
بیش از یک میلیون نفر ساعت در نظام بانکی کشور به 
منظور فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای اجرای 
قانون جدید چک زمان صرف شده است.بانک مرکزی 
اعالم کرد: همانگونه که پیش از این اعالم شده اجرای 
قانون جدید چک در نظــام بانکی کشــور از ابتدای 
فروردین ماه سال ۱۴۰۰ الزامی است. این الزام نیازمند 
اقدامات وسیع و تدارکات فراوانی در بخش های مختلف 
از جمله بخش زیرساخت های فنی و فناوری بود که با 
هماهنگی های گسترده و تالش فراوان تمام بانک ها و 
مؤسسات اعتباری و شــبکه پرداخت کشور به خوبی 

انجام شده و در حال تکمیل است.
بر این اساس، تشریح گوشه ای از زمان و انرژی صرف 

شده برای فراهم آوردن تجهیزات و زیرساخت های الزم 
برای اجرای این قانون می تواند گســتردگی و اهمیت 
این دســتاورد بزرگ نظام بانکی را نشان دهد. در این 
راســتا ، در حدود ۵۰ هزار نفر ســاعت برای اجرایی 
شدن قانون چک، تنها از ســوی این بانک و در حدود 
۱۳۰ هزار نفرساعت از ســوی شرکت های تابعه بانک 
مرکزی صرف شده اســت.عالوه بر آن، از سال ۹۸ تا 
پایان ســال۹۹، بیش از ۸۵۰ هزار نفرساعت از سوی 
شبکه بانکی کشور صرف پیاده سازی سامانه ها، تجهیز 
درگاه های بانکی و شعب به سامانه صیاد و آموزش به 
کارمندان و مشتریان شده اســت.در کنار مواردی که 
پیشتر به آنها اشاره شد، تهیه ساعت ها فیلم آموزشی 

درباره کارکردهای سامانه صیاد از جمله بیش از ۳۰۰ 
ساعت برنامه در شبکه های مختلف صداوسیما، برنامه 
های آموزش به شــعب بانکــی و نیز برگــزاری مانور 
آزمایشی – آموزشی به وسیله کارکنان شعب سراسر 
کشور در اسفند ماه سال گذشته از دیگر اقدامات انجام 
شده در این خصوص بوده است که مجموعاً میزان کار 
صرف شــده در این پروژه عظیم ملی را به بیش از یک 
میلیون نفرساعت رسانده اســت.در بازه زمانی هفتم 
تا پایان فروردین ســال ۱۴۰۰ و بعد از اجرایی شدن 
قانون جدید چک، تعداد برگ چک های صادر شده و 
تخصیص داده شده در سامانه صیاد به متقاضیان دسته 

چک، بیش از ۱۳میلیون برگ بوده است.

براســاس گزارش ارائه شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( گویا قرار اســت این سازمان 
وعده یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال 
۱۳۹۹ را برای امســال محقق کند. در اهم برنامه های 
وزارت صمت برای تولید این تعداد خودرو ســواری و 
وانت و همچنین افزایــش ۷۹ درصدی تولید اتوبوس، 
مینی بوس و ون هدفگذاری شــده اســت.برنامه های 
وزارت صمت در ســال جاری در هفت محور توسعه، 
تولید و تعمیق ســاخت داخل بــا ۱۳ برنامه، مدیریت 
واردات و توســعه صادرات غیرنفتی با شــش برنامه،  
توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن 
با چهار برنامه،  توسعه فناوری و محصوالت دانش بنیان 

با چهار برنامه، مدیریت بازار و ســاماندهی لجستیک 
تجاری با پنج برنامه،  بهبود فضای کســب و کار و مانع 
زدایی از فرایند تولید به سه برنامه و تأمین منابع مالی و 
توسعه سرمایه گذاری با پنج برنامه تقسیم شده است.

طی برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال "تولید، 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها" هدف گذاری شده است 
که امسال میزان تولید انواع سواری  وانت از ۹۸۴ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه تولید شده طی سال ۱۳۹۹ فراتر رود و 
به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. چنانچه این 
وعده طی ســال جاری محقق شــود، ۲۵ درصد رشد 
تولید در این حــوزه رقم خواهــد خورد.این در حالی 
است که وزارت صمت از خودروسازان توقع داشت در 

سال ۱۳۹۹ به ظرفیت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
دســتگاه برســند اما همانطور که آمار نشان می دهد، 
در ســالی که شــعار جهش تولید را پیش می کشید، 
تعداد خودروهای ســواری به یک میلیون دســتگاه 
هم نرســید؛ لذا وزارت صمت چندان توقــع خود را از 
خودروسازان باال نبرده و همچنان به همان وعده ۱.۲ 
میلیون دستگاهی سال گذشته راضی است.همچنین 
برای سال جاری )۱۴۰۰( وزارتخانه مذکور برنامه ریزی 
کرده اســت که جهش ۷۹ درصــدی را در تولید انواع 
اتوبوس، مینی بوس و ون رقم بزند و میزان تولید آن ها را 
 از ۱۸۷۳ دستگاه در سال گذشته به ۸۹۶۸ هزار دستگاه

 برساند. 

ســامانه نیما در فروردین ۱۴۰۰ شاهد عرضه 
 ۴.۸ میلیــارد دالر به صورت حوالــه ارزی بوده

 است.
به گزارش ایسنا، در فروردین امسال ۴.۸ میلیارد 
دالر به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان 
و به ارزهای مختلف در ســامانه نیما عرضه شد 
که از این میزان، حدود ۱.۳ میلیارد دالر معامله 

شده است.
بر اســاس معامالت انجام شده، میانگین موزون 
نرخ معامالت دالری ۲۲ هزار و ۹۳۵ تومان بوده 

اســت.همچنین، طی امروز )۸ اردیبهشت( هم 
۲۶۴ میلیون دالر عرضه به صورت حواله ارزی 
توســط صادرکنندگان در بــازار ثانویه )نیما( 
صورت گرفته اســت، که از این میزان، مجموع 
معامالت انجام شده در بازار ثانویه ۱۰۳ میلیون 

دالر بوده است.
بــر اســاس معامــالت انجام شــده، میانگین 
مــوزون نــرخ معامــالت دالری در روز 
 جــاری ۲۲ هــزار و ۵۸۵ تومــان بــوده

 است.

تجارت ایران با اتحادیه اوراســیا در ســال ۹۹ 
معادل ۲.۱ میلیارد دالر بود که نسبت به سال ۹۸ 

با کاهش حدود ۱۱ درصدی همراه بوده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، تجارت کاالیی 
بدون نفت خام ایران با اتحادیه اوراسیا در سال 
۱۳۹۹ معادل ۲.۱ میلیــارد دالر بوده که حدود 
یک میلیارد دالر آن واردات ایران از این اتحادیه 
و ۱.۱ میلیارد دالر آن نیز صادرات ایران به این 
کشــورها بوده اســت.تجارت ایران با اتحادیه 
اوراسیا در سال ۱۳۹۹ نســبت به سال ۱۳۹۸ 

با کاهش حــدود ۱۱ درصدی همــراه بوده که 
حدود ۲ واحد درصد آن ناشــی از افت صادرات 
)۴ درصدی( و ۹ واحد درصد آن ناشــی از افت 
واردات )۱۶.۵ درصدی( بوده است. کاهش توأم 
صادرات و واردات در این سال را می توان ناشی از 
بحران کووید -۱۹ دانست.ارزش صادرات ایران 
به اتحادیه اوراسیا در فهرست اقالم موافقتنامه، 
بیش از ۲۵۶ میلیون دالر بوده که قریب به ۲۵ 
درصد از کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در 

سال ۱۳۹۹ را تشکیل می  دهد.

شــرکت بی ام دبلیو )BMW( پس از ماهها تالش 
برای حفظ تولید، جدیدترین خودروسازی شد که 
با مشکل کمبود تراشه و کاهش اجباری تولید روبرو 
شد.به گزارش ایسنا، سخنگوی شرکت بی ام دبلیو 
اعالم کرد این خودروســاز تولید خودروی مینی در 
کارخانه آکســفورد انگلیس را به مدت ســه روز از 
۳۰ آوریل متوقف خواهد کرد. همچنین شیفتهای 
کاری در کارخانه اش در رگنسبورگ آلمان را هفته 
جاری کاهش می دهد.بی ام دبلیــو یکی از آخرین 
خودروسازانی بود که از مشکل کمبود تراشه مصون 

مانده اســت. مشــکل کمبود جهانی تراشه امسال 
میلیاردها دالر ضــرر به درآمد خودروســازان وارد 
خواهد کرد. ایالن ماســک، مدیرعامل تسال هفته 
جاری کمبود تراشه را مشکل عظیمی خواند. شرکت 
NXP Semiconductors پیــش بینــی کرد 
تامین تراشه در کل سال ۲۰۲۱ محدود خواهد ماند 
و نسبت به ادامه محدودیتها برای صنعت خودرو در 
سال ۲۰۲۲ هشدار داد.خودروسازان از فولکس واگن 
گرفته تا فورد موتور به دلیل کمبود تراشه ناچار شده 

اند کارخانه هایشان را تعطیل کنند. 

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با کاهش مجدد شدت شیوع کرونا در آلمان، اکنون بزرگ 
ترین اقتصاد منطقه یورو و اتحادیه اروپا نسبت به چشم انداز اقتصادی خود امیدوارتر شده 
است. پتر آلتمایر- وزیر اقتصاد آلمان- در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه انتظار دارد باتوجه 
به کاهش محدودیت ها و پیش رفتن برنامه واکسیناسیون، خانوارها به تدریج از نیمه دوم 
امسال بخش بیشتری از پس انداز خود را وارد چرخه اقتصادی کنند، از برآورد دولت برای رشد 
۳.۵ درصد امسال اقتصاد کشورش خبر داد که این رقم نسبت به برآورد قبلی صورت گرفته، 
۰.۵ درصد بیشتر شده اســت.  هر چند انتظار نمی رود در کوتاه مدت بانک مرکزی آمریکا 
تمایلی به تغییر نرخ بهره داشته باشد، وضعیت بازار کار و رشد اقتصادی آمریکا نسبت به سال 
گذشته آشکارا بهبود یافته است. از سوی دیگر اما کند بودن توزیع واکسن در سطح کشورهای 
اروپایی تا جایی پیش رفته که اتحادیه اروپا از شرکت اســترا زنکا به دلیل عمل نکردن به 
تعهداتش شکایت کرده است. با توجه به شیوع موج سوم کرونا در اروپا، شاخص خوش بینی به 
اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، در ماه آوریل رشد کمتر از حد انتظار داشت.  
تشدید تنش ها با چین با توجه به وابستگی باالی تولیدکنندگان آمریکایی به واردات کاالهای 
چینی می تواند برای اقتصاد آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شود به ویژه حاال که افزایش شدید 
مخارج دولت برای مقابله با کرونا تراز مالی را به هم زده است. وانگ یی- وزیر خارجه چین در 
سخنانی خواستار احترام به حاکمیت چین شده و گفته است: دموکراسی، یک کاال مثل کوکا 
کوال نیست که توسط آمریکا تولید شود و مزه آن در همه جای جهان یکی باشد. دولت موفق 
شده است تا شمار قابل توجهی از جمعیت چین را از فقر برهاند.  شاخص مدیران خرید در 
اروپا تا پایان ماه آوریل با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۶۳.۳ واحد رسید که این رقم 
در طول ۹ ماه اخیر بی سابقه بوده است. به دنبال احیای تدریجی سطح تقاضا، رشد تولیدات 
کارخانه های اروپایی برای نهمین ماه متوالی در سطح مثبت باقی مانده که این رقم برای 

اقتصادهای بزرگ اروپایی یعنی آلمان و فرانسه قابل توجه بوده است. همچنین با رونق گرفتن 
فعالیت های تولیدی در قاره سبز، سطح اشتغال زایی بخش صنعت در اروپا به باالترین سطح 
خود از فوریه سال ۲۰۱۸ تاکنون رسیده است.  در خبری خوب برای اقتصاد آمریکا به ویژه در 
زمانی که نرخ تورم وضعیت نگران کننده ای دارد، شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری 
این کشور تا نیمه نخست ماه آوریل با ۷۷ هزار نفر کاهش نسبت به ماه قبل به ۵۴۷ هزار نفر 
رسید که این رقم، پایین ترین رقم ثبت شده طی ۱۱ ماه اخیر تاکنون محسوب می شود. طبق 
اعالم وزارت کار آمریکا، بیشترین میزان کاهش در تقاضای دریافت مزایای بیکاری مربوط به 
ایالت های نیویورک، فلوریدا، جورجیا و تگزاس بوده است.  بانک مرکزی اروپا در نشست ماه 
آوریل خود همان طور که انتظار می رفت اعالم کرد نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده فعلی 
حفظ خواهد کرد. نرخ بهره منفی ۰.۲۵ درصدی فعلی در سطح منطقه یورو، پایین ترین نرخ 
بهره ثبت شده از زمان تشکیل این منطقه پولی به شمار می رود و بانک مرکزی عالوه بر حفظ 
این نرخ، از قصد خود برای ادامه برنامه عظیم خرید اوراق قرضه خبر داده که تا مارس ۲۰۲۲ 
ادامه خواهد داشت و اعتبار تخصیص یافته به آن هم چیزی در حدود ۱.۸ تریلیون یورو است.  
کرونا کماکان روی بخش بزرگی از توان اقتصادی اروپا سایه افکنده است. در آلمان مردم در 
برلین مقابل پارلمان تجمع کردند تا نسبت به تداوم محدودیت های کرونایی و سیاست های 
سختگیرانه دولت اعتراض کنند. نتایج نظرسنجی های جدید حاکی از آن است که محبوبیت 
حزب حاکم به یکی از پایین ترین سطوح ۱۰ سال اخیر رسیده است. در انگلیس نیز بوریس 
جانسون- نخست وزیر این کشور- هشدار داده اســت که روند کاهشی شیوع کرونا در این 
کشور ممکن است به سادگی معکوس و کشور با موج سوم کرونا مواجه شود.  سناتور ارشد 
جمهوری خواه از حمایت سنا از اقدامات الزم برای بازگشت سریع تر به حالت عادی خبر داده 
و افزوده است بدون به جریان افتادن مجدد جریان سرمایه ای و اصالحات ساختاری به ویژه 

