
نرخ سود بانکى افزایش پیدا نمى کند
رئیس کل بانک مرکزى با بیان اینکه تمام تالش بانک مرکزى معطوف به کنترل تورم 
است، گفت: با توجه به وجود شوك منفى عرضه، ناترازى بانک ها و نیاز مالى دولت؛ 
امروز افزایش نرخ سود بانکى سیاستى نیست که توفیق قطعى داشته باشد و بر همین 

اساس بدنبال روش هاى دیگرى براى کاهش فشار تورمى در بازارها هستیم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتى در یادداشتى اینستاگرامى درباره اهداف و ابزار بانک 
مرکزى نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزى تحت فشار فزاینده اى بوده 
است که دلیل اصلى آن، شدت گرفتن تحریم ها و شوك منفى عرضه، آن هم در شرایطى 

که نیروى انباشته شده نقدینگى هم در حال تخلیه شدن روى قیمت ها بود.
وى با بیان اینکه مشکالت دیگر، از جمله کرونا و کسرى بودجه نیز به تشدید اجتناب 
ناپذیر رشد نقدینگى منجر شده است، گفت: سیاستگذارى پولى براى مقابله با شوك 
منفى عرضه حتى در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با 
انبوهى از مشکالت ساختارى نیز مواجه است. وظیفه اساسى بانک مرکزى ثبات قیمت ها 
و پس از آن جلوگیرى از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادى، 

امکان دستیابى به هدف هاى زیاد با تعداد محدودى ابزار وجود ندارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزى نظر به خطرى که تشدید نگران کننده تورم به صورت 
آسیب هاى جدى به دهک هاى متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت 
از تداوم فعالیت هاى تولیدى دارد، منطقى است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزى بر 
کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجى که ملت ما از تحریم ها دیده است، اقتصاد ایران، 
آنطور که آمریکا تصور مى کرد دچارفروپاشى نشده و نشانه هاى فاصله گرفتن از عمق 
رکود را نمایان ساخته است و تمام تالش بانک مرکزى بایستى معطوف به کنترل تورم به 

هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقى باشد.

مجید انصارى: 
عده اى فحاشى و هتک حرمت را انقالبى گرى مى دانند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانى که ادعاى والیتمدارى و انقالبى گرى 
دارند باید بیش از دیگران به ارزشهاى اخالقى و اسالمى پایبند باشند ولى عده اى انقالبى 

گرى را با فحاشى و هتک حرمت اشتباه گرفته اند.
مجید انصارى در گفت وگو با ایرنا با یادآورى بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار با رییس 
جمهورى و اعضاى ســتاد ملى کرونا اظهار داشت: هتک حرمت اشخاص حتى افراد 
عادى امرى غیرشرعى، غیراخالقى و غیرقانونى است. وى تصریح کرد: وقتى که هتک 
حرمت نسبت به مسئوالن عالى رتبه کشور باشد قانون این موضوع را با صراحت جرم 
تلقى کرده و چون جرم آشکار است احتیاج به شاکى خصوصى ندارد و مدعى العموم 
باید براى برخورد با آن ورود کند. عضو مجمع روحانیون مبارز، برخورد مدعى العموم با 
هتک حرمت رییس جمهورى را دفاع از حریم اخالق عمومى دانست و افزود: موضوع 
هتک حرمت رییس جمهورى بحث حفظ اخالق عمومى است چرا که رییس جمهورى 
منتخب مردم است. در واقع منصب ریاست جمهورى یک منصب ملى محسوب مى 
شود و بحث شخص مطرح نیست. انصارى با بیان اینکه جنبه عمومى هتک حرمت و 
اثرات نامطلوب آن براى جامعه روشن است، افزود: چنین رفتارى عالوه بر این که در 
داخل تاثیر نامطلوبى دارد و باعث فرهنگ سازى نادرست مى شود، در عرصه بین المللى 
هم مقامات عالى رتبه کشور را تضعیف کرده و  باعث مى شود آنها از موقعیت مطلوبى 
براى دفاع از منافع مردم در برابر قدرت هاى خارجى برخوردار نباشند. وى با اشاره به 
بى توجهى برخى افراد و جریان هاى سیاسى نسبت به تبعات اظهاراتشان براى کشور 
خاطرنشان کرد: این افراد وقتى از تریبون هاى رسمى و عمومى سوء استفاده مى کنند، 
ابعاد جرمشان مضاعف مى شود زیرا توهین در میان جمعى چند نفره با توهین از تریبون 

