
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی به دلیل نگرانی از افزایش ذخایر 
نفت در آمریکا برای سومین روز کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با ۴۶ ســنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۶۸ دالر و ۴۲ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۲ سنت معادل 
۰.۶ درصد کاهش، به ۶۴ دالر و ۹۷ ســنت در هر بشکه رســید. نفت برنت روز 
دوشنبه ۰.۵ درصد و شاخص نفت آمریکا ۰.۳ درصد کاهش داشتند.کشورهای 
آلمان، فرانسه و ایتالیا پس از گزارشــهایی درباره عوارض جانبی جدی واکسن 
اســترازنکا، تزریق این واکســن کووید ۱۹ را متوقف کردند هر چند که سازمان 

جهانی بهداشت اعالم کرده که هیچ ارتباطی با این واکسن پیدا نکرده است.این 
اقدامات نگرانیها نسبت به روند آهسته واکسیناسیون در این منطقه و در نتیجه 
به تاخیر افتادن روند احیای اقتصادی از تبعات پاندمی ویروس کرونا را تشــدید 
کردند. پاندمی ویروس کرونا تقاضا برای نفت را به شــدت کاهش داد اما قیمتها 
در حال بهبود و بازگشت به سطح پیش از وقوع این بحران سالمت جهانی بودند 
و اکنون با کندی روند واکسیناسیون در بیشتر کشورها، رشد قیمتها هم محدود 
می شود.در این بین، ذخایر نفت در آمریکا در پی یخبندان ماه گذشته تگزاس که 
 ING فعالیت پاالیشگاههای نفت را فلج کرد، رشد کرده است.تحلیلگران موسسه

Economics در یادداشتی نوشــتند: ذخایر نفت خام در هفته های اخیر در 
نتیجه اختالالت فعالیت پاالیش نفت در آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا 
کرده اند و ذخایر نفت به سطح ۵۰۰ میلیون بشکه نزدیک شده اند.موسسه امریکن 
پترولیوم روز سه شنبه و اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه گزارش هفتگی 
از ذخایر نفت و فرآورده های نفتی را منتشر می کنند.ذخایر نفت در هفته منتهی 
به پنجم مارس، ۱۲.۸ میلیون بشکه رشد کرد در حالی که تحلیلگران رشد کمتر از 
یک میلیون بشکه ای ذخایر را پیش بینی کرده بودند.اداره اطالعات انرژی آمریکا  
در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تولیــد نفت آمریکا از هفت منطقه بزرگ 

شیل در آوریل حدود ۴۶ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۷.۴۶ میلیون 
بشکه در روز می رسد. این آژانس ماه گذشته پیش بینی کرده بود تولید منطقه 
پرمیان که بزرگترین منطقه تولید نفت شیل در آمریکاست، در مارس کاهش پیدا 
می کند اما در گزارش ماه جاری در برآوردش تجدیدنظر کرد و افزایش تولید این 
منطقه به حدود ۳۷۶ هزار و ۲۶۰ هزار بشکه در روز را پیش بینی کرد.بر اساس 
گزارش رویترز، تولیدکنندگان نفت در آمریکا با بهبود قیمتها، به تدریج به شمار 
دکلهای حفاری افزوده اند اما احیای ضعیف تقاضا و فشــار سرمایه گذاران برای 

کاهش بدهی، مانع از شتاب آنها برای حفاری چاههای جدید شده است.

شاخص دالر در آســتانه فتح کانال ۹۲ واحدی قرار گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل از 
رویترز، افزایش بازدهی اوراق قرضه کماکان توجه معامله گران بسیاری را جذب کرده 
است و آن ها منتظرند تا واکنش بانک مرکزی آمریکا را به معادله بدهی، نقدینگی و نرخ 
بهره ببینند. از ابتدای ماه مارس تاکنون گمانه زنی ها برای تغییر سیاست های پولی فعلی 
فدرال رزرو باال گرفته است. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا اکنون 
و برای نخستین بار پس از چندین ماه به باالی ۱.۶ درصد رسیده که این مساله جذابیت 
معامالت ارزی را کاهش داده است. در حال حاضر نرخ بهره آمریکا در محدوده صفر تا 
۰.۲۵ درصدی قرار دارد و نرخ تورم در حال حرکت به سمت دو درصد است.  نگرانی ها از 
وضعیت واکسیناسیون در اروپا بار دیگر باعث احتیاط معامله گران و تردیدآن ها نسبت 
به احیای سریع رشد اقتصادی در قاره سبز شده است. پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای خواستار برگزاری نشستی پیرامون چگونگی توزیع واکسن ها شده اند. به گفته 
سباستین کورتس- صدراعظم اتریش- این امکان وجود دارد که برخی از کشورهای عضو 
اتحادیه با قراردادهای مخفی با سازندگان واکسن ها به دنبال دریافت مقادیر بیشتری از 
واکسن ها نسبت به میزان تعیین شده باشند. در نامه مشترک اتریش، جمهوری چک، 
لتونی، اسلوونی و بلغارستان نسبت به توزیع نامتوازن واکسن در کشورهای عضو ابراز 
نگرانی کرده اند.  جو بایدن- رییس جمهور آمریکا- از واکسیناسیون ۱۰ درصد جمعیت 
این کشور خبر داده و وعده داده است برنامه واکسیناسیون با قدرت هرچه تمام تر ادامه 
یابد. بایدن با بیان اینکه شمار کشته های ناشی از کرونا در آمریکا بیشتر از مجموع تلفات 
این کشور در دو جنگ جهانی و جنگ ویتنام بوده است، از ادامه یافتن حمایت های مالی 
از کسب و کارهای مختلف این کشور خبر داده و افزوده است: ما میزان زیادی واکسن 
خریداری کرده ایم. تا پیش از آغاز تابستان پیشرفت قابل توجهی در واکسیناسیون گروه 
های حساس و آسیب پذیر در مقابل کرونا خواهیم داشت.  اگرچه شدت شیوع کرونا در 

بسیاری از مناطق کاهش یافته است اما باید منتظر تداوم پیامدهای کرونا بر روی اقتصاد 
جهانی در مدت طوالنی تری باشیم. اندرو بیلی- رییس بانک مرکزی انگلیس- با بیان 
اینکه خسارت کرونا به اقتصاد در طول ۳۰۰ سال اخیر کم سابقه بوده است، افزود: باید برای 
آن که آسیب های اقتصادی کرونا را به حداقل برسانیم، سرمایه گذاری های زیرساختی 
خود در بلندمدت و میان مدت را بیشتر کنیم. روند احیای اقتصادی قطعا زمان بر خواهد 
بود و حتی این امکان وجود دارد که شرایط هیچ گاه به شرایط قبل از آغاز شیوع ویروس 
برنگردد.افزایش تزریق نقدینگی به بازارهای مالی در منطقه یورو، خود را به شکل افزایش 
تورم در بسیاری از کشورهای این منطقه نشان داده است تا جایی که طبق اعالم مرکز 
آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۱.۳ درصد بوده که ۰.۳ درصد بیشتر 
از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است. این 
نرخ تورم همچنین باالترین تورم مثبت ثبت شده در ۱۲ ماه اخیر در این کشور محسوب 
می شود. بانک مرکزی اروپا رسیدن به تورم دو درصدی را هدف گذاری کرده و انتظار می 
رود این مهم به زودی محقق شود.  همان طور که پیشتر انتظار می رفت، نرخ بیکاری بزرگ 
ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه فوریه باز هم کاهشی شد و رقم ۶.۲ درصد را ثبت کرد. این 
نرخ بیکاری که ۰.۵ درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول 
۱۱ ماه اخیر است. طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی محسوس نسبت به 
ماه قبل به ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.  با این حال نرخ بیکاری بزرگ ترین 
اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد 
یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.در 
ماه ژانویه کسری تراز حساب تجاری آمریکا باز هم رو به افزایش بوده و با ۱.۲ میلیارد دالر 
افزایش نسبت به ماه قبل، رقم ۶۸.۲ میلیارد دالر را ثبت کرده است. با این حال خبر خوب 
برای نگهدارندگان دالر اینکه حجم صادرات آمریکا در این ماه به ۱۹۱.۹ میلیارد دالر 

رسید که این رقم از ۱۱ ماه پیش تاکنون بی سابقه بوده است. در طرف دیگر اما واردات 
هم ۱.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۶۰.۲ میلیارد دالر رسیده که باالترین رقم ثبت شده 
از آگوست سال قبل تاکنون محسوب می شود. به مانند ماه های قبل، چین بزرگ ترین 
شریک تجاری آمریکا باقی مانده است.  روابط انگلیس و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر سر 
مفاد توافق برگزیت متشنج شده و پس از آن که انگلیس اعالم کرد به کنترل ورود و خروج 
مواد غذایی به ایرلند شمالی ادامه خواهد داد، اتحادیه اروپا این اقدام را محکوم کرد و ناقض 
توافق برگزیت دانست. طبق توافق برگزیت قرار بود تا ماه فوریه انگلیس کنترل گذرگاه ها 
را برای جلوگیری از هرج و مرج های احتمالی بر عهده گیرد اما دولت انگلیس اعالم کرد 
به صورت یکجانبه این اقدام را تا ماه سپتامبر تمدید کرد. ایرلند شمالی جز بریتانیا و ایرلند 
جنوبی عضو اتحادیه اروپا هستند. انتظار می رود نرخ بیکاری انگلیس به زودی به ۷.۵ 
درصد برسد.  امید سرمایه گذاران  نسبت به عادی شدن شرایط و تقویت رشد اقتصادی 
پس از فروکش کردن موج سهمگین کرونا در کشورهای مختلف افزایش یافته است. این 
احتمال وجود دارد که بانک های مرکزی کم کم از شدت اجرای سیاست های حمایتی 
و محرک خود بکاهند و نرخ های بهــره را بار دیگر به میزانی افزایش دهند که جذابیت 
بازارهای مالی بیشتر شود. با این حال الگوی احیای رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا یکسان 
نیست و احتماال به زمان طوالنی تری در اروپا تا رسیدن نرخ بهره به سطوح باالی قبلی 
زمان نیاز خواهد بود. نرخ بهره منطقه یورو اکنون منفی ۰.۵ درصد و در آمریکا ۰.۲۵ درصد 
است.  تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۴۲۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
است که در این بین دو میلیون و ۶۶۸ هزار و ۱۰۲ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین 
کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۴۷ هزار و ۳۲۵ نفر، برزیل با ۲۷۸ 
هزار و ۳۲۳ نفر، مکزیک با ۱۹۴ هزار و ۷۱۰ نفر، هند با ۱۵۸ هزار و ۸۹۲ نفر و انگلیس با 
۱۲۵ هزار و ۵۸۰ نفر بوده است.استراتژیست های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: 

برآیند وضعیت موجود نشان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع در سیاست های بانک 
مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی در سطح منفی یا حدود صفر باقی 
خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم 
سال شاهد احیای اقتصاد این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشیم. فعال چنین 

چشم اندازی خیلی محتمل نیست.

شاخص دالر
شــاخص دالر که نــرخ برابــری آن در مقابل ســبدی از ارزهــای جهانــی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱۵ درصد افزایش نســبت به روز گذشــته در ســطح 
۹۱.۸۱۲ واحد بســته شــد.نرخ برابری هر فرانک ســوئیس نیز معــادل ۱.۰۷۷ دالر 
 اعالم شد. )نرخ های فوق بر حســب ســاعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک

محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۲ درصد کاهش نســبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۳۸۹ دالر مبادله شــد. یورو ۰.۱۶ درصد پایین رفت و ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۳ 

دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۹.۱۲۹ ین رسید. 
در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۹۰ دالر مبادله شد. همچنین نرخ 

برابری دالر معادل ۶.۵۰ یوان چین اعالم شد..

