
با وجود پیام های منتشر شده و ترغیب کاربران به اجرای 
برنامه هایی با قابلیت استخراج بیت کوین، این ابزارها عالوه 
بر احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه ها می توانند 

سرمنشا مخاطرات جدی امنیتی باشند.
به گزارش ایسنا، در حالی که استفاده از ارزهای دیجیتالی هنوز 
در ایران رواج نیافته و مقررات آن هم وضعیت روشنی ندارد اما 
مسووالن توصیه کرده اند افراد فعال از ورود به این حوزه خودداری 
پیام های  چشمگیر  افزایش  از  حاکی  اخیر  مشاهدات  کنند. 
فریبنده ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب 
یا اجرای برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه )عموما 

بیت کوین( منتشر می شوند.
استفاده  نیز  هرمی  بازاریابی  ساختار  از  نوعا  مجموعه ها  این 
می کنند تا از ارتباطات افراد برای افزایش گستره نفوذ خود بهره 
ببرند. این در حالی است که ادعاها و وعده های مطرح شده در 
اغلب موارد کذب بوده و این ابزارها عالوه بر احتمال آسیب زدن 
به سخت افزار رایانه ها، می توانند سرمنشا مخاطرات جدی امنیتی 
باشند. به این ترتیب به کاربران و مدیران به طور جدی توصیه 

می شود که از عضویت در این شبکه ها پرهیز و ممانعت کنند.
بانک مرکزی اردیبهشت ماه اطالعیه ای درباره ارزهای مجازی 
 Bit( منتشر کرد با این مضمون که »به کارگیری ابزار بیت کوین
Coin( و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور 
ممنوع است«. البته محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات - آن زمان در این خصوص اظهار کرد: مصوبه 
مالی کشور  و  پولی  اصلی  عنوان سیاستگذار  به  بانک مرکزی 
در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین که به بانک ها و 
صرافی ها اعالم کرده که استفاده از آن ها ممنوع است، بدین منظور 
نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا 

محدودیت دارد.
طبق آخرین اظهارنظرها درباره ارزهای دیجیتالی نیز جهرمی 
بیان کرد: اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و 
بتوانیم در برخی معامالت خرد از آن ها استفاده کنیم، مفید خواهد 
بود. با این حال سیاست بانک مرکزی این است که فعال بیت کوین، 
اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی شناسد و در نتیجه قوه 

قضاییه سایت های ارایه دهنده این ارزها را فیلتر می کند.

استخراج بیت کوین با رایانه معمولی اقتصادی نیست
اما بررسی های انجام  شده توسط مطالعات مرکز ماهر )مدیریت 
امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای( نشان می دهند که برخالف 
ادعاهای مطرح  شده، از منظر اقتصادی و با توجه به انرژی الکتریکی 
صرف  شده، استخراج بیت کوین با استفاده از رایانه های معمول، 
حتی در صورتی که گرداننده شبکه هرمی و افراد باالدست چیزی 
از عایدات طلب نکنند، اقتصادی نخواهد بود. به همین دلیل در 
سطح جهان، انجام این امور به صورت قانونی )و نه با سرقت منابع 
دیگران( با تکیه بر سخت افزارهای خاص و با اتکا به پردازنده های 

گرافیکی پیشرفته انجام می گیرد.

ذکر این نکته حایز اهمیت است که با بیشتر شدن بار محاسباتی 
پردازنده ها برای استخراج ارزهای رمزپایه در رایانه های معمولی و 
افزایش مصرف توان، دمای سیستم افزایش خواهد یافت و این 
خود سبب کاهش دوام دستگاه و احیانا آسیب به آن می شود. 
بنابراین حتی برای آزمایش نیز تصمیم به ورود به این شبکه های 

هرمی منطقی نیست.
تحلیل  فرصت  ابزارها  این  تعدد  دلیل  به  اگرچه  همچنین 
رفتاری همه آنها موجود نبوده، اما نکته نگران کننده اصلی در 
این خصوص این است که با تکیه بر هر یک از روش های معمول 
برای انجام این امور به صورت هرمی )اجرای برنامه های اجرایی 

ارایه شده یا نصب افزونه های معرفی شده در مرورگرهای وب( 
کاربر و شبکه میزبان او در معرض دسترسی فراهم آورنده این 
می تواند  این خود  و  می گیرند  قرار  مهاجمین  سایر  یا  ابزارها 

سرآغاز حمالت جدی تر باشد.
در خصوص کاربرانی که مالک رایانه یا بستر شبکه متصل به آن 
نیستند، عضویت در این شبکه های هرمی می تواند توام با جرایمی 
همچون سوءاستفاده از منابع عمومی یا خیانت در امانت نیز باشد. 
به این ترتیب به کاربران و مدیران، مجددا توصیه اکید می شود 
که از ورود به این شبکه ها و نصب ابزارهای مرتبط با آنها پرهیز و 

ممانعت جدی به عمل آورند.

