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خبر اقتصادی

هزینه پیامک بانکهای دولتی
هم زیاد شد

ایسنا  -درحالیکه
پیش از این ،طبق گفته
دبیر شورای هماهنگی
بانکهای دولتی و نیمه
دولتی هزینه سرویس
پیامک در این بانکهــا همچنان حداکثر ۱۵هزار
تومان اســت و برنامهای برای افزایش این هزینه
وجودندارد،بررسیهایحاکیازآناستکهبرخی
از بانکهای دولتی هزینه ســرویس پیامکی خود
را افزایش دادهاند .پیــش از این برخی از بانکهای
خصوصی اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی
خود از  ۱۵به  ۳۰هزار تومــان کردند که دلیل آن
افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعالم شد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
در واکنش به این موضوع گفت که هنوز تصمیمی
برایافزایشهزینهسرویسپیامکیبانکهاگرفته
نشدهاستامااحتمالاینکهدرآیندهنزدیکایننرخ
بهدلیلهزینههایبانکهادراینزمینهافزایشیابد،
وجود دارد .پس از این ،اکنــون برخی از بانکهای
دولتی هم با ارسال پیامک به مشتریان خود اعالم
کردهاند که به منظور ارسال پیامک تراکنشهای
واریز و برداشت از حساب شما مبلغ  ۲۰هزار تومان
برایکارمزدساالنهکسرمیشود.

تأکیدایرانبرلغوقطعی
تحریمهایبانکیدرجریان
مذاکرات هستهای

تسنیم -رئیسکل
بانــک مرکــزی ایران
تأکید کــرد ایــران در
جریــان مذاکــرات
هستهای خواستار رفع
تضمینشدهوقطعیتحریمهاعلیهصنعتبانکداری
خود شده است .عبدالناصر همتی رئیسکل بانک
مرکزی ایران تأکید کرد ایران در جریان مذاکرات
هستهای خواســتار رفع تضمینشــده و قطعی
تحریمهاعلیهصنعتبانکداریخودشدهاست.وی
در پاسخ مکتوب به پرسشهای بلومبرگ نوشت:
«رفعتحریمهاعلیهبانکمرکزی،بانکهایایرانی،
سوئیفتوهرگونهانتقالپولبینآنهاوبانکهای
بزرگخارجیبایدموردتأییدقرارگیرد».رئیسکل
بانکمرکزیایرانگفت:مقاماتیازاینبانکبهطور
مستقیمدرجریانمذاکراتحضوردارندتامطمئن
شوندکهرفعتحریمها،واقعیخواهدبود.همتیدر
موردراستیآزماییلغوتحریمهاهمگفت:مابهروش
خود کار راستیآزمایی را انجام میدهیم .شخصاًبه
روندمذاکراتامیدوارم.

توزیعگستردهگوشیهایفیک
در بازار

ایلنا -رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان،
دستگاههایصوتیوتصویری،تلفنهمراهازتوزیع
گستردهگوشیموبایلفیکبرندهایشناختهشده
در بازار خبر داد و گفت :در سکوت عجبیب سازمان
صمتسودسرشارینصیبشرکتهایکالهبردار
شده و بدنامی آن برای فروشــندگان مانده است،
ضمناینکهمردمنیزدراینامربسیارمتضررشدهاند.
ابراهیمدرستیبابیاناینکهمدتیاستشاهدفروش
گسترده گوشیهای غیر اصل به جای اصل توسط
برخیازشرکتهاهستیم،افزود:توزیعگوشیهای
غیر اصل برندهای شناخته شده در حالی است که
باید اصالت گوشیها قبل از آن توسط کارشناسان
دستگاههایذیربطتائیدشدهباشند.ویادامهداد:
شرکتهای کاله بردار بدون هیچ دغدغه و نگرانی
توزیع گوشیهای غیر اصل را انجام میدهند و این
بهمعنیآناستکهبخشکارشناسیدستگاههای
ذیربطنظارتدقیقنداردواهمالعمدیاغیرعمد
صورتگرفتاست.

