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هشدار نسبت به سقوط قیمت طال 
موسسه بین المللی 
رتبه دهی اعتباری فیتچ 
پیش بینی کرد قیمت 
جهانی هر اونس طال تا 
سال ۲۰۲۳ به ۱٫۲۰۰ 
دالر سقوط کند. این مؤسســه پیش بینی کرد با 
افزایش نیاز به ســرمایه گذاری و کاهش تقاضای 
خرید طال از سوی بانک های مرکزی قیمت جهانی 
طال امسال تا هر اونس ۱٫۶۰۰ دالر و سال ۲۰۲۲ تا 
هر اونس ۱٫۴۰۰ دالر سقوط کند. قیمت جهانی 
طال در هفته های اخیر هم با رشد سود اوراق قرضه 
آمریکا تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته و از ۱٫۸۰۰ 

دالر پایین تر آمده است .
    

وام ۱.۲ میلیارد یورویی روسیه 
برای ساخت نیروگاه سیریک

توســعه ایران- 
وزیــر نیــرو از تحویل 
گرفتن ضمانــت نامه 
بانکی وام ۱.۲ میلیارد 
یورویی روســیه، برای 
ساخت نیروگاه ســیریک هرمزگان خبرداد. رضا 
اردکانیان در حاشیه پویش هر هفته الف-ب-ایران 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این ضمانت نامه 
امروز به دست ما رسیده است افزود: نیروگاه سیریک 
در جنوب کشور و با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات با وام ۱.۲ 
میلیارد یورویی روسیه و منابع داخلی ساخته خواهد 
شد. وی با بیان اینکه این نیروگاه برای پایداری شبکه 
برق در جنوب و جنوب شرق کشور بسیار اهمیت 
دارد گفت: سرمایه مورد نیاز نیروگاه سیریک معادل 
۱.۴ میلیارد یورو اســت که طبق برنامه ریزی های 
اولیه، تأمین مالی آن با دریافت وام از کشور روسیه 

تعیین شده بود.
    

مردم روغن احتکار نکنند
رئیــس ســازمان 
حمایــت از مــردم 
خواســت از احتــکار 
خانگی روغن خودداری 
کنند. توســعه ایرانی-
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت گفت: طبق 
معمول با رسیدن به روزهای پایانی سال تب خرید در 
بازار زیاد شده است. با توجه به تب کرونا، برنامه ریزی 
شده اســت تا از تجمعات بزرگ جلوگیری شود. 
وی بیان کرد: حداقل ۴ میلیون تن کاال ظرف چند 
روز آینده از گمرک ترخیص می شــود تا نیاز مردم 
کشور تأمین شــود، در طول سال هم شاهد بودیم 
که علی رغم شــیوع ویروس کرونا و خالی شــدن 
قفسه های فروشگاهی در سراسر دنیا هیچ کمبودی 
در کشور ما ایجاد نشــد، برای ماه مبارک رمضان 
هم تدارک الزم دیده شده اســت و مشکلی ایجاد 

نخواهد شد.
    

قیمت لبنیات از اول سال ۵۴۵ بار 
تغییر کرد!

باشــگاه خبرنگاران جوان-  محصوالت 
لبنی طی امسال ۵۴۵ مرتبه تغییر قیمت را تجربه 
کرده اند و هر کدام از مســئوالن دالیلی برای این 
افزایش قیمت ها عنــوان می کنند. قیمت لبنیات 
چند ماهی است که به صورت هفتگی دستخوش 
تغییر می شــود به طوری که طبــق گفته عرضه 
کنندگان این محصوالت، با هر مرتبه سفارش کاال از 
شرکت های تولیدکننده،  قیمت آن تغییر می کند. 
البته محصوالت لبنی در دو گروه قرار دارند، دسته 
اول که شامل ده قلم لبنیات است و حدود ۷۰درصد از 
ظرفیت تولید را به خود اختصاص می دهد که قیمت 
آن ها به صورت دستوری تعیین می شود و گروه دوم 

که با عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند.
    

