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هزینه پیامک بانک های دولتی 
هم زیاد شد

ایسنا - درحالی که 
پیش از این، طبق گفته 
دبیر شورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه 
دولتی هزینه سرویس 
پیامک در این بانک هــا همچنان حداکثر ۱۵ هزار 
تومان اســت و برنامه ای برای افزایش این هزینه 
وجود ندارد، بررسی های حاکی از آن است که برخی 
از بانک های دولتی هزینه ســرویس پیامکی خود 
را افزایش داده اند.  پیــش از این برخی از بانک های 
خصوصی اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی 
خود از ۱۵ به ۳۰ هزار تومــان کردند که دلیل آن 
افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعالم شد. 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
در واکنش به این موضوع گفت که هنوز تصمیمی 
برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها گرفته 
نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ 
به دلیل هزینه های بانک ها در این زمینه افزایش یابد، 
وجود دارد. پس از این، اکنــون برخی از بانک های 
دولتی هم با ارسال پیامک به مشتریان خود اعالم 
کرده اند که به منظور ارسال پیامک تراکنش های 
واریز و برداشت از حساب شما مبلغ ۲۰ هزار تومان 

برای کارمزد ساالنه کسر می شود. 
    

تأکید ایران بر لغو قطعی 
تحریم های بانکی در جریان 

مذاکرات هسته ای
تسنیم- رئیس کل 
بانــک مرکــزی ایران 
تأکید کــرد ایــران در 
جریــان مذاکــرات 
هسته ای خواستار رفع 
تضمین شده و قطعی تحریم ها علیه صنعت بانکداری 
خود شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی ایران تأکید کرد ایران در جریان مذاکرات 
هسته ای خواســتار رفع تضمین شــده و قطعی 
تحریم ها علیه صنعت بانکداری خود شده است. وی 
در پاسخ مکتوب به پرسش های بلومبرگ نوشت: 
»رفع تحریم ها علیه بانک مرکزی، بانک های ایرانی، 
سوئیفت و هرگونه انتقال پول بین آن ها و بانک های 
بزرگ خارجی باید مورد تأیید قرار گیرد«. رئیس کل 
بانک مرکزی ایران گفت: مقاماتی از این بانک به طور 
مستقیم در جریان مذاکرات حضور دارند تا مطمئن 
شوند که رفع تحریم ها،  واقعی خواهد بود. همتی در 
مورد راستی آزمایی لغو تحریم ها هم گفت: ما به روش 
خود کار راستی آزمایی را انجام می دهیم. شخصاً به 

روند مذاکرات امیدوارم.
    

توزیع گسترده گوشی های فیک 
در بازار

ایلنا- رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان، 
دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه از توزیع 
گسترده گوشی موبایل فیک برندهای شناخته شده 
در بازار خبر داد و گفت: در سکوت عجبیب سازمان 
صمت سود سرشاری نصیب شرکت های کاله بردار 
شده و بدنامی آن برای فروشــندگان مانده است، 
ضمن اینکه مردم نیز در این امر بسیار متضرر شده اند. 
ابراهیم درستی با بیان اینکه مدتی است شاهد فروش 
گسترده گوشی های غیر اصل به جای اصل توسط 
برخی از شرکت ها هستیم، افزود: توزیع گوشی های 
غیر اصل برندهای شناخته شده در حالی است که 
باید اصالت گوشی ها قبل از آن توسط کارشناسان 
دستگاه های ذی ربط تائید شده باشند. وی ادامه داد: 
شرکت های کاله بردار بدون هیچ دغدغه و نگرانی 
توزیع گوشی های غیر اصل را انجام می دهند و این 
به معنی آن است که بخش کارشناسی دستگاه های 
ذی ربط نظارت دقیق ندارد و اهمال عمد یا غیر عمد 

صورت گرفت است.
    

