
گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از تحلیل اکونومیست در مورد پیش بینی اقتصاد 
ایران از سال 2021 تا 2025 نشان می دهد اقتصاد ایران در این دوره وابستگی شدیدی 

به وضعیت تحریم ها دارد.
واحد اطالعات اکونومیست در یکی از تحلیل های جدید خود )مورخ 4 آوریل 2021( 
به پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در 5 سال آینده پرداخته است. بر اساس این گزارش، 
باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریم های مستمر ایاالت متحده، ایران همچنان 
دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش زدایی روابط 
با آمریکا )هرچند بعید به نظر می رسد(، چشم انداز اغواکننده ای برای سرمایه گذاران 

خواهد داشــت؛ به عبارت دیگر، چشــم انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش 
تحریم های ایاالت متحده وابستگی بسیاری دارد.

بر اســاس پیش بینی این گزارش، با توجه به انگیزه های هر دو طرف، احتماالً تا سال 
2022 توافق موقت برای کاهش غنی سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم-های نفتی 
ایران حاصل خواهد شد؛ اما این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختالفات 

اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال 2024 خواهد انجامید.
این گزارش تأکید می کند: باوجوداینکه جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایاالت متحده 
آمریکا، مواضع نرم تری نسبت به سیاست های فشار حداکثری رئیس جمهور سلف 

خود در پیش گرفته است؛ اما تجربه نشان می دهد هرگونه خطای محاسباتی ایران، از 
جانب رئیس جمهور جدید ایاالت متحده بدون پاسخ نخواهد ماند. اقتصاد ایران که تحت 
فشارهای سه جانبه تحریم های ایاالت متحده، قیمت های پایین نفت و اثرات همه گیری 
ویروس کرونا قرار دارد با محدودیت دسترســی به منابع مالی خارجی و محدودیت 
نقدینگی در داخل مواجه است. از طرف دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق 
پولی کردن کسری بودجه تأمین می شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی باال 

به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند.
البته، با گذشت زمان طی دوره پیش بینی، دولت تالش خواهد کرد هزینه های مرتبط 

با ویروس کرونا را مهار کند و درعین حال، افزایش قیمت و افزایش صادرات نفت باعث 
رشد درآمدهای کشور خواهد شد؛ بنابراین، انتظار می رود کسری بودجه در بازه زمانی 
24-2023 الی 26-2025 به طور متوسط به میزان 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی 

تثبیت شود.
از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی )که نیازمند 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است( و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. 
باوجوداین شرایط، چنانچه دولت در میان مدت مخارج خود را به طور معقوالنه تری 
مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.

خاورمیانه که بزرگترین منطقه صادرکننده نفت جهان به شــمار 
می رود، به دنبال تبدیل شدن به صادرکننده انرژی پاک هیدروژن 
سبز است. به گزارش ایسنا، با توجه روزافزون دولتها و شرکتهای 
نفتی بین المللی به انرژی پاک، تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج 
فارس به حوزه هیدروژن عالقمند شده اند به خصوص نوع سبز که 
از الکترولیز آب با استفاده از برق تولید شده از انرژی خورشیدی یا 

بادی تولید می شود.
انتظار می رود هیدروژن نقش برجسته ای در کاهش انتشار کربن 
توسط صنایع انرژی بر ایفا کند و خاورمیانه نمی خواهد از این فرصت 
جا بماند. از یک سو همزمان با سرعت گرفتن روند گذار انرژی، می 
خواهد به دنیا نشان دهد که نه تنها نفت خام بلکه می تواند انرژی 

پاک هم صادر کند. از سوی دیگر اقتصادهای متکی به نفت برخی 
از بزرگترین تولیدکنندگان اوپک مصمم به متنوع کردن فعالیت و 
کاهش وابستگی به نفت و روی آوردن به صادرات انرژی پاک هستند.
در هفته گذشته اعالم دو پروژه هیدروژن سبز در خاورمیانه در تیتر 
اخبار آمد که یکی راه اندازی نخستین پروژه هیدروژن سبز دوبی در 
ابعاد صنعتی در منطقه و دیگری رونمایی برنامه های عمان برای 
ساخت یکی از بزرگترین کارخانه های هیدروژن سبز در جهان بود.

دوبی با همکاری شــرکت زیمنس انرژی، سازمان برق و آب دوبی 
)DEWA( و اکسپو 2020 دوبی، نخستین تاسیسات هیدروژن 
سبز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ابعاد صنعتی که انرژی مورد 
نیازش توسط نیروی خورشیدی تامین می شود را راه اندازی کرد. این 

کارخانه برای تولید هیدروژن سبز از طریق الکترولیز، در طول روز از 
برق تولید نیروی خورشیدی پارک خورشیدی محمد بن راشد آل 
مکتوم استفاده می کند و در شب هیدروژن سبز برای تامین نیروی 
شهر با انرژی پایدار، به برق تبدیل می شود. انتظار می رود این پارک 
خورشیدی تا سال 2030 حداکثر پنج گیگاوات انرژی پاک تولید 

کند که بزرگترین پایگاه خورشیدی در جهان خواهد بود.
شرکتهای این منطقه، شرکای فناوری بین المللی و تحلیلگران بر این 
باورند که دوبی و کل خاورمیانه به دلیل برخورداری از نور خورشید 

فراوان، آینده روشنی در تولید نیروی خورشیدی دارند.
شرکت زیمنس انرژی اعالم کرد با توجه هزینه های اندک برق برای 
فوتوولتائیک خورشیدی و نیروی بادی در این منطقه، هیدروژن 

پتانسیل تبدیل شدن به یک سوخت کلیدی در سبد انرژی آینده 
را دارد و می تواند فرصتهای صادرات انــرژی را برای مناطقی که 
به انرژیهای تجدیدپذیر فراوان دسترسی دارند بگشاید. کریستین 
بروچ، مدیرعامل زیمنس انرژی به شبکه سی ان بی سی گفت: بر این 
باورم که هیدروژن باید یکی از مدلهای تجاری آتی کلیدی در امارات 
متحده عربی و کل منطقه شود و خواهد شد و این منطقه در آینده 
صادرکننده این انرژی در جهــان خواهد بود. عمان که عضو اوپک 
نیست، تولیدکننده نفت دیگری در خاورمیانه است که هفته گذشته 
برنامه مهمی را در خصوص هیدروژن سبز اعالم کرد. شرکت انرژی 
دولتی OQ عمان، شــرکت اینترکانتیننتال انرژی هنگ کنگ و 
شرکت اِنِرتک کویت برنامه ای را برای یکی از بزرگترین تاسیسات 

هیدروژن سبز در جهان معرفی کردند. این کارخانه با 25 گیگاوات 
انرژی تجدیدپذیر فعالیت خواهد کرد و حداکثر 30 میلیارد دالر 
هزینه خواهد داشت. عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده 
نفت خاورمیانه و بزرگترین صادرکننده نفت جهان اســت هم به 
پروژه های هیدروژن سبز و داشتن سهمی از بازار نوظهور هیدروژن 
پاک چشم دوخته است. شهر بدون کربن NEOM سال گذشته 
قراردادی را برای پروژه تولید آمونیاک مبتنی بر هیدروژن سبز به 
ارزش پنج میلیارد دالر امضا کرد که این محصول را صادر خواهد کرد. 
بر اساس گزارش اویل پرایس، تمامی این برنامه ها نشان می دهد که 
غولهای نفتی خاورمیانه در برابر گذار انرژی و تقاضای جهانی رو به 

رشد برای محصوالت انرژی پاک مصون نمی مانند.

نتایج حاصل از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در 
سال 13۹۸، نشان می دهد که بیشترین درآمد خانوارها 
از محل حقوق بگیری و کمترین هزینه خانوارها مربوط 

به اقالم خوراکی و دخانی بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس برآوردهای به دست آمده از 
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار 
ایران، خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق 
بگیر بخش خصوصی اعم از تعاونی و خصوصی، 2۷.۹  

درصد خانوارهای مورد بررسی را تشکیل می دهند.
در گزارشــی که مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 

کار در این خصوص منتشر کرده، این گروه از خانوارها 
بیشترین سهم را در گروههای درآمدی با درآمد ساالنه 
16 میلیون و 500 هزار تومان تا 1۹ میلیون و 500 هزار 
تومان معادل 40.2 درصد و هزینه ســاالنه 2۷ میلیون 

تومان تا 36 میلیون تومان معادل 34.2 درصد دارند.
همچنین در ســال 13۹۸ خانوارهای شــهری دارای 
سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در دهکهای 
درآمدی دوم و چهارم به ترتیب با 3۹.4 درصد و 35.6 

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
در بحث منبع درآمد خانوارها، اطالعات حاصل از طرح 

هزینه و درآمد نشــان می دهد که در خانوارهای دارای 
سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، بیشترین 

منبع درآمد مربوط به درآمد حقوق بگیری است.
در خانوارهای شهری با سرپرســت مزد و حقوق بگیر 
بخش خصوصی نیز متوسط کل هزینه ساالنه یک خانوار 
حدود 42۸ میلیون ریال معادل 42 میلیون و ۸00 هزار 
تومان اســت که بیش از 10 میلیون و ۸14 هزار تومان 
معادل 25.3 درصد مربوط به اقالم خوراکی و دخانی و 
بیش از 31 میلیون و ۹۹3 هزار تومان معادل ۷4.۷ درصد 

مربوط به اقالم غیر خوراکی است.

از 205 هزار و 100 میلیارد تومان چک وصول شده در 
فروردین امســال 64.4 درصد آن مربوط به چک های 
عادی اســت که 35.6 درصد دیگر آن را نیز چک های 
رمزدار تشکیل می دهند. به گزارش ایسنا، جدیدترین 
آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک های 
مبادله شده معادل 6.۸ میلیون فقره وصول شده که از این 
تعداد بالغ بر 6.4 میلیون فقره عادی و حدود 0.4 میلیون 
فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹4.4 درصد 
از کل چک های وصولی را چک های عادی و 5.6 درصد 
را چک های رمز دار تشکیل می دهند. از نظر مبلغی نیز، 
از 205 هزار و 100 میلیارد تومان چک های وصولی در 
کل کشور معادل 132 هزار و 200 میلیارد تومان برای 

چک های عادی و بیش از ۷2 هزار و ۹00 میلیارد تومان 
خاص چک های رمزدار بوده اســت. بر این اســاس، در 
کل کشور 64.4 درصد از کل مبلغ چک های وصولی را 
چک های عادی و 35.6 درصد دیگر را چک های رمزدار 
به خود اختصاص داده اند. طبق این گزارش، در فروردین 
امسال در کـل کشـور بیش از 3۷5 هـزار فقـره چـک 
رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۷2 هزار و ۹00 میلیارد تومان 
وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیب 56.2 و 5۸.4 درصد کاهش داشته است. در ماه 
مورد بررسی، در استان تهران 102 هزار فقـــره چـک 
رمـزدار بـه ارزشـی معادل 40 هزار و 200 میلیارد تومان 
وصول شد که در این ماه، 45.5 درصد از تعداد چک های 

رمزدار وصولی در سه استان تهـــران )2۷.2 درصـد(، 
اصفهان )10 درصد( و خراســان رضــوی )۸.3 درصد( 
وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنــین، 66.2 درصــد از ارزش 
چــک هــای فــوق در اســتان هــای تهــران )55.2 
درصــد(، اصفهان ) 6.1 درصد( و خراسان رضوی ) 4.۹ 
درصد( وصول شده است. گفتنی است؛ چک های عادی به 
چک هایی گفته می شود که اشخاص به حساب جاری خود 
صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن 
ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا 
حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله 

کرد آن صادر شده باشد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: 
عمده جایگاه های سوخت مجهز به دستگاه های دیزل 
ژنراتور هســتند و قطع برق با اطالع رســانی به موقع، 
مشکل جدی برای سوخت رسانی ایجاد نخواهد کرد، 
لذا توصیه می شود که هموطنان در زمان مناسب جهت 

سوختگیری به جایگاه ها مراجعه کنند.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایســنا، بــا بیان اینکه به 
جایگاه های عرضه سوخت مایع یعنی پمپ  بنزین ها و 
جایگاه های عرضه نفت گاز الزامات و دستورالعمل هایی 
ابالغ شــده که بر اســاس آن موظف به تجهیز جایگاه 

به دیــزل ژنراتورها هســتند، اظهار کــرد: جایگاه ها 
موظف هســتند در مواقعی کــه قطعی بــرق اتفاق 
می افتد از طریق دیــزل ژنراتورها برق خــود را تامین 
کنند. وی افزود: اما احیانا ممکن است چون تجهیزات 
مکانیکی هســتند در برخی جایگاه ها دیزل ژنراتوری 
در ســرویس نباشــد که این مورد می بایست توسط 
مالک و مسئولین جایگاه مدیریت و برطرف شود ولی 
 اکثریت به اتفاق جایگاه های عرضه سوخت مایع دیزل 
ژنراتور دارند. به گفته ســخنگوی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی قطعی برق بیشتر مشمول جایگاه های 

سی ان جی می شود و با توجه به این که دیزل ژنراتورها 
نمی توانند برق مصرفی کمپرسورهای جایگاه های سی ان 
جی را تامین کنند با هماهنگی که با شرکت توانیر صورت 
گرفته در ســاعات پیک و در زمانی محدود برق جایگاه 

های سی ان جی قطع خواهد شد.
کاهی با بیــان اینکه از این بابــت همکاری های الزم را 
انجام می دهیــم، گفت: قطعا در ایــن رابطه نیز اطالع 
رسانی عمومی از طریق رسانه ها باید از جانب شرکت 
توانیر صورت پذیرد تا هموطنان زمان قطعی برق  برای 

سوختگیری CNG مراجعه نکنند.

