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حباب سکه ۱۱۰ هزار تومان کاهش داشت 
قیمت طال در هفته پایانی دی ماه س��یر نزولی داش��ت و حباب 
س��که 110 هزار تومان کاهش یافت. به گزارش ایرنا، بررس��ی 
بازار سکه و طال در هفته پایانی دی ماه حاکی است سکه طرح 
جدید روز ابتدایی هفته را کاهشی آغاز کرد و با 180 هزار تومان 
اف��ت قیم��ت با رقم 12 میلیون و 1۵4 هزار تومان معامله ش��د. 
افت بهای س��که روز یکش��نبه نیز ادامه داش��ت و به 12 میلیون 
و 80 هزار تومان رس��ید. س��یر نزولی قیمت سکه طرح جدید در 
اواسط هفته نیز ادامه داشت به این ترتیب که روز دوشنبه برابر 
12 میلیون تومان بود و یکش��نبه وارد کانال 11 میلیون تومان 

شد و به رقم 11 میلیون و 800 هزار تومان رسید. 

نگاه غلط سیاستگذار  به پدیده گرانفروشی
ادام�هازصفح�هی�ک...س��ه دهه اس��ت که م��ا گرفتار موضوع 
مش��خص کردن قیمت مصرف کننده و اعالم آن هس��تیم در 
صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که 
قیم��ت ف��روش به مصرف کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت 
تولیدکننده مشخص است، کاالیی را آماده و به صورت عمومی 
و عمده به بازار عرضه می کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه 
خرده فروش��ی ش��وند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر 
این صورت مکانیزم بازار، هزینه ها، رقابت و ش��رایط و خدمات 
تامین کاال در مرحله نهایی است که باید قیمت ها را تعیین کند. 
اگر فروش��گاهی در جایی اس��ت که هزینه حمل و نقل کمتری 
داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف کننده نهایی ارائه می کند 
می توان��د قیمت کمتری اعالم کند.یکپارچه س��ازی و یگانگی 
قیمت زمینه ای برای خطا و خارج شدن از مسیر درست رقابت 

را فراهم می کند. 
در دوره اول ریاس��ت جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و 
دیگران تالش کردند، این توضیحات داده و منطق ها ارائه شپد. 
در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت زاده حتی مصوب شد که 
اعالم قیمت مصرف کننده برای برخی از کاالها متوقف ش��ود. 
متاسفانه با جابجایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط 
موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند که قیمت مصرف کننده 
پایدار بماند. وقتی آقای ش��ریعتمداری به وزارت صمت آمدند، 
حذف قیمت مصرف کننده برای برخی کاالها ابالغ شده بود اما 
با روی کار آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد.درج قیمت 
تولید کننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می کند چراکه 

پیچیدگی آن را برای مصرف کننده نهایی بیشتر می کند. 
مصرف کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه 
قیمت مثاًل ماکارانی را بخرد؟ دست کم قیمت مصرف کننده برای 
مصرف کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه دار 
درگیری پیدا نمی کرد. یعنی مصرف کننده برای هرکاالیی که 
می خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروش��نده درس��ت 
است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می زنیم.

درصدهای��ی که از نظ��ر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی 
مطرح اس��ت با واقعیت های کس��ب و کار و هزینه های آن برای 
توزیع کنندگان و فروش��ندگان تناس��ب ندارد و آنها زیر بار این 
قیمت های اعالمی برای فروش نمی روند. نمی دانم چه اصراری 
وجود دارد کارهایی که نمی ش��ود را با دش��واری و فش��ار و بدون 
گفت وگ��و و ب��دون نتیجه انج��ام دهیم تا همه متوجه آثار منفی 
آن ش��وند.تولیدکننده قیمت تمام ش��ده خود را به صورت فاکتور 
اعالم می کند و چه روی کاال آن را درج کند و چه نکند، قیمت 
تمام ش��ده مشخص اس��ت. برای توزیع کنندگان درصدهایی را 
در نظر می گیرند که هزینه های جابجایی و لجس��تیکی را برای 
فروشندگان و توزیع کنندگان به رسمیت نمی شناسد. با این اعداد، 
توزیع کنندگان یا مغازه داران یا کار نمی کنند و سرمایه گذاری در 
این زمینه انجام نمی شود یا راهی برای دور زدن آن پیدا می کنند 

