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 عقبگرد شاخص بورس به رقم 
یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد

توسعه ایرانی- 
شــاخص کل در بازار 
بورس دیــروز ۳۹ هزار 
۵۷۴ واحد افت داشت 
کــه در نهایــت ایــن 
شاخص به رقم یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رسید. 
براساس معامالت دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۵۴۸ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۹ 
هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و ۸۱۲ واحد 
کاهش به ۴۶۰ هزار و ۵۶۸ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با سه هزار و ۱۵۰ واحد افت به ۳۰۱ هزار 
و ۴۷۷ واحد رسیدند. شــاخص بازار اول ۳۴ هزار و 
۶۳۶ واحد و شاخص بازار دوم ۵۹ هزار و ۹۷۰ واحد 
کاهش داشتندوشاخص فرابورس نیز بیش از ۳۱۲ 
واحد کاهش داشــت و بر کانال ۱۹ هزار و ۷۶ واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۹۷۴ 
هزار برگه سهم به ارزش ۲۵۳ هزار و ۹۹۰  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.

کره جنوبی اقدامی برای پرداخت 
بدهی به ایران نکرده است

رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایــران و کره 
جنوبی گفت: مذاکراتی 
بــرای پرداخت بدهی 
ســئول به تهران انجام 
شــده، اما هیچ کدام عملیاتی نشده است. حسین 
تنهایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مذاکرات 
برای بازگشــت بدهی کره جنوبی به کشور آغاز و 
قول هایی برای پرداخت آن از سوی این کشور داده 
شده است، اما تاکنون شاهد هیچ اقدام عملی نبودیم. 
وی افزود: در این مذاکرات موضوع تهاتر نیز مطرح 
شده که حداقل کاری است که کره جنوبی می تواند 
در راستای پرداخت بدهی ها انجام دهد. رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی خاطرنشان 
کرد: مقرر شــده تا کاالهای غیرتحریمی به جای 
پول، دریافت شود و بتوانیم دارو، تجهیزات پزشکی 
و مواد غذایی وارد کشور کنیم. وی خاطرنشان کرد: 
همچنین مباحثی مبنی بر واردات مواد اولیه، ماشین 
آالت، قطعــات کارخانجات، لــوازم خانگی، مواد 
بهداشتی، مطرح شده اما به نتیجه ای نرسیده است.

    
خبر مهم بانک مرکزی برای 

دارندگان چک
توسعه ایرانی- 
بانک مرکزی از عملیاتی 
شدن قابلیت ثبت چک 
در سامانه صیاد از هفته 
آینده خبــر داد.   بانک 
مرکزی در صفحه اختصاصی خود در فضای مجازی 
اعالم  کرد: از هفته آتی قابلیت ثبت چک در سامانه 

صیاد به صورت اختیاری فراهم می شود.
بر این اســاس، با عرضه چک های بــا ظاهر و 
مندرجات جدید که زمان انتشــار آن توسط بانک 
مرکزی اعالم خواهد شد، طبق قانون ثبت در سامانه 

صیاد برای این نوع از چک ها، اجباری خواهد شد.
    

عربستان روزانه تا یک میلیون بشکه 
از تولید نفت خود می کاهد

توسعه ایرانی- 
وزیر انرژی عربســتان 
از آمادگی این کشــور 
برای کاهش داوطلبانه 
تولیــد نفت تــا روزانه 
یک میلیون بشــکه خبر داد. عبدالعزیز بن سلمان 
روز سه شــنبه )۱۶ دی مــاه( در کنفرانس خبری 
پایان سیزدهمین نشســت وزیران نفت و انرژی 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس که 
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد به خبرنگاران 
گفت: ما به حمایت از بازارهای جهانی و صنعت نفت 

ادامه می دهیم، ما حافظ این صنعت هستیم.
وی افزود: عربســتان در ماه های فوریه و مارس 
ســال ۲۰۲۱ میالدی روزانه تا یک میلیون بشکه 

