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تولید جوجه یک روزه در 
اردیبهشت کم شد

توســعه ایرانی- 
مدیــرکل دفتــر طیور 
معاونت امــور تولیدات 
دامی گفت: در فروردین 
۱۴۰۰ حــدود ۱۲۳ 
میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی تولید شده و 
تولید جوجه یکروزه گوشتی در اردیبهشت حدود 
۱۱۸ میلیون قطعه پیش بینی می شود. غالمرضا 
ملک نیا گفت: در فروردین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ 
میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در کشور تولید 
شــده که از این میزان، ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه 
ریــزی در واحدهای تولید کننده به ثبت رســید. 
مدیرکل دفتر طیور معاونت امــور تولیدات دامی 
میزان تولید جوجه یکروزه گوشتی در اردیبهشت 
امســال را حدود ۱۱۸ میلیون قطعه پیش بینی 
کرد و اظهار داشــت: از این میزان تاکنون بیش از 
۱۰۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی تولید 
شده که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته باالی 
۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. وی میزان جوجه 
ریزی در فروردین سال ۱۳۹۹ را ۹۹ میلیون قطعه 

عنوان کرد.
    

تابستان بسیار سختی برای تامین 
برق پیش رو داریم

توســعه ایرانی- 
رخشــانی مهــر گفت: 
افزایش دما، اســتفاده 
بخــش کشــاورزی از 
چاه هــای آب بــه دلیل 
خشکسالی و تولید کمتر برق از نیروگاه های برق آبی 
، از دالیل ســخت بودن تابســتان امســال است. 
غالمعلی رخشانی مهر با اشاره به این که چند اقدام 
مهم باید انجام دهیم تا دچار خاموشی در ماه های 
گرم سال نشویم گفت: بر اساس شرایط موجود، باید 
همکاری های ما در بخش صنعت و کشاورزی بیشتر 
شود که این اتفاق افتاده اســت. پارسال ۲۹۴ هزار 
مشترک صنعتی و کشاورزی با ما همکاری کردند که 
امسال این رقم به ۳۵۰ هزار رسیده است. وی اضافه 
کرد:همکاری بخش صنعت و کشاورزی با صنعت 
برق از شنبه اول خرداد شروع می شود. رخشانی مهر 
با بیان اینکه تابستان بسیار سختی برای تامین برق 
پیش رو داریم گفت: افزایش دما، اســتفاده بخش 
کشاورزی از چاه های آب به دلیل خشکسالی و تولید 
کمتر برق از نیروگاه های برق آبی، از دالیل سخت 

بودن تابستان امسال است.
    

پول های بلوکه شده ایران در 
لوکزامبورگ آزاد می شود 

توســعه ایرانی - 
روز گذشته دیوان عالی 
کشــور لوکزامبورگ، 
حکم دادگاه استیناف آن 
کشور در غیرقانونی بودن 
توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید 
کرد.  دکتر همتی اعالم کرد: براساس گزارش وکالی 
بانک مرکزی، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف 
کشــور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشــور در 
مرحله ی فرجام نیز با رد اعتراض محکوم لهم دعاوی 
به اصطالح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع 
توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد 
تأیید قرار داد و فرجام خواهان را محکوم به پرداخت 
خسارت و هزینه های مرحله رسیدگی فرجامی کرد. 

    
۶ میلیون واکسن بخش خصوصی 

به کشورهای دیگر فروخته شد
ایلنا- نایب رئیس 
کمیســیون اقتصــاد 
ســالمت اتاق بازرگانی 
تهــران اظهار داشــت: 
همکاران من در سه کشور 
به صورت حضوری موضوع خرید واکسن را پیگیری 
و مذاکره می کنند. ناصر ریاحــی در مورد آخرین 
وضعیت واردات واکســن اظهار کرد: ما ۶ میلیون 
دوز واکسن را  از طریق یک عمده فروش در یکی از 
کشورهای عربی رزرو کرده بودیم و سه بار توانستیم 
پروفرم ها را تمدید کنیم. اما روند عادی سازمان غذا و 
دارو طوالنی است و برای اینطور موارد اضطراری که 
پروفرم ها برای فروش بیش از یک هفته اعتبار ندارد 
مناسب نبود.  وی افزود: سازمان غذا و دارو قول داده 
که بعد از این در موارد این چنینی به صورت دستی و 
در حد ۲ روز تایید را انجام دهند. اما به علت این روند 
طوالنی، آن ۶ میلیون دوز را طی دو مرحله فروخته 
شد. ما بدون ثبت ســفارش تایید شده نمی توانیم 
پیش پرداخت دهیم و کاال را نگه داریم چراکه ممکن 
است در این مدت واکسن تولید داخل بیاید یا به هر 