و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می شود. 
تاکن��ون ت��الش برای دخال��ت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی 
داشته که اینقدر اصرار دارند که این روش می تواند شرایط موجود 
را بهبود دهد.نگاه دولت ها به موضوع گران فروش��ی در ۵0 س��ال 
گذشته یک نگاه اشتباه و مملو از توهم و خطاکارنه بوده، هیچ تاثیر 
مثبتی در بازار نداشته و فقط زمینه رقابت حرفه ای و با کیفیت را 
محدود و محصور کرده است. اگر با همین روش ادامه دهیم چیزی 
بیش از آنچه در گذشته به دست آوردیم، به دست نخواهیم آورد.
این روش می تواند زمینه پیچیده تر شدن روابط بین مردم آن هم 
در ش��رایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند را بیش��تر کند. 
نارضایتی خریداران از کاسبکاران و اصناف حتما بیشتر خواهد شد 
چراکه همیشه قیمتی که روی کاال بوده، قیمت مصرف کننده بوده 
و االن انتظار دارند که فروشندگان با قیمتی که روی کاال ثبت شده 
بفروشند درحالی که مسلما نمی توانند این کار را کنند و باید بیش 
از آن بفروشند. مشخص نیست این اقدامات و تحمیل محاسبات 
وقتی این اندازه پیچیدگی در زندگی مردم وجود دارد چه دستاوردی 

می تواند داشته باشد.

اهداف مهم رزمايش ايران چين و روسيه
ادامهازصفحهیک...صهیونیس��ت ها باید بس��یار هوشیار باشند 
که این منطقه دارای صاحب و بزرگ اس��ت پس نباید طمعی 
نس��بت به منابع این منطقه داش��ته باشند.آمریکایی ها در رابطه 
با ایجاد ائتالف همانند همه سیاست های کهنه و پوسیده خود 
شکست خورده است مثاًل ائتالفی از کشور جمهوری آذربایجان، 
ترکیه و رژیم صهیونیس��تی علیه ایران ایجاد کرد، اما با تدابیر 
ایران و قدرت نمایی آن این ائتالف راهی جز شکست برای خود 
پی��دا نکرد.آمریکای��ی ه��ا ائتالفی با ناتو ایجاد کردند و به عراق 
و افغانس��تان لشگرکش��ی کردند که حدود 20 س��ال است هیچ 
دستاوردی جز ویرانی در منطقه نداشته اند پس این ائتالف ها 
در منطقه جایی ندارند.تشکیل ائتالفی دریایی در خلیج فارس 
توسط آمریکایی ها هم سرنوشتی همانند ائتالف های گذشته 
خواهد داش��ت؛ زیرا در خلیج فارس نیروی نظامی قدرتمندی 

همانند ایران وجود دارد.