کاهش داوطلبانه تولید نفت خواهد داشت.
وزیر انــرژی عربســتان ادامه داد: ایــن اقدام 
عربستان برای حمایت از اقتصاد کشورمان و ائتالف 

اوپک پالس خواهد بود.
وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک پالس ضمن 
ارائه مجوز مجموع افزایش تولید روزانه ۱۵۰ هزار 
بشکه ای به روسیه و قزاقســتان برای ۲ ماه فوریه و 
مارس، بر ســر رقم کاهش تولید روزانه ۷ میلیون 
و ۱۲۵ هزار بشــکه ای برای ماه فوریه و ۷ میلیون و 

۵۰هزار بشکه برای ماه مارس به اجماع رسیدند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

آیا ارز دیجیتال بــه چالش جدید 
اقتصاد ایران تبدیل شده است؟ 

درحالی کــه افــکار عمومی هنوز 
درک درســتی از واژه ارز دیجیتــال و 
محبوب ترین ارز دیجیتــال در ایران، 
یعنی بیت کوین نــدارد، گزارش های 
رسیده نشــان می دهد استخراج بیت 
کوین در ایــران می تواند یکی از عوامل 

اصلی کمبود برق در کشور باشد.
 امــا بیــت کوین چیســت؟ بیت 
کوین ماهیت فیزیکــی ندارد؛ هرچند 
نمی توانید آن را در دســتهایتان لمس 
کنید اما پول حاصــل از آن در جیبتان 

سنگینی خواهد کرد. 
اســتخراج بیت کویــن از یک کار 
تفریحی در سال ۲۰۱۰ به یک صنعت 
چند ده میلیارد دالری در سال ۲۰۲۱ 

تبدیل شده است.
 زمانی که بیــت کوین ارزش کمتر 
از یک دالر داشت، هر فرد می توانست 

در خانه خود با یک کامپیوتر معمولی 
تعداد زیادی بیت کوین استخراج کند 
اما حاال با گسترش شــبکه و رشد این 
صنعت استخراج ســودآور بیت کوین 
فقط با دستگاه های مخصوصی تحت 
عنوان »آیســیک« امکان پذیر خواهد 
بود این دستگاه ها قدرت پردازش باالیی 
دارد. بنابراین برای استخراج بیت کوین 
باید دستگاه های استخراج مخصوص 
خریداری شــود؛ البته بیت کوین تنها 
ارز دیجیتالی در جهان نیست اما یکی 
از شناخته شــده ترین و محبوب ترین 
ارزهای دیجیتالی در ایران تلقی می شود. 
ســال گذشــته بود که خبر استخراج 
بیت کوین در ایــران و خرید و فروش 
غیرقانونی دســتگاه های ماینینگ به 

خبر داغ رسانه های عمومی تبدیل شد.
در تیرماه سال گذشته پس از قطع 
مکرر برق در مناطقی از کشور، اخباری 
در خصوص بار سنگین ماینینگ های 

خانگی بر دوش شبکه برق منتشر شد.
 اعضای انجمــن بالکچین ایران در 

همان دوره در خصوص فعالیت ها اعالم 
کردند که برخورد دوگانه مســئولین و 
عدم شفافیت مشکالتی را ایجاد کرده 
است. آنها معتقد بودند که تدوین قانون 
در این حوزه می تواند زمینه را برای حل 
مشــکالت فراهم کند. کدام کشورها 
در حوزه اســتخراج بیــت کوین فعال 
هســتند؟  یک مرکز تحقیقاتی که در 
زمینه ماینینگ ارز دیجیتال بیت کوین 
فعالیت می کنــد، در آخرین گزارش 
منتشر شده خود اعالم کرده است که 
۵۰ درصد ماینینگ دیجیتال در جهان 
مربوط به چین است. عالوه بر این گفته 
شده که سهمیه ایاالت متحده آمریکا 
به علت رشد استخراج مراکز استخراج 
بیت کوین به ۱۴ درصد رسیده است. 
روسیه و قزاقستان با سهم ۸ درصدی 