به نظر می رســد در جدیدترین اقــدام پکن برای 
سرکوب پلتفرمهای رسانه اجتماعی، سرویس پیام 
رسان رمزنگاری شده ســیگنال در چین مسدود 
شده است.به گزارش ایســنا، کاربران سیگنال در 
چین از روز دوشنبه برای استفاده از این اپلیکیشن 
بدون کمک ابزار VPN مشــکل داشته اند. پیش 
از این چنین نرم افزاری برای اســتفاده از سیگنال 
نیاز نبود.هنوز معلوم نیســت آیــا این ممنوعیت 
دائمی است یا خیر زیرا رگوالتورهای چینی گاهی 
کنترل روی یک ســرویس را به صورت آزمایشی 
تشدید می کنند تا در صورت لزوم، بعدا دسترسی 
به آن را قطع کنند. اداره فضای سایبری چین هم 
در این باره اظهارنظری نکرده است.این اپلیکیشن 

پیش از این در فروشــگاههای اندروید در چین که 
دسترســی به خدمات گوگل تقریبا مسدود است، 
غیرقابل دسترس شده بود.سیگنال ابزار پیام رسان 
محبوبی در میان خبرنگاران و فعاالنی است که در 
تالش هستند ریسک ردگیری شدن پیامهایشان را 
به حداقل برســانند. این اپلیکیشن به خصوص در 
میان اقلیت مسلمانان اویغور چین محبوبیت داشته 
است. این اپلیکیشن پیام رسان به خصوص پس از 
ششم ژانویه که واتس اپ شرایط حریم خصوصی 
را برای اشــتراک گذاری اطالعات کاربران با فیس 
بوک و زیرمجموعه های دیگر این شــرکت تغییر 
داد، با افزایش دانلودهای جهانی روبرو شــد. طبق 
آمار شرکت سنسور تاور، سیگنال نزدیک به ۵۱۰ 

هزار بار در سیستم عامل iOS در چین دانلود شده 
و ۱۰۰ میلیون بار در فروشگاه اپ استور اپل و گوگل 
پلی دانلود شده است.اپلیکیشن پیام رسان وی چت 
شرکت تنسنت که امکانات متعددی از جمله امکان 
پرداخت پول فراهم می کند، اپلیکیشن اصلی مورد 
استفاده در چین است و بیش از یک میلیارد کاربر 
در سراسر جهان دارد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
بحث آزاد درباره موضوعات حساس در چین خط 
قرمز محسوب می شــود و هدف سانسور قرار می 
گیرد. چین در فوریه پس از این که اپلیکیشن چت 
صوتی کالوب هاوس امکان بحث درباره مســائل 
سیاسی را فراهم کرد، این پلتفرم رسانه اجتماعی 

را مسدود کرد.

ارزش بیتکوین و بیشتر ارزهای دیجیتالی با ریزش 
مواجه شد.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، 
یک مقام هنــدی به رویترز گفته اســت که دولت 
در نظــر دارد هرگونه فعالیت مرتبــط با رمزارزها 
از جمله اســتخراج، نگهداری، معاملــه یا انتقال 
آن ها را در این کشــور ممنوع اعــالم و متخلفان 
را جریمه کند. با توجه به جمعیــت باالی معامله 
گران هندی ممکن اســت این تصمیم در صورت 
 اجرایــی شــدن پیامدهای زیــادی بــرای بازار

 داشــته باشــد. البته این مقام هندی گفته است 
به دارنــدگان این ارزها ۶ مــاه فرصت برای خروج 
از بازار مهلــت داده خواهد شــد.  بیتکوین که در 
روزهای اخیر روند پرشــتابی از کانــال ۴۰ هزار 

دالر تــا ۶۰۰۰ دالر داشــت پس از فتــح کانال 
۶۰ هــزار دالری دچار یک وقفه حرکتی شــد که 
دلیل اصلی آن افزایش فشــار فروش بوده اســت. 
بیتکوین طبق برخی از تحلیل ها این پتانســیل را 
 خواهد داشــت که قله ۱۰۰ هزار دالری را در سال 
جاری فتح کند. مایکرو اســتراتژی در جدیدترین 
خرید خود ۷۵ میلیون دالر دیگر بیتکوین خریده 
است.  انتشــار خبر ســرمایه گذاری سنگین پسر 
منتقد سرسخت بیتکوین روی این ارز باعث شگفتی 
معامله گران شده است. پیتر شیف که یکی از فعاالن 
مشــهور تجارت طال و بازار فارکس محسوب می 
شــود از تبدیل کل سرمایه پســر خود اسپنسر به 
بیتکوین خبر داده است. شــیف پیشتر گفته بود 

بیتکوی یــک دارایی حبابی اســت و احتماال پس 
از رســیدن به تراز ۱۰۰ هزار دالری دچار ریزش 
 سنگینی خواهد شد و قیمت آن حتی ممکن است

 تا هزار دالر هم کاهش پیــدا کند.  مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهــای دیجیتالــی در حال حاضر 
۱۷۱۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۵.۰۱ درصد کمتر شده است. در 
حال حاضر ۶۵ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیــت کویــن و ۱۲ درصــد در اختیار 
اتریوم اســت. بیت کوین ۱۲ ســال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین 
 ایجاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامــالت اولیه آن

 شکل گرفت.  

تداوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

دالر در معامالت جهانی باال رفت

ارزهای دیجیتالی ریزش کردندسیگنال در چین مسدود شد
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يادداشت

 مزايا و معايب
FTAF  پیوستن به 

 توجیه   دولت
 در برابر گراني ها

عــده اي پیوســتن بــه 
FATF را در تنگنــاي 
ناچاري بین المللي فرصت 
مناسبي براي کشور براي 
رفع تحریم ها مــي دانند و عده اي پیوســتن 
 فوري و آني بــه این قرارداد بیــن المللي را به 
ضرر اقتصاد ایران در شرایط تحریم حداکثري 
مي دانند. در این یادداشت تالش در انعکاس 
نظرات موافقین و مخالفیــن و براي واکاوي 
دغدغه هاي همه طرف هاي تایید و تصویب 
این مساله است که ســال هاست مورد نقد و 

بررسي هاي...

  عليرضا عباسي، كارشناس 
اقتصادي

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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گرانی های افسارگسیخته  
رکورد  شکست

تامین ۱۰ میلیارد   دالر  
 ارز برای  واردات
 کاالهای  اساسی

بازار  کالهبرداری و شرکت های صوری در قالب رمزارزها داغ است

افزایش  مالباختگان  بازار   رمزارز
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طال بدون مشتری ماند
کاهش قدرت خرید به افت ۷۵ درصدی تقاضا در بازار طال منجر شد

وزرای صمت و کشاورزی به دادسرای دیوان محاسبات 
احضار شده اند و دلیل این اقدام رفت و برگشت قیمت 
ها در بازارها و ناتوانی در کنترل و گرانی عنوان شده 
است. با اینکه دولت در آخرین تصمیمش به شرکت 
پشتیبانی امور دام اجازه داده ۵۰ هزار تن گوشت مرغ 
را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند، کارشناسان معتقدند 
این یک دستور نمایشی است و هیچ کمکی به کنترل 
بازار شــب عید نمی کند.وزیر صمت در این باره می 
گوید: ستاد تنظیم بازار اختیاری در رابطه با تنظیم 
بازار ندارد و هیچ ابزاری برای اعمــال نظارت بر بازار 
کاال های مختلف در دست این ستاد نیست. علیرضا 
رزم حسینی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس که با 
موضوع بررسی توزیع و تامین کاال های اساسی برگزار 

شد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی ...

رییس کل بانک مرکزی گفت: با وجود کاهش شدید 
درآمدهای نفتی دولت در ســال جاری، بانک مرکزی 
موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دالر با نرخ ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و 
مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.»عبدالناصر همتی« 
در شصتمین مجمع ســالیانه بانک مرکزی به تشریح 
تحوالت اقتصاد کشــور و اقدامات بانــک مرکزی در 
خصوص مدیریت بازار ارز، تامین ارز کاالهای اساسی و 
مدیریت نقدینگی پرداخت.وی با اشاره به فشار بی سابقه 
تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و 

شرایط سخت و بی سابقه ای...



اقتصاد2
ایران وجهان

شاخص بورس همچنان بر مدار 
صعود

شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه( ۳۶ هزار و ۳۰۹ 
واحد رشد داشــت که در نهایت این شاخص به رقم 
یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد رسید.به گزارش روز 
سه شنبه ایرنا، براساس معامالت روز گذشته بیش 
از هشــت میلیارد و ۸۳۱ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۸۰ هــزار و ۶۳۳ میلیارد ریال 
داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با سه 
هزار و ۸۴ واحد افزایش به ۴۳۷ هزار و ۹۲۶ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۱۲ واحد رشد 
به ۲۸۵ هزار و ۵۲۸ واحد رسیدند.شاخص بازار اول 
۳۰ هزار و ۴۳۴ واحد و شاخص بازار دوم ۶۰ هزار و ۹۳ 
واحد افزایش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، 
نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با چهار 
هزار و ۱۹ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با سه 
هزار و ۹۷۲ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با سه 
هزار و ۲۵۰ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
)وامید( با یک هزار و ۶۹۷ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۴۲۶ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا( با یک هزار و ۳۴۹ واحد و پتروشیمی 
پارس )پارس( با یک هزار و ۲۳۰ واحد تاثیر مثبت را 
بر شاخص بورس داشتند.فوالد خراسان )فخاس( با 
۱۳۰ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۴۹ واحد، 
تولیدی فوالد سپید فراب کویر )کویر( با ۳۷ واحد، 
معادن بافق )کبافق( با ۳۲ واحــد، کارت اعتباری 
کیش )رکیش( با ۲۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
توسعه ملی )وتوسم( با ۲۰ واحد، ایران تایر )پتایر( با 
۱۹ واحد، بیمه آسیا )آسیا( با ۱۸ واحد، داروسازی 
فارابی )دفارا( با ۱۴ واحد، سیمان تهران )ستران( با ۱۴ 
واحد، تولید نیروی آبادان )آبادا( با ۱۴ واحد و البراتور 
داروسازی دکتر عبید )دعبید( با ۱۳ واحد تاثیر منفی 

بر شاخص گذاشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشــته شــاخص فرابورس نیز بیش از ۳۵۷  
واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۸۲۷ 
واحد ثابت ماند.همچنین در ایــن بازار دو میلیارد و 
۸۴ میلیون برگه ســهم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۸۳۱ 
میلیارد ریال داد و ستد شــد.روز گذشته نمادهای 
بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریای ساسول 
)آریا(، شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر( و فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر شاخص این 
بازار داشتند.همچنین بیمه تجارت نو )بنو(، بیمه کوثر 
)کوثر(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، بیمه 
دی )ودی(، صنعتی مینو )غصینو(، کلر پارس )کلر( و 
تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( تاثیر منفی بر شاخص 

بورس به همراه داشت.

در آستانه سال جدید از سوی شرکت آبفا 
استان اصفهان صورت گرفت :

توزیع مرحله دوم کمک های 
مومنانه بین خانوارهای نیازمند

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برتداوم نهضت 
کمک مومنانه  در پی شــیوع ویروس کرونا، بسته 
های ارزاق با عنوان همدلــی مومنانه را برای کمک 
به محرومین میان خانواده های نیازمند توزیع نمود.

فرمانده بســیج شرکت آبفا اســتان اصفهان گفت: 
بسیج از ابتدای شیوع ویروس کرونا با نهضت کمک 
های مومنانه به عنوان یک نهاد مردمی در کنار هم 
وطنان بوده اســت و در این اقدام ۴۰۰ بسته کمک 
های معیشتی شامل ۱۰ کیلو برنج، روغن، حبوبات، 
ماکارونی و رب گوجه فرنگی  فراهم گردیده اســت.

هاشم امینی  ضمن تشــکر از خیرین در اجرای این 
طرح  افــزود: مرحله دوم این نهضــت نیز به همت 
بسیجیان و سایر کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان 
برگزار شده و تا رفع این ویروس، با استفاده از ظرفیت 
ســازمان بســیج  درصدد رفع برخی از مشکالت 
معیشتی نیازمندان خواهیم بود.وی افزود: ویروس 
کرونا هم برای دولت ها و هم برای مردم ایجاد مشکل 
کرده است و نظام اداری، دولتی و مشاغل را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است و ما  بر اساس مسئولیت اجتماعی 
که داریم، رفع برخی از مشکالت هموطنان را یکی از 

وظایف اصلی خود می دانیم. 

خبر

عدد شــامخ باالی ۵۰ مفهوم 
رونق دارد و جدیدترین گزارش 
طرح »شامخ« )شاخص مدیران 
خرید( حاکی از این اســت که 
شــامخ کل بــرای دومین ماه 
متوالی باالی ۵۰ است.معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران هر ماه گزارش طرح شــاخص مدیران خرید 
)PMI( که »شامخ« نامیده می شود را منتشر می کند که بر 
 )PMI( اساس جدیدترین گزارش، شاخص مدیران خرید
خرده فروشــی بهمن ۱۳۹۹، عدد ۵۶.۷۳ را نشان می دهد 
که این عدد گواه بهبود وضعیت و رونق نسبی بخش خرده 
فروشــی در بهمن ماه ۱۳۹۹ نســبت به دی ماه است که 
عدد شامخ ۵۴ بود.  عدد شامخ باالی ۵۰ مفهوم رونق دارد.