اقتصادی 5

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

بازگشایی کانال ارزی میان ایران و اروپا
برای  جدید  مالی  کانال  است  قرار  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان 

پولی دو جانبه میان ایران و اروپاست.
به گزارش ایسنا عبدالناصر همتی طی پستی در اینستاگرام خود گفت: جزئیات 
کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته 
در بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد کانال مالی بر این درک 
مشترک مبتنی است که شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایرانی و اروپایی علی رغم خروج 
یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با 

یکدیگر دارند.
در این راستا به منظور رفع مشکالت مربوط به انجام پرداخت های مالی، ایجاد 
کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال مزبور این امکان را 
برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات 

خود را دریافت کنند.
اتحادیه  و  ایران  میان  دوجانبه  پولی  پیمان  نوعی  کارکرد  مذکور  کانال 
فرایند  این  عملیاتی شدن  در  تسریع  بر  دو طرف  هر  کرد.  ایفا خواهد  را  اروپا 
مزبور  کانال  از  استفاده  نحوه  و  جزئیات  زودی  به  می رود  انتظار  دارند.  تاکید 
شود. رسانده  اقتصادی  فعاالن  و  هموطنان  عموم  اطالع  به  و  شده   نهایی 

یک مقام مسئول کارگری:

درمان و دستمزد مردم با وزارت کار گره خورده است

یک مقام مسئول کارگری با بیان این که نباید مجلس را در دادن رأی به 
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت فشار گذاشت، افزود: 
اداره این وزارتخانه به وزیری نیاز دارد که بتواند به شکل تخصصی آن را 

مدیریت کند و بازدهی موفقی از خود در این حوزه نشان بدهد.
داوود امیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اظهار کرد: وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی وزارتخانه  بزرگی است 
و مسایل این حوزه و تصمیمات آن هم در بحث درمان و تامین اجتماعی، هم در 
بحث حقوق و دستمزد و هم روابط کار با جمعیت حداکثری کشور گره خورده 
است. از این رو می طلبد که وزارتخانه ای چابک داشته باشیم و وزیری که بتواند به 

صورت تخصصی آن را مدیریت کند.
رئیس کانون شورای اسالمی کار خراسان شمالی در عین حال افزود: متاسفانه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره در گذر زمان یک وزارتخانه دست دوم 
و بدون بازده تلقی شده است. به جای این که مشکل وزارت تعاون را حل کنیم 
آن را به وزن وزارت کار افزوده ایم و با ادغام، لطمه بزرگی به بخش تعاون و حوزه 

روابط کار وارد کرده ایم.
امیری تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت و کارخانه بزرگ در 
شستا داریم که شاید در وزارت صنعت، معدن و تجارت این تعداد شرکت نداشته 
باشیم. معتقدم از کسی که سالها در حوزه صنعت و تجارت فعالیت داشته ولی 
برنامه هایش به مرحله خروجی و بازدهی موفق نرسید، نمی توان انتظار داشت که 
در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ساختاری متفاوت از وزارتخانه صمت دارد، 

تحول شگفت انگیزی ایجاد کند.
به گزارش ایسنا،  محمد شریعتمداریـ  گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، در روزهای اخیر با اعالم برنامه های خود در حوزه تعاون و روابط 
کار، گفت که تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی و صیانت از 
نیروهای کار را در صورت کسب رأی اعتماد مجلس دنبال خواهد کرد.  حمایت از 

بنگاههای تولیدی و اصالح قانون کار از دیگر برنامه های وی است.

راهکارهای صیانت از کسب وکار و تولید داخل

با سرکوب قیمتی تیشه به ریشه خودروسازی می زنند
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت و دیگر دستگاه های 
مسوول دولتی با سرکوب قیمتی خودرو، تیشه به ریشه صنعت خودرو و 

قطعه ایران به عنوان مهمترین صنایع اشتغال زای داخلی می زنند.
حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای حمایت و صیانت از 
تولید داخل در صنعت خودرو و قطعه سازی، راه های بسیاری وجود دارد. اما مهمترین 
کاری که در حال حاضر می توان انجام داد این است که قیمت خودرو آزاد شود و از 
قیمت های دستوری جلوگیری شود. این که همچنان شورای رقابت به دنبال حفظ 

تسلط خود در بحث قیمت گذاری ها باشد، درست نیست.
وی افزود: از سوی دیگر دولت به دنبال این است که کار قیمت گذاری خودرو را 
به یک ستاد تحت عنوان ستاد تنظیم بازار یا هر ستاد دیگری بسپارد. اگر قرار باشد 
ستاد تنظیم بازار نیز همان روش های شورای رقابت را در پیش بگیرد، تفاوتی در 

شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد.
به اعتقاد کریمی سنجری، در حال حاضر بهترین گام این است که فاصله بین 
قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین برود. در این صورت عرضه خودرو صیانت 
می شود و این صنعت شرایط مناسب تری پیدا خواهد کرد. همچنین تقاضای کاذب 
و با هدف داللی خودرو از بین رفته و این بازار به تعادل می رسد و از حالت رکود و 

گرانی خارج خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به هر حال ما متوجه مشکالت صنعت 
خودرو هستیم. صنعت خودرو دچار مشکل دولتی بودن است. همچنین با توجه به 

بحث تحریم ها، خودروسازی ما از بحث مشارکت ها محروم خواهد ماند.
وی افزود: از دیگر اقدامات مهم در صنعت خودروسازی برای ایجاد توسعه، بحث 
استفاده و بهره مند شدن از مشارکت های خارجی است که در حال حاضر به دلیل 

تحریم ها این امکان وجود ندارد.
کریمی سنجری اظهار کرد: در شرایط فعلی که دست صنعت خودروسازی ما 
از جذب مشارکت کوتاه است، الزم است که دولت و شرکت های خودروسازی 
به این موضوع بپردازند و مقداری ساختار خود را مهندسی تر کرده و به سوی 

خصوصی سازی حرکت کنند.
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احتمال کسری بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی در سال جاری
نایب رییس کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس شورای اسالمی گفت  که بر اساس سناریوی پیش روی ایران در سال جاری حداقل 7۵ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. هادی قوامی در گفت وگو با ایسنا، درباره محل هزینه کرد مازاد درآمدهای 
نفتی در شش ماهه اول سال، اظهار کرد: درآمدها فقط از کانال نفت نیست،  بلکه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها هم پیش بینی شده است که ممکن است به طور کامل محقق نشوند و اگر در یک بازه زمانی مازاد درآمد نفتی داشته باشیم می تواند 

این کسری ها را جبران کند. وی افزود: البته برای ارزیابی درآمد و هزینه بودجه باید پایان سال را در نظر گرفت و نه نیمه سال، زیرا ممکن است در نیمه دوم امسال صادرات نفتی ما نصف شود که در این صورت ردیف ها پر نخواهد شد.

هشدار درباره عضویت در شبکه های هرمی استخراج ارزهای رمزپایه

بیت کوین هم هرمی شد
اخبار

ثروت های بادآورده مالیات نمی دهند!
عدم تحول سیستم های مالیات گیری در کشور عاملی است که باعث شده 
نتوان ساز و کاری طراحی کرد که از سرمایه های بادآورده ای که از پول نفت 
به دست آمده است، مالیات اخذ کرد. در این رابطه یک کارشناس اقتصادی با 
اشاره به طرح مالیات بر مستغالت، آن را یکی از بهترین کارهایی که می توان 
انجام داد، توصیف کرد و عاملی برای جلوگیری از گرانی بیشتر در اقتصاد 

دانست.
به گزارش ایسنا، وجود ثروت های بادآورده حاصل از فروش نفت در کشور باعث شده 
عده ای بدون هیچ حساب کتابی یا تالش مولدی بتوانند صرفا بر اساس زد و بندها یا 
رانت هایی یک شبه به ثروت های بزرگی دست پیدا کنند. نظام مالیات گیری کشور اما 
چون بر اساس سازوکار نظام های مالیاتی در سایر کشورهای توسعه یافته طراحی شده 
است، همچنان تمرکز خود را بر اخذ مالیات از تولیدکنندگان یا صنعتگران گذاشته 
است؛ صنعتگرانی که حاال به خاطر مسائل تورمی و گرانی نرخ ارز با انواع و اقسام 

مشکالت روبرو هستند.
در این زمینه پویا عالءالدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه حدود ۴۰ سال است که درآمد سرانه در کشور افزایش پیدا نکرده 
است، گفت: منابع درآمدی کشور از طریق پول نفت است، در چنین شرایطی عده ای 
پول های بادآورده ای نصیب شان می شود و آن را خرج مصارف لوکس مانند خودروهای 
مدل باال می کنند. اما مساله این است که اینها از طریق نابسامانی های ساختار اقتصادی 

کشور توانسته اند ثروتمند شوند؛ نه اینکه واقعا کارآفرین باشند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط موجود جامعه باید از ثروت های بادآورده 
مالیات گرفته شود، اظهار کرد: بدین ترتیب می توان نابرابری ها را تعدیل کرد. نظام 

