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اخبار

بورس سبزپوش شد

روند حرکت بازار س��رمایه دیروز سرانجام صعودی
ش��د و ش��اخص کل توانست  ۲۱هزار واحد افزایش
یابد اما همچنان در کانال یک میلیون و  ۴۰۰هزار
واحد باقی ماند.به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس
با  ۲۱هزار و  ۷۳۰واحد افزایش رقم یک میلیون و
 ۴۹۶هزار واحد را ثبت کرد .ش��اخص کل با معیار
ه��م وزن ه��م  ۷۹۱۰واح��د افزایش یافت و به رقم
 ۴۵۱هزار و  ۹۱۳واحد رسید.معامله گران این بازار
 ۹۴۱هزار معامله به ارزش  ۶۱هزار و  ۱۸۳میلیارد
ریال انجام دادند.به طور کلی  ۳۰۶نماد مثبت و ۹۳
نماد بورس��ی منفی بودند که از میان آنها گس��ترش
نفت و گاز پارسیان ،پتروشیمی نوری ،فوالد مبارکه
اصفهان ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،پاالیش
نفت بندرعباس و بانک ملت نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن
سوی بازار سرمایه ،شاخص کل فرابورس توانست با
 ۱۱۵واحد افزایش رقم  ۲۲هزار و  ۲۴۵واحد را ثبت
کند.معامله گران این بازار  ۶۷۷هزار معامله به ارزش
 ۱۰۷هزار و  ۴۹۰میلیارد ریال انجام دادند.

جزئیات کامل درآمدهای مالیاتی
در دو ماهه ابتدایی امسال

بیش��ترین درصد تحق��ق درآمدهای مالیاتی در دو
ماهه ابتدایی امس��ال ،مربوط به عوارض خروج از
کش��ور و کمترین تحقق مربوط به مالیات خانه ها
و خودروه��ای لوک��س و مالیات بر خانه های خالی
است.به گزارش فارس ،مجموع درآمدهای وصولی
مالیاتی در دو ماه ابتدایی امس��ال نس��بت به دوره
مش��ابه سال گذش��ته با رشدی معادل  98درصد از
مبل��غ  198ه��زار و  168میلی��ارد ریال به مبلغ 392
هزار و  635میلیون ریال افزایش یافته است .میزان
وصولی درآمدهای مالیاتی طی دوره زمانی مذکور
 87درصد از درآمد پیش بینی شده در بودجه مصوب
س��ال  1400محقق گردیده و ش��امل  85درصد در
بخش مالیاتهای مس��تقیم و  90درصد در بخش
مالیاتهای غیر مستقیم است.مالیاتهای مستقیم
و غیرمستقیم در سال  1400به ترتیب  53درصد و
 47درص��د از مجم��وع درآمدهای مالیاتی را به خود
اختصاص می دهند.