در حوزه مالیاتی، احیای رقابت پذیری کار دشواری خواهد بود. تیم اسکات همچنین ضمن 
اعتراف به پیامدهای سنگین ویروس کرونا بر عملکرد بزرگ ترین اقتصاد جهان در نیمه دوم 
سال قبل گفت: ما امسال نه تنها شاهد رشدهای دو رقمی خواهیم بود بلکه شاید نظیر آن 
طی یک قرن اخیر دیده نشده است.  جذابیت دارایی های دالری به ویژه در حالی که بانک 
مرکزی آمریکا بر سر دوراهی افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح کنونی قرار گرفته، در نظر 
معامله گران کمرنگ تر شده است. چشم انداز صعودی بودن تورم در کنار احتمال رونمایی از 
بسته های حمایتی تریلیون دالری دیگر توسط دولت بایدن از جمله دالیلی است که معامله 
گران را به این نتیجه رسانده که انتظار دالری به نیرومندی دالر سال ۲۰۱۹ در کوتاه مدت 
را نداشته باشند.  تزریق نقدینگی به بازار حجم دالر در بازارهای مالی به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته است.   تورم در اروپا نیز صعودی بوده است تا جایی که متوسط نرخ تورم در ۱۹ 
کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به مارس با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به رقم 
مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۳ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح 
دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه 
اروپا این نرخ به طور متوسط ۱.۷ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است.  قرار 
است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند.تاکنون 
بیش از ۱۴۹ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۲۰۴ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین 
سه میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۸۰ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۷ هزار و ۴۹۸ نفر، برزیل با ۳۹۵ هزار و ۳۲۴ نفر، مکزیک 
با ۲۱۵ هزار و ۵۴۷ نفر، هند با ۲۰۲ هزار و ۵۰۳ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۴۸۰ نفر بوده است.

سیمون هاروی - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه مونکس یوروپ - گفت: بازارها هنوز به 
قطعیت در خصوص مسیر آینده نرسیده اند، چرا که اطالعات دریافتی معموال کم و متناقض 

است. تا وقتی که تصویر روشنی از اقتصاد و تصمیمات آتی فدرال رزرو نداشته باشیم حدس 
این که چه مسیری پیش روی دالر خواهد بود کار اسانی نیست. اگر بانک مرکزی آمریکا در 
عمل نشان دهد که تمایل دارد فضای مطلوب مالی برای فعالیت های اقتصادی را حفظ کند 

شاهد صعود دالر به قله های باالتر خواهیم بود.  

شاخص دالر
شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش نســبت به روز گذشــته در 
سطح ۹۰.۸۳ واحد بسته شد.نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۵ 
دالر اعالم شد. )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود 
و به ازای ۱.۳۹۱ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱۴ درصد باال رفت و با ماندن در کانال 

۱.۲۰ به ۱.۲۰۹ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۹ درصد افزایش به ۱۰۸.۸۴۵ 
ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۸۷ دالر مبادله 

شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۴۷۸ یوان چین اعالم شد.

برنامه پارسال تولید خودرو برای امسالاجرای قانون جدید چک در بانک ها چقدر زمان برد؟ 

کمبود تراشه به BMW رسیدتجارت ایران با اوراسیا ۱۱ درصد کاهش یافت ۴.۸ میلیارد دالر در سامانه نیما عرضه شد 

دالر پایین آمد
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هدف گذاری ایران و 
 ترکیه برای تجارت
 ۳۰ میلیارد   دالری

ارز واردات
 فوری یک میلیون دوز 
واکسن کرونا 
پرداخت شد

همتی:

محدودیت  
 شهرهای 

قرمز و نارنجی 
تمدید شد 
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 مسیر کم هزینه
 حمایت از تولید

 جهت یابی تورم 
در 1400

 شعار سال ۱۴۰۰ به مثابه 
سال های گذشــته و بنا به 
اهمیت، به تولید اختصاص 
یافت؛ »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها«اما اصلی ترین مانع تولید از نگاه 
صنعتگــران و فعاالن اقتصادی چیســت و اگر 
قرار باشــد موانع تولید برطرف شــود، اولویت 
با چه اقدامی اســت؟ آیا نیازمند قانونگذاری و 
سیاســتگذاری در این زمینه هستیم؟ دولت و 

بخش خصوصی...

   علی چاغروند، مدیر طرح و 
برنامه اتاق بازرگانی ایران

   سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه۴

متن کامل  د ر صفحه3
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شکر  
دوباره کمیاب شد

شرط بازگشت برندهای 
خارجی لوازم خانگی

کارشناسان نسبت به تورم زا بودن مصوبات حمایتی دولت  از  بورس هشدار دادند

بار تورمی مصوبات بورسی
صفحه2

صفحه3

فشار گرانی بر دوش مستاجران

بیش از نصف تورم در فروردین ناشی از رشد
   تنها   ۵ گروه کاالها و خدمات به ویژه رشد اجاره بها بوده است

درحالی که مســووالن وعده داده بودند که قیمت 
شــکر در ماه رمضان گران نخواهد شــد اما طبق 
روال همیشه قیمت شــکر رشد زیادی داشته و بر 
خالف گفته های مســووالن این قلم کاال در بازار 
چند نــرخ دارد. همچنین گزارش هایی منتشــر 
شده است که در سطح شــهر تهران شکر تنظیم 
بازاری در فروشــگاهها و خرده فروشی ها وجود 
ندارد و در برخی فروشگاههای زنجیره ای آن هم 
به صورت محدود عرضه می شود. خرده فروشی ها 
شکر تنظیم بازاری برای عرضه به مشتری ندارند. 
البته قرار بر این است که  شکر تنظیم بازاری بین 
واحدهای صنفی دارای مجوز کسب توزیع  شود که 
متاسفانه این حرده فروشی ها همیشه شکر تنظیم 

بازاری ندارند...

مهدی صادقی نیارکی گفت:بازگشت بدون جبران 
ضرر و زیان برند های کره ای لوازم خانگی به بازار های 
ایران امــکان ندارد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
صادقی نیارکی معاون وزیر صمت در حاشیه مراسم 
افتتاح خط تولید لباسشویی اظهار کرد: خوشبختانه 
هر ۵ واحد صنعتی که امروز بازدید کردیم فعالیت 
خوبی داشــتند و از نظر نیرو های انسانی، پشتوانه 
علمی و تکنولوژی به خوبی اقدام به تولید می کردند. 
سرمایه گذاری خوبی در تعمیق ساخت داخل انجام 
شده است و شاهد ســاخت قالب های تولید در این 
مجموعه ها بودیم. در ایــن مجموعه ها همکاری 
مناسبی با دانشگاه های سراسر کشور از جمله ستاد 

نانو تا دانشگاه های شریف...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم کرد
هدف گذاری ایــران و ترکیه 
برای تجارت ۳۰ میلیارد دالری

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در کمیسیون 
مشــترک اقتصادی ایران و ترکیه، دوباره به هدف 
گذاری ساالنه ۳۰ میلیارد دالری مبادالت تجاری 
بین دو کشور تاکید کردیم.به گزارش صدا و سیما، 
محمود واعظی در حاشــیه بیســت و هشتمین 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه اظهار 
داشت: باید به شــرکت های عالقه مند به سرمایه 
گذاری در ایران یا ترکیه توجه کنیم، چون عالوه 
بر روابط تجاری و صنعتی، سرمایه گذاری ها باعث 
پایداری روابط دو کشــور می شود.وی در پاسخ به 
سوالی درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
دو کشور، گفت: همواره تاکید می کنیم تجارت و 
روابط اقتصادی در بخــش خصوصی محور اصلی 
باشد و دولت نیز حامی بخش خصوصی است اگر 
مشــکلی به وجود آید از طریــق دیپلماتیک حل 
می کنیم.رئیس دفتر رئیس جمهور درباره افزایش 
حجم تجاری دو کشور در ســال جاری نیز افزود: 
حجم تجاری دو کشور مانند دو سه ماه گذشته که 
افزایشی بود همچنان تا پایان سال روند افزایشی 
خواهد داشــت.واعظی تاکید کــرد: اگر تحریم ها 
برداشته شود شــاهد جهش رشد تجاری با ترکیه 
خواهیم بود و سرعت حجم تجاری به قبل از تحریم 
و به هدف گذاری انجام شده می رسد، چون زمینه 
همکاری بین شرکت های دو کشور وجود دارد.وی 
گفت: ترکیه از قدیم یکی از مشــتریان نفت ایران 
بوده، اما در سه سال گذشــته خرید نفت متوقف 
شــد و در صورتی که دوباره خرید نفت آغاز شود 
باعث گســترش همکاری در ســایر زمینه ها نیز 
خواهد شــد.واعظی افزود: روابط ایران و ترکیه در 
بین همســایگان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است این روابط در زمینه های سیاسی، منطقه ای، 
اقتصادی و بازرگانی است.رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفت: تنظیم روابط دو کشور که از طریق کمیسیون 
مشترک هر سال برگزار می شود نقشه راه را برای 
وزارت خانه های مختلف و ســازمان ها مشــخص 
می کند که روابط را چگونه پیــش ببرند تا هدف 
گذاری برای آینده روابط انجام شود.واعظی با اشاره 
به اینکه بین ایران و ترکیه عرصه همکاری بسیار 
گســترده ای وجود دارد، افزود: ۵ کمیته از طریق 
ارتباط تصویری، کارشان را با ترکیه شروع کردند 
و به توافقاتی هم رســیدند که نتیجه آن برگزاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی شد. در این کمیسیون 
با وزیر انــرژی و منابع طبیعی ترکیــه تبادل نظر 
کردیم و به یک چارچوبی رســیدیم که بر اساس 
آن، سند بیست و هشــتمین کمیسیون مشترک 
امضا شد.واعظی گفت: در این سند همه ابعاد روابط 
علمی، گردشگری، فرهنگی و میراثی، گاز، انرژی، 
نیرو، حمل و نقل، تجاری، بانکی، گمرکی و صنعتی 
در قالب کمیته هــای گوناگون بحث و بررســی 
شد.وی با اشاره به اینکه در مذاکرات امروز در زمینه 
محیط زیست همکاری اســتان های مرزی، گاز، 
پتروشیمی، نفت و کشاورزی نیز گفتگو شد، افزود: 
قرار است به این موارد، توجه بیشتری شود که قطعاً 
شاهد رشد تجاری خواهیم بود.رئیس دفتر رئیس 
جمهور گفت: هدف گذاری که قبل از تحریم برای 
حجم تجاری بین دو کشور انجام شده بود ساالنه 
۳۰ میلیارد دالر بود که در سه سال گذشته به خاطر 
جنگ اقتصادی و تحریم، خرید نفت از ایران کاهش 
پیدا کرد و در یک سال گذشته نیز کرونا باعث شد 
حجم تجاری دو کشور کاهش بیشتری پیدا کند.

واعظی افزود: خوشبختانه در ۳ ماه گذشته حجم 
روابط تجاری ایران و ترکیه افزایشی بود که نشان 
می دهد صنعتگران و تجار ایران و ترکیه برای دور 
زدن کرونا و بی اثر شدن تحریم، راهی پیدا کرده اند. 
این بی اثر شدن تحریم را با بسیاری از کشورهای 
دیگر نیز که با آن ها روابط تجاری داریم، مشاهده 
می کنیم که اقبال آن ها نســبت بــه همکاری با 
ایران گسترش پیدا کرده است.رئیس دفتر رئیس 
جمهور گفت: امروز دوباره به هدف گذاری ساالنه 
۳۰ میلیارد دالری مبادالت تجــاری بین ایران و 
ترکیه، هر دو طرف تاکیــد کردیم.واعظی افزود: 
امروز بر موافقت نامه ترجیحی و موضوع حمل و نقل 
نیز تاکید شد.وی گفت: به دلیل روابط با ترکیه و 
ترانزیت با اروپا در مرز بازرگان صف طوالنی تشکیل 
می شود که بر اساس تبادل نظر امروز قرار شد عالوه 

بر مرز بازرگان از مرز دیگری هم استفاده کنیم.
رئیس دفتر رئیــس جمهور افــزود: درباره 
روابط بانکی، گمرکی، ســالمت و تجهیزات 
پزشــکی نیز بحــث و تبــادل نظر شــد و 
از آن جایی که حــدود یک تــا دو ماه دیگر 
تولیدکننده واکســن کرونا خواهیم بود بعد 
از تولید و اســتفاده در داخل، اگر کشورهای 
 دوســت مایل بودند می توانند از آن استفاده 

کنند.