کاهش ٥٠درصدی بارشها بر
تولید برق اثرگذاشت

وزیــر نیــرو گفت:
امســال بارشها حدود
 ۵۰درصد نسبت به سال
گذشته کمتر است و این
موجب میشود که دقت
ما در مصرف آب باالتر رود و با توجه به این که تولید
انرژیدرکشوربهوجودنیروگاههایبرقآبیمتکی
است ،کم بارشی در تولید برق هم اثر میگذارد .رضا
اردکانیان گفت ٣٢٠٠ :مگاوات امسال برق ناشی از
نیروگاههای برق آبی ما کمتر بوده و الزم اســت در
مصرف انرژی هم دقت کنیم .وی با بیان اینکه نباید
انتظاربارشساالنهمتوسط۲۵۰میلیمتریراداشته
و در شرایط حدی باید بسیار مراقب مصرف باشیم،
افزود:مصرفبایدبهاندازهباشد،مصرفصحیحبیش
ازهرچیزوپیشازهرچیزیکمسئلهاخالقیاست.

چرتکه 3

رمزارزها به معضل تازه اقتصاد تبدیل شده است؛

نقدینگی ایران ،راهی بازاری نوظهور

زهرا علی اکبری

رمز ارزها حاال در حال تبدیل شدن
به معضل تازهای بــرای اقتصاد ایران
هستند.
اقتصاد ایــران در  ۵۰ســال اخیر
همواره بــا موجهای فزاینــده تورمی
روبهروبودهونرختورمعمومیدرکشور
همواره دو رقمی بوده اســت .حاال اما
بحران تورم روی دیگر خود را با توسعه
بازارهای ســرمایهگذاری نشان داده
است.بررسیهانشانمیدهدبازارهای
سنتیسرمایهگذاریدرایرانتاچندی
پیش ،بازارهایی چهارگانه بودند .بازار
طال و ســکه ،بازار ارز ،بازار مســکن و
بازار خودرو همگی بازارهای چهارگانه
سنتیسرمایهگذاریدرایرانمحسوب
میشوند اما در دو ســال اخیر با ظهور
امکانات تازه ،دو بازار به فهرست بازارها
سرمایهپذیر در ایران افزوده شد .بازار
ســرمایه و بازار ارزهای دیجیتال این
دو بازار نوظهور هستند .البته در خالل

سالهای گذشــته بازارهای جدیدی
نیز ظهور کردهاند که پایداری چندانی
نداشــتهاند اما در دورههایی به مرکز
جذبسرمایهبدلشدهبودند.بهعنوان
مثــال در اواخر دهــه  70و اوایل دهه
 80ثبتنام ســیمکارت برای بسیاری
از دارندگان سرمایههای خرد ،بازاری
بسیار جذاب محسوب میشد .تفاوت
قیمتثبتنامسیمکارتباقیمتآندر
بازارآزادمهمترینانگیزهسرمایهگذاران
برایورودبهاینبازاربود.اینوضعیتدر
سال گذشــته به واسطه تفاوت قیمت
خودرو در بــازار ثبتنام خــودرو نیز
ایجادشد.
اما این دســت بازارها دوام چندانی
نداشــتند و در برخی دورههــا برای
جمعآوری مقطعــی نقدینگی به کار
گرفتهشدند.
نقدینگیایرانیهاکجاست؟
تازمانیکهبازارهایسنتیچهارگانه
در ایــران پذیرای ســرمایههای خرد
و کالن بودنــد ،امکان رصــد جریان
نقدینگی وجود داشــت .سرمایههای
خردغالبادربازارطالوسکهوارزتجمیع

