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اقتصاد  غیررسمی تشد ید کنند ه بحران آب
اد امه از صفحه یک... از فالت مرکز نقش طراز اول را د ارد . سازوکار 
این د وگانگی شد ید  د ر اقتصاد  کشور به این نحو است که متولیان 
اقتصاد  غیررسمی مستقل از اقتصاد  رسمی عمل می کنند  و همان 
طور که ماهیت آن عبارت از فرار مالیاتی گسترد ه است و د ر ظرف 
آن هرگ��ز ب��ه د ستورالعمل های سازمان مد یریت و برنامه ریزی 
کشور عمل نمی شود ،د رنتیجه با پرهیز از محاسبات مربوط به 
پیامد های زیست محیطی و آثار بازتوزیعی د رآمد ی پروژه های 
عمران��ی و صنعت��ی بزرگ، عمال به بحران آب د امن می زنند .از 
زاویه تحلیل های منفعت هزینه، عملکرد  اقتصاد  غیررسمی د ر 
ظرف تحلیل مالی اتفاق می افتد . د ر حالی که به سبب برخورد اری 
ای��ن ح��وزه کالن اقتصاد ی از ظرفیت های سرزمینی و امکانات 
د ولتی، الزم است عملکرد  این بخش های غیررسمی د ر ظرف 
تحلیل اقتصاد ی مرور و بررسی شود . آشکار است که د ر ظرف 
تحلی��ل مال��ی عمال بازد هی پروژه های عمرانی و صنعتی بزرگ 
گاهی تا چند  هزار د رصد  می رسد  که این بازد هی با چشم پوشی 
از زیان های این پروژه ها د ر حوزه های عد الت اجتماعی و زیست 

محیطی به د ست می آید .
 د ر حال��ی ک��ه د ر ظرف تحلی��ل اقتصاد ی الزم است پیامد های 
یاد شد ه سنجش و ارزش گذاری شوند  و د ر محاسبات و تحلیل 
منفعت هزینه د ید ه شوند . د ر این صورت از اجرای بسیاری از پروژه 
های عمرانی و صنعتی کشور خود د اری خواهد  شد .اکنون بسیاری 
از صنایع بزرگ د ولتی به مرور و البته به صورت خاموش و تد ریجی 
از ظرف اقتصاد  رسمی خارج شد ه اند  و با هوشمند ی و د قت بسیار 
زیاد  به ظرف اقتصاد  غیررسمی سوق د اد ه ش��د ه اند ،آنچه با نام 
خصولتی می ش��ناسیم، د قیقا از یک بافت کامال د ولتی د ر یک 
گذار پنهانی زیر نام خصولتی به سمت خصوصی حرکت کرد ند . 
البته با اند کی د قت د ر می یابیم که متولیان اقتصاد  غیررسمی به 
د نبال شخصی کرد ن این صنایع هستند .کاربرد  عبارت شخصی 
کرد ن هم تراز همان ظرف اقتصاد  غیررسمی است؛ چرا که عبارت 
خصوصی کرد ن د ر هر حال د ر ظرف اقتصاد  رسمی تعریف می 
شود  و  متولیان بخش خصوصی خود  را متعهد  به رعایت مقررات 
معمول بیمه، اعتبار، مالیات، مقررات گمرکی و مقررات تصویب و 
انجام مناقصه های پروژه های عمرانی می د انند . ولی به محض 
وارد  شد ن فعالیت های یاد شد ه د ر ظرف اقتصاد  غیررسمی یک 
تاریکی و کد ری بر اقتصاد  سایه می اند ازد  و د قیقا به همین د لیل 
می ت��وان گلوگاه ه��ا و پرتگاه های بحران آب کشور را به اقتصاد  
غیررسمی نسبت د اد .  حد ود  ۳۰ و حتی با احتساب خصولتی ها، 
شاید  حد ود  6۰ د رصد  اقتصاد  کشور و یا بیشتر، د ر سایه حرکت 
می کن��د  و د ر کن��ار استف��اد ه از ظرفیت های ملی و سرزمینی، از 
رعای��ت عد الت اجتماع��ی و ضوابط زیست محیطی، خود د اری 
می کنند ،این فعالیت های کور اقتصاد ی د ارای بازد هی چند  هزار 
د رصد ی هستند  که از آن با نام رانت اقتصاد ی یاد  می شود . اقتصاد  
غیررسم��ی لزوم��ا ی��ک اقتصاد  کور و یا اقتصاد  سیاه نیست ولی 
استعد اد  پد ید آورد ن چاله های بزرگ اقتصاد ی را برای اقتصاد  ملی 
د ارد .چنانچه بنگاه های اقتصاد ی خصولتی که د ر حال د گرد یسی 
مصنوع��ی ب��ه سمت بنگاه های خصوصی هستند  را جزو همان 
اقتص��اد  غیررسم��ی ب��ه حساب بیاوریم، د ر پیوند  با این اقتصاد  و 
بح��ران آب م��ی توان گفت ک��ه اتفاقا گلوگاه های اصلی بحران 
آب با عملکرد  اقتصاد  غیررسمی یا شبه رسمی )خصولتی( گره 
خورد ه است. د قیقا همان جایی که توسعه صنایع آب بر د ر فالت 
مرکزی و پروژه های های خطرناک شیرین سازی و انتقال آب 
از د ریا د ر د ستور کار بنگاه های بزرگ خصولتی قرار گرفته است.
تاثیر بعد ی و فراگیر اقتصاد  رسمی بر انباش��ت جریان نقد ینگی 
د ر کشور است و رشد  چند  1۰ برابری جریان نقد ینگی که جذب 
اقتص��اد  غیررسم��ی و افزون بر آن جذب اقتصاد  سود اگری می 
شود ، به تورم د امن می زند  و باال بود ن نرخ تورم انتظاری زمینه 
گرایش به تخریب های زیست محیطی را پد ید  می آورد  .د قیقا 
همان جایی که آحاد  جامعه احساس می کنند  می تواند  ارزش حال 
بهره برد اری فعلی از منابع طبیعی )به ویژه زمین های شهری( 
را بیشینه کند  و به همین ساد گی بهره برد اری شتابزد ه امروز را 
به تاخیر نیند ازند  و افزایش قیمت های امالک و اراضی شهری 

