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رکورد جدید در اقتصاد ژاپن
فعالیت بخش خدمات ژاپن در ماه ژوئن با سریع ترین سرعت در 
بیش از ۸ سال گذشته گسترش یافت زیرا کاهش محدودیت های 
کرونا باعث افزایش احساسات در بین مشاغلی مانند گردشگری 
شد. به گزارش ایسنا، افزایش فعالیت ها خبر خوشایندی برای دولت 
است که روی تقاضای داخلی شرط بندی می کند تا سومین اقتصاد 
بزرگ جهان را در مسیر بهبود قرار دهد و به غلبه بر فشارهای تولید 
بر صنعت تولید کشور کمک کند. شاخص نهایی مدیران خرید 
به ۵۴ رس��ید که س��ریع ترین سرعت رشد را از اکتبر ۲۰۱۳ نشان 
می دهد. این قوی تر از رشد نهایی ۵۲.۶ ماه می بود، اگرچه کمتر 
از نرخ ۵۴.۲ برای ژوئن منتشر شده در ماه گذشته باقی ماند. طبق 
اعام رویترز، اقتصاددان ها اظهار کردند که شرکت های بخش 

خدمات ژاپنی افزایش قابل توجهی در فعالیت گزارش کردند. 

راهکارهای کنترل تورم
ادامهازصفحهیک... از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ به نظر 
می رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور متوجه موتور 
اصلی خلق تورم در ایران در بلندمدت و میان مدت است.   ضمن 
اینکه بانک مرکزی اراده ای برای همسو کردن خودش با دولت با 
هدف خاموش کردن این موتور اصلی در ایران را دارد چرا که روند 
رشد نقدینگی کاهشی است؛ هرچند که روند مایمی است.   هنوز 
نرخ های رشد پایه پولی و نقدینگی باالست؛ اما این روند کاهشی 
از این حکایت دارد که دولت متوجه دلیل اصلی ش��ده اس��ت؛ اگر 
این حرکت اس��تمرار داش��ته باش��د و مشکات احتمالی ناترازی 
بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین ناترازی احتمالی بانک ها 
نخواهد که به پایه پولی کشور فشار بیاورد و این روند شروع شده 
ادامه داش��ته باش��د؛ قطعا این امیدواری را ایجاد خواهد کرد که ما 
در حال حرکت به سمت خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی 
خلق تورم در ایران در دولت آقای رئیس��ی هس��تیم.   منفی ش��دن 
رشد نقدینگی ممکن است برای عموم قابل لمس و مشهود نباشد 
و برخی از مخالفان و منتقدان دولت بخواهند این حرکت را زیر 
سایه تورم اوج گرفته سال ۱۴۰۱ کمرنگ کنند و این موضوع را 
ک��م اهیم��ت جلوه دهن��د که باید تدبیری برای این موضوع مهم 
داش��ت.   در اینجا وظیفه بانک مرکزی اس��ت که مس��ائل تغییر 
آهنگ رشد تورم در سال ۱۴۰۱  و ریشه های متفاوت تر از موتور 
اصلی را به زیان س��اده برای افکار عمومی روش��ن کند و آن هم 
این اس��ت که باالخره روند تورم هم در نیمه دوم س��ال ۱۴۰۰ با 
یک آهنگ مایمی رو به کاهش بود و آنچه که در س��ال ۱۴۰۱ 
رخ داد، مجموعه ای از تحوالت بود که باعث شد تورم به شکل 
آزاردهنده تری ظاهر شود و اوج آن در اتفاقاتی باشد که در خرداد 
۱۴۰۱  ش��کل گرفت.   در این ش��رایط باید تبیین ش��ود که نقش 
افزای��ش قیم��ت نه��اده های مختلف تولید و مواد غذایی در همه 
کشورها طی بحران جنگ اوکراین و روسیه چه تاثیری بر اقتصاد 
گذاشته است.   موضوع دومی که باید تبیین شود موضوع حذف 
ارز ترجیحی و اصاح نظام یارانه ای توسط دولت سیزدهم است 
که هرچند در دور اول بود و می دانست تبعات کوتاه مدت تورمی 
دارد و اجتناب ناپذیر بود و قرار هم نبود که تبعات تورمی نداشته 
باش��د؛ اما آبروی خودش را گذاش��ت و این جس��ارت را به خرج داد 
تا در دوره اول و سال اول به دلیل اینکه بتواند نتایج مثبت میان 
م��دت و بلن��د م��دت اصاح نظام یارانه ها را به نفع بهبود اقتصاد و 
مردم ایران تغییر دهد. در نتیجه باید همه این موارد را برای مردم 
توضیح داد تا کس��ی نتواند حرکت ارزش��مند دولت برای کاهش 
رش��د یا معکوس کردن روند رش��د نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه 
گذش��ته را به بهانه تورم های باال کم ارزش و کم اهمیت تلقی 
بکند و نا امیدی در بین مردم شکل بگیرد. یکی از دالیلی که در 
کنار همه این عوامل باعث اوج گیری تورم در س��ال ۱۴۰۱ بود 
موضوع شعله ورتر شدن انتظارات تورمی است که یکی از دالیل 
محکم و با اهمیت آن را نوسانات نرخ ارز بازار آزاد دانست و تصریح 
کرد: بانک مرکزی باید بپذیرد که سیگنال اصلی برای انتظارات 
تورم��ی را ب��ازار آزاد می دهد. به هر صورت باید اطمینان خاطر در 
این بخش ایجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد آرامش 
بیشتری داشته باشد که در نهایت از این طریق هم بتوانیم کنترل 
انتظارات تورمی را در کنار حرکت اصلی که دولت ش��روع کرده 
است، داشته باشیم. با توجه به اینکه اثرات تورمی حذف نرخ ارز 
۴۲۰۰ در خرداد براساس مبانی نظری عبور نرخ ارز که در اقتصاد 
کان مشخص است و یکبار اتفاق افتاده و نمی تواند اثرات دائمی 
داشته باشد و انتظار می رود در اثر زمان تخلیه شود، همه اینها این 
نوید را بدهد که دولت س��یزدهم اقتصاد ایران را به س��مت فرود 