تکمیل تیم اقتصادی دولت
از انتظارات مجلس است

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسالمی
تکمیل تیم اقتصادی دولت به ویژه در بانک مرکزی
را از موارد مورد انتظار نمایندگان عنوان کرد.
به گزارش ایرنا« ،کیوان مرادیان کوچکس��رائی»
در نشس��ت علن��ی در تذکر ش��فاهی ب��ا قدردانی از
رییسجمهوری در زمینه سفر به استانها و مدیریت
کرونا ،گفت :یکی از تذکرات جدی که به دولت دارم
این است که چرا ترمیم کابینه تا این اندازه به تاخیر
افتاده است ،همچنان که در بعضی حوزهها از جمله
محیط زیس��ت نزدیک به یک ماه و نیم اس��ت که
رها شده و این در حالی است که انتظار میرفت به
سرعت این بخش مدیریت شده به ویژه اینکه قرار
ب��ود از چهرهه��ای مطرح چون یکی از زنان نماینده
م��ورد حمایت مجلس اس��تفاده ش��ود .بنابراین از
رییسجمه��وری م��ی خواهیم که این موضوع را با
سرعت بیشتری دنبال کند.
نماینده مردم قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و
س��وادکوه شمالی در مجلس یازدهم افزود :تکمیل
تیم اقتصادی دولت به ویژه در مورد بانک مرکزی
یکی از موارد مورد انتظار مجلس اس��ت ،همچنین
انتظار داریم وزرا به سرعت در مورد بدنه وزارتخانه
تصمیم بگیرند و اگر قرار است مدیری بماند ،اعالم
کنن��د و اگر قرار اس��ت جابجای��ی صورت گیرد ،به
سرعت انجام شود.
مرادیان خاطرنش��ان کرد :متاس��فانه در بسیاری از
مجموعهها ،بالتکلیفی در این زمینه حاکم اس��ت
که این واقعا به کش��ور آس��یب می رس��اند چرا که
یک روز هم نباید برای خدمتگذاری به مردم بدون
نتیجه باقی بماند ،بنابراین از رییس جمهوری تقاضا
داری��م به وزرای��ی که از مجلس رأی اعتماد گرفته
اند ،آزادی عمل داده شود.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس تصریح کرد :یکی
دیگر از مواردی که باید از س��وی دولت مورد توجه
قرار گیرد ،تعیین تکلیف وضعیت استانداران است،
چ��را که در ش��رایط کنونی بس��یاری از اس��تانها
بالتکلیف رها ش��ده و مردم با مش��کل مواجهند،
بنابراین اگر قرار اس��ت در این باره تصمیم بگیرند،
با سرعت و دقت بیشتری انجام شود
همچنین در این نشس��ت علیرضا س��لیمی با استناد
به اصل  ۱۲۱قانون اساسی ،گفت :چرا رییس دولت
قب��ل لغو س��ند  ۲۰۳۰را اب�لاغ نکرد؟ امیدوارم قوه
قضاییه به موضوع ورود کند.

آمارصحیح

خــبرویـژه
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اخبار

میتواندجلوی

انحرافاترابگیرد

«اسکناس» بررسی کرد

راهکارهای تعدیل انتظارات تورمی

گروه اقتصاد کالن:یکی از مهمترین مولفه ها
برای کاهش انتظهارات تورمی در بین مردم و
فعاالناقتصادی،تکمیلکابینهوتیماقتصادی
دولتوهمچنینانجامکارهاییاستکهمیتواند
به مردم درباره بهبود وضعیت کش��ور اطمینار
خاطر بدهد.به گزارش«اس��کناس»،برهمین
اس��اس کارشناس��ان اقتصادی اعتق��اد دارند
هرچن��د انجام جراحی اقتص��ادی برای برون
رفت از بحران فعلی یک امر ضروری است،اما
سیاس��تگذار میتواند با جلوگیری از خطاهای
گذش��ته،جامعه را از تنش ذهنی دور کند چرا
که این روزها بسیاری از گرانیها ناشی از عدم
اطمینان نس��بت به وضعیت آینده است.برای
مثال،در ش��رایطی که نرخ ارز دس��ت کم طی
امسال افزایش چشمگیری نداشته،با این حال
بسیاری از کاالهایی که وارداتی هستند و حتی
کاالهایتولیدداخلبهشکلتعجببرانگیزی
در حال رکوردشکنی قیمتی هستند.

عوامل مهم بیثباتی اقتصاد ایران


دراینزمینه،حس��ینجوش��قانیکارش��ناس
اقتص��ادی معتق��د اس��ت:نرخ ت��ورم یکی از
مهمترین ش��اخصهای اقتصاد کالن اس��ت
ک��ه عدم سیاس��تگذاری صحی��ح در ارتباط با
آن میتوان��د س��ایر متغیرهای کالن از جمله
رش��د اقتصادی ،بی��کاری ،توزیع درآمد و…
را تح��ت تاثیر ق��رار دهد.بیثباتی تورم نهتنها
باعث کاهش اعتبار سیاس��تگذاران اقتصادی
میشود،بلکهمیتواندموجببیثباتیسیاسی
نیز بش��ود.تورم در اقتصاد ایران معلول شرایط
و عوامل متفاوتی اس��ت که رش��د نقدینگی،
انتظ��ارات تورمی و عدم تعادلهای اقتصادی
و س��اختار بودج��ه دول��ت از عوامل موثر بر آن
است .انتظارات تورمی بهعنوان یکی از عوامل
موثر بر شکلگیری تورم نقش تعیینکنندهای
در سیاس��تگذاری اقتصادی میتواند ایفا کند.
تصمیمس��ازی و تصمیمگی��ری در ارتب��اط با
موضوعاتی همچون مصرف ،پسانداز ،تولید،
س��رمایهگذاری ،انتخاب س��بد بهینه دارایی،
دس��تمزدها ،نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت
تاثیرانتظاراتتورمیشکلمیگیرند.انتظارات
نقش تعیینکنندهای در تئوریهای اقتصادی