این گمان عمومی را تقویت می کند . 
همان جایی که د ستبرد  امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی )نه 
حقیق��ی( ای��ن مناب��ع را د ر یک بازه زمانی چند  ساله چند  برابر می 
کند .اقتصاد  غیررسمی د ر همان حال که گلوی اقتصاد  رسمی را 
م��ی فش��ارد ، پی د ر پی با زد ود ن فرصت های سرمایه گذاری کم 
بازد ه تر ولی با منفعت عمومی باالتر که برای کاستن از بحران آب 
الزم است، فقط د ر مسیر تشد ید  بحران آب حرکت می کند . چشم 
اند از بازد هی چند  هزار د رصد ی برای این بخش اقتصاد ی ویرانگر 
و خطرن��اک اج��ازه نم��ی د هد  تصمیم های مربوط به پروژه های 
عمرانی از مسیر معمول و کارشناسی حرکت کند ،توسعه اراضی 
شهری با ایجاد  بزرگراه ها و تونل های پیرامون شهرها، پروژه های 
شیرین سازی و انتقال آب از د ریا، توسعه بی رویه صنعت ناکارآمد  
خود رو، ساخت بزرگراه های اضافی و توسعه بی رویه صنایع آب بر 
د ر مناط��ق پرخط��ر و ک��م آب فالت مرکزی، از مصاد یق اقتصاد  
غیررسمی و یا فعال یک اقتصاد  ش��به غیررسمی و یا د ر آستانه 
تبد یل به یک اقتصاد  کامال غیررسمی است که کشور را د ر آستانه 
یک کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری قطعی قرار د اد ه است.د ر نتیجه 
حرکت د ر مسیر شفافیت اقتصاد ی و محد ود  نکرد ن اجزای اقتصاد  
غیررسمی به فعالیت های زیرزمینی و یا قاچاق کاال و ارز، می تواند  
د ر بازش��ناسی اجزای یک فروپاش��ی محتمل و پیش روی فالت 
مرک��زی ای��ران کمک بسیار بزرگی کند . د ر این میان نباید  اسیر 
شعارزد گی و تبلیغات پروژه های بزرگ شد . تبلیغاتی که د ر یک 
رخ��د اد  خطرن��اک تاریخ��ی،  سر و صد ای آن هرگز کمتر از سر و 
صد ای همان کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی پیش رو نیست.مباد ا گوشزد ها 
را ساد ه بپند اریم و با کم د قتی از کنار آن بگذریم. الزم است یک 
جراحی اساسی د ر مقررات شرکتهای د ولتی پیشین و خصوصی 
)شخصی( امروز انجام شود  و د وباره روشن شود  که چگونه یک 
کم د قتی پیشین د ر فرایند  خصوصی سازی، امروز عامل اقتصاد  
را به یک بسترساز کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری تبد یل کرد ه است. 
راه رفته د ر اقتصاد  کشور را باید  بازگشت و سهم اقتصاد  غیررسمی 