قیمت ارزهای دیجیتالی به طرز کم سابقه ای ریزش 
کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان بی سی، سومین 
هفته ماه می برای بــازار ارزهای دیجیتالی یک هفته 
کابوس وار تمام عیار بود. ریزش بیتکوین و سایر ارزهای 
دیجیتالی در این هفته به حدی شدید بود که دستکم 
از سال 201۷ بدین ســو هیچ گاه مشاهده نشده بود. 
تحلیل گران هشــدار داده اند که تداوم این روند روی 
ورود ســرمایه های جدید به بازار تاثیر زیادی خواهد 
داشت و کم شــدن ورودی های تازه بدان معنا خواهد 
بود که احیای بازار و بازگشت به صعودهای تند طوالنی 

خواهد شد.  
انتشار اخباری از احتمال مقبولیت ارزهای دیجیتالی 

نیز نتوانست به رشد پایدار قیمت ها کمکی کند.  وزیر 
خدمات مالی و اقتصاد دیجیتال اســترالیا گفته است 
دولت مشــکلی با ســرمایه گذاری مردم در ارزهای 
دیجیتالی ندارد. از طرف دیگر دیوید روبن اشــتاین- 
مدیرعامل کارالیل گروپ- گفته اســت رمزارزها در 
بازارهای مالی ماندنی هستند و دولت ها به تدریج ناچار 

خواهند شد تا آن ها را به عنوان یک واقعیت بپذیرند.  
پیشتر و برای دومین بار متوالی، یک خبر از چین باعث 
ریزش قیمت ارزهای دیجیتالی شده بود. مجلس این 
کشــور خبر از اعمال محدودیت اســتخراج و معامله 
بیتکوین داد.  از طرف دیگر تحلیلگران بانک سوسیه 
جنرال فرانسه در گزارشی نوشتند بیتکوین آشکارا بی 

ثبات تر از طال است و این مساله سرمایه گذاران محتاط 
را از آن فراری می دهد. همچنین ســازمان صلح سبز 
آمریکا اعالم کرد به دلیل نگرانی های زیست محیطی، 

پذیرش بیتکوین را متوقف کرده است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر 1330 میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم 
نسبت به روز قبل 16.1 درصد کمتر شده است. در حال 
حاضر 4۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین و 16 درصد در اختیار اتریوم اســت. بیت  
کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 
بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 200۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

پیش بینی اقتصاد ایران تا سال 2025 از نگاه اکونومیست

تبدیل بزرگترین منطقه نفتی جهان به قطب تولید هیدروژن

متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۹۸ چقدر بود؟

مردم بیشتر چک های رمزدار می دهند یا عادی؟

پمپ بنزین ها با قطعی برق تعطیل می شوند؟

سقوط آزاد ارزهای دیجیتالی!
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معاون سازمان برنامه و بودجه:

متضرر اصلی ارز 4200 
تومانی دولت است

توافق ایران و آژانس برای 
یک ماه دیگر تمدید شد

۱۰۰ هزار میلیارد 
از دارایی  دولت 
آماده واگذاری 
به بخش خصوصی

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

نجات اقتصاد 
با وعده های 

عوام گرایانه انتخاباتی 
ممکن نمی شود
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شافعی:

سرمقاله

يادداشت

دولت آینده، توسعه 
اقتصادی یا معیشت مردم

تبعات کاهش دستوری 
نرخ ارز

دولــت جدیــد در حالی 
قرار اســت از اواسط سال 
1400 کار خود را آغاز کند 
که شاخص ها و نماگرهای 
اقتصادی وضعیت مطلوبی را نشــان نمی دهند 
و شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشــور نیازمند 
اتخاذ تصمیماتی با بنیه کارشناسی قوی و بدون 

شعارزدگی است...

  علی چاغروند، مدیر طرح و 
برنامه اتاق بازرگانی ایران

  فریال مستوفی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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دستور رئیس جمهور به همتی: 

درگاه های فروش 
رمزارزها مسدود نشود

 خرید خودرو
 با  هدف سوداگری

اخبار ضد و نقیض از مذاکرات بار دیگر نرخ ارز را صعودی کرد

بازگشت خریداران به بازار ارز
صفحه2

صفحه2

تداوم  روند  نزولی  بورس
شاخص  کل   به   سطح   یک   میلیون   و 95  هزار   واحد   سقوط   کرد

این اواخر گفته هایی مبنی بر مسدودیت درگاه های 
صرافی های آنالین فروش رمز ارز مطرح شد و رئیس 
کل بانک مرکزی هم آن را رد کرد و در نهایت نامه ای 
از ســوی دفتر نهاد ریاست جمهوری به رییس کل 
بانک مرکزی ارسال شد که از مسدودیت درگاه های 
فروش رمزارز جلوگیری شــود. طی سال گذشته 
در پی سقوط ارزش بازار ســرمایه و متضرر شدن 
تعداد زیادی از ســرمایه گذاران، زخم خوردگان از 
ریزش های بورس به بــازار رمزارزها پناه آوردند که 
توجه ها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن 
مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور 
در پی این امر به اختالفات در این بین شدت بخشید.  

سرانجام، بانک مرکزی...

رییس کمیته خودرو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی 
بازار خودرو اظهار داشــت: طرح عرضه خودرو در 
بورس کاال در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده 
و در صف بررســی در صحن مجلس است. روح اهلل 
ایزدخواه در مورد آخرین وضعیت  طرح عرضه خودرو 
در بورس کاال اظهار کرد: طرح عرضه خودرو در بورس 
کاال در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده است 
و در صف بررســی در صحن مجلس است. امیدوار 
هســتیم که طی هفته آینده این طــرح در صحن 
بررسی شــود، اگر طی این زمان در صحن مطرح 
نشود احتماال هفته بعد از آن این اتفاق می افتد. به هر 
حال ما نیز در این مورد منتظر هستیم و تعیین زمان 

بررسی آن در صحن در...



اقتصاد2
ایران وجهان

مکعــب خدمت آبفــای اصفهان 
پیشگام در توسعه دولت الکترونیک

حذف قبوض کاغذی با هدف حفظ محیط زیست و 
صیانت از منابع طبیعی اقدامی موثر در تحقق اهداف 
برنامه های دولت الکترونیک، مسئولیت اجتماعی و 
پیشبرد اهداف شهر هوشــمند است؛ چرا که دولت 
الکترونیکی مقدمه ای برای عدالت اجتماعی است 
که با شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد، توسعه پایدار 
جامعه را تسهیل می کند. در این مسیر، روند حذف 
قبوض کاغذی آب بهای آبفا در استان اصفهان سرعت 
یافت و استفاده از انواع فناوری های نوین در دستور کار 
این شرکت قرار گرفت به نحوی که پس از شیوع کرونا 
ویروس و لزوم جلوگیری از ترددهای غیرضروری، 
آبفای اســتان اصفهان را بر آن داشت تا با برداشت 
گام هایی فراتر از چشم انداز 1400 و تبدیل تهدیدات 
به فرصت با استفاده از پتانســیل های علم فناوری 
اطالعات و ارتباطات و ایجاد بســتر درگاه های امن، 
خدمات شرکت را در قالب روشهای "غیرحضوری 
مکعب خدمت" در کمترین زمان و در نهایت سرعت 
و کیفیت به مشــترکین خود ارائه کند. این طرح با 
هدف فراهم سازی امکان اســتفاده سهل و آسان از 
فناوری اطالعات به صورت مســتقیم و 24 ساعته، 
بدون تعطیلی و به منظور تامین رفاه حال شهروندان 
و رعایت شیوه نامه های بهداشــتی در تمام منازل 
مشترکین اصفهانی پیاده سازی شد.  در همین زمینه 
سید محسن صالح، معاون خدمات مشترکین آبفای 
استان اصفهان معتقد است که مکعب غیرحضوری 
خدمت آبفا براساس سالیق، تجهیزات الکترونیکی و 
توانایی های شهروندان در استان ابداع شده و شیوه ها 
و زیرســاخت هایی را فراهم می کند که متقاضیان 
بتوانند هر چه سریع تر و ساده تر به خدمات دسترسی 

پیدا کنند. 

پیام تبریــک مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره بانک مهــر ایران به 
مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل به همراه اعضای هیأت 
مدیره بانک مهر ایران در پیامي، ســالروز آزادسازي 
خرمشهر را تبریک گفتند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، در ایــن پیام آمده 
است:»سوم خرداد ماه هر سال یادبود تجلّی غیرت 
ملت سلحشور ایران است که در لواي پایداري، رشادت 
و از جان گذشتگي خود، قلب تپنده  وطن، خرمشهر 

خونین را از چنگال دشمن آزاد ساختند.

تجلیل از کارشناســان دایره ارتباطات و 
بازاریابی

گرامیداشت روز روابط عمومی
همزمان بــا روز روابط عمومــی، از زحمات رئیس 
و معاون دایره ارتباطات و بازایابــی مدیریت بانک 
مسکن استان مرکزی تقدیر شد.مدیر استان مرکزی: 
همکاران روابط عمومی مشعل داران توسعه ارتباطی 
ســازمان اند که با الهام از هم اندیشــی، هم افزائی، 
همسوئی ، با صداقت و شجاعت خویش، ضمن حفظ 
مصالح سازمان و منافع همکاران و مشتریان بانک پر 
افتخار مسکن، همواره در انجام رسالت خطیر خود 
تالش می کنند.صید نبی حیدریان: امروز در همه 
توفیقات بانک، ردپائی ازحضور تاثیرگذار کارکنان 
بخش روابط عمومی به چشم می خورد.به گزارش 
روابط عمومی مدیریت شــعب اســتان مرکزی در 
مراسمی با حضور مدیر، معاونین و روسای دوایر ستاد 
مدیریت شعب استان مرکزی، به منظور گرامیداشت 
روز و هفته روابط عمومی، از کارکنان دایره ارتباطات 

و بازاریابی مدیریت تجلیل شد.

نگاه ویژه بانک توسعه تعاون 
به مســائل توســعه ای استان 

هرمزگان 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: استان 
هرمزگان حائز ویژگی های مثبت و مزیت های 
متعددی در بخش هــای گوناگون اقتصادی 
اســت و اقدامات بانک توســعه تعاون نیز در 

استان، ثمرات ارزنده ای بجا گذاشته است.
حجت اهلل مهدیان طی جلسه ای که به منظور 
بررسی مسائل توسعه ای استان هرمزگان در 
محل ســاختمان میرداماد بانک برگزار شد 
خاطرنشان کرد: خدمات یانک توسعه تعاون 
موجب ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشــتغال 
در صنایع دریایی، حمل و نقل، کشــاورزی، 
گردشــگری، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
شده و تالش شده بسته های خدماتی موثری 

به بخشهای اقتصادی مهیا گردد.

استان ها

بانک ها

روز گذشــته دالر دوبــاره 
صعودی شــد و در بازار آزاد 
کانال قیمت 2۳ هزار تومان 
را پس گرفــت و در صرافی 
ملی هم کانــال قیمت خرید 
را عوض کرد.هر قطعه دالر در بازار تهران روز گذشــته 
به 2۳ هزار  و 1۹0 تومان رسید. در صرافی ملی هم نرخ 
فروش دالر به 22 هزار و ۵0۶ تومان رسید و نرخ خرید 
آن 22 هزار و ۶0 تومان اعالم شد.به نظر می رسد اظهارات 
ضدو نقیض از مذاکرات وین بار دیگر دالر را در مســیر 
افزایشــی قرار داد و خریداران به این بازار برگشتند.روز 
گذشته خبر رسید که توافق ایران و آژانس برای یک ماه 
دیگر تمدید شد.کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، گفت: تصمیم 
ایران برای ادامه ضبط داده های دوربین ها حداکثر تا یک 
ماه دیگر، )دوشنبه( از سوی سازمان انرژی اتمی به اطالع 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید.فعاالن بازار 

ارز معتقدند درصورت عدم تمدید توافق ایران با آژانس، 
مجددا موجی از خریداران وارد بازار و دالر هم وارد مسیر 

صعودی خواهد شد چراکه این اتفاق می توانست باعث 
توقف مذاکرات وین و سرآغاز تنش بین ایران و غرب شود.

