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خبر اقتصادی

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم 
خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی مصرف نان فانتزی
ایلنا- رئیــس اتحادیه 
نان های حجیــم و نیمه 
حجیم با اشــاره به کاهش 
بیش از 50 درصدی مصرف 
نان باگت، گفت: واحدهای 

صنفی نانوایان فانتــزی بعد از اصالح نظــام یارانه ای 
نتوانستند خود را با شرایط وقف بدهند؛ از این رو بسیاری 
از واحدها در حالت نیمه تعطیل هستند چراکه حجم 
قابل توجهی از فروش خود را با افزایش نرخ نان فانتزی 

از دست داده اند.
محمد جواد کرمی افزود: واحدهای صنفی نانوایان 
فانتزی بعد از اصالح نظام یارانه ای نتوانستند خود را با 
شرایط وقف بدهند؛ از این رو بسیاری از واحدها در حالت 
نیمه تعطیل هستند چراکه حجم قابل توجهی از فروش 

خود را با افزایش نرخ نان فانتزی از دست داده اند.
وی با بیان اینکه رقابت در صنف نانوایان از بین رفته 
است، خاطرنشان کرد: واکنش مصرف کنندگان نسبت 
به خرید نان فانتزی منفی شده است؛ چرا که قیمت آرد 

نان های حجیم افزایش 10 برابری را تجربه کرده است.
    

توضیح پلیس درباره غیرفعال شدن 
برخی حساب های بانکی

انتخــاب- ســرهنگ 
رامیــن پاشــایی معاون 
فرهنگی اجتماعی پلیس 
فتا فراجا با تاکید براینکه 
چیزی به عنوان اجاره کارت 

بانکی نداریم، گفت: اگر کسی کارت بانکی اش را اجاره 
می دهد مطئمن باشــد کــه از کارت وی برای مقاصد 
مجرمانه استفاده شده و اولین کســی که مورد پیگرد 

قانونی قرار می گیرد مالک حساب است.
سرهنگ رامین پاشایی درباره انسداد و غیرفعال شدن 
برخی از حساب ها گفت: در حال حاضر هماهنگی خوبی 
بین پلیس فتا، قوه قضاییه و بانک مرکزی برای برخورد با 

سوءاستفاده از حساب های بانکی ایجاد شده است.
وی با اشاره به انواع کالهبرداری های اینترنتی ادامه 
داد: ما با پدیده ای به نام اجاره کارت بانکی روبرو بودیم، 
این کار آفتی بود که امنیت روانی و اقتصادی جامعه را 
تهدید می کند. بیش از ۹0 درصد کارت هایی که اجاره 
داده می شود برای مقاصد مجرمانه از جمله شرط بندی و 
قمار، کالهبرداری در حوزه رمز ارز، کالهبرداری در حوزه 
خرید و فروش آنالین است. بیشتر فروشگاههای اینترنتی 
که اقدام به کالهبرداری می کننــد اغلب از کارت های 

اجاره ای استفاده می کنند.
    

خودرو در بورس عرضه می شود
ایسنا- معاون عملیات 
و نظارت بر بازار بورس کاال، 
از بررســی عرضه خودرو 
در بورس در شورای عالی 
بورس خبــر داد و گفت در 

صورت موافقت قطعی این شورا، خودرو در بورس عرضه 
خواهد شد.

ســید جواد جهرمــی در مورد آخریــن وضعیت 
تصمیم گیری عرضه خودرو در بورس کاال توضیح داد: 
شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم گیری خواهد 
کرد. در این راستا کمیسیون فرعی شورا تشکیل شد و 
اعضای این کمیسیون که از اعضای اصلی شورای عالی 
بورس مانند رئیس سازمان بورس، نماینده وزارت صمت، 
نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی و... به همراه 
کارشناسان تشکیل می شوند با فرایند عرضه خودرو در 

بورس موافق هستند.
وی اظهار کرد: اگر عرضه خــودرو در بورس به طور 
قطعی مصوب شود، احتماال یک کالس خاص از خودروها 
عرضه می شوند نه خودروهای یک شرکت. برای مثال 

خودروهای کم تیراژ عرضه می شود.
    