را به کمترین میزان ممکن رساند .

اقتصاد  كالن

 گـروه اقتصـاد  كالن:  آمـار بانـك مركزی د ربـاره چك های 
برگشـتی د ر نهمين ماه سـال جاری نشان می د هد  كه د ر اين 
ماه بيش از 544 هزار فقره چك برگشت خورد ه كه از نظر تعد اد  

و مبلغ معاد ل 13.۶ و 1۶.3 د رصد  كاهش د اشته است.
به گزارش »تجارت«، د ر قانون جد ید  مربوط به چک، به افراد  
د ارای چ��ک برگشت��ی، خد مات بانکی ارائه نمی ش��ود . بر این 
اساس افتتاح حساب جد ید  بانکی برای آنها انجام نمی ش��ود ، 
کارت بانکی جد ید  به آنها اعطا نمی شود ، ضمانت نامه ارزی و 
ریالی برای آنها صاد ر نمی شود   و حتی تسهیالت بانکی نیز به 
این افراد  اعطا نمی شود  و د ر اقد امی سختگیرانه، اگر شخصی 
د ارای چ��ک برگشت��ی باش��د  به میزان کس��ری مبلغ چک آن 
فرد ، وجوهی که د ر بانک های د یگر د ارد  مسد ود  می شود  و تا 
زمان��ی ک��ه این مه��م تعیین تکلیف نشود ، حساب ها د ر انسد اد  

باقی می ماند .
د ر ح��ال حاض��ر و براساس د ستورالعمل هایی که بانک مرکزی 
صاد ر کرد ه است، د ر صورتی که موجود ی حساب صاد رکنند ه 
کمتر از مبلغ چک باشد ، د ارند ه آن چک می تواند  از بانک تقاضا 
کند  که وجه چک را از سایر حساب های انفراد ی آن فرد  د ر همان 
بانک، پرد اخت کند . اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد ، د ارند ه 
چک می تواند  از بانک تقاضای صد ور گواهی عد م پرد اخت کند  
و البته بایستی د قت کند  که این گواهی حتمًا د ارای کد  رهگیری 
باشد  تا بتواند  با استفاد ه از آن د ر مراجع قضایی حقوق خود  را 
پیگی��ری کن��د .  د ر قانون جد ی��د  چک، برای صاد رکنند ه چک 
این وظیفه تعیین شد ه است که اطالعات مربوط به »تاریخ«، 
»مبل��غ« و »هوی��ت گیرن��د ه چک« را که بر روی فیزیک چک 

د رج می کند  د ر سامانه »صیاد « نیز ثبت کند .
اما  تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مباد الت چک 
منتش��ر ک��رد ه است، نشان می د هد  ک��ه د ر آذرماه سال جاری 
بی��ش از 6.۵ میلی��ون فق��ره چک به ارزش��ی حد ود  2۵8 هزار و 
۳۰۰ میلی��ارد  توم��ان مباد له ش��د ه است ک��ه از نظر تعد اد  7.۵ 
د رصد  کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۳.1 د رصد  نسبت به آبان ماه 
افزای��ش د ارد . از س��وی د یگر، حد ود  6 میلیون فقره با ارزش��ی 
ح��د ود  2۳2 ه��زار و 8۰۰ میلیارد  تومان از چک های مباد له ای 
وص��ول ش��د ه اس��ت ک��ه از نظر تعد اد  6 9. د رص��د  کاهش و از 

