
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست های 
همچون  اساسی  اقالم  در  تعرفه  کاهش  همچون  دولت 
مسکنی زودگذر است و اگر از نظر فناوری، واحد ها به روز 

نشوند تاثیر این تعرفه ها ادامه دار نخواهد بود.
حضور  با  نشستی  در  صالحی نیا  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت های فنی و مهندسی در محل شهرک فناوری صنایع غذایی 
و بیولوژی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت استان خراسان رضوی به 
عنوان استانی که دارای شاخص های ارزش افزوده، فناوری تحقیقی و 
توسعه و خلق ایده است همچنین قرارگیری استان درصدر 5 استان 
برتر سبب می شود که به عنوان سه استان منتخب ایجاد شهرک های 

صنعتی انتخاب شود.
وی افزود: توسعه بخش های مختلف صنایع در نقاط مختلف سبب 
ایجاد قطب های زیادی شده و از تکمیل زنجیره تامین آغاز و در 
زمینه های صنایع لوازم خانگی، دارویی، غذایی، تولید مواد معدنی، 
فوالد، خودورسازی، قطعه سازی، نساجی، تولیدنخ و الیاف طبیعی و 

مصنوعی و.. دارای ظرفیت های خوبی است.
استان  کرد:  خاطرنشان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
خراسان در 12 سال اخیر نسبت به استان فارس و خوزستان رشد 
نسبی خوبی پیدا کرده است. همچنین توسعه پیمانکاری صنعتی 
نیز  به عنوان تهدید و قوت است و می شود این تهدید را به فرصت 

تبدیل کرد.
نیازمند  صنعتی  پروژه های  اجرای  برای  کرد:  بیان  صالحی نیا 
توسعه آن در بلندمدت هستیم، عده ای تصور می کنند که این امر 
در واحدهای کوچک و متوسط کاربرد دارد ولی به عقیده من چنین 

مراکزی به عنوان رابط هستند و توسعه درون ساز بسیار مفید است.
وی اضافه کرد: ظرفیت ها زمانی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد 
که در سطح انبوه سازی و تجارت سازی در مکانیسم اقتصادی شکل 
بگیرد. اخیرا محدودیت های بین المللی باعث شده که استفاده از 
زیرساخت ها و امکانات به دلیل محدودیت های ارزی و واردات، انگیزه 
بیشتری در واحدهای باالدستی ایجاد شود اما این امر همیشگی 
نیست و براساس تجربه بنده اگر زیرساخت ها به روز نباشد در آینده 

واحدها را با چالش روبه رو خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت حمایت هایی 
را انجام می دهد اما به دلیل اینکه در سطح کالن اجرا می شود باید 
طوری برنامه ریزی کرد که از فرصت ها بیشترین استفاده و بهره برده 
شود. به عنوان مثال کاهش تعرفه در اقالم اساسی همچون مسکنی 
زودگذر است و اگر از نظر فناوری واحدها به روز نشوند تاثیر این 

تعرفه ها ادامه دار نخواهد بود.
صالحی نیا در زمینه تامین زنجیره تولید بیان کرد: بحث تامین 
زنجیره تولید از سال ها پیش مطرح بوده و این بحث وجود داشته 

که چه چیز را تولید کنیم و برای این تولید چه امکاناتی در دسترس 
ما وجود دارد. وابستگی به خارج همیشه به نحوی وجود دارد و این 
مختص به کشور ما نیست بلکه در پیشرفته ترین کشورها نیز در 

رابطه با برخی از مواد خاص وابستگی وجود دارد.
را  این است که زنجیره  اهمیت دارد  ادامه داد: چیزی که  وی 
شناسایی کنیم و با مشترک سازی ساختار آن را در اولویت قرار 
دهیم. هماطور که می دانید در 15 سال گذشته بحث زنجیره تامین 
در شرکت های باال دست و پایین پتروشیمی وجود نداشته و اکنون 
با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، توسعه پیدا کرده است و تا 

اندازه ای این زنجیره تکمیل شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تامین مواد اولیه 
تصریح کرد: طی چند ماه اخیر به دلیل محدودیت هایی در تامین 
ارز و نحوه ثبت سفارش با مشکالتی مواجه هستیم و ابالغیه های 
مختلفی شکل گرفته است و نقدهایی نیز از طرف بخش های مختلف 

نسبت به آن صورت گرفته است. 
در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 