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد كالن: راه اندازی رمز ارز ملی وارد فاز جديدی شد. 
در جديدترين اظهار نظر در اين خصوص، معاون فناوری های 
نوين بانك مركزی با بيان اين كه زيرساخت های فنی راه اندازی 
رمزارز ملی آماده شـده اسـت، گفت: مطابق قانون برای راه 
اندازی رمزارز ملی نيازمند تصويب نهايی از سـوی شـورای 
پول و اعتبار هسـتيم. پيش از اين بحث رمز ارز ملی توسـط 
بانك مركزی در مجلس شورای اسالمی مطرح شده بود. اخيرا 
يك اخيرا عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر موضوع رمز ارز ملی به شـكل آزمايشـی در كشـور 
اجرا شـود و نقاط ضعف و قوت آن شناسـايی شـود، مخالفتی 
بـا آن نداريم و در صورت داشـتن پشـتوانه، مـردم هم از آن 
حمايت می كنند. به گفته سليمی، اگر از ظرفيت های داخلی 
بهتر استفاده كنيم می توانيم نسخه بومی رمز ارزها را به مردم 
ارائـه دهيـم تا آنان بتوانند در يك جای مطمئن، قانونمند و با 
پشـتوانه سـرمايه گذاری كنند. وقتی پشتوانه نفت را داشته 
باشـد سـود اقتصادی هم به دنبال دارد و اگر موضوع رمز ارز 
ملی به شكل آزمايشی در كشور اجرا شود و نقاط ضعف و قوت 
آن شناسايی شود، مخالفتی با آن نداريم و در صورت داشتن 
پشـتوانه، مردم هم از آن حمايت می كنند. مهران محرميان 
معـاون فناوری هـای نوين بانك مركـزی از راه اندازی رمز ارز 
ملی در آينده نزديك خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به 
تاييد هيات عامل بانك مركزی رسيده است اما مطابق قانون 
برای اجرايی شدن نيازمند تصويب نهايی از سوی شورای پول 
و اعتبـار اسـت. محرميان افزود: رمـرز ارزهای پولی يا همان 
ديجيتالی دارای پشـتوانه مالی توسـط بانك مركزی خواهند 
بود اين در صورتی اسـت كه ديگر رمز ارزهای فعال بصورت 
آزاد هيچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی 
است كه مردم انجام داده اند. محرميان اضافه كرد: با توجه به 
مشـكالتی كه در رمزارزهای آزاد بوجود آمده اسـت در تمام 
دنيا بانك های مركزی به دنبال اين هستند تا رمز ارزهای ملی 
همان كشور را داشته باشند و اين رمزارز همانند چاپ اسكناس 
كاغذی اسـت كه در جيب ماسـت و پشتوانه آن بانك مركزی 
است. وی افزود: در حال حاضر قوانين جديد اين حوزه به هيات 
عامل بانك مركزی ارسـال و اين قوانين از سـوی هيات عامل 

مصوب شده و برای تصويب نهايی به كميسيون های فرعی و 
اصلی شـورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن ها برای اصالح 
موارد جمع آوری شـده اسـت. او گفت: اكنون در حال نهايی 
كردن نظرات اصالحی برای اين مصوبه هسـتيم و اميدواريم 
پس از نهايی شـدن آن ها اين مصوبه در شـورای پول و اعتبار 
به نتيجه برسـد. بديهی اسـت نهايی شـدن الزامات فنی بايد 
بعد از مصوبات قانونی و با تامين نظر قانون گذار صورت گيرد 
از همين رو ما منتظر نهايی شدن اين موضوع هستيم. معاون 
فناوری های نوين بانك مركزی افزود ما در بانك مركزی به اين 
فكر می كنيم كه در قدم اول از يك سو بحث های نوآورانه و در 
سـوی ديگر مصالحه ای بين حاكميت پولی كشور كه دغدغه 
همه كشـورها اسـت و مختص ايران هم نيسـت، ايجاد كنيم. 
اين مصالحه خيلی كار سختی است و چالش جدی برای همه 

كشورها به وجود آورده است.
 وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اس��اس واحد پول 

کش��ور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت اس��تخراج ندارد و مانند 
کاال خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی 
اس��ت ک��ه از بانک دریافت م��ی کردیم حاال به صورت دیجیتالی 
دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور باال و پایین می 
رود. محرمیان گفت: االن آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی 
به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به 
مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن 
این اس��ت که این پول جدید قابلیت برنامه نویس��ی هم دارد مانند 
سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می 
شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت 
فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا 
می باشد. وی ادامه داد: ما می خواهیم در مورد چیزی تصمیم گیری 
کنیم که فلسفه اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته 
باش��یم ک��ه بای��د کل موضوع را ح��ذف و ممنوع کنیم در حالی  که 
می بینید، همین حاال در ایران بعضی از حوزه  رمزارزها مثل استخراج 