ب��ازی میکن��د .اگر فعاالن اقتصادی مطمئن
نباش��ند که بانک مرکزی ،تورم پایینتر را به
ت��ورم باالتر ترجی��ح میدهد ،انتظارات درباره
اقدامات سیاس��تی آینده و تورم آینده به شدت
نس��بت به هدف تورم بانک مرکزی حس��اس
میشود و بنابراین ،منتج به بیثباتی در اقتصاد
خواهد ش��د.البته در این میان عوامل بیرونی
یعنیعواملیمانندتحریمهانیزدرشکلگیری
انتظارات تورمی تاثیرگذار هستند.

نقش دولت در ایجاد ثبات اقتصادی


علی قنبری (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس) در خصوص اقداماتی
که دولت باید برای بهبود وضعیت مردم انجام
دهد ،گفت :دولت باید سعی کند شرایط کشور
را از حال��ت بحران��ی به حالت عادی درآورد و
ثب��ات و امنی��ت ایجاد کند .برقراری ارتباط با
دنیا و بهبود روابط با کشورهای منطقه موضوع
بسیار مهمی است که دولت باید برای خروج
از ای��ن وضعی��ت ،در این مس��یر قدم بردارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید
برل��زوم تعام��ل با دنیا گفت :در کنار تغییراتی
که باید در سیاست خارجهمان داشته باشیم،
میبایس��ت به فراهم کردم زمینهی مناسب
ب��رای س��رمایهگذاری و افزایش تولید توجه
کنیم .همچنین کنترل نقدینگی هم باید مورد
توجه تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد .قنبری

در ادامه به لزوم افزایش تولید در کشور اشاره
کرد و گفت :باید از راه افزایش تولید و اشتغال
درآمد مردم را افزایش دهیم چراکه وضعیت
در حال حاضر برای مردم بس��یار سخت شده
و باید اقدامی اساس��ی در این زمینه صورت
بگی��رد .یکی دیگ��ر از موضوعات تعادل بین
عرضه و تقاضا در بازار اس��ت که دولت باید
سعی کند عرضه را مقابل تقاضا تقویت کند.
این اس��تاد دانش��گاه گفت :بهب��ود وضعیت
معیش��تی م��ردم و انج��ام اقدامات مناس��ب
برای کاهش نرخ تورم بستگی به دولت دارد
ک��ه بخواهد در این مس��یر ق��دم بردارد یا نه؛
همانط��ور که گفتم اگر تش��نجزدایی صورت
بگیرد و دولت برای س��رمایهگذاری و رش��د
و تولی��د و البته کنترل نقدینگی اولویت قائل
ش��ود م��ا میتوانیم به خ��روج از این وضعیت
امیدوار باش��یم در غیر اینصورت مسلم است
که نمیتوانیم مس��یر روش��نی پیش رویمان
متصور ش��ویم .دول��ت درواقع باید برای حل
این مشکالت برنامه کوتاه مدت ،میان مدت
و بلندمدت داشته باشد تا از این وضعیت خارج
ش��ویم و به سمت توسعه حرکت کنیم .عضو
هیئ��ت علمی گروه اقتصاد دانش��گاه تربیت
مدرس به وضعیت دشوار معیشتی مردم اشاره
کرد و گفت :س��فرهی مردم در این چند س��ال
بس��یار کوچک ش��ده است و بسیاری از مردم