رضوی گفت: شهرک های فناوری مصوبه سال 78 مجلس شورای 
اسالمی است که بر اساس آن به وزارت کشور اجازه ایجاد شهرک های 
صنعتی در سه استان داده شد، هدف ایجاد آن نیز کاهش فاصله 

تکنولوژیکی بین صنایع روز دنیا و صنایع موجود در کشور است.
وی افزود: استان های هدف گذاری شده شامل استان خراسان 
بزرگ به عنوان قطب صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، استان آذر بایجان 
شرقی به  عنوان قطب خودرو سازی و استان آذربایجان غربی در 

بحث میکروالکترونیک که بعدها صنایع غذایی نیز به آن اضافه شد.
استان خراسان رضوی  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه بحث های مطالعاتی و اجرایی پروژه آغاز 
شده و در سال 84 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در این 
ساختمان شروع به کار کرده و آماده بهره برداری شده است.  همچنین 
مراکز واحد تحقیقی توسعه و آزمایشگاه مرکز و آزمایشگاه بخش 
خصوصی در این مرکز وجود دارد و مرکز رشد شهرک با قراردادی به 

دانشگاه آزاد واگذار شده است.
مسعود مهدی زاده بیان کرد: در این مرکز 72 شرکت خدمات فنی 

و مهندسی و 350 نفر  در گروه های مختلف تحصیلی از فوق لیسانس 
به باال در بخش صنعت مشغول خدمت رسانی هستند.

وی اضافه کرد: تاکنون 15 قرار داد تحقیقی و توسعه در شهرک 
فناوری بسته شده است که  7 مورد آن بهره برداری شده است 
بخش  گذاری  سرمایه  با  مرکز  آزمایشگاه  بزرگترین  همچنین 

خصوصی شکل گرفته است.
استان خراسان رضوی   مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
عنوان کرد: همچنین اتفاقات خوبی بین ما، دانشگاه و پژوهشکده 
علوم صنایع غذایی و پارک علم فناوری صورت گرفته که منجر به 
تفاهماتی شده تا به مشکالت موجود در واحدهای تولیدی رسیدگی 

شود.
مهدی زاده تصریح کرد: در سال گذشته 17میلیارد تومان در زمینه 
ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و خدماتی مهندسی انجام شده 
و دارای معافیت های مالیاتی مربوط به خود بوده و این شرکت ها 
در غالب قراردادهایی، به واحدهای تولیدی و واحدهای مراجعاتی 

خدماتی را ارائه می دهند.

اقتصادی 5

با حضور مدیرکل بنادر و دریا نوروی استان بوشهر

برگزاری نشست با شرکت های نمایندگی کشتیرانی در 
بندر بوشهر 

با حضور  ای  بوشهر جلسه  استان  و دریانوردی  بنادر  با حضورمدیرکل 
شرکت های فعال کشتیرانی در سالن جلسات برج بندر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در اینباره گفت: در راستای تعامل هرچه بهتر و بیشتر و همچنین 
تسهیل در انجام امورات مرتبط ، نشستی   با شرکت های نمایندگی کشتیرانی در 

سالن جلسات برج بندر برگزارشد.
ارجمند زاده افزود : در این نشست که به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی 
بر  نظارت  ستاد  کل،نمایندگان  اداره  حضور  معاونین  با  و  بوشهر  استان 
گمرکات،فرماندهی دریابانی، دانشگاه علوم پزشکی،  شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی، اداره گذرنامه، اداره کل هواشناسی استان بوشهر، اپراتورهای بندری و 
دریایی، شرکتهای نمایندگی کشتیرانی برگزار شد ضمن اطالع از آخرین اطالعات 
و عملکرد در حوزه خدمات دریایی و بندری  در خصوص طرح های توسعه ای 
بندر بوشهر و اقدامات صورت گرفته در کاهش هزینه های تردد شناورها بویژه 

بخش شناورهای سنتی مواردی مطرح گردید.
وی عنوان کرد: در ادامه جلسه  نیز نمایندگان شرکت های کشتیرانی حاضر 
در جلسه  هرکدام به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص نحوه خدمات 

دریایی و بندری پرداختند.