دلیلی دیگر نیاز به ورود ما به این بازار نباشد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 در شرایطی که عبدالناصر همتی، 
رئیس بانک مرکزی علت رشد نقدینگی 
را فشــارهای دولت بــرای چاپ پول 
دانسته اســت، فرهاد دژپسند، وزیر 
اقتصاد در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
که سال گذشــته حتی یک ریال هم 
پول چاپ نشده است! این موضوع در 
شرایطی رخ می دهد که نرخ تورم رکورد 
دهه های گذشته را جابه جا کرده و در 
ماه هایی از سال نرخ تورم تا ۵۰ درصد 
هم رسیده است. البته مساله به همین 
جا ختم نمی شود و نگرانی های جدی 
برای تداوم رشد نقدینگی و رشد تورم 
وجود دارد. نکته مهم اینجاســت که 
چاپ پول بی پشــتوانه حاال به یکی از 
نقاط مانور در انتخابات نیز بدل شــده 
است. شاید یکی از عجیب ترین اتفاقات 

اخیر این باشد که بانک مرکزی سخنان 
رئیس کل کنونی بانک مرکزی، یعنی 
عبدالناصر همتی که حاال کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری نیز هست 
را تکذیب کرد. همتی اعالم کرد که در 
ماه های پایانی سال ۱۳۹۸ نزدیک به 
۸۰ هزار میلیارد تومان پول بی پشتوانه 

منتشر شد. 
به نظر می رســد در روزهای آتی 
جنگ لفظی بر سر چرایی تورم بیش 

از پیش باال بگیرد. 
پول چاپ کردیم!

این تایید و تکذیب ها البته مساله 
جدیدی نیســت. مروری بــر اخبار 
نشــان می دهــد محمــود واعظی، 
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری در 
ادعایی عجیب گفت کــه قیمت دالر 
۲۵ هزار تومــان نیســت و دولت به 
دلیل تحریم و کســری بودجه ناچار 

 به افزایش قیمت دالر شــده اســت.
هرچند کــه واعظی پــس از واکنش 
گســترده به این خبر ادعــای خود را 
پس گرفت امــا مــدت کوتاهی بعد 
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
در مصاحبه ای تلویزیونی اعالم کرد که 
در ســال ۹۸ و ۹۹ برای تامین بودجه 

دولت مجبور به چاپ پول شده اند.
او درباره علل رشد تورم به صراحت 
گفت: بگذارید با مردم شــفاف باشیم 
برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش هایی 
از بودجه دولــت از طریق درآمدهای 
تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد 
که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول 
است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما 
در بانک مرکزی با توجه به کسری های 
بودجه کاری غیر از این نمی توانستیم 

انجام دهیم.
ماجرا بــه همین جا ختم نشــد و 

او در یک مصاحبه دیگــر از ماجرای 
بی سابقه ای پرده برداشت و گفت که 
دولت بــه بانک مرکزی فشــار آورده 
است و به ازای ارزهای بلوکه شده پول 
چاپ شده اســت. این اتفاق به معنای 
پیش خور شدن پول های بلوکه شده 
ایران است، در این فضا حتی آزادسازی 
پول های بلوکه شده نیز نمی تواند قفل 
اقتصاد ایران را باز کند. این اما تنها یک 

سوی ماجراست. 
پول چاپ نکردیم!

ایــن در حالی اســت کــه فرهاد 
دژپســند، وزیر اقتصاد ادعای رئیس 
بانک مرکزی را رد کرد و گفت که دولت 
کسری بودجه خود را حتی یک ریال از 
بانک مرکزی اســتقراض نکرده و پول 

چاپ نکرده است!
او اعالم کرد دولت کســری بودجه 
خود را با اســتقراض از مردم و انتشار 

اوراق قرضه تامین کرده است.
البته ایــن ادعای وزیــر اقتصاد با 
واکنش کاربران توییتر مواجه شــد و 
بسیاری این موضوع را به تامین کسری 

بودجه از بورس تعبیر کردند.
البته وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در اطالعیه ای اعالم کــرد که منظور 
وزیر اقتصــاد از عبارت اســتقراض از 
مردم برای تامین مالی در ســال ۹۹، 
تأمین مالی از طریــق بازار بدهی بوده 

نه بازار سهام.
با این حال داوود سوری، اقتصاددان 
در واکنش به این ادعای وزیر اقتصاد در 
توییتی نوشت که نتیجه چه فرقی دارد؟ 
و دولت اصل پول و سود مردم را چگونه 
و با چه منابعی می تواند برگرداند جز با 