خبر

مهــدی صادقــی نیارکی 
گفت:بازگشت بدون جبران 
ضرر و زیان برند های کره ای 
لوازم خانگــی به بازار های 
ایــران امــکان ندارد.بــه 
گزارش باشــگاه خبرنگاران صادقی نیارکی معاون 
وزیر صمت در حاشیه مراســم افتتاح خط تولید 
لباسشــویی اظهار کرد: خوشــبختانه هر ۵ واحد 
صنعتی که امــروز بازدید کردیــم فعالیت خوبی 
داشــتند و از نظر نیرو های انسانی، پشتوانه علمی 
و تکنولوژی بــه خوبی اقدام به تولیــد می کردند. 
ســرمایه گذاری خوبی در تعمیق ســاخت داخل 
انجام شده است و شاهد ساخت قالب های تولید در 
این مجموعه ها بودیم. در این مجموعه ها همکاری 
مناسبی با دانشگاه های سراسر کشور از جمله ستاد 
نانو تا دانشگاه های شــریف، تهران و اصفهان شده 
است.صادی نیارکی با اشــاره به رشد ۷۲ درصدی 
تولید در بخش لوازم خانگی بیان کرد: نســبت به 
سال ۹۶ که تحریمی وجود نداشت امسال با رشد ۲۰ 
درصدی در توسعه ساخت داخل و رشد ۳۶ درصد 
تولید رو به رو بودیم. مهم ترین نکته در تولید لوازم 
خانگی بحث پلتفرم است. به سمتی حرکت کردیم 
که شــرکت ها صاحب پلتفرم شــدند.معاون وزیر 
صمت افزود: موضوع مهم مقیاس اقتصادی است و 
باید تولید کنندگان به سمت افزایش تولید، افزایش 

داخلی سازی و توسعه بازار حرکت کنند.
معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد: برندهای 
ملی ارزش و اعتبار هر کشور هستند. امروز شاهد 
افتتاح خط تولیــد کارخانه ای بودیم که در تعمیق 
ساخت داخل تالش چشــمگیری داشته است. با 
این زیر ســاخت و امکانات می توانیم به زودی به 
مرحله صادرات هــم ورود کنیم. بخش عمده ای از 
مواد اولیه صنایع ما داخلی هستند. شرایط کشور 
ما این ویژگی را ایجاد کرده که مواد اولیه را از داخل 

کشــور تأمین کنیم. ما پروژه تولید ۳ میلیون تنی 
ورق فوالد را در دست احداث داریم که ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و امیدوار هستیم به زودی 
به بهــره برداری برســد همچنیــن در بحث مواد 
پلیمری مثل pp که شــاهد کمبودهایی هستیم، 

اقداماتی انجام شده است.
او افزود: مطابق شیوه نامه ها برای تکمیل زنجیره 
تامین فوالد اقداماتی انجام شــده تا شــرکت های 
تولیدکننده خودرو و لوازم خانگی به قیمت مصوب 

به فوالد دسترسی پیدا کنند. تسهیالتی در زمینه 
تامین ارز نیز انجام شــده و روش های متنوعی به 
تولید کنندگان پیشنهاد داده شــد  تا به راحتی از 

منابع ارزی کشور استفاده کنند.
صادقی نیارکی درباره بازگشت سامسونگ و ال جی 
به کشور گفت: ما در وزارت صمت و در سیاست های 
کالن دولت، بازگشــت بدون جبــران ضرر و زیان 
برند های کره ای لوازم خانگی را نشــدنی می دانیم. 
باید آنها در کشور سرمایه گذاری مستقیم داشته 
باشــند و زیان ایجاد شــده را جبران کنند. حتما 
حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت 
و از برند های ملی پشــتیبانی  خواهیــم کرد.وب 
گفت:امروز نیرو دانشی و زیر ساخت الزم را داریم 
پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود 
ندارد.صادقی نیارکی تصریح کــرد: بعد از ۹۷ که 
برند های خارجی بازار ایــران را ترک کردند کمی 
زمان گذشــت تا امکانات و زیر ساخت تولید لوازم 
خانگی توسط ســرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود و 
سال ۹۸ به ســمت طراحی پلتفرم حرکت کردند. 
کمبودهایی که در بازار وجود دارد به واسطه تولید 
کنندگان داخلی رفع می شود به طوری که تا پایان 
ســال 14۰۰ باید به فکر توســعه صادرات در این 
حوزه  باشــیم.معاون صنایع وزارت صمت تشریح 
کرد: فعال بازگشت مجموعه  های خارجی در دستور 
کار نیست؛ شرکت ها جایگاه خودشان را پیدا کردند 
و امکانات مناســبی برای تولید و تامین نیاز کشور 

را دارند.

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛ بازگشت بدون جبران ضرر و سرمایه گذاری امکان ندارد

شرط بازگشت برندهای خارجی لوازم خانگی

روحانی در جلسه کمیته های تخصصی 
ستاد مقابله با کرونا؛

محدودیت  شــهرهای قرمز و 
نارنجی تمدید شد 

رییس جمهور گفت: با توجه به تجربه ای که سال 
گذشته نسبت به مناسک مقدس شب های قدر 
داشتیم، امیدوار هســتیم بتوانیم با رعایت کامل 
همه پروتکل ها از این شــب های گرامی بهترین 
بهره ها را ببریم.جلسه روسای کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنچ شنبه در حضور 
رئیس جمهور برگزار شــد. در این جلسه، کمیته 
امنیتی – اجتماعی با توجه به مباحثی که در ستاد 
ملی در خصوص کنترل و مدیریت ویروس جهش 
یافته هندی به ایران و با توجه به مرز گســترده 
شرقی با افغانستان و پاکستان و رفت و آمد به کشور 
هند مطرح شده بود، گزارشــی از اقدامات انجام 
شده برای کنترل این مرزها با هماهنگی نیروی 
انتظامی، ســتاد کل نیروهای مسلح و همکاری 
ستادهای استان های شرق کشــور و همچنین 
مدیریت و کنترل رفت و آمد به کشورهای پاکستان 
و افغانستان ارائه کرد.روحانی با اشاره به مباحثی 
که در ســتاد ملی مقابله با کرونا در ابتدای هفته 
گذشــته در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته بود، گفت: همه دستگاه ها موظف هستند 
با جدیت و قاطعیت مرزهای شرقی را کنترل کنند 
و باید مراقبت کنیم با وضعیت مشابه ورود ویروس 
انگلیسی به کشور مواجه نشویم و در این زمینه هیچ 
اهمال و سستی  از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.

وی تاکید کرد: همه دستگاه های ذیربط با توجه به 
مسئولیتی که در ستاد کل نیروهای مسلح برایشان 
مشخص شده اعم از نیروی انتظامی، استانداری ها 
و ستادهای استانی مقابله با کرونا، موظفند در یک 
حرکت هماهنگ و منسجم و طبق برنامه ریزی های 
به عمل آمده نسبت به انجام وظایف اقدام و اطالع 

رسانی الزم به مردم را انجام دهند.
در این جلسه همچنین کمیته بهداشت و درمان 
گزارشــی از وضعیت کشــور در خصوص میزان 
شــیوع و ابتال در موج چهارم بیماری و اینکه در 
برخی از شــهرهای قرمز با رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم وضعیت قرمز به نارنجی 
تبدیل شده اســت، ارائه و یادآور شــد با توجه به 
افزایش نسبی رعایت پروتکل ها شدت بیماری تا 
اندازه ای کاسته شده اســت اما به مرحله آرامش 
نرسیده و این نیازمند تداوم رعایت کامل و دقیق 
پروتکل ها اســت.به پیشــنهاد کمیته بهداشت 
و درمان بــا توجه به اینکه هنوز بــه مرحله  قابل 
اطمینانی در مورد کنترل موج چهارم نرسیده ایم، 
محدودیت های مربوط به شهرهای قرمز و نارنجی 
یک هفته دیگر تمدید شــد.در عین حال کمیته 
بهداشت و درمان همچنین گزارشــی از میزان 
رعایت پروتکل ها و نحوه نظــارت بر آنها و اعمال 
قانون در کســب و کارها، محیط های عمومی و 
ادارات و محافل مذهبی در شــهرهای مختلف، 
ارائه کرد که رئیس جمهور با اشــاره به وضعیت 
شیوع بیماری در سراسر کشــور، اظهار داشت: با 
توجه به جهش های متعددی کــه از این ویروس 
شاهد هستیم به نظر می رسد این بیماری به زودی 
رو به پایان نیســت و تنها راه مطمئن برای قطع 
زنجیره و کاهش ابتال رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی است.روحانی خاطرنشــان کرد: برغم 
تالش هایی هم که در زمینه واکســن در سراسر 
جهان در حال انجام است، با توجه به تردیدهایی که 
متخصصین نسبت به اثربخشی کامل واکسن ها در 
جهش های بعدی مطرح می کنند نمی توان نسبت 
به واکسیناســیون نیز زیاد اطمینان داشــت لذا 
کماکان تنها راه حل مؤثر برای مقابله با این بیماری 
 در تمام دنیا رعایت پروتکل ها و پرهیز از تجمعات

 غیرضروری است.

ارز واردات فوری یک میلیون 
دوز واکسن کرونا پرداخت شد

رییس کل بانک مرکزی از پرداخت ارز مورد نیاز 
برای تامین یک میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد.

بانــک  عبدالناصــر همتــی، رییــس کل 
اینســتاگرام  مرکــزی در یادداشــتی در 

 نوشت:
ارز واردات فوری یک میلیون دوز واکســن کرونا 
پرداخت شد. هفته گذشته اعالم کردم که بانک 
مرکزی حداقل 1۰۰ میلیون دالرارز، برای واردات 
واکسن کرونا تخصیص داده است.امروز بنا به در 
خواست وزارت بهداشــت،اولین پرداخت ارزی 
بــرای واردات فوری یک میلیون دوز واکســن از 
یک مجموعه چند میلیون دوزی واکســن کرونا 
انجام شــد. طبق اطالع این محموله شــنبه در 
دسترس خواهد بود. محموعه واکسن مورد اشاره 
 عالوه بر ســفارش های قبلی و در جریان واردات 

می باشد.
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درحالیکه کارشناسان اقتصادی به تورم زا بودن مصوبات 
جدید دولت برای حمایت از بورس هشدار می دهند، 
رئیس کل بانک مرکزی که بارهــا اولویت این بانک 
را کنترل تورم اعالم کرده و می گویــد مقابل اجرای 
تصمیمات تورم زا مقاومت می کند، موافقت خود را با این 
مصوبات اعالم کرده است.به گزارش ایسنا، پیش از این 
رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بر سر اینکه به پشتوانه ارزهای مسدودی 
و غیرقابل دسترس در سال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹ پول 
چاپ شده و همین عامل اصلی تشدید تورم در این مدت 
بوده است، اختالفات و بحث هایی داشت.اکنون همتی 
درحالی موافقت خود با مصوبات جدید دولت را اعالم 
کرده است که برای اجرای آن ها قرار است ریال هایی 
به پشتوانه ارزهای غیرقابل دسترس منتشر شود که 
پیامدی جز تشدید تورم ندارد. سرنخ مصوبات جدید 
به این برمی گردد که با وضعیت نامناسب بازار سرمایه 
و افت های پی در پی آن که اعتراض و صدای بسیاری 
از سهامداران را درآورد، دولت اعالم کرد که حمایت از 
بازار سرمایه برنامه همیشگی خود است و بدین منظور 
هم در مجلس و هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
جلساتی برگزار شد. نتایج جلسات برگزار شده حاکی از 
آن است که بیشتر مصوبات دولت برای حمایت از بورس 
مربوط به بانک مرکزی و بانک هاســت که طبق گفته 
کارشناسان تبعات پولی و تورمی آن ها هشدار دهنده 
است. با وجود اخطار کارشناسان به تبعات تورمی این 
مصوبات، رئیس کل بانک مرکزی به تصمیمات بورسی 
جدید دولت چراغ سبز نشان داده و موافقت خود را با 
مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهیالت به کارگزاری ها 
و شرکت های سرمایه گذاری، مستثنی شدن بانک ها 
از قانون رفع موانع تولید در خرید ســهام بورسی غیر 

مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق 
توســعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق 
تثبیت سهام و نیز اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی 

بانک ها اعالم کرده است.

چرا مصوبات جدید دولت تورم زاست؟ 
در این بین این سوال در ذهن مطرح می شود که چرا 
مصوبات جدید دولت برای حمایت از بازار ســرمایه 
منجر به تورم می شود و اقتصاد کالن را درگیر مشکالت 
می کند؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش الزم است که 
گفته شود بهبود بورس و حمایت از متضرر شدگان از 
این بازار باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید به این صورت 
باشــد که در کوتاه مدت با دخالت و دستکاری، روند 
بازار سرمایه مساعد و دوباره اوضاع بازار کاهشی شود 
تا در نهایت حمایت های درنظر گرفته شــده منجر به 
ضربه های سنگین به اقتصاد کالن شود که در بلند مدت 
همین ســهامداران متضرر را درگیر مشکالت تورمی 
کند. یکی از مصوبات دولت، فروش ۲۰۰ میلیون دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن 
به صندوق تثبیت سهام است که بارها رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید کرده این صندوق ارز قابل دسترسی برای 
عرضه ندارد و کاهش ارزآوری در کشور طی سال های 
اخیر نیز دلیلی بر این حرف است؛ اما چرا این مصوبه 
تورم زاست؟ زمانی که صندوق توسعه ملی ارز آنچنانی 
برای عرضه نداشته باشد و به پشتوانه ارزهای مسدودی 
و ارزهای موجود از منابع آن برداشت شود، بانک مرکزی 

مجبور به انتشار ریال است.به عبارت دیگر، اگر ریال وارد 
شده به چرخه بیش از دالرهای انباشت شده در بانک 
مرکزی باشد، در آن صورت »پول پرقدرت« چاپ و به 
اقتصاد کشور تزریق شده است که چاپ پول با فشار بر 
 پایه پولی، نقدینگی را بیشتر افزایش می دهد و این امر به

 باال رفتن تورم می انجامد.