 ذخایر آب سد های کشور
 به ۲۴.۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت

تسنیم- مدیرکل دفتر 
اطالعــات و داده های آب 
کشــور آخرین وضعیت 
ذخایــر ســد های بزرگ 

کشور را تشریح کرد.
فیروز قاســم زاده افزود: آمار ها نشــان می دهد، با 
سپری شدن 2۹0 روز از سال آبی، تا 18 تیرماه )سال آبی 
1401-1400( میزان کل حجم آب در مخازن سد های 
کشــور به حدود 24.5۹ میلیارد مترمکعب رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 4 درصد 

کاهش است.
وی گفت: بررســی وضعیت ورودی سد های کشور 
نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 
به 28.15 میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت 

مشابه سال آبی گذشته 4 درصد افزایش نشان می دهد.

 رئیــس هیــات مدیــره انجمن 
بالکچین ایران با اشــاره به اینکه 12 
میلیون ایرانی در بازار رمزارزها حضور 
دارند، می گوید: دلیــل عمده ریزش 
قیمت رمزارزها تغییر بازیگران بزرگ 
و نقش آفرینــی آمریکایی ها به جای 

چینی ها در این بازار است.  
در روزهــای گذشــته  بیت کوین 
در مســیر سراشــیبی قرار گرفته و از 
ارزش آن کاسته شــده است، در نیمه 
تیرماه 1401 وارد کانال 1۹ هزار دالر 
شد که نسبت به 2 سال اخیر این رقم 
نشان دهنده ریزش بسیار عظیم ارزش 

این رمز ارز محسوب می شود. 
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
هفته هاســت کــه مهمتریــن و 
پرطرفدارترین رمز ارز جهانی در مسیر 
نزولی قرار گرفته و آینده روشنی برای 

آن نمی توان متصور بود. 
نوســانات اخیــر قیمــت بیــت 
کوین باعث شــد ارزش بازار توکن به 
۳۷۶.۶0۹.2۹8.50۷.8۹ دالر برسد 
و از ابتدای سال میالدی تاکنون، بیت 
کوین نســبت به باالترین قیمت خود 
تغییری معادل 5۷.۳5- درصد داشته 

است.
زمســتان در حالی مهمــان بازار 
رمزارز شد که شــرکت های فعال در 
این حوزه یکی پــس از دیگری اعالم 
ورشکستگی کرده و ســرمایه گذاران 
این حوزه فروش های گســترده ای را 

عملیاتی کردند.
این آشفتگی در بازار رمزارز تاکنون 
چند تریلیون دالر از ارزش بازار کاسته 
است، میلیاردها دالر سرمایه را مسدود 
کرده و هزاران شغل را از میان برده است؛ 
اما تلفات کنونی ممکن است تنها آغاز 

طوفان باشد.
در حال حاضر ایــن نگرانی در بازار 
رمزارز موج می زند که زمستان امسال 
نسبت به ســال های 2014 و 2018 
سردتر باشد؛ زمانی که بیت کوین 80 
درصد از ارزش خود را از دســت داد و 

تعداد بی شماری توکن از میان رفتند.
تحلیلگران بر این باورند که رکود در 

بازار رمزارز تا 12 ماه آینده ادامه دار باشد؛ 
مگر آنکه روند تورم جهانی کاهشی شود 
و فدرال رزرو دست از افزایش شدید نرخ 
بهره که دارایی های پرریســک را برای 
ســرمایه گذاران غیرجذاب می کند، 

بکشد.
نرخ هــای پایین بهــره و اقدامات 
محــرک دولتــی باعــث افزایــش 
سرســام آور قیمت  ارزهای دیجیتال 
در طول همه گیری شــد؛ اما تصمیم 
فدرال رزرو برای مهــار تورم فزاینده با 
افزایش نرخ های بهره، به احساســات 
سرمایه گذاران آسیب رساند و برخی از 
بزرگ ترین زیان های تاریخ بازار ارزهای 