لح��اظ مبل��غ نی��ز ۵.8 د رصد  افزای��ش د ارد . د ر کنار چک های 
وصولی بیش از ۵44 هزار فقره چک هم برگشت خورد ه که از 
نظر تعد اد  و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب با  1۳.6 و 16.۳ 
د رصد  کاهش د اش��ته است. همچنین د ر این مد ت، د ر استان 
تهران بیش از 2 میلیون فقره چک با ارزشی معاد ل 1۳1 هزار 
و 8۰۰ میلیارد  تومان مباد له شد ه که بیانگر صد رنشینی استان 
تهران د ر مباد له چک د ر سطح کشور است. چک های وصول 
ش��د ه د ر تهران حد ود  1.9 میلیون فقره به ارزش��ی حد ود   121 
ه��زار میلی��ارد  تومان و چک های برگشت��ی بیش از 148 هزار 
 فقره به ارزش��ی حد ود  1۰ هزار و 9۰۰ میلیارد  تومان گزارش
 شد ه است.  البته، نسبت چک های برگشتی به مباد له ای از 9.4 
د رصد  د ر آذرماه سال گذشته به 8.۳ د رصد  د ر آذر سال جاری 
رسید ه که 1.1 د رصد  کاهش د اشته است.  از سوی د یگر، ارزش 
چک های مباد له ش��د ه د ر آذرماه امسال نسبت به مد ت مشابه 
سال قبل تقریبا 4۰ د رصد  با افزایش مواجه شد ه و از کل تعد اد  

و مبلغ چک های مباد له ش��د ه 91.7 و 9۰.1 د رصد  وصولی و 
8.۳ و 9.9 د رصد  برگشت د اد ه شد ه است. 

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل  � 
 عالوه بر این، د ر آذرماه امسال حد ود  ۵2۵ ه�زار فق�ره چ�ک 
ب�ه ارزش��ی بیش از 24 ه�زار و 4۰۰ میلی�ارد  تومان به د الیل 
کسری ی�ا فق�د ان موج�ود ی برگش�ت خورد ه است که د رواق�ع 
از نظ���ر تع���د اد  96.4 و از نظ��ر ارزش نی��ز 9۵.9 د رصد  از کل 
چک ه��ای  برگشت��ی به د الیل کسری یا فقد ان موجود ی بود ه 
اس��ت.    از س��وی د یگ��ر، د ر است��ان تهران بی��ش از 141 هزار 
فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 1۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد  تومان به 
د الی��ل کس��ری یا فقد ان موجود ی برگشت د اد ه ش��د ه که د ر 
استان تهران از نظر تعد اد  9۵.4 و از نظر مبلغ نیز 9۵.2 د رصد  
چک های برگشتی به د الیل کسری یا فقد ان موجود ی به کل 

چک های برگشتی بود ه است.  