کاهش ٥٠ درصدی بارش ها بر 
تولید برق اثر گذاشت

وزیــر نیــرو گفت: 
امســال بارش ها حدود 
۵۰ درصد نسبت به سال 
گذشته کمتر است و این 
موجب می شود که دقت 
ما در مصرف آب باالتر رود و با توجه به این که تولید 
انرژی در کشور به وجود نیروگاه های برق آبی متکی 
است، کم بارشی در تولید برق هم اثر می گذارد. رضا 
اردکانیان گفت: ۳۲۰۰ مگاوات امسال برق ناشی از 
نیروگاه های برق آبی ما کمتر بوده و الزم اســت در 
مصرف انرژی هم دقت کنیم. وی با بیان اینکه نباید 
انتظار بارش ساالنه متوسط ۲۵۰ میلی متری را داشته 
و در شرایط حدی باید بسیار مراقب مصرف باشیم، 
افزود: مصرف باید به اندازه باشد، مصرف صحیح بیش 
از هرچیز و پیش از هر چیز یک مسئله اخالقی است.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

رمز ارزها حاال در حال تبدیل شدن 
به معضل تازه ای بــرای اقتصاد ایران 

هستند.
 اقتصاد ایــران در ۵۰ ســال اخیر 
همواره بــا موج های فزاینــده تورمی 
روبه رو بوده و نرخ تورم عمومی در کشور 
همواره دو رقمی بوده اســت. حاال اما 
بحران تورم روی دیگر خود را با توسعه 
بازارهای ســرمایه گذاری نشان داده 
است. بررسی ها نشان می دهد بازارهای 
سنتی سرمایه گذاری در ایران تا چندی 
پیش، بازارهایی چهارگانه بودند. بازار 
طال و ســکه، بازار ارز، بازار مســکن و 
بازار خودرو همگی بازارهای چهارگانه 
سنتی سرمایه گذاری در ایران محسوب 
می شوند اما در دو ســال اخیر با ظهور 
امکانات تازه، دو بازار به فهرست بازارها 
سرمایه پذیر در ایران افزوده شد. بازار 
ســرمایه و بازار ارزهای دیجیتال این 
دو بازار نوظهور هستند. البته در خالل 

سال های گذشــته بازارهای جدیدی 
نیز ظهور کرده اند که پایداری چندانی 
نداشــته اند اما در دوره هایی به مرکز 
جذب سرمایه بدل شده بودند. به عنوان 
مثــال در اواخر دهــه 7۰ و اوایل دهه 
8۰ ثبت نام ســیم کارت برای بسیاری 
از دارندگان سرمایه های خرد، بازاری 
بسیار جذاب محسوب می شد. تفاوت 
قیمت ثبت نام سیم کارت با قیمت آن در 
بازار آزاد مهمترین انگیزه سرمایهگذاران 
برای ورود به این بازار بود. این وضعیت در 
سال گذشــته به واسطه تفاوت قیمت 
خودرو در بــازار ثبت نام خــودرو نیز 

ایجاد شد. 
اما این دســت بازارها دوام چندانی 
نداشــتند و در برخی دوره هــا برای 
جمع آوری مقطعــی نقدینگی به کار 

گرفته شدند. 
نقدینگی ایرانی ها کجاست؟

تا زمانی که بازارهای سنتی چهارگانه 
در ایــران پذیرای ســرمایه های خرد 
و کالن بودنــد، امکان رصــد جریان 
نقدینگی وجود داشــت. سرمایه های 
خرد غالبا در بازار طال و سکه و ارز تجمیع 

شده و سپس راهی بازار خودرو و مسکن 
می شــدند. در دو سال گذشــته بازار 
سرمایه نیز به محلی برای متقاضیان 
سرمایه گذاری بدل شدند. حاال اما طبق 
اعالم عضو شورای عالی بورس، علیزاده، 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های 
بورس راهی بازار رمزارزها شده است. نه 
تنها عضو شورای عالی بورس که دیگر 
کارشناســان و اغلب مسئوالن نسبت 
به این عطش عجیب برای ورود به بازار 
ارزهای دیجیتال هشــدار می دهند و 
معتقدند این اتفاق می تواند تهدیدی 

برای اقتصاد تلقی شود. 
چرا بازار رمز ارز رونق گرفت؟ 

بســیاری ایــن ســئوال را مطرح 
می کنند که چرا بازار رمــز ارزها رونق 
گرفت؟ برای پاسخ به این باید دو مسئله 
مورد توجه قرار گیرد. بــازار رمزارزها 
تنها در ایران بازاری پررونق نیســت 
بلکه در تمام جهان این بازار به بازاری 
نوظهور و جذاب برای سرمایه گذاران 
تبدیل شده است. آیالن ماسک، یکی از 
ثروتمندترین چهره های فعال در حوزه 
فناوری در ماه های اخیر با توییت های 