تاثیرات معافیت بانک ها از قانون رفع موانع 
تولید 

مصوبه دیگر، معافیت سه ساله بانک ها از ماده 1۶ و 
1۷ قانون رفع موانع تولید است که طبق این قانون، 
بانک ها باید ساالنه حداقل ۳۳ درصد مازاد اموال خود 
را واگذار کنند و سهام تحت تملک خود و شرکت های 
تابع خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی 
دارند، واگذار کنند زیرا در این قانون بنگاه داری بانک ها 
مورد مناقشــه و قانون گذار حکم کــرده بود که اگر 
بانک ها منابع خارج از حوزه عملیات بانکی دارند، باید 
شامل مالیات شود.با معافیت بانک ها از این قانون، طبق 
گفته کامران ندری - کارشناس اقتصادی، بانک ها پول 
خلق کرده خود را به جای اعطای تسهیالت به تولید 
کننده ها و کسانی که از نظر اقتصادی کسری دارند، 
صرف اعطای وام برای خرید ســهام می کنند. عالوه 
براین، دارایی پرریسکی همچون سهام وارد ترازنامه 
بانک ها می شــود و ناترازی آن ها را زیاد می کند که 
بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خلق 

پول پر قدرت می شوند. 

نقدینگی به سمت تولید نمی رود 
زمانی که ترازنامه بانک ها با اتکا به روش های اصولی تراز 
نباشد، سیاست گذار از چند روش می تواند آن را تراز کند. 
یکسری رویکردها هست که با استفاده از منابع پایه پولی 
انجام می شود و سیاست گذار ناچار است برای ایجاد تراز، 
پایه پولی ایجاد کند و راه دیگر هم این است که این ناترازی 
با ایجاد تورم پوشش داده شود. این اظهارات درحالی است 
که همتی در ابتدای سال جاری اولویت های بانک مرکزی 
در راستای تحقق شعار سال را فراهم کردن بستری برای 
هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی 
 بانک ها از تولید  به ویژه تاکید بر تامین مالی زنجیره تولید و

 محدود سازی بنگاهداری بانک ها اعالم کرد، اما با مجاز 
بودن بانک ها در اعطای تســهیالت بــه کارگزاری ها و 
شرکت های ســرمایه گذاری، نه تنها خلق پول بانک ها 
به سمت تولید حرکت نمی کند بلکه صرف معامله گری 
و خرید و فروش می شــود. در این بین درســت اســت 
که تقویت بورس موجب هجوم نقدینگی بــه این بازار 
می شود اما تجربه صعودهای سال گذشته بازار سرمایه 
نشان می دهد که نقدینگی شــکل گرفته در این بازار به 
سمت تولید نرفته اســت. عالوه براین، رئیس کل بانک 
مرکزی بارها تاکید کرده که کنترل تورم اولویت اصلی 
بانک مرکزی است و در سال گذشــته در کنار اقدامات 
 الزم تصمیم به کنترل رشــد ترازنامــه بانک ها گرفت

 که طبق آن ترازنامه بانک های تجاری و تخصصی هر یک 
به ترتیب باید تا ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند. با این تفاسیر، این 
ابهامات در ذهن شکل می گیرد که چرا بانک مرکزی که 
اولویت خود را کنترل تورم اعالم کرده و رئیس این بانک 
نیز ادعای مقاومت مقابل تصمیماتی که نتیجه ای جز تورم 
و چاپ پول ندارد، می کند، اکنون با مصوباتی موافقت کرده 

است که تاثیرات تورمی بسیاری دارد؟!

بانک مرکزی اعالم کرد:  در سال 1۳۹۹ عدم امکان 
خنثی ســازی رشــد خالص دارایی های خارجی 
به دلیل مشــکالت ناشــی از نقل و انتقال منابع 
خارجی، عامل اصلی رشــد پایه پولی و نقدینگی 
بوده است.روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی 
به تشــریح تحوالت اقتصاد کالن در ســال ۹۹ و 
اقدامات این بانک پرداخــت و اعالم کرد: یکی از 
ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به ســمت 
تورم هدف )۲±۲۲ درصــد(، مدیریت انتظارات 
تورمی است که مســتلزم ارائه اطالعات درست و 
بهنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
انجام شده توســط بانک مرکزی به آحاد جامعه و 
فعالین اقتصادی است.این امر موجب خواهد شد 
تا عالوه بر شکل گیری صحیح انتظارات، شرایط 
برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک 
مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول 
ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی 
را پیگیری کند. در سال 1۳۹۹ تداوم تحریم های 
شدید ایاالت متحده، بحران شیوع ویروس کرونا و 
سفته بازی در بازار دارایی ها موجب شد تا اقتصاد 
کشور نوسانات بیشتری را نسبت به سال قبل از 
آن تجربه کند، در این شرایط بانک مرکزی تالش 
خود را به گونه ای معطوف کــرد تا ضمن محدود 
کردن اثرات تورمی ناشی از اعمال تحریم ها تا حد 
امکان, اثرات رکودی ناشی از انتشار ویروس کرونا 
نیز محدود شود.بر این اساس، مجموعه تحوالت 
اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در پاســخ 
به تحوالت اقتصاد کالن در ســال 1۳۹۹ به شرح 

ذیل است.

 تحوالت اقتصاد کالن
نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده)نرخ 

تورم ماهانه( از اردیبهشت ماه سال 1۳۹۹ به دنبال 
تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین 
تشــدید رشــد کمّیت های پولی و لذا انتظارات 
تورمی, ارقام باالیــی را تجربه کــرد و این روند 
افزایشــی در مهرماه و آبان ماه به اوج خود رسید. 
اما از آذرماه به دنبال تعدیــل انتظارات تورمی، 
التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کاالهایی که 
قیمت آنها همبســتگی باالیی با تحوالت نرخ ارز 
داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن ماه، روند نزولی 
نرخ تورم عمدتاً به علت رشــد گروه خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها، متاثر از عوامــل فصلی و برخی 
نارسایی ها در نظام توزیع کاالها، متوقف شد. به 
طور کلی، هر چند طی ســال 1۳۹۹، گروه های 
"حمل و نقل"، "اثــاث، لــوازم و خدمات مورد 
استفاده در خانه" و"خوراکی ها و آشامیدنی ها" 
به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه 
گروه "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "حمل و نقل" 
و "مســکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها"، با 
توجه به ضریب اهمیت باالی آنها در سبد شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را 
بر تورم سال 1۳۹۹ داشتند. همچنین بررسی تورم 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک 
گــروه کاال و خدمــت، گویای رشــد قابل توجه 
شاخص کاال نسبت به خدمت بوده است. بر اساس 
آمار منتشــره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 
1۳۹۹ نرخ تــورم ماهانه 1,۸ درصــد، نرخ تورم 
نقطه به نقطه 4۸,۷ درصد و نرخ تورم متوســط 
ساالنه یا همان نرخ تورم سال 1۳۹۹ برابر با ۳۶,4 

درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر 
هیچ گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی 
نمی گذارد.بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به  
تفکیک فعالیت های اقتصادی حاکی از رشد مثبت 
تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع 
و معادن در فصول اول تا ســوم سال 1۳۹۹ بوده 
است.رشــد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه 
فصل نخست سال 1۳۹۹ نســبت به دوره مشابه 
سال قبل از آن، به ترتیب معادل 4,۹، 4,1 و ۵,۲ 
درصد و در گروه صنایع و معادن به ترتیب معادل 
۲,۶، ۷,۹ و ۷,۰ درصد بوده اســت. بدین ترتیب 
ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در 
نه ماهه نخست سال 1۳۹۹ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل از آن، به ترتیب معادل 4,۶ درصد و ۶,۰ 
درصد رشد داشــته اند. در گروه نفت، رشد منفی 
و قابل توجه 1۶,۷- درصدی در فصل اول ســال 
1۳۹۹ با رشدهای مثبت ۲۲,۲ و ۹,۷ درصدی در 
فصل های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش 
افزوده این گروه در نه ماهه نخســت سال 1۳۹۹ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۶,۰ درصد 
افزایش یابد.ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در 
فصل اول ســال 1۳۹۹ و به دنبال شیوع ویروس 
کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت های این گروه 
معادل 1,۹- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت های اعمال 
شده در فصل های بعد جبران شد و به ترتیب ۰,۸ 
و ۰,1 درصد در فصل های دوم و سوم سال 1۳۹۹ 
افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه 

ماهه سال 1۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به میزان ۰,۳- درصد رسید.مجموع این تغییرات 
منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه 
نخست سال 1۳۹۹ برحسب قیمت های ثابت سال 
1۳۹۰ نسبت به رقم مشابه ســال قبل به میزان 
۲,۲ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون 
نفت تولید ناخالص داخلی بــه قیمت پایه نیز در 
نه ماهه نخست سال 1۳۹۹ نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل معادل 1,۹ درصد بوده است.در سال 
1۳۹۹، بانک مرکزی داالن نرخ سود را با معرفی 
سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند 
راه اندازی کرد. در سپرده گذاری قاعده مند بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی می توانند منابع 
مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری و نرخ 
ســود کف داالن را دریافت کنند. از طرف دیگر، 
اعتبارگیــری قاعده مند به بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی امکان می دهد کســری های 
کوتاه مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف 
داالن از بانک مرکــزی تامین کنند.همچنین در 
این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود 
بازار بین بانکی در محدوده داالن نرخ سود از پیش 
تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی 
اعتبار کوتاه مدت وثیقه دار )یک هفته تا 14 روز( 
را در فرآیند رقابتــی و در قالب توافق بازخرید در 
اختیــار بانک های متقاضی قــرار می دهد. بانک 
مرکزی با انتشار اطالعیه های هفتگی در خصوص 
عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند 
و اعتبارگیری قاعده مند و همچنین انتشــار نرخ  
ســود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید تالش 
کرد تا ضمن اطالع رســانی در خصوص وضعیت 
پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت 

به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. 

گزارش بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد کالن

علت رشد 40 درصدی نقدینگی چیست؟

کارشناسان نسبت به تورم زا بودن مصوبات حمایتی دولت  از  بورس هشدار دادند

بار تورمی مصوبات بورسی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه وارد کانال ۹ میلیون تومان شد 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )پنجشنبه، نهم اردیبهشت ماه( بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.روند نزولی قیمت ها در بازار سکه و طال 

در روزهای اخیر تشدید شده است.به نظر می رسد که به دلیل تحوالت سیاست خارجی و چشم انداز کاهشی نرخ دالر، قیمت ها در بازار سکه و طال تمایل به افت بیشتر دارد، به طوری که فعاالن این بازار کاهش بیشتر 
قیمت ها را انتظار دارند.روز پنج شنبه ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۹۰ هزار تومان نسبت به دیروز به رقم ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان باقی رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین  نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
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احمد ابوالحســني، رئيس اتحاديه چاپخانهــداران تهران 
بزرگترين مشکل و معضل سال ۹۹ را ويروس کرونا، تعطيالت 
و عدم مديريت صحيــح در اصناف خوانده و بيان داشــت 
متاســفانه ما در اصناف يد واحد نيستيم در تصميمگيريها 
حضور نداريم و نمي توانيم حرف خود را به مسئوالن برسانيم. 
اصناف متضررترين قشــر آســيب خورده از شيوع ويروس 
کروناست ،اصناف شرايط اقتصادي بســيار بدي را در حال 
حاضر پشت سر مي گذراند اما از ســوي تمامي سازمانها و 
ارگانها هميشه از اصناف طلبکارند .ابوالحسني در ادامه تاکيد 
کرد: اصناف هميشه همراه دولت در همه مشکالت اقتصادي 
و اجتماعي بوده و حضور خود را طي ۴۰ سال بر همگان ثابت 
کرده است و امروز بايد دولت از آنها حمايت کند؛ امااصناف را 
به مرغ عروسي و عزا تبديل کرده، هرجا که مشکلي پديد آيد 
سيبل را اصناف قرار مي دهد.وي تصريح کرد: اگر قرار است 
چرخه اقتصادي در کشور اتفاق بيفتد، اشتغال زايي صورت 

گيرد بايد اصناف انجام دهد.! اگر ويروس کروناســت و بايد 
از انتشار آن جلوگيري شود، بايد اصناف مغازه هاي خود را 
تعطيل کنند!اگر قرار است ماليات پرداخت شود و قسمتي از 
بودجه کشور تامين گردد، بايد اصناف اين کار را انجام دهند! در 
همياري ها و همکاري ها مانند، سيل، زلزله و ديگر مشکالتي 
که در کشور رخ ميدهد اصناف حاضر مي شوند. رئيس اتحاديه 
چاپخانه داران تهران با ابراز تاسف از عملکرد دولت در برابر 
تمام همياري و همکاري اصناف گفت: امروز که اصناف نياز به 
همکاري و همدلي دارند دولت هيچ گونه کمک و همکاري با 
اصناف انجام نداده است. کوچکترين حمايت و پشتيباني در 
بزرگترين ضربه اقتصادي و اصناف انجام نشده است؛ چرا به 
دليل عدم مديريت صحيح اصناف در چند سال گذشته. اکنون 
مورد سيبل قرار گرفتهايم مشکالت مان را کسي نمي بيند، 
حرف ما را کسي نمي شنود، اما بايد همه ارگان ها و سازمان ها 

خواسته هاي شان را به اصناف تحميل کنند .