 � چند  د رصد  از چک های وصولی رمزد ارست؟
  همچنی��ن، د ر ای��ن م��اه د ر ک��ل کشور بیش از 6.4 میلیون فقره 
وصول شد ه که از این تعد اد  بالغ بر ۵.9 میلیون فقره عاد ی و حد ود  
۰.۵ میلیون فقره رمزد ار بود ه است؛ بنابراین د ر کل کشور 92.9 
د رصد  از کل چک های وصولی را چک های عاد ی و 7.1 د رصد  
را چک های رمزد ار تشکیل می د هند . از نظر مبلغی نیز، از 42۳ 
هزار میلیارد  تومان چک های وصولی د ر کل کشور، بالغ بر 2۳2 
ه��زار و 7۰۰ میلی��ارد  تومان برای چک های عاد ی و حد ود  19۰ 
ه��زار و ۳۰۰ میلی��ارد  تومان خاص چک های رمزد ار بود ه است. 
ب��ر ای��ن اس��اس، د ر کل کش��ور ۵۵ د رصد  از کل مبلغ چک های 
وصولی را چک های عاد ی و 4۵ د رصد  د یگر را چک های رمزد ار 
ب��ه خ��ود  اختص��اص د اد ه اند . طبق این گزارش، د ر آذر امسال د ر 
ک�ل کش�ور حد ود  4۵8 ه�زار فق�ره چ�ک رم�زد ار ب�ه ارزش�ی 
حد ود  19۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد  تومان وصول شد ه که نسبت به 
م��اه قب��ل از نظ��ر تعد اد  و مبلغ به ترتیب 1.9 و 4.۳ د رصد  کاهش 
د اشته است. اما د ر ماه مورد  بررسی، د ر استان تهران بیش از 1۵۰ 
هزار فق�ره چ�ک رم�زد ار ب�ه ارزش�ی بیش از 1۳۰ هزار و 4۰۰ 
میلیارد  تومان وصول ش��د  که د ر این ماه، 49.9 د رصد  از تعد اد  
چک های رمزد ار وصولی د ر سه استان ته�ران )۳2.9 د رص�د (، 
اصفهان )9.1 د رصد ( و خراسان رضوی )7.9 د رصد ( وصول شد ه 
است که بیشترین سهم را د ر مقایسه با سایر استان ها د ارا بود ه اند . 
همچن��ی��ن، 77.1 د رص����د  از ارزش چ��ک ه��ای ف��وق د ر 
اس��تان ه��ای ته��ران )68.۵ د رص��د (، اصفهان ) 4.8 د رصد ( 
و خراسان رضوی ) ۳.8 د رصد ( وصول شد ه است. براساس قانون 
جد ید  چک، صاد رکنند ه چک باید  آن را د ر سامانه صیاد  ثبت کند  
و بعد  آن را تحویل گیرند ه چک د هد . گیرند ه نیز باید  با مراجعه به 
سامانه صیاد ، استعالم الزم را به عمل آورد  و از این موضوع که 
چک برای او ثبت شد ه است، اطمینان حاصل کند  و اگر موارد ی 
که بر روی فیزیک چک د رج شد ه، با آنچه د ر سامانه ثبت شد ه، 
تطابق د اشته باشد ، مراتب تأیید  خود  را اعالم کند  و د ر صورت 
عد م تأیید ، مراتب را اعالم کند  و برگه چک را تحویل صاد رکنند ه 
بد هد  تا اصالحات انجام شود . پس از اینکه گیرند ه مراتب تأیید  
چک را د ر سامانه صیاد  انجام د اد ، می تواند  به بانک برود  و آن را 

نقد  کند  یا آن را به شخص د یگری منتقل کند . 

ارزیابی های »تجارت« از آمارهای جد ید  بانک مرکزی نشان د اد 

انقباضچکهایبرگشتی

سرمقاله

سقوط بیت کوین د الر را پایین می آورد ؟
د ر حالی که سرمایه گذاران منتظر نشست هفته آیند ه فد رال رزرو برای ش��فافیت بیشتر 
د ر م��ورد  چشم ان��د از افزای��ش نرخ هستند ، د الر د ر روز جمعه همراه با بازد هی خزانه د اری 
ایاالت متح��د ه کاه��ش یاف��ت. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، د الر با بازد ه خزانه د اری 
 ایاالت متحد ه کاهش می یابد  اما همچنان به مد ت یک هفته افزایشی است و بیت کوین 
سق��وط می کن��د . پیش بینی ه��ای اخی��ر مبنی بر اینکه فد رال  رزرو ب��ا سرعتی سریع تر از 
پیش بینی های گذشته سیاست های پولی را تشد ید  کند ، باعث افزایش بازد هی و د الر د ر 
اوایل این هفته ش��د . د ر این هفته ش��اخص د الر آمریکا بیشترین د رصد  افزایش هفتگی 
از اواسط د سامبر را د اشت. بازد هی خزانه د اری ایاالت متحد ه کاهش یافت زیرا افت بازار 

سهام نشان د هند ه ریسک پذیری ضعیف بود .

 بازارها د ر سال جاری چهار افزایش نرخ را تجربه می کنند  که از ماه مارس شروع می شود  
و انتظار می رود  که فد رال رزرو د ر چند  ماه آیند ه ترازنامه 8 تریلیون د الری خود  را کاهش 

د هد  و نشست هفته آیند ه فد رال رزرو می تواند  قانونی شد ن آن را روشن کند .
 بیت کوی��ن د ر ارزه��ای د یجیت��ال نی��ز ب��ه پایین ترین سطح خود  از م��اه آگوست رسید ه 
اس��ت؛ آخری��ن ب��ار 6 د رص��د  کاهش د ر حالی که اتریوم بیش از 8 د رصد  کاهش د اش��ت. 
د الر آخری��ن ب��ار د ر براب��ر ی��ن ۰.4 د رص��د  کاهش یافت و  یورو آخرین ب��ار با ۰.۳ د رصد  
 افزای��ش د ر براب��ر د الر ب��ه 1.1۳41 د الر رسی��د . خرد ه فروش��ی د ر بریتانی��ا به د اد ه های
 اقتصاد ی ضعیف تر اخیر افزود ه است و پوند  د ر برابر د الر با ۰.۳ د رصد  کاهش به 1.۳۵۵۳ 

د الر رسید . 