در بهمن ماه، شاخص ســرعت انجام و تحویل سفارش و یا 
فرایند کار به ۵۷.۶۹ رســیده که بیشترین میزان شاخص 
ها در بین پنج مولفه اصلی شــامخ بوده اســت. همچنین 
افزایش ۵.۰۶ درصدی شــاخص میزان فعالیت های انجام 
شده و افزایش ۸.۸۱ درصدی شــاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان منجر به کاهش ۱۵.۲۵ درصدی موجودی 

محصول نهایی در انبار شده اســت. از طرف دیگر افزایش 
شاخص میزان فعالیت های انجام شــده باعث شده میزان 
استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز افزایش یافته و نسبت 
به ماه قبل رشد ۲۸.۲۱ درصدی داشته باشدبه نظر می رسد 
علت افزایش شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان 
نسبت به دی ماه، می تواند ناشی از افزایش تقاضا در ماه های 

پایانی سال باشد.همچنین تحلیل اتاق اصناف این است که با 
توجه به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم، شاهد 
افزایش دو واحد درصدی نرخ تورم نقطه ای بهمن در مقایسه 
با ماه قبل هستیم که به تبع، شاخص قیمت خرید مواد اولیه 
یا لوازم مورد نیاز، افزایش ۶.۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل 
پیدا کرده است.البته اتاق اصناف با توجه به افزایش شاخص 

قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در بهمن ماه، پیش 
بینی کرده فعاالن اقتصادی برای ماه آینده افزایش قیمت 
محصوالت تولید شده و فروش کمتری را تجربه خواهند کرد.

شامخ چیست؟
شــاخص مدیران خرید )شــامخ(، شــاخصی است 
که به صــورت ماهانه، اطالعــات مورد نیــاز فعاالن 
اقتصادی، ســرمایه گذاران و همچنیــن برنامه ریزان 
کشــور در مورد وضعیت رونق و رکود را بیان می کند. 
در واقع شامخ )PMI( مقیاسی اســت که مرکز آمار و 
 اطالعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاســخ 
بنگاه های نمونه در صنایع مختلف به سواالت مشخص 
استخراج می کند.  این شــاخص از طریق جمع آوری 
اطالعات از مدیران مهم ترین بنگاه های اقتصادی )دارای 
بیشترین ارزش افزوده، میزان تولید و نیروی انسانی(، 
تهیه شده و بر اســاس آن اطالعات واقعی )و نه حدس 
یا نظر شخصی(، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از 
قبیل »مقدار تولید«، »سفارشات جدید«، »سرعت انجام 
و تحویل ســفارش«، »موجودی مواد اولیه« و »میزان 
استخدام شرکت« در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل 

)بیشتر، کمتر یا مانند( دریافت می شود. 

شامخ چیست؟

آیا زمستان خرده فروشی ها هم تمام می شود؟

روحانی در اجالس مجمع عمومی بانک مرکزی؛
بانک های ایرانی باید بتوانند با 

بانک های دنیا تعامل کنند
حسن روحانی روز سه شنبه در شصتمین اجالس 
مجمع ســالیانه بانک مرکزی، با تقسیم شرایط 
کشــور به دو دوره قبل و بعد از ســال ۹۷، اظهار 
داشت:  از ســال ۹۴ تا ۹۶ با اقدامات انجام شده از 
ســوی این دولت و عبور از تحریم ها، آمار و ارقام 
کشور در رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال  افتخار 
آمیز است.رییس جمهور تاکید کرد: در این دوره 
) ۹۴ تــا ۹۶( در هر فصل بالغ بــر ۷۰۰ هزار نفر 
اشتغال خالص در کشــور ایجاد شد، تورم را تک 
رقمی کردیم و در ســال ۹۵ رشد اقتصادی ایران 
باالترین رشد اقتصادی در جهان بوده است که این 
یک افتخار بزرگ است.رییس جمهور با بیان اینکه 
تحریم واقعیت های کشور و دستاوردهای درخشان 
دولت تا پیش از جنگ تمام عیار اقتصادی، ظلمی 
بزرگ است، گفت: در سال ۹۷ از سوی فردی که 
به هیچ پیمان و اصل و قاعــده ای پایبند نبود، به 
یک جنگ اقتصادی تمام عیار فرا خوانده شدیم و 
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این بود که بر اثر 
فشارهای بی سابقه و تحریم های همه جانبه تا پیش 

از سال ۹۷ تورم کشور ۳ رقمی خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه اگر اقدامی برای مدیریت این 
شرایط نمی کردیم شاهد تورم ۳ رقمی هم می بودیم، 
اظهار داشت: با تالش های دولت و مسئوالن اقتصادی 
در پایان سال ۹۷ و با ورود به سال ۹۸ توانستیم به تدریج 
وضعیت را کنترل کنیم به شکلی که نرخ افزایشی تورم 
معکوس شده و رو به کاهش گذاشت و در حالی که در 
طول سال ۹۸ روند نرخ تورم رو به کاهش بود متأسفانه 
در پایان این ســال با بحران جدیدی به نام همه گیری 
کرونا مواجه شدیم.روحانی با اشاره به آمار ارائه شده در 
گزارش بانک مرکزی اظهار کرد: براساس این آمار به طور 
متوسط در سال های قبل ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دالر درآمد 
نفتی داشتیم و حتی در سال ۹۰ متوسط درآمد نفتی 
ما ۱۱۲ میلیارد دالر بود و در سال ۹۸ این درآمد کاهش 
یافت و در سال ۹۹ بیشتر کاهش یافت و این بسیار مهم 
است. متوسط درآمد نفتی ما به یک پنجم کاهش یافت 
که این ها در واردات و قیمت ارز تاثیر  می گذارد و دست 
بانک مرکزی برای عرضه نیما خالی است و باید تعدیل 
کند.رییس جمهور تصریح کرد: کسانی که تحریم های 
بی سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران را طراحی 
کردند، هدف شان فروپاشی اقتصاد ایران بود که اگر چه 
فشارهایی هم به مردم تحمیل شد، اما امروز و با گذشت ۳ 
سال از آغاز جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور همچنان سرپا 
و رو به جلو است و طرح های عمرانی و زیربنایی که هر 
پنج شنبه در طول سال ۹۹ افتتاح شده اند، پرچمی برای 
اعالم شکست تالش های دشمنان به حساب می آید.

روحانی با اشاره به برخی طرح های افتتاح شده در پویش 
ملی تدبیر و امید برای جهش تولید، خاطرنشان کرد: 
شــاید افتتاح طرح های عظیمی مثل احداث خطوط 
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مناطق شرقی 
و مرکزی کشور در شرایط عادی چندان مهم نباشد اما 
وقتی در شرایط تحریم همه جانبه هر هفته شاهد افتتاح 
یا آغاز عملیات اجرایی چنین طرح هایی هستیم نشان 
می دهد که اقتصاد کشور همچنان فعال و پویا به پیش 
می رود.رییس جمهور گفت: مدیریت در شرایط جنگی 
بسیار پیچیده و سخت است و بنده که سابقه مدیریت در 
دوران جنگ تحمیلی را دارم و در این جنگ اقتصادی 
نیز به فرمان مقام معظم رهبری فرمانده جنگ اقتصادی 
بودم، صمیمانه از زحمات همه سرداران خط مقدم این 
جبهه که مسئوالن اقتصادی کشــور هستند، تشکر 
می کنم.رییس جمهور اضافه کرد: البته این تشــکر به 
معنای آن نیست که عملکرد ما نقص و اشتباهی نداشته، 
اما در برابر کار بزرگی که انجام شده، باید انصاف و اعتدال 
را در روایت رخدادها و تاریخ رعایت کنیم.روحانی با اشاره 
به اقدامات دولت در راستای اصالح نظام بانکی، اماندهی 
بانک هاس و تعطیل کردن مؤسسات غیرمجاز، ادغام 
بانک های نظامی و راه اندازی سامانه های متعدد برخط 
از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: در کدام دوره سراغ 
دارید که حتی در شرایط عادی چنین اقدامات بزرگی 
انجام شده باشد. راه اندازی هر سامانه برخط اقدامی مؤثر 
در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد است که در این 
دولت با قوت و قدرت دنبال شد.رییس جمهور تصریح 
کرد: در این دولت حتی در زمینه مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم اقدامات بســیار ارزنده ای انجام 
دادیم، اما متأسفانه نتوانستیم در عرصه اطالع رسانی 
درباره آنها موفق عمل کنیم که این جای تأسف دارد.

روحانی ادامه داد: دولت ۴ الیحه برای مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم به مجلس ارایه کرد که هم در 
مجلس تصویب شد و هم ایرادات شورای نگهبان به آنها 
رفع شد، اما متأسفانه در جای دیگری گیر افتاده اند و 
جمهوری اسالمی ایران که در منطقه سردمدار مبارزه 
واقعی با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است 
نتوانسته در عرصه افکار عمومی این تالش های خود را 

به خوبی اطالع رسانی کند.
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سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال ۹۹ دستاوردهای 
زیاری در عرصه خارجی بدست آوردیم از محکومیت و 
به انزوا کشیده شدن آمریکا در مجامع بین المللی به 
عنوان یکی از این دستاوردها نام برد .به گزارش ایسنا، 
علی ربیعی در ابتدای آخرین نشست خبری خود در 
سال ۹۹   با بیان اینکه مردم امسال سال نسبتا سختی را 
پشت سر گذاشتند، گفت: دولت به نمایندگی از مردم 
همه تالش خود را به کار برد تا به رغم همه فشارهای 
داخلی و فشارهای بی حد و حصر خارجی هم به فکر 

زندگی امروز و هم زندگی فردای ایرانیان باشد.

نسبت به فشار وارد شــده به دهک های 
پایین جامعه واقفیم

وی افزود: واقف هستیم جنگ اقتصادی و همراه شدن 
کرونا در سال ۹۹ فشــار زیادی بر دهک های پایین 
اجتماعی وارد کرده است.سخنگوی دولت تصریح کرد: 
امروز می توانیم بگوییم همه تالش های مذبوحانه ای که 
خواهان فروپاشی ایران و زندگی مردم بوده اند، رو به 
پایان اســت و در نوروز جدید، سرسبزی جدید پیش 

روی ملت ما خواهد بود.

دولت همه توان خود را برای مقابله با کرونا 
به کار گرفت

ربیعی با تاکید بر اینکه دولت با همه توان خود در مقابله 
با کرونا در حوزه سالمت وارد شده است، گفت: دولت در 
مقابله با جنگ اقتصادی در حوزه رفاه اجتماعی و همچنین 
در سیاست خارجی اقدامات بی شــماری را سامان داده 
است.وی ادامه داد: ما در سیاست خارجی موفقیت های 
بزرگی  به دســت آورده ایم و نه تنها فشار کم نظیر دولت 
سابق آمریکا برای امنیتی سازی و منزوی کردن ایران را 
ناکام گذاشته ایم، بلکه به جای بحران آفرینی آمریکا، او را در 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه بین المللی 
الهه به انزوای اخالقی و محکومیت حقوقی کشاندیم.وی 
یادآور شد: ما زمانی وارد کننده بنزین بوده ایم و امروز به 
صادرکننده بنزین تبدیل شده ایم، و شاهد افزایش ۴ برابری 
از دو و نیم میلیون تن در ســال ۹۱ به حدود ۲۳ میلیون 
تن  در ابتدای سال ۹۹ در حوزه صنعت و معدن هستیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تولیدات داخلی ما به رغم 
ممنوع کردن بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کاال افزایش یافت، ادامه 
داد: در بخش صنعت هم تولید بسیار قابل توجه است به 
طوری که تولید فوالد خام در کشور ۲۲ میلیون تن افزایش 
یافت. ربیعی ادامه داد: ما در عرصه سیاست خارجی اجازه 
ندادیم که خواست و اراده ثبات آفرین و خیرخواهانه ما برای 
همه کشورهای منطقه تحت تاثیر هیاهوی توخالی آمریکا 
و همدستانش در اتهام زنی واهی علیه ما قرار بگیرد. تجارت 
ما با کشورهای همسایه به رغم تحریم ها در سطح خوبی 
پیش رفت و همچنان مصمم هستیم که مرزهای تجارت و 
رفت و آمد همسایگی را به اتصال جغرافیایی امن و پرسود 

برای همه ملت های منطقه تبدیل کنیم.