خود ســبب جابه جایــی قیمت ها 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 
تحت تاثیر شــیوع کرونــا در تمامی 
کشــورهای جهان، بازارهای سنتی 
نظیر بازار ســهام، بازار نفت و بازار طال 
با تالطم های شدیدی روبرو شدند و در 
نتیجه این تغییرات اقتصادی، فضا برای 

ظهور بازار ارزهای دیجیتال مهیا شد.
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 
مهیا کرد. باید در نظر داشت بازار مسکن 
و خودرو نیز در رکودی کشــدار به سر 
می برند و آینده این بازارها نیز چندان 

قابل پیش بینی نیست. 
وقتی هشدارها شنیده نمی شود

از حدود دو سال قبل، بورس اوراق 
بهادار به بازاری مهم برای به سرمایه های 
سرگردان تبدیل شد. در این دوره زمانی 
تمام هشــدارها درخصوص ریســک 
باالی ســرمایه گذاری بدون مطالعه، 
ناشنیده باقی ماند و بسیاری از افراد بدون 
تخصص کافی نسبت به خرید سهام در 
بازار سرمایه اقدام کردند. آفتاب بخت 
بازار سرمایه اما زودتر از آنچه پیش بینی 
می شد غروب کرد و ۱۰ ماهی است این 
بازار با عقب نشــینی های پی درپی به 
نقطه ای بحرانــی در اقتصاد ایران بدل 
شده است. برگزاری تجمع های متعدد 
از سوی سهامداران دلیل این مدعاست. 
روز گذشته نیز شــاخص بازار سرمایه 
با ریزش بیش از ۱۵ هزار واحدی، کف 
مقاومتی خود را برای چندمین بار پیاپی 

از دست داد.
نکته اینجاســت که ریــزش بازار 
ســرمایه زمینه را برای ظهور بازاری 
بسیار پرریســکتر از تمامی بازارهای 
سنتی و مدرن ایران فراهم آورد و در این 

شرایط بازار رمزارزها به کانون بحران 
آینده تبدیل شد. 

مالباختگان بازار نوظهور در راه 
هستند؟

بررسی اخبار نشــان می دهد در 
ماه های اخیرسهامداران بازنده هر از 
چندی نسبت به برگزاری تجمع های 
اعتراض آمیز اقــدام کرده اند. پیش از 
این نیز مالباختگان موسسات مالی و 
اعتباری در جای جای ایران تجمعاتی 
اعتراض آمیــز برگزار کــرده بودند و 
خطوط اعتباری بانــک مرکزی برای 
بازپرداخت سرمایه مالباختگان، زمینه 
را برای رشــد تورم مهیا کرد. حاال اما 
سهامدارانی که الزم است ریسک بازار 
ســرمایه را بپذیرند، همچنان نسبت 
به ســوخت شــدن سرمایه هایشان 
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 
سرمایه گذاری در این بازار در حقیقت 
نوعی خروج ســرمایه از کشور تلقی 
می شود. هر چند این هشــدارها در 
فضای بین المللی نیز داده می شود اما 
سرمایه گذار ایرانی با بحرانی جدی تر 
و خطری مضاعف روبروســت چرا که 
بهــای ارز در مقطع کنونــی نیز رو به 
کاهش است و همین نوسان می تواند 
سود سرمایه گذاران در بازار رمز ارزها 
را متغیر و غیرقابل محاســبه کند. از 
سوی دیگر بســیاری از کارشناسان 
هشــدار می دهند که بازار رمز ارزها 
به زودی با جمع شــدن دامنه کرونا و 
بازگشــت اعتماد به بازارهای سنتی،  
شاهد کاهش قیمت ها خواهد بود. در 
این صورت سرمایه گذار ایرانی نه فقط 
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 

ندارد و ســرمایه گذاران این بازار باید 
ریسک بلوکه شدن سرمایههایشان را 
در ایران بپذیرند چرا که حتی ممکن 
اســت چنین اتفاقی به دلیل اعمال 
سیاســت های تحریمی علیــه ایران 

