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 بازگشت شاخص بورس 
به مدار نزولی 

توسعه ایرانی- 
شــاخص کل در بازار 
بورس دیروز هشــت 
هزار و ۸۲۳ واحد افت 
داشــت که در نهایت 
این شــاخص به رقم 
یک میلیــون و ۱۵۱ هزار واحد رســید. برپایه 
معامالت دیروز بیش از هشــت میلیارد و ۴۴۲ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۶۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال داد و ســتد شــد. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با سه هزار و ۲۰۲ 
واحد کاهش به ۳۸۰ هزار و ۷۴۷ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۶۳ واحد افت به ۲۴۵ 
هزار و ۳۱۶ واحد رسید. شاخص بازار اول هفت 
هزار و ۷۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۵ هزار و ۷۱۲ 

واحد کاهش داشتند. 
    

امسال بیش از ۱۱۶ هزار نفر وام 
ازدواج گرفتند 

براساس اعالم بانک 
مرکزی از ابتدای امسال 
تا کنون )۱۸ خردادماه 
۱۴۰۰( بیــش از ۱۱۶ 
هــزار و ۴۱۷نفــر وام 
ازدواج بــه مبلــغ ۹۸ 
میلیون و ۲۷۵ هزار و ۲۶۹ میلیــارد ریال دریافت 
کرده اند. طبق تبصره ۱۶ بودجــه ۱۴۰۰ بانک ها 
مکلفند پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را 
در اولویت نخست تسهیالت پرداختی به متقاضیان 
قرار دهند. برهمین اساس و حسب آمار اخذ شده از 
سامانه تسهیالت قرض الحســنه ازدواج طی سال 
گذشته برای بیش از ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر در مجموع 
۴۳۰ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج برای 

متقاضیان پرداخت شده است. 
    

رشد اقتصادی ۲۰سال گذشته 
ایران ۰.۳۶  درصد است

یــک  - مهر  
ینــده مجلــس  نما
شــورای اســالمی 
بــا بیان اینکه رشــد 
اقتصادی ۲۰ ســال 
گذشــته ایران تنها 
۰.۳۶ درصد بوده، گفــت: در مقابل دولت و نظام 
بانکی ۱۰۲.۵ درصد نقدینگی را رشــد داده اند.   
محمدحسین حســین زاده بحرینی در همایش 
نقدی بــر طرح قانونــی بانک مرکــزی، گفت: 
این رشــد اندک هم باعث خجالت بوده و عقب 
ماندگی تاریخی را به کشور تحمیل کرده است. 
که در همین زمانی که این رشــد رخ داده است، 
۱۰۲.۵ برابر نقدینگی خــود را افزایش داده ایم. 
وی افزود: عوامل متعددی در عدم حصول رشد 
اقتصادی درگیر هستند؛ اما مشکالت عمده آن 
نیز در فضای کســب و کار باید جســتجو شود؛ 
این در حالی اســت که رشــد ۱۰۲.۵ درصدی 
نقدینگی یک مساله پولی اســت که باید به آن 
پرداخته شود؛ البته دو منشأ واضح برای این رشد 
نقدینگی وجود دارد که شــامل دولت یا شبکه 

بانکی می شود.
    

 فروش تور ترکیه 
همچنان ممنوع است؟ 

مهــر- در حالی 
که ستاد ملی مقابله با 
کرونا، هنوز مصوبه ای 
مبنی بر لغو ممنوعیت 
تــور ترکیــه صادر 
نکــرده، امــا برخی 
آژانس های خدمات مســافرتی اقدام به انتشار 
تبلیغات تور ترکیه کرده اند.  ســتاد ملی مقابله 
با کرونا سه شــنبه ۱۷ فروردین امسال مصوبه 
»ممنوعیت برگزاری تورهای ترکیه« و در عین 
حال »بال اشــکال بودن انجام پروازهای عادی« 
به این کشــور را به دلیل افزایش ابتالء به کرونا 
در این کشــور به دســتگاه های ذی ربط شامل 
وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری 
ابالغ کرد.  مقصود اســعدی سامانی دبیرانجمن 
شــرکت های هواپیمایی دهم خرداد ماه امسال 
با تاکید بر اینکه فروش تور بــه ترکیه همچنان 
ممنوع است، اظهار داشت: ممنوعیت فروش تور 
و پکیج سفر به ترکیه برداشته نشده؛ اما معموالً 
مسافرانی که اقدام به خرید بلیت هواپیما از یک 
آژانس مسافرتی می کنند درخواست رزرو هتل 
هم از آنها دارند. بنابراین ممکن اســت آژانس ها 
عالوه بر فــروش بلیت خدماتی مانند ترانســفر 
فرودگاهی، رزرو هتل و... را هم به آنها ارائه دهند. 
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ایمان ربیعی