در مقام های بعدی ایران، قرار گرفتند.
آیا پای استخراج غیر قانونی 

بیت کوین در میان است؟ 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق کشور این نکته را تایید کرده 

است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه، 
مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، سبب 
تخریب شــبکه برق و مصرف بیش از 
اندازه برق هستند، افزود: افرادی که این 
مراکز غیرقانونی را معرفی کنند تا ۲۰ 
میلیون تومان جایزه دریافت خواهند 
کرد، ضمن اینکه این کار از طریق سایت 
و سامانه ۱۲۱ امکان پذیر است و البته نام 
این افراد محرمانه خواهد ماند. وی با بیان 
اینکه امسال شرایط سختی در تامین 
برق کشور وجود دارد، افزود: صنایعی 
که بیــش از دیماند خریداری شــده 
برق مصرف کننــد، ابتدا تذکر دریافت 
می کنند و درصورت تکــرار، جریمه و 

برقشان قطع خواهد شد.
 در حال حاضر مصرف برق کشــور 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته, 
۴.۵ درصــد افزایش یافتــه که بخش 
عمده آن در بخش صنایع و بخشی نیز 
در حوزه خانگی و تجاری بوده اســت. 
ســخنگوی صنعت برق می گوید: در 
بخش اداری نیز کنترل هایی از ســوی 
مشــترکان برق و گاز انجام می شود و 
اداراتی که پس از پایان کار، دستگاه های 
گرمایشی را خاموش نکرده باشند ابتدا 
تذکر دریافت کــرده و در صورت تکرار 
مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد. البته 
سال گذشته نیز در روزهای گرم تابستان 
بر فعالیت غیر قانونی ماینرها تاکید شد، 
اما به نظر می رسد همچنان این مشکل 
برطرف نشده است.  شاید یکی از دالیل 
افزایش فعالیت ماینرها را بتوان به رشد 
بی محابای قیمت بیت کوین نسبت داد. 
باالترین رکورد ثبت شــده ارزش 
بیت کوین مربوط به روز ســوم ژانویه 
سال جاری میالدی اســت که در این 
روز قیمت این ارزیابی به ۳۲ هزار و ۱۶۹ 
دالر رسید. در شرایط کنونی بیت کوین 
قیمتی حدود ۳۰ هزار دالر دارد. ارزش 

بازار بیت کویــن در حال حاضر بیش از 
۵۴۰ میلیارد دالر است. حاال سخنان 
ســخنگوی صنعت برق مســتندی 
برای فعالیت غیرقانونی ماینرها تلقی 
می شود. سال گذشته همایون حائری، 
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو گفته 
بود: روند رو به رشد راه اندازی واحدهای 
استخراج ارز دیجیتال به گونه ای است 
که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق 
رایگان، مانند مساجد و مدارس شاهد 
استخراج بیت کوین هستیم. به گفته 
وی برای اســتخراج هر بیت کوین ۷۲ 
مگاوات ساعت برق مصرف می شود که 
اگر این روند ادامه پیدا کند، باید تا حدود 
۲۵۰ مگاوات از تــوان تولید خود را در 
تامین برق این واحدها کنیم. با این حال 
پس از گذشت یک سال از طرح موضوع 
استخراج بیت کوین و ســایر ارزهای 
دیجیتال در ایران و فشار بر شبکه برق 
به نظر می رســد همچنان این مشکل 
پابرجاســت چراکه در روزهای اخیر 
بســیاری از کاربران در فضای مجازی 
کمبود برق و حتی آلودگی شدید هوای 
تهران را ناشی از افزایش استخراج بیت 
کوین به دلیل رشــد عجیب و غریب 

قیمت ها در هفته های اخیر می دانند.
یارانه سنگین شبکه برق به 

بیت کوین
تولید هر بیت کوین مساوی مصرف 
برق ســاالنه ۲۴ خانوار است. یارانه هر 
کیلووات برق ۵۰۰۰ ریال است یعنی 
تولید یک واحد بیت کوین حدود ۳۵۰ 
میلیون ریــال با یارانــه دولتی هزینه 
می برد یا حدود ۲۷۰۰ دالر هزینه دارد 
که اگر این نرخ با بــرق قیمت جهانی 
محاســبه شــود بیش از ۱۰هزار دالر 
خواهد بود. به عبــارت دیگر، تولید هر 
ســکه بیت کوین اگرچیش از ۳۰ هزار 
دالر قیمت دارد، اما هزینه ســنگینی 

برای شــبکه برق ایران و مردم ایران و 
آلودگی هوا محسوب می شود. 

