اقتصاد

10
شاخص
مصالح ساختمانی دهه 90
چقدر گران شد؟

محاسبات بر مبنای داده های مرکز آمار،
حاکی از این است که در دهه  ،90متوسط
قیمت مصالح ساختمانی رشد  7.5برابری
داشته است .در این میان ،تاسیسات برقی
و مکانیکی بیش از  11درصد گران شده اند
و از این منظر در صدر افزایش قیمت ها در
10سال اخیر قرار دارند.

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

جای خالی رمز ارز ایرانی
شاید حــدود  12ســال پیش که بیت کوین به
عنوان اولین رمز ارز دیجیتال پای به عرصه وجود
گذاشت کمتر کسی تصور می کرد که این رمز
ارز چند سنتی اکنون بــاالی  50هــزار دالر در
بازارهای دنیا مبادله شود.اکنون رمز ارزهای
دیجیتال به دلیل ویژگی های خاصی مانند رها
بودن از نظارت بانک های مرکزی و جدایی از
قیود مرسوم در مبادالت پولی ارزهــای سخت
(هارد کارنسی) در جهان ،مبادله بی حد و مرز
یا به عبارتی فرامرزی و خارج از قید و بند پیمان
هایبینالمللیهمچونافایتیافیارهاییاز
پیام رسان های مالی بین المللی نظیر سوئیفت؛
مشتریان و طرفداران خود را دارند و البته به دلیل
همین ویژگی ها توانمندی دور زدن هرگونه
تحریمی در فضای مالی و پولی حاکم بر جهان
را نیز دارا هستند.با ورود رمز ارزهای دیجیتال
به بازار پولی جهان،این رمز ارزها هر روز بیشتر
از دیــروز مشتریان را به سمت خــود جــذب می
کنند و بخش بیشتری از پول ها روانه این بازار
می شود ،این موضوع در ایران نیز صادق است و
هم اکنون درگاه های الکترونیک و سایت های
خاص مجوزدار یا بدون مجوز وارد این فضا شده
اندو بخشیازپولکاربرانومشتریانایرانیرادر
فضای نبود یک رمز ارز ایرانی جذب رمز ارزهای
خارجی می کنند که درنهایت ممکن است به
خروج سرمایه از کشور نیز بینجامد.هر چند رونق
رمز ارزها برای رهایی بازار پولی جهان از سلطه
دالر و برخی هاردکارنسی های دیگر همچون
یورو و پوند تاثیرگذار است و نقش خوبی در دور
زدن تحریم های ظالمانه بانکی همچون تحریم
یوترن می تواند ایفا کند اما نبود یک رمز ارز ایرانی
دیجیتالنیزیککمبودیاخألقابلتوجهاستکه
موجب می شود بخشی از ریال داخل کشور خواه
ناخواه به سمت این بازار پولی روانه شود و البته به
دلیل این که امکان مبادله مستقیم این رمز ارزها
باریالنیزوجودندارد،مسئلهتبادلوتبدیلریال
به ارزهایی مثل دالر که پایه مبادالت این ارزهای
دیجیتال هستند نیز به قوت خود باقی است.
تردیدی نیست که اگر مسئوالن ذی ربط تصمیم
ساز و تصمیم گیر برای نظام پولی کشور تدبیری
برای خلق یک رمز ارز دیجیتال ایرانی درنظر
بگیرند،جدایازحفظ کاربرانومشتریانایرانی
از عوارض رمز ارزهای خارجی و تبادالت دالری
ناشی از مبادله آن ها؛ فضا و عرصه ای برای رشد
یک بازار پولی جدید در داخل کشور با قابلیت
بین المللی شدن و حفظ و ثبات ارزش پول ملی و
جلوگیریازخروجسرمایهرا نیزفراهمکردهاند  .
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اتمام حجت قالیباف با بانک مرکزی بر سر رمز ارزها