آرام تورمی سوق بدهد. 

الزامات کار با »رمز ریال«
ادامهازصفحهیک...مصرف در دنیا ندارند . صرف کار با رمزریال 
سودی را در برنخواهد داشت و رمز ریال ارز رایج کشور محسوب 
می شود که پشتوانه آن ریال است و از مهم ترین ویژگی های رمز 
ریال این است که سرعت مبادالت پولی را باال می برد. مردم توجه 
داشته باشند که رمز ریال هیچ شباهتی به بیت کوین ندارد و بسیار 
متفاوت از رمز ارزهای جهانی هستند اما هر بار که نام رمز در کنار 
واحد پولی می آید تصور این است که  ماهیتی شبیه به رمزارزهای 
جهانی خواهد داشت.   مهم ترین تفاوت رمز ریال با رمزارزها این 
است که رمزریال ماینینگ نمی شود و ماینر ندارد، به این شکل 
نیست که دستگاهی برای استخراج آن وجود داشته باشد و عده ای 
بتوانند برای  اس��تخراج رمز ریال از بانک مرکزی مجوز بگیرند. 
رمزریال به صورت انحصاری توسط بانک مرکزی منتشر می شود 
و همان ریال رایج به شکل دیجیتالی است که در واقع حمل و نقل، 
ذخیره و استفاده و پرداخت در فضای دیجتال را راحت تر خواهد بود. 
رمزریال شکلی از پول اسکناسی خودمان است که برای اولین بار 
دراین شکل و شمایل عرضه می شود، با توجه به اینکه رمز ریال 
در فضای دیجیتال عرضه می شود، یکی از کارکردهای خوب آن 
اینکه نقل و انتقاالت راحت تر خواهد بود و امکان  نقل و انتقاالت 

فرامرزی آن برای عاقه مندان وجود دارد. 