جهت یابی تورم در 1400
سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی

تورم در کشور يک ريشه اساسی و اصلی دارد که رشد نقدينگی است. رشد نقدينگی هم ناشی از يک رفتار تامين مالی بودجه و اجرای اشتباه و بی نظارت فعاليت های بانکداری تجاری و مرکزی است. اين رشد نقدينگی، زياد، بزرگ و پرحجم است و عامل 
اصلی تورم می شود. حتی در زمان های گذشته هم که نفت ما تحريم نبود همين وضعيت وجود داشت اما مبنا و رشد اصلی رشد نقدينگی تبديل دالرهای نفتی و دادن دالرها به بانک مرکزی و دريافت ريال بود. حال امروز که دالرها در خارج از ايران است 
و دسترسی به آنها غيرممکن شده بانک مرکزی معادل آن ريال چاپ کرده و به شدت خلق پول می کند. بانکداری تجاری نيز با فرآيندهايی مانند خريدن بدهی های دولتی اين اتفاق را شدت می دهد. امروز دولت جايش را بانک مرکزی عوض کرده و 
بانکداری تجاری مجبور به خلق پول شده است.تامين مالی دولت با خلق پول عمال اتفاق می افتد. در حالی که اگر اين روش در شرکت های خصوصی انجام شود نامش پولشويی می شود. به هر ترتيب اين اتفاق می افتد و با نوعی خروج از رفتارهای پاکيزه 
بانکداری تجاری، مرکزی و تامين مالی دولت شکل می گيرد. يک مثلث بين دولت، بانک مرکزی و بانک های تجاری شکل گرفته که با هم بده  بستان و پاسکاری می کنند. افزايش نقدينگی با اين حجم بسيار خطرناک است و در عين حال تناقض های 
ساختاری را بيشتر می کند. تناقض تورم ساز است و بخش داللی را تقويت می کند، شفافيت را از بين می برد و ايجاد رانت می کند. اين نوع از رفتار بودجه ای بر تمام بازارها اثرات بسيار مخربی برجا می گذارد، هرچند اثراتش بر همه بازار يکسان نيست. البته 
حد بهينه خلق پول در تمام دنيا مرسوم است اما همين که نرخ رشد نقدينگی به باالی 1۰ درصد برسد نرخ بهره های بزرگ و تورم های بزرگتر شکل می گيرد و بالی جان طرف عرضه و تقاضا می شود.در اين وضعيت سيستم دولت نمی تواند پاسخگو 
باشد و مجبور است به واسطه انتظارات مردم بودجه را بيشتر کند و نقدينگی بيشتر شود و همين پول سر از جاهای ديگر درمی آورد و ايجاد رانت خواهد کرد. رانت در بخش بانکداری تجاری برای دادن وام های کالن نيز افزايش پيدا می کند. تامين مالی 
دولت و سرمايه گذاری برای طرح های جديد همه با هم دست به دست هم می دهند تا نظام بانکداری تجاری شکل گيرد و سرمايه گذاری های رانتی ايجاد شود. در همين حين نقص نهادی سنگين در حوزه های متعدد شکل می گيرد که تمام اين 
عوامل با هم موجب می شود که نتوانيم هدف گذاری مستقل برای تورم داشته باشيم. وقتی بانک مرکزی در اختيار دولت و تامين کننده مالی دولت است چگونه می خواهد نرخ تورم را کنترل کند. ماهيت وابسته و غيرمستقل بانک مرکزی اين اجازه را 
به اين نهاد نمی دهد. برای کنترل تورم بايد پله به پله جلو برويم. بايد افزايش نقدينگی به زير 1۰ درصد و تا ۴ درصد کاهش پيدا کند. به هر ترتيب همه شواهد نشان می دهد که در سال 1۴۰۰ با کسری بودجه سنگين مواجهيم. با کسری بودجه، بخش 
زيادی از شرکت های دولتی به استقراض از بانک ها روی می آورند چون نمی توانند تسهيالت سال های گذشته را هم پس بدهند تبديل به بدهی دولت به نظام بانکی شود. بانک ها فرصت می کنند که اين ميزان بستانکاری از دولت را تبديل به چيزی 
شبيه سپرده قانونی کنند و از آن طريق خلق پول کنند و درآمدهای کالن به دست بياورند. بانک ها به همين دليل کنار دولت قرار می گيرند و به دولت وام می دهند تا پول بيشتری کسب کنند. کسر بودجه ايجادشده، تورم را خيلی خشن تر پيش می برد.

بررسی ها نشان می دهد که 
بيش از نصف تورمی که مردم 
ايــران در فروردين امســال 
تحمل کرده اند، ناشی از رشد 
تنها ۵ گروه کاالها و خدمات 
به ويژه رشد اجاره بها بوده است. در حالی رئيس کل بانک 
مرکزی اولويت اصلی نهاد متبوع خود را کنترل تورم و 
گرانی در سال 1۴۰۰ عنوان کرده است که نرخ تورم نقطه 

به نقطه در اولين ماه ســال به ۵۰ درصد رسيده است. 
الزم به ذکر است که بانک مرکزی در رسيدن به هدف 
تورم 22 درصدی سال ۹۹ نيز ناکام ماند. بر اساس اعالم 
موسسه تريدينگ اکونوميکس، ايران ششمين کشور 
جهان با بيشترين نرخ تورم شد. صندوق بين المللی پول 
نيز در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد جهانی اعالم کرده 
که انتظار می رود نرخ تورم در ايران در سال جاری به ۳۹ 
درصد برسد. اين پيش بينی در حالی انجام شده است که 
نشانه های اقتصادی و حرکت متغيرهای اقتصادی داخلی 
نشان می دهد که رشد تورم و گرانی بيش از اين ميزان 

خواهد بود. مردم در پرداخت اجاره بها که بيش از نيمی از 
درآمدها را شامل می شود درمانده اند و فعاالن اقتصادی 
پيش بينی می کنند نرخ تورم برای سال 1۴۰۰ به بيش 
از 6۰ درصد خواهد رسيد.اين در حالی است که افزايش 
نرخ تورم ساالنه و نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 
۹۹ درحالی صورت گرفت که حسن روحانی در هفته 
اول بهمن ماه طی سخنانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، عنوان کرد که درشــرايطی که همه 
عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد، نبايد مجددا به 
التهاب تورمی دامن زده شود.در همين رابطه دکتر سعيد 

اسالمی بيدگلی، عضو شورای عالی بورس گفته است 
که تنها کشوری در جهان هستيم که ۴ دهه است درگير 
تورم دو رقمی هستيم. افغانستان، ليبی و عراق با اين که 
دولت های مستقر جدی در دهه های اخير نداشتند به 
تورم های زير 1۰ و حتی ۵ درصد رسيده اند. به گفته وی، 
بيش از 1۳۰ کشور دنيا تورم زير ۵ درصد را تجربه می 
کنند و سالهای ۹۷، ۹۸ ، ۹۹ در دولت روحانی بدترين 
سالهای بعد از انقالب را از نظر تورم گذرانديم. خنده دار 
است که گاهی ماشين لباسشويی تبديل به کااليی برای 

سرمايه گذاری می شود.

بیش از نصف تورم در فروردین ناشی از رشد تنها ۵ گروه كاالها و خدمات به ویژه رشد اجاره بها بوده است

فشار گرانی بر دوش مستاجران
شایلی قرائی
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درحالی که مسووالن وعده 
داده بودند که قيمت شکر در 
ماه رمضان گران نخواهد شد 
اما طبق روال هميشه قيمت 
شکر رشد زيادی داشته و بر 
خالف گفته های مسووالن اين قلم کاال در بازار چند 
نرخ دارد. همچنين گزارش هايی منتشر شده است که 
در سطح شهر تهران شکر تنظيم بازاری در فروشگاهها 
و خرده فروشی ها وجود ندارد و در برخی فروشگاههای 
زنجيره ای آن هم به صورت محدود عرضه می شــود. 
خرده فروشی ها شــکر تنظيم بازاری برای عرضه به 
مشتری ندارند. البته قرار بر اين است که  شکر تنظيم 
بازاری بين واحدهای صنفی دارای مجوز کسب توزيع 
 شود که متاســفانه اين حرده فروشی ها هميشه شکر 
تنظيم بازاری ندارند.مدتی است که عرضه شکر در بازار 
با قيمت بيش از حد نرخ مصوب در حال انجام اســت 
و نهاد های نظارتی از رســيدگی به اين موضوع غافل 
مانده اند. اين اتفاق در هفته اخير به اوج خود رسيده و بر 
اساس گزارش های ميدانی شکر در بازار با ۵ نرخ عرضه 
می شود. در همين رابطه شرکت بازرگانی دولتی ايران 
اعالم کرده است که بر اســاس ابالغيه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توزيع 2۴۰ هزار تُن از سه نوع کاالی 
برنج، شــکر و روغن برای تنظيم بازار ايام ماه مبارک 
رمضان در دستور کار قرار دارد که توزيع ۳۰ هزار تُن 
برنج وارداتی، ۳۰ هزار تُن شکر و 1۸۰ هزار تُن روغن 
بر اساس برنامه عملياتی شده است، اين طرح بالفاصله 
بعد از تنظيم بازار پايان سال ۹۹، عملياتی شد و تا پايان 
ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.بر همين اساس 
کاالهای اساسی برنج، شکر و روغن از طريق شبکه های 
توزيع کشور شامل فروشگاه های زنجيره ای، ميادين 
ميوه و تره بار، مراکــز اصناف منتخب با قيمت مصوب 
در اختيار مردم قرار می گيرد و هيچ محدوديتی برای 

توزيع کاالهای اساسی مردم وجود ندارد و در صورتی 
که تشخيص داده شــود بازار نياز به کاال دارد اقدامات 
اساســی انجام خواهد شــد.در طول اجرای طرح، هر 
اســتانی که در زمينه تأمين اين کاالها کمبود داشته 
باشد می تواند با انعکاس مشکل خود به وزارت صنعت 
نسبت به تأمين کاالهای مورد نياز مردم در ماه مبارک 
رمضان اقدام کند.قاسمعلی حسنی، دبيرکل اتحاديه 
بنکداران موادغذايی در گفت و گو با "کســب و کار" 
گفت: ابتدای سال ۹۹ قيمت شکر 62۰۰ تومان بود که 
به 66۵۰ تومان رسيد و در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی 
برای بنکداری ها به  ۹۴۰۰ تومان رسيد. حسنی افزود: 
با افزايش قيمت شکر به صورت عمده قيمت آن برای 
مصرف کننده با احتســاب هزينه های ديگر از جمله 
حمل و نقل، انبار داری و ... قطعا بيشتر خواهد شد.وی 
ادامه داد: علت افزايش قيمت شکر مشخص نيست و 
مسئوالن مربوطه بايد پاسخگو باشند. اگر قيمت گذاری 
شکر آزاد شــده قيمت مصوب شکر معنايی ندارد. اگر 

شــکر همچنان دارای قيمت مصوب اســت پس بايد 
جلوی اين گرانفروشــی ها گرفته شود.حسنی عنوان 
کرد: قيمت اين کاال امسال نسبت به سال گذشته بدون 
در نظر گرفتن کرايه حمل و نقل، هزينه های بارگيری 
و انبارداری ۸۰ درصد گران شده است. دبيرکل اتحاديه 
بنکداران مواد غذايی اضافه کرد: شکر با قيمت مصوب 
تنها به دست افرادی که ســهميه دارند می رسد و به 
صورت قطره چکانی توزيع می شود. وی علت افزايش 
قيمت شکر را گرانفروشی دانست و گفت: بحث کمبود 
شکر مطرح نيست، زيرا اگر بار شــکر کم باشد نبايد 
شــکر با قيمت آزاد در بازار به هرميزانی که نياز است 
وجود داشته باشد.به گفته دبيرکل اتحاديه بنکداران 
موادغذايی، در حال حاضــر نرخ مصوب 66۵۰ تومان 
برای واحد های توليدی، نرخ مصوب۸۷۰۰ تومان برای 
مصرف کننده، نرخ مصوب 11هزارو۵۰۰ تومان برای 
بنکداری ها، نرخ آزاد بنکداری 1۳هزار و۵۰۰ تومان به 
صورت کيسه های ۵۰ کيلويی و نرخ آزاد مصرف کننده 

هم که گفته می شود تا 1۴ هزارتومان هم رسيده است.
وی ادامه داد: در فروش شــکر گرانفروشی رخ داده و 
اين گرانفروشی بعضا به بيش از ۹۰ درصد هم رسيده 
اســت. دبير اتحاديه بنکداران مواد غذايی در پاسخ به 
اينکه آيا ميزان شکر در بازار کاهش يافته است؟ گفت: 
با قيمت های آزاد به هر ميزان شــکری که نياز باشد، 
وجود دارد و محدوديتی نيســت، ولی تامين شکر با 
قيمت های مصوب و تنظيم بازاری دشــوار است. وی 
تصريح کرد: اولويت دولت تامين شکر تنظيم بازاری 
برای فروشگاه های زنجيره ای است. در حالی که مگر 
چند درصد مردم به اين فروشگاه ها دسترسی دارند يا 
در اين شرايط کرونايی حاضر می شوند برای خريد مثال 

دو بسته شکر زمان و هزينه صرف کنند؟
حســنی گفت: شــکر تنظيم بازاری بايد به گونه ای 
توزيع شــود که خواروبارفروشــی ها، سوپرمارکت ها 
 و بنکداری هــا هــم بــه راحتی بــه آن دسترســی

 داشته باشند.