اظهارات ضد و نقیض در مورد مذاکرات باعث شــد روز 
گذشته بازار ارز میزبان تعداد زیادی از خریداران ارز شود 
و این افزایش تقاضا و انتظارات منفی دالر را به محدوده 
2۳۳00تومان رساند.به گزارش اقتصاد انالین حاال در این 
شرایط معامله گران سعی می کنند با نوسان گیری روزانه، 
هم جوانب احتیاط را حفظ کرده و هم از سودگیری جا 
نمانند که چنین وضعیتی دامنه نوسان دالر را بیشتر و بازار 
را ملتهب تر خواهد کرد؛ در این بین فاصله باالی قیمت 
دالر در صرافی ملی و بازار آزاد، التهاب بازار ارز را تشدید 
کرده و به جای اینکه بازارساز در این وضعیت، بازار را به 
سمت آرامش سوق دهد، به یکی از عوامل تشدید کننده 
التهاب تبدیل شده است.البته گفتنی است که بسیاری 
از معامله گران همچنان به وقوع یک اتفاق مثبت قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری امیدوارند و به نظر می رسد 
این تصورات مانع از ادامه روند صعودی قیمت دالر شود؛ 
بنابراین به اعتقاد آن ها حداکثر نوســان قیمت  دالر در 
زمان هایی که اخبار منفی منتشر می شود بین 22۸00 تا 
2۳200تومان خواهد بود و درصورتی که برجام به توافق 

برسد، دالر با سرعت باالیی وارد مدار نزولی خواهد شد.

اخبار ضد و نقیض از مذاکرات بار دیگر نرخ ارز را صعودی کرد

بازگشت خریداران به بازار ارز

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
۱۰۰ هزار میلیارد از دارایی  دولت آماده 

واگذاری به بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایــی از آمادگی دولت برای 
واگــذاری 100 هزار میلیارد تومــان از دارایی های 
دولت به بخش خصوصی در ۶ ماهه اول ســال خبر 
داد.به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند در حاشیه 
جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز 
گزارشــی از عملکرد وزارت اقتصــاد در حوزه های 
مختلف که مربوط به اجرای سیاست های کلی اصلی 
44 قانون اساسی در خصوص بهبود فضای کسب و کار 
و مقررات زدایی بود ارائه شد. همچنین برنامه هایی که 
امسال در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی ها در دستور کار داشته ایم را ارائه کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ســال گذشته 
توانستیم گام های بلندی در جهت بهبود فضای کسب 
و کار برداریم، عمدتاً در این حوزه نتیجه کار ما به بخش 
خصوصی مربوط می شود، اخیراً سه اتاق بازرگانی، 
تعاونی و اصناف طی نامه ای از عملکرد سال گذشته 
وزارت اقتصاد ابراز رضایــت کردند. گام های بزرگی 
با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی 
برداشته شد.دژپسند ادامه داد: یکی از راهکارهایی 
که در این مسیر به ما کمک کرد، اصالح ماده یک و 
۷ اصل 44 قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی 
به هیأت مقررات زدایــی برای انجام ایــن کار داده 
شد.وی اظهار کرد: بخشی از برنامه ما برای تسهیل 
کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به 
اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، 
شورای هماهنگی اقتصادی و هیأت مقررات زدایی 
اســت که برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات 
گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی 

اقتصادی بوده و در حال انجام است.

توافق ایران و آژانس برای یک 
ماه دیگر تمدید شد

کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم ایران نزد 
سازمان های بین المللی در وین، گفت: تصمیم ایران 
برای ادامه ضبط داده های دوربین ها حداکثر تا یک ماه 
دیگر، )دوشنبه( از سوی سازمان انرژی اتمی به اطالع 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید.غریب 
آبادی افزود: داده های ســه ماه گذشته همچنان در 
اختیار سازمان انرژی است و به آژانس منتقل نمی شود. 
داده های یک ماه پیش روی نیز صرفا نزد ایران خواهد 
ماند. در رابطه با حذف یا انتقال داده ها، همان شرایط 
تفاهم مشترک سه ماهه همچنان حاکم خواهد بود.
نماینده دائم ایران به کشورهای طرف مذاکره توصیه 
کرد تا از این فرصت که بر اســاس حسن نیت ایران 
فراهم شده اســت، در جهت لغو کامل تحریم ها به 

گونه ای عملی و قابل راستی آزمایی استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛
پیش بینی تداوم رشد اقتصادی 

مثبت در سال ۱۴۰۰
همتی گفت: رشد 1.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت در ۹ ماهه ســال 1۳۹۹ نویدبخش خروج از 
رکود اقتصادی در سال 1400 است.عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در چهل و نهمین اجالس هیات 
مدیره اتحادیه پایاپای آسیا که به صورت مجازی برگزار 
شد، درباره آخرین اقدامات و دستاورد های بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در ســال 1۳۹۹ گفت: سال 
1۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید 
تحریم های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت های 
مالی و اقتصادی ایران با اختالالتی مواجه شد. کاهش 
صادرات نفتی و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه 
با مشکالت پیش آمده در زمینه دسترسی به دارایی های 
ارزی کشور در بانک های خارجی درنتیجه تحریم های 
یاد شــده، عامل اصلی بی ثباتی بازار ارز و به دنبال آن 
سایر بازار ها در اوایل سال 1۳۹۹ بود.او با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس 
کرونا که از اواخر سال 1۳۹۸ آغاز شده بود، در سال 1۳۹۹ 
نیز تداوم یافت و عالوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش 
بهداشت و درمان کشور، مشکالت مضاعفی را برای اقشار 
مختلف مردم و نیز کسب وکار های فعال در بخش های 
مختلف اقتصادی به وجود آورد.همتی افزود: عالوه بر این، 
شیوع ویروس کرونا زمینه ساز افزایش نرخ ارز و پیامد های 
منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی 
مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به 
رشد اقتصادی، در سال 1۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی 
را در قالب سیاست های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در 
دستور کار قرار داد.رئیس کل بانک مرکزی به مهم ترین 
اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم 
در سال 1۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست گذاری پولی 
در چارچوب هدف گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار 
باز و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل 

تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
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شــاخص کل در بازار بورس روز گذشــته )دوشنبه، سوم 
خردادماه( 12 هزار و 1۸۹ واحد افت داشــت که در نهایت 
این شــاخص به رقم یک میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید.

به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز گذشــته بیش از چهار 
میلیارد و ۳2 میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به 
ارزش 2۸ هزار و 2۳۵  میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و ۹۹۹ واحد کاهش به 
۳۸۳ هزار و 21۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار 
و 2۳2 واحد افت به 24۷ هزار و ۷۶۸ واحد رسید.شاخص 
بازار اول 12 هزار و ۷۹۹ واحد و شاخص بازار دوم 11 هزار و 
2۸4  واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، 
نماد پاالیش نفت تهران )شــتران( با 4۶۵ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 2۸۶ واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با 1۳۷ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 
1۳۶ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با 12۹ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۷۵ واحد، پتروشیمی 
غدیر )شغدیر( با ۷4 واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
)وبانک( با 4۷ واحد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با ۳۵ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل بانک ملت )وبملت( با پنج هزار و 10۸ واحد، بانک 
تجارت )وتجارت( با ۵۵۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با ۵0۳ واحد، بانک صادرات )وبصادر( با ۳۷۹ واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با ۳۶۷ واحد، سایپا )خساپا( با ۳۶4 واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۳۵۶ واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با ۳4۷ واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکشتی( با ۳42 واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران )همراه( با 2۹۵ واحد و ایران خودرو )خودرو( با 
2۹2 واحد  تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.بر پایه 
این گزارش، روز گذشته نماد پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 

پاالیش نفت تهران )شتران(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، 
لیزینگ پارسیان )ولپارس(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(،  گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر( و توسعه و عمران امید )ثامید(  در گروه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند.گروه فرآورده نفتی هم در معامالت 
روز گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ۳4۶ میلیون و ۵۸۷ میلیون برگه سهم به ارزش سه 

هزار و 2۶۶ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از 2۷ واحد کاهش 
داشــت و بر روی کانال 1۷ هــزار و 4۷۶ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و 44۶ هزار برگه ســهم 
به ارزش ۳۳ هزار و 1۳4  میلیارد ریال دادوســتد شد.روز 
گذشته نماد پلیمر آریاساسول)آریا(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، سرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه(، 
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن( و زغال سنگ 
پرورده طبس )کزغال( تاثیر مثبت بر شــاخص این بازار 
داشتند.در مقابل زرین معدن آسیا )فرزین(، پتروشیمی 
مارون )مارون(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، پاالیش نفت الوان 
)شاوان(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، بیمه سامان )بساما(، توسعه 
و عمران اســتان کرمان )کرمان( و کشتیرانی دریای خزر 

)حخزر( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

پیش بینی کارشناسی از آینده بورس
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی پارامترهای 
مختلف از جمله نــرخ ارز، وضعیت تــورم و همچنین 
وضعیت بازارهای جهانی، اعالم کرد که هرچند آینده 
بازار سرمایه به سودآوری شرکت ها و انتظارات تورمی 
بستگی دارد اما به طور کلی وضعیت این بازار در ماه های 
آتی سال 1400 از طیف منفی تا طیف رشدی خواهد بود.

امیر تقی خان تجریشی در گفت  و گو با ایسنا، به وضعیت 
بازار سرمایه در سال 1400 اشاره و اظهار کرد: در روند 
ارزیابی ارزش بازار سرمایه در سال پیش رو، می  توانیم 
به اهمیت دو عامل کلی سودآوری شرکت  ها و نسبت 
قیمت به درآمد اشاره کنیم. در بخش سودآوری شرکت 
ها، موضوع نرخ ارز و رونــد قیمتی کاالهای پایه، نقش 
آفرینی جدی خواهند داشت.وی افزود: انتظارات کاهشی 
شاخص دالر، کاهش نرخ بهره، واکسیناسیون گسترده 
و امید به بازگشت تقاضا به ویژه در حوزه انرژی در سال 
2021، تقویت کننده قیمت کاالهای پایه در میان مدت 
خواهند بود. گلدمن ساکس در آخرین پیش بینی خود 
ضمن پیش بینی رشــد 1۳.۵ درصدی شاخص قیمت 
کاالهای پایه در شــش ماه آینده، قیمت برخی از آنها 

پیش بینی کرده   است.

تاثیر نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها
رئیس هیئت مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار تهران 
درمورد تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت شــرکت ها نیز 

توضیح داد: شرکت هایی که نرخ فروش محصوالت آنها 
با نرخ دالر نیمایی صورت می گیرد و عمدتاً تولیدکننده 
کاالهای پایه هســتند، حتی اگر نرخ  ارز در ادامه سال 
جاری کاهشی باشــد، با توجه به باال رفتن نرخ جهانی 
کاالهای پایه در دنیا )شامل محصوالت فلزی، معدنی، 
نفت و پتروشــیمی( در فصل های آتی، رشد درآمدی 
و ســودآوری خواهند داشــت. بنابرایــن افزایش نرخ 
محصوالت، افت احتمالی دالر را جبــران خواهد کرد 
و سودآوری سال 1400 این شــرکت ها باالتر از سال 
1۳۹۹ قرار خواهد بود.تجریشــی ادامه داد: همچنین 
بسیاری از شــرکت های صادراتی که به دلیل شرایط 
تحریم، مجبور به پذیرش هزینه هایی اعم از هزینه باالی 
انتقال پول، هزینه حمل محصوالت، فروش به واسطه 
ها و تخفیف قیمت یا حتی سوخت پول بودند در سال 
1400، با هزینه های تحمیلی کمتری مواجه خواهند 
بود و در نتیجه حاشیه سود باالتری را تجربه می کنند.به 
گفته این کارشناس بازار سرمایه، در سایر صنایع نیز که 
قیمت محصوالت آنها مستقیماً متاثر از نرخ ارز نیست و 
عمدتاً فروش داخلی دارند، نظیر صنایع سیمان، دارویی، 
غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، الستیک، لوازم خانگی و 
...، نرخ های فروش محصوالت نسبت به دالر کنونی فاصله 
داشته و انتظار می  رود قیمت فروش محصوالت در سال 
1400 مشخصاً باالتر از سال 1۳۹۹ قرار گیرد. لذا در این 
صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم 
بود.مدیرعامل شرکت سرمایه  گذاری گروه توسعه ملی 
در ادامه به موضوع قیمت بر درآمد شــرکت ها و کلیت 
بازار اشاره کرد و گفت: در بررسی این موضوع، انتظارات 
آتی، نرخ بهره و ورود پول به بازار سرمایه از اهمیت ویژه 

ای برخوردار است.