 صنعــت بــرق ایــران در یکــی از 
شکننده ترین دوره های حیات تاریخی 
خود است. اتفاقا این سستی به اتفاقات 
جدیدی کــه در عرصه پــول و صنعت 
دیجیتال در جهان رخ داده بازمی گردد. 

 ظهور ارزهای مجازی حاال تاثیر خود 
را بر اقتصاد جهان و البته ایران نشــان 

می دهند. 
 استخراج پول از طریق دستگاه های 
کامپیوتری به واسطه مصرف برق حاال 
به تجارت سودآوری برای سرمایه گذاران 
تجمیعی و فردی تبدیل شده است. پس از 
ظهور کرونا، ارزهای دیجیتال که پیش تر 
بازار چندان بزرگی را دربرنمی گرفتند، 
وارد فاز استقبال عجیب کاربرانی شدند 
که شــغل واقعی خود را از دســت داده 

بودند. 
 از دست رفتن اشتغال واقعی البته در 

جهان به امری مهم تبدیل شد. بررسی ها 
نشان می   دهد تنها در ایران نزدیک به دو 
میلیون شغل از دست رفت و در نتیجه 
شمار بیکاران رشدی قابل توجه را تجربه 
کرد. همین اتفاق زمینه را برای گسترش 
بازار ارزهای دیجیتــال فراهم کرد. این 
چنین بود که در شرایط سقوط بازارهای 
سنتی نظیر طال و نفت و بازارهای مالی، 
بازار ارزهای دیجیتال بســیار بزرگ تر 

از قبل شد. 
 در ایران نیز همپای سایر کشورها، 
رشــد بازار ارزهای مجــازی رخ داد و 
حاال از پس مشخص شــدن شرایط نه 
چندان پایدار، بسیاری از سرمایه گذاران 

زیان های هنگفتی را متحمل شده اند. 
چه تعداد ایرانی در حوزه رمز ارز 

فعال هستند؟
اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعالم 
کرده است آمار دقیقی از فعالیت ایرانیان 
در حوزه رمزارز وجود نــدارد؛ اما به نظر 

می رسد حدود هفت میلیون ایرانی در 
این حوزه وارد شده اند.

با وجود آنکه دولت در ماه های گذشته 
تالش کرده الاقل در حوزه اســتخراج 
رمزارزها مجوزهایی صادر و این کار را به 
دو حوزه قانونی و غیرقانونی تقسیم بندی 
کند، اما همچنان آمــار دقیقی از تعداد 
ماینرهای فعال در ایــران وجود ندارد و 
حتی با افزایش قطعی برق در فصل گرم 

امسال، انگشت اتهام به سمت آنها رفت.
البته پیش تر وقتــی مقامات وزارت 
نیرو می خواستند دالیل خاموشی های 
مکرر در شــهرهای بزرگ و کوچک را 
شرح بدهند به موضوع افزایش استخراج 
ارزهــای دیجیتال نیز اشــاره کردند و 
همین امر نشــان می دهد صنعت برق 
ایران وارد بازی ناپایداری شده است که 
در بلندمدت دود آن به چشــم صنایع 
کشور می رود و همین امر سبب می شود 
مانعی بزرگ برابر توســعه صنعتی در 

ایران شکل بگیرد.  فرزین فردیس، عضو 
اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به ایسنا 
گفته: من فکر می کنم در شــرایط تازه 
و بعد از تجربــه ریزش های اخیر در بازار 
رمزارزها، هیجانات پیوستن به این بازار در 
مردم فروکش خواهد کرد و افراد با آگاهی 

بیشتر وارد این بازار می شوند.
با این حال وزیر نیرو چندان اطمینانی 
به این موضوع ندارد چرا که یکی از دالیل 
ناپایداری شبکه برق را افزایش استخراج 