اقتصاد کالن

 گروهاقتصادکالن: امارات در س��الیان گذش��ته همواره یکی از 
مهم ترین شرکای تجاری ایران بوده است. به طوری که در سال 
۹۸ دومین شریک مهم تجاری ایران بوده و در ۱۰ ماهه سال 
۹۹ نیز در میان سه شریک اصلی وارداتی و صادراتی ایران دیده 
می شود. اما حضور تجار ایران در بازار امارات در سال های اخیر 
با چالش هایی نیز مواجه بوده اس��ت .  به گزارش »تجارت«، 
درخص��وص امارات نیز کارشناس��ان بر ای��ن باورند که امکان 
صادرات بیش از ۱۱ میلیارد دالری به آن کش��ور توس��ط ایران 
وج��ود دارد. در عی��ن حال ای��ران در گروه های کاالیی مختلف 
ام��کان ص��ادرات به ام��ارات را دارد که از جمل��ه آنها می توان 
به پتروش��یمی و پایه نفتی، محصوالت ش��یمیایی و س��لولزی، 
م��واد و صنای��ع معدنی فلزی، میعانات گازی، خودرو، قطعات و 
ماش��ین آالت صنعت��ی، م��واد و صنایع معدنی غیر فلزی و میوه 
و تره بار، صنایع تبدیلی، ش��یرینی و ش��کات، برق الکترونیک، 
محصوالت لبنی، دام و طیور، لوازم خانگی و خش��کبار اش��اره 
کرد. امارات متحده عربی، کشوری در جنوب غربی قاره آسیا، 
از جنوب با قطر و عربس��تان س��عودی، از ش��رق با عمان و از 
ش��مال با خلیج فارس همس��ایه است. این کشور از سال ۱۹۹۴ 
عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت بوده و از سال ۱۹۹۶ 
به عضویت س��ازمان تجارت جهانی درآمده اس��ت. در س��ال 
۲۰۱۶ ح��دود ۴/ ۱ درص��د از ارزش واردات جه��ان متعل��ق به 
امارات بوده است. صندوق بین المللی پول رشد ۲/ ۵ درصدی 
ب��رای حج��م واردات کاالیی امارات در س��ال ۲۰۱۷ پیش بینی 
کرده است )بیش از متوسط رشد حجم واردات جهان(. اقتصاد 
ام��ارات بیش��تر بر پایه خدمات، تج��ارت، حمل ونقل، خدمات 
پشتیبانی، خرده فروشی، صنعت گردشگری و ساخت اماک و 
مستغات است. مجموع واردات امارات در سال ۲۰۱۹ میادی 
۲۶۰ میلی��ارد دالر، مجم��وع ص��ادرات غیرنفتی آن ۶۵ میلیارد 
دالر و ص��ادرات مج��دد از ای��ن کش��ور ۱۴۰ میلیارد دالر ثبت 
ش��ده اس��ت. ب��ه اعتقاد ناظ��ران، لغو روادی��د و اقامت برخی از 
ایرانیان، عدم صدور روادید تجاری و توریس��تی، س��ختگیری 
بانک مرکزی امارات بر حس��اب های بانکی ایرانیان، ضعف در 
ناوگان و زیرس��اخت های حمل و نقل زمینی- ریلی و دریایی، 
کمب��ود ناوگان حم��ل و نقل جاده ای کانتینری یخچالدار، نبود 
زیرس��اخت های س��ردخانه ای برای حف��ظ بازارهای صادرات 
محصوالت کش��اورزی صادراتی، نبود ثبات در روند صادرات 

محصوالت، عدم پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی 
کاالها در برابر رقبا، لزوم انعقاد و فعال سازی موافقت نامه  های 
تجارت ترجیحی و آزاد، خألهای موجود در برخی بخشنامه های 
بان��ک مرک��زی، باال بودن ارزش گذاری پایه گمرکی در برخی 
کااله��ا برای بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات، ضرورت ارائه 
مش��وق های الزم به صادرکنندگان و اجرای تضعیف مکانیزم 
تهاتر و مدل های مورد نظر مهم ترین موانع توس��عه تجارت با 

امارات به حساب می آید. 