حتی توان تامین نیازهای اولیهی خود را هم
ندارند ،بنابراین دولت باید نیاز اساس��ی مردم
را تامین کند .با توجه به شرایط موجود ،مردم
باید بتوانند از حداقلها برخوردار باشند و این
تامین حداقلها از وظایف دولت است .قنبری
در ادام��ه با اش��اره ب��ه صحبتهایش در مورد
قدرت گرفت��ن بخش خصوصی ،تاکید کرد:
البته بخش خصوصیای که مدنظر من است و
معتقدم برای تحقق اهداف اقتصادی و رشد و
رونق اقتصادی به آن نیاز داریم ،بخشی است
که خود ساخته باشد و نه دولت ساخته؛ بخش
خصوص��ی باید بتواند از اس��تقالل برخوردار
باش��د .آنچه امروز م��ا میبینیم با آنچه واقعا
باید باش��د متفاوت اس��ت .دولت باید زمینه را
ب��رای ورود و رقاب��ت بخش خصوصی واقعی
فراه��م کند .عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد :در واقع وقتی
از افزایش تولید و س��رمایهگذاری به دس��ت
بخش خصوصی صحبت میکنم و میگویم
ب��ا رونق ای��ن بخش میت��وان فرصتهای
ش��غلی بس��یاری ایجاد کرد ،در مورد بخش
خصوصی با این ویژگیهایی که عرض کردم
میگویم و نه آن بخش وابستهای که با رانت
به وجود آمده استو هیچ استقاللی ندارد .وی
همچنین به تاکید دولت س��یزدهم بر مبارزه
با فس��اد اش��اره کرد و گفت :بخش��ی از این
فس��ادی که از آن صحبت میش��ود در همین
نهادهای رس��می و دولتی اس��ت .دولت باید
مبارزه با فس��اد را از درون خود ش��روع کند.
دولت باید مس��یرهای فسادزار را مسدود کند
تا فس��اد اقتصادی هم از بین برود .قنبری در
پایان بار دیگر بر وضعیت معیش��تی مردم و
اوضاع سختی که برآنها میگذرد اشاره کرد
و گفت :ادامهی این وضعیت باعث میش��ود
داشتن
امید و ایمان مردم برای بهبود اوضاع و
ِ
فردای��ی بهت��ر روز ب��ه روز کاهش پیدا کند و
این خود س��بب کاهش س��رمایهی اجتماعی
میش��ود .از اینرو دولت باید حتما به بهبود
وضعیت معیش��ت مردم توجهی جدی داشته
باش��د در غی��ر این ص��ورت ادامهی کار برای
دولت بسیار سخت خواهد شد.

بورسکاال؛بهترینمکانیزمبرایعرضهوتقاضا

گ�روه اقتص�اد کالن:بورس کاال بهترین مکانیزم
ب��رای عرض��ه و تقاضا اس��ت و راه��ی جز تعیین
قیم��ت ه��ا از طریق این بازار وجود ندارد .به نقل
از بازار سرمایه ایران ،محمدعلی دهقان دهنوی
در حاشیه مراسم واکسیناسیون نهادهای مالی در
جم��ع خبرن��گاران به تبعات اعمال قیمت گذاری
دس��توری در بورس کاال اش��اره کرد و افزود :در
م��اده  ١٨قان��ون ابزارها که ج��زو قوانین مصوب
مجلس است ،به صراحت اعالم شده است که اگر
کاالیی وارد بورس کاال شد ،دیگر در آن کاال نباید
اجازه وضع هیچ نوع دخالتی اعم از قیمتگذاری،
س��همیهبندی و منع صادراتی وجود داشته باشد.
وی اظهار داش��ت :موضوع کامال روش��ن است،
کاالهایی که در بورس کاال عرضه می شوند ،به

هیچ عنوان امکان قیمت گذاری برای آنها وجود
ن��دارد و م��ا هم چنین اجازه ای را به کس��ی نمی
دهیم .دهقان دهنوی ادامه داد :مسووالن مربوطه
از جمله مس��ووالن وزارت صمت به صراحت در
حوزه ستاد تنظیم بازار اعالم کرده اند که هدف آنها
عرضه محصوالت در بورس کاال است و مکانیزم
عرضه و تقاضا را برای قیمت گذاری قبول دارند.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان
کرد :تالش آنها این است تا از بستر موجود برای
ش��فاف س��ازی ،روان شدن تجارت و نیز افزایش
کارایی معامالت اس��تفاده کنند؛ بنابراین به نظر
نمی رس��د نگرانی بابت قیمت گذاری دس��توری
در این حوزه وجود داش��ته باش��د .وی در پاس��خ
به س��والی مربوط به اینکه س��ازمان بورس برای
س��اماندهی به این وضعیت اقدامی را در دس��تور
کار دارد یا خیر؟ گفت :زمانی که قیمت س��یمان
در کش��ور به دلیل قطعی برق به ش��دت افزایش
پیدا کرد ،بورس کاال توانس��ت ساماندهی و نظام
بخش��ی ای��ن کاال را انج��ام دهد .دهقان دهنوی