مجلس که از رادیو پخش و در معرض مردم ایران و جهان است، فرق دارد.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
بازار ارز (حواله نیما): دالر  267,812   یورو 299,901

بورس تهران: شاخص کل 1,374,057

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 146,590,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 41/60

سال بیست و نهم شماره 7428
دوشنبه 5 آبان 1399
9 ربیع االول 1442 - 26 اکتبر 2020
8 صفحه تک شماره 20000 ریال

شکستن رکورد شمار مبتالیان روزانه کرونا در کشور

محدودیت هاى شدید کرونایى در 43 شهر آغاز شد

2 سیاست

5 تولید

 در صفحه هاي دیگر

انتقاد شدید رهبر انقالب از اقدام برخى افراد در برخورد با دولت:

معاون سازمان صنایع کوچک مطرح کرد

هتک حرمت رئیس جمهور غلط بود

تعطیلى برخى از صنایع کوچک
 به دلیل نوسانات ارز و مواد اولیه

 رهبر انقالب اسالمى با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخى ها در برخورد با دولت و 
رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک 
حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگرى به همکارى و 

اتحاد و انسجام نیاز دارد.

معاون ســازمان صنایع کوچک گفت: برخى از صنایع که فصلى نیستند، به دلیل 
نوســانات نرخ ارز در کشور و تأمین مواد اولیه با مشکالتى روبه رو مى شوند و 

همین موضوع باعث مى شود که از مدار تولید خارج شوند.
به گزارش جهان اقتصاد، اصغر مصاحب اظهار داشت: واحدهاى تولیدى که بازار 
فروش محصوالت آن ها صرفه اقتصادى ندارد، مى توانند به کلینیک هاى مشاوره ...

سرمقاله

بازى هاى دولت
 با سهامداران بورس

   مهدى نظیفى- تحلیلگر اقتصادى

2

تحلیلگر

آفت تک قطبى بودن ذهن 
در بازارهاى مالى

  وحید میرزائى  -  کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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  سخنگوى دولت با تشریح مصوبات جلسه ستاد ملى مقابله با 
کرونا گفت: به منظور پشتیبانى، ایجاد هماهنگى، پیگیرى و اجراى 
دقیق مصوبات ستاد ملى کرونا به زودى، مسوول «قرارگاه عملیاتى 

ستاد ملى کرونا» تعیین و اعالم مى شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى دولت، «على ربیعى» مصوبات 
آخرین جلسه ستاد ملى کرونا را که در حضور رهبر معظم انقالب 

اسالمى برگزار شد، تشریح کرد.
ســخنگوى دولت اظهار داشــت: به منظور پشــتیبانى، ایجاد 
هماهنگى، پیگیرى و اجراى دقیق مصوبات ســتاد ملى کرونا به 
زودى، «مسوول قرارگاه عملیاتى ستاد ملى کرونا» تعیین و اعالم 

مى شود.
وى افزود: همچنین از روز دوشنبه پنجم آبان ماه تا پایان آبان ماه 
کلیه ادارات در شهرستان تهران به طور نوبتى یک دوم ( 50درصد) 
کارمندان ســرکار خود حاضر خواهند شد و روساى دستگاه ها 
مى باید به گونه اى برنامه ریــزى الزم را انجام دهند که با اعمال 
این مصوبه، در تمشیت امور مراجعان و وظایف محوله، اخاللى 

ایجاد نشود.
از روز دوشنبه محدودیت هاى شدید اعمال مى شود

ربیعى تصریح کرد: ستاد ملى کرونا مصوب کرد در 43 شهرستان 
که بنا بر اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به دلیل 
عدم مراعات پروتکل هاى بهداشــتى و میزان شیوع در وضعیت 

قرمز قرار دارند؛ از روز دوشنبه هفته جارى(امروز) محدودیت هاى 
شدید اعمال خواهد شد. 

ســخنگوى دولت ربیعــى تصریح کرد: در ایــن محدودیت ها 
گروه هاى شــغلى 2، 3 و 4 تعطیل خواهند شــد؛ بدیهى است 
مشاغل مرتبط با زندگى روزمره و نیازهاى ضرورى مردم از جمله 
اورژانس ها، مراکز خدماتى و ادارى، مراکز امنیتى، فروشگاه هاى 
زنجیره اى، ســوپرمارکت ها، نانوایى ها و... به فعالیت خود ادامه 

خواهند داد.
صعود چشمگیر ابتال به کرونا  

از سوى دیگر سخنگوى وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به 568 هزار و 896 نفر رسید، گفت: 
متاســفانه در طول 24 ساعت گذشته (از روز شنبه تا یکشنبه 4 
آبان 1399)، 296 بیمار کووید19 جان خود را از دســت دادند و 

مجموع جان باختگان این بیمارى به 32 هزار و 616 نفر رسید.
دکتر سیما سادات الرى، گفت: از روز شنبه تا یکشنبه و بر اساس 
معیارهاى قطعى تشخیصى، 6 هزار و 191 بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایى شــد که دو هزار و 41 نفر از آنها 
بسترى شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید19 در کشور به 

568 هزار و 896 نفر رسید.
وى افزود: متاسفانه در طول این 24 ساعت ، 296 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیمارى به 

32 هزار و 616 نفر رسید.
الرى با بیان اینکه خوشــبختانه تا کنــون 455 هزار و 54 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند، گفت:  
4969 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شــدید این 

بیمارى تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوى وزارت بهداشــت با بیان اینکه تا کنون چهار میلیون 
و 719 هــزار و 597 آزمایش تشــخیص کووید19 در کشــور 
انجام شــده است، اظهار کرد: اســتان هاى تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شرقى، خراسان جنوبى، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، 
زنجان، ایالم، خراسان رضوى، مازندران، چهارمحال و بختیارى، 
البرز، آذربایجان غربى، مرکزى، کرمان، خراسان شمالى، همدان، 

یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
الرى گفت: همچنین اســتان هاى هرمزگان، فارس، گلستان و 

سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجى و زرد قرار دارند.
  دورکارى 50 درصدى و مشاغل گروههاى 3 و 4 مشمول 

محدودیتهاى کرونایى در تهران
سخنگوى وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد مشاغل گروه سه 
و چهار و همچنین دورکارى 50 درصدى دستگاه هاى دولتى و 
اجرایى تنها محدودیت هاى اعمال شده در شهر تهران خواهد بود. 
دکتر سیما سادات الرى در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت 

اعمال محدودیت ها در تهران، گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملى 
کرونا محدودیت ها از پنجم آبان ماه در گروه مشاغل 2، 3 و 4 از 
پنجم آبان ماه به مدت یک هفته در 43 شهرستان بحرانى که در 

وضعیت قرمز به سر مى برند، اعمال مى شود.
وى افزود: در تهران فقط مشاغل سه و چهار شامل محدودیت ها 
بوده و  شاهد دورکارى 50 درصدى دستگاه هاى دولتى و اجرایى 

در تهران نیز خواهیم بود.
در عین حال الرى اعالم کرده بود که 43 شهرستان آذرشهر، جلفا، 
چاراویماق، عجب شیر، مراغه و مرند از استان آذربایجان شرقى، 
شهرستان هاى پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان غربى، 
شهرستان هاى خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و 
نجف آباد از استان اصفهان و شهرســتان هاى ایوان و دره شهر 
از استان ایالم، شهرســتان هاى دماوند و ورامین از استان تهران، 
درگز از استان خراسان رضوى، مسجد سلیمان از استان خوزستان، 
خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از استان 
فارس، بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان 
از استان کرمان، اســالم آباد غرب، پاوه و گیالن غرب از استان 
کرمانشــاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، 
پلدختر، دورود و کوهدشــت از استان لرستان، دلیجان از استان 
مرکزى، تویسرکان، رزن و نهاوند از استان همدان، ابرکوه، خاتم 

و مهریز از استان یزد مشمول اعمال محدودیت ها خواهند بود.
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 با توجه به اینکه دستورالعمل جدید استخراج رمز ارز از سوى 
هیئت وزیران به تصویب رســیده است، یک تحلیلگر رمز ارز با 
بیان اینکه این آیین نامه داراى ابهامات جدى است، معتقد است 
که با محدودیت هاى ایجاد شده در آیین نامه جدید حاشیه سود 
این صنعت بسیار کم مى شود و ریسک ورود افراد به صنعت رمز 

ارز نیز افزایش مى یابد.
به گزارش ایســنا، رمز ارزها نوعى پول دیجیتال هســتند که به 
صورت فیزیکى معامله نمى شــوند بلکه تنها در بســتر فضاى 
مجازى قابلیت معاملــه دارند و براى خریــد و فروش آنالین 
مورد استفاده قرار مى گیرند. همچنین، این نوع پول ها مستقل و 
بدون وابســتگى به یک بانک مرکزى عمل مى کنند.  از آنجا که 
این صنعت ســابقه چندانى در کشور ما ندارد، در افکار عمومى 
شناختى نســبت به رمز ارزها وجود ندارد و تاکنون این صنعت 