زمستان برجام پایان می یابد
وی گفت: اطمینان داریم که در ماه های نزدیک آینده، 
دولت آمریکا چاره ای جز تن دادن به روند صلح جهانی 

و پایان دادن به ظلم ایران نداشته و زمستان برجام به 
پایان خواهد رســید و فصل تازه ای از تعامل با جهان 
که رضایت و امنیت اقتصادی بیشتری برای مردم ما و 
البته همه ملت های منطقه فراهم می کند آغاز خواهد 
شد.وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از اینها بدست نمی 
آمد اگر دولت در هفت سال گذشته در برابر تحریک 
های خارجی و توهین های داخلی شکیبا نمی بود و 
به استراتژی تعامل سازنده با جهان متعهد نمی ماند. 
البته این دســتاوردها حفظ نخواهند شد اگر به این 
صبوری و تعهد ادامه ندهیم.سخنگوی دولت با اشاره به 
وضعیت حوزه سالمت اظهار کرد: طرح تحول سالمت 
بزرگترین پروژه دولت بود که از سال ۹۳ آغاز شد .این 
طرح موج کاهش خروج از جیب بیمار و جلوگیری فرو 
افتادن افراد به خاطر بیماری در تله فقر شــد. در این 
مدت ما تخت بیمارستانی به اندازه تمام دوران گذشته 
اضافه کردیم.ربیعی ادامه داد: طی۷ سال گذشته ۳۶ 
هزار تخت جدید بیمارستانی اضافه شده و ۴۰ درصد 
تخت های بیمارســتانی به طور کامل مورد بازسازی 
قرار گرفته است و تعداد تخت های آی سی یو بیش از 

۲ برابر شده است. 

سخنگوی شــورای عالی بورس از تصویب سه سیاست کلی 
در خصوص افزایش دامنه نوســان در جلسه امروز این شورا 
خبر داد.»محمدعلی دهقان دهنوی« با بیان اینکه شورای 
عالی بورس در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی 
را تبیین و تصویب کرد، افزود: بر این اساس، نخست افزایش 
دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت؛ دوم این افزایش به 
شکل تدریجی همراه با اطالع رسانی کامل و آمادگی بازار انجام 
می شود و همچنین مقرر شــد که همراه با سیاست افزایش 
دامنه نوسان فرهنگ ســازی و ترویج روش های سهامداری 
غیر مستقیم نیز انجام شــود.وی خاطرنشان کرد:  با این سه 
سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوســان به سازمان بورس 
واگذار شد؛ همچنین جمع بندی ها در روزهای بعدی انجام 
و نظرات صاحبنظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ می 
شود تا در نهایت به تصمیمی برســیم که مورد نظر و اجماع  
طیف وسیع سهامداران باشد.دهقان دهنوی در ادامه با اشاره 
به دیگر دستورات جلسه امروز این شورا اشاره و تصریح کرد: 
بودجه ۱۴۰۰ سازمان بورس نیز به تصویب رسید.وی ادامه داد: 
دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص داشت که طراحی 
آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده و به تایید شورای 
فقهی هم رسیده بود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
شــورای عالی بورس هم این موضوع را تصویب کرد و به این 
ترتیب اوراق صرفه جویی انرژی برای کارخانه ها و شرکت های 
مختلفی که بتوانند  در مصرف انــرژی صرفه جویی کنند، 
طراحی و اجرا خواهد شد.وی اظهار داشت: این صرفه جویی 
در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار مورد داد و ستد قرار می 
گیرد و قابلیت نقدشوندگی خواهد داشت.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با تاکید بر این که دعوت مردم به سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه کار درستی بود، از احتمال حذف دامنه نوسان در 
آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، "محمدعلی دهقان دهنوی" با 
حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما، در مورد مباحثی 
مبنی بر این که صعود روزهای گذشته شاخص بورس ناشی از 
دستکاری سهم های شاخص ساز بوده است، گفت: شاخص بازار 
تحت تاثیر روند تعداد زیادی شرکت بزرگ، کوچک و متوسط 
ساخته می شود که آن هم بســتگی به تحلیل سهامداران از 
ارزندگی سهام دارد.وی ادامه داد: هرچه سهام ارزنده تر باشد 

رشد بیشتری می کند و مهم نیست که سهم کوچکی است یا 
بزرگی.وی با تاکید بر این که دستکاری در بازار سرمایه معنی 
نمی دهد، اظهار کرد: در بازار سرمایه مکانیسم عرضه و تقاضا 
برقرار است و وظیفه سازمان بورس نظارت بر این فرایند است.

دامنه نوســان نامتقارن برای ایجاد آرامش 
گرفته شد

دهقان هنوی در ادامه با اشــاره به دامنه نوسان نامتقارن، 
گفت: زمانی که این پیشنهاد در شورای عالی بورس مطرح 
شد، من گفتم دامنه نوسان باید باز باشد اما این تصمیم در 
شرایطی گرفته شد که متغیرهای کالن اقتصادی و تحوالت 
سیاسی پیش رو فضای نااطمینانی را در بازار ایجاد کرده بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بنابراین شورای 
عالی بورس تصمیم گرفت برای این که ســهامدار فرصت 
خوب داشته باشد تا با آرامش تصمیم بگیرد، دامنه نوسان 
نامتقارن را اعالم می کند. بنابراین عنوان دستکاری قیمت 
برای دامنه نوســان نامتقارن درست نیست.وی با تاکید بر 
این که هر تصمیمی گرفته می شود هزینه ها و فایده هایی 
دارد، توضیح داد: فایده دامنه نوسان نامتقارن، ایجاد فضای 
آرامش، فرصت تحلیــل  دادن به ســهامدار و رفع نگرانی 
سهامدار بود. هزینه این تصمیم، کاهش نقدشوندگی است 
و برای رفع این هزینه باید کمک کنیم نقدشوندگی در بازار 
افزایش پیدا کند.دهقان دهنوی با اشاره به صندوق های با 
درآمد ثابت، گفت: این صندوق ها در گذشته نصاب داشتند. 
اما روند بورس در ماه های ابتدایی سال صعودی بود، نصاب آن 
را به صفر رساندیم و دوباره در این ماه ها به دلیل شرایط بازار 
نصاب صندوق ها باز گردانده شد.رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تاکید بر این که سازمان بورس به عنوان تنظیم گر بازار 
ابزارهایی در اختیار دارد که یکی از آنها نصاب صندوق هاست، 
ادامه داد: ما هیچ گاه و به هیچ صندوقی نگفته ایم که باید چه 

سهمی بخرد.

احتمال حذف دامنه نوسان
وی در ادامه با تاکید بر این که بازارگردانی تجربه جدیدی 
در بازار سرمایه است، گفت: این فرایند در نقاطی نقص 
دارد که باید برطرف شود و در حال کارکردن روی بازنگری 
آن هستیم. بازارگردان مسئولیت پذیری ناشر به سهم 
است. وقتی دامنه نوسان منفی پنج و فضای بازار هیجانی 
باشد بازارگردان تبدیل به نوســان گیر می شود.دهقان 
دهنوی در مــورد این که دامنه نوســان نامتقارن تا چه 
زمانی ادامه دارد؟ توضیــح داد: این تصمیم موقت برای 
شرایط موقت گرفته شد و قرار بود هر ماه نتیجه آن در 
شورا بررسی شود. تاکنون دامنه متقارن آرامش را تا حدی 
به بازار بازگردانده است. از طرفی دیگر فضای اقتصاد به 
سمت روشن شدن رفته اســت.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار ادامه داد: باید بســته ای برای دامنه نوسان 
طراحی شود و چشــم انداز ما حذف دامنه نوسان است. 
در بســیاری از بورس های دنیا دامنه نوسان وجود دارد 
اما آن قدر بزرگ است که به ندرت به چشم می آید. باید 
بتوانیم شرایط تعریف شده ای را روی دامنه نوسان اعمال 
کنیم که در مقاطع خاص انعطاف پذیری الزم را داشته 
باشد. بنابراین پیشنهاد ما این است که تا زمانی که امکان 
حذف دامنه نوسان ایجاد شود شرایط به این صورت بماند. 
اما جمع بندی نهایی را رای اعضای شورا مشخص می کند.

اعطای مجوز به یک تامین ســرمایه و هفت 
سبدگردان

وی در ادامه با تاکید بر این که فلســفه ســهامداری نگاه 
بلندمدت است، اظهار کرد: پیشــنهاد ما برای منابع خود 
روش غیرمستقیم است. ما بر این نکته تاکید می کنیم که 
افراد قبل از سرمایه گذاری مشاوره بگیرند و آموزش ببینند 
اما ممکن است هزینه های آموزش دیدن برای فردی که 
می خواهد ۱۰ میلیون ســرمایه وارد بازار کند، زیاد باشد.

دهقان دهنوی گفت: بنابراین روش غیرمستقیم به این افراد 
پیشنهاد می شود. البته بازار سرمایه بزرگ شده و نهادهای 
مالی پاسخگو نیستند که ما سعی می کنیم این مشکل را 
برطرف کنیم. برای مثال در آخرین جلســه هیات مدیره 
به یک تامین سرمایه و هفت ســبدگردان مجوز داده شد. 
همچنین دستورالعمل تاسیس کارگزاری در حال بازنگری 
است و احتماال اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بازنگری خواهد 
شد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به توسعه 
رمزارزها در کشور گفت: رمزارز در کشور قانونی است اما 
اســتفاده از رمزارز در خرید و فروش غیرقانونی است و ما 

درخواست می کنیم که با این تخلفات برخورد شود.

از اظهارنظر سیاسی در مورد بورس بپرهیزیم
وی با تاکید بــر این که در ســال جاری تالطم زیادی در 
بازار سرمایه ایجاد شــد، گفت: امثال شاهد رشد و نزول 
چشــمگیری در بازار ســرمایه بودیم. برخــی از دالیل 
این اتفاق، اتفاقاتی کالن بود. بــرای مثال جهش ارزی 
داشتیم یا قیمت سکه از ۹ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان 
نوسان داشــت.دهقان دهنوی ادامه داد: برخی عوامل 
غیراقتصادی بــود. برخــی افــراد از روی خیرخواهی 
 صحبت هایــی می کردند کــه روی بــازار تاثیر منفی

 داشت. 

دولت با عرضه پاالیشــی یکــم به دنبال 
سوءاستفاده نبود

وی در ادامــه در مــورد انتقاداتی که راجــع به کاهش 
ارزش ســهام پاالیشــی یکم مطرح می شــود، گفت: 
 دولــت پاالیــش یکــم را گران تــر از تابلــو نفروخت 
بلکه با ۲۰ درصــد تخفیف ایــن صنــدوق را با هدف 
مردمی ســازی اقتصاد و زمانی که تقاضا در بازار وجود 
داشت، عرضه کرد.دهقان دهنوی ادامه داد: دارا یکم هنوز 
۴۰ درصد باالی قیمت معامله می شود و اگر دولت فکر 
سوءاستفاده بود این کار را نمی کرد. البته پاالیش یکم نیز 
همانند عرضه اولیه است و ما از ناشر می خواهیم قیمت آن 

حداقل تا یک سال به زیر قیمت عرضه نرود.

رییس کل بانــک مرکزی گفت: با وجود کاهش شــدید 
درآمدهای نفتی دولت در ســال جــاری، بانک مرکزی 
موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دالر با نرخ ارز ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی شد.»عبدالناصر همتی« در شصتمین 
مجمع ســالیانه بانک مرکزی به تشریح تحوالت اقتصاد 
کشور و اقدامات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، 
تامین ارز کاالهای اساسی و مدیریت نقدینگی پرداخت.

وی با اشاره به فشار بی ســابقه تحریم ها بر اقتصاد کشور 
گفت: مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی 
را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی سابقه ای برای 
سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد.رییس بانک مرکزی 

افزود: از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد 
تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۲۸.۵ 
هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با این حال بانک 
مرکزی حداکثر تالش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام 
داد.وی ادامه داد: با وجود کاهش قابل مالحظه درآمد ارزی 
و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال 
گذشته ۳۰.۳ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال 
گذشته تنها ۲.۸ درصد بیشتر بوده است. همتی گفت: با 

کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج انجام شده، توانستیم 
۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و 
اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و 
نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی 
جلوی تحقق آن را گرفت.رییس کل بانک مرکزی با اشاره 
به رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری 
ابزار امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم 
و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش 

واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خــروج از رکود و آغاز دوره 
رشد مجدد اقتصادی است.وی اجرای موفق ادغام بانک های 
وابسته به نیروهای مسلح را پروژه ای مهم در راستای اصالح 
ساختاری نظام بانکی دانست و گفت: در خصوص اصالح 
ناترازی بانک ها که ســابقه ای طوالنی در اقتصاد کشور 
دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که 
نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.همتی افزود: اجرای 
عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر 
کنترل نرخ سود که سال ها در نظام بانکی مغفول مانده بود 
از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به 
بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک ها شده و مسیر اصالح 

ناترازی های بانکی را هموارتر می کند.