دیجیتال را به بار آورد.
بر اســاس آمارهای غیررســمی 
12 میلیون کاربر ایرانــی در بازار رمز 
ارزهای جهانی فعال هستند که سال 
1400 یکی از نمایندگان مجلس اعالم 
کرد روزانه تا 5 هــزار میلیارد تومان از 
سوی کاربران ایرانی در این بازار معامله 
می شــود که این حجم از معامالت در 
دوران طالیــی ارزش بیت کوین، رقم 
باالیی محسوب می شده و به حتم در 

سایه ریزش ارزش این رمز ارز، اکنون 
تعدادی فراوانــی از کاربران ایرانی نیز 

دچار ضرر و زیان شده اند. 

چرایی ریزش ارزش بیت کوین
امــا اینکه چــرا این اتفــاق برای 
بیت کوین رخ داده و آیا این روند ادامه دار 
خواهد شد؛ ســواالت مهمی  است که 
ذهن سرمایه گذاران ایرانی این بازار را به 

خود مشغول کرده است. 
سید امید علوی، رئیس هیات مدیره 
انجمن بالکچین ایران درباره چرایی 
ریزش ارزش بیت کوین به »توســعه 
ایرانی« گفت: در دو سال گذشته یعنی 
از ابتدای 2021 تا 2022؛ بیت کوین 
روند صعودی بسیار خوبی را طی کرد 
و ارزش آن تا ۶0 هزار دالر نیز رسید که 
باید در نظر داشت بخشی از این صعود 
کاذب بوده و اصطالحا باید اصالحاتی را 
در قیمت و روند طی می کرده که در این 

مدت شاهد این اصالحات بودیم. 
وی افزود: بیت کوین بازار ســرمایه  
محسوب می شود و مســتقیم با سایر 
بازارهای ســرمایه  ها و سرمایه  گذاران 
در ارتباط اســت و با توجه به تاثیرات 
پساکرونا در اقتصاد جهانی، این رمز ارز 

دچار نزول هایی شده و ریزش هایی را 
تجربه کرده است. 

تغییر بازیگردان های اصلی 
جامعه کریپتوکارنسی 

وی تصریح کرد: بــه اعتقاد بنده 
امــا همه این مــوارد را بایــد در کنار 
تغییر بازیگردان هــای اصلی جامعه 
کریپتوکارنســی در نظــر گرفــت؛ 
تقریبا از سال 2021 بازیگردان های 
اصلی این بــازار، کمپانی های بزرگ 
و ســرمایه گذاران آمریکایی شــدند 
و مدل بــازی آنها بــا مدل های قبلی 
بسیار متفاوت است؛ قبال این بازار در 
دســت چینی ها بود و اکنون دست 
آمریکایی هاست و بنده احتمال قوی 
می دهم که تا 2 سال آینده، قیمت ها 
صعود عجیب و غریب خاصی نداشته 
باشــد و آمریکایی هــا از این فرصت 
استفاده می کنند تا هم تعداد زیادی 
بیت کوین استخراج کنند و هم حجم 
زیادی از این ارز را خریداری خواهند 
کرد و به احتمال زیاد و در زمان مناسب 
قیمت را باال خواهند برد تا از منفعت 
افزایش قیمت ایــن دارایی دیجیتال 

استفاده کنند. 

تاثیر ریزش ارزش رمز ارزها 
بر بازارهای موازی

وی دربــاره تاثیر ریــزش ارزش 
رمز ارزها بر بازارهای موازی مانند طال 
و بــورس جهانی توضیــح داد: در کل 
تاثیر بازار رمز ارزها بســیار گسترده و 
عمیق نیست و تاثیر فراوان و مستقیم 
بر بازارهای مــوازی مانند طال و بورس 
جهانی نداشته است در حالی که شاید 
آن بازارها بتوانند بر روند بازار رمز ارزها 
تاثیرگذار باشند. البته شاید در آینده 
شاهد تاثیرگذاری مســتقیم و فراوان 
بازار رمزارزها بر ســایر بازارها باشیم 
اما بدون شــک هنگامی که ســرمایه 
از این بــازار خارج می شــود بدیهی 
اســت که به بازارهای دیگــری مانند 
اســمارت مارکت ها، فارکس و یا بازار 

طال،  امالک و ... ورود کند. 