امکان استفاد ه از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیهبازار لرزید 
 افزای��ش سری��ع نرخ  به��ره و کاهش ترازنامه توسط فد رال رزرو، بازارهای اوراق 
قرض��ه و سه��ام ش��کست خورد ه  را متزل��زل می کند . به گ��زارش ایسنا به نقل از 
بلومب��رگ، اث��رات ترکی��ب د و جنبه انقباض پولی به ص��ورت متوالی بر بازارها و 
اقتصاد  ناش��ناخته است و سرمایه گذاران نگرانی خود  را ابراز می کنند . ش��اخص 
نزد ک مرکب  د ر 1۰ جلسه معامالتی گذشته بیش از 8 د رصد  و اوراق خزانه د ر 
ای��ن م��اه حد ود  1.8 د رصد  کاهش یاف��ت. جانیس ابرلی از مقامات سابق وزارت 
خزانه د اری گفت: پیشرفتی که آنان به آن فکر می کنند  عاقالنه است که واکنش 

ب��ازار را قب��ل از تغیی��ر ترازنام��ه د ر هماهنگی با تغییرات نرخ به��ره ارزیابی کنیم. جروم پاول، رئیس فد رال  رزرو و 
همکارانش تمایل د ارند  که ش��رایط مالی سخت تر  ش��ود  تا اند کی د وری از اقتصاد  قوی به کاهش تورم باالی 
د هه ه��ا کم��ک کن��د . کاه��ش قیمت د ارایی ها پس از رکورد  زد ن قیمت سهام و مسکن به این روند  کمک خواهد  
کرد  اما تا زمانی که به یک رکود  بی ثبات کنند ه تبد یل نشود  و به اقتصاد  آسیب برساند . فد رال رزرو تنها یک بار 
پی��ش از ای��ن و د ر سال ه��ای 2۰17 ت��ا 2۰19 ذخای��ر اوراق قرضه خود  را کاهش د اد ه است بنابراین محاسبه تاثیر 
انقب��اض اند ک��ی بزرگ ت��ر و سریع تر تالش زی��اد ی نخواهد  بود . جان ویلیامز، رئیس بانک فد رال  رزرو نیویورک، 

انتظار د ارد  که نرخ بهره د رازمد ت با کوچک  کرد ن ترازنامه بانک مرکزی تا حد ود ی افزایش یابد . 

 وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی د ر بازگشت از سفر به روسیه گفت: قرار شد  تجار ایرانی که 
با روسیه کار می کنند ، بتوانند  از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاد ه کنند . 
به گزارش خبرگزاری فارس، سید  احسان خاند وزی  وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی هنگام 
برگشت از سفر روسیه د ر وید ئویی از فرود گاه مسکو اعالم کرد : اتفاقات خوبی برای 
توسعه تجارت و روان شد ن صاد رات و وارد ات بین د و کشور همسایه ایران و روسیه 
د ر حال انجام است د ر حال حاضر کمتر از ۵ د رصد  کل تجارت خارجی روسیه با ایران 
انجام می شود . به گفته وی، سرمایه گذاری بیشتر د ر این زمینه باعث ایجاد  شغل بیشتر 

و رونق تولید  د ر طرف ایران می شود  و سهم بیشتری از بازار روسیه می تواند  د ر اختیار تجار ایرانی قرار گیرد . وی همچنین 
گفت: د ر مالقاتی که با وزیر اقتصاد  روسیه د اشتم تقریبا تمام پیشنهاد های طرف ایرانی را پذیرفتند  و جالب بود  نکاتی که 
به همتای روسی خود  منتقل کرد ه بود م به رئیس جمهور روسیه منتقل شد ه بود  بگونه ای که رئیس جمهور ما گفت آقای 
پوتین گفته است که وزیر اقتصاد  شما نکاتی را به وزیر اقتصاد  روسیه منتقل کرد ه که مد نظر ما هم قرار د ارد . وزیر امور 
اقتصاد ی و د ارایی همچنین گفت: فرصت خوبی برای گفت وگو با بانک همکار با بانک ملی ایران د ر روسیه انجام د اد م که 
بخشی از سهام آن بانک متعلق به بانک ملی ایران است و مشکالت به نحو خوبی شناسایی شد  و قرار شد  تجار ایرانی که 

با روسیه کار می کنند ، بتوانند  از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاد ه کنند .