امیر بیات یکــی از فعاالن صنعت 
ماینینگ در گفتگو با تجارت نیوز تاکید 
کرده اســت: بر اساس آمارهای رسمی 
حداقــل ۸ درصــد از کل ماینینگ در 
ایران انجام می شود و غیرمنطقی است 
که تمام این هشت درصد را به استخدام 
های غیرقانونی و خانگی نسبت دهیم. به 
این ترتیب وی معتقد است به احتمال 
زیاد و برخی نهادهــای دولتی در حال 
انجام ماینینگ صنعتی هســتند. به 
گفته وی ماینرهای معمولی به منابعی 
مثل برق ۵ مگابایتی دسترسی ندارند 
و چنین امکانی در کارخانه های بزرگ 
نهادهای دولتی یــا در جوار نیروگاه ها 
یافت می شود. در این شرایط می توان 
نتیجه گرفت یا برخــی مراکز دولتی 
مستقیماً در حال ماینینگ هستند یا 
برخی افراد خاص با اســتفاده از روابط 

ویژه خود دست به این کار زده اند.
هنوز هیچ یک از نهادهای رســمی 
ایران از وزارت صمــت و نیرو گرفته تا 
بانک مرکزی، به آنچه در این خصوص 
در فضــای مجازی مطرح می شــود و 
کارشناسان بر آن تاکید دارند واکنش 

نشان نداده اند.

دولت، فعاالن غیرقانونی یا مجوزداران؛

چهکسیدراین»بیبرقی!«بیتکویناستخراجمیکند؟
باالترین رکورد ثبت شده 

ارزش بیت کوین مربوط 
به سوم ژانویه سال جاری 

میالدی است که در این روز 
قیمت این ارزیابی به ۳۲ 

هزار و ۱۶۹ دالر رسید. در 
شرایط کنونی بیت کوین 

قیمتی حدود ۳0 هزار دالر 
دارد 

درحالی که دولت آمریکا با هدف ضربه زدن 
به اقتصاد ایران تحریم های غیرانسانی شدیدی 
را علیه این کشور وضع کرده است شیوع ویروس 
کرونا باعث شده اســت اقتصاد آمریکا در سال 
۲۰۲۰ بی سابقه ترین رشد منفی اقتصادی طی 

۵۰ سال گذشته را تجربه کند.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین 

گزارش خود از سلســله گزارش های دورنمای 
اقتصادی جهان متوسط رشد اقتصادی جهان 
در سال ۲۰۲۰ را منفی ۴,۳ دنیا برآورد و پیش 
بینی کرد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ به رونق 
بازگردد و رشد ۴ درصدی را در این سال تجربه 
کند. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ بالغ بر 
۲,۳ درصد اعالم شده بود. شیوع ویروس کرونا 

ضربه سختی به اقتصاد جهان زده و باعث افت 
شدید فعالیت های اقتصادی و تجاری در جهان 
طی سال ۲۰۲۰ شد. پیش بینی بانک جهانی از 
رشــد ۴ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ 
با فرض مهار ویروس کرونا و گســترش تزریق 

واکسن این ویروس تهیه شده است.
اگرچه تحریم های غیرانسانی آمریکا و پیروی 

خودخواهانه کشورهای جهان از این تحریم ها 
به عنوان یک عامل مهم، باعث رشــد اقتصادی 
منفی در ایران طی ســال ۲۰۲۰ شده است اما 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از کشورهای دیگر 

جهان را نیز در رکود فرو برده اســت. آمریکا که 
بانی تحریم ها علیه ایران بوده است با رشد منفی 
۳,۶ درصدی اقتصاد خود در سال ۲۰۲۰ مواجه 
شده است این در حالی است که اقتصاد ایران با 
فاصله اندک رشد منفی ۳,۷ درصدی را در این 
سال تجربه کرده است. رشد مفنی ۳,۶ درصدی 
اقتصاد آمریکا که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است 
حداقل طی ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است. 
بررسی آمارهای بانک جهانی از سال ۱۹۷۱ به این 
سو نشان می دهد این رشد منفی طی این دوره 

۵۰ ساله بی سابقه بوده است.