سخنگوی دولت :

آمریکا را به انزوا کشاندیم

شورای عالی بورس:

دامنه نوسان معامالت بورس افزایش می یابد

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: 

تامین ۱۰ میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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سکه 11 میلیون تومان شد 
در صرافی های رسمی  هر دالر آمریکا به قیمت ۲4 هزار و ۸9.6 تومان و هر یورو  نیز به نرخ ۲۸ هزار و 744.6 تومان  ارزش گذاری شده است.پس از روزها تثبیت نرخ سکه در کانال 10 

میلیون تومان، از نیمه امروز سکه امامی از این کانال عبور کرد و به قیمت  11 میلیون و 41 هزار تومان و هر مثقال طال به عنوان مبنای قیمت گذاری 4 میلیون و  611 هزار تومان داد و ستد 
شد. در بازار سکه و طال نوسانات مثبت قیمتی مشاهده می شود.
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توجيه دولت در برابر گراني ها
مسعود دانشمند، اقتصاددان

دولت سیاست اقتصادی روشنی ندارد و تنها امروز و فردا را می گذراند تا این چند ماه بگذرد و برود و دوره دولت تمام شود. تنظیم بازار به حال خود رها شده و عمال شاهد هستیم دولت هیچ گونه توجهی به این مقوله ندارد. افزایش قیمت ها سر به فلک 
کشیده و مردم برای تامین مایحتاج خود صف می بندند. اینکه دولت نبود وزارت بازرگانی را علت آشفتگی بازارها و رشد قیمت ها عنوان می کند توجیهی بیش نیست و به ضعف دولت در اداره بازارها برمی گردد. آنچه بازار کاالهای اساسی را دچار 
مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه های نظارتی است . در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که 

باعث شده حتی خرید میوه و مرغ جزو دغدغه های مردم باشد. 
در حقیقت تا زمانی که دولت وظیفه خود را در تنظیم بازار به جای نظارت های اصولی بر بازار، محدود به قیمت گذاری می بیند و بر این روش پافشاری می کند، ما نباید انتظار یک تعادل پایدار در بازار کشور را نیز داشته باشیم و همواره باید روال کار را بر 

اقدامات مقطعی و پیامدهای مثبت کوتاه مدت ببینیم و جالب اینکه بیشترین نقاط ضعف ما در بازار نیز معطوف به همین موضوع است.
به هر ترتیب دولت در جایگاهی قرار دارد که می تواند قبل از وقوع کمیاب شدن و گرانی کاال در بازار، با افزایش واردات نظام عرضه و تقاضا را متعادل نگه دارد تا افزایش قیمت بی دلیل در این زمینه به وجود نیاید. البته این برنامه ریزی دولت می تواند در 

صادرات هم وجود داشته باشد و دولت برای مازاد تولید در مقاطع زمانی راهکارهای موثر در نظر بگیرد. 

وزرای صمت و کشــاورزی به 
دادســرای دیوان محاسبات 
احضار شــده اند و دلیل این 
اقدام رفت و برگشــت قیمت 
هــا در بازارهــا و ناتوانی در 
کنترل و گرانی عنوان شده است. با اینکه دولت در آخرین 
تصمیمش به شرکت پشتیبانی امور دام اجازه داده ۵۰ هزار 
تن گوشت مرغ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند، کارشناسان 
معتقدند این یک دستور نمایشی است و هیچ کمکی به 

کنترل بازار شب عید نمی کند.
وزیر صمت در این باره می گوید: ستاد تنظیم بازار اختیاری 

در رابطه با تنظیم بازار ندارد و هیچ ابــزاری برای اعمال 
نظارت بر بازار کاال های مختلف در دست این ستاد نیست. 
علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس 
که با موضوع بررسی توزیع و تامین کاال های اساسی برگزار 
شد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید مرغ را در اختیار ما 
بگذارد تا توزیع کنیم، ولی متاسفانه بخشی از مرغ خارج از 
شبکه توزیع به بازار می آید و قیمت مصوب در آن رعایت 

نمی شود.
وی گفت: مقرر شد مرغ در کشتارگاه قیمت گذاری شود 
و مسیر آن تا رسیدن به میادین فروش به طور دقیق مورد 
رصد قرار گیرد. رزم حسینی افزود: همچنین مقرر گشته 
برای رفع نیاز بازار مرغ ۵۰ هزار تن از این محصول به کشور 
وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: با اینکه این موضوع جزو وظایف وزارت صمت 

نیست,، اما تامین میوه برای مردم صورت گرفته و در حال 
حاضر پرتقال و سیب با قیمت 11 تا 1۲ هزارتومان عرضه 
می شود. رزم حسینی افزود: البته مالک مغازه های میوه 
فروشی باالی شهر نیستند چرا که آن ها سرقفلی سنگین 
دارند و میوه را به صورت دســت چین عرضه می دهند به 

همین دلیل قیمت میوه در این مغازه ها گران می شود.
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در 
تاریخ ۲۰ اسفندماه با اشــاره به مشکالت بازار شب عید 
گفت: »قدری از مشــکالت به خاطر تحریم هاست، اما 
بخشی نیز به خاطر دالل بازی های غلط و ناروا در جامعه 
ماست. وزیر بازرگانی که نداریم و اگر بین دولت و مجلس 
در این زمینه همکاری می شــد، امروز شب عید دیگری 
داشتیم؛ یک وزیر می خواهیم که به فکر خرید، توزیع و 
مصرف مردم باشد؛ چراکه حوزه توزیع بی صاحب است 

و این مشــکل اساسی ماســت. در پایان دولت یازدهم با 
صراحت و با قید دو فوریتی اعالم کردیم که وزارت بازرگانی 
باید تشکیل شود و بررسی این الیحه تا  اواخر مجلس قبل 
طول کشید و به شورای نگهبان رفت و با یک اشکال جزئی 
به مجلس بازگشت و این اشــکال نیز به راحتی قابل حل 
بود، اما حل نشــد و در این مجلس هم هنوز کاری انجام 
نشده است«. در سال های اخیر شــاهد نوسانات شدید 
قیمتی در حوزه کاال های اساســی بوده ایم که باعث بروز 
مشــکالت عدیده برای تولیدکنندگان و خریداران شده 
اســت. در این زمینه می توان با برنامه ریزی و استفاده از 
ظرفیت های بورس کاال این امــکان را ایجاد کرد تا تولید 
کنندگان بیشتری محصوالت خود را وارد این بازار کنند تا 
با تامین نیاز کافی تولیدکنندگان پایین دست از رشد کاذب 

قیمت ها جلوگیری شود.

ناكارآمدي وزارتخانه ها در كنترل گراني روز به روز بيشتر مي شود

گرانی های افسارگسیخته  رکورد  شکست
شایلی قرائی
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بازار طال در روزهای پایانی 
ســال و نزدیک شــدن به 
ایام نوروز خالی از تقاضای 
مشتریان اســت و میزان 
تقاضا در بازار طال کاهش 
یافته است. به گفته فعاالن این بازار متاسفانه امسال 
برای بازار نوروزی نه تنها تقاضا افزایش نداشته بلکه 

با کاهش نیز مواجه است. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه چند 
سال اســت که بر بازار طال رکود حاکم شده، گفت: 
تقاضا در بازار طال در حد 1۵ درصد است اما با توجه 
به ایام پایانی سال نرخ ها افزایش یافته است. ابراهیم 
محمدولی در مورد وضعیت بازار طال و جواهر در ایام 
پایانی سال، اظهار داشت: شنبه و یکشنبه این هفته 
با کاهش قیمت در حد ۲ درصــد مواجه بودیم؛ به 
شکلی که نرخ طالی 1۸ عیار یک میلیون و ۸ هزار 
تا یک میلیون و 1۲ هزار تومان و نرخ ســکه )طرح 
جدید( نیز 1۰ میلیون و ۲۸۰ تا 1۰ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان بود. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
افزود: اما در این دو روز به جهت رسیدن به روزهای 
پایانی سال و با توجه به خرید سکه به عنوان سرمایه 

گذاری مناسبتی شب عید، قیمت ها کمی با افزایش 
مواجه شده است؛ به گونه ای که نرخ طالی 1۸ عیار 
به یک میلیون و ۵1۰ تا یک میلیــون و ۵۲۶ هزار 
تومان و نرخ سکه )طرح جدید( نیز به 1۰ میلیون و 
۹۳۰ تا 1۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است. 
وی ادامه داد: میزان تقاضا در بخش مصنوعات طال 
باال نیست و اکثر مردم به دنبال خرید طالی آب شده 

و سکه به عنوان محلی برای سرمایه گذاری هستند. 
محمدولی گفت: اگر پارسال در همین روزها، میزان 
تقاضا ۴۰ درصد بود تقاضا به زیــر ۲۰ درصد و در 

حدود 1۵ درصد رسیده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: اگرچه این 
موضوع موجب کسادی و رکود بازار و اصناف مرتبط 
شده اســت، اما واقعیت این اســت که مردم پولی 

برای خرید ندارند. مردم بــه دنبال خرید ضروریت 
ها هســتند و تمایلی به خرید طال ندارند. وی ادامه 
داد: چندین سال اســت به خصوص امسال با رکود 
و تقاضای پایین در بازار طال مواجه هستیم. دولت 
باید در سیاســت های اقتصادی خــود تجدیدنظر 
 کند چراکه ابزار حل مشکالت در خارج از مرزهای 

کشور نیست.

كاهش قدرت خرید به افت 7۵ درصدی تقاضا در بازار طال منجر شد

طال بدون مشتری ماند

کاهش استقبال از خرید طال 
محمد کشتی آرای، نایب رئيس اتحادیه طال و جواهر

در بازار داخلی طال شاهد کاهش شدید خرید سکه و طال هستیم. با توجه به کاهش قدرت خرید، مردم برای خرید کاالهای اساسی و مورد نیاز خود که روزانه با آن سر و کاردارند اقدام می کنند و انگیزه ای برای خرید طال وجود 
ندارد. در آستانه سال نو در صورتیکه باید بازار طال مملو از مشتری باشد اما عکس این اتفاق رخ داده و عوامل بسیاری نیز در این رابطه مشارکت داشته اند. در حال حاضر از بازارهای طال از سوی مردم استقبال خوبی نشده و پیش 
بینی این است که کاهش قدرت خرید یکی از مهم ترین دالیل این اتفاق باشد.  البته در شرایط فعلی خرید قسطی طال نیز رواج یافته است. هرچند خرید و فروش طال به صورت قسطی از نظر قانونی منعی ندارد اما با توجه به نوسان 
قیمت طال اگر فردی به دنبال خرید قسطی طال باشد، باید هزینه و بهره زیادی را بپردازد که این بهره نسبت به سود بانکی بسیار است. افرادی که به صورت قسطی طال می خرند، باید این زیان را قبول کنند. خرید قسطی طال توصیه 
نمی شود زیرا خریدار باید هزینه گزافی متحمل شود. البته بازار از ثبات نسبی برخوردار است و نوسان زیادی در قیمت ها وجود ندارد. تغییرات قیمت طال و سکه در روزهای اخیر براساس تغییرات قیمت های جهانی است. برابری 
ارزها در دنیا و تغییر اونس جهانی باعث نوسانات جزئی قیمت ها می شود. در حال حاضر قیمت طال در بازارهای جهانی نیز در شرایط فعلی بیش از آن که تحت تاثیر تحوالت آمریکا باشد، تحت تاثیر واکسیناسیون سراسری علیه 
کروناست و تحوالت امریکا تاثیر خود را بر بازار جهانی طال به جا گذاشته است. در شرایط فعلی نگاه سرمایه گذاران به وضعیت واکسیناسیون و پاسخی است که طرح های واکسیناسیون برای مهار کرونا می دهد. در شرایط فعلی 
سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری در بازار طال و سکه دیگر سود چندانی در بر نخواهد داشت، از این رو حجم تقاضای خود را به شدت کاهش داده اند. به هر حال در شرایطی ما شاهد بودیم که حباب سکه حتی 