شدهوسپسراهیبازارخودروومسکن
میشــدند .در دو سال گذشــته بازار
سرمایه نیز به محلی برای متقاضیان
سرمایهگذاریبدلشدند.حاالاماطبق
اعالمعضوشورایعالیبورس،علیزاده،
 150هزارمیلیاردتومانازسرمایههای
بورسراهیبازاررمزارزهاشدهاست.نه
تنها عضو شورای عالی بورس که دیگر
کارشناســان و اغلب مسئوالن نسبت
به این عطش عجیب برای ورود به بازار
ارزهای دیجیتال هشــدار میدهند و
معتقدند این اتفاق میتواند تهدیدی
برایاقتصادتلقیشود.
چرابازاررمزارزرونقگرفت؟
بســیاری ایــن ســئوال را مطرح
میکنند که چرا بازار رمــز ارزها رونق
گرفت؟برایپاسخبهاینبایددومسئله
مورد توجه قرار گیرد .بــازار رمزارزها
تنها در ایران بازاری پررونق نیســت
بلکه در تمام جهان این بازار به بازاری
نوظهور و جذاب برای سرمایهگذاران
تبدیلشدهاست.آیالنماسک،یکیاز
ثروتمندترینچهرههایفعالدرحوزه
فناوری در ماههای اخیر با توییتهای

خود ســبب جابهجایــی قیمتها در
بازار رمزارزها شده است .حمایت وی
از ارزهای دیجیتالی در رونق این بازار
تأثیر بســزایی داشته اســت .از سوی
دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند
تحتتاثیر شــیوع کرونــا در تمامی
کشــورهای جهان ،بازارهای سنتی
نظیر بازار ســهام ،بازار نفت و بازار طال
با تالطمهای شدیدی روبرو شدند و در
نتیجهاینتغییراتاقتصادی،فضابرای
ظهوربازارارزهایدیجیتالمهیاشد.
در ایران نیز همه این عوامل در کنار
ریزشی شدن تمامی بازارهای سنتی
یعنی بــازار ارز ،طال و ســکه و ریزش
عجیب بازار سرمایه ،فضا را برای قدرت
نمایی بازار نوظهور ارزهای دیجیتال
مهیاکرد.بایددرنظرداشتبازارمسکن
و خودرو نیز در رکودی کشــدار به سر
میبرند و آینده این بازارها نیز چندان
قابلپیشبینینیست.
وقتیهشدارهاشنیدهنمیشود
از حدود دو سال قبل ،بورس اوراق
بهاداربهبازاریمهمبرایبهسرمایههای
سرگردانتبدیلشد.درایندورهزمانی
تمام هشــدارها درخصوص ریســک
باالی ســرمایهگذاری بدون مطالعه،
ناشنیدهباقیماندوبسیاریازافرادبدون
تخصصکافینسبتبهخریدسهامدر
بازار سرمایه اقدام کردند .آفتاب بخت
بازارسرمایهامازودترازآنچهپیشبینی
میشدغروبکرد و 10ماهی است این
بازار با عقبنشــینیهای پیدرپی به
نقطهای بحرانــی در اقتصاد ایران بدل
شده است .برگزاری تجمعهای متعدد
ازسویسهامداراندلیلاینمدعاست.
روز گذشته نیز شــاخص بازار سرمایه
با ریزش بیش از  ۱۵هزار واحدی ،کف
مقاومتیخودرابرایچندمینبارپیاپی
ازدستداد.
نکته اینجاســت که ریــزش بازار
ســرمایه زمینه را برای ظهور بازاری
بسیار پرریســکتر از تمامی بازارهای
سنتیومدرنایرانفراهمآوردودراین