خبر مهم برای متقاضیان وام اجاره
وزارت راه و شــهر 
ســازی اعــالم کــرد 
متقاضیان تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن تا 
پایان اسفندماه فرصت 
دارند وام خــود را دریافت کنند و امکان تمدید این 
زمان وجود ندارد؛ پیش از این پایان بهمن ماه آخرین 
مهلت اعالم شده بود که تمدید شده است. به دنبال 
مصوبه ستاد ملی کرونا برای پرداخت وام اجاره به 
مستاجران ۸۲۸ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط 
شناخته شدند که ۳۰۲ هزار نفر نسبت به دریافت 
وام اقدام و ۲۳۰ هزار نفر در بانکهای عامل تشکیل 
پرونده دادند که  تا ۱۲ بهمن ماه ۱۹۱ هزار نفر وام 
اجاره را دریافت کرده اند. با توجه به طوالنی شدن 
فرآیند تشکیل پرونده بعضی متقاضیان در بانکها 
پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ مهلت دریافت وام اعالم شد 

که تا انتهای سال جاری تمدید شده است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 رمز ارزها حــاال نامی آشــنا برای 
مردم هســتند و جای پای خــود را در 
ســبد دارایی های مردم بــاز کرده اند. 
بررســی ها نشــان می دهد رمزارزها و 
البته محبوب ترین رمز ارز برای ایرانی ها 
یعنی بیت کوین به خانه های ایرانی راه 

یافته اند. 
معارفــه رمزارزها در ایــران البته 
چندان خوش یمن نبــود و تهرانی ها با 
خاموشی های متعدد و تحمل آلودگی 

شدید هوا، از آن ها استقبال کردند. 
ایــن معارفه نامالــوف البته عاملی 
برای بداقبالی ارزهای مجازی در ایران 
نســاخت چرا که به وضوح روشن است 
تب خرید رمزارزها در ایران افزایش یافته 
است و حاال کسانی که از کسب سود در 
بازارهای سنتی داخلی ناامید شده اند 
رو به سرمایه گذاری در بازار مجازی و غیر 
داخلی آورده اند. بسیاری از کارشناسان 
به روند عجیب خروج سرمایه از بازارها 
به سمت بازار بیت کوین هشدار داده اند. 

 بیت کوین یکــی از پیچیده ترین 
موضوعــات دنیــای ســرمایه داری 
اســت، این ارز مجازی که با حل کردن 
مسایل ریاضی در فضای مجازی تولید 

و اســتخراج می شــود، از سوی برخی 
کارشناسان به سالحی بیولوژیک تشبیه 
شده است. در شرایط کنونی بیش از یک 
دهه از تولد اولین بیت کوین می گذرد 
و در همیــن دوره کوتاه قیــت این ارز 
مجازی تقریبا هزار برابر شــده اســت. 
تب خرید بیت کوین این روزها کار را به 
جایی رسانده که طبق گزارش هایی که از 
سایت فروش شنیده می شود، در ساعاتی 
از روز این سایتها نیز توان پاسخ گویی به 
حجم خرید بیت کوین را ندارند و رسما 
به خریداران اعالم می کنند که در حال 
حاضر رمز ارزی ندارند و باید منتظر باشند 
یا کسی بفروشد یا برای روز دیگری اقدام 
کنند. بر اساس اعالم های رسمی حجم 
رمزارزها به ۱۵۰۰ میلیارد دالر رسیده 
است و در این میان ارزش بازار بیت کوین 

به تنهایی ۹۰۰ میلیارد دالر است.  
 پایان سلطه دولت ها 

آغاز شده است؟
بانک های مرکزی جهان از ایران تا 
هند و کشــورهای دیگر حاال به دنبال 
معرفی رمز ارز خاص خود هســتند تا 
همچنــان حاکمیت دولت هــا بر رمز 
ارزها حفظ شود زیرا مهم ترین نگرانی 
بانک مرکزی، خروج رمز ارزها از دایره 
سیاست های پولی دولت هاست. مقامات 