تورم و تامین از جیب مردم؟!
رشد نگران کننده نقدینگی

درســتی این ادعای داوود سوری 

را می تــوان در شــاخص های کالن 
اقتصــادی محــک زد و حاال رشــد 
نقدینگی هم رکــورد تاریخی خود را 
شکسته است و در حالی که در سال های 
گذشته میانگین رشد نقدینگی بین ۲۲ 
تا ۲۳ درصد بوده حاال رشد نقدینگی به 

باالی ۴۰ درصد رسیده است.
طبق آخریــن گزارش منتشــر 
شــده، بانک مرکزی از رشــد بیش از 
۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته 
خبر می دهد. طبق این گزارش میزان 
نقدینگی در ســال ۹۹، معادل ۴۰٫۶ 
درصد یعنی بالغ بر هزار هزار میلیارد 
تومان افزایش داشته است. این یعنی 
در سال گذشته روزانه ۲٫۷ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران 
خلق شده اســت. بانک مرکزی علت 
رشد نقدینگی در ســال ۹۹ را تشدید 
تحریم ها، کاهــش درآمدهای ارزی و 
مسدودی بخشی از منابع ارزی خوانده 
که بنا به قوانین بودجه ســاالنه، بانک 
مرکزی مکلف به خرید آنها یا به عبارت 
بهتر چاپ پول به پشــتوانه این منابع 
غیر قابل دسترس بوده است. طبق پایه 
پولی سال گذشته این بانک روزانه ۲۸۲ 

میلیارد تومان پول چاپ کرده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
حاال نرخ تورم رکورد ۴ دهه گذشته را 
شکسته است و در برخی ماه های سال 

به ۵۰ درصد هم رسیده است.
در همین زمینه کارشناسان اقتصاد 
بارها نسبت به رشــد افسارگسیخته 
نقدینگی هشــدار داده اند و حتی در 
صورت احیای برجام رشــد نقدینگی 
چالش اصلی برای مهار نرخ تورم است.

 علی دینی ترکمانــی، اقتصاددان 
در همین زمینه به تجارت نیوز گفته 
است که رشد نقدینگی چالش اصلی 

مهار تورم حتی در صورت احیای برجام 
است و اگر بانک مرکزی موفق به مهار 
آن نشود احتمال دارد که تورم به باالی 

۶۰ درصد هم برسد.
داوود ســوری، دیگــر اقتصاددان 
هــم در توییتی نوشــت کــه احیای 
برجام تاثیر کوتاه مــدت و هیجانی بر 
بازارهای مختلف دارد و در حال حاضر 
مهمترین نگرانی برای رشد تورم رشد 

افسارگسیخته نقدینگی است.
و در نهایــت اینکه محــل تامین 
کســری بودجه دولت هرچه که بوده 
است حاال با آثار وحشــتناک تورمی 
خود را نشان داده است و کارشناسان 
را برای تداوم این وضعیت نگران کرده 
اســت.  هر چه هست، انتشــار پول یا 
اســتقراض از مــردم از طریق فروش 
اوراق بدهی یا حتی هدایت نقدینگی 
به بورس، همگی تورم باال و زیان جمع 
کثیری از مــردم را به همراه داشــته 
اســت. در ورای این تایید و تکذیب ها 
آنچه مسلم است کوچک شدن سفره 
مردم و آب رفتن قــدرت خرید در اثر 
قدرت نمایی تورم است و جنگ لفظی 
و تایید و تکذیب ها نمی تواند تاثیری بر 

اصل ماجرا به جا بگذارد. 

جنگ لفظی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر چرایی رشد نقدینگی باال گرفت؛

تکرار »مصیبت« چاپ پول برای تامین بودجه!
در ورای این تایید و 

تکذیب ها در باره چاپ پول،  
آنچه مسلم است کوچک 

شدن سفره مردم و آب 
رفتن قدرت خرید در اثر 
قدرت نمایی تورم است 
و جنگ لفظی و تایید و 

تکذیب ها نمی تواند تاثیری 
بر اصل ماجرا به جا بگذارد

مطالعات جدید نشــان می دهد اســتخراج بیت کوین 
در ایران باعث شده تا یک مســیر جدید برای پرداخت پول 

کاالهای وارداتی و صادراتی برای کشورمان باز شود.
به گزارش رویترز، نتایج یک تحقیق نشــان می دهد، در 
حال حاضر حدود ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین در 

جهان در ایران انجام می شود.
الیپ تیک، موسسه فعال در حوزه فناوری بالک چین، می 
گوید: روند استراج بیت کوین به ایران این فرصت را داده که 
صدها مییون دالر درآمد داشته و از آن برای واردات و صادرات 

کاالها استفاده کند و از تأثیر تحریم ها بکاهد.

