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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
عراق از پرداخت پول گاز ایران 

اجتناب می کند
عضو هیات مدیره اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و 
عراق گفت: عراقی ها به 
بهانه های مختلف مانند 
تحریم بودن بانک های 
ایرانی از پرداخت پول بــه ایران اجتناب می کنند. 
سید حمید حســینی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در عراق 
اظهار کرد: وقتی آمریکایی ها به یک کشور معافیت 
می دهند، مشــکلی برای پرداخت پــول ندارند. 
یعنی با اعطای معافیت حتما باید سازوکار پولی را 
نیز هماهنگ کنند و اجــازه دهند تا پول پرداخت 
شــود. پول برق را چون می توانیم در قبال آن دینار 
دریافت کنیم بهتر پرداخت کرده اند اما برای پول 
گاز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده اســت. وی افزود: 
برای آزادســازی این پول ها پیگیری هایی در حال 
انجام اســت، اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. 
آمریکایی ها مجبور شــدند صریحا اعالم کنند که 
وقتی ما معافیت داده ایم اجازه پرداخت نیز داده ایم. 

امیدواریم دیگر عراقی ها بهانه ای نداشته باشند.
    

قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ به 
دلیل شیوع کرونا تمدید می شود

ایرنا-  معاون مسکن 
وزیر راه و شهرســازی 
گفت: قراردادهای اجاره 
در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه 
پس از اعالم رسمی پایان 
کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و 
مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند. 
محمود محمودزاده درباره چگونگی اجرای مصوبه 
تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به 
دلیل شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد 
مبارزه با کرونا درباره تمدیــد قراردادهای اجاره تا 
سه ماه پس از اتمام کرونا اعالم شده است، بنابراین 
امسال هم این مصوبه اجرایی می شود. وی گفت: در 
سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعالم پایان رسمی کرونا 

در کشور،  این مصوبه مالک عمل خواهد بود.
    

یک میلیون بشکه نفت ایران پشت 
کانال سوئز

فارس- موسســه 
رهیابی نفتکش ها طی 
توئیتــی نوشــت، یک 
میلیون بشکه نفت خام 
ایران از دریای ســرخ در 
حال نزدیک شدن به کانال سوئز است. تنکر ترکرز، 
موسسه رهیابی نفتکش ها طی توئیتی نوشت، یک 
میلیون بشکه نفت خام ایران از دریای سرخ در حال 
نزدیک شدن به کانال سوئز است. این محموله بخشی 
از یک ناوگان بزرگ نفتکش هاست به مقصد بندر 
بانیاس سوریه حرکت می کنند. نخستین محموله 
حدود 3 روز دیگر به مقصد می رسد اما این به میزان 
ترافیک و شلوغی بستگی دارد. هفته گذشته کانال 
سوئز به علت به گل نشست یک کشتی غول پیکر در 
کانال سوئز به مدت حدود یک هفته مسدود شد که 
این ترافیک شدیدی در ورودی این کانال ایجاد کرد 
اما اکنون گفته می شود وضعیت این کانال به حالت 

معمول درآمده است.
    

تالش بیت کوین برای عبور از مرز 
۶۰ هزار دالر

ایسنا-  بیت کوین 
با تثبیت خود در کانال 
۵۹ هــزار دالری بــه 
دنبال عبور از مقاومت 
۶۰ هزار دالر است. انک 
جی پی مورگان با انتشــار گزارشــی با اشــاره 
به افزایش روزافــزون ســرمایه ورودی به بازار 
ارزهــای دیجیتالی پیش بینی کــرد در صورت 
کاهش نوســانات شــدید قیمتی، بیت کوین به 
زودی بتواند به رقم ۱3۰ هزار دالر برســد. این 
بانک نوســانات باالی بازار ارزهای دیجیتالی را 
بزرگ ترین مانع بر ســر ورود نهادهای بزرگ به 
این بازارها دانسته اســت.  غول های بزرگ مالی 
آمریکایی کماکان نســبت به سرمایه گذاری در 
بازار ارزهای دیجیتالی مشتاق هستند. با اعالم 
خبر احتمال ســرمایه گذاری های جدید بانک 
گلدمن ســاکس و موسســه بلک راک در بازار 
ارزهای دیجیتالی، بار دیگر اوضاع به نفع گاوهای 
بازار تغییر کرده اســت و برخــی تحلیل گران 
احتمال رسیدن بیت کوین به ۷۰ هزار دالر را طی 
روزهای آتی محتمل دانسته اند. در سه ماه اخیر 
 بیت کوین بیش از 3۰ هــزار دالر افزایش قیمت 