موانع تجارت ایران با امارات � 
 اما در نشس��ت هم اندیش��ی اتاق مش��ترک ایران و امارات با 
متخصصان بانکی اعام ش��د: مش��کات صدور ویزا، انتقال 
پول و معامات از طریق واسطه ها در کشورهای منطقه فعالیت 
اقتصادی را پرهزینه کرده است که باید برای حل آن برنامه ریزی 
ش��ود. نشس��ت هم اندیش��ی متخصص��ان و صادرکنن��دگان 
محصوالت بانکی با هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و امارات 
با عنوان »راهکارهای ورود محصوالت و خدمات بانکی به بازار 

امارات و کش��ورهای خلیج فارس« در هتل اس��پیناس پاالس 
تهران برگزار ش��د. در این نشس��ت عرفان شاکری، رئیس اتاق 
مش��ترک ای��ران و امارات گفت: بن��ا بر آمارهای اعامی حجم 
تجارت ایران و امارات در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۱ میلیارد دالر 
ب��وده ک��ه از ای��ن میزان حدود ۱۶ میلیارد دالر واردات از امارات 
بوده است. در دو ماهه ابتدای سال هم ۲,۲ میلیارد دالر واردات از 
امارات داشتیم و حدود ۱.۵ میلیارد دالر صادرات که نشان دهنده 
افزایش تراز تجاری است. او با بیان اینکه وظیفه اتاق مشترک 
انتقال تجارب و مطالبات بخش خصوصی به دولت ها و تسهیل 
گری برای توسعه صادرات است افزود: مذاکرتی با کشورهای 
خلیج فارس و امارات داش��تیم که هدف آن توس��عه صادرات و 
خدمات فنی و مهندس��ی ش��رکت های توانمند کش��ور در حوزه 
بانکی بود و اظهارات خوبی برای جذب مش��ارکت کش��ورهای 
منطقه به ویژه امارات مطرح ش��د. رئیس اتاق مش��ترک ایران 
و امارات با اش��اره به این مس��ئله که امارات برای تبدیل ش��دن 
ب��ه یک��ی از قطب های هوش مصنوعی و دیجیتال برنامه ریزی 
کرده است، اظهار کرد: فعاالن اقتصادی کشور ما نیز در زمینه 

اقتصاد و فناوری دیجیتال و همچنین رمزارزها در س��ال های 
اخی��ر کاره��ای بزرگی انج��ام داده اند؛ از این رو باید از این فضا 
به شکل همکاری مشترک به نحو احسن بهره ببریم. شاکری 
گفت: در حوزه های مختلف از جمله هوش مصنوعی، دیجیتال 
و فناوری های حوزه IT با بخش های اقتصادی امارات در ارتباط 
هستیم. هفته گذشته در همین رابطه جلسه ای با اتاق بازرگانی 
دوبی داشتیم که یکی از بخش های اصلی آن اقتصاد دیجیتال 
اس��ت. ایران جایگاه خوبی در حوزه فناوری های دیجیتال دارد 
و فارغ از فضای سیاسی که در تمام دنیا حاکم است می توانیم 
ب��ه ش��کل صحی��ح به نفع اقتصاد کش��ور از ای��ن فرصت بهره 