بنا به گفته این موسسه برجسته، با سطح کنونی استخراج 
بیت کوین در ایران، حجم گردش مالی این صنعت کشورمان 
ساالنه نزدیک به یک میلیارد دالر است.البته هنوز مقامات 

ایرانی آمار دقیقی نسبت به این مسئله ارائه نداده اند.
بیت کوین از تاثیر تحریم کاست

موسسه الیپ تیک مدعی شده که تعیین میزان دقیق این 
آمار بسیار سخت است و ارقام تخمینی ارائه شده با استفاده 
از آمارهای جمع آوری شــده مربوط به استخراج بیت کوین 
توســط »مرکز فعالیت های مالی جایگزین کمبریج« تا ماه 
آوریل سال ۲۰۲۰ محاسبه شده اند. از طرف دیگر شرکت ملی 
برق ایران هم گفته که میزان برق مورد استفاده در کشورمان 
برای استخراج بیت کوین معادل ۶۰۰ مگاوات است که از این 

رقم نیز در محاسبات استفاده شده است.
خرید و فروش بیت کوین های استخراج شده در خارج از 
ایران توسط بانک مرکزی ممنوع شده، اما در بازار سیاه امکان 

معامله این بیت کوین ها نیز فراهم است.

چند سالی است که استخراج بیت کوین در ایران به عنوان 
یک صنعت پذیرفته شده و برای آن برق ارزان قیمت در نظر 
گرفته شده است و قرار بر این شده که استخراج کنندگان بیت 
کوین، این ارز مجازی خود را به بانک مرکزی بفروشند. این 
مسئله باعث شده که بسیاری از استخراج کنندگان خارجی 
بیت کوین از جمله چینی ها هم جذب ایران شده و تهران به 
آنها اجازه داده با استفاده از بیتکوین برای واردات برخی اقالم 

نیز استفاده کنند.
مطالعه موسسه الیپ تیک نشــان می دهد که استخراج 
بیت کوین برای ایران فرصتی بوده که بتواند از تأثیر تحریم ها 

بکاهد.
این تحقیق همچنین گفته که میزان برق ســاالنه مورد 
استفاده برای استخراج بیت کوین در ایران معادل برقی است 
که از سوختن ۱۰ میلیون بشکه نفت به دست می آید که برابر 
با ۴ درصد صادرات نفت کشورمان در سال ۲۰۲۰ بوده است.

الیپ تیک می گوید، فضا برای خرید و فروش بیت کوین 

بــرای اســتخراج کنندگان آن در ایران فراهم شــده و آنها 
می توانند از این بیتکوین ها برای واردات اســتفاده کنند و از 
این طریق فضا برای دور زدن تحریم های مالی اعمال شــده 

علیه کشورمان باز شده است.
این موسسه در آخر به شــرکت های آمریکایی فعال در 
صنعت ارزهای مجازی توصیه کرده مراقب گرفتار شدن در 
تله تحریم های آمریکا به خاطر خرید فروش بیت کوین های 

استخراج شده در ایران باشند.
بیت کوین و دیگر ارزهای مجــازی از طریق یک روند با 
اســتفاده از رایانه های قوی تولید می شوند که به این پروسه 
استخراج گفته می شود. در این مسیر رایانه ها باید با  یکدیگر 
در حل فرمول های پیچیده ریاضی رقابت می کنند، تا نهایتا 
پس از حل این مســئله ها ارزهای مجازی به دست بیایند. 
مصرف برق این پروســه بسیار باالســت و عموما برق آن با 
استفاده از سوخت های فسیلی تولید می شود که از این منظر 

ایران کشوری غنی به شمار می رود.