کاهش ۶۱.۶ درصدی تولید وانت در آذرماه

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تولید 
انواع وانت در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

۶۱.۶ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، تولید وانت در آذرماه سال جاری به 2۹4۹ دستگاه رسیده که 

نسبت به تعداد 7۶85 دستگاهی سال گذشته، ۶1.۶ درصد کاهش یافته است.
طبق این آمار میزان تولید وانت در گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن کاهش 
چشمگیری داشته به طوریکه سایپا در آذرماه امسال 188۹ دستگاه وانت تولید کرده 
و کاهش تولید ۶4.1 درصدی را تجربه کرده است چراکه در آذرماه سال گذشته 

میزان تولید این شرکت 52۶4 دستگاه بوده است.
گروه بهمن نیز با کاهش 72.2 درصدی بیشترین کاهش تولید وانت را داشته 
است. این شرکت آذرماه امسال 41۹ دستگاه وانت تولید کرده در حالیکه در مدت 

مشابه سال گذشته 1505 دستگاه تولید کرده بود.
گروه صنعتی ایران خودرو نیز در آبان ماه امسال 30 درصد کاهش تولید داشته و 
تعداد وانت های تولید شده در این شرکت از ۹1۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به 

۶41 دستگاه رسیده است.  
در این میان وضعیت تولید وانت در آذرماه سال جاری در شرکت ارس خودرو 
دیزل و سازه های خودرو دیار نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته 

و در هیچ کدام از زمان های یاد شده هیچ وانتی در این شرکتها تولید نشده است.

مشخص شدن تولیدات سال آینده با تعیین تکلیف تحریم ها
نوسازی  جزئیات  به  اشاره  با  صنعت  وزارت  خودرو  صنایع  مدیرکل 
تاکسی های فرسوده گفت: باید تکلیف تحریم ها مشخص شود تا بتوانیم 

برنامه سال آینده تولیدات را معین کنیم.
به گزارش ایسنا، محمد قناعتی - مدیرکل صنایع خودرو در وزارت صنعت - در سی 
و چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا که در سازمان محیط زیست برگزار 
شد در مورد دستور جلسه نوسازی تاکسی های فرسوده با اشاره به اینکه هفته گذشته 
جلسه ای با شرکت ایران خودرو در خصوص نوسازی داشتیم، گفت: سال گذشته 84 
هزار و ۶51 نفر برای نوسازی ثبت نام کرده بودند. وی ادامه داد: مشخصات ۶8 هزار و 
502 نفر از طریق اتحادیه تاکسیرانی و شرکت ایران خودرو تهیه شده است. مدیرکل 
صنایع خودرو وزارت صنعت، گفت: تا تاریخ 11 دی ماه برای ۶5 هزار و 132 دستگاه 
پیش فاکتور صادر شده است. همچنین تا این تاریخ ۶۶ هزار و شش نفر متقاضی وجود 
داشته است و ۶3 هزار و یک پرونده کامل شده است. قناعتی گفت: کلیه خودروهایی 
که فاکتور شده و در آستانه تحویل به مشتریان است شامل ۶2 هزار و ۹2۹ دستگاه 
می شود. وی ادامه داد: محل اختالف در بحث نوسازی این است که شرکت خودروساز 
اعالم می کند که تعهدش در مورد خودروهایی است که برای آنها پیش فاکتور صادر 
شده و اگر قرار باشد تعداد خودروها بیش از این تعداد باشد باید تعهد ایجاد شود. 
می توان برای 500 دستگاه این کار را انجام داد تا طی دو ماه تحویل داده شود. مدیرکل 
صنایع خودرو وزارت صنعت در ادامه گفت: شرکت ایران خودرو با توجه به مشکالتی 
که اخیرا برای آن ایجاد شده 180 میلیارد تومان از محل اسقاط را نتوانست استفاده 
کند و عمال این موضوع باعث از بین رفتن انگیزه این شرکت برای ادامه طرح نوسازی 
شده است. بنابراین باید راه هایی برای حل این موضوع پیدا کرد و در این زمینه به 
همکاری سازمان برنامه و بودجه نیاز داریم و سعی داریم حدود 2000 تا 2500 دستگاه 
را به شکلی تامین کنیم تا بتوانیم 10 تا 20 درصد نوسازی تاکسی ها را انجام دهیم. 
قناعتی در ادامه با اشاره به تاثیر تحریم ها در حوزه خودروسازی گفت: باید تکلیف 
تحریم ها مشخص شود. چون در حال حاضر امکان خرید و فروش قطعه وجود ندارد و 
اگر با این شرایط پیش برویم شاید نتوانیم برای سال آینده تولید داشته باشیم. بنابراین 