رئیس اتاق ایران، عبور از شرایط فعلی اقتصاد را نیازمند 
تعقل می داند و معتقد است طبق روال دهه های گذشته، 
شعارهای عوام گرایانه انتخاباتی، مسیری به سمت بهبود 
شرایط نمی گشاید.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران گفت: حرکت های شعارگونه و وعده های 
انتخاباتی، نمی تواند بنیان اقتصاد را نجات داده و بحران 
در بخش تولید را مهار کند.غالمحسین شافعی در بیست 
و نهمین جلســه هیات نمایندگان اتاق مشــهد عنوان 
کرد: شاهدیم که درگذر این ســال ها به جای تمرکز بر 
سیاست های اقتصادی، اقتصاد را سیاسی کردند و از همین 
منظر به آن ضربه وارد شــد. تا زمانی که سایه سیاست 
بر اقتصاد کشور ســنگینی کند و هزینه های سیاست را 
بخش اقتصاد بپردازد؛ تحول مثبتی رقم نخواهد خورد.
او تأکید کرد: سیزدهمین رئیس جمهور ایران، میراث دار 
مشکالت عدیده ای از گذشــته خواهد بود و عالوه بر آن 
سطح مسائل و مشکالت نیز رو به تزاید است و تدبیری 
فراتر از عملکردهای معمول برای عبور از این شرایط، نیاز 
خواهد بود.رئیس اتاق ایران با انتقاد از شعارهای عوام گرایانه 
بعضی کاندیداهای انتخاباتی به ویژه در بخش اقتصاد و 
معیشت، بیان کرد: اگرچه هنوز تبلیغات رسمی انتخاباتی 
کلید نخورده اما در کمال تأسف شــاهد بیان شعارها و 
وعده های کهنه ای از جنــس پرداخت یارانه های نقدی، 
طرح های اقتصادی اشتغال زا و زودبازده، افزایش حقوق 
و دستمزد برای ارتقای توان خرید طبقه ضعیف جامعه و 
مبارزه انقالبی با رانت و فساد هستیم. همان شعارهایی که 

در دهه های گذشته نیز به دفعات بیان شد اما مسیری به 
سمت بهبود شرایط نگشود. شافعی ایجاد تحول را در گرو 
اخذ تصمیمات سخت برای آینده اقتصاد ایران دانست و 
ادامه داد: در این شعارها، حرف و تأکید بر حمایت از تولید 
است اما بخش مولد ما با این وعده ها نجات پیدا نخواهد 
کرد. ســاده ترین اقدام از منظر دولت ها، شناسایی و رفع 
موانع مخل است، نمی گوییم چنینی تالشی بی ثمر خواهد 
بود اما رویکردهایی ازاین دست صرفاً به حل مقطعی مسائل 
منجر می شود و تا زمانی که ثبات اقتصادی محقق نشود، 
تورم مهار نگردد و اساساً تحولی در رویکردهای اقتصادی 
کشــور رقم نخورد، باوجود همه تالش هــای معمول و 
مرسوم، باز به بن بست خواهیم رسید.رئیس پارلمان بخش 
خصوصی ایران از مهجور بودن عرصه تولید کشور در قیاس 
با فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد، سخن به میان آورد و 
تأکید کرد: با این اوصاف حتی اگرچند مانع هم از پیش 
پای تولید و تولیدکننده برداشته شود، باز ثمرات کافی 

رقم نخواهد خورد.

  اولویت هایی از منظر بخش خصوصی برای 
رئیس جمهور آینده

رئیس اتاق ایران در ادامه یادآور شد: مرکز پژوهش های 
اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی ایران، 
مجموعه ای از اولویت های اصلــی رئیس جمهور آینده 
برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی 
و در قالب پیشنهاداتی مشــخص تدوین و منتشر کرده 

است. در این گزارش تأکید شده که رشدزایی اقتصادی 
باید به شکل پایدار، با ثبات و فراگیر باشد و از بخش تولید 
و صادرات نشات بگیرد. مسئله مهم دیگری که به آن اشاره 
شده، بازگرداندن اعتماد و بازســازی سرمایه اجتماعی 
است.شــافعی ابراز امیدواری کرد: فهوای این دیدگاه ها 
و مطالبات، به اطالع کاندیداهای ریاست جمهوری هم 
برســد. عالوه بر این تالش خواهیم کرد تا در طول مدت 
تبلیغات انتخاباتی، از کاندیداهای ریاست جمهوری برای 
حضور در جمع فعاالن اقتصادی و اطالع از نظرات آن ها، 
دعوت به عمل آوریم.او در ادامه به اهمیت مشارکت پُرشور 
در انتخابات پیش رو اشاره و بیان کرد: فعاالن اقتصادی 
باید در کنار سایر اقشــار جامعه، زمینه حضور پُرشور در 
انتخابات را فراهم کنند. موجی که امروز در فضای مجازی 
و رسانه های خارجی، تالش دارد تا با ناامید نمودن مردم، 
آن ها را از حضور در پای صندوق های رأی منصرف کند، 

مخرب بوده و باید با آن مقابله شود.

سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام 
گره نزنید

رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، 
به موضوع مذاکرات برجامی نیز اشــاره کــرد و ضمن ابراز 
امیدواری نسبت به ثمریابی این گفتگوها، متذکر شد: توصیه 
ما به مسئوالن این بوده که سرنوشت اقتصاد و تولید کشور 
را به برجام گره نزنند. حقیقت آن است که اگر روش های ما 
در مسائل اقتصادی متحول نشود، ولو آنکه همین فردا هم 

برجام به ثمر برسد و تحریم ها برداشته شود، باز مشکالت 
ریشــه ای به قوت خود باقی بوده و در بزنگاه های مختلف، 
اثرات آن را شاهد خواهیم بود. باور داریم که حرکت به سمت 
یک حکمرانی خوب ما را به توسعه در تمامی بخش ها خواهد 
رساند.شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به تنش های 
ارزی و اثرات مخرب آن بر بخش های مولد پرداخت و گفت: 
توصیه پارلمان بخش خصوصی به مسئوالن این است که در 
حوزه ارزی دخالت و اظهارنظر کمتری داشته باشند و از بیان 
وعده هایی که قابل تحقق نیست، پرهیز کنند.او خاطرنشان 
کرد: موضوع مهم دیگری که باید از ســوی مسئوالن مورد 
توجه قرار بگیرد، بحث منابع مالی بلوکه شده ایران است که 
در پی مذاکرات و توافقات آتی، احتمال آزادسازی آن وجود 
دارد. طبیعتاً این نگرانی بیان می شــود که منابع آزادشده، 
صرف جبران کسری ها یا پول پاشی ها شود. اتاق ایران اکیداً 
توصیه می کند، ارزهایی که به قیمت زندگی دشــوار آحاد 
مردم در چند ســال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به صورت 
اجباری پس انداز شده است، باید صرف سرمایه گذاری برای 
تکمیل زنجیره های تولیدی شود که کشور در آن ها مزیت 
صادراتی دارد.شافعی افزود: بازار بزرگ کشور نباید به راحتی 
در اختیار کاالهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار بگیرد. در 
مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتماالً آزاد 
می شوند، بایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف 
سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت های 
بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره های ارزش داخلی و نیز 

تقویت تولیدات صادرات محور شود. 

شاخص  کل   به   سطح   یک   میلیون   و 95  هزار   واحد   سقوط   کرد

تداوم  روند  نزولی  بورس

غالمحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

نجات اقتصاد با وعده های عوام گرایانه انتخاباتی ممکن نمی شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه افزایش یافت
 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  )دوشنبه( در بازار تهران با افزایش ۱۳۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.روز 

گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و۸۰۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۸ هزار تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد.همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۸۰ دالر و ۱۹ 

سنت فروخته شد.

تبعات کاهش دستوری نرخ ارز
فریال مستوفی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

جهش های ارزی طی دوره های مختلف اغلب به دلیل پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز از سوی دولت رخ داده است.فنر نرخ ارز بارها و طی دوره های مختلف و در نرخ های متفاوت به دلیل هیجانات روانی و تالش دولت ها برای 
پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز فشرده و بعد از مدتی در بازار رها شده و شاهد تبعات تورمی و آسیب های آن در بازارهای مختلف بوده ایم.طی هفته های اخیر به دلیل جو روانی مذاکرات وین نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گرفته 
است.  واقعیت این است که ما به عنوان بخش خصوصی، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی معتقدیم نرخ ارز بین 22تا 2۵ هزار تومان نرخ درستی است و امیدواریم در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد و پول های بلوکه شده 
آزاد شود، بانک مرکزی و دولت سعی در تزریق این پول به بازار و پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز با اقدامات پوپولیستی نداشته باشد.طی چند وقت اخیر به این دلیل که نرخ ارز به حدی که باید نزدیک شد، موفق شدیم صادرات 
غیرنفتی داشته باشیم. اما در صورتی که دالرهای بلوکه شده بار دیگر به بازار تزریق شود و نرخ ارز به صورت تصنعی کاهش یابد، یک بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز و ضربه به صادرات خواهیم بود.از طرفی این یک واقعیت است که 
همواره نرخ ارز بر تورم تاثیرگذار است. اما اگر دولت، صرفا به دلیل اینکه تمایل دارد دولت را با نرخ پایین تر دالر تحویل دهد، با نادیده گرفتن واقعیت های اقتصادی و اهمیت ثبات اقتصادی نرخ ارز را تصنعی کاهش دهد، بار دیگر 
شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود.پایین نگه داشتن نرخ ارز در کوتاه مدت شاید خوشایند به نظر برسد و  دولت تمایل داشته باشد کارنامه بهتری در این زمینه از خود بر جای بگذارد، اما این اقدام پوپولیستی و کاهش تصنعی نرخ 

ارز مطمئنا در بلندمدت به ضرر اقتصاد، کشور و فعالیت اقتصادی و تجاری خواهد بود و اثرات تورمی جهش دوباره نرخ ارز و تبعات مخرب آن در آینده را شاهد خواهیم بود.



3 اقتصاد
ایران

رییــس کمیته خــودرو 
کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به آخرین 
وضعیت طرح ساماندهی 
بازار خودرو اظهار داشت: 
طرح عرضه خودرو در بورس کاال در کمیســیون 
صنایع مجلس تصویب شــده و در صف بررسی در 

صحن مجلس است.
روح اهلل ایزدخواه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در مورد آخرین وضعیت  طرح عرضه خودرو در 
بورس کاال اظهار کرد: طرح عرضه خودرو در بورس 
کاال در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده است 
و در صف بررســی در صحن مجلس است. امیدوار 
هســتیم که طی هفته آینده این طرح در صحن 
بررسی شــود، اگر طی این زمان در صحن مطرح 
نشود احتماال هفته بعد از آن این اتفاق می افتد. به 
هر حال ما نیز در این مورد منتظر هستیم و تعیین 

زمان بررسی آن در صحن در اختیار ما نیست.
وی در مورد باقی بندهای طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو گفــت: بخش های مربوط بــه تولید در طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو هنوز بررسی نشده است 
و باید بعــد از ایــن روی آن کار کنیــم. فعال تمرکز 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس در حوزه خودرو 
روی تنظیم بازار و قیمت گذاری اســت و این مساله 
در اولویت کمیســیون قرار گرفته بود. بعد از بررسی 

عرضه خودرو در بورس کاال در صحن، ان شــا اهلل به 
موضوعاتی مانند فنــاوری، قراردادهای خارجی و ... 
می پردازیم. رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با اشــاره به دپوی خودرو توســط 
خریــداران و فعالیت های ســوداگرانه در این حوزه 
تصریح کــرد: بیش از نیمی از میــزان خودرویی که 
خریداری می شود، با هدف ســوداگری است، یعنی 
این خریداران بــرای مصرف خریــداری نمی کنند 
بلکه در خانه ها، پارکینگ ها یا دیگر اماکن آنها را دپو 
می کنند تا در زمان دیگر بــا قیمت باالتری آنها را به 

فروش برسانند.
ایزدخواه در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقد هستم 
که شــیوه قیمت گذاری که کمیســیون صنایع 
مجلس در طرح ســاماندهی بازار خودرو پیشنهاد 
داده است، جلوی بروز چنین اتفاقاتی را می گیرد و 
می تواند این دست از مسائل را تا حد زیادی کنترل 
کند. به گزارش ایلنا ایزدخواه پیش تر در مورد نحوه 
قیمت گذاری خودرو در بورس کاال گفته بود: قیمت 
پایه عرضه در بورس کاال توســط شورای رقابت بر 
مبنای قیمت تمام شده بر اساس هزینه های همان 
سال تعیین می شــود و قیمت نهایی در مکانیسم 
عرضه و تقاضا مشخص می شود، اولویت تقاضا هم 
توسط شورای رقابت تعیین می شود که بر اساس 

افراد و خانواده های فاقد خودرو است.