  رئی��س هی��ات عامل صن��د وق توسعه ملی اعالم کرد  
ک��ه ح��د ود  12 هزار میلی��ارد  تومان از منابع صند وق به 
بورس تزریق خواهد  که تاکنون 2.7 هزار میلیارد  تومان 
پرد اخت شد ه است. به گزارش ایسنا، مهد ی غضنفری 
ام��روز )ش��نبه( د ر نشست��ی خبری به بیان گزارش��ی از 
عملکرد  1۰ ساله صند وق توسعه ملی پرد اخت. د ر این 
نشست، رئیس هیات عامل صند وق توسعه ملی د ر پاسخ 
به ایسنا د رباره وضعیت پرد اخت منابع صند وق توسعه 
ملی که از سال گذشته قرار شد ه بود  یک د رصد  منابع 
ریالی به صند وق تثبیت بازار تزریق ش��د ه و بعد  از آن 
مصوب ش��د  که 2۰۰ میلیون د الر به ریال تبد یل و د ر 
اختیار این صند وق قرار بگیرد ، توضیح د اد . وی با بیان 
اینکه د ر مجموع پیش بینی شد ه که ۵1۰ میلیون د الر 
از مناب��ع ارزی صن��د وق توسعه ملی د ر اختیار صند وق 
تثبیت بازار قرار گیرد  که حد ود  12 هزار میلیارد  تومان 
خواهد  بود  گفت: تاکنون حد ود  2.7 هزار میلیارد  تومان 
د ر سه قسط به صند وق تثبیت بازار پرد اخت شد ه است 
که د ر قسط اول 1۰۰۰ میلیارد  تومان، د ر قسط د وم ۵۰ 

میلیون د الر به ریال تبد یل شد  که حد ود  1۰۰۰ میلیارد  
تومان بود  و د ر قسط سوم که د ر روزهای گذشته د ستور 
آن را به بانک مرکزی د اد ه ایم، 6۵۰ میلیارد  تومان د یگر 
پرد اخت خواهد  شد . او اد امه د اد : از ریالی که د ر نتیجه 
بازپرد اخ��ت تسهیالت صند وق توسعه ملی د ر بانک ها 
ب��ر می گ��رد د ، به صورت اقساط 6۵۰ میلیارد  تومانی هر 
ب��ار د ر اختی��ار بورس قرار خواهد  گرفت تا سقف حد ود  
12 ه��زار میلی��ارد  تومان پر ش��ود . وی این را هم گفت 
که صند وق توسعه ملی ۵۰۰۰ میلیارد  تومان از وزارت 
اقتصاد  طلب د ارد  که طی توافقی با وزیر اقتصاد  قرار شد  
این مبلغ از سمت صند وق به صند وق تثبیت بازار تزریق 
شود  که جزئی از 12 هزار میلیارد  تومان پیش بینی شد ه 
است. غضنفری با اش��اره به نحوه سرمایه گذاری این 
منابع صند وق د ر بورس نیز توضیح د اد : د ر جلسه اخیر 
هیات امنای صند وق توسعه ملی، اجازه سرمایه گذاری 
و خرید  سهام به این صند وق د اد ه شد ه است، بنابراین 
با صند وق تثبیت بازار توافق کرد یم که تمامی این 12 
هزار میلیارد  تومان یا به صورت سرمایه گذاری یا سهام 
باشد  و یا با نرخ 11 د رصد  سپرد ه گذاری صورت گیرد . 
د ر عین حال که خرید  سهام به صورت مشاع با صند وق 
تثبت بازار هم سهام بخریم اما هنوز نهایی نشد ه است. 
وی با اشاره به اهمیت تامین منابع صند وق توسعه ملی 
یاد آور شد  که د ر حال حاضر منابع صند وق از د رآمد  ارزی 
نفت تامین می شود ، د ر حالی که معتقد یم می توان حتی 
کاال را به عنوان بخشی از منابع برای صند وق ثبت کرد  

تا د یگر نیازی به تبد یل ارز به ریال نباشد .