افزود :بورس کاال محصول سیمان را که در بازار
با کمبود مواجه شده بود به نحو درستی در کشور
توزی��ع کرد؛ بنابراین مکانیزم فعالیت این بازار در
کشور ثابت شده است.

آخری�ن وضعی�ت نماده�ای متوق�ف ش�ده

شرکت های سرمایه گذاری استانی

وی در ادامه درباره علت توقف نماد شرکت های
س��رمایه گذاری اس��تانی و برنامه های س��ازمان
بورس برای س��امان بخش��یدن به وضعیت این
ش��رکت ها اش��اره کرد و افزود :فعالیت ش��رکت
های س��رمایه گذاری همچون دیگر ش��رکت ها
اس��ت؛ بنابراین مش��مول هم��ه قوانین نظارتی
س��ازمان بورس هس��تند .دکت��ر دهقان دهنوی
گفت :برخی از این شرکتها عالوه بر عدم ارائه
صورت های مالی از انتشار گزارش ها خودداری
کرده اند؛ بنابراین کس��انی که در این ش��رکت ها
حضور دارند همکاری الزم را نداش��ته اند و طبق
ضوابط نماد آنها متوقف شده است .افزایش نقش
پررن��گ تعاون��ی ها در بازار س��رمایه وی در ادامه

به افزایش نقش تعاونی ها در بازار سرمایه اشاره
کرد و گفت :توس��عه نقش تعاونی ها در کش��ور
از اهمی��ت زی��ادی برخوردار اس��ت ،اما باید توجه
داشت که مفهوم تعاون در تعاونی ها برقرار باشد
و مشارکت همه مردم برای تعیین سرنوشت منافع
خود در قالب یک ش��رکت تعاونی رخ دهد تا این
موضوع تحقق پیدا کند.

آخرین وضعیت انتخابات هیات مدیره سهام

عدالت

دهقان دهنوی به آخرین وضعیت انتخابات هیات
مدیره س��هام عدالت اش��اره کرد و افزود :اکنون
فرایند انتخابات هیات مدیره سهام عدالت به دلیل
وجود برخی از مالحظات در مراجع نظارتی متوقف
است .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان
گفت :در این میان جلساتی را به عنوان کمیسیون
تخصصی ش��ورای عالی بورس برگزار کردیم تا
صحبت ها ش��نیده و ابهامات رفع ش��ود تا بعد از
آن ،انتخابات برگزار ش��ده و زمینه تعیین تکلیف
وضعیت شرکت ها مشخص شود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مطرح کرد

اصالح پارادایم نظام مجوزدهی با تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار
گروهاقتصادکالن:رئیسمرکزملیمطالعاتپایش
و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اینکه یکی از
موانع جدی که سر راه سرمایهگذاران است موضوع
مجوزهااست،ازتصویبطرحمجلسبرایتسهیل
صدور مجوزهای کس��ب و کار که منجر به تغییر
پارادایم نظام مجوزدهی خواهد شد ،حمایت کرد.
عل��ی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و
بهبودمحیطکسبوکاروزارتاقتصاددرگفتوگو
با فارس با اش��اره به نقش مهم س��هولت اعطای
مجوزها در رونق فضای کسب و کار کشور گفت:
در چند سال گذشته در کشور عم ً
ال نرخ استهالک
از نرخ سرمایهگذاری پیشی گرفته است .دلیل آن
همایناس��تکهدر ۵س��الاخیرس��رمایهگذاری