با مشخص شدن شرایط تحریم می توانیم برنامه سال آینده تولید را تعیین کنیم.
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فروش برف در چین!
به تازگی کسب و کار جدیدی در کنار جاده در جنوب غربی چین بعد از بارش برف در شهر چنگدو، استان سیچوان ایجاد شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، فروشندگان محلی در کنار جاده به گردشگرانی که از پارک جنگلی 

کوهستان Longquan در چنگدو بازدید می کنند برف و یا آدم برفی های دست ساز خود را عرضه می کنند که قیمت آن حدود سه دالر است. به گفته یکی از فروشندگان محلی، از آنجایی که این شهر به ندرت شاهد بارش برف است این کسب و 
کار درآمد خوبی دارد. البته این پارک جنگلی برای عموم آزاد است، اما خرید و فروش برف در این مکان نیز بسیار عادی است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کاهش تعرفه اقالم اساسی مسکنی زودگذر است
اخبار

خداحافظی بورس با تک شاخ ها

چشمک بورس به سرمایه های خرد

بالک چین یک تریلیون دالری می شود

باتوجه به اخبار بازار سرمایه و اکوسیستم استارتاپی در سال گذشته، این 
سوال مطرح می شود که چرا در این روزها از رشد نجومی استارتاپ ها که 
برخی مدعی بودند به وقوع پیوسته خبری نیست و چرا از مدعیانی که 
می گفتند تک شاخ هایشان را می خواهند وارد بورس کنند، خبری نمی شود؟

به گزارش ایسنا، سال 13۹۶ سال خاصی برای برخی از اهالی اکوسیستم استارتاپی 
ایران رقم زد. تنور ارزش گذاری استارتاپ ها ها داغ شد و هر کسب و کاری که تریبونی 
جلوی خود می دید، درباره ارزش گذاری اش صحبت می کرد؛ به طوری که برخی کسب 

و کارهای زیان ده از یونی کورن )یک میلیارد دالری( شدن حرف به میان می آورد.
عده ای که خود را تک شاخ می نامیدند پس از اعالم ارزش گذاری خود در تریبون های 
رسمی و غیر رسمی گفتند که می خواهند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند و بر 

این اساس درخواست پذیرش خود را به بورس و فرابورس ایران دادند.
ولی بسیاری معتقد بودند که این ارزش گذاری ها حبابی بیش نیست و پایه و اساسی 
ندارد. عده ای نیز معتقد بودند که این استارتاپ ها با انجام معامالت صوری سعی دارند 
که ارزش خود را به صورت مصنوعی باال نشان دهند. حتی در نمایشگاه الکامپ، مهدی 
الیاسی - معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی - که 
در یکی از پنل ها صحبت می کرد به ارزش گذاری غیر واقعی برخی از استارتاپ ها اشاره 

کرد و گفت که بعضی کالغ را رنگ می کنند و جای قناری می فروشند.
به گفته او، برخی با هدف ارزش گذاری غیرواقعی و حبابی با شخصی تبانی می کنند 
که مثال 0.5 درصد را به صورت صوری با قیمت باال خریداری کند و بعد بر اساس آن 

معامله می گویند ما فالن مقدار می ارزیم.
در سال گذشته این ارزش گذاری های غیر واقعی آنقدر اپیدیمی شد که بین اهالی 
اکوسیستم استارتاپی ایران به طنز بدل شده بود. تعدادی از طنز پردازان با کشیدن 
کاریکاتورهایی این موضوع را دستمایه قرار دادند؛ تک شاخ هایی را به تصویر کشیدند 

که به ظاهر سعی می کنند خود را سرحال نشان دهند.
سال گذشته همایشی با حضور کسب و کارهای استارتاپی برگزار شد که یکی از 
سهامداران چند شرکت استارتاپی بارها درباره اینکه استارتاپ هایش یونی کورن شده 

است صحبت کرد و به مدیر عامل فرابوس گفت که می خواهیم این تک شاخ ها را وارد 
بورس کنیم؛ امیر هامونی را بزرگترین چالش استارتاپ ها قلمداد کرد.