مسبب گرانفروشی 90 درصدی شکر كیست؟

شکر  دوباره کمیاب شد
زیاده خواهی سهمیه بگیران، عامل گرانی شکر

شایلی قرائی
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آخرين فرصت ثبت اطالعــات و دريافت کد رهگيری 
گروه کااليی لوازم خانگی برقی و الکترونيکی اعالم شده 
است؛ موضوعی که سال گذشته وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( واعده داده بود تا حد زيادی می تواند 
جلوی قاچاق را بگيرد. اتاق اصناف ايران اعالم کرده که 
آخرين فرصت ثبت اطالعات و دريافت کد رهگيری گروه 
کااليی لوازم خانگی برقی و الکترونيکی، 2۰ ارديبهشت 
خواهد بود؛ بنابراين واردکنندگان کاالهای اعالم شده تا 
آن موقع فرصت دارند نسبت به اظهار موجودی اوليه کاال 
و دريافت شناسه رهگيری در سامانه جامع تجارت اقدام 
کنند و اسناد اظهار واردات، بر اســاس مستندات ارائه 
شده و اســتعالمات الزم از گمرک مورد صحت سنجی 
قرار خواهد گرفت.همچنين در گــزارش اتاق اصناف 
تاکيد شده که پس از تاريخ مذکور ارائه کد رهگيری به 
کاالهای فوق که قبل از يکم خــرداد 1۴۰۰ واردات آن 
انجام شده است، امکان پذير نبوده و عواقب آن بر عهده 
واردکنندگان خواهد بود. بــرای کاالهای مجاز وارداتی 
نيز واردکنندگان موظفند از آن تاريخ شــماره سريال 
کاالهای وارداتی را به صورت کامل و دقيق، قبل از اتمام 
تشريفات گمرکی در سامانه جامع تجارت وارد کنند.سال 
1۳۹۸ بعد از سه سال انتظار باالخره آيين نامه شناسه و 
رهگيری کاال موضوع ماده 1۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شد؛ به طوری که وزارت 
صمت به تمامی توليدکنندگان و تشکل های صنعتی 
لوازم خانگی توليد داخل تــا 1۵ دی ماه فرصت داد که 
برای هشت گروه کااليی خود فرايند ثبت و اخذ شناسه 
را انجام دهنــد و برای کاالهای خود شناســه دريافت 
کنند و بعد از 1۵ دی ماه کاالهايی که دارای شناسه کاال 
نباشد در سطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شوند. اما اين 

مهلت تا 1۵ بهمن ماه تمديد شد و طرح برخورد با لوازم 
خانگی بدون شناســه از چهارشنبه )16 بهمن 1۳۹۸( 
از سوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شد. البته 
نظارت بر اجرای اين طرح در پی شــيوع ويروس کرونا 
برای مدتی متوقف شــد.اين هشت گروه کااليی شامل 
کولر، يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشــين لباس شويی، 
ماکروويو، جاروبرقی و پکيج است، اما با تصويب و ابالغ 
ضوابط تبصره ۴ الحاقی ماده 1۸ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در گروه کااليی لوازم خانگی، برقی و الکترونيک 
از سوی رئيس جمهور و الزامی شدن ضوابط تعيين شده 
در اين مصوبــه، برای گروه )ب( از مــورخ 1۴۰۰، کليه 
کاالهای لوازم خانگی گروه ب شامل اتو برقی، اجاق گاز، 
آب ميوه گيری، آبسرد کن، آســياب، آون برقی، پنکه، 
تصفيه آب، جارو شــارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای 
ساز، سينمای خانوادگی، غذاســاز، قهوه ساز، گوشت 
کوب الکترونيکی، مخلوط کن الکترونيکی، مخلوط کن 
الکترونيکی، همزن، بخارشــوی، اتوپرس، آرام پز و زود 
پز، داکت اســپيلت، تصفيه هوا و تستر ملزم به دريافت 
شناسه رهگيری هستند.البته ســال گذشته مديرکل 
دفتر صنايع برق، فلزی و لــوازم خانگی وزارت صمت از 
آغاز جلسات پيگيری طرح آئين نامه اجرايی شناسه های 
کاال و رهگيری کاال خبر داده و گفته بود که شناسه کاال 
يک شناسه کلی برای کاال است، اما کد رهگيری، بارکدی 
است که مشخص می کند کاال در کدام کارخانه، چه روز و 
ساعتی و چگونه توليد شده است. درباره کاالهای وارداتی 
نيز شناسه کاال مبدا آن را مشخص می کند و می تواند تا 
حد زيادی جلوی کاالی قاچاق را بگيرد. حاال بايد ديد 
 اجرای اين طرح تا چه حد می تواند قاچاق لوازم خانگی

 را کاهش دهد.

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران با اشاره به اينکه صنعت طال با ديگر صنايع دنيا 
کامال متفاوت است بيان داشت: نهايت فاصله زماني بين 
توليد و توزيع طال يک هفته مي باشد. اگر فروشندگان 
طال در ســطح کشور تعطيل باشند، ســازندگان طال 
بيش از دو روز نمي توانند کارگاه هــاي خود را باز نگه 
دارند اين مدت نيز تنها براي تحويل سفارشات قبلي 
است .ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه سازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران در ادامه بيان داشت: 
اکنون تمامي واحدهاي صنفي با تصميم ســتاد ملي 
کرونا تعطيل هستند. سازندگان طال و فروشندگان آن 
ها اغلب فروشندگان در داخل پاساژها مستقر هستند و 
کليه پاساژها بنابر دستور ستاد ملي کرونا تا پايان مهلت 
مقرر تعطيل است. همچنين تمامي سازندگان در اين 
فاصله کامالً تعطيل مي باشند؛ چرا که طال کااليي است 
که نميتوان آن را به صورت انبوه توليد کرد و در مکاني به 
صورت انبار و دپو کردن نگهداري نمود. نهايتاً سه تا يک 
هفته پس از سفارش از فروشنده مبادرت به ساخت طال 
و جواهر مي شود و پس از سه تا يک هفته کاالي ساخته 
شده را به متقاضي تحويل مي دهند بنابراين هرچقدر 
فروشندگان تعطيل باشند سازندگان نيز به همان نسبت 
بازار شان تعطيل خواهد بود.محمدولي در ادامه بيان 
داشت: ۸۰ درصد توليدکنندگان طال و جواهر با سرمايه 
اندک شروع به فعاليت مي کنند و داراي کارخانجات 
خيلي بزرگ نيستند. برخي از کشورهاي مختلف که 
کارخانجات بزرگي دارند و بين ۵۰ تا 1۰۰ پرسنل در 
آن کارخانه جات مشغول به کار هستند چرخه توليد 
و عرضه طال در آن کشــور تا حدودي با ايران متفاوت 
است اما ذات جنس فلز طال و ساخت آن در دنيا با تمامي 
کاالهاي مصرفي کاماًل متفاوت مي باشد.محمدولي با 
بيان اينکه سازندگان طال شناسنامه دارند در رابطه با 
طالي ساخته شده بيان داشت: طالي 1۸ عيار با عيار 
۷۵۰ به بازار عرضه مي شود که در مقياس عيار شمش 
خالص است که 1۰۰۰ مي باشــد. ۷۵۰ عياري است 
که از عدد 1۰۰۰ شمش برداشــته و ساخته مي شود 
و 2۵۰ درصد آن از ديگر آلياژهــا مانند مس، نقره و يا 
آلياژهاي قابل ترکيبات طال ساخته خواهد شد. هر يک از 
سازندگان طال بايد يک کد مشخص داشته باشند به اين 
معني که سازندگان شناسنامه دارند بنابراين زماني که 
براي دريافت شناسنامه مراجعه مي کنند به دريافت يک 

کد که تنها مشخصه آن سازنده است در بين طالفروشان 
مشخص و معلوم مي شوند.وي با توصيه خريداران طال 
نسبت به اهميت درج کد سازنده طال در کنار عيار آن 
افزود: افرادي که براي خريد طال به واحدهاي صنفي 
فروش مراجعه ميکنند کنار عــدد ۷۵۰بايد کدي را 
مالحظه کنند؛ کدي که در تمامي ساخته ها وجود دارد 
و شناسنامه سازنده طالي مورد نظر را نشان ميدهد. اگر 
کدي کنار عيار درج نشده باشد نشان ميدهد سازندهي 
طال ممکن است فرد معتبري نباشد؛ بنابراين افراد نبايد 
ســاخته هاي بدون کد را از طالفروشي ها خريداري 
کنند.محمدولي تصريح کرد: بارهــا اين موضوع را در 
رسانههاي مختلف اطالعرســاني کرده ايم. اميدواريم 
مردم به اين مهم توجه ويژهاي مبــذول دارند.وي در 
ادامه اضافه کرد: به جهت آب و هواي خاص هر کشوري 
عيار آن کشور براي ساخت طال متفاوت مي شود به طور 
مثال در کشور ايران به جز شهرهاي شرجي و جنوبي 
که گرماي زيادي در طول ســال ها کم است و طالي 
22 عيار عرضه مي شود ديگر استانها و شهرستانها به 
جهت داشتن آب و هواي معتدل عيار ۷۵۰ يا همان 1۸ 
ساخته و به بازار عرضه مي گردد. قطعاً تاثير آب و هوا بر 
روي تمامي فلزها ملموس مي باشد طال نيز از اين مقوله 
مستثني نيست؛بنابراين هرچه عيار باالتر رود به قطع و 
يقين ميزان وجود طالي بيشتر در آن قطعه ساخته شده 
معلوم است.رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال 
و جواهر تهران همچنين گفت: در ايران طالي 1۸ عيار 
و بندرت 22 عيار به بازار عرضه ميشود؛ اما سال هاست 
که به فروشندگان اين اجازه را نداديم تا کمتر از عيار 1۸ 
به بازار عرضه کنند.وي بازار عرضه طال را اين روزها آرام 
ارزيابي نموده و افزود: در 1۰ روز گذشته به جهت ثبات 
قيمت انس جهاني طال بازار، آرامش خود را حفظ کرده 
است در حال حاضر اگرچه نوســان کم و بيش در بازار 
وجود داشته اما اکثراً کاهشــي بوده است امروز ارزش 
يک گرم طالي 1۸ عيار به زير يک ميليون تومان رسيد 
و سکه طرح جديد با گرم يک ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 
و با قيمت ۹ ميليون و ۹۰۰ هــزار تومان به بازار عرضه 
شد.محمدولي با اظهار اميدواري از اينکه بيماري کرونا 
در تمام دنيا و ايران رخت بر بندد گفت: شرايط اقتصادي 
فعلي حاکم بر بازار خوب نيست و اميدواريم که با رخت 
بربستن اين بيماري از کشــور مجدد رونق اقتصادي 

به بازگردد.

20 اردیبهشت؛ آخرین فرصت دریافت كد رهگیری

قاچاقلوازمخانگیبهپایانخطمیرسد؟

تعطیلي فروشندگان طال در حکم تعطیلي سازندگان است

مصنوعاتطاليفاقدکدراازطالفروشيهانخرید

اصناف؛ متضررترین قشر آسیب خورده از شیوع ویروس كرونا

دولتفقطبهفکرمطالباتخوداست
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مسير كم هزینه حمایت از توليد
   علی چاغروند،مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران

 شعار سال 1400 به مثابه سال های گذشته 
و بنا به اهمیت، به تولیــد اختصاص یافت؛ 

»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«
اما اصلی ترین مانع تولید از نگاه صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی چیست و اگر قرار باشد موانع 
تولید برطرف شود، اولویت با چه اقدامی است؟ 
آیا نیازمند قانونگذاری و سیاستگذاری در این 
زمینه هستیم؟ دولت و بخش خصوصی چه 
نقشی باید ایفا کنند؟ پاسخ به این چند سوال 

تصویر روشنی از مسیر رفع موانع تولید، ترسیم خواهد کرد.
در پژوهش های صورت گرفته در زمینه تولید و محیط کسب و کار، بی ثباتی 
اقتصادی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین موانع رونق تولید شناخته می شود.