بازار خــودرو در رکود کامل اســت/ 
معامالت به صفر رسید

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران 

اظهار داشت:  افزایش قیمت در کارخانه های خودرو 
که شــورای رقابت اعالم کرد، تاثیــری روی بازار 
نداشته است. چراکه خریداری نیست و معامله ای 

انجام نمی شود
سعید موتمنی در گفت گو با ایلنا در مورد آخرین 
وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بــازار خودرو در 
روزهای گذشــته در رکــود کامل بــوده و میزان 

معامالت تقریبا صفر است.
وی با اشاره به قیمت روز خودرو در بازار بیان کرد: 
در حال حاضر معامله ای انجام نمی شــود حتی به 

درستی مشخص نیست که قیمت ها در چه حدودی 
است. اما بین خودروی شــاخص پژو 206 تیپ 2 
حدود 198 تا 199 میلیــون تومان و پراید حدود 

114 میلیون تومان است.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران با 
اشاره به اعمال افزایش قیمت 8.2 و 8.9 درصدی 
قیمت خودرو در خودروســازی ها گفت:  افزایش 
قیمت در کارخانه های خودرو که شــورای رقابت 
اعالم کرد، تاثیری روی بازار نداشــته است چراکه 
خریداری نیســت و معامله ای انجام نمی شود. اگر 

نوسانات ارزی وجود داشــته بود و خریدار هم به 
بازار مراجعه می کرد افزایش قیمت شرکت ها روی 

بازار نیز تاثیر می گذاشت.
موتمنی در مورد علل رکــود کامل در بازار خودرو 
تصریح کرد: مردم منتظر انتخابــات و همینطور 
مذاکرات وین هســتند تا در صورت نتیجه بخش 
بودن تاثیر مثبــت روی بازار بگــذارد و قیمت ها 
کاهش پیدا کنند. نوســانات ارزی نیز وجود دارد 
و انتظار خریداران این اســت که نــرخ ارز کاهش 

بیشتری پیدا کند.

بزودیعرضهخودرودربورسبهصحنمجلسمیرود

 خرید خودرو   با  هدف سوداگری

نانواها گران کردند 
دیبرســتادتنظیمبــازار:فعاًلهیچ
تصمیمیدربارهقیمتناناتخاذنشده

در حالی طی یک ماه اخیر قیمت نان به شکل گسترده 
از سوی نانوایی ها افزایش پیدا کرده است که دبیر 
کارگروه تنظیم بازار کشور همچنان می گوید: هیچ 
تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نشــده است. به 
گزارش تسنیم، عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم 
بازار کشور در مورد برخی شایعات مبنی بر افزایش 
قیمت نان ابراز کرد: فعالً هیچ تصمیمی درباره قیمت 
نان اتخاذ نشده است و هر گونه افزایش قیمت نان 
قبل از تأیید و اعالم رسمی مراجع ذی ربط تخلف 
محسوب می شود. این اظهارات قبادی در حالی است 
که تعداد زیادی از نانوایی ها به ویژه در تهران قیمت 
نان را افزایش داده اند و ظاهراً مسئوالن نظارتی وزارت 
صمت هم در خواب هستند که اجازه چنین تخلفی 
در روز روشن به نانوایی ها داده می شود. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، در آستانه انتخابات موج جدیدی 
از گرانی های رسمی و غیررسمی در کاالهای اساسی 
شامل شیر و لبنیات، روغن، مرغ، خودرو، نان و لوازم 
خانگی کلید خورده است که مسئوالن دولت فقط 

نظاره گر هستند و تکذیب می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران:
انسولینقلمیرابهکشورواردو

سپسقاچاقمیکنند
رئیس کمیسیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به اینکه میزان واردات انسولین قلمی 
در سال جاری بیشتر از سال گذشــته بوده اما در 
عین حال هنوز در بازار کمیاب است، علت بخشی 
از این کمبود در بازار را قاچاق معکوس عنوان کرد. 
محمود نجفی عرب در گفت و گو با ایســنا، اظهار 
کرد: متاسفانه با وجود تاکید فراوان بدنه کارشناسی 
کشور در سال های گذشته بر لزوم توقف روند صدور 
ارز 4200 تومانی، همچنان شاهد آن هستیم که 
دولت اصــرار بر ادامه این سیاســت دارد و همین 
موضوع مشکالت خاص خود را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان با مشکل 
کمبود ارز مواجه هســتند، بیان کــرد: بر خالف 
صحبت هایی که از ســوی بانک مرکزی مطرح 
می شود، ما در هفته های گذشــته نه تنها شاهد 
تحول مثبتی در حوزه تخصیــص ارز نبودیم که 
حتی بسیاری از شرکت های واردکننده دارویی چه 
در حوزه مواد اولیه و چه در حوزه واردات محصول 
نهایی دارو به دلیل نبود ارز با مشکل مواجه هستند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران ادامه 
داد: اینکــه بانک مرکزی بگوید فــالن عدد ارز را 
تخصیص داده ایم خیلی متفاوت با آن چیزی است 
که در عمل و واقعیت رخ می دهد. این صحبت ها 
می تواند مطرح شــود که برای دارو عدد خاصی 
ارز کنار گذاشته شده اما سوال این است که تا چه 
میزان از این ارزها به دست واردکننده نهایی رسیده 

و به واردات دارو یا مواد اولیه آن منجر شده است؟
نجفی عرب با اشاره به پیشنهادات جدیدی که به 
واردکنندگان دارو شــده، توضیح داد: یکی از این 
پیشنهادها به تسویه حساب ارزی با واردکنندگان 
چند ماه پس از واردات دارو باز می گردد. این پیشنهاد 
مطرح شده اما بســیاری از فعاالن این حوزه دیگر 
اطمینانی به این برنامه ها ندارند. زیرا اگر در شش 
ماه آینده سیاست ها عوض شد یا نرخ ارز تغییر کرد 
یا بنا به هر دلیلی ارز به دست سرمایه گذار نرسید، 
واردکننده زیانی جدی را متحمل خواهد شد. وی با 
بیان اینکه تداوم این شیوه می تواند به کاهش ذخایر 
دارویی کشور منجر شد، گفت: هرچند فعاالن این 
صنعت در سال های گذشته تمام تالش خود را به 
کار بستند اما با توجه به محدودیت در تخصیص ارز، 
مشکالتی که کرونا و شیوع آن به وجود آورده و ولع 
غیر واقعی شکل گرفته در بازار باید برای آینده نگران 
بود. همین نگرانی خود به ایجاد وحشت در جامعه 
و افزایش خرید دارو و کمیابی آنها منجر می شود. 
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به نمونه عجیب انسولین قلمی در بازار دارویی 
ایران، توضیح داد: آمارها نشان می دهد که میزان 
واردات این دارو در سال جاری بیشتر از سال گذشته 
بوده اما در عین حال هنوز در بازار کمیاب است. علت 
این ماجرا را باید در دو حوزه دنبال کرد. نخست آنکه 
هر دارویی که کم شود، بیماران و خانواده هایشان 
برای اطمینان از این که دچار مشکل نخواهند شد 
چند برابر نیازشان خرید می کنند که این خود به 

عاملی برای التهاب در بازار تبدیل می شود.
نجفی عرب افزود: عامل دوم که باز هم ریشه در ارز 
4200 تومانی دارد، قاچاق معکوس است. یعنی 
انســولین قلمی با دالر ارزان وارد کشور می شود 
اما اگر افراد سودجو بتوانند آن را به خارج از کشور 
منتقل کنند، با نرخ دالر آزاد ســود می کنند که 
علت بخشــی از این کمبود در بازار همین قاچاق 

معکوس است.

خبر

عضو هیات علمی دانشــکده خودرو دانشــگاه علم  و صنعت در 
رابطه با نامه ای با مضمون "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی 
واردات خودرو ندارند" گفت : خودروسازان قصد داشتند که رفع 
اتهام کرده و به اطالع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو 
به سبب حمایت از تولید داخل و خودروســازان داخلی نبوده 
است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی 
قابل رقابت با محصوالت آن ها در این ســطح قیمت نسبت به 

قیمت های جهانی، نخواهد بود.
به گزارش ایســنا، هفته گذشــته پس از آنکه جلسه ای  که در 
کمیســیون صنایع مجلس و با حضور رئیس سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع )ایدرو(، رئیس شــورای رقابــت، مقامات 
وزارت صمت، مدیران عامــل ایران خودرو و نماینده مدیرعامل 
ســایپا و اعضای هیات مدیره انجمن های قطعه ســازان برگزار 
و به بررسی مشــکالت صنعت خودروســازی و قیمت گذاری 
خودرو پرداخته شد، نامه ای با امضای مدیر عامل گروه صنعتی 
ایران خودرو، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا و همچنین 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خطاب به 
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس- 
ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت گذاری خودروها در 
قالب خودروهای عمومی و اختصاصی،   به صراحت اعالم شد که 
"خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن 
را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد 

مصرف کننده می دانند. "
در این رابطه امیرحســن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده 
خودرو دانشگاه علم و صنعت- در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 

متاسفانه در جامعه و کشور تلقی می شود که عدم واردات خودرو  
و محدودیت ها در این زمینه، به سبب حمایت از صنعت خودرو 
داخلی است. دو خودروساز اصلی و بزرگ که بر روی داخلی سازی 
و بر محدوده ی خودروهای ارزان قیمت نســبت به قیمت های 
جهانی، سرمایه گذاری کرده اند، می دانند که اگر واردات خودرو 

آزاد شود، هیچ اتفاقی برای محصوالت آن ها نخواهد افتاد.    
وی افزود: آن ها خواســتند به مردم و جامعه اعالم کنند که اگر 
مسئوالن و سیاســت گذاران کشــور، واردات خودرو را ممنوع 
کرده اند، در جهت حمایت از خودروســاز داخلی نبوده اســت. 
واردات خودرو بدین دلیل از مردادماه ســال 1۳96 ممنوع شد 
که مسئوالن باتوجه به اتکا به ذخایر ارزی و مشکالت در تامین 
ارز، به نوعی پیش دستی کردند که هرچند روش اشتباهی برای 
اجرای آن اتخاذ شد اما به صورت کلی تصمیم نادرستی هم در 

آن زمان نبود.  

دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعال اجازه واردات 
خودرو را نمی دهد

این کارشناس صنعت خودرو کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی 
کالن اقتصادی کشور که ما کمبود منابع ارزی روبه رو هستیم، 
دولت فعلی و حتی دولت بعدی چنانچه بخواهند عاقالنه و طبق 
منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعال 
نخواهد داد. بنابراین این درخواست خودروسازان به نوعی برای 
خلع ســالح منتقدان خود این موضوع را عنوان کرده تا آن ها با 

واردات خودرو نگران خودروسازان داخلی نباشند.
کاکایی با بیان اینکه این فرض که واردات خودرو آزاد باشد، گفت: 

کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند، اجازه واردات 
خودروهای دســت دوم را نمی دهند که در راستای حمایت از 
صنعت، منطقی هم است؛ فلذا تعرفه هایی در نظر گرفته می شود. 
چنانچه قرار باشــد واردات خودرو مجد آزاد شود، حداقل 4۵ 
درصد به عنوان تعرفه الزم است که وجود داشته باشد به گونه ای 

که تعادل تجاری نیز حفظ شود.
وی تاکید کرد: حتی زمانیکه منابع ارزی تامین و به اندازه کافی 
باشد، دولت ها از طریق تعرفه، کســب درآمد خواهند داشت تا 
بتواند کشــور را اداره کنند؛ همانطور که در حال حاضر، دولت 
بر روی مالیات تمرکز کرده که اقدامی بسیار درست هم هست. 
دولت سالم، دولتی اســت که مبتنی بر تعرفه، مالیات و... اداره 

شود.  

فروش با قیمت های دســتوری تبدیــل به روند 
زیان دهی دائمی شده است

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان 
اینکه قصد خوروسازان از بیان این موضوع رفع اتهام بوده است، 
اظهار کرد: به  بهانه اینکه خودرویی به کشور وارد نمی شود، دو 
خودروساز اصلی و بزرگ بسیار تحت فشار قرار گرفته اند؛ سایر 
خودروســازان خصوصی کشــور که با قیمتی تعادلی و آزادانه، 
محصوالت خود را عرضه می کنند اما ایران خودرو و ســایپا، سه 
سال است که مجبور به فروش ۳0 الی ۵0 درصد، زیر قیمت تمام 

شده، محصوالت خود را عرضه کنند.
وی افزود: بطور مثال قیمت تمام شده یک محصول 1۵0 میلیون 
تومان است اما خودروســاز را مجبور کرده اند که 100 میلیون 

تومان، بفروشد. این روند به زیان دهی دائمی خودروسازان تبدیل 
شده است؛ گویا سیاست گذاران هم از این موضوع بدشان نیامده 
است و توجه نمی کنند که منابع مالی خودروساز با این حجم از 

زیان دهی از کجا باید تامین شود؟

زیان انباشته تلفیقی دو خودروساز اصلی به بیش از 
۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

این کارشناس صنعت خودرو کشور اعالم کرد: در حال حاضر بالغ 
بر 80 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته تلفیقی دو گروه صنعتی 
ایران خودرو و سایپا است. قیمت گذاری های دستوری در حقیقت 

توزیع رانت از جیب مردم است.  
کاکایی ضمن اشــاره به اینکه از شــهریور ماه ســال گذشته، 
صحبت هایی جــدی در مجلس، دولــت و ... مبنــی بر اینکه 
قیمت گذاری خودرو به نحوی آزاد شــود، مطرح شــد؛ تصریح 
کرد: اما در این مدت، کسی شجاعت عملی کردن این موضوع را 
پیدا نکرد. خودروسازان هم تا به حال تحمل کرده اند اما اکنون 
دیگر به جایی رسیده اند که تاب تحمل ندارند و صنعت رو به قفل 

شدن می رود.
وی با بیان اینکه کمبودهای مالی ســبب ایجاد انحصار در این 
صنعت شده  و نه خودروسازان؛ گفت: خودروسازان خواستار این 
شده اند که قیمت گذاری، واردات خودرو. این دست مسائل آزاد 
شوند، تا بتوانند همچون سایر صنایع رقابتی عمل کنند. البته که 
در همین وضعیت هم، برخی مجدد خودروسازان را متهم به این 
موضوع کرده اند که قصد آن ها از درخواست آزادسازی واردات 
این است که خودروسازان می خواهند، واردکننده خودرو باشند.

