با ايجاد انگيزه هاى اقتصادى - بطور فزاينده اى 
از كشور محافظت و به كسب و كار مردم رونق 

خواهد بخشيد.

فرار از 
وابستگی به نفت

رامين نخستين انصارى
 روزنامه نگار 

يادداشت

جعفرصــادق(ع)  امــام  حضــرت  مى فرمايند: كسى كه با رفيق بدهمنشين  
شود، سالم نمى ماند و سرانجام به ناپاكى 

آلوده مى شود.
0938...

دين سوء ظن است. حضرت امام على(ع) مى فرمايند: آفت 
0938...

اَخير  تصميمات  بليغيان:  محمود  اتحاديه نانوايان تهران و حومه براى گرانتر  
كردن قيمــت نان در تهــران در صورت 
به اجرا درآمدن ايــن تصميم بى موقع و 
عجيب، احتماالً در ديگر شهرهاى كشور 
هم متعاقباً به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، 
تصميمى كه كامالً به ضرر قشر مستضعف 
و كم درآمــد جامعه كه تــوان پرداخت 
همين قيمت فعلى نان راهم كه يكمرتبه 
در ســال هاى اخير به قيمت باورنكردنى 
حداقل حدود بيســت برابر چندسال قبل 
رســيده اســت، ندارند. بهر حال اگر اين 
فرضيه نزديك به عملى شدن به اجرا درآيد، 
متاســفانه كوبيدِن ميخ ديگرى بر تابوت 
فرضى كم درآمدها و طبقه معمولى و حتى 
طبقه متوسط جامعه خواهد بود كه حداقل 
منجر به ضعيف تر شدن و خالى تر شدن 
جيب هاى خالى شــده آنها و سنگينى بار 
بيشتر زندگى بر روى دوش آنها مى گردد. 
0913...

خيالى هــاى برخى افراد ســاده انديش از  على رغم تمــام خوش باورى ها و بى 
حرف هاى دائماً متغيِر رئيس جمهور روان 
پريش آمريكا، تمام  ظواهر و جوانب نشان 
مى دهد كه آمريكا بدنبال يك بهانه محكم 
و َمحكمه پسند براى يك هجمه  به ايران 
است و سفرهاى شــتابزده آمريكائى ها از 
جمله وزرا و همچنين داماد دونالد ترامپ به 
كشورهاى همسايه و منطقه خاورميانه براى 
جلب حمايت آنها، گواه اين مسئله و اين 
نظريه است كه البته اميدواريم بخاطِر حفِظ 
سالمت مردم و كشور هيچوقت اين پديده 
شــوم و ُمخرب براى مردم بى گناه هردو 

كشور و هيچكس، هيچگاه اتفاق نيفتد. 
0913...

مختلف از كودك و نوجوان و جوان گرفته تا  حضــور افاغنه در ايران و در ســنين 
كهنساالن زن و مرد، اين ميهمانان ناخوانده 
در كشورمان بسيار زياد شده است بطوريكه 
محله هاى وسيعى در شهرهاى بزرگ كشور 
مان را به تجمع هاى طوايفى و فاميلى خود 
اختصاص داده اند و ايــن پديده مى تواند 
موجب مســائل و معضالتــى در آينده و 
حال حاضر گردد، كما اينكه هم اكنون هم 
كنترل و داشتن آمار (مواليد) آنها و رفت و 
آمدهاى شبانه آنها در شهرها و آمد و شد و 
ورود پنهانى و بطور قاچاق آنها، با ترفندهاى 
مختلف از مرزها هم مشكل آفرين و حتى 
غير قابل كنترل و شمارش شده است كه 
جديت و سعى بيشتر نيروهاى زحمتكش 
پليس در شهرها و نيروى انتظامى فداكار 
را براى دستگيرى و برگشت دادن آنها به 

كشورِ خودشان طلب مى كند. 
0913...
آفتاب يزد: مهاجرين افغانى گاهى براى 
مردم و توليد كشور كمك حال بوده اند 
و مزاحمتى نداشــته اند و اگر عده اى 
اندك تخلفاتى را انجام مى دهند نبايد 
به حساب كل مهاجرين افغانى گذاشت 
و تاكنون زندگى مسالمت آميزى با هم 