گزارش بانک جهانی: 

ثبت رشد منفی بی سابقه اقتصاد آمریکا طی ۵0 سال گذشته

خبر

وزیر صمت در حالی بر قیمت گذاری دستوری فوالد اصرار 
دارد که نه تنها سرنوشــت صنایع درگیر با قیمت دستوری را 
فراموش کرده بلکه سخنان خود در مخالفت با این شیوه را هم 

گویا از یاد برده است.
به گزارش مهر، وزیر صمت در حالی بر قیمت گذاری دستوری 
فوالد اصرار دارد که نه تنها به سرنوشت صنایع درگیر با قیمت 
دستوری و رانت های ایجاد شده بی توجه است بلکه سخنان خود 

در مخالفت با این شیوه قیمت گذاری را هم فراموش کرده است.
 شیوه نامه ای که قرار بود اصالح شود 

اما بدتر شد!
یک ماه پیش معاونت اقتصادی رئیس جمهوری شیوه نامه 
جدیدی را برای صنعت فوالد کشور تحت عنوان »ساماندهی 
عرضه و تقاضای زنجیره فوالد« بــه وزارت صمت و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ابالغ کرد؛ از جمله نکات مهم این بخشنامه 
تعیین قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر 
اساس ۸۰ درصد نرخ CIS بود که همین موضوع از همان روز اول 
ابالغیه مورد انتقاد فعاالن حوزه فوالد قرار گرفت چراکه به اعتقاد 
آنها این شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می کند 
بلکه قیمت گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه محصول 
در بورس را زیر سوال می برد زیرا طبق قانون قیمت کلیه کاالهایی 
که در بازار بورس پذیرفته می شــوند، باید بر اســاس مکانیزم 
بازار تعیین شود. در این خصوص رضا شهرستانی عضو انجمن 
تولیدکنندگان فوالد به مهر گفته بود: در شیوه نامه ابالغی آمده 
است که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد 
قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این قیمت با قیمت 
فوب ۱۰ درصد اختالف دارد لذا این اختالف ۷۰ درصد می شود. 

همچنین گفته اند ۵ درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید. 
بنابراین قیمت عرضه در بــورس، ۶۵ درصد فوت خلیج فارس 
خواهد بود. چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم و برای همه 
۳۰ میلیون تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با 
قیمت پایه باشد. بنابراین قیمت عرضه این محصوالت در بورس، 
۳۵ درصد پایین تر از نرخ فوت خلیج فارس است. در حال حاضر 
قیمت فوالد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دالر است و اگر میانگین قیمت را روی 
۴۴۰ دالر در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر 
با ۱۳ میلیارد دالر می شود. با توجه به الزام عرضه همه محصوالت 
حتی اقالم صادراتی در بورس کاال، اگر قرار باشــد روی این ۱۳ 
میلیارد دالر، ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود ۴ میلیارد دالر 
می شود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. و 

این تخفیف، رانتی است که دولت قصد توزیع آن را دارد.
در پاسخ به انتقادات مطروحه، جلساتی بین فعاالن حوزه فوالد 
و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزار و 
مقرر شد شیوه نامه مذکور اصالح شود. همچنین به دستور وزیر 
صمت با تشکیل کمیته فوالد، مقرر شد که نحوه عرضه و قیمت 