الزم را ببریم. 
محمد حسین جبل عاملی، پژوهشگر اقتصادی نیز در نشست 
گفت: امارات از سال ۲۰۲۰ با موضوع اکسپو، دوبی را به عنوان 
قطب دنیای جدید معرفی کرد و با طرح مباحثی مثل متاورس 
و تکنولوژی های جدید، به جذب نظام های زیرساختی صنعت 
آی تی نیاز جدی پیدا کرد. او افزود: ایران کیفیت تولید مناسبی 
در حوزه محصوالت بانکی دارد اما با توجه به ش��رایط دالری 
حال حاضر هزینه تولید باالیی دارد. ایرانی ها در حال حاضر در 
حوزه توکن ها در حال مش��ارکت با اماراتی ها هس��تند اما همین 
کار در داخ��ل ای��ران هزینه باالی��ی دارد. ما می توانیم در حوزه 
سخت افزار و نرم افزار برای صادرات محصوالت به کشورهای 
خلی��ج ف��ارس با محوریت امارات متحده عربی فعالیت داش��ته 
باش��یم. باید توجه کرد که هزینه راه اندازی یک کس��ب وکار در 
کشوری مثل عمان نسبت به امارات ۴ تا ۵ برابر است و از این 
نظر امارات اقتصادی تر و در دسترس تر است. مسعود مرتضوی، 
مدیرعامل شرکت پویا نیز در این نشست گفت: ایران در کانون 
سیاس��ت های اقتصادی خود روابط با همس��ایگان را قرار داده 
است اما این در حالی است که در سندهای توسعه کشورهایی 
مثل هند، پاکس��تان، عمان و برخی دیگر از کش��ورها نامی از 
ایران نیست. برگزاری این نشست های هم اندیشی در اولین گام 
می تواند رگه هایی از ارتباط را با کش��ورهای هدف صادراتی را 
ایجاد کند. شاید تا حدی بتوانیم وارد بازارهای صادراتی شویم 
اما این نیازمند حمایت جدی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور 
اس��ت. او گفت: در حال حاضر کارت های بین المللی در ایران 
می توانن��د خدم��ات بگیرند اما هنوز کارت های بین المللی برای 

ایرانی ها در خارج از ایران فعال نیست. 

»تجارت« جزئیات روابط اقتصادی ایران و امارات را بررسی کرد

مسیر همکاری با شریک دوم تجاری

خبر کوتاه

آینده بیت کوین چه خواهد بود؟
 گ�روهاقتص�ادکالن: ارزش کنون��ی بیت کوی��ن ب��ه میزان ۴۴ درصد از روز اس��تقال 
ایاالت متحده در س��ال گذش��ته کاهش یافته اس��ت. این رمزارز پیش��رو همچنان زیر 
قیمت های پیشین خود معامله می شود و به پایین ترین حد ساالنه سقوط می کند و در 
عین حال کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار می دهد. به گزارش ایسنا و به 
نقل از کوین، روز دوش��نبه )چهارم جوالی(، این ارز دیجیتال پرچمدار پس از تثبیت 
ارزش خود در هفت روز گذشته، جایگاه فعلی را کمی باالتر از ۱۹هزار دالر نگه داشت. 
قیمت این رمزارز از آخرین روز استقال در چهارم جوالی ۲۰۲۱ که با قیمت ۳۵هزار 
و ۲۸۷ دالر معامله می ش��د، کاهش حدود ۴۴ درصدی را ثبت کرده اس��ت. اکنون بازار 
کریپت��و ب��ر روی اق��دام بع��دی قیمت بیت کوین به ویژه با معامل��ه دارایی زیر میانگین 
متحرک ۲۰۰ هفته ای متمرکز ش��ده و قابل ذکر اس��ت، موارد قبلی معامات دارایی 

زیر این س��طح، پایان مرحله نزولی را قبل از ش��روع افزایش نش��ان می دادند. اس��تیبل 
کوین ترا طی ۳۰ روز، ۲۷۰ درصد افزایش یافت همچنین تراکنش های ش��یبا اینو به 
پایین ترین حد در ۱۵ ماه گذش��ته رس��ید زیرا پیتر ش��یف معروف به کریپتو ش��کاک، به 
تعطیلی بانک خود پاس��خ داد و مدعی ش��د که هیچ مدرکی دلیل بر جرم وجود ندارد. 
به گفته مایکل ون دی پوپ، کارش��ناس معامات ارزهای دیجیتال، با ش��رایط بازار، 
تعیین اینکه آیا بیت کوین به کف رس��یده تقریبا غیرممکن اس��ت اما مش��خصات فنی 
نشان می دهد که این موقعیت وجود دارد. این کارشناس معامات خاطرنشان کرد که 
احساسات پیرامون بیت کوین به خصوص با پتانسیل پذیرش در مقیاس وسیع و احتمال 
کاهش تورم صعودی است. پوپ خاطرنشان کرد که اگر بیت کوین مجددا به حدود ۱۲ 
یا ۱۳هزار دالر بازگردد، این میزان، سطح نهایی برای پایین آمدن دارایی خواهد بود. 