داشته است. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

گشــایش پنجره مذاکره بین ایران 
و آمریکا خبــر غیرمنتظره آخرین روز 
تعطیالت نوروزی امسال بود. نشست 
مجازی ایران و کشورهای اروپایی عضو 
برجام در سیزده به در ۱۴۰۰ در حالی رخ 
داد که شرکت کنندگان در این نشست 
از موفقیت آمیز بودن خبر داده وگفتند 
که ادامه نشست به صورت حضوری در 
وین و در روز سه شــنبه ۱۷ فروردین 
خواهد بود. این اتفاق موجب شــد که 
بازارهای ایران اولین روز هفته را ریزشی 

شروع کنند.
گشایش پنجره مذاکرات

خبــر نشســت مجــازی ایــران 
و کشــورهای اروپایی عضو برجام در 
حالی منتشر شد که پیش از این ایران 
نشست های جداگانه ای با روسیه و چین 

برگزار کرده و هر دو کشــور خواستار 
بازگشــت امریکا به برجام شده بودند. 
این اتفــاق پــس از آن رخ می دهد که 
ایران و چین هفته گذشــته سند 2۵ 
ساله همکاری امضا کردند و جو بایدن، 
رئیس جمهوری امریــکا اعالم کرد که 
مدت هاســت نگران امضای این سند 
بوده اســت. برخی رسانه های خارجی 
هم نوشتند که این سند می تواند نشانه 
تغییرات مهم در منطقه خاورمیانه باشد 
و قدرت را از امریکا به چین منتقل کند. 

این سند همکاری اما با مخالفت های 
زیادی از ســوی افکار عمومی در ایران 
مواجه شد و مسئوالن ایرانی در مواجهه 
با این مخالفت ها گفتند که سند 2۵ ساله 
تنها یک نقشه راه است و برای اجرا باید 
تبدیل به قرارداد شود و البته آن را ابزاری 

برای فشار به امریکا دانستند. 
برخی چهره های سیاسی هم سند 

2۵ ســاله ایران و چین را عامل تغییر 
لحن امریکا و بازگشت آن به میز مذاکره 

تلقی کردند. 
درنهایت اینکه خروجی این ماجرا 
گشایش پنجره ای برای مذاکره ایران و 
امریکاست. گرچه هم ایران و هم امریکا 
اعالم کرده اند که فعــال برنامه ای برای 
مذاکره مستقیم ندارند و ایران هم تاکید 
کرده اســت که اقدام گام به گام امریکا 
برای بازگشت به برجام را قبول ندارد و 
امریکا باید برای نشستن پای میز مذاکره 
و توقف اقدامات هسته ای ایران، تمامی 

تحریم ها را لغو کند.
ریزش بازارها با اخبار آغاز 

گفتگوهای برجامی
این اخبار اما بازارهای ایران را با شروع 
هفته ریزشــی کرد. دیروز دالر که در 
تعطیالت نوروزی تا مرز 2۶ هزار تومان 
پیشروی کرده بود ســاعاتی به کانال 