شرایط بازار رمزارزها به کانون بحران
آیندهتبدیلشد.
مالباختگانبازارنوظهوردرراه
هستند؟
بررسی اخبار نشــان میدهد در
ماههای اخیرسهامداران بازنده هر از
چندی نسبت به برگزاری تجمعهای
اعتراضآمیز اقــدام کردهاند .پیش از
این نیز مالباختگان موسسات مالی و
اعتباری در جایجای ایران تجمعاتی
اعتراضآمیــز برگزار کــرده بودند و
خطوط اعتباری بانــک مرکزی برای
بازپرداختسرمایهمالباختگان،زمینه
را برای رشــد تورم مهیا کرد .حاال اما
سهامدارانی که الزم است ریسک بازار
ســرمایه را بپذیرند ،همچنان نسبت
به ســوخت شــدن سرمایههایشان
معترضند اما ماهیت بــازار رمز ارزها
با تمامــی بازارهای پیشــین تفاوت
دارد .بسیاری از کارشناسان معتقدند
بازار رمزارز در حقیقت بازاری اســت
که در داخل کشــور متمرکز نیست و
سرمایهگذاری در این بازار در حقیقت
نوعی خروج ســرمایه از کشور تلقی
میشود .هر چند این هشــدارها در
فضای بینالمللی نیز داده میشود اما
سرمایهگذار ایرانی با بحرانی جدیتر
و خطری مضاعف روبروســت چرا که
بهــای ارز در مقطع کنونــی نیز رو به
کاهش است و همین نوسان میتواند
سود سرمایهگذاران در بازار رمز ارزها
را متغیر و غیرقابل محاســبه کند .از
سوی دیگر بســیاری از کارشناسان
هشــدار میدهند که بازار رمز ارزها
به زودی با جمع شــدن دامنه کرونا و
بازگشــت اعتماد به بازارهای سنتی،
شاهد کاهش قیمتها خواهد بود .در
این صورت سرمایهگذار ایرانی نهفقط
از کاهش قیمت ارزهــای دیجیتال،
بلکه از کاهش قیمــت ارز در کنار این
اتفاق به صورت توأمان متضرر خواهد
شد .از ســوی دیگر باید توجه داشت
که بازار رمزارزهــا تضمین خاصی را

تا زمانی که بازارهای سنتی
چهارگانه در ایران پذیرای
سرمایههای خرد و کالن
بودند ،امکان رصد جریان
نقدینگیوجودداشت.
سرمایههای خرد غالبا در
بازار طال و سکه و ارز تجمیع
شده و سپس راهی بازار
خودرو و مسکن میشدند
ندارد و ســرمایهگذاران این بازار باید
ریسک بلوکه شدن سرمایههایشان را
در ایران بپذیرند چرا که حتی ممکن
اســت چنین اتفاقی به دلیل اعمال
سیاســتهای تحریمی علیــه ایران
رخ بدهد؟
وحید شقاقی شهری معتقد است
تحتتاثیر ریزش بازارهای ســنتی،
نقدینگی به ســمت بازار رمــز ارزها و
ســپردهگذاری بلندمدت در سیستم
بانکی در حرکت اســت .وی میگوید:
زمانی کــه پیشبینیپذیری اقتصاد
کاهش پیدا میکند ،یکی از بازارهای
دارایــی متالطــم میشــود .اکنون
اقتصاد ایران با تالطم در پنج بازار ارز،
طال و ســکه ،خودرو ،مسکن و بورس
روبروستوطبیعیاستموجسرمایهها
به ســمت رمزارزها حرکــت کند ،اما
الزم است سرمایهگذاران ریسک این
بــازار را بپذیرند .به نظر میرســد در
شرایط کنونی ،تدبیر الزم باید از سوی
دســتگاههای حاکمیتی نظیر وزارت
صمت؛ وزارت نیرو و بانک مرکزی برای
روشن شــدن ابعاد معامله و استخراج
رمزارزروشنشودوایننهادهادرقامت
رگوالتوربامشخصکردنشرایطمانع
از شکلگیری ســیاهچالهای تازه در
اقتصاد ایران شوند .در غیر این صورت
بحرانسوختشدنسرمایههااینباردر
کنارفرارسرمایههاازایرانکاماقتصادرا
تلخخواهدکرد.