به عنوان نمونه در نظرسنجی وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی،»عدم ثبات 
اقتصاد کالن« به عنوان اصلی ترین مانع رونق تولید باالترین فراوانی را به خود 
اختصاص داد. همچنین در گزارش پایش محیط کسب و کار در پاییز ۹۹ که 
توسط اتاق بازرگانی منتشر شد، فعاالن اقتصادی به ترتیب سه مؤلفه، غیرقابل 
پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب  وکار و البته دشواری تأمین 
مالی از بانک ها را نامناســب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور ارزیابی 

کردند.
 همانطور که می دانیم محیط اقتصاد کالن بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ 

بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت ها تاکید دارد.
این تفکر در اقتصاد وجود دارد که وقتی در مورد افزایش بی ثباتی اقتصاد کالن 
صحبت می شود، منظور افزایش یک یا چند شاخص مانند نرخ تورم، نسبت 
کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، انحراف در نرخ ارز واقعی و نسبت 
بدهی به تولید ناخالص داخلی است که از سیاست یا راهکارهای اعمال شده 

توسط دولت ناشی می شود.
اما چه باید کرد که نااطمینانی محیط اقتصاد کالن و تاثیر منفی شــوک ها و 
بی ثباتی های اقتصادی بر فضای کســب و  کار، تولید و  فعالیت های اقتصادی 
به حداقل برسد؟ آیا نیازمند سیاستگذاری و قوانین در این زمینه هستیم؟ آیا 
دولت می تواند واکنش هوشمندانه تری در مقابل شوک های داخلی و خارجی که 

همواره ثبات محیط اقتصاد کالن را تهدید می کند، داشته باشد؟
در پاسخ به این سواالت باید گفت در بسیاری از موارد سیاستگذار تنها با پایبند 

ماندن به قوانین موجود می تواند آثار منفی تکانه های اقتصادی را کاهش دهد.
اگر دولت و دســتگاه های اجرایی متعهد به قوانین موجود باشند و قبل از هر 
واکنش و تصمیم  در برابر شــوک های اقتصادی، با بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی به عنوان بازیگران اصلی فضای اقتصادی مشورت کنند، سپر قوی تری 
در مقابل شوک ها و تکانه های اقتصادی ایجاد خواهد شد و  بی ثباتی در فضای 

اقتصادی به حداقل می رسد.
اما قانون در این زمینه چه می گوید و چه راهکاری ارائه داده اســت؟ مروری 
بر قوانین موجود بیانگر تاکید بر اهمیت مشــورت با فعاالن اقتصادی و بخش 

خصوصی با هدف ایجاد فضای با ثبات در اقتصاد است.
ماده ۲4 قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده »دولت و دستگاه های اجرایی 
مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و 
امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های 
اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطالع 

عموم برسانند.«
ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز به صراحت دولت را مکلف کرده 
»در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تدوین 
مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که 
عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و 

هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.«
   ماده ۳ این قانون نیز دستگاه های اجرائی را مکلف کرده» هنگام تدوین یا اصالح 
مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را 

استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند.«
اما تا چه حد دولت و دســتگاه های اجرایی قبل از سیاســت گذاری و  تدوین 
مقررات جدید با بخش خصوصی، مشورت می کنند؟ تا چه میزان قبل از صدور 

بخشنامه ها نظر تشکل های اقتصادی مربوطه جویا می شود؟
 در همین سال گذشته که اقتصاد در معرض انواع شوک های اقتصادی از تحریم و 
نوسانات نرخ ارز تا همه گیری کرونا و مختل شدن تجارت قرار داشت، تا چه میزان 
در تصمیم گیری ها و در تدوین بخشنامه ها و وضع مقررات جدید نظر فعاالن 

اقتصادی و بخش خصوصی دخیل بود؟
در بسیاری از موارد پاســخ به این سوال منفی است. دســتگاه های اجرایی و 
سیاستگذار در اکثر مواقع تنها زمانی سراغ این بازوی مشورتی و بخش خصوصی 

آمده اند که مشکل ایجاد شده، هزینه ها به بار آمده و  به دنبال راه حل هستند.
به عنوان نمونه بی ثباتی شدید در مقررات تجاری از جمله بخشنامه ها و آئین نامه 
های حوزه صادرات، واردات و امور گمرکی، اخذ تصمیمات آنی و تغییرات بسیار 
در این زمینه به ویژه طی سال گذشته شرایط بسیار آزاردهنده ای را برای فعاالن 
اقتصادی ایجاد کرد؛ این در حالی است که در صورت مشورت با فعاالن اقتصادی 

به مراتب تصمیمات بهتر و کم هزینه تری اتخاذ می شد.
بر اساس مطالعات پایش محیط کسب و کار در پاییز۹۹، نوسانات شدید نرخ 
ارز، زمان بر بودن فرایند تأیید ارز توسط بانک مرکزی، تغییر مقررات گمرکی، 
تغییرات مداوم در سیاســت های ارزی و گمرکی، عدم هماهنگی بین بانک 
مرکزی و گمرک، مشــکالت موجود در فرآیند ثبت سفارش، قیمت گذاری 
نسنجیده کاالهای صادراتی، پیچیدگی و نواقص موجود در قوانین  مرتبط با 
جذب سرمایه گذار خارجی، سخت گیری  در رفع تعهدات ارزی و تصمیماتی 
که در غیاب و بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شد، در بیشتر موارد بر 

ضدتولید عمل کرده و باعث تعطیلی تولید و زیان فعاالن اقتصادی شده است.
این  موانع که اغلب خانه نشینی فعاالن اقتصادی و توقف تولید و سرمایه گذاری 
را به دنبال داشت، در صورتی که سیاستگذاران و تصمیم گیران خود را متعهد به 
اجرای قانون و  مشورت با نمایندگان بخش خصوصی قبل از تصمیم گیری و صدور 
بخشنامه و تدوین مقررات جدید می دانستند، قابل پیشگیری و حداقل حل و 
فصل به شیوه ای کم هزینه تر برای فعاالن اقتصادی، تولیدکننده ها و کشور بود و  
تاب آوری اقتصاد را در برابر شوک های داخلی و  خارجی به مراتب افزایش می داد.

این نمونه ها نشان می دهد مدیریت ضعیف اقتصاد کالن با اتخاذ سیاست های 
نسنجیده و واکنش اشتباه در برابر شوک های اقتصادی که همواره اقتصاد با آن 

رو به روست، می تواند بی ثباتی ها را تشدید کند.
با استناد به این موارد باید گفت در مانع زدایی از تولید قبل از هر اقدامی، متعهد 
ماندن به قوانین موجود ضروری اســت و در بسیاری از موارد  نیازی به دخالت 

دولت و  دستگاه های اجرایی و وضع قوانین و سیاستگذاری جدید نیست.
مانع زدایــی از تولید در موارد متعددی منوط به این اســت کــه دولت اقدام 
و دخالتی نکنــد و تنها در ریل قوانیــن   موجود حرکت کند تــا خود تبدیل 
 به مانعــی برای رونــق تولیــد و فعالیت اقتصادی نشــود و بــه بی ثباتی ها

 دامن نزند.
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بررســی وضعیــت صنعت 
استخراج رمزارزهای جهان 
روا و مبــادالت داخلــی آن 
عنوانی جذاب اســت برای 
گزارش یا طرحــی که قرار 
اســت آینده صنعت اســتخراج رمزارز کشور و شاید 
مبادالت آن را تنظیم کند. اما کدام گزارش؟ گزارشی 
که در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی رد شد 
و به بایگانی رفت یا گزارشــی که بناســت کمیسیون 
اقتصادی در صحن مجلس قرائت کند؟ یافته ها حاکی 
از آن است که تهیه کنندگان گزارش اولیه با همکاری 
کمیسیون اقتصادی با تغییراتی طرح اولیه را احیا و آن 

را آماده ارائه به صحن کردند.
جزئیات این گزارش در هیچ یک از مراحل به شــکل 
شــفاف، نه در اختیار رســانه ها قرار گرفت و نه حتی 
فعــاالن صنعت ماینینگ به شــکل عمومــی امکان 
دسترسی به آن را داشتند. روند ماجرا ازاین قرار است 
که گزارش در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار 
گیرد و در مراحــل بعد از قرائــت در صحن مجلس و 
چکش کاری های الزم تبدیل بــه قانونی از طرف نهاد 

قانون گذار کشور شود.
همه این ماجرا اما در ســایه و تاریکی در حال حرکت 
روبه جلو است. خارج از بهارستان یا حتی بهتر بگوییم 
خارج از دفتر کار برخی از بهارستان نشینان هیچ داده 
شفاف یا ســند رســمی درباره این گزارش در دست 
نیست. اما عالمت سؤال بزرگ تر وقتی ایجاد می شود 
که حتی برخی از اعضــای کمیســیون اقتصادی از 
جمله محســن علیزاده که بر بسته شدن صرافی های 
رمزارز پافشاری دارد، اطالعی از جزئیات آن ندارد و در 
گفت وگویی که درباره جریان رمزارز و صنعت ماینینگ 
در کشور داشته مدعی شــده که فرصت مطالعه این 

گزارش را نداشته است.
از سویی دیگر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس در مصاحبه و پیگیری های قبلی راه پرداخت 
اعالم کرده، جزئیات این گزارش به اندازه کافی روشن 
نیست و از همین رو کمیســیون انرژی آن را رد کرده 
است. این گزارش غیرشــفاف از نظر عباسی، حاال در 
یک قدمــی قرائت در صحن علنی مجلــس قرار دارد. 
کمیسیون اقتصادی نیز تا کنونی اقدام به شفاف سازی 
نکرده و جزئیات آن را در اختیار رســانه ها و همچنین 
فعاالن رمزارز قرار نداده است. کدام بند یا کدام روندی 
در حال پیشروی اســت که باید منتظر تصمیم نهایی 

پشت درهای بسته ماند؟
بعد از پیگیری ها به بخش هایی از گزارشی که تا امروز 
نمایندگان مجلس حاضر به ارائه اطالعاتی درباره آن 
نبودند دســت پیدا کردیم. این گزارش شــامل چهار 
صفحه اســت که بخش عمده و اصلــی آن بر جریان 
ماینینــگ تمرکز دارد. بر اســاس تبصــره ماده یک 
این گزارش؛ »به کارگیــری رمزارزها غیــر از رمزارز 
ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشــور و یا برای 
راه اندازی و ارائه شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.« 
این بند پیش ازاین نیز در بخش نامه های مختلف اعالم 
شده بود و دور از ذهن نیست که یک بار دیگر موردتوجه 

قرار گیرد.
اما نکتــه قابل توجه این اســت که بر اســاس بخش 
دیگری از این گزارش »پروژه های احداث و توســعه 
رمزارزها و صنایع وابســته مشمول اعطای تسهیالت 
از صندوق توســعه ملی می شــوند.« در شرایطی که 
برخی نماینــدگان مجلس بر تعطیلــی صرافی های 
رمزارز پافشاری می کنند چطور ممکن است گزارشی 
را به صحن مجلس ارســال کنند که قرار است منابع 
صندوق توسعه ملی را در اختیار عده ای خاص در مسیر 
استخراج رمزارز قرار دهد. رمزارز استخراج شده چگونه 
و از چه روشی باید تبادل شود، آن هم در شرایطی که 
صرافی های رمزارز در مسیر تعطیلی قرار دارند. از سویی 
دیگر اعطای تســهیالت از صندوق توسعه ملی به این 
صنعت بر چه مبنایی و بر اســاس کدام سود ملی قرار 

است پیگیری شود؟
عدم ثبــات در جریان یــک صنعــت و تصمیم های 
شکل گرفته در تاریک خانه ای که اطالعاتی از آن درز 
نمی کند، همیشــه نگران کننده اســت. حاال کمی به 
گذشته بازگردیم؛ مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس شورای اسالمی، اسفند سال گذشته 
در نامه ای به رئیس جمهور نوشــت: »متأسفانه بعد از 
مدیریت مســئله دار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از 
لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت 
به تشویق مردم به خرید مرز ارزهای خارجی به خصوص 
بیت کوین اقدام کرده اند و اکنون جست وجوی کلمات 
مربوطه در فضای مجازی از جســتجوی کلمه بورس 
پیشی گرفته اســت و این یعنی عده ای ناآشنا و ناآگاه 
 در جســت وجوی راهــی بــرای ورود به ایــن حوزه

 هستند.«
توانگر در این نامه از دولت خواســته بود؛ درگاه های 
پرداخت مشــکوک به این مبادالت هرچه ســریع تر 
مسدود شود و اقدامات الزم برای شناسایی مسیرهای 
خریــد ارزی بیت کوین و تبلیغ کننــدگان در فضای 
مجازی انجام شود، چون این موضوع باعث ضربه شدید 

به اقتصاد کشور و بازار سرمایه می شود.
کمتر از یک ماه بعد در کمیسیونی که توانگر حضور دارد 
و چندی پیش علیه رمزارز و صرافی ها اظهارنظر کرده 
بود، حاال با ادبیاتی متفاوت شــاهد حمایت از جریان 
رمزارزها و ماینینگ هســتیم. ایــن حمایت تا جایی 
پیش رفته که وزارت نفت و نیرو را مکلف به تأمین برق 
ماینرها کرده است. یکی دیگر از بندهای این گزارش 
به صراحت چنین بیان کرده است: »وزارت نفت و نیرو 
مکلف اند برق مزارع اســتخراج رمزارز و گاز موردنیاز 
برای تأمین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تأمین 
کنند. این مزارع نیز مکلف اند بــرق و گاز مصرفی را با 
رمزارز تولید شده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری موردنظر 
برای رمزارزها بر اساس باالترین نرخ تعیین شده توسط 
بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه مشخص می شود.«