با این حال، وی احتمال کاهش دارایی به سطح ۱۰هزار دالر را رد کرد اما هشدار داد 
که حفظ ارزش بیت کوین باالی ۱۶هزار دالر برای جلوگیری از حرکت نزولی بیشتر 
ضروری است. عاوه بر این، پوپ تاکید کرد که برای صعود بیت کوین، عبور از سطح 
۲۰هزار و ۲۰۰ دالر مهم است زیرا احتماال تمام سطوح باالی اخیر را طی خواهد کرد 
و صع��ود ب��ه س��طح ۲۱هزار دالر را ادامه خواه��د داد. به طور کلی، تحلیلگر بازار بر این 
باور است که چشم انداز بیت کوین به شکست در سطح متکی است. وی افزود: اگر ما 
س��طح باالی ۲۱هزار دالر را بش��کنیم، به نظر می رس��د روند به س��مت ۲۹هزار دالر در 
حال وقوع اس��ت که در آن س��طح می توانیم باالتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای 
قرار بگیریم و این باعث می شود که احتماال یک آزمون مجدد میانگین ۲۰۰ هفته ای 

داشته باشیم سپس به سمت باال حرکت کنیم.

ممانعت از داللی و قاچاق با راه اندازی سامانه  مؤدیان آخرین وضعیت تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
   دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت ضمن تشریح آخرین وضعیت 
س��هام عدالت متوفیان تاکید کرد که این فرایند تا پایان ش��هریورماه به نتیجه 
می رس��د. پیمان حدادی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر اینکه ش��رکت س��پرده 
گ��ذاری ب��ه صورت مرتب در حال پیگیری تعیین تکلیف س��هام عدالت متوفیان 
است، اظهار کرد: در فاز نخست باید یک لینک ارتباطی بین شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و قوه قضاییه برقرار شود تا این شرکت بتواند به احکامی که قوه قضاییه 
در رابطه با تعیین وراث انجام می دهد، دسترسی داشته باشد تا این شرکت قادر 

باشد اطاعات مورد نیاز را از این احکام استخراج کند. وی ادامه داد: از طرف دیگر شرکت سپرده گذاری مرکزی 
درحال تهیه س��امانه ای برای تعیین تکلیف س��هام عدالت متوفیان اس��ت و قطعا این فرایندها تا پایان ش��هریورماه 
سال جاری به نتیجه خواهد رسید. بر اساس این گزارش، از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود سه 
میلیون نفر فوت ش��ده اند اما طی این س��ال ها امکان انتقال س��هام متوفیان به وراث وجود نداش��ته است. البته بارها 
از سوی مسئوالن چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته وعده انتقال این سهام داده شده اما تاکنون این اتفاق 
رخ نداده اس��ت. البته باید به این نکته توجه داش��ت که س��ود س��الیانه ای که طی این س��ال ها برای مشموالن دیگر 

واریز شده است برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز خواهد شد. 

 ی��ک نماین��ده مجلس با بیان اینکه هوشمندس��ازی نظ��ام مالیاتی به عدالت در 
پرداخت و ش��فافیت مالی و اقتصادی جامعه کمک می کند، گفت: واقعی ش��دن 
درآمد و سود، همچنین شفافیت جریان کاال و خدمات و در نتیجه کاهش داللی 
و قاچاق کاال از مزایای اجرای این قانون است. فاطمه محمدبیگی  در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اش��اره به اجرای قانون س��امانه مودیان 
و پایانه های فروش��گاهی اظهار کرد: هوشمندس��ازی نظام مالیاتی به عدالت در 
پرداخت، شفافیت مالی و اقتصادی جامعه کمک می کند. وی سامانه های برخط 