رخ بدهد؟ 
وحید شقاقی شهری معتقد است 
تحت تاثیر ریزش بازارهای ســنتی، 
نقدینگی به ســمت بازار رمــز ارزها و 
ســپرده گذاری بلندمدت در سیستم 
بانکی در حرکت اســت. وی می گوید: 
زمانی کــه پیش بینی پذیری اقتصاد 
کاهش پیدا می کند، یکی از بازارهای 
دارایــی متالطــم می شــود. اکنون 
اقتصاد ایران با تالطم در پنج بازار ارز، 
طال و ســکه، خودرو، مسکن و بورس 
روبروست و طبیعی است موج سرمایه ها 
به ســمت رمزارزها حرکــت کند، اما 
الزم است سرمایه گذاران ریسک این 
بــازار را بپذیرند.  به نظر می رســد در 
شرایط کنونی، تدبیر الزم باید از سوی 
دســتگاه های حاکمیتی نظیر وزارت 
صمت؛ وزارت نیرو و بانک مرکزی برای 
روشن شــدن ابعاد معامله و استخراج 
رمز ارز روشن شود و این نهادها در قامت 
رگوالتور با مشخص کردن شرایط مانع 
از شکل گیری ســیاه چاله ای تازه در 
اقتصاد ایران شوند. در غیر این صورت 
بحران سوخت شدن سرمایه ها این بار در 
کنار فرار سرمایه ها از ایران کام اقتصاد را 

تلخ خواهد کرد. 

رمز ارزها به معضل تازه اقتصاد تبدیل شده است؛

نقدینگی ایران، راهی بازاری نوظهور 
تا زمانی که بازارهای سنتی 
چهارگانه در ایران پذیرای 

سرمایه های خرد و کالن 
بودند، امکان رصد جریان 

نقدینگی وجود داشت. 
سرمایه های خرد غالبا در 

بازار طال و سکه و ارز تجمیع 
شده و سپس راهی بازار 

خودرو و مسکن می شدند 

 مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: اگر افق همکاری ایران 
و عربستان توسعه پیدا کند می توانند بازار و قیمت نفت را تکان 
دهند، و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از جهان امتیازگیری 

کنند.
مهرداد عمادی در گفت وگو با ایلنــا، با بیان اینکه کاهش 
تنش بین ایران و عربستان بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: 
شاید شاه گره روابط ایران از منطقه شروع می شود اگر دشواری  
و چالش های منطقه ای را از بن بســت خــارج کنیم خیلی از 
رودررویی ها کمرنگ و بعد از مدتی محو خواهند شد، چراکه 

انرژی تنش ها از منطقه تهیه می شود. 
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، کره ای، 
امریکایی و اروپایی دسترســی آزاد دارد، به لحاظ انرژی نیز 

نسبت به ما از انرژی ارزان تری برخوردارند. از تزریق سرمایه هم 
که ایران بسیار فقیر است به طوری که حتی عراق هم اکنون ۶ 

برابر ما تزریق سرمایه به بخش نفت و گاز دارد.
مشــاور اقتصادی در اتحادیه اروپــا تصریح کرد: پس 
همکاری اقتصادی دو کشور امکانپذیر نیست، اما می توانیم 
هماهنگی در اوپک داشته باشیم. هرچند در آنجا هم ما در 
کوتاه مدت کارت برنده ای 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 می کنند، 
بنابراین یکی از کارت هایی که ایران می تواند استفاده کند 
حرکت به سوی یافتن راه حل و پایدار در یمن و افغانستان 

است تا یک سناریوی برد-برد داشته باشیم. 
وی یادآور شد: اکنون عربستان بدون همکاری ما پروژه ها را 

پیش می برد اما پتانسیل برای رسیدن به گره گشایی وجود دارد 
و این مهم است که از ایجاد چارچوب همکاری واقعی با عربستان 
برای برگرداندن صلح به منطقه استفاده کرده و برای همکاری 

نفتی در حوزه های مشترک بصورت برد-برد بهره ببریم.
عمــادی تاکیــد کــرد: هــر دو کشــور از بزرگ ترین 
عرضه کننــدگان کارتل های نفتی جهان هســتند. لیبی و 
ونزوئال برای حضور در بازار نفت فلج شده اند، روس ها مشکالت 