ارزهای دیجیتال می داند.
رضا اردکانیان در توضیح شــرایط 
صنعت برق ایران گفته است: عالقه دارم 
جزئیات وضعیت صنعت برق را از طریق 
رسانه ها به مردم اعالم کنم. ما امسال با 
وجود آنکه پیش بینی هایی داشــتیم با 
چند وضعیت روبرو شدیم. یکی گرمای 
زودرس بــود به گونه ای کــه فروردین 
ماه پنج درجه افزایش دما داشــت که 
این به معنای اســتفاده زودتر از وسایل 
سرمایشی است که بار قابل مالحظه ای را 
نیاز دارد. وی با بیان اینکه شرکتی داریم 
به نام شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
که مسئولیت پایداری شبکه را برعهده 
دارند، اظهار کرد: این شبکه در صورت 
امکان فروپاشــی عمومی شبکه برق، 
برای خاموشی موضعی درنگ نمی کند. 
عموما شــبکه های برق در دنیا هر ۱۰ 
سال یکبار شرایط فروپاشی شبکه برق 
را تجربه می کنند اما شبکه برق ما امسال 
هفدهمین سال دورماندن از فروپاشی 
عمومی را سپری می کند. اگر خاموشی 
خارج از برنامه اتفاق افتاد به دلیل دستور 
کارهای شــرکت مدیریت شبکه برق 
است. االن هم برنامه خاموشی احتمالی 
داده می شــود که به معنای خاموشی 

قطعی نیســت زیرا اگر محاســبات ما 
برای همکاری صنعــت و معدن جواب 
نداد، ناچار می شویم خاموشی موضعی 

داشته باشیم.
آیا پای تحریم در میان است؟

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفته است: اگر می خواهیم در 
اقتصاد بین الملل جایگاه مناسبی پیدا 
کنیم باید به ســمت اقتصاد هوشمند 
حرکــت کنیــم. قانــون پایانه هــای 
فروشگاهی باید تا پایان سال اجرا شود 
و اقتصاد هوشــمند نباید با تغییر وزیر 
فراموش شــود. وی البته با این مقدمه 
نقبی به ماجرای ارز دیجیتال زده است. 
او می گوید: با تکیه بر فناوری ها می توان 
تحریم هــا را دور زد. رمزارزهــا قابلیت 
دور زدن تحریم هــا را دارنــد؛ اما باید با 
اســتخراج های غیرمجاز و غیرقانونی 
مقابله کــرد و به این ســمت برویم که 
ســریع تر خودمان را با اجــزای اقتصاد 
هوشــمند منطبق کنیم. بازار سرمایه 
کشورمان از لحاظ به کارگیری فناوری ها 
باالترین رتبــه در دنیــا را دارد. همین 
اظهارنظر در کنار سایر اظهارنظرها این 
معادله را پیچیده تر کرده اســت. برخی 
معتقدند به واسطه دور زدن تحریم هاست 
که استخراج رمز ارز با قدرت تمام ادامه 
دارد اما برخی نیز با استناد به حجم اندک 
اســتخراج رمز ارز در قیاس با نیاز ارزی 
ایران می گویند این ابعاد طبیعتا برای دور 
زدن تحریم ها نمی تواند مورد توجه باشد.
 از سوی دیگر برخی معتقدند با توجه 
به اینکه بانک مرکزی اســتفاده از رمز 
ارزهای حاصل از استخراج را برای تجارت 
خارجی مجاز کرده است، ممکن است دور 
زدن تحریم هــا در ابعاد کوچک صورت 

گیرد. تازه ترین آمار نشــان می دهد در 
مجموع ۲۳۳۳ فقره جواز تاسیس و ۱۵ 
فقره پروانه بهره برداری برای رمزارزها به 
صورت رسمی صادر شده است. برآورد 
می شود که حدود ۴ تا ۶ درصد از استخراج 
جهانی رمزارز به صورت غیر رســمی در 
ایران انجام می شــود. این اســتخراج 
غیر رسمی و زیرزمینی اســت. به این 
ترتیب برخی کارشناسان بر این عقیده اند 
که رمزارزهای مذکور برای نفع شخصی و 
نه برنامه ای کالن و ملی مانند دور زدن 
تحریم مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
هرچه هســت ایران هنوز با بحران های 
بزرگی در این حوزه روبروســت. یکی 
از مهمتریــن بحران ها خــال قانونی در 
برخورد با مساله رمز ارز است. در حالی که 
در بسیاری از کشورها رمزارزها یا به عنوان 
پول و یا به عنوان کاال پذیرش شده است، 
در ایران ماهیت رمز ارز مشخص نیست از 
این رو استخراج کنندگان نیز در صورت 
فعالیت غیرمجــاز، تنها با جریمه هایی 

مادی و ... روبرو می شوند. 
 به نظر می رســد الزم است پیش از 
کهنه شــدن ماهیت رمزارزها تدوین 

قانون در این حوزه صورت گیرد.