خبر

احتمال بازگشت خارجیها بهآزادراه تهران-شمال

در شــرایطی که آزادراه تهران-شــمال در
منطقه دو پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته و به
نظر میرسد طی ماههای پیش رو افتتاح شود،
احتمال بازگشت سرمایهگذاران خارجی به ویژه
از کشــورهای چین و کره برای ساخت منطقه
سوم این آزادراه وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،آزادراه تهران-شمال پروژه
بیست و چندســالهای که در قالب چهار منطقه
تعریف شده است و میتواند گره ترافیکی سنتی
و قدیمی جاده چالوس را بــاز کند وارد فازهای
جدیدی شده است چرا که در سالهای گذشته
فاز چهار و پس از فاز اول آن افتتاح شد و طی سال
گذشته فاز دوم آن نیز قرار شد به صورت یکطرفه
و توامان با جاده چالوس مورد بهرهبرداری قرار
گیرد.
البته مشــکالتی از جمله افزایــش هزینه
ساخت سر راه فاز دوم آزادراه تهران-شمال قرار

گرفت برای تکمیل شدن فاز دوم هم دولت باید
در سال جاری و سالهای فکری کند .البته پس
از این مرحله نوبت به تکمیل آزادراه و ساخت فاز
ســوم آن به طول  ۴۷کیلومتر میرسد که برای
این فاز نیاز به ســرمایهگذاری هنگفتی اســت
که از ســرمایهگذاران داخلــی چنین حجمی
ســرمایهگذاری بر نمیآید و تاکنون نیز کسی
برای آن پا پیش نگذاشته است.
بر اساس اطالعات به دســت آمده خبرنگار
ایســنا ،در پی پیشــرفت مذاکــرات وین و در
صورت برداشــته شــدن موانع و تحریمهای
بانکی کشــورهای خارجی متعــددی مایل به
سرمایهگذاری هستند و طی سالهای گذشته
حتی نقشههای عملیاتی خودشــان را نیز ارائه
دادهاند اما مسائل و مســکالت بانکی مانع ورود
آنها به آزادراه تهران-شمال شد.
در این راستا شش شــرکت خارجی از کره

جنوبی ،چین و غیره از سرمایهگذاری در فاز سوم
آزادراه تهران-شمال اســتقبال کردند و حتی
طرحهای مطالعاتی و نقشههای عملیاتیشان
را ارائه دادنــد در همان زمانی که فاز نخســت
این آزادراه در حال ســاخت بود ،مقرر شــد تا
تاییدیههای بانکهای کشــور متبوعشــان را
برای آغاز سرمایهگذاری بیاورند که تا کنون این
اقدام انجام نشد ه است و حتی مسئوالن بانکی
کشــور تضامین الزم را برای این پــروژه به این
سرمایهگذاران ارائه دادند.
گرچه برای برآورد عــددی در این پروژه نیاز
به ارائه طرح مطالعاتی و بررســی مجدد آنها از
سوی کشورهای مذکور است و با توجه به افزایش
هزینهها ،عدد دقیقی را نمیتوان در حال حاضر
برای آن اعالم کرد اما به نظر میرسد که احتمال
ســرمایهگذاری خارجی به ویژه برای چینیها
وجود دارد و آنها دوباره به آزادراه تهران-شمال

باز خواهند گشــت .چرا که خیرالــه خادمی ،
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور -اخیرا در این باره اظهار کرد:
برای ساخت قطعه سوم از منابع خارجی استفاده
خواهد شد چرا که برای تامین مالی قطعه سوم
آزادراه تهران -شمال با  ۵شــرکت چینی وارد
مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از این شرکتها
بسیار جدی اســت و دور جدیدی از مذاکرات

اتحاد نفتی تهران-ریاض در راه است؟
مشاوراقتصادیاتحادیهاروپاگفت:اگرافقهمکاریایران
وعربستانتوسعهپیداکندمیتوانندبازاروقیمتنفتراتکان
دهند ،و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از جهان امتیازگیری
کنند.
مهرداد عمادی در گفتوگو با ایلنــا ،با بیان اینکه کاهش
تنش بین ایران و عربستان بسیار اهمیت دارد ،اظهار داشت:
شایدشاهگرهروابطایرانازمنطقهشروعمیشوداگردشواری
و چالشهای منطقهای را از بنبســت خــارج کنیم خیلی از
رودرروییها کمرنگ و بعد از مدتی محو خواهند شد ،چراکه
انرژیتنشهاازمنطقهتهیهمیشود.
وی با بیان اینکه همکاری اقتصادی با عربستان حداقل در
کوتاه مدت مدنظر نیست ،افزود :زیرا همکاری اقتصادی باید
برد-برد باشد ،اکنون عربســتان به تکنولوژی ژاپنی ،کرهای،
امریکایی و اروپایی دسترســی آزاد دارد ،بهلحاظ انرژی نیز