قیمت 2۴ هزار تومان برگشــت. اولین 
قیمت معامالتی دالر در بازار آزاد در بازه 
2۴ هزار و ۵۰۰ تومان تا 2۵ هزار تومان 
گزارش شد. صرافی ملی هم قیمت دالر 
را با کاهشی ۷۰۰ تومانی نسبت به روز 
پنجشنبه، 2۴ هزار و ۴۶۶ تومان برای 
فروش و 23 هــزار و ۹8۱ تومان برای 

خرید اعالم کرد.
نخســتین معامــالت دالر در بازار 
متشــکل ارزی نیز با حدود 8۰ تومان 
کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت 
روز کاری گذشته، با نرخ 2۴ هزار و ۹22 
تومان آغاز شد. نرخ اسکناس آمریکایی 
در سامانه ســنا هم از 2۵ هزار و 2۹3 
تومان در پایان روز چهارشــنبه به 2۵ 
هزار و ۱۷۱ تومان در صبح دیروز رسید.

در بازار طال هم قیمت ها ریزشــی 
بود. دیروز طالی ۱8 عیار به گرمی یک 
میلیون و ۵3 هزار تومان و ســکه طرح 
جدید به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 

کاهش داشت. 
این در حالی اســت که  در بازار روز 
پنجشنبه هر گرم طالی ۱8 عیار، یک 
میلیون و ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت 
داشــت. همچنین قیمت سکه طرح 
جدید ۱۱ میلیون و 22۰ هزار تومان بود.

در بازار ســرمایه هم شــاخص کل 
دوباره ریزش را تجربه کرد و با افت بیشتر 
از ۱۱ هزار واحد به ارتفاع یک میلیون و 

282 هزار واحد رسید. 
بســیاری از تحلیلگران این بازارها، 
ریزش قیمت را ناشــی از هیجان اعالم 
خبر مذاکره ایــران و امریکا و البته این 
روند را موقت دانســتند. آنها معتقدند 
حتی این کاهش نیز با انتظارات شکل 
گرفته در زمستان سال گذشته چندان 
هماهنگ نیست چرا که برخی معتقد 
بودند قیمت ارز به کمتر از 2۰ هزار تومان 

خواهد رسید، اما در بلند مدت چه اتفاقی 
می افتد؟

شیر فلکه ارزی باز نمی شود!
گرچه گشایش پنجره مذاکره بین 
ایران و امریکا اتفاق خوبی است و علی 
اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
در یک نشست خبری در فضای مجازی 
از گشایش های بیشتر در روزهای آینده 
می گوید اما شرکت کنندگان اروپایی 
این نشست و البته مقامات امریکا ادامه 

این مسیر را دشوار و پیچیده می دانند.
به ویــژه اینکه نمایندگان ســنای 
امریکا و دیگر کشورها بر توافقی پایدارتر 
و کامل تر از برجام تاکید دارند. توافقی 
که سیاســت های منطقــه ای ایران را 
تحت الشعاع قرار می دهد و طبیعی است 

که پذیرش آن برای ایران دشوار است. 
از آن سمت تحلیلگران اقتصادی هم 
اعتقاد دارند که حتی در خوشبینانه ترین 
حالت یعنی بازگشت امریکا به برجام 
و رفع تمام تحریم ها اقتصاد کشــور به 
ســرعت ترمیم نمی شــود و تغییرات 
شاخص ها دربازار کوتاه مدت و هیجانی 
خواهد بود.  داوود ســوری، اقتصاددان 
درباره چشم انداز آینده مذاکرات ایران 
و امریکا و تاثیر آن بر اقتصاد در رشــته 
توییتی نوشته است که تا دو ماه آینده 
نتایجی از گفتگوهای برجامی به دست 
می آید اما شیر فلکه ارزی به اندازه قبل 
از تحریم باز نخواهد شــد تا دولت های 
بعدی آزادی عمل بیشتری از خرید دارو 

و غذا داشته باشند.
این اقتصــاددان همچنین تاکید 
کرده است که با تسهیل شرایط تحریم 
تقاضاهای خفته ارزی بیدار می شود و 
فشار نقدینگی و تورم همچنان بر گرده 

ریال سنگینی می کند و چه بسا بیشتر!
او در ادامه نوشته اســت که انتظار 

تغییر شگرف و کاهش ماندگار نرخ ارز 
سرابی بیش نیست.