اطاعات مؤدیان و پایانه های فروش��گاهی را ابزار قانون برای ایجاد ش��فافیت و خروج از رانت، فس��اد اقتصادی 
واداری را مؤثر دانست و عنوان کرد: راه اندازی این سامانه  سبب می شود مردم و صاحبان مشاغل در پرتو اطاعات 
ش��فاف عملکرد خود را احصا کنند تا نظام مالیاتی کش��ور ش��فاف و جلوی فرارهای گس��ترده مالیاتی گرفته ش��ود. 
عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس ش��ورای اس��امی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
به عنوان بس��تر اصلی بس��یاری از قوانین مالیاتی الزم االجراس��ت، تصریح کرد: معتقدم در آیین نامه های اجرایی 
قانون باید تبصره های حمایتی از اصناف ضعیف و مبتدی که نیازمند توجهات مالیاتی و در نظر گرفتن تش��ویق  

فرآیندهای خوش حسابی هستند، مورد توجه ویژه قرار گیرند. 

  گروهاقتصادکالن: قیمت طا دیروز سه شنبه با دور ماندن 
س��رمایه گذاران به دلیل کاهش چش��م انداز تورم و افزایش 
قریب الوقوع نرخ بهره از س��وی بانک های مرکزی، عمدتا 
بدون تغییر بود. به گزارش ایس��نا، بهای هر اونس طا تا 
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح دیروز به وقت شرقی با ۳.۳ درصد 
افزایش به ۱۸۱۰ دالر و ۸۰ س��نت رس��ید و قیمت طای 
آمریکا نیز با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۱۸۱۱ دالر و ۸۰ سنت 
رسید. استفان اینس، شریک مدیریت دارایی SPI، گفت که 
جذابیت محافظ تورمی طا با چش��م انداز تورمی مایم تر 
خدش��ه دار می ش��ود و افزایش نرخ های جهانی در آینده نیز 
چشم انداز دارایی های بدون بازده را کاهش می دهد. طا در 
چند ماه گذشته تحت فشار قرار گرفته است زیرا بانک های 

مرکزی بزرگ در سراسر جهان در 
تاش برای مهار تورم بی سابقه، 
ن��رخ بهره را افزای��ش می دهند. 
قیمت ش��مش پس از س��قوط به 
پایین ترین سطح پنج ماهه ۱۷۸۳ 
دالر و ۵۰ س��نت در روز جمع��ه، 
عمدتا باالی سطح حمایت ۱۸۰۰ 
دالر شناور بوده است. اینس گفت: 

در حالی که ما در محدوده ۱۷۹۰ تا ۱۸۳۰ دالر گیر کرده ایم، 
طا می تواند به دلیل نگرانی های رکود اقتصادی حمایت 
ش��ود و احتماال فدرال رزرو موضع سیاس��ت خود را کاهش 
دهد زیرا بازار از نگرانی های تورمی منحرف می شود. طا 

در مواق��ع بحران های اقتصادی، 
مانند رکود، به عنوان یک ذخیره 
امن ارزش در نظر گرفته می شود. 
ب��ا از س��رگیری تج��ارت پس از 
پایان تعطیات روز اس��تقال در 
روز دوشنبه، بازدهی شاخص ۱۰ 
س��اله خزانه داری ایاالت متحده 
تقویت شد و بر قیمت شمش تاثیر 
گذاش��ت. به نقل از رویترز، دالر امروز س��ه شنبه نزدیک به 
باالترین حد خود در دو دهه گذشته ثابت ماند و همچنان 
خری��داران ارزه��ای دیگ��ر را از طای ب��ا قیمت دالر دور 
نگه داش��ته اس��ت. در همین حال، س��هام آسیایی افزایش 

یافت اما نگرانی های مداوم در مورد رشد جهانی و افزایش 
س��طح تورم، س��ودها را کاما محدود نگه داشت. با نگاهی 
به آینده، داده های ایاالت متحده در مورد اش��تغال و تورم 
ب��ه س��رمایه گذاران، تصوی��ری از اقتصاد پس از ۱۵۰ واحد 
افزایش نرخ که قبا توس��ط فدرال رزرو ارائه ش��ده اس��ت، 

ارائه می دهد. 
یک گزارش شغلی ناامیدکننده می تواند نگرانی های مربوط 
به رکود بالقوه را تشدید کند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
به��ای ه��ر اونس نقره با ۰.۷ درصد افزایش به ۲۰.۰۹ دالر 
رس��ید، در حال��ی که پاتی��ن ۰.۳ درصد کاهش یافت و به 
۸۸۳ دالر و ۳۹ سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۱ درصد افزایش 

به ۱۹۲۴ دالر و ۶۰ سنت رسید.  