دولتی سراسر جهان نگران هستند که 
نتوانند بر تجارت و واردات، صادرات و... 
اثرگذار باشــند و بازار داخلی را کنترل 
کنند.  در عین حال بانک ها نیز به دنبال 
آن هستند که عقب نیفتند. نکته مهم 
اینجاست که هنوز ناشر واقعی بیت کوین 
به درستی شناسایی معرفی نشده است. 
در این شرایط موسســاتی وارد این 
بازار می شوند که در سال های گذشته 
این بازار را ناامن خوانــده و تب خرید را 
مساوی با ریســک های باال و ضررهای 

حتمی خوانده بودند. 
با این حال بسیاری از کارشناسان به 
استناد تحریم ها و شرایط کنونی اقتصاد 
ایران، ریسک را بســیار باالتر از معمول 
برای خریدار ایرانی می دانند اما آیا این 

هشدار جدی است؟
ناصــر حکیمــی معاون ســابق 
فناوری های نوین بانک مرکزی معتقد 
است که ادامه وضعیت موجود در حوزه 
رمزارزها موجب خروج سرمایه و ارز از 
  ً کشور می شود و بانک مرکزی باید فورا
در این خصوص سیاست های نهایی را 
اعالم کند؛ او بانک مرکزی را مرجع اصلی 
رســیدگی و اعالم مواضع در خصوص 
بیت کوین و ســایر رمزارزها می داند و 
تأکید دارد، اگر رمز ارز ملی بانک مرکزی 

ایران با پشتوانه ریال باشد استقبالی از 
آن نخواهد شد و رمز ارز ملی باید پشتوانه 

طال داشته باشد. 
وی که خرید بیت کوین را با خرید 
ملک در خارج از ایران مساوی می داند 
و هر دو را در دایره خروج ســرمایه از 
کشــور مورد تحلیل قــرار می دهد و 
پیشــنهاد می دهد: بهتر است بانک 
مرکزی بیت کوین را بــه عنوان یک 
ارز به رسمیت بشناســد و کسانی را 
که مایــن می کنند را کنتــرل کند تا 
بیت کوین شان را برای تجارت خارجی 
کشوراســتفاده کنند نه برای خروج 
سرمایه؛ ضمن اینکه صرافی هایی که 
بیت کوین معاملــه می کنند را نیز به 
رسمیت بشناسد و به آنها مجوز فعالیت 

دهد و کنترل شان کند.
وی اما هشدار می دهد: بازار بیت کوین 
بسیار پرریسک است، بیت کوین یک 
دارایی است و پول نیســت، دالر و یورو 
نیست که بگوییم مثاًل برای وارد کردن 
یک موبایل هزار دالر باید پرداخت کنم 
ولی اگر بروم هزار دالر بخرم همیشه پول 

یک موبایل را دارم! 
بیت کوین مســتقل از همــه اینها 
نوسان می کند و نوســانات آن طوری 
است که اصال معلوم نیست بابت چیست. 

معاون سابق فناوری های نوین بانک 
مرکزی گفت: بنابراین بیت کوین یک 
دارایی است که در مقاطعی سودآوری 
خیلی باالیــی دارد و در مقاطعی ضرر 
خیلی باالیــی دارد؛ در نتیجه دارایی با 
ریسک بسیار باالست؛ مردم اگر ندانند 
تحلیل تکنیــکال و ماهیت بیت کوین 
چیست پولشان را در معرض مخاطره 
قرارداده اند، ممکن اســت سود کنند. 
خیلی ها ۱۸ هزار دالر خریده اند و االن 
سرمایه شان ۴۷ هزار دالر شده است ولی 
روزی ممکن است ۴۷ هزار دالر بخرند 
و سرمایه شــان ۳۰ هزاردالر شود، این 
اتفاق ممکن است و یکبار قبالً هم افتاده 
است؛ زمانی بیت کوین ۱۸ هزار دالر بود 