میزان زیان کاربران ایرانی
 از کاهش ارزش رمزارزها

علوی درباره میزان ضــرر و زیان 12 
میلیون کاربر و سرمایه گذار ایرانی حاضر 
در بازار رمزارزها از شــرایط پیش آمده 
بیان کــرد: باالخره بخش عمــده ای از 
سرمایه گذاران ایرانی، تریدرهایی هستند 

که دارایی های خــود را تبدیل می کنند 
اما آمار دقیقی نمی تــوان ارائه داد زیرا از 
12 میلیون ایرانی که در این حوزه فعال 
هستند، در نهایت شــاید ۳ تا 5 میلیون 
نفر از آنها در پلتفرم هــای داخلی فعال 
هستند و برآورد می شود بقیه این کاربران 
در پلتفرم هــای خارجــی دارایی های 
خود را نگهــداری می کنند. صرافی ها و 
ســکوهای تبادل بهتر می توانند میزان 
ضرر و زیان ایرانیان در این بازار را دقیق تر 
ارزیابی کنند اما باید توجه داشــت بازار 
سرمایه به ویژه در حوزه کریپتوکارنسی 
به گونه ای است که هم سود دارد و هم ضرر 
و هرکسی که باهوش باشد و بتواند روند 
بازار را پیش بینی کند به طور حتم قادر 
است خروج به موقعی داشته باشد و شاید 
دارایی خود را از بیت کوین و سایر رمزارزها 
تبدیل به تتر و استیبل کونت ها کرده و 

کمتر ضرر و زیان کند. 
وی ادامه داد: بررسی ها در دوره های 
گذشته نشــان می دهد که رمزارزها 
در دوران پــس از نــزول و رکود خود؛ 
صعودهای بســیار خوبــی را تجربه 
کرده اند و سرمایه گذاران صبور از این 
شرایط خشــنود شده و ســود خوبی 

کسب کرده اند. 

رئیس هیات مدیره انجمن بالکچین ایران در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 آمریکا در بازار رمزارزها جایگزین چین شد
مهرنوش   حیدری

در حالی که طبق قول اعالمی مقامات دولتی قرار بود تنها دو ماه 
یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی پرداخت شود اما بر اساس اعالم 
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها ، یارانه تیرماه نیز نقدی است 
اما طرح تخصیص کاالبرگ به صورت آزمایشی در سه استان اجرایی 
می شود.  به گزارش قرن نو،  یارانه نقدی منتقدان و مخالفانی جدی را 
دارد چرا که برخی کارشناسان معتقدند یارانه  نقدی در شرایط تورمی 

می تواند به رشد قابل توجه بهای کاالها و افزایش تورم منجر شود. 
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها با رد پرداخت کاالیی یارانه 
جدید گفت: پرداخت تیرماه صد در صد به صورت نقدی خواهد بود و 

برای ماه های پیش رو نیز هنوز صحبتی از احتمال پرداخت کاالیی 
یارانه نشده است.

 طیبه حسینی، در عین حال از اجرای آزمایشی، پرداخت کاالیی 
یارانه در مناطقی مثل ایالم اظهار بی اطالعی کرد و افزود: شاید در 
آینده شیوه پرداخت ها از نقدی به کاالیی تغییر کند اما در حال حاضر 

چنین برنامه ای وجود ندارد. 
از اردیبهشت ماه برنامه اصالح ارز ترجیحی با هدف تامین اقالم 
ضروری زندگی مردم به نرخ شهریورماه 1400 آغاز شد. هرچند 
نتیجه اجرای این برنامه تاکنــون افزایش معنی دار بهای عمومی 