هامونی در آن زمان بدون اشاره به ارزش گذاری های غیرواقعی و با تاکید بر لزوم 
شفافیت مالی در استارتاپ ها گفت که این کسب و کارها عموما صورت های مالی 
حسابررسی شده ندارد و حاکمیت شرکتی را رعایت نمی کنند و این موضوعات برای 

بازار سرمایه ایران بسیار مهم است.
بعدها در پی این موضوع شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس - با اشاره به ریسک 
باالی استارتاپ ها به سرمایه گذاران در این مورد هشدار داد و اعالم کرد که نهاد ناظر 
بازار سرمایه این ارزش گذاری ها را قبول ندارد. همچنین همین چند روز پیش بود که 
علی صحرائی - مدیر عامل شرکت بورس تهران - نیز اعالم کرد  شرکت هایی که 

ریسک باالیی دارند در بورس تهران پذیرفته نمی شوند.
امسال نیز در همایشی، استارتاپ ها جمع شدند ولی همایش امسال با سال گذشته 
تفاوت ویژه ای داشت نه دیگر حرفی از تک شاخ شدن بود و نه حرفی از ورود آن ها 
به بورس شد. اما حرف از نبود سرمایه و سرمایه گذار در حوزه استارتاپی مطرح شد. 
مدیران شرکت های سرمایه گذاری و بورسی که در این همایش شرکت کرده بودند 
با بیان اینکه سرمایه وجود دارد، می گفتند سرمایه داران ریسک سرمایه گذاری در 
این استارتاپ ها را قبول نمی کنند و حاضر نیستند در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

آن ها در این سال ها علیرغم پیش بینی هایشان دیدند که حتی سرمایه گذران دارای 
منابع مالی غنی در سرمایه گذاری های اقتصادی خود به شدت به مقوله ریسک توجه 
دارند و ارزش گذاری آن هایی که خود را مدعی تک شاخ بودن می دانند را درست 
نمی دانند. سرمایه گذاران ریسک پذیر حتی از صندوق های سرمایه گذرای جسورانه 

فرابورسی که برای سرمایه گذرای در استارتاپ ها تاسیس شده بود استقبال نکردند.
این شرکت ها در این سال ها به دلیل مدل کسب و کاری که برای خود انتخاب 
کردند و به دلیل ارزش گذاری غیر واقعی هزینه های زیادی متحمل شدند و حتی 
مدتی است که این تک شاخ نماها از دفاتر شیک خود خارج شدند تا از هزینه های 

خود بکاهند.

تک شاخ هایی مدل ارزش گذاری خود را بر مبنای مقدار فروش بنا نهادند و به هر 
قیمتی سعی کردند که فروش خود را باال برند تا دو برابر آن قیمت گذاری شوند، برای 
همیشه پشت در بورس ماندند. نه تنها به این خاطر که صورت های مالی حسابرسی 
شده نداشتند و حاکمیت شرکتی را رعایت نمی کردند بلکه به دلیل اینکه ایده نداشتند 
و نتوانتسند در هیچ جای دنیا یک ایده جدید ثبت کنند. آنها صرفا بر اساس مدل های 
کپی شده از نمونه های خارجی سعی کردند مطرح شوند و از فرصت فیلترینگ دیگر 
کسب کارهای خارجی سود برند، آن ها ناموفق ماندند، چون ارزش گذاری های غیر 
واقعی برای خود قائل بوند و ریسک بسیار باالیی را به سرمایه گذاران شان تحمیل 

کردند.

و  ارزش مجموع کسب  برآورد کرده اند  تحلیلگران فعال در موسسه گارتنر 
کارهای مبتنی بر فناوری بالک چین تا یک دهه آینده از مرز یک تریلیون دالر 

عبور کند.
به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بسیاری همچون 
بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شده و کاربران 
بسیاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتال هستند؛ 
چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادی 
دست پیدا کنند. بیت کوین از سال 200۹ میالدی معرفی شد و به تدریج به مشهورترین 
ارز دیجیتال در سراسر جهان که ارزش بسیار باالیی پیدا کرد، تبدیل شد. گفته می شود 

ارزهای دیجیتال رمزپایه غیرقابل هک هستند و باید به صورت ناشناس و با استفاده از 
سخت افزارهای قدرتمندی از پلتفرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، 
استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند. در واقع باید گفت که ارزهای دیجیتال رمزنگاری 
شده بر پایه فناوری بالک چین )Blockchain( هستند که حقیقتا نقش یک پایگاه داده 
را برای رمزنگاری، ثبت و ایمن سازی تراکنش های دیجیتالی بازی می کنند. بر اساس 
تازه ترین پیش بینی های صورت گرفته توسط کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه 
گارتنر، مجموع ارزش کل کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بالک چین  تا سال 202۶ 
میالدی به عددی بیش از 3۶0 میلیارد دالر می رسد و تا پایان سال 2030 میالدی یعنی 
یک دهه آینده نیز به رقمی معادل 1.3 تریلیون دالر خواهد رسید. بر اساس گزارش وب 