جدی��د یا اتفاق نیفت��اده یا خیلی کمتر اتفاق افتاده
اس��ت.وی ادامه داد :یکی از موانع جدی که س��ر
راه سرمایهگذاران است موضوع مجوزها است .به
طور مثال اگر ش��ما بخواهید امروز یک کس��ب و
کاری رو با سرمایه اولیه  ۲میلیارد تومان راهاندازی
کنید ۲ ،سال درگیر فرآیند اخذ مجوز کسب و کار
مورد نظرتان میش��وید و قطع ًا دو س��ال آینده با 2
میلیارد دیگر نمیتوان سرمایهگذاری  ۲سال پیش
راانج��امداد.رئی��سمرک��زملیمطالعاتپایشو
بهبود محیط کسب و کار ضمن حمایت از تصویب
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت:
در این طرح قاعده بر این اس��ت که پارادایم نظام
مجوزدهی عوض بشود نه اینکه اصالحات جزیی

در آن انجام بشود .االن زمان آن فرا رسیده که تا حد
زیادی به سرمایهگذاران و کسانی که میخواهند
کس��ب و کاری راهاندازی کنند ،اعتماد کرده و از
سرمایهگذاران درخواست شود که خود اعالم کنند
که اس��تانداردهای مورد نیاز برای راهاندازی یک
کسب و کار را رعایت میکنند .بعد از این اعالم از
سوی سرمایهگذار و راهاندازی کسب و کار ،مرجع
ص��دورمج��وزنیزنظارتپس��ینیراانجامخواهد
داد.فیروزی با اش��اره به لزوم راهاندازی بی کم و
کاست درگاه ملی مجوزهای کشور گفت :متاسفانه
در کشور مجوزها نه در مناطق بلکه بین آدمها به
ط��ورعادالن��هتوزیعنمیش��ود.اینطرحعم ً
البا
تأکید بر درگاه ملی مجوزهای کشور و اختصاص

کد یکتابرایهر مجوزوایجادشفافیت،اینمعضل
را نیزحل میکند .بخشدیگرطرح به شفافسازی
بخش��نامهها،مقرراتودس��تورالعملهاییکهدر
مراکز صدور مجوز صادر میشود اختصاص داشته
ک��هدغدغ��هاصلیآنپیشبینیپذیرکردنآینده
ب��رای فعالین اقتصادی اس��ت.وی در پایان تاکید
ک��رد:بخ��شآخرطرحمجل��سبهرفعانحصاراز
مجوزهاییمثل مجوزپروانهیوکالت،سردفتری،
و کارشناس رسمی دادگستری اختصاص دارد.

خبرهای بد برای ارزهای دیجیتالی:
این بار هند و کره جنوبی!

انتشار اخبار جدید از سختگیری های بیشتر هند و
کره جنوبی روی معامالت ارزهای دیجیتالی باعث
ریزش قیمت آن ها ش��د.به نقل از سیانبیس��ی،
دولت هند که پیش از این به دلیل مخالفت داخلی
از ط��رح ممنوعی��ت فعالیت های مرتبط با رمزارزها
عقب نشینی کرده بود ،در حال آماده سازی طرحی
است که در صورت تصویب ،خرید و فروش ارزهای
دیجیتال��ی را مش��مول دریاف��ت مالی��ات می کند.
احتماال ممنوعیت ارزهای دیجیتالی خصوصی نیز
بخشی از الیحه خواهد بود .در کره جنوبی ،احتمال
تعطیلی دو س��وم صرافی های ارایه دهنده خدمات
ارزهای دیجیتالی در این کش��ور باال گرفته اس��ت.
دول��ت چی��ن با صدور بیانیه جدی��دی به مردم این
کشور هشدار داد در توکن های غیر مثلی (یا همان
ان اف تی) سرمایه گذاری نکنند چرا که قیمت آن
ه��ا حب��اب اس��ت و از دیدگاه مال��ی ،این دارایی ها
دارای ارزش خیلی کمتر از چیزی هستند که اکنون
قیمت گذاری می ش��وند .وانگ جونهی -خبرنگار
روزنامه س��اوث چاینا مورنینگ پس��ت -در مطلبی
نوشت :وقتی که هیجان بازارها تخلیه شود ،ارزش
ای��ن ان اف ت��ی ها به می��زان قابل توجهی کاهش
پیدا خواهد کرد.