اقالم ضروری و غیر ضروری بود. در دو ماه گذشته دولت به دلیل نبود 
زیرساخت های بانکی، یارانه معیشتی را به صورت نقدی واریز کرده 
است اما آن طور که در ابتدای اجرای این برنامه عنوان شد، در نهایت 

قرار است این یارانه به صورت کاالیی پرداخت شود.
سید احســان خاندوزی در یک نشســت خبری در پاسخ به 
این پرســش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه ها چیست و 
زیرســاخت های توزیع کاالبرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل 
می شود، متذکر شده بود: ما در سیاســت عادالنه کردن یارانه ها، 
طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را الزم داشتیم که زیرساخت 
فنی را آماده و حکم قانون بودجه 1401 را اجرا کنیم که مجلس از 
ما خواسته بود کاالبرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم 

در نظر بگیریم.
 ماجرای اجرای آزمایشی طرح کوپن  در ایالم چیست؟ 

محمد سبحان حسنی، معاون سیاسی استانداری ایالم روز 

1۷ تیر از اجرای آزمایشی پرداخت کاالیی یارانه در شهر ایالم 
خبر داده است. بعد هم اعالم شد که طرح کاالبرگ در سه شهر 

گرمسار، آبیک و ایالم اجرا می شود.
 پس از آن نیز محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز در 
مجلس از فواید کاالیی شدن پرداخت یارانه جدید صحبت کرد. 
حال سوال اینجاست که در این شرایط آیا قرار است پرداخت 
یارانه نقدی تداوم یابد یا کاالبرگ جایگزین خواهد شد. بسیاری 
از کارشناسان معتقدند دولت باید برای اجرای بزرگترین برنامه 
اصالحی خود در حوزه یارانه  ها تدابیری دقیقتر را می اندیشید و 

با برنامه منسجم و اجرایی تری پیش می رفت .
هر چند مرحله 1۳۷ واریز یارانه  معیشــتی روز دوشــنبه 
بیستم تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد اما 
 شمارش معکوس برای کاالیی شدن پرداخت یارانه آاغاز شده 

است. 

صدای پای کوپن در فضای اقتصاد ایران پیچید 

 طرح آزمایشی کاالبرگ در سه شهر اجرا می شود

گزارش

داریوش قنبری درباره این که امروز دولت در آســتانه یکسالگی 
خودش قرار دارد آیا توانسته به شعارها و وعده  هایی که داده عمل کند، 
گفت: در ارتباط با عمکلرد دولت اگر با تسامح بگوییم، باید به چند موضوع 
اشاره کرد؛ دولت سیزدهم در برخی از زمینه ها مانند واکسیناسیون 
بیماری کرونا عملکرد خوبی داشته است اما در عرصه اقتصادی توفیق 
آنچنانی حاصل نشده و مشکالت روز به روز بیشتر شده به طوری که 
حتی نسبت دولت گذشته بر ابعاد و دامنه مشکالت اقتصادی افزوده 

شده است.
این فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو با ایلنا ادامه داد: دولت آقای 
رئیسی با شعار »بهبود وضعیت اقتصادی« بر سر کار آمد و هدفش را 
سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور اعالم کرد. در واقع از نگاه 
این دولت حتی بدون حل مسئله تحریم ها هم امکان این وجود داشت 
که سروسامانی به وضعیت اقتصادی مردم داده شود اما بعد از تشکیل 
دولت واقعیت تحریم خودش را  تحمیل کرد و آقای رئیسی هم گرفتار 
مسائل و مشکالتی شد که دولت آقای روحانی گرفتارش بود. عمال 

همان وضعیت به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و در برخی از زمینه ها 
برخی از مسائل اقتصادی بدتر هم شد.