سایر اقتصاددانان هم با اشاره به رشد 
هولناک نقدینگی و آثار مخرب جهش 
نرخ تورم و گســترش فقر و همچنین 
خروج سرمایه از کشــور معتقدند که 
بازگشت احتمالی امریکا به برجام یک 
پروسه کوتاه مدت نخواهد بود و مانند 
برجام و حتی دشوارتر از آن زمان زیادی 

به مذاکره می گذرد.
گذشته از این ترمیم کاهش و یا ثبات 
قیمت نیازمند تقویت ارزش ریال است 
که با افزایش تولیــد ناخالص داخلی و 
رشد سرمایه گذاری در کشور و همچنین 
مهار تورم اتفاق می افتد که این پروسه 
نیز فرآیندی زمان بر و طوالنی اســت و 
بنابراین با بازگشت احتمالی امریکا به 
برجام نباید منتظر معجزه در اقتصاد، آن 

هم حداقل در کوتاه مدت ماند. 
هرچند که ادامه تحریم و وضعیت 
فعلی هم به شــدت خطرناک است و 
می تواند کشــور را در ورطه ونزوئالیی 

شدن بیندازد. 

تاثیر شروع مذاکرات برجامی بر آینده اقتصاد ایران

ریزش بازارها در کوتاه مدت؛ ماندگاری بحران در بلندمدت
بسیاری از تحلیلگران 
بازارها، ریزش قیمت را 

ناشی از هیجان اعالم خبر 
مذاکره ایران و امریکا و البته 

موقت می دانند و حتی این 
کاهش را نیز با انتظارات 
شکل گرفته در زمستان 

سال گذشته چندان 
هماهنگ نمی بینند، چراکه 

برخی معتقد بودند قیمت 
ارز به کمتر از 2۰ هزار تومان 

خواهد رسید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ســند همکاری های جامع ایران و چین 
نه تنها به محدودیت اینترنت در کشور منجر نخواهد شد، بلکه توسعه در این زمینه 

را رقم خواهد زد.
به گزارش ایرنا، یکی از مسائلی که این روزها مردم زیاد درباره آن صحبت می کنند، 
موضوع سند همکاری های جامع ایران و چین است. یکی از محورهای مهم کاربران 
فضای مجازی این است که آیا این ســند محدودیت در اینترنت را به دنبال خواهد 

داشت یا نه؟
»محمدجواد آذری جهرمی«، درباره این که ســند همکاری های جامع ایران و 

چین، منجر به محدودیت اینترنت در کشور خواهد شد، گفت: در تفاهم نامه چنین 
چیزی وجود ندارد. همواره یکی از حوزه های تجاری بین ایران و چین مربوط به فناوری 
اطالعات است و شرکت های چینی یکی از مجموعه های پیشرو در عرصه تکنولوژی های 
ارتباطی هستند. وی افزود: بیشترین همکاری های چین و ایران در حوزه ارتباطات است. 
البته برعکس محصوالت ارتباطات و حوزه زیرساخت های اساسی، هنوز محصوالت 

چینی در حوزه فناوری اطالعات در ایران جا نیفتاده اند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در دو دوره، سنگنین ترین تحریم های ظالمانه علیه 
ایران انجام شد، شرکت های اروپایی ارتباطات خود را با ایران محدود کردند هر چند 