توضیح خودروسازان درباره عدم مخالفت با آزادسازی واردات خودرو
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در حالی که طی روزهای اخیر گزارشی مبنی بر بازگشت شرکت 
ال جی و سامسونگ به ایران در فضای مجازی منتشر شده، دبیر 

انجمن صنایع لوازم خانگی این موضوع را رد کرد.
دو سال پیش و با تشدید تحریم های آمریکا دو شرکت کره ای ال 
جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده 
بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در 
ایران به جی پالس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای 
دیگری به جز کره به ایران وارد می شود. بنابراین کاالهای برند ال 
جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می شوند و 
گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند 
رنو و پژو نیز رخ داد. اما حاال با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای 
اروپایی و تقویت احتمال بازگشــت برجــام، گمانه زنی هایی از 
بازگشت شرکت های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و 

مخالفانی دارد.
معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که 
مشــابه داخلی دارد را نمی دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی هایی 
که ایران را ترک کردند مطرح کــرده، اما یک عضو هیات مدیره 
کنفدراســیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رســمی 
وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی ها 

نیست.
در روزهای اخیر گزارشــی در فضای مجازی دست به دست شد 
که ادعا کرده بود یکی از نتایج نشست انجمن های لوازم خانگی 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(، بازگشــت لوازم خانگی 
ال جی و سامسونگ به کشور است. البته در این گزارش بر اساس 
یک نتیجه گیری شــخصی موضوع مطرح شــده بود، به طوری 
که نگارنده با اشــاره به اینکه توافق موافقــان و مخالفان اصلی 
بازگشت برندهای کره ای بر سر ممنوعیت واردات محصول نهایی 
به داخل کشــور بوده، نتیجه گرفته بود که تنها برندهایی اجازه 
حضور قانونی در بازار کشور را دارند که در داخل کشور خطوط 
تولید داشته باشند و چون برندهای سامسونگ و ال جی در ایران 

فعالیت تولیدی داشتند و این خطوط همچنان فعال هستند، این 
یعنی سامسونگ و ال جی بزودی به صورت قانونی به بازار ایران 

باز خواهند گشت.

 آیا ال جی و سامسونگ برمی گردند؟
اما عباس هاشمی،  دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، تاکید کرد: 
این اخبار غلط و تراوشــات ذهنی انتشــاردهنده است و چنین 

موضوعی حتی در جلسه با وزیر مطرح نشده است.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا تصمیــم جدیــدی در رابطه 
با بازگشــت شــرکت های خارجی گرفته شــده؟ تصریح کرد: 
قرار نیســت تصمیمی گرفته شــود. سیاســت تجارت کشور 
براســاس منافع ملی اتخاذ می شــود و قرار دادن هر فروشنده 
یا تولیــد کننده خارجی در لیســت ســیاه نیاز به مســتندات 
حقوقی دارد. متاســفانه برخــی افراد بر اســاس ذهنیات خود 
 اقدام بــه انتشــار خبرهــای کذب بطــور عمدی یا ســهوی 

می کنند.  
گفتنی است که عباس هاشــمی پیش تر در این رابطه گفته بود 
که تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، 
اما با رعایت سه شــرط که اولین و مهم ترین آن ممنوعیت پنج 
ســاله واردات کاالی نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید 
در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی 
نکند. همچنین برندهای خارجی باید ســهامدار شــرکت های 
تولیدی فعلی در داخل شــوند و در این راستا تجهیزات جدید، 
 R&D قالب های بــه روز دنیا را به کشــور وارد کننــد، واحد
خود را در کشور مســتقر کنند و آموزش های مستمر در زمینه 
بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلــی ارائه کنند. همچنین 
توســعه صادرات با مشــارکت برندهای خارجی در دستور کار 
قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی 
ایران می تواند مورد توجــه برندهای بین المللی قــرار گیرد تا 
 تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشــورهای منطقه 

صادر شود.

درحالی که قیمت برنج در بازار افزایش 100 درصدی را در مقایسه 
با سال قبل تجربه و نرخ هرکیلوگرم برنج در بازار 4۵000 تومان 
را نیز لمس کرده است از سال گذشته ۳1 هزار تن برنج در گمرک 
باقی مانده است. به گزارش تسنیم قیمت برنج نیز این روزها مانند 
بسیاری از کاالهای مصرفی مردم دچار افزایش قیمت شده است 
به طوری که هرکیلوگرم برنج ایرانی در بازار تا 4۵ هزار تومان به 

فروش می رسد. 
بر اساس مشاهدات میدانی هرکیلوگرم برنج هندی  20 تا ۳0 هزار 
تومان و برنج ایرانی پرمحصول  از 26 هزار تومان تا برنج عطری  4۵ 

هزار تومان نیز به فروش می رسد.
بنابرایــن گــزارش در حالی که قیمــت برنج در بــازار افزایش 
چشمگیری داشته است که باید توجه داشت که ارز واردات این 
محصول از 4200 تومانی به نیمایی تغییر کرده است و واردات و 
خرید آن در بازار توجیه اقتصادی ندارد زیرا واردات برنج هندی با 

این قیمت ارز خود را به نرخ برنج ایرانی رسانده است.
آمار دقیقی درباره میزان واردات و ترخیص برنج به کشور در سال 
جاری ارائه نشده  اما بر اساس پیگیری های تسنیم  ۳1 هزار تن  

برنج در گمرک از سال گذشته ذخیره  شده است.
در 9 ماهه اول ســال 99  نیز حدود 707 هزار تن برنج وارد شده 
است که البته در مقایســه با پارســال ۳0 درصد کاهش نشان 

می دهد.
افزایش قیمت برنج در بازار نیز نشان دهنده کاهش واردات و عدم 
تامین کسری بازار است؛ به طوری که این افزایش قیمت ها  قدرت 

خرید مردم را کاهش داده است.
بنابر این  گزارش مصرف برنج در کشــور  ســاالنه ۳ میلیون تا ۳ 
میلیون و 200 هزار تن برنج اســت؛ در ســال 97  وزارت جهاد 
کشاورزی  از رسیدن تولید این محصول به 2 میلیون و900 هزار 
تن خبر داد و جواد وفابخش این عدد را عدد خودکفایی در تولید 

برنج اعالم کرد.
همین امور بود که زمینه ســاز حذف ارز حمایتی واردات برنج را 
برداشت، اما در سال جاری با کاهش بارندگی ها تولید این محصول 

در کشور کاهش می یابد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی اما در 
سال جاری برای جبران بخشی از کمبود برنج در کشور ممنوعیت 
کشت برنج  را در استان های مختلف برداشتند؛ در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 4 تبصره 

8 ماده واحده این الیحه موافقت شد.
در بند الحاقی 4 تبصره 8 ماده واحده الیحه بودجه آمده اســت: 
در سال 1400 موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف 

کشور بنا به تشخیص شورای آب استان لغو می گردد.
کاشت برنج در مناطق دیگری از کشور مانند خوزستان،لرستان 
و حتی اصفهان در یکی دو سال گذشــته به صورت قانونی و غیر 
قانونی افزایش یافته اســت اما بر اساس آمار ارائه شده و وضعیت 
قیمت ها در بازار نشــان دهنده عدم تکافوی برنج مصرفی مردم 

است.
درباره واردات برنج و مشکالت آن می توان به موراد زیر اشاره کرد.
به دلیل بــروز بحران کرونــا در جهان و افزایش ذخیره ســازی 
کشورها، قیمت کاالهای اساسی به ویژه غالت حدود ۳0 درصد 
افزایش یافته است اما میزان افزایش قیمت برنج کمتر بوده زیرا 
بعد از کاهش تقاضای خرید ایران به دلیل افزایش نرخ ارز، میزان 
تقاضای این محصول را در بازار های جهانی بــه ویژه برای برنج 

هندی را کاهش داد و روی قیمت برنج هندی تاثییر گذاشت.
ایران در گذشته ساالنه حدود  1.2 تن برنج  وارد می کرد که  حدود 
یک میلیون و ۵0 هزار تن هندی)کیفی( و مابقی آن ارقام دیگر از 

جمله برنج باسماتی پاکستان است.
قیمت برنج به طور معمول در فصل برداشــت کاهش می یابد به 
طوری که در حال حاضر در بازار های جهانی قیمت هر تن برنج ۳0 

گران تر از قیمت های معمول این محصول است. 
با توجه تغییر نرخ ارز اختصاصی بــه واردات برنج  و برای تعدیل 
قیمت این محصول در بازار، دولت بر اساس پیشنهاد انجمن وارد 
کنندگان برنج به دنبال واردات برنج پرمحصول هندی است که 
قیمت کمتری دارد اما سازمان استاندارد هنوز  ضوابط واردات آن 

را تعیین نکرده است.

دپوی ۳۱ هزار تن برنج در گمرک آیا ال جی و سامسونگ برمی گردند؟
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معاون سازمان برنامه و بودجه:
متضرر اصلی ارز 4200 تومانی دولت است

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها و کاهش 
منابع ارزی و تحــت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شــرایط برای حمایت از 
معیشــت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقــادات ادامه دادیم، در حالی 
که متضرر اصلی آن دولت است و می توانست گران تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد 
و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم.به گزارش ایسنا، سازمان برنامه و 
بودجه طی نشستی خبری به ارائه گزارشی از جریان بودجه و اقتصاد ایران در سال های 
اخیر پرداخت که در این نشست مسئوالن مربوطه از جمله محمد کردبچه، مشاور سازمان 
برنامه و بودجه و همچنین حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان 

برنامه و بودجه حضور داشتند.

صادرات ۲.۶ میلیون بشکه ای نفت داشتیم
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ویژه بودن سال 
۱۳۹۹ به عنوان سالی ویژه گفت که با توجه به حداکثری بودن تحریم ها و شیوع کرونا، 
عمال اقتصاد و بودجه کشور با  تکانه های شدیدی مواجه شد که تجربه ای منحصر به 
فرد برای کشور ایجاد کرد.وی در ادامه به جریان مدیریت کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخت 
و جریان ارزی را تشریح کرد.پورمحمدی با اشاره به این که سال گذشته سال پایانی 
دولت ترامپ بود و از این نظر فشارهای زیادی را تحمیل کرد تا ایران را منعطف کند 
و برگ برنده ای برای خود باشد، اضافه کرد: جریان به گونه ای بود که برخی تحریم ها 
برای بار چندم اعمال می شد و در این بین وضعیت منابع ارزی ما با توجه به تحریم های 
شدید نفتی به طور قابل توجهی کاهش یافت چه در بخش درآمدهای نفتی دولت و 
چه صادرات از طریق بخش خصوصی و در این حالت امکان صادرات نفت و کاال بسیار 

تحت تاثیر قرار داشت.

سال ۹۹ پیشنهاد نفت ۵ دالری داشتیم
وی اظهار کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ نرخ ارز تا حدودی در مسیر باثبات 
حرکت کرده و قیمت تا ۵۰۰۰ تومان بود، اما در ســال ۱۳۹۵ که ترامپ آمد و در سال 
۱۳۹۷ که از برجام خارج شد و فشار تحریم ها شدت گرفت روند صعودی نرخ ارز آغاز شد 
و قیمت به اوج رسید و تا سال گذشته به ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت در حالی که ما 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۲.۶ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما به تدریج تمام نفت و 

کشتی های ما تحریم شده و به طبع آن با عدم دسترسی به منابع ارزی نرخ ارز باال رفت.
به گفته وی، شرایط صادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته بود که حتی در مقاطعی 
گازوئیل ۴۶ سنتی به ۱۶ سنت کاهش یافته بود و پیشنهاد فروش نفت به پنج دالر هم 
رسیده بود. این در حالی است که در سال گذشته تامین بودجه از نفت حدود دو درصد و 

در حد ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.