جراحی اقتصادی مشکالت اقتصادی دولت را زیادتر کرد
وی ادامه داد: دولت برای سروسامان دادن به معیشت مردم اقداماتی 
انجام داد تحت عنوان »جراحی اقتصادی« و یارانه کاالهای اساسی را 
به صورت نقدی بین ۹ دهک جامعه توزیع کرد که دولت به هر نفر ۳00 

تا 400 هزار تومان می دهد.
قنبری خاطرنشان کرد: معتقدم دادن چنین یارانه ای مشکالت 
دولت را بیشتر کرد زیرا نه تنها وضعیت معیشت مردم را بهبود نداد 
بلکه اوضاع و شرایط تورمی را بدتر کرد. زیرا هر گونه نقدینگی که وارد 
جامعه شود و هر گونه تقاضایی که در این شرایط تحریمی مطرح شود 
نتیجه ای جز تورم بیشتر نخواهد داشت. به نظر من اگر دولت می آمد 
همین حذف یارانه را به کاالهای اساسی تخصیص می داد برای جبران 
کسری بودجه تا نیازی به خلق پول پیدا نکند، می توانست موفق تر باشد 

و تا حدودی آهنگ رشدش را کند و به سمت کنترلش حرکت کند اما 
کاری که انجام داد یعنی پرداخت نقدی یارانه حاصلی غیر از افزایش 
تورم به دنبال نداشت و باتوجه به این که معلوم نیست این ملبغ تا چه 
زمانی پرداخت می شود، یک هزینه جاری روی دست دولت قرار گرفته 
است و دیگر حذف آن امکان پذیر نیست  و به نظر نمی رسد در آینده از 
زیر بار تعهداتش نسبت به پرداخت این یارانه ها شانه خالی کند و این 
تعهدی اســت که نه تنها برای این دولت بلکه برای دولت های آینده 

باقی خواهد ماند.

تیم اقتصادی هماهنگ نیست
این فعال سیاسی افزود: اتفاقاتی که در همین سال اول رخ داده است، 
نشان می دهد تیم اقتصادی هماهنگی الزم را نداشته است، به طور 
مثال حذف معاون اقتصادی و افزایش اختیارات بیشتر به معاون اول را 
مشاهده کردیم. معاون اقتصادی دولت عمال کنار گذاشته شده و برخی 
افراد از این تیم حذف شدند. شاهد استعفاء وزیر کار بودیم که یکسری 

وعده ها را داده بود مبنی بر این که یک میلیون شغل ایجاد می کند. 
وی یادآور شد: افرادی درون این کابینه صحبت های رویایی مانند 
صحبت های وزیر کار داشتند. برخی از این صحبت ها نشان می داد 
مسائل را خیلی ساده گرفته اند و نگاه خیلی ابتدایی نسبت به مسائل و 

مشکالت اقتصادی دارند.
قنبری ادامه داد: دولت در ماجرای وزیر کار تا حدودی به این نتیجه 
رسید با وعده و شعار و کار غیر کارشناسی نمی شود به اهدافش برسد 
و شاید حاال دولت باتوجه تجربه ای که از سال اولش کسب کرده یک 
خانه تکانی در برنامه هایی که قبال گفته ایجاد کند تا بتواند کشور را به 
شکل بهتری اداره کند زیرا بسیاری از مسائل، مسائلی هستند که جنبه 
مدیریتی دارند و برخی از مسائل هم ساختاری هستند و امکان این که 

دولت بتواند مسائل ساختاری را در مدت کوتاه حل کند، وجود ندارد.

فعال سیاسی اصالح طلب: 

با تصمیمات متناقض و نادرست مجلس نمی شود از دولت انتظار معجزه داشت

گزارش

رئیس هیات مدیره انجمن 
بالکچین ایران در گفت وگو 

با »توسعه ایرانی«: از سال 
2021 کمپانی های بزرگ و 
سرمایه گذاران آمریکایی 

بازیگران بازار رمزارزها شدند 
و مدل بازی آنها با مدل های 
قبلی بسیار متفاوت است؛ 

قبال این بازار در دست 
چینی ها بود و بنده احتمال 

قوی می دهم که تا 2 سال 
آینده، قیمت ها صعود عجیب 

و غریب خاصی نداشته باشد