محصوالت بررسی شود.
 دستور ناگهانی وزیر صمت 

برای کاهش ۱0درصدی قیمت پایه
با این حال وزیر صمت دیروز از ابالغ شــیوه نامه ساماندهی 
عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی به بورس خبر داد و گفت که 
در این شیوه نامه قیمت پایه شمش فوالدی در بورس کاال باید بر 

اساس ۷۰ درصد قیمت CIS باشد.
بنا به اظهارات دیروز وزیر صمت، در شیوه نامه نهایی شده، 
نه فقط مکانیزم قیمت گذاری از حالت دســتوری خارج نشده 

بلکه نرخ پایه عرضه در بورس، ۱۰ درصد پایین تر از نرخی شیوه 
نامه اولیه تعیین شده است و رانت ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی که 
قیمت پایه معادل ۸۰ درصد قیمت CIS ایجاد می کرد، بسیار 

بیشتر خواهد شد.
بورس کاال زیربار نرفت

البته بورس کاال ساعاتی بعد از ابالغیه وزارت صمت، در نامه ای 
خطاب به معاون وزیر صمت تلویحاً اعالم کرد که از این ابالغیه 
تبعیت نخواهد کرد و موضوع جهت تصمیم گیری به شورای عالی 
بورس ارجاع می شود. سید جواد جهرمی، معاون عملیات بورس 
کاال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت مخالفت با اجرای ابالغیه 
وزارت صمت و تبعات اجــرای این ابالغیه می گوید: در موضوع 
فوالد، مساله ما با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها 
برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست و این مساله به قوام بورس 
آسیب می زند؛ به این معنا که یعنی دلیل کارشناسی ۷۰ درصد 
معلوم نیست؛ بر همین اساس ممکن است فردا ۵۰ درصد اعالم 
کنند؛ همانطور که متأسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم 
که هر بخشی سعی می کرده است منافع خود را در وزارت صمت 
کســب کند؛ اما بورس کاال نباید اجازه دهــد آن فضای وزارت 
صمت به بورس منتقل شود. وی تاکید می کند: بورس کاال به 
دنبال گرانی قیمت ها نیست؛ اما مهم این است که سیاست ها و 
مکانیزم ها طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست 
مصرف کننده می رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ 
در حالی که وزارت صمت هیچ برنامه ای برای انتهای زنجیره ندارد 
و علیرغم همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار 
نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از سوی بورس کاال 

مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد.

 بالیی که ابالغیه وزارت صمت 
سر بازار فوالد خواهد آورد

ابالغیه دیروز وزارت صمت برای قیمت گذاری دستور 
فوالد در بورس کاال نه تنها با قوانین و مقررات بازار سرمایه 
حاکم بــر بورس های کاالیی در تعارض جدی اســت بلکه 
تعیین قیمت پایــه در قیمتهای بســیار نــازل همچون 
۷۰ درصــد CIS، باعث هجوم ســفته بازان و دالالن برای 
بهره گیری از قیمت های پایین تر در بورس کاال می شــود 
و ســود هنگفتی را هم به جیب دالل ها ســرازیر می کند و 
عماًل ســفته بازان و دالالن را به جای مصرف کننده واقعی 
روی صندلی تقاضا می نشاند که البته همین نکته در مورد 
باال بردن بیش از حد قیمت نیز صادق است زیرا در صورت 
گزاف بودن قیمت، عماًل تقاضا با رکود مواجه و باز هم مصرف 

کننده واقعی از بازار خارج می شود.
از سویی دیگر نیز اصرار رزم حسینی بر تعیین دستوری 
قیمت فوالد آن هم با وجود تجربه های شکست خورده در 
صنعت خودرو، قطعه سازی، سیمان، صنایع غذایی و … 
جای تعجب دارد چراکه این شــیوه قیمت گذاری نه تنها 
قیمت ها را کاهش نمی دهد بلکه باعث نجومی تر شــدن 
قیمت ها برای مصرف کننده واقعی می شود و تنها کسانی 
که از این وضعیت سود می برند دالالن رانت خوار هستند.

موتور توزیع رانت ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی روشن خواهد شد؟