فناوری اطالعات و به ویژه ارتباطات جزو حوزه های تحریم نبود اما مشکالتی به وجود 
آمد. در آن شرایط اما شرکت های چینی ارتباطات خود را با شرکت های ایرانی حفظ 
کردند و پشتیبانی خوبی ارائه دادند. وزیر ارتباطات تصریح کرد: در تمام دنیا و در حوزه 
ارتباطات زیرساختی و فناوری های نیمه هادی، یک اتفاق مهم رخ داده است، درگذشته 
تمامی وابستگی ها در این بخش به آمریکا بود اما اکنون چین به سطحی از تکنولوژی 
رسیده که تمام قطعاتی که در حوزه تکنولوژی مورد نیاز است را خودش تولید می کند 

و از محصوالت کمپانی های آمریکایی بی نیاز شده است.
وی ادامه داد: دعوای بسیار بزرگی در دوره ریاست جمهوری ترامپ شکل گرفت 
که مربوط به حوزه نسل پنجم ارتباطات ۵Gبود. جنجال دیگر نیز حضور چینی ها 
در بازارهای جهانی بود که استقالل آن ها عمال حکمرانی آمریکا در عرصه ارتباطات 
را از بین برد و شرکت های چینی در یافتن بازارهای جدید و اداره کردن بازار خودشان 

توانمند شدند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

همکاری ایران و چین به محدودیت اینترنت منجر نمی شود

خبر

خبر

عضو انجمن زنجیره های تولید مرغ گوشتی کشور با تاکید بر 
اینکه گوشت مرغ بیش از نیاز بازار در حال تولید است، گفت: فروش 
گوشت مرغ در بازار به دست دالالن افتاده و همچنان در کوچه و 

پس کوچه ها معامله می شود.
»مجتبی رسولی« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا درباره وضعیت بازار گوشت مرغ، افزود: اکنون بخش عمده 
گوشت مرغ تولیدی کشور توسط زنجیره های تولید در میادین 
میوه و تره بار کشــور توزیع می شود و کمبودی در این خصوص 

وجود ندارد.
وی اظهارداشت: بخشی از کمبود گوشت مرغ در بازار به دلیل 
تعطیلی ایام نوروز و محدودیت در تردد است که انتظار می رود با 

اتمام تعطیالت، مشکل بازار گوشت مرغ برطرف شود.

مدیرعامل یکی از بزرگترین زنجیره های تولید گوشت مرغ در 
استان گیالن تصریح کرد: بخشی از کمبود گوشت مرغ در بازار به 
دلیل نوسان نرخ ارز و قاچاق این کاالست که تا حدودی در عرضه 
این محصول در بازار داخلی تاثیر داشته است به طوری که اکنون 
جوجه یکروزه، نهاده ها، تخم مرغ نطفه دار و حتی گوشت مرغ با 

نرخ های مصوب، قاچاق و از کشور خارج می شود.
رسولی گفت: همچنین بخشی از گوشت مرغ تولیدی کشور 
با نرخ های مصوب به جای ورود در میدان بهمن در کوچه و پس 
کوچه ها توســط دالالن و ســودجویان معامله می شود که در 
سردخانه ها احتکار و یا با قیمت های چند برابری به فروش می 
رسد که همین امر باعث شده که در خرده فروشی ها نرخ مرغ بیش 

از 38 تا ۴۰ هزارتومان باشد.

عضو انجمن زنجیره های تولید مرغ گوشتی کشور، تشدید 
نظارت بر ســطح خرده فروشی های عرضه گوشــت مرغ را از 
دستگاه های نظارتی خواستار شد و افزود: الزم است یارانه گوشت 
مرغ به مصرف کنندگان داده شود. به گفته وی، گوشت مرغ در 
میدان بهمن با عرضه و تقاضا انجام شــود تا جلوی سودجویی 
برخی گرفته شــود. رســولی ادامه داد: اکنون قیمت مصوب 
تعیین شــده برای مرغ زنده به مبلغ ۱۷ هزارو ۱۰۰ تومان نرخ 
مناسبی است که هزینه های تولید را پاسخ می دهد. وی با بیان 
اینکه گوشت مرغ نیازمند حفظ زنجیره سرما است و از کشتارگاه 
تا مصرف کننده باید در دمای مناســب نگهداری و عرضه شود، 
گفت: با توجه به شــرایط دالل بازی و معامله های زیرزمینی، 
 ممکن است مشکالت بهداشــتی در چرخه عرضه آن رخ دهد.
مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده مرغ گوشتی براین باور 
است که در صورت کاهش تشدید نظارت ها و افزایش عرضه به بازار، 