گردش مالی استخراج بیت کوین در ایران اعالم شد؛ یک میلیارد دالر

خبر

نایب رییس کمیســیون فناوری اطالعات و 
ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت : بخش 
خصوصی واقعی بسیار نگران اســت که بعد از 
تغییر و تحوالت دولت یا حتی انتهای این دولت، 
حرکاتی مانند فیلترینگ گسترده صورت بگیرد و 
این پیش بینی از طرف بسیاری مطرح شده است. 
البته صحبت هایی هم شد اما وزارت ارتباطات به 

شکلی این جریان را نگه داشته است.
عبدالرضا نوروزی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
تاثیرات فیلترینگ بر اقتصاد و تجارت کشــور 
گفت: دوستانی که فیلترینگ را در برنامه های 
کاری خود قرار دادند ابعاد زیان آن را نمی دانند. 
در حد پایین دستی، وقتی فیلتر انجام می شود 
فیلترشــکن رواج می یابد، یک بازار کسب و کار 
که مشخص نیست پشت آن چه کسانی وجود 
دارند از طریق این فیلترشکن ها به وجود می آید 
که هزینه آن از جیب مردم می رود. از طرفی هم 
وقتی فیلترشکن ها عمومی می شوند، بسیاری 
به ســایت هایی دسترســی پیدا می کنند که 

ممکن است از نظر شرایط سنی، اخالقی و غیره 
مناسب نباشد و خســارات زیادی از این نظر به 

وجود آورده است.
وی افزود: بســیاری در بستر فضای مجازی 
و اپلیکیشــن ها، کســب وکارهای مختلفی را 
راه اندازی کرده اند. در شــرایطی مانند شرایط 
حاصل از شیوع کرونا یا به علت نبود امکانات این 
فضا برای ایجاد کسب و کار انتخاب می شود، ولی 
به یک باره بنا بر اتفاقات خاصی که در کشور رخ 
می دهد، به طور ســلیقه ای فیلتر انجام و باعث 
می شود که این کسب وکارها مشتریان خود را 
که شــاید برای جمع آوری آنها چند سال زمان 

گذاشته اند، از دست می دهند.
نوروزی خاطرنشان کرد: من فکر می کنم برای 
یک بار هم که شــده حاکمیت باید در این مورد 
تصمیم بگیرد. البتــه در طرف مقابل باید درک 
کرد که نظام یا دولت چه نگرانی هایی از بابت این 
مسائل دارد، برای آن برنامه ریزی کرد تا متضرر 
نشوند. نهادهای مختلف بخش خصوصی در این 

مورد اعتراضات زیادی کرده انــد اما تا به امروز 
نتیجه جدی نگرفته ایم.

وی در ادامه اضافه کرد: بخش خصوصی واقعی 
بسیار نگران است که بعد از تغییر و تحوالت دولت 
یا حتی انتهای این دولت برای انتخابات، حرکاتی 
مانند فیلترینگ گسترده تر صورت بگیرد و این 
پیش بینی از طرف بســیاری مطرح شده است. 
صحبت هایی هم شــد امــا وزارت ارتباطات به 
شکلی این جریان را نگه داشــته است. ولی اگر 
بعدا جریان همسو قرار بگیرد، احتماال بخواهند 
حرکاتی انجام دهند که در ایــن صورت دوباره 

بخش خصوصی ضرر می کند.
 خواسته بخش خصوصی 

از رییس جمهور آینده
نایب رییس کمیســیون فناوری اطالعات 
و ارتباطات اتاق بازرگانــی ایران با تاکید بر لزوم 
برنامه ریزی دولت بعــد در این مورد گفت: یکی 
از خواســته های بخش خصوصی از کسانی که 
می خواهند در صندلی ریاست جمهوری بنشینند 

این اســت که قول هایی در ایــن زمینه بدهند. 
کسب وکارهای زیادی در فضای مجازی داریم 
اگر در این مورد برنامه ریزی نشــود اینها از بین 
می روند، ما االن هم مشکالت عدیده ای در داخل 
کشور داریم و اگر مشکل این چنینی هم اضافه 

شود این مشکالت افزایش می یابد.
وی اضافه کرد:  یکی از تبعــات این موضوع 
فرار مغزها است. بســیاری که در این بستر کار 
می کنند، چندین بار ضربــه خوردند و دوباره از 

نو شروع کردند.
نوروزی با اشــاره بــه تاثیــر فیلترینگ بر 

کاهش راندمان کاری شــرکت ها بیــان کرد: 
وقتی شــرکت ها می خواهند با یک سایت کار 
کنند و مدام بــا فیلترینگ مواجه باشــند، به 
کندی کارهایشان پیش می رود، نیاز به اینترنت 
پرسرعت و بدون فیلترینگ دارند که بتوانند به 
دنیا دسترسی داشته باشند. امروز دنیای گردش 
اطالعات و ارتباطات اســت و وقتی سرعت این 
گردش از ما گرفته شود یا وقتی در یک شرکت 
می بینیم که سیستم کند یا فیلتر شده، راندمان 
آن روز از ۱۰۰ به ۴۰ می رســد، همه اینها ضرر 

است.
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نگران افزایش فیلترینگ در دولت بعد هستیم