دالر و طال ترمز کشيدند

یادداشت

گروهاقتصادکالن:یکی از راه های کمک به رش��د ثروت یک 
کش��ور، افزایش س��طح نیروی کار، س��رمایه یا هر دو اس��ت 
ام��ا این رش��د ب��ه طور نامحدود ادامه نمی یابد. پیش��رفت های 
فناوری می تواند تولید کاالها را آس��ان تر کند و آنچه به عنوان 
بهره وری کل عوامل )TFP( شناخته می شود و بخش کلیدی 
رشد اقتصادی است را افزایش دهد. برخی از اقتصاددانان فکر 
می کردند که TFP همیشه افزایش می یابد اما در اقتصادهای 
پیشرفته از دهه ۱۹۹۰ کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، به 
نقل از ویفروم، رشد اقتصادی برای یک کشور مهم است زیرا 
می تواند اس��تانداردهای زندگی را افزایش دهد و ثبات مالی را 

برای مردم آن فراهم کند اما درست بودن دستور العمل، صدها 
سال است که هم ملت ها و هم اقتصاددانان را دور زده است. به 
عنوان یک اقتصاددان که اقتصاد منطقه ای، ملی و بین المللی را 
مطالعه می کند، درک یک اصطاح اقتصادی به نام بهره وری 
کل عوامل می تواند بینش��ی در مورد چگونگی ثروتمندش��دن 
کش��ورها ارائه دهد. مهم اس��ت که بفهمیم چه چیزی به یک 
کش��ور کم��ک می کند ت��ا ثروت خود را افزای��ش دهد.  رابرت 
سولو - اقتصاددان موسسه فناوری ماساچوست در سال ۱۹۵۶ 
مقال��ه ای نوش��ت که در آن تحلی��ل کرد که چگونه ترکیب کار 
و س��رمایه می توانند کاالها و خدماتی تولید کنند که در نهایت 

تعیین کننده وضعیت مردم باش��د. یک راه برای افزایش مقدار 
کلی کاال یا خدمات یک کشور، افزایش نیروی کار، سرمایه یا 
هر دوس��ت اما این رش��د را به طور نامحدود ادامه نمی دهد. به 
همین ترتیب، افزودن بی پایان سرمایه بیشتر مانند ماشین آالت 
یا سایر تجهیزات نیز مفید نیست زیرا اقام فیزیکی فرسوده یا 
مس��تهلک می ش��وند و یک شرکت برای مقابله با اثر منفی این 
فرسودگی به سرمایه گذاری مالی مکرر نیاز دارد. در مقاله بعدی 
در سال ۱۹۵۷، سولو از داده های ایاالت متحده استفاده کرد تا 
نشان دهد که برای ثروتمندتر کردن یک کشور، عاوه بر نیروی 
کار و س��رمایه، به مواد تش��کیل دهنده نیز نیاز اس��ت. بهره وری 

کل عوامل، بخش��ی از کاالها و خدمات تولید ش��ده اس��ت که با 
سرمایه و نیروی کار استفاده شده در تولید توضیح داده نمی شود. 
به عنوان مثال، این می تواند پیش��رفت های تکنولوژیکی باش��د 

که تولید کاال را آسان تر می کند.
 بهتر اس��ت بهره وری کل عوامل را به عنوان دس��تورالعملی در 
نظر بگیریم که نش��ان می دهد چگونه س��رمایه و کار را برای 
به دس��ت آوردن خروجی ترکیب کنیم. تحقیقات اخیر نش��ان 
می ده��د ک��ه اگر رش��د TFP کاهش یابد، ای��ن امر می تواند بر 
اس��تانداردهای زندگی در ایاالت متحده و س��ایر کش��ورهای 

ثروتمند تاثیر منفی بگذارد.  

چرا برخی از کشورها ثروتمندتر هستند؟

سرمقاله