به رس��میت ش��ناخته شده است اما بحث مبادالت و ابزار پرداخت 
همچنان غیرمجاز است. مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال 
که با توجه به تعدد ذی نفعان این حوزه ممکن اس��ت به نتیجه و 
جمع بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم 
به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به 
نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که 
در حوزه رمزارزها به  صورت منفعل عمل کرده اند به تجربه خوبی 
دس��ت نیافته اند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پایان 
خاطر نشان کرد: زیرساخت های فنی راه اندازی رمزارز ملی آماده 
شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه  آن است و تا 
چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد. پیش از این عضو 
کمیسیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
گفت: به زودی طرح تولید رمزارز ملی در یکی از مناطق آزاد کشور 
اجرا می ش��ود. علی پاک باخته گان زنجانی تاکید کرده بود: تولید 
رمز ارز ملی بخش هایی غیر از ماینینگ از جمله صرافی، کیف پول 

دیجیتال و خدمات جانبی رمزارزها را شامل می شود. 
وی با اشاره به ورود بالکچین و فرصتهای شغلی آن در اقتصاد 
روز دنیا به بررس��ی خدمات مختلفی پرداخت که از این فناوری 
متأثر شده و اظهار داشت: در سال 1993 زمانی که بحث دنیای 
بدون مرز مطرح شد و صحبت از دهکده جهانی بود، »فرا فناوری 
بالکچین« به وجود آمد؛ این فناوری در یک سیستم غیر متمرکز 

تالش کرد تا دنیا را بدون مرز کند. 
در این دنیا، دیگر ناظر و کنترل کننده بر مالکیت افراد وجود ندارد و 
هر فردی فقط خودش می داند که مالک چه دارایی هایی است. 
عضو کمیسیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اف��زود: در اقتص��اد بالکچین، مفهوم��ی مانند دیفای )امور مالی 
غیرمتمرکز(، عماًل بانکداری سنتی و الکترونیکی را کنار زده است. 
در این پلت فرم خدمات س��پرده گذاری ارائه می ش��ود و می توان 
س��ودی بر اس��اس نوع سرویس مشخص شده مبتنی بر فضای 
بالکچینی دریافت کرد. در اینجا سپرده مستقیماً به دست فردی 
که تقاضای وام گرفتن از این پلت فرم را دارد خواهد رسید و وثیقه 
به شکل رمزارز در اختیار این پلتفرم قرار می گیرد. به عبارت دیگر 
کنترل کامل دارایی های فرد در اختیار خودش است و شیوه خرج 

شدن آن را نیز خودش مشخص می کند. 

تجارت آخرین تالش ها برای داخلی سازی ارزهای دیجیتال را بررسی کرد 

رمزارز ملی در فاز عملیاتی

اخبار كوتاه

اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیالت ُخرد بانکی می شود
مع��اون ام��ور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی از جایگزینی نظام اعتبارس��نجی با مطالبه 
ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت های بزرگ 
بخش خصوصی خبر داد.  به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس 
حس��ینی در حاش��یه جلس��ه با مدیران عامل بانک ها در وزارت 
اقتصاد اظهار داش��ت: پیرو جلس��ه مدیران عامل بانک ها و تیم 
اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدهای ایشان بر ضرورت 
آسان سازی پرداخت تسهیالت بانکی به مردم، امروز جلسه ای 
با مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آن ها 
دارای سهام است، تشکیل شد . در این جلسه، محورهای مختلف 
دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک ها مطرح 
و با اس��تقبال همکاران بانکی مواجه ش��د و آن ها خود را متعهد 
به اجرای خواسته های رئیس جمهور اعالم کردند. معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: 
اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث 