نسبتبهماازانرژیارزانتریبرخوردارند.ازتزریقسرمایههم
که ایران بسیار فقیر است به طوری که حتی عراق هماکنون۶
برابرماتزریقسرمایهبهبخشنفتوگازدارد.
مشــاور اقتصادی در اتحادیه اروپــا تصریح کرد :پس
همکاری اقتصادی دو کشور امکانپذیر نیست ،اما میتوانیم
هماهنگی در اوپک داشته باشیم .هرچند در آنجا هم ما در
کوتاهمدت کارت برندهای نخواهیم داشــت ،زیرا ایران به
کشور درجه دو این سازمان تبدیل شده است .اما در هرحال
عربســتان همانند قطر ،امارات و حتی عــراق از میادین
مشــترک نفت و گازی بصورت نابرابر برداشت میکنند،
بنابراین یکی از کارتهایی که ایران میتواند استفاده کند
حرکت به سوی یافتن راهحل و پایدار در یمن و افغانستان
است تا یک سناریوی برد-برد داشته باشیم.
وییادآورشد:اکنونعربستانبدونهمکاریماپروژههارا

پیشمیبرداماپتانسیلبرایرسیدنبهگرهگشاییوجوددارد
واینمهماستکهازایجادچارچوبهمکاریواقعیباعربستان
برایبرگرداندنصلحبهمنطقهاستفادهکردهوبرایهمکاری
نفتیدرحوزههایمشترکبصورتبرد-بردبهرهببریم.
عمــادی تاکیــد کــرد :هــر دو کشــور از بزرگترین
عرضهکننــدگان کارتلهای نفتی جهان هســتند .لیبی و
ونزوئالبرایحضوردربازارنفتفلجشدهاند،روسهامشکالت

فشردهبااینشرکتدرحالانجاماست.ویادامه
داد :اگر با این شــرکت چینی برای تامین مالی
سهم دولت به توافق برســیم ،طرح اجرایی این
قطعه را هم به سرعت آماده میکنیم.
حاال باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد
و در ادامه شاهد بازگشت مجدد چینیها البته
به عنوان ســرمایهگذار به آزادراه تهران-شمال
خواهیم بود؟

خودشانرادرحوزهنفتدارندوبیشتررویگازبرایپروژهنورد
استریم ۲تمرکز کردهاند ،عراق هم به سمت  ۶میلیون بشکه
باشتاب در حرکت است اما هنوز چندان موفق نیستند .ایران
درشرایطفراتحریم،تزریقسرمایهوبازسازیحوزههاینفتی
میتواند ســریع به تولید ۶.۵میلیون بشکه در روز دسترسی
پیدا کند و عربستان هم نشان داده ۱۱میلیون بشکه کامال در
دسترساست.
وی خاطرنشان کرد :دو بازیکن ایران-عربستان در میدان
نفت میتوانند خیلی مهم باشند و با تصمیماتی که میگیرند
اعضای دیگر را تحت فشــار قرار دهند که همکاری کنند و در
غیر این صورت در انتظار پاسخ منفی از تهران و ریاض باشند.
البتهاینراهمفراموشنکنیمکهدوعرضهکنندهعمدهروسیه
و امریکا را هم در مقابل داریم ،ولی با وجود این موضوعات اگر
افق همکاری ایران و عربستان توسعه پیدا کند میتوانند بازار
و قیمت نفت را تکان دهند ،و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از
جهان امتیازگیری کنند و این امر میتواند برای اقتصاد ایران
مثبتباشد.