ام��ور مال��ی غی��ر متمرک��ز )DeFi( و سازمان مستقل 
غیر متمرکز )DAOs(، سالی سیاه را برای بیت کوین 
پیش بینی می کند  اما امور مالی غیر متمرکز به گسترش 
و انطب��اق خ��ود  اد امه خواهد  د اد  و د ر نهایت مد یریت 
سازم��ان مستقل غیرمتمرکز به محرک اصلی فعالیت 
تبد یل خواهد  شد . به گزارش ایسنا به نقل از کریپتونیوز، 
یک��ی از تحلیلگ��ران د نیای ارزهای د یجیتال، 12 ماه 
سی��اه را ب��رای بیت کوی��ن د ر س��ال 2۰22 پیش بینی 
می کند . نمود ار تحلیل تکنیکال هوبی پس از تشد ید  
اقد ام��ات فد رال  رزرو و بانک های مرکزی مختلف د ر 
م��ورد  نقد ینگی معتقد  است ک��ه بیت کوین وارد  بازار 
نزولی خواهد  شد . قیمت بیت کوین و اتریوم د ر د و روز 
گذشته به شد ت کاهش یافت و به کانال 1۵۰ میلیارد  
د الر رسید  همچنین د ر 24 ساعت گذش��ته بیت کوین 
ح��د ود  7.9 د رص��د  از ارزش خود  را کاهش د اد ه است. 
سال 2۰21 نقطه عطفی برای رمزارزها بود  و پیشرفت 
تجارت د ر این حوزه به اوج جد ید ی رسید . امور مالی غیر 
متمرکز، توکن های غیرقابل تعویض، پذیرش ارزهای 
د یجیتال و جناح های مختلف سال های کالنی را پشت 
سر گذاش��تند . نهاد های نظارتی با 4۰ کشور، بیش از 
1۵۰ د ستورالعمل متمایز را برای ارزهای د یجیتال بر 
اس��اس گزارش بررسی اجمالی و ویژگی های تجارت 
رمزنگاری بین المللی نمود ار تحلیل تکنیکال هوبی با 
همکاری بالک چین افیلیشن سنگاپور ایجاد  کرد ه اند . 
مطاب��ق با ارزیابی هوبی، ف��د رال رزرو ایاالت متحد ه 
شروع به کاهش کرد ه است و نشان می د هد  نقد ینگی 

د الر د ر حال کاهش بازد هی است. هوبی معتقد  است 
علی رغم پیش بینی سیاه برای بیت کوین د ر بخش های 
مختلف رش��د  حیاتی ایجاد  خواهد  ش��د  و  امور مالی 
غیر متمرکز یکی از اینهاست و بازاری است که از 19 
میلی��ارد  د الر د ر ژانوی��ه 2۰21 به بیش از 2۵۰ میلیارد  
د الر ارزش کامل رسید . طبق گزارش هوبی، ش��اهد  
 ) 2.۰ DeFi( رش��د  صنعت د یفای با ظهور د یفای د و

د ر سال 2۰22 خواهیم بود . 
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای د یجیتالی د ر حال 
حاضر 1.68 تریلیون د الر برآورد  می شود  که این رقم 
نسبت به روز قبل 8.2۰ د رصد  کمتر ش��د ه است. د ر 
حال حاضر 4۰.84 د رصد  کل بازار ارزهای د یجیتالی 
د ر اختی��ار بی��ت کوین است. بیت کوین 12 سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین 
ایجاد  ش��د  و از سال 2۰۰9 معامالت اولیه آن ش��کل 
گرفت.حجم کل بازار ارزهای د یجیتال د ر 24 ساعت 
گذش��ته 121.21 میلیارد  د الر است که 2۵.88 د رصد  

افزایش د اشته است. 

آيند ه رمز ارزها چه می شود ؟رئيس هيات عامل صند وق توسعه ملی اعالم كرد 

سالی سياه برای بيت كوينتزريق مرحله ای 12 هزار ميليارد  به بورس