نفع شخصی یا برنامه ای کالن برای دور زدن تحریم ها؟

کارکرد ابهام آلود رمزارزها در کشور
اتاق بازرگانی ایران در 

گزارشی اعالم کرده است 
آمار دقیقی از فعالیت 

ایرانیان در حوزه رمزارز 
وجود ندارد؛ اما به نظر 
می رسد حدود هفت 

میلیون ایرانی در این حوزه 
وارد شده اند

خبر

خبر

 وزیر نفت معتقد است ایران به راحتی می تواند تولید نفت خود را روزانه تا ۶.۵ میلیون 
بشکه افزایش دهد، کارشناسان هم معتقدند که تحقق این امر نیازمند تغییر زیرساختها 

و شرایط خاصی است.
 به گزارش ایسنا، اعمال تحریم ها نتوانست موجب تعطیلی تولید از میادین شود و 
توسعه میادین در قالب قراردادهای IPC و نگهداشت و افزایش تولید نیز ادامه پیدا کرد 
اما نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که مانع تراشی ها موجب کاهش سرعت تولید 
شد اما آن طور که مســووالن بارها اعالم کردند آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت 

بیشتر وجود دارد. 
زمانی که برجام اتفاق افتاد حتی بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور بودند که ایران 
نمی تواند در زمانی کوتاه به تولید سابق بازگردد اما شاهد بودیم که توان فروش نفت از 
۹۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت و اعتبار تمام طرح هایی که 
سال گذشته به افتتاح  رسید، بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سایه برجام 

به دست آمد. 
اکنون نیز شرایط نفت ایران وضعیت امیدوارکننده ای را دنبال می کند اما سوالی که 
به وجود می آید این است که آیا صحبت های اخیر بیژن زنگنه در واقعیت عملی هست یا 
خیر؟ او به تازگی از توانایی ایران برای افزایش تولید روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه نفت صحبت 
کرد و گفت: این موضوع مساله ای است که عده ای موافق تحقق آن نیستند. وی به دولت 
بعد توصیه کرد که اولویت نخســت خود را افزایش تولید نفت و رساندن آن به مجموع 
تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه قرار دهد و تاکید داشت نگویید بازار برای نفت وجود ندارد، 

می توان برای آن بازار پیدا کرد، عراق که هیچ گاه تولیدش از روزانه سه میلیون بشکه فراتر 
نمی رفت اکنون تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده است و برایش بازار هم دارد 
آن وقت ایران نمی تواند برای افزایش تولید نفت خود بازار پیدا کند؟ باید اراده داشــت. 
طبق گفته وزیر نفت در موضوع افزایش تولید نفت اصل مهم مدیریت و فناوری است 
نه تامین تجهیزات، تجهیزات قابل تامین است و هم اکنون ۹۰ درصد تجهیزات مورد 
نیاز صنعت نفت در ایران ساخته می شود که با ۲۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. ما در 
وضعی هستیم که ناچاریم برای تداوم و نگهداشت تولید و افزایش بازیافت گاز اقدام هایی 

انجام دهیم. 
کارشناسان چه می گویند؟ 

کارشناس ارشد انرژی در این رابطه گفت: با توجه به حجم ذخایر نفتی ایران، روی کاغذ 
این مساله امکان پذیر است اما برای تحقق عملی آن شرط و شروطی وجود دارد، اولین 
شرط این است که تحریم ها برداشته شود، سپس امکان جذب سرمایه و تکنولوژی در 
باالترین سطوح به وجود آید، در این صورت است که می توانیم به این حجم از تولید برسیم.
 مرتضی بهروزی فر، افــزود: در غیر این صــورت و بدون دســتیابی به تکنولوژی 
روز دنیا عمال تحقق این مســاله مشــکل اســت، به عبارت دیگر با توجــه به ذخایر 
موجود ایــن امکان وجــود دارد اما شــرط رفع تحریم هــا و اســتفاده از تکنولوژی 
 روز دنیــا برای افزایش تولید و نگهداشــت تولید امــری الزم و غیر قابل انکار اســت. 
به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی در شرایط فعلی که تحریم هستیم این حرف 
درست نیست اما شاید منظور وزیر نفت این بوده که این مساله به شرطی امکان پذیر است 