و یکباره شد ۶-۷ هزار دالر.
وی تاکید کرده است : بیت کوین یک 
دارایی بسیار پرریسک است و آدم هایی 
که ریسک پذیر هستند وارد آن می شوند 
نه آدم هایی که ریســک گریز هستند! 
عامه ی مردم ریســک گریز هستند و 
دوست دارند پول و سرمایه شان را طوری 
نگه دارند که از بین نرود؛ بنابراین توصیه 
عمومی این است که خیلی مراقب باشید 
و توصیه بعدی این است که تا زمانی که 
نوسانات را به صورت علمی و تکینکال بلد 

نیستید وارد این بازار نشوید.
 حکیمی با بیــان اینکه تــا دلتان 
بخواهد کالهبرداری و تقلــب در این 
بــازار انجام می شــود، تصریــح کرد: 
زمانی که بازار شــفاف نیست و متولی 
ندارد، کالهبرداری در آن انجام می شود، 
اما وقتی که متولی داشته باشد، متولی 
اعالم می کند که کدام صرافی ها مجاز 
هســتند و اجازه فعالیت دارند؛ در این 
حالت متولی به مردم می گوید: اگر غیر 
از این صرافی ها خریــد کردید به جای 
بیت کوین بیت کورن به شما می فروشند 
ولی اگر می خواهید بیت کوین بخرید باید 

از جای مطمئن خرید انجام دهید.
 سرمایه گذاران خارجی هم آمدند

 در این شــرایط ســرمایه گذاران 
خارجی از کشــورهای چین، لهستان 
و هند نیز راهی ایران شده اند تا رمزارز 
اســتخراج کنند امــا داســتان ایران 
اینجا نیــز به غیرمجازها گــره خورده 
است و مهمترین مشــکالت از حضور 
غیرمجازها در این عرصه نشات می گیرد. 

غیرمجازهای برق خــواری که حالت 
جمع آوری ماینرهایشــان به خبر روز 
تبدیل می شــود اما آنچه اهمیت دارد 
اینجاست که اقبال به سرمایه گذاری در 
این عرصه می تواند در آینده بروز بحران 

را گریزناپذیر کند . 
 نرگس مرادآبادی کارشناس حوزه 
رمز ارز معتقد است ریزش قیمت در بازار 
ارزهای مجازی گریزناپذیر است اما باید 
متوجه بود این بار دارایی فیزیکی برای 
فروش در صورت زیان وجود ندارد و این 
دارایی مجازی است که کاهش ارزش آن، 
سرمایه گذاران را با بحران مواجه می کند. 
ایران در ســال های اخیــر با موج 
عجیب مالباختگان روبروســت، مال 
باختــگان شــرکت های مضاربه ای 
در دهــه ۷۰، مال باختــگان ثبت نام 
خودروی خارجی و واحدهای مسکونی 
در دهه۸۰ و مال باختگان موسســات 
مالی و اعتبــاری در دهــه ۹۰ و حاال 
مالباختگان ریزش عجیــب و غریب 
بورس. برخــی می پرســند آیا طیف 
جدیدی به مال باختگان ایرانی اضافه 
می شود؟ به نظر می رسد سیاستگذاری 
در ایــن حوزه از ســوی مثلــث بانک 
مرکزی، وزارت نیــرو به عنوان متولی 
تولید برق و همچنین وزارت صمت به 
عنوان متولی تعیین سیاست واردات 
برای روشن شدن پاســخ این سئوال 

ضروری باشد.  باید منتظر ماند و دید.  

بیت کوین به خانه های ایرانی راه یافته  است

رمزارزها؛ بازاری خطرناک با مالباختگانی بالقوه
ایران در سال های اخیر با 
موج عجیب مالباختگان 
روبروست، مال باختگان 