تا بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشروی کرده بود اما در شرایط کنونی حباب سکه به حدود ۳۰۰ هزار تومان محدود شده است. پایین آمدن این حباب نشانه کاهش تقاضا و کاهش خرید و میل به سرمایه گذاری است.
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رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران 
گفت: از ابتدای هفته معامالت به نقطه صفر رسیده 
اما پیش بینی می شود نرخ ها در بازار روند کاهشی 
را طی کند.سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار 
خودرو در روزهای پایانی سال، اظهار داشت: تا یک 
ماه پیش مصرف کنندگان واقعی در بازار حضور 
داشتند اما از روز شــنبه این هفته، هیچ مشتری 

در بازار نیست.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران افــزود: معامالت در نقطه صفر قرار 
دارد و قیمت ها نیز همچنان ریزشــی اســت؛ به 
عنوان مثال قیمت خــودروی پراید 111 از 11۲ 
میلیون تومان بــه 1۰۰ تــا 1۰۴ میلیون تومان 

رسیده است.
وی ادامه داد: قیمت ها به ســطح آذر ماه رسیده 
و این روند نزولی ادامه خواهد داشت؛ باید توجه 
داشــت که در صورت افزایش عرضــه و کاهش 

نرخ دالر، قیمت خودرو در بازار کاهش بیشتری 
خواهد داشــت و به زیر قیمت مصــوب خواهد 
رســید.موتمنی افزود: در همین راستا می توان 
به قیمــت خــودروی کوییک اتوماتیک اشــاره 
کرد کــه در کارخانه ۲۳۲ میلیون تومان اســت 
اما بــه دلیل افزایــش عرضه از ســوی کارخانه، 
 نرخ در بــازار به 1۹۸ تــا ۲۰۰ میلیــون تومان

 رسیده است.
وی گفت: نکتــه مهم اینکــه قیمت هایی که در 
آگهی های اینترنتی ثبت می شــود نزدیک ۵ یا ۶ 
میلیون تومان بیشتر از بازار است و مصرف کننده 
در بازار می تواند خــودرو را ارزان تر هم بخرد؛ به 
عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی پراید 111 در 
آگهی ها 1۰۴ تومان است اما در بازار می توان این 
خودرو را به قیمت ۹۹ تا 1۰۰ تومان هم خریداری 
کرد.موتمنی تصریح کرد: پیش بینی می شود در 

سال جدید نیز قیمت ها کاهشی باشد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت تهران 
گفت: توزیع ســیب و پرتقال تنظیم بازار شب 
عید در ۲۶۰ نقطــه تهران از روز گذشــته آغاز 
شده اســت.یداهلل صادقی گفت: توزیع سیب و 
پرتقال تنظیم بازار شــب عید از روز گذشته ۲۵ 
اسفند در تهران آغاز شده است. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت تهران بــا بیان اینکه 
هیچ کمبودی وجود ندارد،  افــزود: ۴ هزار تن 
 پرتقال و سیب در سردخانه ها نگهداری و آماده 

توزیع است. 

وی بیان داشت: پرتقال تامســون با قیمت  11 
هزار و ۸۰۰ تومان و ســیب قرمز نیز با قیمت ۸ 
هزار و ۹۰۰ تومان و سیب زرد با قیمت 11 هزار 
و ۲۰۰ تومان در ۲۶۰ نقطه شامل میادین میوه 
و تره بار شــهرداری عرضه می شــود. صادقی با 
اشاره به تفاهم انجام شــده با اتحادیه باغداران 
دماوند برای توزیع ســیب در سطح شهر تهران 
گفت: عرضه سیب توسط این اتحادیه در سطح 
 شــهر تهران در تنظیم بازار تاثیر چشــمگیری 

خواهد داشت.

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام استان 
تهران، با اشــاره بــه فراوانــی تولیــد مرغ در 
کشــور گفت: 1۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی 
در دی مــاه انجام شــده کــه نتیجــه آن این 
اســت؛ ماهانه ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تــن و روزانه 
 ۷۲۰۰ تــا ۷۵۰۰ تــن مــرغ در کشــور تولید 

می شود.
رضا سالمی مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور 
دام استان تهران با اشاره به فراوانی تولید مرغ در 
کشور گفت: 1۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در 
دی ماه انجام شده که نتیجه آن این است؛ ماهانه 
۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تن و روزانه ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تن 

مرغ در کشور تولید می شود.
وی به مصرف مرغ در کشــور هم اشــاره کرد و 
گفت: روزانه ۶۲۰۰ تــا ۶ ۳۰۰ تن مصرف مرغ 
در کشور اســت و طبق این آمارها هزار تن بیش 
از مصرف، تولیــد داریم. ســالمی همچنین به 
مصرف مرغ در تهران هم اشــاره کــرد و گفت 
روزانه 1۳۰۰ تا 1۴۰۰ تن در تهران مرغ مصرف 
 می شود، اما میزان عرضه در این شهر نیز بیش از 

نیاز است.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام استان 
تهران توضیح داد: روزانه هزار تن از مراکز عرضه 

تهرانپــارس، پیــروزی و میدان بهمــن توزیع 
می شود. همچنین کشتارگاه ها هم روزانه ۲۰۰ تا 
۳۰۰ تن تولید دارند و مستقیم عرضه می                                   کنند از 
سایر استان ها هم ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تن به تهران 
منتقل می شــود و عالوه بر اینها روزانه ۴۰۰ تا 
۵۰۰ تن هم مرغ منجمد در تهران توزیع می شود 
 که مجموع اینها بســیار بیشــتر از نیــاز روزانه 

شهر تهران است.
سالمی در پاســخ به این ســوال که پس دلیل 
افزایــش قیمــت مــرغ در روزهــای اخیر چه 
بوده اســت، گفت: متأســفانه با اعــالم برخی 
از مســؤوالن مبنــی بر کمبــود مــرغ، مردم 
خریدهای خود را بیشــتر کرده انــد و در فریزر 
و یخچال هــای خانــه نگهــداری می                                   کننــد 
 و این باعــث افزایــش تقاضــا در بازار شــده 

است.
وی قــول داد که در روزهای آینــده قیمت مرغ 
کاهش یابد؛ چراکه مردم از خریدهای هیجانی 
عید فاصله خواهند گرفت و بازار متعادل خواهد 
شد.مســؤوالن وزارت صمت اعــالم کردند که 
دلیل گرانی قیمت مرغ در بازار کمبود اســت و 
وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند به اندازه کافی 

تأمین کند.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل گرانی کاالهای اساسی گفت: 
برای توزیع عادالنه کاالهای اساســی یارانه ای، الزم 
است توزیع براساس کدملی سرپرست خانوار انجام 
شود.حسین هرورانی، کارشناس مرکز پژوهش های 
مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه رهبر 
انقالب درباره گرانی ها و راهکارهای مقابله با آن گفت: 
جلوگیری از گرانی کاال، چند پایه اصلی دارد که باید 
هر سه در نظر گرفته شود این پایه ها عبارتند از تأمین 
)قیمت گذاری(، توزیع و نظــارت. در زمینه قیمت 
گذاری، با وجــود اینکه دولــت ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
واردکنندگان کاالهای اساســی می دهــد اما کاال با 
قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده 
نمی رسد و با این رانتی که توزیع می شود تولید کننده و 

مصرف کننده هردو آسیب می بیند.
وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ۹۹ از بین ۶۰۰۰ 
واحد تولیدی مرغداری، ۸۰۰ واحد تعطیل شــده 
است. دلیلش است که نهاده های دامی با قیمت مبنای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی رسد و اگر 
فرد بخواهد نهاده را از بازار آزاد بخرد قیمت تمام شده 

تولید بسیار فراتر از نرخ مصوب دولتی می رود.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، عنوان 
کرد: وقتی بازار دو نرخی می شود و زمانی که سیاست 
گذار می خواهد با عرضه به میزان 1۰ درصد از کل نیاز، 
1۰۰ درصد نیاز را مرتفع کند طبیعتاً کاال به شدت 
وابسته به قیمت بازار می شود و زمانی که مصرف کننده 
از قیمت آینده خبر ندارد به جــای نیاز عادی خود، 

تالش می کند خرید احتیاطی انجام دهد و تا جایی که 
می تواند ذخیره سازی کند. بنابراین یک تقاضای کاذب 
شکل می گیرد که تولید کننده و مصرف کننده سودی 
از آن نمی برند و صرفاً چند واسطه گر و سودجو منتفع 
می شود. در زمینه قیمت گذاری با توجه به اینکه دولت 
اعالم کرده تا ۶ ماه آینده تخصیص ارز ترجیحی را ادامه 
می دهد و مجلس نیز از افزایش قیمت ها ترس دارد، به 

نظر می رسد در کوتاه مدت نمی توان کاری انجام داد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در مقابله با گرانی 
کاال، گفت: حدود ۴۰ هزار بــازرس و ۸۸۰۰ اتحادیه 
که هر کدام حداقــل ۲ یا ۳ بازرس دارند در کشــور 
وجود دارد که باید به آن، آمار بازرس های افتخاری و 

گزارش های مردمی را نیز اضافه کرد.
هرورانی با بیان اینکه اگر بتوانیم موضوع نظارت را حل 
کنیم ۷۰ درصد موضوع گرانی حل می شــود، اظهار 
داشــت: در قانون بودجه ۹۹ نیز چند هزار میلیارد 
تومان برای موضوع نظارت کنار گذاشــتند که تنها 
رقمی که بــرای وزارت صمت در کنــار درآمدهای 
اختصاصی )کشف گران فروشی و …( در نظر گرفته 
شده ۷۸۰ میلیارد تومان است اما این بودجه بازدهی 
کافی را ندارد. وی گفت: در حوزه نظارت، در وهله اول 
باید پتانسیل مردم را فعال کنیم اما نکته ای که اهمیت 
دارد این است که برخوردها باید قاطع باشد تا مردم از 
اطالع دادن دلسرد نشوند. در موضوع قاچاق موضوعی 
تحت عنوان حق الکشف وجود دارد و هر دستگاهی که 
کاالی قاچاق را کشف کند درصدی از ارزش آن کاال را 

از آن خود می کند.

تداوم روند نزولی

قيمت برخی خودروها کف بازار کمتر از کارخانه شد

نظارت ضعيف است

کاالهای اساسی براساس کدملی سرپرست خانوار توزیع شود

توليد روزانه 7۵۰۰ تن مرغ در كشور

گرانی مرغ در عين توليد مازاد بر مصرف

توزیع سيب و پرتقال تنظيم بازار در 26۰ نقطه تهران

عرضه سيب و پرتقال با قيمتی کمتر از 12 هزار تومان
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طبق گزارش ساالنه ابرآروان
قطعی اينترنت در ســال 99 به كمتر از يك دهم 