بازار سرمایه هم دچار مشکل شد
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به بازارها و محل های 
تحت تاثیر قیمت ارز اشاره کرد و گفت: یکی از بازارهای موثر از افزایش قیمت ارز، بازار 
سرمایه بود و دچار مشکالتی شد به هرحال بازار سرمایه خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ 
کرد به طوری که شاخص به شدت باال رفت چرا که فعاالن بازار و صاحبان شرکت ها با 
افزایش نرخ ارز ارزش شرکت های خود را نیز باال بردند.وی اضافه کرد: از سویی دیگر در 
بازار بین بانکی نرخ بهره حدود هفت تا هشت درصد بود که این منابع به سمت بازار سرمایه 
رفت در عین حال که فروش اوراق مالی دولت که با نرخ حدود ۱۴ درصد انجام می شد در 

این جریان به باالی ۲۰ درصد رسید و در مجموع بازار سرمایه را متالطم کرد.

واردات کاال گران شد
پورمحمدی در بخش دیگری از اظهارات خود به تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه واردات 
کاال از افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: به هر صورت با افزایش نرخ ارز واردات کاال نیز 
با افزایش قیمت مواجه بود اما از سوی دیگر افرادی که تولید داخل هم داشتند به تدریج 
شروع به هماهنگی تولید خود با نرخ کاال با قیمت روز ارز کردند و به نوعی با تورم انتظاری 
منطبق شدند، بنابراین ما در کنار افزایش کاالهای اساسی افزایش کاالی داخلی را هم 

داشتیم که به شدت بازار داخل را متالطم کرد.

خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار
وی همچنین به متالطم شدن بازار کار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: فشار ناشی از 
افزایش نرخ ارز و در ادامه کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و برخی از آنها به 
سمت ورشکستگی و تعدیل نیروی کار پیش رفتند که خود موجب کاهش نرخ مشارکت 
و خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار شد که نوعی بیکاری پنهان ایجاد کرد.در این شرایط 
با افزایش نرخ تورم و ارز دیگر امکان مدیریت معیشت با دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومانی وجود نداشت و هزینه سنگینی به دولت، کارمندان، بازنشسته ها و تامین اجتماعی 

وارد می شد که باید آنها را حمایت می کردیم.

متضرر اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت است
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات دولت جهت 
ترمیم شرایط پیش آمده در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت ارز و البته شیوع ویروس 
کرونا و هزینه های تحمیلی آن پرداخت.پورمحمدی با اشاره به اقدامات حمایتی گفت 
که استمرار ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین حتی چند قلم کاالی اساسی را ادامه دادیم این 
در حالی است که حمایت از ارز ۴۲۰۰ نداریم و متضرر اصلی پرداخت آن دولت است چرا 
که می تواند ارز خود را تا ۲۳ هزار تومان و باالتر بفروش رسانده و کسری بودجه را جبران 
کند، اما با توجه به اهمیت حمایت از معیشت مردم در آن شرایط سخت به پرداخت آن 

ادامه دادیم.

پرداخت ۹۲ هزار میلیارد تومان به بودجه های عمومی
وی همچنان گفت که در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی بودجه ۵۶۳ هزار 
میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام شــد می دانیم که با کاهش مصارف 
برخی بخش ها آسیب دیدند اما چاره ای نداشتیم و باید هزینه های دولت را کم می کردیم 
که بتوانیم با پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.معاون اقتصادی و امور 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در همین جریان ما در سال گذشته ۹۲ هزار 
میلیارد تومان به بودجه های عمومی پرداخت کردیم تا جریان تکمیل پروژه ها و البته اشتغال 
در این بخش ها ادامه داشته باشد در حالی که معموال چنین سقف پرداختی و عملکردی در 
بودجه های عمرانی نیست.پورمحمدی در مورد حمایت از بازار کار نیز اظهار کرد: ما ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را به صورت وجوه اداره شده و همچنین ۱۵ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی را برای ایجاد اشتغال و البته حفظ اشتغال پرداخت کردیم تا 
بتوان جلوی آسیب های موجود را بگیریم. در عین حال که در اجرای تداوم قانون حمایت از 

اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی اقدام شد.

افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق
وی در رابطه با نحوه ی جبران کســری ناشــی از فروش نفت و درآمدهای ارزی آن در 
بودجه ۱۳۹۹ اظهار کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مردم در دستور 
کار قرار گرفت و از طرق مختلف از جمله اتصال به سامانه ها و دریافت مالیات های معوق 
این منابع تامین شد. معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
در سال گذشته به سمت تامین منابع از محل ارزان یعنی اوراق پیش رفتی؛ به طوری 
که در بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده بود اما تا ۲۰۲ هزار میلیارد 

تومان اوراق فروختیم.

اخبار

اختالالت ارتباطات مخابراتی کشور به دلیل قطع برق
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات گفت: دلیل اصلی اختالالت اخیر در حوزه ارتباطات مخابراتی، قطع برق در مناطق مختلف کشور است که علی رغم پیش بینی های انجام شده 
متاسفانه شاهد اختالل ارتباطات مخابراتی چند ساعته در برخی از مناطق مخابراتی هستیم.محمدرضا بیدخام افزود: با توجه به عدم سرمایه گذاری مطلوب در  خرید و نوسازی تجهیزاتی نظیر 

دیزل ژنراتور های برق به علت نبود منابع مالی مورد نیاز در مواقع قطع برق، شاهد اختالالت ارتباطی در برخی مناطق هستیم که این نکته از قبل به اطالع مراجع ذی صالح حاکمیتی رسیده 
است.

این اواخر گفته هایی مبنی 
بر مســدودیت درگاه های 
صرافی های آنالین فروش 
رمز ارز مطرح شد و رئیس 
کل بانک مرکــزی هم آن 
را رد کــرد و در نهایت نامه ای از ســوی دفتر نهاد 
ریاست جمهوری به رییس کل بانک مرکزی ارسال 
شــد که از مســدودیت درگاه های فروش رمزارز 
جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، طی سال گذشته 
در پی سقوط ارزش بازار ســرمایه و متضرر شدن 
تعداد زیادی از ســرمایه گذاران، زخم خوردگان 
از ریزش های بورس به بــازار رمزارزها پناه آوردند 
که توجه ها را به این بــازار جلب کرد اما غیرقانونی 
بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از 
کشور در پی این امر به اختالفات در این بین شدت 

بخشید.
 سرانجام، بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعالم کرد 
به پرداخت یاران و پذیرندگان پشــتیبانی شده در 
نظام پرداخت کشور اطالع دهد که درگاه های ارائه 

دهنده رمز ارزها را مسدود کنند.
پس از این، با ورود به ســال جاری، مطرح شد که 
همچنان شــرکت های اصلی ارائــه دهنده درگاه 
پرداخت تحت نظارت شــاپرک به ویــژه در قالب 

IPG بــه صرافی هــای آنالین فــروش رمزارزها 
خدمات می دهند که رئیس مجلس در واکنش به 
این موضوع، در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی 
درگاه پرداخــت الکترونیــک صرافی هــای ارز 
دیجیتال شــد و به صراحت اعالم کرد که اکتفای 
صرف به اعــالم ممنوعیــت مبــادالت رمزارزها 
 نمی تواند رافع مســئولیت بانک مرکزی و وزارت

 اقتصاد باشد. 
همچنین، در نامــه قالیباف تاکید شــد که بانک 
مرکزی بــه عنوان متولی اصلی حــوزه نظام پولی 
در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده 
این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی 
و مبادالت کشــور، مقررات الزم را بــرای فعالیت 
در مبــادالت رمزارزهــا تدوین و نســبت به نظام 
مندکردن فعالیت رمــز ارزها اقدام کنــد و تا آن 
زمــان درصورت متضرر شــدن مردم به واســطه 
وجود درگاه هــای پرداخت دارای مجــوز از بانک 
 مرکزی در ایــن ســایت ها، بانک مرکــزی باید 

پاسخگو باشد. 
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، 
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا 
زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی 
درگاه های پرداخت صرافی هــا خودداری می کند 
که به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک 
مرکزی به اعطای مجوز به صرافی های آنالین رمز 

ارز ورود نکرده، این است که تصور می کند با اعطای 
مجوز به آنها، بایســتی کلیه ریسک های آنها را نیز 

قبول کند.
از ســوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت 
بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید 
فعاالنه مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها 

را به حداکثر و معایب آن را به حداقل رساند. 
اما بــه تازگــی نامــه ای از ســمت دفتــر نهاد 
ریاســت جمهوری خطــاب به رئیــس کل بانک 
مرکزی منتشر شــده اســت که در آن ذکر شده 
"بــا توجــه بــه درخواســت بیــش از ۶۰ هزار 

نفــر از متعاملیــن و کســب وکارهای تبــادل 
رمــزارز جهــت جلوگیری از مســدود ســازی 
 درگاه های پرداخــت اینترنتی اقــدام الزم انجام

 شود". 
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ 
میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد به گونه ای که 
۷۷ درصد آنها با هدف حفــظ ارزش پول پا به این 
بازار گذاشــته اند، بیش از پیش احساس می شود 
که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی 
مسئوالن درنظر گرفته شــود تا ضرر و نگرانی های 

مردم نسبت به سرمایه های خود از بین برود.

دستور رئيس جمهور به همتی: 

درگاه های فروش رمزارزها مسدود نشود
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مدیر عامل توانیر گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده، 
شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه ها فشار 
آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها 
هم برخورد جدی می کنیم.به گزارش ایسنا، محمد حسن 
متولی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: امسال  رشد 
انرژی مصرفی برای استخراج هر واحد رمزارز, چندین 
برابر شده است و بر اساس برآوردها؛ حدود ۲۰۰۰ مگاوات 
از برق کشــورمان برای تولید رمزارز مصرف می شود.

مدیر عامل توانیر افزود: ۲۰۰۰ مگاوات معادل مصرف دو 
میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان کشور 
و یا معادل ۳۰ درصد مصرف تهران است.وی ادامه داد: از 
همه کمک خواستیم تا در این زمینه به ما کمک کنند و 
از مردم خواستیم اگر مطلع شدند جایی در حال تولید 
غیرقانونی رمزارز است اطالع دهند و پاداش دریافت کنند.

اگر منابع مالی وجود داشته باشد، تولید برق افزایش 
می یابد

متولی زاده با بیان اینکه بــه همکارانمان که برای جمع 
آوری رمزارزها رفتند تیراندازی شد, افزود: از دستگاه های 
امنیتی و قضایی کمک خواستیم.مدیرعامل توانیر گفت: از 
نظر توان تولید و ساخت تجهیزات تولید برق هیچ مشکلی 
نداریم و سازنده و پیمانکاران بسیار قوی داریم و اگر منابع 
مالی وجود داشته باشد، تولید برق افزایش می یابد.متولی 
زاده با بیان اینکه با اقدامات و راه های ســاده می توانیم 
بسیاری از مشــکالت را حل کنیم, افزود: اگر کولرهای 
گازی اسقاطی را که هر کدام معادل دو خودروی فرسوده، 
سوخت مصرف می کنند با یک کولر استاندارد، تعویض 
کنیم, در مصرف برق، ۶۰۰۰ مگاوات صرفه جویی انجام 
می شود و همین کار اگر برای کولرهای آبی هم انجام شود 

بیش از ۴۰۰۰ مگاوات دیگر هم صرفه جویی می شود و 
اگر بخاری های دودکش دار مردم هم اصالح شود، روزی 
۲۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت, صرفه جویی 
می شود.متولی زاده افزود: اگر مردم در مصرف برق, کمی 

صرفه جویی کنند به خاموشی نیازی نخواهیم داشت.

مردم کمی صرفه جویی کنند به خاموشــی نیازی 
نخواهیم داشت

مدیرعامل توانیر با اشــاره به این که ارزان ترین برق دنیا 
را داریم گفت: هزینه ای که افراد ســیگاری بابت سیگار 
در ایران پرداخت می کنند پنج برابر هزینه ای است که 
همه مردم ایران برای مصرف برق خانه هایشان پرداخت 
می کنند.محمدحســن متولی زاده انعطاف پذیری در 
مصرف برق و داشتن ذخیره کافی برای شرایط اضطرار 
را از راهکارهای حل مشکل کمبود برق بیان و اضافه کرد: 
تحقق ذخیره کافی به ســرمایه گذاری های فراوان نیاز 
دارد و انعطاف پذیری در مصرف تا کنون در سیاست های 
وزارت نیرو اعمال شده است. وی ادامه داد: در سال های 
اخیر, سیاست های تشویقی برای مشترکان داشتیم که 
اگر در شرایط خاص, مصرف را کاهش دهند تشویق می 
شوند.متولی زاده افزود: در زمستان, مصرف گاز کشور ۸۵۰ 
میلیون مترمکعب در روز است که بیش از ۶۵۰ میلیون 
مترمکعب آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود و 
در نتیجه سوخت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه ها کاهش 

می یابد و الزاماً باید سوخت مایع مصرف کنند.