پرداخت تسهیالت به کارکنان 
دول��ت، نهاده��ای عمومی و 
ش��رکت های بزرگ خصوصی 
بود که کارکنان آن ها وام های 
۵0 ت��ا 100 میلی��ون توم��ان 
دریاف��ت می کنن��د. وی اعالم 
ک��رد: بر اس��اس جم��ع بندی 
صورت گرفته در جلس��ه مقرر 
شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد 
پرداخ��ت وام ب��ه کارمندان، بر 

اس��اس اعتبارس��نجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذی حسابی ها 
باش��یم. حس��ینی ادام��ه داد: تأکید م��ا در وزارت اقتصاد از بدو 
شروع به کار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر 
و ایده ای را که به تس��هیل در فرآیند ارتباط و اس��تفاده مردم از 
خدمات نظام بانکی کمک کند، سرلوحه کار خود قرار بدهیم. وی 

تصریح کرد: از جمله مهم ترین 
دغدغه ها و مشکالت مردم در 
ارتباط با ش��بکه بانکی، مطالبه 
تضامی��ن دش��وار و پرتعداد از 
س��وی بانک ها برای پرداخت 
تس��هیالت بود ک��ه آن ها را با 
مش��کالت بس��یاری مواج��ه 
می س��اخت. حس��ینی افزود: 
بنابراین با توجه به دستور رئیس 
جمهور در دیدار با مدیران عامل 
بانک ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرآیند پرداخت 
وام ب��ه م��ردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهادهای 
عمومی، شرکت های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت ها، 
بر اس��اس جدولی که در این ارتباط با مش��ارکت خود بانک ها 

تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

 معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد 
تصری��ح ک��رد: این اتفاق نش��ان می ده��د اراده وزارت اقتصاد 
 برای تس��هیل در پرداخت وام به مردم، بس��یار جدی اس��ت.
 وی از جمله بحث های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را 
تقویت بانک های قرض الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی 
از خدمات ارائه شده از سوی این بانک ها، به اقشار پایین جامعه 
و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام های ُخرد تعلق می گیرد که 
در این ارتباط هدف ما، این اس��ت که س��قف وام های پرداختی 
 را افزای��ش و ه��م اینکه نرخ ه��ای کارمزد وام را کاهش دهیم.
ح��ال  در  م��ا  ت��الش  هم��ه  ک��رد:  تأکی��د  حس��ینی    
حاضر این است که در بخش های مختلِف مرتبط با ارائه خدمات 
به مردم، اگر می ش��ود با ایجاد برخی هماهنگی ها، بر اس��اس 
همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آس��ان تر کنیم، حتمًا 
این کار انجام شود و امیدوارم تا پیش از پایان سال شاهد چنین 

اتفاق هایی باشیم. 

رییس بانک مرکزی اروپا: عوامل تورم در ۲0۲۲ از بین می روندمنابع تبصره 14 برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست
عضو کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای اس��المی با بیان "دولت باید مقابل حذف ارز 
ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد"، گفت: سعی ما بر این است 
ک��ه مناب��ع تبص��ره 14 را تقویت کنیم چرا که منابع در نظر گرفته ش��ده به خصوص در 
بحث بهداش��ت کافی نبوده اس��ت. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، در محافل رسانه ای 
بحث هایی در مورد برنامه ارائه شده دولت در خصوص حذف ارز 4200تومانی مطرح 
شده است. بر اساس گمانه زنی ها دولت برنامه جدیدی اعالم نکرده و همان اعداد قبلی 
را جهت حمایت از اقش��ار مختلف پس از حذف ارز 4200تومانی در نظر گرفته اس��ت. 