از نکات جالب توجه دیگر همکاری نظام صنفی رایانه ای 
کشور در این روند است. بر اساس یکی دیگر از بندهای 
این گزارش؛ »وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری 
سازمان نظام صنفی رایانه ای مکلف به نظارت بر اصالت 
رمزارز تعهدی واحدهای تولیدی هســتند. همچنین 
مزارع اســتخراج رمزارز موظف اند بــا نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی 
رایانه ای میزان درآمد ارزی خــود را به بانک مرکزی 
اعالم کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف مدت 
دو ماه از تصویب این قانون به تصویب شــورای عالی 
مقابله و پیشگیری از پول شویی و تأمین مالی تروریسم 

خواهد رسید.«
همچنین در بخش دیگری از اطالعاتی که به آن دست 
پیدا کرده ایم آمده است که: »مزارع استخراج رمزارز 
می توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو با ظرفیت موردنیاز 
نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق 

مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط 
ابالغی و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند. این 
نیروگاه ها و نیروگاه های دارای قرارداد دوجانبه در حد 
تأمین برق موردنیاز این مزارع مشمول تعرفه واحدهای 
صنعتی مقیاس کوچک می شــوند. همچنین مزارع 
رمزارز به میزان مشــارکت در نیروگاه های احداثی در 
مناطق محروم از پرداخت هزینــه ترانزیت برق و ۵0 
درصد تعهد ارزی مســتثنی و مشمول یارانه مصرفی 

بخش کشاورزی می شوند.«
اما یکی از نکات جالب توجــه درباره تدوین و پیگیری 
جریان امنیت ماینینگ است. بر اساس یکی از بندهای 
منتشر شده این گزارش، »نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران مکلف است حسب اعالم وزارت صمت یا 
سازمان نظام صنفی رایانه ای نسبت به پلمب واحدهای 
غیرمجاز رمزارز و معرفی ذی نفع این واحدها به مراجع 

قضایی اقدام نماید.«
به نظر می رسد نماینده ای تحت عنوان نماینده پارلمانی 
نصر کشور به عنوان تنها نماینده فعاالن ماینینگ در 
بررسی و تدوین گزارش رمزارزهای جهان روا در مجلس 
حضور داشته است. دسترسی راه پرداخت تنها به چند 
بند گزارش رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی آن، 
نظریه حضور و رایزنی عــده ای خاص در حوزه رمزارز 
را چندین برابر کرده اســت. این که این گزارش بدون 
مشــورت با تمامی فعاالن صحنــه ماینینگ و رمزارز 
کشور تدوین شده نگرانی درباره بندهای دیگر را بیشتر 
می کند. در نهایت صنعت ماینینگ کشور با همراهی 
نصر و مجلس به کدام سو حرکت می کند؟ آیا تدوین 
گزارش ها و اسناد پی در پی برای تدوین قوانین صنعتی 
که بر لبه تیغ حرکت می کند آینده ای روشــن را رقم 

خواهد زد؟

صنعت ماینينگ كشور با همراهی نصر و مجلس به كدام سو حركت می كند؟

 تصمیم گیری برای رمزارزها پشت درهای بسته
گروه فناوری
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روند صعودی بیتکوین تقریبا متوقف شد. در ادامه 
روند ورود شــرکت های بزرگ به بازار رمزارزها، 
شرکت ژاپنی نکســون که در زمینه ساخت بازی 
های رایانه ای فعالیــت دارد، اعالم کرد که 100 
میلیون دالر روی بیتکوین سرمایه گذاری خواهد 
کرد. این شرکت در بیانیه خود اعالم کرده است که 
بیش از 1۷00 بیتکوین را خریداری می کند. عالوه 
بر این شرکت تســال نیز اعالم کرد ۲.4۸ میلیارد 
دالر بیتکویــن در اختیار دارد کــه این رقم یک 

میلیارد دالر بیشتر از اعالم قبلی است. 
با افزایش مقبولیت رمزارزها و مشتقات آن ها در 

بین مردم و معامله گران، اکنون استفاده تجاری 
از این امکانات رو به گســترش اســت. باشــگاه 
بســکتبال گلدن اســتیت واریرز آمریــکا اعالم 
کرد به زودی نســبت به صدور NFT خود اقدام 
خواهد کرد. پیش از این باشــگاه داالس ماوریکز 
از قبول رمزارز دوج کوین برای خرید محصوالت 
و بلیط مسابقات این باشگاه ورزشی خبر داده بود. 
 پست آمریکا نیز از پشــتیبانی از NFT خبر داده

 بود.  

برخی از منابع آگاه گفته اند بانک جی پی مورگان 
در حال بررسی مکان معرفی صندوق های سرمایه 
گذاری مبتنی بر بیت کوین به مشــتریان خاص 
خود اســت. ورود بزرگ ترین بانــک آمریکایی 
به عرصه ارزهــای دیجیتالی مــی تواند موجی 
از ورود جریان ای تازه ســرمایه گــذاری به این 
بازار را همراه داشته باشد. پیشــتر امکان انتقال 
وجه بر بســتر بالک چین بــرای تراکنش های 
بین بانکی داخلی در برخی از حســاب های جی 

 پی مــورگان به صورت آزمایشــی فراهم شــده
 بود.  

مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۲0۸0 میلیارد دالر برآورد می شــود 
که این رقم نسبت به روز قبل 0.۳۲ درصد بیشتر 
شــده اســت. در حال حاضر ۵۲ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالــی در اختیار بیــت کوین و 1۷ 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین 1۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شد و از ســال ۲00۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

طبق اعالم تسال، این شرکت در سه ماه نخست امسال از طریق 
فروش بخشی از بیتکوین های در اختیار خود 101 میلیون دالر 
سود خالص کسب کرده است.در حالی که پیش از این تنها خبر 
سرمایه گذاری 1.۵ میلیارد دالری خودروسازی تسال روی 
بیتکوین رسانه ای شده بود، صورت های مالی ارایه شده توسط 
این شرکت به سهامداران نشان می دهد که این مبلغ بیشتر از 
چیزی است که پیشتر اعالم شده بود. طبق این صورت های 
مالی، تا پایان ماه مارس با ارزش ترین برند خودروسازی جهان 
چیزی در حدود ۲.۵ میلیارد دالر بیتکوین در اختیار داشته 

است. طبق اعالم تسال، این شرکت در سه ماه نخست امسال 
از طریق فروش بخشی از بیتکوین های در اختیار خود 101 
میلیون دالر سود خالص کسب کرده است. تسال سال گذشته 
بهترین عملکرد را در بین شرکت های بزرگ بورسی آمریکا 
داشت اما در سه ماهه نخست امسال ارزش سهام آن 1۵ درصد 
کاهش پیدا کرد ) البته ریزش ارزش سهام در سه ماهه نخست 

سال تنها محدود به تسال نبوده و بسیاری از شرکت های بزرگ 
دیگر دچار این مشکل شده اند(  که 1.۶ درصد ریزش آن مربوط 
به معامالت بورسی روز چهارشنبه بود. در آخرین روز از ماه 
مارس ارزش بیتکوین در معامالت بازارهای آمریکا به حدود 
۵۹ هزار دالر رسیده بود البته در ادامه روزهای آینده قیمت این 
رمزارز محبوب تا حدود ۵0 هزار دالر هم کاهش پیدا کرد. ایالن 

ماسک- مدیرعامل تسال- از طرف منتقدان متهم به دستکاری 
عمدی و غیرواقعی در ارزش بــازار رمزارزها از طریق تزریق 
هیجانات کاذب شده اما وی این اتهام را همواره رد کرده است. 
آقای ماسک چند روز پیش در پاسخ به یکی از کاربران در شبکه 
اجتماعی توییتر که وی را متهم به تقلب در معامالت کرده بود 
نوشت: من تاکنون هیچ کدام از بیتکوین های شخصی خود را 
نفروخته ام. فقط بخشی از بیتکوین های در اختیار تسال آن هم 
به دلیل اثبات قابلیت نقدشوندگی بیتکوین در ترازنامه های 

مالی فروخته شده است.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با انتقــاد از مصوبه 
مجلس شــورای اســالمی و تخصیص 1۵00 میلیارد 
تومان به فعاالن فضــای مجازی صداوســیما بیان کرد 
ایــن هزینــه معــادل ۵0 درصــد کل بودجــه وزارت 
ارتباطات برای توسعه است، در حالی که هیچ شفافیتی 
 در این بخــش وجــود نــدارد و نتیجه اش مشــخص

 نیست.
محمدجواد آذری جهرمی درباره اظهارات نماینده مجلس 
شورای اســالمی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت 
ارتباطات زیرســاخت، گفت: یکی از نمایندگان در این 
اتاق عنوان کردند که مجلس ۳000 میلیارد تومان درآمد 
پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده  است. من این 
ادعا را تکذیب می کنم و به صراحت می گویم هیچ بودجه 
پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح 
نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده 
است.وی ادامه داد: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی 
است که بودجه آن در قانون بودجه نمی آید و تابع مجامع 
خود اســت. تنها بودجه ای از شــرکت زیرساخت که در 
بودجه عمومی دولت واریز می شود، سود اعالمی شرکت 
زیرساخت است. سود اعالمی شرکت زیرساخت اصال به 
اندازه ۳000 میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در 

تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته 
است. درآمد هزینه ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع 
مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه 
را به مجلس گزارش می کنیم.وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
دریافت 10 درصد مــازاد از اپراتورها، بیــان کرد: زمانی 
مباحثات ما درباره این بــود که قانون می خواهد تصویب 
شود. آنچه ما طلب داریم،  مربوط به نقد پیش از تصویب 
قانون اســت. اما االن این قانون تصویب شده و باید اجرا 
شود. ما مجری قانون هســتیم و فصل الخطاب ما، قانون 
 ICT است، ما به عنوان راهبرد کلی از اینکه بودجه حوزه
افزایش پیدا کند اســقبال می کنیم، زیرا منجر به بزرگ 
شدن اقتصاد کشور می شــود. اما اختالفی که داریم این 
است که این افزایش بودجه واقعی یا غیرواقعی است؟ آیا 
قرار است منبع جدیدی تزریق شود و یا همین منابع فعلی 
مدیریت شود؟آذری جهرمی با بیان اینکه مجلس مختار 
است در اینکه نظر دولت را تغییر دهد و متناسب با آن قانون 

تصویب کند ،چون شــئونات قانون گذاری را دارد، اظهار 
 ICT کرد: بودجه ای که ناشــی از درآمد دولت از بخش
است، حق السهمی اســت که اپراتورها به دولت پرداخت 
می کنند. ما فرکانس را به صورت عمومی در اختیار اپراتورها 
می گذاریم و ۲۸ درصد درآمد همراه اول و ایرانسل و ۲۳ 
درصد درآمد رایتل را دریافت می کنیم. این درآمد ساالنه 
متناسب با رشد بازار و عملکرد سال گذشته شان به عنوان 

درآمد پیش بینی و به سازمان برنامه اعالم می شود.

درآمد پیشنهادی وزارت ارتباطات ۷۰۰۰ میلیارد 
تومان بود

وی با اشاره به پیش بینی درآمد ۷000 میلیارد تومانی در 
سال 1400، بیان کرد: سازمان برنامه با در نظر گرفتن هزینه 
و درآمدها، به این درآمد 10 درصد اضافه کرده و دولت هم 
این عدد را به مجلس اعالم کرد. وقتی این درآمد به مجلس 
اعالم شد، بندی را پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات 10 
درصد حق السهم اپراتورها معادل ۳000 میلیارد تومان را 

اضافه کرده و آن را برای محتوا و نظــارت بر محتوا هزینه 
کند. وقتی این 10 درصد را به عنوان منبع درآمد شناسایی 
کردند،  ۷000 میلیارد تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات 
در جداول بودجه را به 10 هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: پس ازآن مقام 
معظم رهبری درباره منابع صندوق ارزی توصیه ای داشتند 
و به همین دلیل، بودجه به سازمان برنامه برگشت. سازمان 
برنامه با توجه به اینکه یکی از بخش های درآمدی اش حذف 
شــده و هزینه هایش ثابت مانده بود، منابعی که مجلس 
اضافه کرده بــود را حذف کرد و منابــع ۳000 میلیاردی 
پیش بینی شده توسط مجلس که برای حوزه ICT دیده بود 
را لحاظ کرد. یعنی سازمان برنامه ۳000 تومان را از بخش 
ارتباطات پذیرفت و هزینه اش را از بخش ارتباطات حذف 
کرد.آذری جهرمی با بیان اینکه انتقادات به مصوبه مجلس از 
اینجا آغاز شد، افزود: حرف ما این بود که با افزایش حق السهم 
اپراتورها، هزینه اینترنت هم افزایش می یابد. نمایندگان 
مجلس گفتند که نظرشان به افزایش قیمت اینترنت نیست 
و به همین دلیل بندی را اضافه می کنند که قیمت باال نرود. 
اما چطور می توان هزینه ها را 10 درصد افزایش داد و اجازه 
افزایش قیمت به بنگاه نداد؟ این کار ظلم به بنگاه است و 

موجب ورشکستگی می شود.

بیتکوین از نفس افتاد

تسال چقدر بیتکوین دارد؟

مكانيزم اختصاص بودجه به صداوسيما شفاف نيست 

۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه فعاالن فضای مجازی 