سایت coindesk ، نتایج پژوهش های موسسه تحقیقاتی اکسنچر )Accenture( نشان 
می دهد که سال 2015 سال شکوفایی و به اوج رسیدن فناوری بالک چین و سرمایه گذاری 
دولت  و شرکت های مختلف بوده است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران و موسسات 
فراوانی در سال های بعد از آن یعنی 201۶ و 2017 میالدی به سمت و سوی بالک 
چین سوق داده شد. این کارشناسان همچنین پیش بینی کرده اند که سال های 2018 تا 
2024 میالدی این فناوری از توجه بیشتری برخوردار خواهد شد به گونه ای که آنها برآورد 
کرده اند مجموع ارزش کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بالک چین تا سال 2030 میالدی 
یعنی یک دهه آینده به عدد 1.3 تریلیون خواهد رسید که این عدد خود نشان دهنده 

شکوفایی فناوری بالک چین در سالهای آتی در جهان است.

قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر آمار 
ضعیف آمریکا که به نگرانی ها نسبت به کندی رشد اقتصاد 
جهانی دامن زد و نوسان بازارهای سهام که تقاضا برای خرید 
این فلز ارزشمند را تقویت کرد، به باالترین حد در بیش از شش 

ماه و نیم گذشته صعود کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز 
جاری بازار سنگاپور با 0.2 درصد افزایش، به 12۹۶.35 دالر رسید در 
حالی که اوایل معامالت تا مرز 12۹8.42 دالر پیش رفته بود. بهای 
معامالت این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از یک درصد 

افزایش داشته است. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در فوریه 
حدود 0.4 درصد افزایش یافت و به 12۹۹.50 دالر رسید. بازارهای 
جهانی روز جمعه تحت تاثیر آمار اقتصادی نامطلوب آمریکا که وال 
استریت را بهم ریخت و باعث شد سرمایه گذاران پیش بینی کنند 
بانک مرکزی آمریکا روند تحکیم سیاست پولی خود را پیش از پایان 
 ISM امسال معکوس خواهد کرد، متالطم بودند. نظرسنجی موسسه
نشان داد فعالیت بخش تولیدی آمریکا در دسامبر به پایینترین میزان 
در دو سال گذشته سقوط کرده که حاکی از متاثر شدن این کشور از 
روند کندی اقتصاد جهانی است. آمیت کومار گوپتا از شرکت خدمات 

مالی ادرویت در دهلی نو در این باره اظهار کرده: بازار قدم بزرگتری 
به سمت طال برداشته و معامالت صندوقهای فدرال اکنون 40 درصد 
احتمال می دهد نرخهای بهره آمریکا امسال کاهش پیدا کند. توقف 
افزایش نرخ های بهره به نفع طال خواهد بود زیرا طال که سوددهی ندارد 
با باال رفتن نرخ های بهره، جذابیت سرمایه گذاری کمتری پیدا می کند. 
سرمایه گذاران انتظار دارند بانک مرکزی به روند افزایش نرخ های بهره 
ادامه دهد اما جنگ تجاری آمریکا و چین و آمار اقتصادی ضعیف 
ممکن است انتظارات مذکور را تعدیل کند. بازارها منتظر دیدگاه جروم 
پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا درباره دورنمای اقتصادی و چشم انداز 

افزایش نرخ های بهره در سال 201۹ هستند. وی قرار است روز جمعه 
در یک گفت و گوی مشترک با جانت یلن و بن برنانکه روسای سابق 
بانک مرکزی آمریکا شرکت کند. بر اساس گزارش رویترز، همچنین 
بازارها منتظر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در دسامبر 
هستند که اواخر روز جاری منتشر خواهد شد. در بازار سایر فلزات 
ارزشمند، هر اونس پاالدیوم برای تحویل فوری 0.4 درصد افزایش یافت 
و در 12۶8.24 دالر ایستاد. هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.5 
درصد افزایش یافت و به 15.82 دالر رسید. هر اونس پالتین برای 

تحویل فوری با 0.۶ درصد افزایش، 802.۹0 دالر بود.

طالی جهانی به مرز ۱۳۰۰ دالر رسید