میرتاج الدینی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه ارائه شده از سوی دولت برای حذف ارز 4200تومانی گفت: چگونگی 
حذف ارز 4200تومانی در اختیار دولت است، حرف دولت این است که ارز ترجیحی به مرحله ای رسیده است که حذف آن 
اجتناب ناپذیر است.  وی با بیان اینکه حذف ارز 4200تومانی به معنای حذف یارانه ها نیست بلکه یارانه ها را آشکار می کند، 
گفت: تأکید مجلس این است که دولت برنامه روشنی را ارائه و دقیقاً مشخص کند که چگونه می خواهد از معیشت مردم 

محافظت و قیمت ها را مدیریت کند.

رییس بانک مرکزی اروپا نسبت به کاهش تورم در این قاره خوش بین است چون 
عقی��ده دارد عوام��ل ایجادکنن��ده تورم به تدریج طی س��ال جاری میالدی از بین 
خواهند رفت. به  گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از رویترز، کریس��تین الگارد، 
رییس بانک مرکزی اروپا گفت تورم در منطقه یورو به تدریج طی س��ال جاری 
میالدی کاهش می یابد چون عوامل به وجودآورنده  آن مثل افزایش قیمت انرژی 
و مشکالت عرضه از بین خواهند رفت. الگارد در مورد سیاست خود برای مقابله 
با فشارهای افزایش قیمت گفت بانک مرکزی اروپا نیازی به عکس العمل های 

جس��ورانه مثل فدرال رزرو آمریکا ندارد چون ش��رایط اقتصادی اروپا با آمریکا متفاوت اس��ت. وی با اش��اره به تورم 
باالتر در آمریکا گفت:»چرخه بهبود اقتصادی در آمریکا عقب تر از اروپاس��ت. بنابراین دالیل زیادی وجود دارد 
که مجبور نباشیم به سرعت و شدت آمریکا عکس العمل نشان دهیم«. وی ادامه داد:»اگر ارقام و اطالعات مالی 
ایجاب کند، آماده ایم با اقدامات مالی مناسب پاسخ دهیم. وی با اشاره به سود اوراق قرضه ده ساله آلمان گفت:»اگر 

سود در اروپا روبه افزایش باشد، بدین معناست که زیرساخت های اقتصاد درحال بهبود هستند«. 

نتایج یک بررس��ی نش��ان داد میلیاردرهای جهان با نرخ 
 کم س��ابقه ای در تاریخ بش��ری به ثروتشان اضافه کردند.

 به گزارش ایسنا، یافته های گزارش "نابرابری می کشد" 
س��ازمان خیریه "آکسفورد اینترنش��نال" نشان داد 27۵۵ 
میلیاردر جهان شاهد افزایش مجموع ثروت خود به میزان 
پنج تریلیون دالر از ماه مارس س��ال 2021 بودند که این 
رقم باالتر از مجموع س��هم بازار ش��رکتهای اپل و آمازون 
اس��ت. ثروت میلیاردرهای جهان از مارس س��ال 2021 از 
 8.6 تریلی��ون دالر ب��ه 13.8 تریلی��ون دالر افزایش یافت.

در گ��زارش آکس��فام آم��ده اس��ت: ث��روت میلیاردرها از 
زم��ان آغ��از پاندم��ی رش��د بیش��تری در مقایس��ه با 14 
س��ال گذش��ته داشته اس��ت. این رشد تحت تاثیر مداخله 
دولتی در سراس��ر جهان روی داده که به رش��د اقتصادها 

 تحرک بخش��یده و قیمت س��هامها را افزایش داده است.
رش��د ث��روت در این مدت کوتاه به ان��دازه ای زیاد بوده که 
در نقط��ه اوج خ��ود از اوج عص��ر طالی��ی ایاالت متحده 
در اواخ��ر ق��رن نوزده��م پیش��ی گرفته اس��ت. در واقع از 
س��ال 199۵ یک درصد ثروتمند جهان ش��اهد رش��د 19 
 براب��ری ثروتش��ان نس��بت به ۵0 درصد پایین��ی بوده اند.