امکان رشد و گسترش آن در کشور فراهم نشده است.  
جدیدترین دستورالعمل استخراج رمز ارزها 

در این زمینه، جدیدترین دستور العمل استخراج رمز ارزها اعالم 
شده است که طبق آن رمز ارزهاى استخراج شده تنها براى تأمین 
ارز واردات کشــور و بر اساس مقرراتى که بانک مرکزى تعیین 
مى کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین، استخراج کنندگان باید 
رمز ارز دســت اول تولید شــده را تا سقف مجاز و به صورت 
مستقیم (بدون واســطه) به کانال هاى معرفى شده بانک مرکزى 

عرضه کنند.
علیرضا شــامخى�تحلیلگر رمز ارز دربــاره تصمیمات جدید 
براى اســتخراج رمز ارزها با بیان اینکه آیین نامه سال گذشته به 
اندازه کافى صنعت رمز ارز را دچار اختالل کرده، به ایسنا گفت: 
آیین نامه قبلى، اســتخراج رمزارز را با ریســک ریالى در بخش 

هزینه ها مواجه کرده بود. حاال با اضافه شدن بندهاى جدید به این 
آیین نامه، چند ریسک دیگر هم به این صنعت افزوده شده است.  
وى در خصوص ریســک ریالى گفت: هیچ صنعتى در کشــور 
نیســت که برق 960 تومانى به آن بدهند. حتى به کارخانه هاى 
فوالد برق یارانه اى داده مى شود تا هزینه هاى عملیاتى آن کاهش 
یابد. اما صنعت اســتخراج رمزارز بر خالف بسیارى از صنایع، 
یارانه اى و اعانه اى نیست. علیرغم این موضوع، عالوه بر قیمت 
9 برابرى برق در آیین نامه قبلى که منجر به باال رفتن وحشتناك 
هزینه هاى عملیاتى تولیدکنندگان رمزارز شده، راه هاى درآمدزایى 

آنها نیز بر اساس آیین نامه جدید بسته شده است.
وزارت نیرو امکانات فنى براى تشخیص میزان تولید رمزارز 

را ندارد
شامخى در مورد محاســبه میزان تولید رمزارز، توضیح داد: چه 
تضمینى وجود دارد که وزارت نیرو تخمین درســتى از ظرفیت 
فارم داشته باشد؟ وزارت نیرو صرفا مى تواند میزان برق مصرفى 
را اندازه گیرى کند و نه میزان پردازش را. میزان پردازش به مدل 
دستگاه وابسته اســت. حتى در طول یک شبانه روز، نرخ تولید 
در نوسان اســت. به عالوه اینکه دستگاه نرخ خرابى داشته و به 
دالیل متعدد متوقف مى شــود. حاال وزارت نیرو با چه امکاناتى 
مى خواهد نرخ تولید را مشخص کند؟ بعید مى دانم این موضوع 

در دنیا سابقه داشته باشد.  
وى افزود:  از یک طرف دیگر، در آیین نامه سقف تولید مشخص 
شــده است. مگر این صنعت یارانه اى دریافت مى کند که سقف 
تولید براى آنها مشخص شده اســت؟ نه تنها یارانه اى دریافت 
نمى کنــد، بلکه طبق آیین نامه بیمه، مالیات و ارزش افزوده را نیز 
پرداخت خواهد کرد. پس با چه توجیهى، ســقف تولید در نظر 

گرفته مى شود؟  
دستورالعمل جدید استخراج رمز ارزها مبهم است

این کارشناس رمز ارز دســتورالعمل جدید براى استخراج رمز 
ارزها را مبهم دانســت و ادامه داد: در این آیین نامه قید نشــده 
که بانک مرکزى قرار اســت بر اساس چه مرجعى، رمزارزهاى 
تولیدى را قیمت گذارى کند؟ در کجاى دنیا، مرجع قیمت گذارى 
دالرى رمزارزها بانک مرکزى است؟ چرا در آیین نامه قید نشده 
که قیمت هــر بیت کوین از کدام مرجع گرفته مى شــود؟  ثانیا 
مشــخص نشــده که با کدام نرخ تبدیل دالر به ریال خریدارى 
شود؟ قبال تولیدکنندگان این امکان را داشتند که رمزارز خود را 
با قیمت روز در بازار به ریال، دالر یا تتر تبدیل کنند. در آیین نامه 
قبلى، امکان صادرات و تخفیف مالیاتى در نظر گرفته شده بود. 
حاال آیین نامه جدید این حقوق را ملغى کرده و جذابیت هاى این 