رئیس مجلس در نامه ای به  2مقام اقتصادی کابینه ضمن هشدار درباره تکرار ماجرای مال باختگان موسسات مالی غیرمجاز
خواستار قطع خدمات بانکی به درگاه های خرید رمز ارزها شد
هــجــوم ســرمــایــه ه ــای س ــرگ ــردان بــه ب ــازار
غیرقانونی رمز ارز در شرایطی قوت پیدا کرده
کــه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از
رسیدن حجم مبادالت در این عرصه به روزانه
سه تا پنج هزار میلیارد تومان خبر داده است.
رقمی که با میزان مبادالت روزانــه سهام در
بورس نیز برابری می کند .این هجوم آن هم
به بازار مبهم رمز ارزها ،هشدار چندی پیش
برخی کارشناسان را در پی داشته و آن ها این
پدیده را با هجوم نقدینگی به بازار سرمایه در
چهار ماه نخست سال قبل مقایسه کرده اند.
در ایــن حــال ،چهارشنبه گذشته نیز رئیس
مجلس در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و
وزیر اقتصاد درباره تداوم مبادله رمز ارز توسط
صرافی های دیجیتال هشدار داد .وی ضمن
یادآوری تجربه قبلی مؤسسات مالی و غیرمجاز
در مال باختگی تعداد زیادی از مردم و تحمیل
هزینههای زیــاد مالی و اجتماعی به کشور
خواستار آن شد که درگاه پرداخت الکترونیک
صــرافــی هــای ارز دیجیتال مــســدود شــود.
قالیباف تاکید کرد که در صورت متضرر شدن
مــردم به واسطه وجــود درگــاههــای پرداخت
دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها،
بانک مرکزی باید پاسخ گو باشد.
به گــزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدباقر
قالیباف در نامهای به عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور
اقتصادی و دارایــی خواستار مسدود سازی
درگ ــاه پــرداخــت الکترونیک صــرافــی های
ارز دیجیتال شد .وی در این نامه با اشاره به
ماهیت رمز ارزها نوشته است :در این زمینه
سرمایه گذاری در این حوزه و به ویژه در مبادله
رمــز ارزهــا با عنوان صرافیهای دیجیتال
تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم

با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه
خود را به بازار پر از ابهام وارد کردهاند.
▪هشدار درباره تکرار ماجرای مال باختگان
موسسات غیرمجاز

رئیس مجلس به آمــاری قابل توجه اشــاره
کرده و آورده است :به گواه آمار منتشر شده
توسط سایتهای مبادله رمــز ارز ،مبادله
روزانــه این رمز ارزهــا حتی در حد مبادالت
روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است اما
متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی
و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری
در این زمینه انجام نداده اند و وجوه زیادی به
حساب صرافیهای دیجیتال واریز میشود.
به گزارش تسنیم ،در این خصوص ،محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس در گفت وگو با شبکه یک سیما اظهار
کرده است :برآورد ما این است که این سایتها
روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل
دارند .قالیباف در ادامه نامه خود ،به بانک
مرکزی و وزارت اقتصاد هشدار داده است:
اکتفای صرف به اعالم مأموریت مبادالت رمز
ارزها نمیتواند رافع مسئولیت بانک مرکزی
و وزارت اقتصاد باشد .تجربه قبلی مؤسسات

قائممقامستادتسهیلورفعموانعتولیدخبرداد

 ۲هزار و  ۷۸۹واحد تولیدیدر تملک  ۱۶بانک

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
گفت :براساس اعالم بانک مرکزی و وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،دو هزار و  ۷۸۹واحد
تولیدی تا پایان آذر  ۹۹به تملک  ۱۶بانک
در آمدند.
به گزارش صدا و سیما« ،بابک دین پرست»،
در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران گفت:
از ایــن تعداد دو هــزار و  ۷۸۹واحــد ،هــزار و
 ۷۶۱واح ــد تــولــیــدی هــنــوز در تملک این
بانک هاست .از این تعداد واحدهای تولیدی
تملک شده ۲۳۷ ،واحد اقاله شده و ۶۹۹
واحد در فهرست واحدهای واگــذار شده به
غیر قرار گرفته است .سه بانک بزرگ کشور
به ترتیب  ۶۷۴ ،۹۷۰و  ۳۳۸واحد تولید را
در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن
ایـــن واح ــده ــا بــه چــرخــه تــولــیــد همکاری
نکنند ،اسامی بانکها اعــام مـیشــود .از
 ۳۲بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی،
 ۱۶بــانــک و موسسه تا پــایــان آذر  ۹۹هیچ

واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.قائم
مقام ستاد تسهیل و رفــع موانع تولید با
بیان این که تملک واحدهای تولیدی از
سوی شبکه بانکی امــری اجتناب ناپذیر
است ،افــزود :واحد تولید ی که تسهیالت
بانکها را پرداخت نمیکند قصور کرده
است اما این تملک نباید منجر به تعطیلی
واحــد تولیدی شود که مــورد تاکید سران
قــوای مجریه و قضاییه نیز است.به گفته
وی ،دستورالعملی در شورای پول و اعتبار
با عنوان جلوگیری از تعطیلی واحدهای
تولیدی تملک شده از سوی شبکه بانکی
و مؤسسات اعتباری در حال تصویب است
که براساس آن ،بانک قبل از تملک واحد
تولیدی ،ســازوکــار ادام ــه فعالیت واحــد
را بررسی کند چــرا که با تعطیلی واحد
تولیدی ،عد های بیکار میشوند .شورای
پول و اعتبار قول داده بود که در ما ههای
ابتدایی امسال ،این دستورالعمل را ابالغ
کند که اتفاق خوبی در حوزه تولید است.

مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک
مرکزی و همچنین سایتهایی همچون سکه
ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از
مردم و تأمین هزینههای زیاد مالی و اجتماعی
به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار
گیرد .تمامی این مــوارد در حالی است که
اصو ًال طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت
صرافیها صرف ًا با ارائه مجوز از سوی بانک
مرکزی مجاز است.
▪هشدار به خروج گسترده ارز

قالیباف به خطر خــروج گسترده ارز در این
زمینه اشاره کرده و افزوده است :با وجود غیر
مجاز بودن صرافیهای دیجیتال و در حالی
که بانک مرکزی در اسفند  99به دارندگان
مجوز پرداخت یاری اعالم کرده است که از
ارائه درگاه پرداخت به این سایتها خودداری
کنند ،همچنان شرکتهای اصلی ارائه دهنده
درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در
قالب  IPGبه این سایتها خدمات میدهند.
این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه
درگاههای پرداخت به سایتهای دارای نماد
اعتماد الکترونیک است .در صورت تبدیل
وجوه ریالی پرداختی فعاالن به این سایتها

به رمــز ارزه ــای استخراج شــده در خــارج از
کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این
واسطه محتمل است.
رئیس مجلس خواستار تدوین مقررات الزم
برای فعالیت در مبادالت رمز ارزها و نظاممند
کــردن فعالیت آن ها توسط بانک مرکزی
شده و افزوده است :در ضمن تذکرات مجلس
شورای اسالمی به بانک مرکزی ،الزم است
توضیح مناسبی دربــاره علت استمرار ارائه
درگاههای پرداخت به سایتهایی که به گفته
بانک مرکزی فاقد مجوز بــود هانــد نیز ارائــه
شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه
وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک
مرکزی در این سایتها ،بانک مرکزی باید
پاسخ گو باشد.
▪ پرونده مالیاتی برای دارندگان سایت
های مبادله رمز ارز در اسرع وقت تشکیل
شود

وی خطاب به وزارت اقتصاد گفته اســت :با
وجود حجم گسترده مبادالت مالی در بستر
این سایتها الزم است وزارت امور اقتصادی
و دارایی و سازمان امور مالیاتی در سریع ترین
زمان ممکن درخصوص ایجاد پرونده مالیاتی
برای دارندگان این سایتها و با قید فوریت
بــرای ارائــه گــزارش مذکور به مجلس اقدام
کند .به عالوه وزارت اقتصاد و شورای عالی
بــورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت
دارد درخصوص ارائه راهکار مناسب پاسخ
گویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه
سرمایهگذاری و با استفاده از تغییرات قیمت
رمز ارزها اقدام به خرید آن ها کرده یا در حال
خرید آن هستند اقدام و ابزارهای مناسب به
این منظور راهاندازی کنند.

توافق اولیه  5.3میلیارد دالری ایران و افغانستان
مــشــاور وزیـــر راه و شــهــرســازی در امــور
افغانستان ،از توافق اولیه ایران و افغانستان
برای سرمایهگذاری  5/3میلیارد دالری
در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و
اجــرای پروژ ههای زیرساخت حمل و نقل
در این کشور خبر داد .سرمایه گذاری که به
نظر می رسد یکی از اهداف اصلی آن تکمیل
مسیرهای طرح یک کمربند  -یک راه (جاده
ابریشم) باشد که از چین آغــاز می شود و
برخی مسیرهای آن از ایران نیز می گذرد
که یکی از مسیرها پس از گذر از افغانستان
به ایران می رسد.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،سیدحسین میرشفیع
افـــزود :بــراســاس هماهنگیهای انجام
شــده ،ایــران  5/3میلیارد دالر در پــروژه
هــای عــمــرانــی و زیــربــنــایــی حمل و نقل
افغانستان و صدور خدمات فنی -مهندسی
سرمایهگذاری می کند که ایــن اقــدام در
چارچوب مذاکراتی درخصوص جزئیات
پــروژههــا و شرکتهایی که قــرار اســت در
افغانستان فعالیت کنند ،در حال پیگیری
اســت.مــشــاور وزیـــر راه و شــهــرســازی در
تشریح پــروژ ههــای مهمی کــه قــرار است
بــا ســرمــای ـهگــذاری ایـــران در افغانستان
اجــرا شــود ،گفت :پــروژه راهآه ــن هــرات-
مزارشریف در شمال افغانستان ،از پروژه
هایی است که در برنامه سرمایه گــذاری و
تکمیل توسط شرکتهای ایرانی است؛ این
مسیر ریلی میتواند ارتباط ریلی ایران را به
آسیای میانه و کشور چین ،فراهم کند.
وی طول این راه آهن را  ۶۵۶کیلومتر ذکر
کرد و افزود :این راه آهن با سرمایه گذاری
بخش خصوصی ایــران اجــرا شــده اســت و