قیمت گوشت مرغ در بازار متعادل خواهد شد
وی با بیان اینکه اکنون مرغ توسط ۱۷۰ مرغدار این زنجیره 

تولید، خریداری و به بازار عرضه می شود، گفت: این زنجیره به ازای 
قرار دادن نهاده و جوجه یکروزه در اختیار تولیدکنندگان، مرغ را 

خریداری، کشتار  و به بازار استان گیالن و تهران عرضه می کند.
به تازگی براساس تصمیم قرارگاه ســاماندهی مرغ کشور، 
قیمت مصوب مرغ زنده کیلویی ۱۷ هزار و  ۱۰۰ تومان و گوشت 
مرغ گرم برای مصرف کنندگان 2۴ هــزار و ۹۰۰ تومان تعیین 

شده است.

ســخنگوی اجرای قانون جدید چک با اعالم 
اینکه چک های جدید از ابتدای فروردین امسال 
توزیع شده اند، گفت: گیرنده چک هرگز چک ثبت 
نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک 

قابلیت نقدشوندگی ندارد. 
به گزارش توسعه ایرانی، »آمنه نادعلیزاده« با 
تشریح آخرین تغییرات فرآیند صدور، دریافت و 
انتقال چک بر اساس قانون جدید چک، افزود: قانون 

جدید چک مشمول چک های بنفش رنگ جدید 
می شــود که دارای عبارت »کارسازی این چک 
منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه 
صیاد است« اســت. وی اظهار داشت: چک های 
جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده اند و 
فرآیند تبادل آنها با چک های قبلی متفاوت است، 
به گونه ای که صادرکننده باید مشــخصات چک 
همچون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود 

را در سامانه صیاد ثبت کند. نادعلیزاده تاکید کرد: 
گیرنده چک هرگز نباید چک ثبت نشده در سامانه 
صیاد را دریافت کند زیرا قابلیت نقد شــوندگی 
ندارد، همچنین گیرنده چک هم باید به ســامانه 
مربوطه مراجعه کند، استعالم بگیرد و اطالعات 
درج شده بر چک و در ســامانه صیاد را چک کند. 
به گفته وی، قانون جدید چک به اجرای مقررات 
موجود در قانون مبارزه با پول شــویی کمک و از 

جعل چک جلوگیری می کند.  سخنگوی اجرای 
قانون جدید چک ادامه داد: چک های قبلی به روال 
گذشته پذیرش و پردازش می شوند اما چک های 
جدید در وجه حامل صادر نمی شــوند و از طریق 
سامانه صیاد نقل و انتقال داده می شوند. نادعلیزاده 
خاطرنشان کرد: چک های قدیمی اکنون کارسازی 

می شوند، اما این روند دائمی نیست و بانک مرکزی 
در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری می کند.  
قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای 
آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ سازی در زمینه قانون 
چک و کاهش چالش های پیش روی کسب وکارها، 
به صورت مرحله ای و به تدریج اجرایی می شــود. 
در این زمینه مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی اعالم کرده است: تعیین صحت و سالمت 
چک از مزایای قانون جدید محســوب می شود و 
ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به 
مردم می دهد تا از تعداد و مبلغ چک های برگشتی 

صادرکننده اطالع دقیق پیدا کنند.

یک اتفاق عجیب:

 معامله مرغ توسط دالالن در کوچه پس کوچه ها

هشدار یک مقام بانک مرکزی: 

 چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنید


