
 اگر چه هر ساله با نزديك ش�دن به ژانويه و آخر 
سال اخباري همچون افزايش تقاضا براي سفرهاي 
خارجي يا شايعه بي مورد تأمين عيدي كارمندان 
از محل افزايش نرخ ارز بهانه اي براي نوس�انات 
ارزي ايجاد مي كند، اما پنج عامل جدي براي آرام 
بودن بازار ارز تا پايان سال وجود دارد كه اگر عامل 
جديد و ج�دي اي به بازار تحميل نش�ود؛ به نظر 
نوسانات ارزي در ماه هاي پيش رو به مراتب كمتر 
از سال هاي قبل خواهد بود و به اين ترتيب دولت 
توانسته است كسري بودجه خود را بدون آنكه بر 
بازار ارز دخالت قيمتي داشته باشد، مديريت كند. 
رصد دائمي و توجه بانك مركزي به تقاضاي فيزيكي 
در بازار، ارز آوري از محل صادرات بنزين در بازارهاي 
منطقه اي، گشايش همكاري هاي تجاري كه بزودی 
رسانه اي خواهد شد، بازگشت ارزهاي خانگي به بازار 
و انتخابات مجلس از عوامل اقتصادي و غيراقتصادي 

مؤثر و مثبت در ثبات بازار ارز است. 
طبق اطالعاتي كه خبرنگار جوان كسب كرده است 
به زودي همكاري هاي اقتص��ادي جدي و خطوط 
اعتباري براي خريد كاالهاي اساس��ي و توليدي كه 
به بهانه تحري��م نمي تواند مانع از تجارت آنها ش��د، 
گسترش مي يابد و به مراتب نسبت به شروع تحريم ها 
و حتي چند ماه اخير فشارها بر بخش واقعي اقتصاد 
كمتر شده و از سوي ديگر مانع شكل گيري انتظارات 
تورمي خواهد شد. خط اعتباري 5 ميليارد دالري بين 
روسيه و ايران از جمله اين موارد است، ولي در هفته 

اخير منتظر اخبار جديدتري هم بايد بود. 
 ارزآوري ۵ ميليارد دالري از محل صادرات 

بنزين
اما س��ومين عامل بعد از رصد مناسب بانك مركزي 
در بازار خرده فروش��ي و تخصيص به موقع خدمات 
ارزي به متقاضيان و همكاری ه��ای جديد تجاری  
امكان صادرات بيشتر بنزين از محل كاهش اسراف 

بنزين است.  
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي 
در اين باره با اشاره به كنترل مصرف داخلي و كاهش 
قاچاق با واقعي  ش��دن قيمت بنزين گف��ت: »ايران 
مي تواند از محل صادرات بنزين س��االنه 5 ميليارد 
دالر ارزآوري داشته باشد كه معادل صادرات روزانه 

۳۰۰ هزار بشكه نفت است.« 
سيد حميد حسيني در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه 
ظرفيت تولي��د بنزين ايران در ش��رايط فعلي، ۱۱5 
ميليون ليتر در روز اس��ت، ادام��ه داد: »پيش بيني 
مي شود بعد از سهميه بندي، روزانه حدود ۶۰ ميليون 
ليتر بنزين سهميه اي و ۲۰ تا ۲5 ميليون ليتر بنزين 
آزاد در كش��ور مصرف ش��ود و بر اين اساس مصرف 
كش��ور به ۸5 ميليون ليتر كاهش پي��دا مي كند كه 
پتانس��يل صادرات ۳۰ ميليون ليتر بنزين را  در روز 

فراهم خواهد كرد.« 
حس��يني افزود: »۳۰ ميليون ليت��ر بنزين معادل 
۱۹۳ هزار بشكه بنزين است كه ارزش آن ۱۴ تا ۱5 
ميليون دالر خواهد بود و صادرات آن مي تواند ساالنه 

5 ميليارد دالر ارزآوري به كشور به همراه آورد.« 
وي با اشاره به اينكه 5 ميليارد دالر معادل صادرات 
۱۰۰ ميليون بشكه نفت 5۰ دالري است، تأكيد كرد: 
»در واقع ارزآوري صادرات بنزي��ن معادل صادرات 

روزانه ۳۰۰ هزار بشكه نفت خام خواهد بود.« 
س��خنگوي اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده هاي 
نفتي ادامه داد: »با توجه به شرايط ارزي و نياز كشور، 

صادرات بنزين مي تواند كمك كننده باشد.« 
وي علت اينكه اين فض��ای فراهم ش��ده را كنترل 
مصرف داخل و كاهش حاشيه س��ود قاچاق بعد از 
واقعي  شدن قيمت بنزين دانست و گفت: »زماني كه 
قيمت بنزين در داخل به ۳۰ سنت در هر ليتر مي رسد 
عماًل قيمت ها به قيمت هاي منطقه نزديك مي شود 
و قاچاق براي قاچاقچي��ان پرهزينه و غيراقتصادي 

خواهد بود.« 
حس��يني اف��زود: »در دو م��اه گذش��ته ص��ادرات 
فرآورده هاي نفتي به بورس انرژي واگذار شده و در 
اين مدت هر چه بنزين عرضه شده، از سوي مشتريان 

خريداري شده است.« 
وي به بنزين با كيفيت ايراني اشاره كرد و ادامه داد: 
»اقليم كردستان،  افغانستان،  ارمنستان، پاكستان 
و كش��ورهاي آفريقايي خريدار بنزين ايران هستند 
و ع��راق نيز آمادگ��ي دارد بنزين با كيفي��ت ايراني 
را خري��داري كند.«  ب��ه گفته س��خنگوي اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفتي، اگر دولت آمادگي 
داشته باش��د، عراق خواهان آن اس��ت كه خارج از 

مناقصه بنزين ايران را خريداري كند. 
وي با بيان اينكه اكنون ع��الوه بر بخش خصوصي 
داخلي، خريداران خارجي نيز به بورس انرژي براي 
خريد بنزين مراجعه مي كنن��د، تأكيد كرد: »عراق 
به تنهايي مي توان��د كل مازاد بنزيني ك��ه از محل 

سهميه بندي آزاد مي شود را بخرد.« 

 حجم ارزهاي خانگي رو به كاهش است
اما چهارمين عامل را مي توان كاهش بازدهي سود 
دالرهاي خانگي و ترجيح فروش ارزها ي خانگي و 

ورود آنها به بازارها دانست. 
در اين ب��اره نيز عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس، با مثبت ارزيابي كردن روند ساماندهي بازار 
ارز گفت: »با اقدام��ات بانك مركزي كاهش حجم 

ارزهاي خانگي نيز رخ داده است.« 
حميده زرآبادي در گفت وگو با سايت خبري بانك 
مركزي با اشاره به عملكرد بانك مركزي در حوزه 
ساماندهي بازار ارز اظهار داش��ت: »بانك مركزي 
سياست هاي مناسبي را در خصوص ساماندهي و 

ثبات نرخ ارز اتخاذ كرده است.« 
وي با بيان اينكه داش��تن سقف و محدود ساختن 
برداش��ت از كارت هاي بانكي نخس��تين اقدام در 
مسير ساماندهي ارزي بوده است، افزود: »موضوع 
ديگري كه از تالطم هاي ارزي كاست بحث تجميع 

كارت هاي بانكي بود.« 
زرآبادی با تأكيد بر اينكه موضوع ديگري كه توانست 
نوسانات ارزي را به حداقل برساند بحث جابه جايي 
پول و واريز آن روز بعد به حساب افراد بود، تصريح 
كرد: »اين اقدامات توانست جلوي خريد و فروش 
ارز مجازي و غير واقعي كه پولي در اين ميان جابه جا 

نمي شود را بگيرد.« 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينكه نرخ ارز در آبان سال گذشته به ۲۰ هزار تومان 
هم رسيد، گفت: »در اوج تالطم هاي ارزي خريد و 

فروش هاي غير واقعي بر نابساماني ها افزود.« 
وي با بي��ان اينكه جو روان��ي حاص��ل از خريد و 
فروش هاي كاذب با اقدامات به موقع بانك مركزي 
از بين رفته اس��ت، افزود: »اين حجم از معامالت 
غير رسمي كه فقط روي كاغذ نوشته مي شود و هيچ 
ظهور و بروزي در واقعيت ندارد، خوشبختانه اكنون 
از بين رفته و در نهايت ثبات ارزي رخ داده است.« 

اين نماينده مردم در مجلس دهم با تأكيد بر اينكه 
سرو ساماندهي به بحث هاي صادراتي و بيمه اي نيز 
از كارهايي بوده كه در روند كاهش و تثبيت نرخ ارز 
مؤثر بوده است، افزود: »در پي انجام اين نوع اقدامات 
ارزهاي خانگي نيز وارد بازار شده و تعادلي در نرخ ها 

در نتيجه آن ايجاد شد.« 
زرآبادي ادامه داد: »بايد برنامه مداري در بحث نرخ 
ارز داشته باشيم تا با اتفاقات هيجاني و رشد تقاضا در 

آينده نيز ثبات ارزي دچار تزلزل نشود.« 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي يادآور ش��د: »اكنون تقاضا روند كاهشي 
داشته و كنترل ش��ده، از اين رو بايد با برنامه ريزي 
بلند مدت و سياس��ت گذاري صحيح روند كنونی 

ادامه يابد.« 
پنجمين و آخرين عامل را نيز مي توان در چارچوب 
اقتصاد سياسي و لزوم آرامش اقتصاد براي برگزاري 
انتخاب��ات جذاب ت��ر ارزيابي ك��رد ك��ه از اين رو 
پيش بينی مي شود اين عامل نيز به عنوان يكي از 
عوامل پنج گانه مؤثر در بازار ارز نقش آفريني مثبت 

خود را ايفا كند. 
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5 عامل آرام بودن بازار ارز تا پايان سال 
 رصد بازار از سوی بانك مركزی، ارز آوري صادرات بنزين، همكاری های تجاری جديد، 

بازگشت ارزهاي خانگي به بازار و انتخابات مجلس از عوامل مؤثر در ثبات بازار ارز است 

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 تهراني ها اين هفته آماده ثبت نام 
مسكن ملي باشند

مديرعامل شركت عمران ش�هرهاي جديد با بيان اينكه ثبت نام 
طرح ملی مس�كن مل�ی  از هفت�ه اول آذر ماه ش�روع می ش�ود، 
گف�ت: در مرحل�ه نخس�ت ق�رار اس�ت ثبت ن�ام ب�راي حدود 
۶۰ هزار واحد مس�كوني در ش�هرهاي جديد كش�ور آغاز شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مس��كن، »حبي��ب اهلل طاهرخاني« با 
بيان اينكه طرح اقدام ملي توليد مسكن بخش هاي مختلفي را شامل 
مي شود، گفت: شاخه نخست اين طرح، مسكن مشاركتي بود كه پس 
از حضور رئيس جمهور در وزارت راه و شهرسازي در سال گذشته، اين 
بخش از طرح به طور رس��مي كليد خورد. هدف اصلي از استارت اين 
بخش از طرح، رونق بخشي به فرآيند عرضه و ساخت مسكن براي اقشار 

متوسط جامعه است. 
وي گفت: بخش دوم اي��ن طرح كه اخيراً اج��راي آن در قالب ثبت نام 
شهروندان در تعدادي از ش��هرهاي كشور آغاز ش��ده است، به نوعي 
فروش اقس��اطي زمين اس��ت. س��ومين بخش از طرح نيز كه جامعه 
مخاطب آن اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه هستند، واگذاري اراضي 
۹۹ ساله به نهادهاي حمايتي براي اختصاص به اين گروه از متقاضيان 

مسكن است. 
وي به سهم شهرهاي جديد از مجموع سه بخش طرح اقدام ملي توليد 
مسكن اشاره كرد و افزود: مجموع س��هم شهرهاي جديد از اين طرح، 
حدود ۲۰۰ هزار واحد مسكوني اس��ت كه در مرحله نخست آن، قرار 
اس��ت ثبت نام براي حدود ۶۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد 

كشور آغاز شود. 
معاون وزير راه، زمان آغاز ثبت نام شهرهاي جديد در قالب طرح اقدام 
ملي توليد مسكن را هفته نخست آذرماه اعالم كرد و گفت: از آنجا كه 
يكي از اهداف اصلي شكل گيري شهرهاي جديد پاسخگويي به بخشي 
از نياز مسكن ساكنان كالنشهرها بوده، بنابراين با آغاز ثبت نام اين طرح 
در شهرهاي جديد، اين انتظار وجود دارد كه به بخشي از تقاضاي مسكن 

ساكنان كالنشهرها نيز پاسخ داده شود. 
وي با بيان اينكه ميان اين طرح و طرح مسكن مهر تفاوت هاي زيادي 
وجود دارد، اظهار كرد: بر خالف طرح مس��كن مه��ر، هيچ پروژه اي در 
اين طرح بدون متقاضي آغاز نخواهد شد. در طرح مسكن مهر، بخشي 
از واحدهاي مس��كن مهر بدون متقاضي آغاز و بخش��ي از واحدها در 
طول اجراي پ��روژه داراي متقاضي ش��دند و در اين ميان بخش��ي از 
واحدهاي مسكوني همچنان بدون متقاضي باقي ماندند، اما مطابق با 
برنامه ريزي هاي انجام شده اين اتفاق و تجربه تلخ در اين طرح اقدام ملي 

توليد مسكن تكرار نخواهد شد. 
طاهرخاني همچنين نحوه انتخاب پيمانكاران و سازنده هاي طرح 
اقدام مل��ي توليد مس��كن را ديگر تفاوت آن با طرح مس��كن مهر 
خواند و گفت: چارچوب قراردادها و حجم پروژه هاي واگذار ش��ده 
به پيمانكاران بر مبناي نظام فني اجرايي كشور خواهد بود تا از اين 
طريق يك نظام رقابتي در ميان پيمانكاران براي تحويل پروژه ها 

شكل بگيرد. 
وي گفت: يكي از تأكيدات اصلي براي اجراي صحيح اين طرح، استفاده 
كردن از اراضي آماده س��ازي شده اس��ت تا از اين طريق هزينه اجرا و 

تكميل پروژه هاي ساختماني كاهش پيدا كند.
.......................................................................................................................

خبر جديد معاون وزير صمت:

قيمت  كاالها  تا شب عيد تغيير نمي كند
مع�اون بازرگاني داخل�ي وزارت صنع�ت گفت: برنام�ه اي براي 
افزايش قيمت كاال ها نداريم و بر همين اساس اقالمي كه مديريت 
آنها در اختيار دولت اس�ت، تا ش�ب عيد نيز ثاب�ت خواهد ماند. 
عباس قبادي در گفت و  گو با تسنيم، در خصوص شرايط بازار و كنترل 
قيمت ها اظهار داش��ت: در حال حاضر با توجه به بازرسي هايي كه در 
بازار انجام مي شود، شرايط خوبي حاكم بوده و با توجه به فراواني كاال 
و تكميل بودن انبار هاي ذخاير اس��تراتژيك، با افزايش يا تغييري در 

قيمت ها روبه رو نخواهيم شد. 
وي ادامه داد: جلسات ستاد تنظيم بازار تا اطالع ثانوي براي كنترل بازار 
ادامه خواهد داشت و اميدواريم با همراهي مردم بازار آرامي را داشته 
باشيم. معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا تا عيد عدم افزايش قيمت ها ادامه خواهد داش��ت، گفت: برنامه اي 
براي افزايش قيمت كاال ها نداشته و بر هيمن اساس اقالمي كه مديريت 

آنها در اختيار دولت است، تا عيد نيز ثابت خواهد ماند. 

 توضيحات وزارت صمت 
درباره خبر قاچاق خامه و كره به روسيه

 به دنبال انتشار مطلبی در جوان آنالين مورخ ۹۸/۸/7 تحت عنوان »قاچاق 
خامه و كره به روسيه« كه در بخشی از گزارش توضيحاتی درباره قاچاق 
خامه و كره داخلی به روسيه توسط برخی از فرصت طلبان داده شده است، 
مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صمت برای شفاف سازی و آگاهی 

مخاطبان عزيز نكاتی را به شرح زير ارائه داد:
در حال حاضر هيچگونه منع قانونی و محدوديتی برای صادرات خامه در 
كشور وجود ندارد. براساس اطالعات موجود در سال گذشته و سال جاری 
حجم قابل توجهی از خامه توليدی كشور به صورت كامالً قانونی صادر شده 
است.با توجه به شفافيت آماری و همچنين به دليل شرايط خاص نگهداری 
و حمل اين كاال و قوانين و مقررات سختگيرانه برای واردات مواد غذايی 
و كشاورزی از سوی كشور روسيه موضوع قاچاق در شرايط معمول فاقد 

توجيه اقتصادی است.
گفتنی است كره وارداتی نيز توس��ط واحدها با نظارت سازمان حمايت  
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها با قيمت های مصوب در سطح كشور توزيع می شود و ثبات قيمت 

كره مصرفی خانوار در بازار گواه اين موضوع است.
در پايان ذكر اين نكته ضروريست هرچند ممكن است در شرايط خاص و به 
ندرت چنين اتفاقی رخ داده باشد كه در صورت ارائه اسناد و مدارک الزم، 

موضوع قابل پيگيری و رسيدگی از سوی مراجع ذيصالح خواهد بود.

 سهميه سوخت آذرماه
در كارت هاي سوخت شارژ شد

س�اعت  در  آذرم�اه،  س�وخت  ليت�ري   ۶۰ س�هميه 
صف�ر يك�م آذرم�اه در كارت ه�اي س�وخت ش�ارژ ش�د. 
به گزارش ايِبنا، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعالم كرد 
كه سهميه سوخت آذرماه، در س��اعت صفر يكم آذرماه در كارت هاي 
سوخت شارژ شده است.  بر پايه همين گزارش با توجه به مراجعه فراوان 
به جايگاه هاي سوخت، مالكان خودروهاي عمومي، نبايد نگران حفظ 
مانده سهميه سوخت واريزي باشند، اين سهميه ها طي چند روز آينده 
مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت نياز تغييرات اعمال خواهد شد. 

براساس طرح جديد بنزيني دولت، هر ليتر سهميه بنزين با قيمت يك 
هزار و 5۰۰ تومان براي دارندگان خودروهاي شخصي شارژ مي شود و 
افراد مي توانند بيش از اين مقدار را با قيمت ۳هزار تومان دريافت كنند. 
........................................................................................................................
اتمام ساخت واحدهاي مسكوني زلزله زده 

آذربايجان شرقي تا پايان سال
رئي�س بني�اد مس�كن انق�الب اس�المي از اتم�ام واحده�اي 
تعميرات�ي زلزل�ه زده آذربايج�ان ش�رقي ت�ا بهم�ن و س�اخت 
واحده�اي جدي�د ت�ا پاي�ان س�ال خب�ر داد و گف�ت: در مناطق 
س�يل زده ني�ز ۵۰ ه�زار واح�د امس�ال تحوي�ل مي ش�ود. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازي، عليرضا تابش با تشريح 
آخرين وضعيت بازسازي واحدهاي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي و 
همچنين مناطق سيل زده استان هاي مختلف گفت: بنياد مسكن انقالب 
اس��المي براي تمامي واحدهاي مسكوني زلزله زده اس��تان آذربايجان 
شرقي ۱۰ ميليون تومان بالعوض به عنوان كمك به اجاره بها تا تكميل 
واحدها پرداخت مي كند. رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي با اشاره به 
اينكه براي مالكاني كه خانه هاي آنها در اثر زلزله آسيب جدي ديده است 
اتاقكي براي اسكان دائم در حال ساخت است كه بيشتر آنها در حال اتمام 
و ارائه به مالكان واحدهاي آسيب ديده از زلزله است، افزود: تالش خوبي 
در اين خصوص از سوي تمامي دستگاه ها انجام شده و به رغم مشكالتي 
كه وجود دارد مردم ناراضي نيس��تند و تالش مي شود تا مسائل در زمان 
خود حل و فصل شوند. تابش ادامه داد: افرادي از سوي بنياد مسكن در 
تمامي روستاهاي زلزله زده مستقر شده اند و تأمين اعتبار براي بازسازي 
انجام شده است. به گفته وي، تاكنون ۲۰۰ ميليارد تومان تصويب و براي 
ارايه به متقاضيان در اختيار بنياد قرار گرفته اس��ت. در عين حال ۱۰۰ 
ميليارد تومان نيز بالعوض مصوب ش��ده كه 5۰ درصد آن تأمين اعتبار 
شده است. تابش تصريح كرد: واحدهاي مسكوني تعميراتي مناطق زلزله 
زده آذربايجان شرقي تا ۲۲ بهمن و واحدهاي احداثي استان نيز تا پايان 

امسال به اتمام خواهند رسيد. 
  تحويل واحدهاي مسكوني مناطق سيل زده تا پايان سال

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي همچنين در ادامه در خصوص مناطق 
س��يل زده اعالم كرد: در ۲۳ استاني كه از س��يل فروردين امسال دچار 
خسارات ش��ده بودند در مجموع 7۰ هزار واحد تعميري شناسايي شده 
كه تمامي اين تعداد تكميل و در پايان شهريورماه به متقاضيان تحويل 
شد. تابش با اشاره به اينكه هس��ته اصلي سيل در شش استاِن گلستان، 
مازندران، لرستان، خوزستان، ايالم و كرمانشاه بود، توضيح داد: در شش 
استان اصلي سيل زده، حدود ۴۰ هزار واحد تعميري به متقاضيان تحويل 
ش��د و ۳۰ هزار واحد باقيمانده نيز در ساير مناطق سيل زده تكميل و به 
مالكان آن واحدها تحويل شد. وي همچنين خاطر نشان كرد: واحدهاي 
سيل زده اي كه بايد بازسازي ش��وند ۶5 هزار واحد است كه از اين تعداد 
5۰ هزار واحد به بانك معرفي شده و عقد قرارداد شده اند. تالش مي كنيم 
تا ۱۰ هزار واحد ديگر نيز تا پايان امسال تعيين تكليف و به اتمام برسند. 
تابش تأكيد كرد: بر اس��اس برنامه، واحدهاي احداثي سيل زده تا پايان 
امسال تكميل و به متقاضيان تحويل مي شود. رئيس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي يادآور شد: بنياد مسكن انقالب اسالمي در خصوص اليروبي برخي 
رودخانه ها و احداث ديوارهاي حائل رودخانه ها نيز با استان هاي مهمي 
همچون لرستان به توافقاتي دست يافته است و با ضريب اطمينان بااليي 

احداث برخي از ديوارهاي رودخانه ها را در دستور كار دارد. 
........................................................................................................................

ستاد پايش حمل و نقل اعالم كرد

 اولين مرحله سوخت تاكسي هاي اينترنتي
 تا ۴ آذر واريز مي شود

اولين مرحله اعتبار سوخت تاكسي هاي اينترنتي با هدف حمايت 
از رانندگان اين حوزه و كنترل نرخ كرايه ها تا ۴ آذر واريز مي شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، بر اساس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته جهت كنترل نرخ كرايه ها و حمايت از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي، 
اولين مرحله از اعتبار سوختگيري اين ناوگان حداكثر تا روز دوشنبه ۴ آذر 
واريز مي شود. بر اساس اعالم ستاد پايش حمل و نقل، در ادامه نيز در راستاي 
پرداخت هرچه سريع تر، سهم هر راننده بر اساس ميزان پيمايش در انتهاي 

دوره هاي هفت روزه و به صورت هفتگي پرداخت مي شود. 

امريكا فعاًل براي عرضه ارز ديجيتالي 

 

برنامه ندارد
بان�ك مرك�زي امري�كا اع�الم ك�رد اي�ن كش�ور  رئي�س 
فع�اًل برنام�ه اي ب�راي راه ان�دازي ارز ديجيتال�ي ن�دارد. 
به گزارش ايسنا به نقل از وال اس��تريت ژورنال، جروم پاول، مدير بانك 
مركزي امريكا با اذعان به سخت بودن مسير انطباق فعاليت هاي ارزهاي 
ديجيتالي با نظام مالي و بانكي فعلي اعالم كرد اين كشور فعاًل قصد ندارد 
در آينده اي نزديك نسبت به راه اندازي ارزهاي ديجيتالي اقدام كند. به 
گفته آقاي پاول، فدرال رزرو از نزديك رون��د عرضه ارزهاي ديجيتالي 
توس��ط نهادهاي بزرگ و معتبر مالي را زير نظر دارد، اما بانك مركزي 

امريكا فعاًل روي توسعه اينگونه رمز ارزها متمركز نشده است. 
مس��ئوالن امريكايي در مقايس��ه با مقامات س��اير كش��ورها رويكرد 
سرسختانه تري را درباره ارزهاي ديجيتالي اتخاذ كرده اند و در شرايطي 
كه بانك مركزي چين رسماً اعالم كرده كه كار راه اندازي ارز ديجيتالي 
اين كش��ور در مراحل پاياني قرار دارد، جروم پ��اول گفته كه از نظر وي 
نظام پرداخت در امريكا بسيار رقابت پذير و نوآور است و با توجه به فراهم 
بودن انتخاب هاي گسترده روش هاي پرداختي در پيش روي مشتريان، 

راه اندازي يك ارز ديجيتالي در مقطع فعلي يك نياز فوري نيست. 
در حال حاضر برخ��ي از بانك هاي بزرگ امريكايي اق��دام به راه اندازي 
شبكه هاي داخلي پرداخت بر اساس پلتفرم بالک چين كرده اند، با اين 
حال اين شبكه ها در حال حاضر تنها قابليت استفاده درون شبكه خود 

بانك هاي عامل را دارند و براي استفاده عمومي عرضه نشده اند. 
روز گذشته بانك مركزي س��وئد اعالم كرد كه مي خواهد ارز ديجيتالي 
ملي اين كش��ور موس��وم به »كرون الكترونيكي« را در زمان مناس��ب 
راه اندازي كند. طبق اعالم بانك مركزي سوئد، ارز ديجيتالي جديد باعث 
دسترسي بيش تر جامعه به سيستم هاي نوين پرداختي، كاهش نياز به 
وجه نقد و بهبود زنجيره توليد ارزش افزوده خواهد شد. عالوه بر سوئد و 
چين، كشورهاي ديگري از جمله تركيه، فرانسه، آلمان و سوئيس اعالم 
كرده اند كه به دنبال راه اندازي ارزهاي ديجيتالي به عنوان يكي از ابزارهاي 

پرداختي در كنار پول هاي سنتي هستند. 

س�ازمان كش�ورهاي توس�عه و همكاري ه�اي 
اقتصادي در گزارش�ي نوش�ت: جن�گ تجاري 
رش�د اقتص�ادي امري�كا را كاه�ش داده و 
پيش بيني كرده اس�ت ك�ه در س�ال هاي آينده 
هم اگر كشورها س�رمايه گذاري نداشته باشند، 
اقتصادش�ان به ش�دت تضعي�ف خواهد ش�د. 
به گزارش فارس به نقل از                                                                                 رويترز، سازمان كشورهاي 
توس��عه و همكاري هاي اقتصادي در گزارشي اعالم 
كرد:  اقتصاد جهان��ي                                در پايين ترين رش��د از زمان 
بحران هاي اقتصادي تاكنون قرار گرفته است؛ چراكه 
بانك هاي مركزي جهان اقدامي براي سرمايه گذاري 

انجام نداده اند. 
OECD اع��الم كرد: پيش بيني مي ش��ود رش��د 
اقتصاد جهان امسال و س��ال آينده ۲/۹ درصد باشد 
كه كمترين رش��د اقتصادي در دهه اخير محسوب 
مي شود و از پيش بيني قبلي كه حدود ۳ درصد بود، 

عقب نشيني خواهد كرد. 
OECD در گزارش خود تأكيد كرده است كه رشد 
اقتصاد جهان در س��ال ۲۰۲۱ ب��ه ۳ درصد افزايش 
مي يابد، به ش��رط اينكه نگراني ه��ا در مورد جنگ 
تجاري كاهش يابد.  الرنس بويل، رئيس OECD در 
گزارش خود نوشت: اين ساده لوحانه است كه تصور 
كنيم اين عوامل كاهش رشد اقتصادي موقتي خواهد 
بود، بلكه سياس��ت هاي پولي و مالي ني��ز مي تواند 
اقتصاد كشورها را تحت تأثير قرار دهد. وي اضافه كرد: 
بدون سياست شفاف و روشن درباره اين مسائل ابهام 
در مباحث اقتصادي جهان همچنان وجود خواهد 
داشت و چشم انداز رشد اقتصادي تيره و تار خواهد 
بود.  اين گزارش تأكيد مي كند: در بين اقتصادهاي 
بزرگ رشد اقتصادي امريكا كه پيش از اين ۲/۴درصد 
در ماه سپتامبر پيش بيني ش��ده بود به ۲/۳درصد 
كاهش خواهد يافت. كاهش رش��د اقتصادي امريكا 
بيشتر متأثر از كمرنگ ش��دن اثرات سياست هاي 
مالياتي اين كشور و همچنين ضعف اقتصادي شركاي 
تجاري امريكا اس��ت. سازمان كش��ورهاي توسعه و 

همكاري اقتصادي در گزارش خود به اقتصاد چين 
اگرچه اين كشور عضو او اي سي دي نيست پرداخته 
و پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي اين كشور 
در سال ۲۰۱۹ كه پيش از اين ۶/۱ درصد بود، با ۰/۱ 
درصد افزايش به ۶/۲ درصد برسد، اما اقتصاد چين 
در سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتيب به 5/7 و 5/5 
درصد خواهد رسيد. مواجهه چين با تنش هاي تجاري 

در اقتصادش تأثير خواهد گذاشت. 
او اي سي دي همچنين هشدار داده كه صرفاً فروش 
اوراق قرض��ه در بانك مركزي اروپ��ا در صورتي كه 
كشورهاي منطقه يورو اقدام به سرمايه گذاري نكنند، 
تأثير بسيار محدودي در اقتصاد آنها خواهد گذاشت. 
جنگ تجاري بين اياالت متحده امريكا و چين، پس 
از تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا، در ۶ 
ژوئن ۲۰۱۸ بر اعمال ۳۴ ميليارد دالر تعرفه گمركي 
بر واردات كاالهاي چيني آغاز شد و عمل متقابلي را 
چين در قبال كاالهاي امريكايي انجام داد و تاكنون 
اين اقدامات پينگ پونگي از سوي دو كشور ادامه يافته 

و مذاكرات هم راه به جايي نبرده است. 
  كاهش قيمت طال و نفت جهان�ي با دعوت 
چيني ه�ا از امريكا ب�راي دور جدي�د مذاكره 

تجاري
در همين حال در بازارهاي جهاني قيمت طال با انتشار 
خبر دعوت چيني ها از مقامات امريكا براي آغاز دور 
جديد مذاك��رات تجاري كاهش ياف��ت و قيمت هر 
اونس طال با ۲/۴ دالر كاهش نسبت به روز گذشته به 

قيمت هزار و ۴۶۹ دالر و ۱۰ سنت به فروش رفت. 
قيمت فلز زرد در كمترين زمان ه��زار و ۱۶5 دالر و 
۶۰ سنت و در بيشترين زمان هزار و ۴75 دالر و ۲۰ 
سنت به فروش رفت. قيمت اين فلز گرانبها نسبت 
به يك ماه گذش��ته ۱۸/۳ دالر كاهش داشت، اما در 
مقايسه با يك سال گذش��ته ۲۴۳/5 دالر با افزايش 
همراه ش��د. قيمت معامالت آتي فلز طال هم با ۰/۳ 
درص��د كاهش ۱۴7۰دالر و ۴۰س��نت ب��ه فروش 
رفت. تحليلگر جئورگت گف��ت: اگرچه تنش هاي 
زيادي بين چين و امريكا وج��ود دارد، اما همچنان 

سرمايه گذاران در انتظار نشسته اند. به نظر مي رسد 
كه بازار از اخبار پيرامون جنگ تجاري چين و امريكا 

خسته شده  است. 
  قيمت جهاني نفت ۶۳ دالر و ۵۵ سنت شد

رويترز نيز كاهش قيمت هر بش��كه نفت برنت را با 
۴۲ س��نت معادل ۰/7 درصد كاهش نتيجه توافق 
احتمالي و مشروط امريكا و چين دانسته و قيمت را 

۶۳ دالر و 55 سنت اعالم كرد. 
در حالي كه همچنان مشخص نيست كه آيا امريكا 
و چين خواهند توانست به يك توافق تجاري نصفه 
و نيمه براي پايان دادن به جنگ تجاري كه اقتصاد 
جهان را تهديد مي كند، دست يابند يا خير، قيمت 

نفت ديروز با كاهش مواجه بود. 
روزنامه وال استريت ژورنال در شماره روز پنج شنبه 
خود ب��ه نق��ل از مناب��ع مطل��ع نوش��ت: در ادامه 
تالش ها براي انعق��اد يك توافق مح��دود، چين از 
مذاكره كنندگان ارشد تجاري امريكا براي برگزاری 
دور جديدي از مذاكرات رو در رو در پكن دعوت كرده 
است. مايكل مك كارتي، تحليلگر مؤسسه سي ام سي 
ماركتس در سيدني گفت: عامل كليدي در تعيين 
چشم انداز تقاضا براي نفت مذاكرات تجاري اي است 
كه در حال حاضر در جريان است. در حالي كه قيمت 
نفت به ارقام بااليي رس��يده، تعجبي ندارد كه امروز 

شاهد مقداري فشار فروش در بازار باشيم.
پس از آنكه رسانه هاي غربي گزارش دادند كه اوپك 
و روسيه احتماالً توافق كاهش توليد را براي سه ماه 
ديگر تمديد خواهند كرد، قيمت نفت روز پنج شنبه 
به باالترين رقم خود از اواخر ماه سپتامبر رسيد، اما 
عامل تضعيف قيمت نفت دي��روز درز كردن موضع 
وزارت بازرگاني چين بود كه اعالم كرد تالش خواهد 
كرد تا يك توافق اوليه با امري��كا براي پايان دادن به 
جنگ تجاري طوالني مدت امضا كند. اين اظهارات 
نگراني ها را در مورد از هم پاش��يدن مذاكرات كمتر 
كرد، هر چند كه احتماالً هرگونه توافق احتمالي به 

سال آينده ميالدي موكول خواهد شد.

جنگ تجاری رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد
كاركرد افزايش تعرفه ها و ماليات بر كاالهاي خارجي بر رشد اقتصادي امريكا رو به اتمام است

   گزارش 2