داشته ايم. 
لبنيات در هفته هاى اخير و روزهاى گذشته،  گران شدن شديد و غير معمول قيمت 
اين محصوالت لَبنى خصوصا شــير را كه 
يكى از مواد اصلى و مورد نياز براى ُرشد و 
سالمتى مردم بخصوص كودكان و نوجوانان 
است و براى سالمتى ميانساالن و سالمندان 
هم بســيار مفيد و حتى به گفته پزشكان 
و متخصصين تغذيه بسيار ضرورى است، 
از سبد كاالى بســيارى از مردم عزيزمان 
حذف نموده است، لذا ايجاب مى كند كه 
دولت محترم مستقيماً در اين قضيه بيشتر 
وبطور گسترده تر وارد شده و به هر طريق 
ممكن قيمت لبنيات و بخصوص اين كاال  و 
ماده غذائى اصلى ( شــير ) را به حالت اول 

برگردانده و آنرا ثابت نگهدارد.
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ســازمان مركزى تعاون روســتايى از ليست 
شركتهاى خصوصى سازى خارج شد.

دكتر حســين شــيرزاد رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل ســازمان مركزى تعاون روســتايى 
ايــران بــا اعالم ايــن خبر گفت: بــا تالش و 
پيگيرى هاى صورت گرفته و با توجه به اهميت 
موضوع شــبكه تعاونى ها و اتحاديه هاى تحت 
پوشــش اين ســازمان در بخش كشــاورزى، 
نام ســازمان مركزى تعاون روستايى ايران از 

واگذارى خارج شد.
به گزارش پات، معاون وزير جهاد كشــاورزى 
در ادامه افزود: بر اســاس ابالغيه دبير هيئت 
دولت در جلســه مورخ نهم تيرماه ســال 98 
هيئــت وزيــران اين موضوع مطــرح و ضمن 
تصويب طرح، نــام اين ســازمان از واگذارى 
مستثنى شد و سازمان مركزى تعاون روستايى 
از شــمول شــركتهاى تحت واگذارى سازمان 

خصوصى سازى رسما خارج گرديد.

معاون وزير جهاد كشاورزى:
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 

از واگذاری مستثنی شد حدود دو ماه از مصوبه دولت درباره افزايش بهاى 
آب و برق كه از افزايش ســاالنه هفت درصدى 
بهاى آب شرب و برق حكايت داشت، مى گذرد؛ 
مصوبه اى كه به گفته مسئوالن، مزيت آن جلب 
توجه مشــتركان به الگوى مصرف و درنهايت 

كاهش ميزان مصرف است.
در اين راســتا، هادى مدقــق - مدير كل دفتر 
مديريت مصرف و خدمات مشــتركين توانير - 
در گفت وگو با ايسنا، درباره تأثير مصوبه مذكور 
بر ميــزان مصرف اظهار كــرد: در حال حاضر 
نمى توان تأثير آن ها را بررســى كرد. زيرا تعرفه 
اثــر خود را برروى بحث مصــرف انرژى دارد و 

مصرف انرژى در پايان دوره مشخص مى شود. به 
همين دليل به اين سوال مى توان در آخر فصل 

تابستان پاسخ داد.
وى با تاكيد بر اين كــه مصوبه مذكور بر بحث 
مصرف انــرژى قطعاً تأثيرگذار اســت، توضيح 
داد: هرچنــد از ارديبهشــت ماه به مشــتركان 
اطالع رســانى شــد كــه افزايش بهــا صورت 
خواهدگرفت و اين تغيير از خردادماه اعمال شد، 
اما معموالً زمانى كه قبض به دســت مشترك 
مى رسد، مشترك متوجه تغييرات صورت گرفته 
خواهد شــد. به همين دليل بايــد گفت تأثير 

افزايش تعرفه طوالنى مدت است نه مقطعى.

افزایش تعرفه برق تاثیری روی مصرف داشت؟
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