رشد چشمگیر ارزش یوان چین

بان��ک مرک��زی چین ( )PBCاع�لام کرد که نرخ
مبادله ارز این کشور یعنی یوان در برابر دالر آمریکا
به حداکثر میزان س��طح خود از اواس��ط ماه ژوئن
رسیده است.به نقل از راشاتودی ،بانک مرکزی چین
( )PBCروز دوش��نبه اعالم کرد که نرخ مبادله ارز
این کشور یعنی یوان در برابر دالر آمریکا  69صدم
درصد افزایش یافته و به حداکثر میزان سطح خود از
اواسط ماه ژوئن رسیده است.بر اساس این گزارش،
ارزش رنمینبی ( Renminbiنام رس��می واحد پول
چی��ن) افزای��ش یافت و در معامالت روز دوش��نبه
ه��ر دالر در براب��ر  6.4497یوان معامله ش��د.پیش
از ای��ن ،ارزش پ��ول چین در معامالت روز جمعه به
باالترین سطح یک هفتهای خود رسیده بود و پس
از انتش��ار اخبار مربوط به نشس��ت جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا و ش��ی جی��ن پینگ ،رئیس جمهور
چین برای اولین بار در هفت ماه گذش��ته ،س��ومین
افزایش هفتگی متوالی خود را ثبت کرد .محورهای
این گفتگو مسائل اقتصادی ،تغییرات آب و هوایی
و شیوع کرونا اعالم شد.

قیمت گاز در اروپا باز هم رکورد زد

کمبود عرضه گاز در اروپا و کاهش سطح ذخایر به
پایین تر از متوسط  ۵ساله ،قیمت آن را تا ۷۳۰.۱۰
دالر در ه��ر ه��زار مت��ر مکعب ب��اال برده و به نظر
میرس��د این روند افزایش��ی ادامه دارد .به نقل از
راشا تودی ،قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا به یک
رکورد جدید رس��ید و از  730دالر در هر هزار متر
مکعب گذش��ت .قیمت گاز در اروپا در حال حاضر
 5براب��ر قیم��ت آن در  2020اس��ت.قیمت گاز در
معامالت روز دوش��نبه برای تحویل در ماه اکتبر
 713.10دالر در هر هزار متر مکعب گزارش شده
بود و در ساعت  7:30به وقت گرینویچ به 728.20
دالر رس��ید و بعد به س��رعت تا  730.10دالر باال
رف��ت .رک��ورد قبلی قیمت گاز در بازار اروپا در روز
دوش��نبه معادل  710دالر در هر هزار متر مکعب
ثبت ش��ده بود.قیمت گاز در مصارف خانگی حاال
به  60دالر در هر مگاوات بر ساعت رسیده است
یعنی یک افزایش  5برابری نسبت به سال گذشته
میالدی .دلیل افزایش ش��دید قیمت گاز در بازار
اروپا کمبود عرضه آن و کاهش س��طح ذخایر به
پایین تر از متوسط  5ساله است.

تعویق زمان راه اندازی
ارز دیجیتالی روسیه

وزارت دارایی روس��یه اعالم کرد تا پیش از س��ال
 ۲۰۳۰روبل دیجیتالی راه اندازی خواهد شد.به نقل
از راشاتودی ،وزارت دارایی روسیه با صدور بیانیه
ای اعالم کرد راه اندازی ارز دیجیتالی این کشور
تا قبل س��ال  ۲۰۳۰انجام خواهد ش��د .این پروژه
یکی از اصلی ترین اجزای تش��کیل دهنده برنامه
روسیه برای گذار به یک اقتصاد دیجیتالی است و
سومین واحد پولی محسوب خواهد شد که توسط
بانک مرکزی روسیه صادر می شود .طب اعالم
وزارت دارایی روسیه ،معرفی روبل دیجیتالی نیاز
به توسعه بیشتری در زیرساخت های پرداخت دارد
اما در نهایت به افزایش رقابت پذیری و استفاده از
ابزاره��ای مالی نوآورانه جدید کمک خواهد کرد.
همچنین مردم روس��یه در نتیجه راه اندازی روبل
دیجیتالی شاهد افزایش دسترسی خود به خدمات
بانکی و مالی و همچنین کاهش زمان و هزینه در
انجام تراکنش های خود خواهند بود.