صنعت را از بین برده است.
وى افــزود: به فعاالن صنعــت رمز ارز الزام مى شــود تا میزان 
تولیدات خود را به بانــک مرکزى اعالم کنند که مى توان گفت 
تقریبا با هیچ صنعتى اینگونه برخورد نمى شــود. بر اساس چه 
قانونى چنین نظارتى توسط دولت بر این صنعت الزام شده است؟ 
فعاالن این صنعت مانند دیگران، اظهارنامه مالیاتى پر خواهند کرد 
و در صورتى که ممیز احســاس کند که اشکالى در اظهار وجود 
دارد، مى تواند تحقیقات بیشترى کرده یا پرونده را على الراس کند.

زیر سوال رفتن مدل درآمدزایى این صنعت 
 با آیین نامه جدید 

 این کارشــناس در مورد مدل درآمدى این صنعت گفت: مدل 
درآمدى این صنعت مانند سایر کاالها نیست که به محض تولید 
در بازار عرضه شود. بلکه نگهدارى شده و در یک قیمت مناسب 

در بازار فروخته مى شود. شاید در هنگام استخراج، حاشیه سود 
آن پایین بوده ولى بعد از گذشــت زمــان، قیمت آن باال رفته و 
تولیدکننده آن را در قیمت باال به فروش برساند. آیین نامه جدید، 
این مدل درآمدى را زیر ســوال برده اســت. چرا که به محض 
دســتور بانک مرکزى، بایستى آن را در اختیار بانک مرکزى قرار 
دهد. حاال با این قیمت هاى نوســانى که گاه در چند روز قیمت 
حدود 50 درصد کاهش مى یابد، حســاب ضرر و زیان ناشى از 
تسعیر این دارایى مالى با کیست؟ بر اساس آیین نامه قبلى، معامله 
کنندگان باید ریسک خطرپذیرى را قبول کنند. آیا بانک مرکزى 
حاضر است به عنوان یکى از طرف هاى معامله، ریسک هاى ناشى 

از آن را قبول کند؟  
افزایش ریسک ورود به صنعت رمز ارز 

شامخى افزود: مســئولین تصور مى کنند که استخراج بیت کوین 
به معنى دستگاه چاپ پول اســت. هیچ اطالعى در مورد هزینه 
سرمایه گذارى و هزینه عملیاتى آن ندارند. از این رو، هر محدودیتى 
که مى توانستند را در این آیین نامه اعمال کرده اند. ریسک عملیاتى، 
ریسک متهم شدن به کم اظهارى، ریسک قیمت گذارى و ریسک 

نرخ تبدیل را به این صنعت اضافه کرده اند.
وى در مورد اثرات این آیین نامه، اظهار کرد: این آیین نامه در ظاهر 
یک مجوز فعالیت صنعتى است ولى در عمل  منجر به تعطیلى و 
زیرزمینى شدن این صنعت شده است. بسیارى از تولیدکنندگان 
بعد از تصویب آیین نامه قبلى، از روش هاى زیرزمینى اســتفاده 
مى کنند که کشف آن سخت است. تولیدکنندگان مهم نیز در حال 
مذاکره و انتقال فارم خود به خارج از ایران هستند. در این آیین نامه 
نــه دقت هاى فنى وجود دارد و نــه دقت هاى مربوط به تضمین 

درآمد.

دستورالعمل جدید استخراج رمز ارز منتشر شد 

«صنعت رمز ارز» درگیر اختالالت بخشنامه اى 

در همین صفحه

«طرح وان» و اصرار مجلس نشینان بر ارائه طرح هاى عامه پسند 

صفحه 6«یارانه انرژى» درگیر ایده پردازى هاى خام

صفحه 8

صفحه 3

در 7 ماهه ابتداى سال 99 محقق شد:

کوچ نقدینگى از تولید به بازارهاى مالى

نائب رئیس اتاق بازرگانى ایران خواستار پیگیرى 
ادعاهاى بانک مرکزى شد:

تاجرهاى کارتن خواب؛ 
اتهام یا واقعیت

بازگشت عرض حاصل از صادرات به یکى از چالش هاى جدى تبدیل 
شده اســت و در حالى که دولت خود براى بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات نفت و برق با مشــکالت جدى روبرو است، مقامات و مدیران 
ارشد دولت در اظهار نظرهاى مکرر، بخش خصوصى را هدف حمالت 
خود قرار داده و ایشان را به دلیل عدم بازگرداندن ارز حاصل از  صادرات 

متهم مى کنند.