 طبق گزارش آکس��فام، تنها در س��ال میالدی گذش��ته 
10 ثروتمن��د ب��زرگ جهان بی��ش از 400 میلیارد دالر به 
ثروتش��ان افزودند که در راس آنها ایالن ماس��ک، مدیر 
عامل ش��رکتهای تس��ال و اس��پیس ایکس با رش��د 121 
میلیارد دالری ثروتش قرار داش��ت. در دو س��ال نخس��ت 
پاندمی، 10 ثروتمند برجس��ته جهان مجموع ثروتشان را 
دو برابر کرده و از 700 میلیارد به 1.۵ تریلیون دالر رس��اند 
 یعنی در هر ثانیه 1۵ هزار دالر به ثروتش��ان افزوده ش��د.
گابریل بوچر، مدیر اجرایی آکسفام اظهار کرد: اگر این 10 مرد 
99.999 درصد ثروتشان را همین فردا از دست دهند، همچنان 
از 99 درصد دیگر مردم جهان پولدارتر خواهند بود. این افراد 
 اکنون شش برابر ثروت بیشتری از 3.1 میلیارد مردم فقیر دارند.

این گزارش با استناد به آمار بانک جهانی، برآورد کرده که 
اکنون 163 میلیون نفر بیشتری نسبت به آغاز پاندمی کووید 

19 در فقر بسر می برند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، یکی از پیش��نهاد های جدی 
ایران به هیئت روس��ی در مورد تکمیل مراودات بانکی 
و ارزی بود، گفت: در مورد تأمین نهاده های اساس��ی و 
غالت و خرید لوکوموتیو، بس��یار بیش��تر از آن چیزی که 

در ابتدا به نظر می رسید، همگرایی وجود داشت.  
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، س��ید احسان خاندوزی 
درباره مباحث اقتصادی که رؤس��ای جمهور دو کش��ور 
ای��ران و روس��یه در م��ورد آنها صحب��ت کردند، گفت: 
قب��ل از اینک��ه آق��ای رئیس جمه��ور جلسه ش��ان را با 
رئیس جمهور روس��یه ش��روع کنند، مقامات اقتصادی، 
 مقامات حوزه انرژی و نفت دو کشور جلساتی را با یکدیگر
داشتند تا موضوعات با جمع بندی و توافق کامل خدمت 
روسای جمهور دو کشور ارائه شود. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با بیان اینکه جلس��ات حاش��یه ای دیگری نیز 
قبل از مالقات آیت اهلل رئیسی و پوتین، برگزارشده بود، 
اف��زود: ع��الوه بر جلس��ات وزرای دو طرف، من با تجار 
ایرانی فعال در بازار روس��یه و وزیر نفت با ش��رکت هایی 
که در حوزه نفت و گاز کار می کنند، جلس��ه داش��تیم که 
نتیجه آنها قبل از شروع مذاکرات رئیس جمهور، خدمت 
آیت اهلل رئیسی ارائه شد. وی با اشاره به خبرهای بسیار 
خوبی که بعد از جلس��ه دو رئیس جمهور ش��نیده ش��د، 

اف��زود: بخ��ش اعظم و قریب به اتف��اق موضوعاتی که 
تواف��ق ش��ده بود هم در خص��وص همکاری های حوزه 
باالدس��تی نفت و گاز و هم در حوزه ترانزیت دو کش��ور 
و ه��م در ح��وزه نیروگاهی و اس��تفاده از خط اعتباری ۵ 
میلیارد دالری بود که باالخره بعد از گذشت چند سال از 
تصویب آنها و سرعت بسیار کندی که داشت، در مورد 
تسریع و تکمیل آنها توافقاتی صورت گرفت. خاندوزی 
درباره این توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور شمال 
به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران 
و خلیج فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند یکی 
از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیمات 
بس��یار خوبی برای خط آهن رش��ت � آس��تارا و خط آهن 

اینچه برون � گرمسار اتخاذ شد.  

دستاوردهای اقتصادی سفر رئيس جمهور به روسيه ميلياردرهای جهان ۵ تريليون دالر ثروتمندتر شدند
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