تولید »رمزارزها« بسیار انرژی بر است
او اضافه کرد: تعدادی از نیروگاه هــای ما که تعمیرات 
داشــتند به علت این که مجبور بودند از سوخت مایع 
استفاده بیش از زمان مقرر کار کردند و تعمیرات آنها به 
تأخیر افتاد و این تأخیر, اثرات خود را در مقطع کنونی 

نشان داده است.
مدیرعامل توانیر با اشــاره به این که تولید »رمزارزها« 
بسیار انرژی بر است, گفت: علت این که بخش عمده ای 
از تولیدکنندگان این رمزارزها به ایران سرازیر شدند این 
است که انرژی در کشورمان ارزان است. متولی زاده افزود: 
این رمزارزها دو دســته هستند یک دسته در چارچوب 
قوانین و مقررات کار می کننــد که حدود ۳۰۰ مگاوات 
قرارداد رســمی دارند و مدیریت پذیر هستند و دیروز 
این تولیدکنندگان قانونی رمز ارز ها از مدار خارج شدند.

وی  اضافه کرد: اما اکثریت تولیدکنندگان رمزارزها در 
کشورمان تمایلی ندارند در چارچوب قانون کار کنند و 

مدیریت پذیر باشند.
 متولی زاده با اشاره به این که آمار دقیقی از میزان تولید 
رمزارزها در کشورمان وجود ندارد، گفت: یکی از ویژگی 
های رمزارزها و فرایند استخراج آن ها, این است که قابل 
کنترل نیست.مدیرعامل شرکت توانیر هم با حضور در این 
برنامه، ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی های مکرر 
برق گفت: برای روشن نگه داشتن چراغ خانه ها و چرخ 
زندگی مردم تالش می کنیم. محمدحسن متولی زاده 
با اشاره به اینکه خاموشی ها به ناچار اتفاق افتاده است، 

افزود: امسال از نظر گرمای شدید و زودرس، یک سال بی 
سابقه ای بود و شاید در ۵۰ سال اخیر ایران سابقه نداشت؛ 
حتی دمای هوا در ماه فروردین, ۵ درجه گرمتر از متوسط 

سال های گذشته بود.

برای روشن نگه داشتن چراغ خانه ها تالش می کنیم
وی ادامه داد: کم بارشــی و خشکسالی هم به آن اضافه و 
مجموع این عوامل موجب شــد که چاه های کشاورزی، 
زودتر وارد مدار و دســتگاه های سرمایشــی مردم زودتر 

روشن شوند.
 متولی زاده اضافه کرد: پدیده ای به نام ”رمزارز“ هم به وجود 

آمد که حجم قابل مالحظه ای از مصرف را دارد.
وی گفت: همه این عوامل موجب شد که رشد مصرف ۲۰ 

درصدی بی سابقه را در صنعت برق داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه میانگین برق مصرفی 
کشور در ۱۰ سال گذشته، یک و هشت دهم درصد بود، 
افزود: اما به یک باره رشد ۱۰ برابری را تجربه کردیم.متولی 
زاده گفت: هر ســال به طور معمول، حدود یک میلیون 
مشترک جدید و تعدادی صنایع جدید داریم که معموالً 
سالی ۲ هزار مگاوات مصرف اضافه داشتند.او با بیان اینکه 
صنعت برق، صنعت عرضه و تقاضا و همزمان از تولید به 
مصرف است، افزود: مصرف، رشد بسیار زیادی داشت، اما 
عرضه و تولید ما کاهش و مشکل داشت.متولی زاده اضافه 
کرد: مهمترین علت این کاهش، کاهش ذخیره آب نیروگاه 
برقآبی بود که بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین 
تعمیرات نیروگاه ها بود که معموالً بر اساس برنامه ریزی ها تا 
نیمه خرداد به مدار وارد می شوند و تعدادی از این نیروگاه ها 
هنوز آماده نشــدند و به مدار نیامدند بنابراین این عوامل 

موجب ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا شد.

شرايط بحرانی مصرف برق تا يك ماه آينده ادامه دارد

تولید »رمزارزها« بسیار انرژی بر است

سرمقاله

   علی چاغروند،مدیر طــرح و برنامه اتاق 
بازرگانی ایران

دولت جدید در حالی قرار است از اواسط سال ۱۴۰۰ 
کار خود را آغاز کنــد که شــاخص ها و نماگرهای 
اقتصادی وضعیــت مطلوبی را نشــان نمی دهند و 
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشــور نیازمند اتخاذ 
تصمیماتی با بنیه کارشناسی قوی و بدون شعارزدگی 
اســت. آنچه در این میان بیش از همه نیازمند اقدام 
عاجل است و به نظر می رســد مطالبه عموم است، 
بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه است؛ از همین 
رو بیم آن وجود دارد که وعده ها و راه حل های آسیب زا 
در این زمینه و در پاســخ به این مطالبه عمومی ارائه 
شود.واقعیت این است که طی سال های اخیر تحریم، 
تکانه های ارزی و تورم ۵۰ درصدی معیشت و گذران 
زندگی بســیاری از خانوارها را تهدید کرده و منجر 
به گســترده شــدن ابعاد فقر و نابرابری شده است. 
تازه ترین اطالعات مرکز آمار ایران نشــان می دهد 
نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۲,۱ 
درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۱ درصد رسیده 
است. نرخ تورم نقطه ای نیز در این ماه به عدد ۴۶,۹ 
درصد رسیده اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« هم به ۶۱.۱ 
درصد رسیده اســت.در این بین بیشــترین آسیب 
تورم ۶۰ درصدی اقالم خوراکی ، متوجه دهک های 
پایین درآمدی است. بررسی ها نشان می دهد سرانه 
مصرف انواع خوراکی ها در سبد مصرف خانوارها به 
ویژه خانوارهای دهک های پایین کاهش چشم گیری 
خصوصا طی یک سال اخیر داشته و این شرایط منجر 
به گسترده شــدن ابعاد فقر، نابرابری و کاهش رفاه 
خانوارها به طرز چشم گیری شده است.افزایش نرخ 
بیکاری نیز به شکل بی سابقه ای قدرت خرید و رفاه 
خانوارها را تقلیل داده اســت. براساس بررسی های 

صورت گرفته طی ۱۶ سال گذشته، متوسط اشتغال 
مفید ۳ میلیون نفر بوده اســت؛ این در حالی است 
که در همین بازه زمانی بیــش از ۱۷ میلیون نفر به 
جمعیت در ســن کار افزوده شده است.شرایطی که 
توصیف شد بیانگر این است که سطح رفاه اقتصادی و 
اجتماعی در کشور به واسطه تهدید عواملی همچون 
تحریم، تورم مزمن، رکود تورمــی بنگاه ها، جهش 
ارز، بی ثباتی اقتصادی، موانع تولید، نوســان بازارها 
و تصمیات اشتباه سیاستگذار در بازارهای مختلف) 
از جمله در بازار ســرمایه که منجر به از دست رفتن 
بخش زیادی از سرمایه مردم شد(،کاهش چشم گیری 
داشته است. این در حالی است که تجربه نشان داده 
اتخاذ راهکارهایی همچون افزایش یارانه و سرکوب 
قیمت  ها برای بهبود سطح رفاه جامعه هزینه  هایی در 
برداشته و لزوما نفع چنین سیاست هایی به گروه های 
هدف نرسیده است. حل مشکل اشتغال نیز با اتخاذ 
راه حل های ضربتی و کوتاه مدت و با اعمال فشــار به 
صندوق های بازنشســتگی که در حال حاضر یکی از 
چالش ها و مسائل اقتصاد کشور است، راهگشا نیست و 
آسیب بیشتری به دنبال دارد.در این شرایط و براساس 
اصول علم اقتصاد، برای افزایش رفاه اقتصادی، درآمد 
سرانه، بهبود وضعیت معیشتی و اشتغالزایی پایدار، 
مسیری به غیر از افزایش سرمایه گذاری، ایجاد رشد 
اقتصادی و رونــق تولید وجود ندارد.بررســی ها اما 
نشان می دهد مهم ترین مولفه  موثر بر افزایش رفاه، 
یعنی رشــد اقتصادی طی یک دهه اخیر در بدترین 
وضعیت ممکن قرار داشته اســت. براساس آخرین 
گزارش مرکــز پژوهش های مجلــس، در حالی  که 
نرخ رشــد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم 
توســعه ۸ درصد تعیین شده اســت، میانگین رشد 
اقتصادی کشور از ســال ۱۳۹۱تا ۱۳۹۸نزدیک به 

صفر بوده اســت. از آنجایی که ارتباط مســتقیمی 
بین رشــد اقتصادی و ســرمایه گذاری وجود دارد، 
گزارش های رســمی بیانگر این اســت که نرخ رشد 
ســرمایه گذاری نیز در طول دهه ۹۰ نزدیک به صفر 
یا منفی بوده و همواره روند نزولی داشــته است. در 
این میان تورم مزمن و بی ثباتــی اقتصاد کالن طی 
سال های گذشــته منجر به کاهش سرمایه گذاری، 
افزایش انگیزه فعالیت های واسطه گری و سفته بازی 
و در مقابل کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت، 
مولد و اشتغال زا شده است.اما در چنین شرایطی، چه 
دولتی با چه ساختار و قابلیت هایی می تواند وضعیت 
معیشتی خانوارها و رفاه اقتصادی و اجتماعی را بهبود 
ببخشد، بیکاری را کاهش دهد و در مسیر فقرزدایی 
غیرتورمی پیش برود؟بدون شک با افزایش زمینه های 
سرمایه گذاری، ایجاد رشــد اقتصادی پایدار و بهبود 
چرخه تولیــد و صادرات غیرنفتی اســت که زمینه 
اشــتغال و امکان افزایش حقوق و دستمزد و بهبود 
رفاه خانوارها به صورت پایــدار فراهم و درآمدهای 
مالیاتی دولت برای اجرای تعهدات معیشتی و رفاهی 
تضمین می شود و می توان در مسیر کاهش نابرابری 
پیش رفت.در این شرایط به نظر می رسد بیش از هر 
زمان دیگری، نیازمند یک دولت توســعه گرا با بدنه 
کارشناسی قوی هستیم که رشد و ثبات اقتصادی، 
افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و مهار تورم را در 
اولویت قرار دهد و زمینه ایجــاد ثبات و برنامه ریزی 
اقتصادی بــرای فعالیت بخش خصوصــی مولد را 
ایجاد کند و ساختار نهادی اقتصاد را به سمتی ببرد 
که انجام هرگونــه فعالیت داللی و واســطه گری به 
شــیوه های مختلف تنبه و پرهزینه شود و در مقابل 
هر نوع فعالیت تولیدی، مولــد و کارآفرینی همراه با 
تشویق و سود اقتصادی باشد؛ دولتی که سیاست ها 

و تصمیمات آن در کلیه بازارهای پولی، ارزی، مالی 
و تجاری با اتخــاذ نظر کارشناســی و هماهنگی با 
یکدیگر و در جهت رفع موانع تولید، سرمایه گذاری 
و کارآفرینی تنظیم شود.در این مسیر رفع تنش در 
روابط بین الملل، بهبود محیط کســب و کار، ایجاد 
ثبات اقتصادی، حدف موانع و مقررات دست و پاگیر، 
محدود شــدن دخالت در بازارها و سرکوب قیمتی، 
رفع موانع کارآفرینی مولد و پر هزینه کردن ریسک 
فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه باید در اولویت 
برنامه های دولــت آینده قرار گیــرد و رانت زدایی و 
ایجاد شفافیت در تمامی بخش ها و حمایت از تولید و 
فعالیت های اقتصادی به دور از سیاست زدگی ضروری 
است.بدون شک در راستای تحقق هدف رونق تولید 
و سرمایه گذاری الزم اســت شرایط برای بنگاه داری 
بانک ها سخت و تســهیالت بانک ها به سمت تولید 
و فعالیت هــای مولد و کارآفرینی جهت دهی شــود 
و اختصــاص اعتبار و تســهیالت دهی به واحدهای 
تولیدی بــا انجام نیازســنجی و پتانسیل ســنجی 
کارشناسی و بدون هر گونه رانت و پول پاشی تورم زا 
و هدررفــت منابع دنبــال شــود.همچنین تقویت 
اصولی و غیرشــعاری بازار سرمایه در جهت حمایت 
و تامین مالی تولید باید در اولویت برنامه های دولت 
آینده قرار گیرد و شــرایط ورود شرکت ها به بورس 
تســهیل و از هر گونه دخالت در این بــازار و تزریق 
 منابع منابع بودجه ای برای رشــد مصنوعی شاخص
 جلوگیری شــود. در کنــار این اقدامــات، اصالح 
ســاختار بودجه و مقید بــودن دولت بــه انضباط 
مالی و جلوگیری از دســت اندازی بــه منابع بانک 
مرکزی و اتخــاذ روش هــای مخاطره آمیــز برای 
جبران کســری بودجه که منجر به بی ثباتی محیط 
 اقتصــاد کالن، افزایــش نقدینگی و تشــدید تورم 

می شود، ضروی است. 
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دولت آینده، توسعه اقتصادی یا معیشت مردم