درصد و اختالل اينترنت به ۵ درصد كل سال رسيد
برخالف سال ۹۸ که سال بی اینترنتی بود، سال ۹۹ به واسطه وجود کرونا، 
قرنطینه و دورکاری سالی پر اینترنت برای ایرانی ها به شمار می آید. گزارش 
سامانه رادار ابر آروان نشان می دهد که در ســال ۹۹ کمتر از ۱/۰ درصد 
قطعی اینترنت رخ داده است. همچنین زیرساخت اینترنت کشور ۵ درصد 
از کل سال با اختالل همراه بوده است. ابر آروان ارائه دهنده خدمات ابری 
در کشور و خارج از کشور، در پایان ســال ۹۹ گزراشی را منتشر کرده که 
در آن به بررسی وضعیت این شرکت در سال ۹۹ و همچنین رشد و رکود 
کسب وکار های آنالین پرداخته اســت که در ادامه به بررسی این گزارش 
می پردازیم.سال ۱۳۹۹ با کرونا و نوسانات اقتصادی متفاوت تر از همیشه 
پیش رفت؛ برخی کسب وکارهای آنالین با تداوم رکود، سالی بسیار دشوار 
را پشت سر گذاشتند و برخی دیگر با توجه به افزایش نیازمندی های آنالین 
و تغییر رفتار کاربران به رشــد دو تا ۱۰ برابری رســیدند. در این میان ابر 
آروان در دسته کســب وکار های اینترنتی قرار داشت که با توجه به بیشتر 
شدن نیاز مردم و سایر کسب وکار ها به اینتنرت و خدمات اینترنتی رشد 
قابل توجهی را تجربه کرد. رشــد تعداد مشتریان این شرکت در سال ۹۹ 
نزدیک به دو برابر بوده و به ۶۵ هزار نفر رسیده است. این درحالی است که 
۸۵ درصد مشتریان ابر آروان از حداقل یکی از خدمات رایگان ابری آروان 
استفاده می کنند. آروان در بازار بین المللی هم موفقیت های چشمگیری 
داشته و عالوه بر عبور تعداد مشتریان خارجی از مرز ۵ هزار نفر، توانست به 
رتبه هشتم پراستفاده ترین CDN جهانی دست پیدا کند.افزیش تعداد 
مشتریان و همچنین توسعه خدمات نیازمند توسعه زیرساخت کسب وکار 
برای ارائه بهتر خدمات اســت. ابر آروان هم در همین راستا ۴ پاپ سایت 
جدید در داخل کشور و ۱۳ پاپ سایت  جدید در خارج از کشور راه اندازی 
کرده است. مجموع پاپ ســایت های ابرآروان در حال حاضر بیش از ۴۰ 
پاپ سایت در نقاط مهم ایران و جهان اســت. ابر آروان همچنین توانست 
در سال ۹۹ با تاخیر چند ماهه بابت مشــکالت تامین سخت افزار، اولین 
دیتاسنتر اختصاصی خود را راه اندازی کند و به مرحله بهره برداری برساند. 
عالوه بر تمامی موارد یاد شده، ابر آروان منابع زیرساختی خود را در منطقه 
تهران در سه دیتاسنتر فروغ، ســیمین و بامداد توسعه داده تا پاسخگوی 
منابع مورد نیاز مشتریانش باشد.توسعه زیرساخت های ابری آروان تنها به 
پایتخت محدود نمی شود و این شرکت قصد دارد در سال آینده ۵ دیتاسنتر  
دیگر با نام های شهریار، سهراب، سعدی، نیما و قیصر در شهر های تبریز، 
اصفهان، شــیراز، پردیس و اهواز راه اندازی کند.همانطور که کرونا باعث 
دورکاری بسیاری از شرکت ها در سال ۹۹ شد، ابر آروان هم این سال را با 
تجربه دورکاری پشت سر گذاشت. تجربه مثبت دورکاری برای آروانی ها 
امکان جذب نیرو از سایر شهرهای کشور را نیز فراهم کرد و از طرفی برخی 
از نیروهای ابر آروان به شهر های خودمهاجرت معکوس کردند. آنطور که 
در این گزارش آمده اکنون ابر آروان از شهر های رشــت، اهواز، اصفهان، 
شیراز، سنندج، آمل، الر، سبزوار، یزد، مشهد و ارومیه نیروی دورکار دارد.

جشنواره مجازی نوروز 1400 راه اندازی شد
سامانه جشنواره مجازی صنوف )e-sonoof.ir( توسط مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان  های صنفی 

کشور رسماً راه اندازی شد.
به اطالع فروشگاه  های اینترنتی دارای سکوی فروش )پلتفرم  ها( می  رساند 
با عنایت به مشکالت و محدودیت  های ناشــی از بیماری کرونا و در اجرای 
مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در انجام تکالیف ذاتــی و قانونی خود مبنی بر توســعه کاربردهای تجارت 
الکترونیکی، با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان  های صنفی 
کشور اقدام به طراحی و پیاده  سازی سامانه ای-صنوف )e-sonoof.ir( به 
منظور تسریع و تسهیل در اتصال واحدهای صنفی سنتی به فروشگاه  های 
اینترنتی دارای سکوی فروش نموده اســت.در این سامانه، ضمن نمایش و 
معرفی فروشــگاه  های اینترنتی عضو برای واحدهای صنفی و عموم مردم، 
امکان انتخاب و اتصال واحدهای صنفی مشارکت  کننده به فروشگاه  های 
اینترنتی مذکــور وجود دارد. همچنین امکان جســتجو و انتخاب گروهی 
واحدهای صنفی دارای پروانه کســب معتبر بر اســاس نام واحد، رســته 
فعالیت، استان، شهرستان و یا بخشی از نشانی وجود داشته و فروشگاه  های 
اینترنتی مذکور می  توانند متن پیامک معرفی مورد نظر خود را پس از تأیید 
کارشناسان سامانه، از طریق پنل پیامکی سامانه به واحدهای صنفی مورد 

نظر ارسال نمایند.
شرایط فروشگاه  های اینترنتی برای شــرکت در جشنواره به شرح ذیل می 

باشد:
– رعایت مقررات عمومی از جمله قانون تجارت الکترونیکی، آیین  نامه ها و 
دستورالعمل  های مربوط و همچنین شیوه  نامه های بهداشتی مرتبط با بسته 

 بندی و ارسال سفارشات
– دارا بودن ســکوی فروش اینترنتی با امکان معرفی یا عرضه کاال/ خدمت 
توسط واحدهای صنفی شــامل هر یک از انواع سکوهای درج آگهی، غرفه 

 سازی یا فروشگاه  سازی
– ایجاد صفحه ویژه )Landing( برای واحدهای صنفی معرفی  شــده از 

جشنواره مجازی
– نمایش بنرهای مناسبتی جشنواره در صفحه اول فروشگاه )از جمله بنر 

جشنواره نوروز ۱۴۰۰(
– تخفیف حداقل ۲۰ درصدی در کمیسیون فروش اینترنتی برای واحدهای 

صنفی معرفی  شده از جشنواره مجازی

شورای نگهبان افزايش حق السهم اپراتورها پس از 
پايان مدت قراردادشان را تاييد كرد

شورای نگهبان افزایش حق السهم اپراتورها به میزان ۱۰ درصد پس از پایان 
مدت قراردادشان را تایید کرد. پیشتر شورای نگهبان، با افزایش حق السهم 
اپراتورها به میزان ۱۰ درصد موافقت نکرده بود و این مصوبه مجلس را برای 
رفع ابهام به مجلس بازگرداند. حال شورای نگهبان با تغییرات اعمال شده 
از سوی مجلس موافقت کرده است و آن را تایید کرد. نمایندگان مجلس در 
صحن علنی امروز )۲۶ اسفندماه( برای بار دوم گزارش کمیسیون تلفیق 
مجلس درخصوص اصالح الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ را جهت تامین نظر 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند. در ایرادهای گرفته شده از شورای 
نگهبان در دور دوم، بند )ی( تبصره ۶ مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق 
السهم دولت از درآمد اپراتورها وجود نداشت و به این معناست که شورای 
نگهبان با اصالحیه مجلس موافقت کرده اســت.طبق قانون بودجه سال 
۱۴۰۰  حق االمتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ۱۰درصد افزایش یافته 
و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست 

و نه هزار و سیصد میلیارد ریال نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

اخبار

رییس مرکز ملی فضای مجازی: به دنبال تمرکز اطالعات در یک جا نیستیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده و اطالعات بسیار مهم است، به همین دلیل به دنبال تمرکز اطالعات در یک جا نیستیم و آن را زیان خالص می دانیم.

روزهای ۶۰ هــزار دالری 
شــدن بیــت کویــن در 
حالی سوســوی این بازار 
به ســرمایه گذاران است 
که کالهبــرداران هم از پا 
ننشسته اند و به دنبال ماهی مرده می گردند. در این 
میان متأسفانه کالهبرداران با تبلیغات گسترده در 
فضای مجازی مخاطب را مجاب به سرمایه گذاری و 
همکاری با شرکت های صوری و غیرمجاز می کنند. 
جــوالن کالهبــرداران در گروه هــای تلگرامی و 
زیرمجموعه گیری در بازاریابی هرمی هم همزمان 

به شدت افزایش یافته است. 

در ماه هــای اخیر و در پی افزایــش قیمت جهانی 
رمزارزها، اســتقبال از فرآیند اســتخراج و معامله 
انواع رمزارزها به شدت افزایش یافته است. با وجود 
اظهارات و گمانه زنی های ضد و نقیض درباره نقش 
آینده رمزارزها در مبادالت اقتصادی، شکل گیری 
رفتار هیجانی در مواجهه با پدیــده رمزارزها قابل 

تأمل و نگران کننده است.
رفتاری که برخی آن را مشابه هیجانات نیمه نخست 
ســال جاری در بازار بورس می داننــد؛ هیجاناتی 
کارشناسان بارها نسبت به آنکه منجر به ورود بدون 
دانش الزم به این بازار پرریســک و کمتر شناخته 

شده هشدار داده اند.
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، ترفند 
کالهبرداران برای اغوای سرمایه گذاران رمزارزها 

را بررسی می کند. 

بازار  كالهبرداری و شركت های صوری در قالب رمزارزها داغ است

افزایش  مالباختگان  بازار   رمزارز

جوالن کالهبرداران رمزارز در گروه های تلگرامی 
سپهر محمدی، رئیس انجمن بالکچین ایران

در پی افزایش ریسک صرافی های داخلی رمزارز یک سری گروه های تلگرامی زیرزمینی برای مبادالت رمزارز ایجاد شده است. در این گروه ها مبادالت بسیار خطرناک تر است زیرا بدون احراز هویت خریدار انجام می شود و امکان 
سرقت دارایی ها وجود دارد. پلیس فتا هم بسیار نگران این موضوع است. 

به دلیل اینکه خطرات صرافی های رسمی باال رفته، خریداران و فروشندگان در این گروه ها خرید و فروش می کنند و شما خریدار را نمی شناسید. رمزارز به حساب فروشنده منتقل می شود و او به راحتی با پاک کردن اکانت، دست 
شما را در پوست گردو می گذارد.. وقتی رگوالتور کوتاهی می کند و مسئولیت های خود را به موقع انجام نمی دهد و با پاک کردن صورت مساله با موضوع برخورد می کند این بال به سر مردم می آید. 

طبیعتا از زمانی که صرافی های داخلی مورد هجمه قرار گرفته اند، خطرات این حوزه برای سرمایه گذاران داخلی بیشتر شده است. این در حالی است که هیچ قانونی علیه صرافی های رمزارزی نداریم و متاسفانه فضاسازی هایی 
که شده، صرفا فضاسازی است. مواردی به ما گزارش شده که دارایی فرد از بین رفته و قوه قضائیه پیگیری نکرده است. اما این خالف قوانین کشور است به این دلیل که دارایی رمزارز توسط هیات وزیران به رسمیت شناخته شده و 
از جهت فقهی و قانونی مال است و اگر سرقت شود، قوه قضائیه موظف است احقاق حقوق مالباخته را انجام بدهد. بنابراین قوه قضایه مسئول است و قضاتی که در این زمینه چنین اظهاری داشتند، مخالف قوانین موضوع اظهار نظر 
کرده اند چون در مالیت رمزارزها شکی نیست و به عنوان یک نمونه مشخص استخراج رمزارزها صنعت شناخته شده و مبادالت بین المللی کشور با مجوز بانک مرکزی از طریق رمزارزها می تواند انجام شود. این یک شاهد قوی 

است که رمزارزها مال هستند و سرقت آنها سرقت مال غیر خواهد بود. پس برداشتی که برخی از قضات در این زمینه کرده اند برداشت ناصحیحی است و خالف بسیاری از آیین نامه ها و مقررات حوزه رمزارز است. 
اخیرا انجمن یک لیستی از کلیه قوانین کشور که در زمینه رمزارزها، استخراج آنها، تبادل و تامین مالی جمعی و موارد مربوط به افشای اطالعات و محیط آزمون است و توسط نهادهای مختلف بانک مرکزی، مجلس و.. وضع شده 

را جمع آوری کرده و در سایت قرار داده است و از کسانی که مشکل دارند دعوت می کنم که این قوانین را مطالعه کنند و با توجه به این قوانین با قضات و... برخورد کنند.
وقتی رمزارز در اختیار ایرانیان باشد، می شود تصور کرد که در داخل کشور است ولی وقتی به صرافی رمزارزی که خارجی است، می رود در واقع خروج ســرمایه از کشور می توان قلمداد کرد. لذا وقتی از صرافی ایرانی سرمایه 
خارج می شود و به صرافی خارجی می رود این خروج از کشور قلمداد کرد و ریسک هایی که دارد طبیعتا تمام ریسک هایی که صرافی های خارجی دارند را دارد. با مساله تحریم ها، امکان هک صرافی ها، مسدود کردن حساب 

ها و رصد حساب های ایرانی وجود دارد زیرا صرافی های خارجی که اگر بفهمند سرمایه گذاران با اکسچنج های ایرانی در ارتباط بودند حساب ها را مسدود می کنند. اینها تمام امکاناتی است که ممکن است به وقوع بپیوندند. 