شرکت های مضاربه ای 
در دهه 70، مال باختگان 

ثبت نام خودروی خارجی 
و واحدهای مسکونی در 

دهه80و مال باختگان 
موسسات مالی و 

اعتباری در دهه 90 و حاال 
مالباختگان ریزش عجیب 

و غریب بورس . برخی 
می پرسند آیا طیف جدیدی 

به مال باختگان ایرانی 
اضافه می شود؟

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: آزادسازی دارایی های 
ایران به نوعی توطئه برنامه ریزی شده است تا زمینه مذاکراتی 
فراهم شــود که نتیجه ای نخواهد داشــت. در واقع به دنبال 
متقاعد کردن سایر کشورها هستند تا نشان دهند که، در برابر 
خواسته های غیرقابل تحقق و عدم پذیرش احتمالی از سوی 
ایران، آمریکا تمام تالش خود را انجام داد اما از ایران پاســخی 
دریافت نکرد. حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا در مورد احتمال 
آغاز مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت:باید توجه داشت 
که سیاست های آقای بایدن از ترامپ خطرناک تر است. دولت 
بایدن برنامه های استراتژیک دارد، که محور اصلی آن در سیاست 
خارجی تضعیف دولت چین است، از سویی پاشنه آشیل چین 
نیز انرژی است پس تالش می کنند تا رابطه ایران، چین و روسیه 
را بشکنند تا دسترسی چین به بازار انرژی مختل شود. یعنی 
پس از آنکه ایران را درگیر مسائل داخلی و بحران عمیق کردند 
به سراغ روســیه و در نهایت چین بروند و این سیاست کالن 

آمریکا است. وی ادامه داد: در مورد ایران، در حال حاضر دولت 
آمریکا از سویی زمینه بحث و مذاکره را فراهم می کند و از سوی 
دیگر توطئه های مختلف علیه کشور انجام می دهد، بنابراین 
نباید به سیاست های آنها دلخوش کرد. مثاًل همین آزادسازی 
دارایی های ایران به  نوعی توطئه برنامه ریزی شــده اســت تا 
زمینه مذاکراتی فراهم شود که نتیجه ای نخواهد داشت. این 
اقتصاددان خاطرنشان کرد: واقعاً اگر قرار باشد این روند تخریب 

و تضعیف اقتصاد و جامعه متوقف شود ابتدا باید یک 
تصمیم  اساسی گرفته و شرایط اضطراری در کشور 

حاکم باشد چون بدون آن امکان اصالحات وجود 
ندارد. برای اصالحات نیز راه حل وجود دارد منتها 

برخی ها نمی خواهند راه حل های مشخص 
را اجرایی کنند. متاسفانه حرص و آزی 
که به وجود آمده، باعث شــده تا این 

بحران ادامه یابد.

هشدار نسبت به توطئه ها
راغفر هشــدار داد: قطعاً عوامل توطئه گر و برانداز اختالل 
ایجاد می کنند و چارچوب کنونی سیاست های کشور امکان 
هرچه بیشتر اختالل ها و نفوذها را فراهم می کند. بنابراین باید 
نسبت به توطئه ها هوشیار باشیم و آن نیز نیازمند سیاست های 
کلی در مورد اقتصاد است که تبدیل به پاشنه آشیل کشور شده 
و االن با بحران های جدی روبرو است. این کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه مسئله اصلی در شرایط کنونی جهت گیری های 
اقتصادی اســت که متاســفانه عرصه ای  را به وجود آورده تا 
اقتصاد ملی تضعیف شــود، گفت: اتفاقاً آمریکا نیز برای این 
عرصه سرمایه گذاری کرده و متاسفانه نتیجه هم گرفته است. از 
همین روی باید این جهت گیری ها تغییر کند و به نحوی باشد 
که به توفیق اقتصاد کشور منجر شود و تولید رونق بگیرد. 
تا زمانی که این اتفاقات صورت نگیــرد هر اقدام دیگری 
می تواند کشور را در سراشیبی تندتری قرار دهد، به 
همین دلیل مسئوالن کشور 
نسبت به شرایط کنونی 
باید حساسیت بیشتری 
از خود نشــان دهند. وی 