خودشان را در حوزه نفت دارند و بیشتر روی گاز برای پروژه نورد 
استریم۲ تمرکز کرده اند، عراق هم به سمت ۶ میلیون بشکه 
باشتاب در حرکت است اما هنوز چندان موفق نیستند. ایران 
در شرایط فراتحریم، تزریق سرمایه و بازسازی حوزه های نفتی 
می تواند ســریع به تولید ۶.۵ میلیون بشکه در روز دسترسی 
پیدا کند و عربستان هم نشان داده ۱۱ میلیون بشکه کامال در 

دسترس است. 
وی خاطرنشان کرد: دو بازیکن ایران-عربستان در میدان 
نفت می توانند خیلی مهم باشند و با تصمیماتی که می گیرند 
اعضای دیگر را تحت فشــار قرار دهند که همکاری کنند و در 
غیر این صورت در انتظار پاسخ منفی از تهران و ریاض باشند. 
البته این را هم فراموش نکنیم که دو  عرضه کننده عمده روسیه 
و امریکا را هم در مقابل داریم، ولی با وجود این موضوعات اگر 
افق همکاری ایران و عربستان توسعه پیدا کند می توانند بازار 
و قیمت نفت را تکان دهند، و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از 
جهان امتیازگیری کنند و این امر می تواند برای اقتصاد ایران 

مثبت باشد.

اتحاد نفتی تهران-ریاض در راه است؟

خبر

در شــرایطی که آزادراه تهران-شــمال در 
منطقه دو پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته و به 
نظر می رسد طی ماه های پیش رو افتتاح شود، 
احتمال بازگشت سرمایه گذاران 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 چندســاله ای که در قالب چهار منطقه 
تعریف شده است و می تواند گره ترافیکی سنتی 
و قدیمی جاده چالوس را بــاز کند وارد فازهای 
جدیدی شده است چرا که در سال های 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 بهره برداری 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 سال های فکری کند. البته پس 
از این مرحله نوبت به تکمیل آزادراه و ساخت فاز 
ســوم آن به طول ۴7 کیلومتر می رسد که برای 
این فاز نیاز به ســرمایه گذاری هنگفتی اســت 
که از ســرمایه گذاران داخلــی چنین حجمی 
ســرمایه گذاری بر نمی آید 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 تحریم های 
بانکی کشــورهای خارجی متعــددی مایل به 
سرمایه گذاری هستند و طی سال های گذشته 
حتی نقشه های عملیاتی خودشــان را نیز ارائه 
داده اند اما مسائل و مســکالت بانکی مانع ورود 

آن ها به آزادراه تهران-شمال شد.
در این راستا شش شــرکت خارجی از کره 

جنوبی، چین و غیره از سرمایه گذاری در فاز سوم 
آزادراه تهران-شمال اســتقبال کردند و حتی 
طرح های مطالعاتی و نقشه های عملیاتی شان 
را ارائه دادنــد در همان زمانی که فاز نخســت 
این آزادراه در حال ســاخت بود، مقرر شــد تا 
تاییدیه های بانک های کشــور متبوع شــان را 
برای آغاز سرمایه گذاری بیاورند که تا کنون این 
اقدام انجام نشده  است و حتی مسئوالن بانکی 
کشــور تضامین الزم را برای این پــروژه به این 

سرمایه گذاران ارائه دادند.
گرچه برای برآورد عــددی در این پروژه نیاز 
به ارائه طرح مطالعاتی و بررســی مجدد آن ها از 
سوی کشورهای مذکور است و با توجه به افزایش 
هزینه ها، عدد دقیقی را نمی توان در حال حاضر 
برای آن اعالم کرد اما به نظر می رسد که احتمال 
ســرمایه گذاری خارجی به ویژه برای چینی ها 
وجود دارد و آن ها 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 ۵ شــرکت چینی وارد 
مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از این شرکت ها 
بسیار جدی اســت و دور جدیدی از مذاکرات 

فشرده با این شرکت در حال انجام است. وی ادامه 
داد: اگر با این شــرکت چینی برای تامین مالی 
سهم دولت به توافق برســیم، طرح اجرایی این 

قطعه را هم به سرعت آماده می کنیم.
حاال باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد 
و در ادامه شاهد بازگشت مجدد چینی ها البته 
به عنوان ســرمایه گذار به آزادراه تهران-شمال 

خواهیم بود؟

احتمال بازگشت خارجی ها به آزادراه تهران-شمال