به بهره بــرداری می رسد .بــرآورد اجرای این
پروژه  ۲/۲میلیارد دالر است.میرشفیع یادآور
شد :در زمینه راه سازی نیز مذاکرات خوبی
با افغانستان انجام شده است و وزارت فواید
عامه این کشور ،پروژههایی که برای افغانستان
از نظر ترانزیتی و حمل و نقل مهم اســت به
ایران معرفی کرده ،به دنبال آن ،وزارت راه و
شهرسازی با انجمن صادر کنندگان خدمات
مهندسی مذاکراتی مقدماتی داشته و زمینه
همکاری مشترک به همتای افغانستانی اعالم
شده است.
به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور
افغانستان ،در زمینه حمل و نقل برای کاهش
تعرفههای حمل و نقل بار و افزایش تردد در
پایانهها با سرعت و دقت بیشتر ،توافق های
خوبی با وزارت ترانسپورت افغانستان انجام
شده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تکمیل را هآهن
خواف و هرات و پایانه مرزی میلک در منطقه
زابل را از دیگر موارد سرمایه گذاری ایران در
پروژه های زیرساختی افغانستان برشمرد.

بازار خبر

 ۹۸درصد تبلتهای بازار قاچاق
است
تسنیم  -بر اســاس آمارها در سال  ۱۳۹۹از
حــدود دو میلیون دستگاه تبلت وارد شــده به
کشور ۹۸ ،درصد از رویه قاچاق در بازار عرضه
شده است؛ با وجود این به دلیل همکاری نکردن
دستگاههای ذیربط تکمیل طرح رجیستری در
هالهای از ابهام است .بر اساس بند ح تبصره 8
قانون بودجه  ،1400نمایندگان مجلس شورای
اسالمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
را موظف کردند تا «کلیه تبلتها ،ساعتهای
هوشمند ،بارکدخوانها و مبدل ارتباطات ثابت
به سیار وارداتــی و تولید داخــل» را در سامانه
هوشمند مدیریت تجهیزات سامانهای(همتا)
ثبت کنند.بنابر تخمین برخی فعاالن صنفی،
ارزش بازار تبلت در ایران بیش از  300میلیون
دالر است.

پیروزی هکرها بر بزرگترین
شبکه توزیع سوخت در آمریکا
ف ــارس  -مــقــامــات آمــریــکــایــی اعـــام کــردنــد:
شرکت کلونیال  5میلیون دالر به هکرهایی که
سامانههای این شرکت را از دسترس خارج کرده
بودند باج پرداخت کرده است.
شرکت کلونیال بزرگترین شبکه خط لوله توزیع
سوختدرآمریکاراباطولحدود 8800کیلومتر
در اختیار دارد و جمعه هفته پیش گفته بود که
مورد حمله هکرها قرار گرفته است و هر چهار
خط لوله اصلی این شرکت از دسترس خارج
شده است.
در پی این مسئله هزاران پمپ بنزین در آمریکا
دیگر سوختی بــرای فــروش به مــردم نداشته و
قیمت بنزین نیز در این کشور افزایش یافت.

هشدار گمرک درباره فاسد شدن
 ۲۰۰تن گوشت دپوشده
مهر  -معاون فنی گمرک از دپــوی  ۲۰۰تن
گوشت منجمد در گمرک تهران خبر داد که
امکان دریافت مجوز برای آن وجود ندارد.
به گــزارش گــمــرک جمهوری اسالمی ایــران،
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از
مشکالت و مــوانــع ترخیص  ۲۰۰تــن گوشت
خبر داد که در صورت دریافت نکردن مجوزها
امکان فاسد شدن آن وجود دارد .به گفته وی
مشکالت بانکی ذینفع منجر به دریافت نکردن
کد رهگیری بانک شده است.

ضرر  ۱۱۰میلیارد دالری
خودروسازان جهان از کمبود تراشه
ایسنا  -کمبود جهانی تراشه در سال میالدی
جاری  ۱۱۰میلیارد دالر به فروش خودروسازان
ضرر خواهد زد که باالتر از  ۶۱میلیارد دالر برآورد
اولیه اســت .شرکت مــشــاوره جهانی الیکس
پارتنرز در گزارشی پیش بینی کرد بحران کمبود
تراشه به قیمت از دست رفتن تولید  3/9میلیون
دستگاه خودرو تمام می شود که باالتر از ۲/۲
میلیون دستگاه برآورد چهار ماه پیش این شرکت
است .این بحران در پی کاهش تولید در دوران
پاندمی روی داد و با آتش سوزی در یک کارخانه
تراشه ســازی در ژاپــن و یخبندان غیرمنتظره
تگزاس در زمستان تشدید شد.