هشدار نسبت به افزایش دسیسه های پانزی در رمزارزها
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران 

»اصل سرمایه ترسوست« همان تلنگری است که باعث شد در هفته های اخیر با دستور شاپرک به پرداخت یارها مبنی بر مسدود شدن آنها در صورت معامالت بیت کوینی، سرمایه ها از حساب های شخصی یا کیف پول های 
رمزارزی در صرافی های آنالین رمزارزی خارج و به بازارهای دیگر در داخل و یا صرافی های خارجی رمزارز منتقل شود؛ ولی میزان سرمایه خارج شده، رقم غیرقابل پیش بینی و غیرقابل برآورد است. در این میان بازار حدس و 

گمان داغ است؛ ولی اینکه این سرمایه به کجا انتقال پیدا کرده، طبیعتا هیچ کسی نمی تواند با قطعیت اعالم کند که به خارج از کشور رفته یا در داخل به بازارهای مالی دیگر کوچ کرده است.
آنچه سوای میزان خروج پول از صرافی های آنالین حائز اهمیت است، این است که حتی اگر یک دالر هم به صرافی های خارجی منتقل شده باشد خروج سرمایه از کشور است. نباید اجازه دهیم یک دالر از کشور خارج شود. با 
دستور و محدودیت نمی توان جلوی خروج سرمایه از کشور را گرفت. این در حالی است که با قوانین لحظه ای و موضع گیری لحظه ای مسئوالن، امنیت سرمایه گذاری در فناوری های نوین باالخص رمزارز از بین رفته و این موضوع 

بر بازارهای دیگر هم تاثیرگذار است. مسئوالن با تصمیمات خلق الساعه کشور را از عواید و منافع صنعت رمزارز محروم کرده اند. 
نکته دیگر این است که روش و طرز بسیاری از برخورد نهادهای مسئول با رمزارزها و فناوری های نوین تاکنون منطبق با ماهیت و جنس این فناوری ها نبوده است. 

دستور شاپرک به پرداخت یارها مبنی بر ممنوعیت معامله رمزارز هیچ ربطی به قانونی یا غیرقانونی بودن خرید و فروش رمزارز در کشور ندارد. این بیانیه به این موضوع اشاره می کند که بهره گیری از درگاه های پرداخت و امکانات 
پرداخت یاری برای هر نوع کاربری مغایر با کاربری ثبت شده در درخواست ثبت نام قانونی نیست. 

نکته منفی در این دستور، ذکر فعالیت تبادل رمزارزها در کنار فعالیت های خالف اخالق و خالف شأن جامعه مانند قمار است. اینهاست که دردآور است و نوع نگارش این نامه جای تاسف دارد. 
درگاه پرداخت قانونا به این صنعت اختصاص داده نشده و اختصاص درگاه پرداخت از قوانین و قواعد به خصوصی پیروی می کند. در واقع در خأل قانونی درگاه های پرداخت صرافی های آنالین به این نوع پرداخت ها روی آوردند.  
با افزایش قیمت رمزارزها تقاضا برای آنها افزایش یافته و بســیاری از افراد سعی می کنند در حال حاضر با ترسی که با ممنوعیت پرداخت یارها در مردم ایجاد شــده و همچنین رعب و وحشتی که در بازار سرمایه شکل گرفته، 
مسیرهای غیرقانونی و سیاه را ایجاد و از شرایط موجود سوءاستفاده کنند. خطر دومی که بسیار خطرناک تر از این خطر است، موضوع شکل گرفتن بازاریابی های هرمی روی بستر رمزارزهاست که بسیار شایع شده و با شدت و 
حدت در حال رشد است. بازاریابی های هرمی بدون ایجاد ارزش افزوده یک خطر است که بایستی متولیان امر به این نکته توجه کنند. ما در انجمن بالکچین ابزاری نداریم که اقدامی کنیم و تنها می توانیم نسبت به آن اخطار 
بدهیم. زیرمجموعه گیری و شکل گیری حرکت ها و بازاریابی های هرمی و پانزی در سطح جامعه شایع شده و بسیار شــدید رو به رشد است و همه کسانی که وارد این عرصه می شوند، شک نکنند که مال باخته خواهند بود یا 

باعث خسارت به نزدیکانشان می شوند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله
   علیرضا عباسي، کارشناس اقتصادي

عده اي پیوستن به FATF را در تنگناي ناچاري 
بین المللي فرصت مناســبي براي کشــور براي 
رفع تحریــم ها مي داننــد و عده اي پیوســتن 
 فوري و آنــي به این قــرارداد بین المللــي را به 
ضرر اقتصاد ایران در شرایط تحریم حداکثري مي 
دانند. در این یادداشت تالش در انعکاس نظرات 
موافقین و مخالفین و بــراي واکاوي دغدغه هاي 
همه طرف هاي تایید و تصویب این مســاله است 
که سال هاســت مورد نقد و بررسي هاي فراواني 

قرار گرفته است . 

مزایاي پیوســتن به FATF از نگاه 
موافقین:

۱- موجب خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه 
اقدام مالــي و رفع اتهام تامین مالي تروریســم و 
پولشویي در فضاي رســانه اي بین المللي علیه 

ایران مي شود. 
۲- موجــب ایجــاد امکان اســتفاده گســترده 
ایران از ابزارهــاي مالي بین المللــي و اعتبارات 
 و وام هــاي ارزان نهادهــاي مالي بیــن المللي

 مي شود.
۳- راه ورود ســرمایه گذاري هــاي خارجي به 
بــازار پــول و ســرمایه ایــران را باز مــي کند 
. در واقع بــدون امضاي FATF براي همیشــه 
باید انتظــار جذب ســرمایه گــذاري خارجي 
 و رشــد مثبــت و بــاالي اقتصــادي را کنــار

 بگذاریم. 
۴- موجــب انتقــال روندهاي شــفاف ســازي 
مالي بیــن المللي و امــکان اســتقرار و اصالح 
اســتانداردهاي بیــن المللــي سیســتم هاي 
حســابداري مالیاتي، حسابرسي و شفافیت مالي 
 را به جریان هاي پولي و مالي داخل کشور فراهم 

مي کند . 
۵- یکــي از موانع و بهانه هاي رفــع تحریم هاي 
بانک مرکزي و دســتیابي به منابــع ارزي بلوکه 

 شــده ایران در بانک هــاي خارجــي را فراهم
 مي کند.

۶- هزینه حداقل ۱۰ درصدي تبادالت مالي و دور 
زدن تحریم ها را در صرافي هاي دوبي و ترکیه و 
سایر کشــورها را کاهش مي دهد و امکان حواله 
مستقیم ارز توسط صرافي ها و بانک هاي ایراني 

را فراهم مي کند.
 در حالیکه هم اکنون حتي حواله یک ارز خارجي 
هم به صورت مستقیم و توسط بانک ها و صرافي 

ها به هر نقطه اي در دنیا وجود دارد.
٧- زمینه حضور شــعب بانک هــاي خارجي و 
یا ســرمایه گــذاري خارجــي در بانــک هاي 
ایراني و تاســیس شــعب بانک ها و موسســات 
 پولــي و مالــي ایــران در خــارج از کشــور را 

فراهم مي کند .
۸- با مهر تایید بیــن المللي بر شــفافیت مالي 
نظام مالي و پولي ایران و تایید ســاز و کار جهاني 
نظارت بر تراکنش هاي پولي، ریسک هاي مرتبط 
اعتباري با سرمایه گذاري در ایران کاهش یافته 
و زمینــه کاهش هزینــه هاي بیمه هــاي بین 
 المللي و افزایش ضرائب اطمینــان ملي اقتصاد

 ایران فراهم مي شود.
۹- فرصت برون رفت از بن بســت فعلي در انجام 
تجارت قانوني و صادرات و واردات کاال و بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیري از امکان 
تامین مالي قاچاق کاال و خروج سرمایه از کشور 
را به دلیل رصد کردن گام هاي چندگانه نظارتي 
در کلیه روندهاي جابجایي و انتقال پول را فراهم 

مي کند.
۱۰- فرصت جهاني شدن اقتصاد ایران و پیوستن 
به پیمان هاي بي شمار تجاري و اقتصادي دنیا از 
جمله سازمان تجارت جهاني و عضویت سازنده و 
فعال در بازسازي اقتصاد جنگ زده خاورمیانه را 

فراهم مي کند.
۱۱- در حال حاضر حتي برخي هــم پیمانان یا 

کشــورهاي بي طرف مانند چین و روسیه هم به 
بهانه FATF از همکاري ســازنده در تبادل کاال 
و ارز با ایران خودداري مي کنند و در این صورت 
امکان کلیه مبادالت تجاري و اقتصادي کشور از 

بین مي رود .
۱۲- موضوع ارائه اطالعات شفاف مالي و یا اشراف 
اطالعاتي مالي مطرح نیست و توصیه هاي گروه 
ویژه براي اقدام مالي صرفا مبتني بر قوانین داخلي 
کشــورها و تفاهم نامه هاي بین المللي اســت و 
موجب افشــاي گســترده اطالعات مالي کشور 

نمي شود. 

معایب پیوستن ایران به FATF از نگاه 
مخالفین 

۱- شفاف شدن نظام مالي ایران در زمان برقراري 
تحریم ها موجب شناســایي کانال هاي دور زدن 
تحریم ها و ایجاد ضرر و زیان بیشــتر براي کشور 
در همین اندک تجارت باقي مانده کشور و فشار 
اقتصادي و زیان هنگفت کشور در حساس ترین 

روزها مي شود. 
۲- پیوســتن ایــران بــه FATF موجــب از 
دســت رفتن یکــي از برگ هــاي برنــده ایران 
 در مذاکــرات خارجــي احتمالــي پیــش رو 

مي شود . 
۳- امــکان حمایــت از محورهــاي مقاومــت 
در مقابــل زیاده خواهــي و قــدرت طلبي رقبا 
در زمیــن بحــران زده خاورمیانه را از کشــور 
مي گیــرد ۴- بســیاري از کشــورها هنــوز به 
عنوان اعضاي ناظــر در این پیمــان بین المللي 
هســتند و چه ضرورتي دارد ایــران تمامي این 
 توصیه هــا را مانند کشــورهاي غیــر تحریمي

 بپذیرد.
۵- آمریکا در بلندمدت مي تواند با شناسایي همه 
کانال هاي بین المللي و داخلي پولي و مالي ایران 
زمینه نفوذ و تحت فشــار قراردادن ایران را براي 

امتیازات دیگر سیاسي و امنیتي فراهم مي کند.
۶- ممکن اســت ابزارهاي نظارتي و ســاز و کار 
این سیســتم مالي به کشــورهاي دیگر حداقل 
نظارت و ســختگیري را داشــته باشــد و براي 
ایران حداکثر ســخت گیري و کنتــرل و نظارت 
و یا بهانه جویي را داشــته باشــد و خود تبدیل 
 بــه معضلي براي اقتصــاد و دردســرهاي آینده

 مالي ایران شود.
٧- ممکــن اســت با اشــراف کامــل اطالعاتي 
راه پــروژه نفــوذ بــه اقتصــاد ایــران و صحنه 
سیاســت ایران با شناســایي کلیه منابع مالي و 
ارتباطات اقتصــادي بخش خصوصــي و دولت 
 و نقاط آســیب پذیر سیســتم اقتصادي کشور 

شناسایي و رصد شود. 
۸- یکــی از انتقــادات وارد شــده بــر تعامل با 
گروه اقدام مالی این اســت که ایــران، با اجرای 
اســتانداردهای گروه اقدام مالــی مکلف خواهد 
شــد که قطعنامه های تحریمی ســازمان ملل 
 متحد علیــه خــود را اجــرا نماید و دســت به

 خود تحریمي بزند!.
این یادداشــت صرفا با عنوان برشمردن معایب 
و مزایاي پیوســتن به این ســازو کار بین المللي 
و با بررســي و دقت در نظرات کارشناسان و ابراز 
نظرات سیاسي و اقتصادي سیاست گذاران نگارش 
و تالیف شــده اســت و نگارنده خود از ابراز نظر 
موافق یــا مخالف در این یادداشــت اجتناب مي 
کند اما به نظر مي رسد تعامل با گروه ویژه اقدام 
مالی، ضرورتی است که مســتقل از بحث برجام 
و دولت کنونی و آتي اســت و آخر اینکه در حال 
حاضر ۱۹۸ کشــور، پذیرفته اند که توصیه های 
گروه اقدام مالی را اجرا کنند و توصیه این اســت 
کــه مصلحت جویــان و مصلحت اندیشــان هر 
چه ســریع تر به یکي از موانع بزرگ رفع تحریم 
که مورد بهانه جویي غرب و شــرق قــرار گرفته 
اســت خاتمه دهند و یکي از موانع ســاختاري و 
 بلندمدت توسعه و پیشرفت اقتصادي کشور و رفع 

تحریم ها را از میان بردارند.

FATF  مزايا و معايب پيوستن به