افزود: ادامه وضعیت کنونی بهترین بستر برای نفوذ و تضعیف 
هرچه بیشتر اقتصاد است. باید توجه داشت که فرار سرمایه به 
عنوان یکی از مشکالت اصلی کشور، فقط در این بستر امکان پذیر 
بوده و اقتصاد ملی روز به روز ضعیف تر می شود. بنابر این حاکمیت 
واقعاً باید یک تصمیم اساسی در این مورد اتخاذ کند چون با این 
سیاست های دولت قطعاً به نتیجه خاصی نمی رسیم و شرایط روز 
به روز بدتر خواهد شد .  این اقتصاددان یادآور شد: بارها گفتیم 
که خود دولت ارز را گران تر می کند که پیامد آن برای معیشت 
مردم خواهد بود. در ابتدا منکر آن شدند اما در نهایت به دالیل 
مختلف آن را پذیرفتند. باید توجه داشت، این افزایش نرخ ارز 
تنها کسب درآمد برای دولت نیست بلکه پیامدهای شکننده ای 
برای خانوارها داشته است یعنی اینگونه نبود که تنها از این طریق 
تأمین کسری بودجه شــود بلکه عدم تعادل های هولناکی در 
خانواده ها، زندگی مردم و بنگاه های تولیدی به وجود آورده است 
که پیامدهای آن تا سال ها در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. از 
سوی دیگر ظرفیت های بزرگی برای فرار سرمایه به وجود آورده 
است. راغفر تاکید کرد: من تصور می کنم به اندازه کافی راه حل 
برای برطرف کردن مشکالت وجود دارد، منتها عزم سیاسی 

متناسب با آن دیده نمی شود.

راغفر: 

آزادسازی دارایی های ایران توطئه برنامه ریزی شده است

خبر

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با هدف 
مقابله با شیوع ویروس کرونا از ممنوعیت پرواز از 

مبدا ایران به ۳۲ کشور و برعکس خبر داد.
به گــزارش توســعه ایرانــی از وزارت راه و 
شهرســازی، »محمدحســن ذبیخش« اظهار 
داشت: براساس مصوبه های ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه در جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا در کشور، پذیرش مسافر 

 از کشــورهای پرخطر بــه ایران ممنوع شــد. 
وی افزود: وضعیت پذیرش مسافران کشورهای 
با شرایط ویژه، مسافران مستقیم یا غیرمستقیم 
به مقصــد ایران که ظــرف حداکثــر دو هفته 
قبل از موعد ســفر بیش از چهار ساعت در یکی 
کشــورهای  انگلیس، آفریقای جنوبی، آنگوال، 
آرژانتیــن، بولیوی، بوســاوانا، برزیل، بروندی، 
کیپ ورد، شیلی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک 

کنگو، اکوادور، اســواتینی، گینه فرانســوی، 
لســوتو، گویان، ماالوی، موریتانی، موزامبیک، 
نامیبیا، پاناما، پاراگوئه، پرو، رواندا، سیشــیل، 
ســورینام، تانزانیا، اوروگوئــه، ونزوئال، زامبیا و 
زیمباوه اقامت داشته اند، تا اطالع ثانوی امکان 
ورود به جمهوری اســالمی ایــران را ندارند و 
 پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدا ممنوع است.
ذیبخش تاکید کرد: همه اتباع ایرانی و خارجی 

که قصد سفر به ایران را دارند، ملزم به ارائه گواهی 
تســت مولکولی)RT-PCR( منفی از نظر 
کووید ۱۹ با مدت اعتبار حداکثر ۹۶ ســاعت 
از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 
کشــور مبدا به زبان انگلیســی یا مورد تایید 
کنسولگری پیش از سوار شدن به هواپیما در 

فرودگاه مبدا هستند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوریی افزود: 
مســافران باید فرم خوداظهاری عــدم ابتال به 
کووید۱۹ را در فرودگاه مبدا قبل از صدور کارت 
پرواز تکمیل و به نماینده شرکت هواپیمایی ارائه 
کنند و همچنین فرم تعهد مسافر را در طول پرواز 
تکمیل و در فرودگاه مقصد بــه نماینده وزارت 

بهداشت مســتقر در فرودگاه تحویل دهند. به 
گفته سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری، 
هزینه تســت مولکولی)RT-PCR( بر عهده 

مسافر است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

پرواز از مبدا و مقصد ۳۲ کشور به ایران ممنوع شد