که زیرساخت الزم برای ارتباط آزاد با شرکت های بزرگ دنیا به وجود آید و روابط ایران تنها 
منحصر به چین و روسیه نباشد.  بهروزی فر با اشاره به وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، 
اظهار کرد: ایران جایگاه اصلی خود را طی چند سال گذشته از دست داده است، زمانی 
دومین تولید کننده نفت اوپک بودیم اما االن بعد از عراق، عربستان، عمارات و کویت قرار 

داریم و برای اینکه به جایگاه قبلی بازگردیم الزم است تا اتفاقاتی رخ دهد.
 وی با بیان اینکه ایران بایــد بتواند اقداماتی انجام دهد تــا میزان تولید خود را 
افزایش دهد و جایگاه قبلی خود را بدست آورد، گفت: قطعا این مساله در کوتاه مدت 
اتفاق نخواهد افتاد اما اینکه بخواهیم حجــم تولید را به میزان قبل از حضور ترامپ 
برگردانیم در طول ۶ ماه محقق خواهد شــد و به راحتی مــی توانیم به تولید چهار 

میلیون بشکه در روز برسیم. 

در حالی که چند روز پیش انجمن صنایع شوینده، آرایشی 
و بهداشتی در نامه ای به شرکت های زیرمجموعه خود از صدور 
مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت تولیداتشان از ۱۷ خردادماه 
خبر داده بود، رئیس این انجمن در تازه ترین اظهارنظر خود از 
بررسی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصوالت شوینده خبر 
داده است.  به گزارش فارس، بختیار علم بیگی، در این مورد اظهار 
داشت: افزایش قیمت شوینده ها فعال منتفی است و تا زمانی که 
در سامانه ۱۲۴ درج نشود اعمال نخواهد شد.  وی افزود: خبر هایی 
که درباره افزایش قیمت انواع محصوالت شوینده منتشر شده 
صحت ندارد و صرفا ناشی از افشای اطالعات شرکت های بورسی 
در حوزه شوینده ها بود.  وی با بیان اینکه شرکت های بورسی در 
حوزه شوینده ها به افشای اطالعات چه مثبت و چه منفی اجبار 

دارند، اضافه کرد: در این باره شرکت های بورسی 
اعالم کردند ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داریم، زیرا 
این افزایش بر روی قیمت سهام آن ها اثر مثبت 

می گذاشــت در حالی که به طور واقعی و در 
عمل هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده 
و فعال هم اعمال نخواهد شــد. علم بیگی 

گفت: تولیدکنندگان محصوالت شــوینده با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه، افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصوالت خود را 
تقاضا کردند که ما در انجمن بر روی میزان افزایش قیمت داریم 
بررسی ها را انجام می دهیم تا در نتیجه آن قیمت ها از حد مورد 

انتظار تولیدکنندگان پایین تر بیاید. 
وی افزود: از آنجا که در حوزه محصوالت شــوینده، قیمت 
گذاری اجباری نداریم سازمان حمایت مادامی که عرف ۱۰ تا 
۱۷ درصدی سود در نظر گرفته شــده رعایت شود در قیمت 
گذاری دخالت نمی کند. علم بیگی در پاسخ به این پرسش که 
چرا با کاهش و تثبیت قیمت ارز درخواست افزایش قیمت دارید؟ 
گفت: ما هم می دانیم که با کاهش حدود ۲۱ درصدی قیمت ارز 
مردم انتظار کاهش قیمت دارند، اما قیمت مواد اولیه به ویژه مواد 
اولیه پتروشیمی که در صنعت شوینده ها 
مصرف می شود بیش از ۴۰ درصد افزایش 
یافته است که باید گفت پایه قیمت گذاری 
پتروشیمی ها و بورسی ها غلط است، ضمن 
این که در روز های آخر دولت کسی در این 

موضوع ورود نمی کند.

ایران به تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز می رسد؟

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی:

افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت شوینده ها در دست بررسی است
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