مالیاتی ما زمانی که پول یا بودجه کم دارد، سعی می کند با ابزارهای مالیاتی آن را 
جبران کند و به جای اینکه از ثروتمندان مالیات بگیرد، از کارآفرین ها مالیات می گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیستم های مالیاتی ما نتوانسته اند ابزارهای 
جدیدی را برای اخذ مالیات از پول های بادآورده طراحی کنند، گفت: در چنین 
شرایطی ساختار مالیاتی نمی تواند اصالح شود و مالیات از طریق همان ابزارهای 
قدیمی از صنعتگران که در حال حاضر خودشان به خاطر مسائل اقتصادی تحت فشار 
هستند، مالیات می گیرند. مثال طرح مالیات بر مستغالت یکی از بهترین کارهایی که 
در سیستم مالیاتی می توان انجام داد و چه بسا عاملی برای جلوگیری از گرانی کاالها 

در اقتصاد باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین با بیان اینکه عوارض شهری که 
توسط شهرداری ها اخذ می شود هم جزوی از نظام مالیاتی است، اظهار کرد: مالیات 
و عوارض بر درآمدها می توانند تاثیر مثبتی بر ایجاد برابری در جامعه بگذارند. ضمن 

اینکه به توسعه خدمات برای شهروندان هم می انجامد.
او در نهایت با اشاره به خدمات شهری که از طریق فروش تراکم ایجاد می شود، 
گفت: فروش تراکم می تواند باعث افزایش آلودگی هوا و کاهش زیبایی های بصری 
باشد اما مسئله اینجاست که از طریق فروش تراکم دقیقا مشخص نمی شود که به چه 
اندازه از حقوق عمومی کسر شده است. به همین خاطر دولت مانند یک سلطان زمین 
و هوا را می فروشد و از این طریق ارائه خدمات می دهد. در چنین شرایطی حس تعلق 

نسبت به شهر و کشور نمی تواند در میان شهروندان به وجود بیاید.
به گزارش ایسنا، یکی از حوزه های مهم مالیات بر سرمایه بخش مسکن است 
که رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت وگویی تلویزیونی اعالم کرده بود »در زمینه 

مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن طرحی در مجلس شورای اسالمی توسط 
نمایندگان تهیه شد که این هفته در کمیسیون مربوط رسیدگی می شود. نظر سازمان 
امور مالیاتی این است که زمینه های فنی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور 

فراهم شده است و اگر مجلس تصویب کند این موضوع را اجرا می کنیم«.

وعده اروپایی ها برای گشایش کانال ارزی با ایران در مراحل 
پایانی اجرا قرار دارد و آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی خبر 
داده قرار است نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپا 

باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شامگاه چهارم آبان یعنی 9 روز 
مانده به آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران که شامل حوزه 
بانکی و نفتی می شود، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در 
یادداشتی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، 
اظهار داشت: جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران 
و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار گرفت.
»ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت ها و 
فعاالن اقتصادی ایرانی و اروپایی به رغم خروج یکجانبه ایاالت متحده 
آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر 
دارند؛ در این راستا برای رفع مشکالت مربوط به انجام پرداخت های 
مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. 
کانال این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد 

کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.
به اعتقاد همتی، »کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه 
میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد. هر دو طرف بر تسریع در 
عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند. انتظار می رود به زودی جزئیات 
و نحوه استفاده از کانال نهایی شده و به اطالع عموم هموطنان و 

فعاالن اقتصادی رسانده شود.«
البته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
اوایل مهرماه گفته بود: دستکم تاکنون هفت بانک مرکزی اروپایی 
توافق کرده اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در 

آینده نیز این راهکار را به موسسه ای تبدیل کنند.
 پیمان پولی دوجانبه چیست؟

پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای 
مبداء و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه ای که 
نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان ها نیاز است 
بانک های مرکزی کشور های مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با 

یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.
انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه سالهاست که به مسیری 

مطمئن برای تسهیل تجارت بین کشورها تبدیل شده و این روش 
بخصوص برای ایران که در استفاده از ارز دالر مشمول تحریم هاست، 

توانسته آثار منفی ناشی از آن را بر اقتصاد کاهش دهد.
کشورمان تاکنون 1۰ تفاهمنامه و پیمان پولی با کشورهای مختلف 
به امضا رسانده که می توان به انعقاد این پیمان ها با چین در پیش از 

انقالب و ترکیه در سال گذشته اشاره کرد.
 تحریم های بانکی و راهکار مقابله

با مصوبه شورای امنیت و  البته  در دوره پیشین تحریم ها که 
همراهی اروپایی ها اجرایی شد، نه تنها نظام بانکی و بانک مرکزی 
ایران مشمول تحریم ها شدند بلکه ارتباط ایران با نظام بانکی جهان 
از طریق سوئیفت نیز قطع شد؛ همین امر راه را برای تجارت خارجی 
ایران بویژه واردات کاالهای اساسی و داروها تنگ کرد و ایران حتی 
بازارهای نفتی خود را از دست داد به شکلی که صادرات نفت به حدود 
یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. آنگونه که مسئوالن بعدها 
اطالع دادند، برنامه آمریکا این بود که با تشدید فشارها و تحریم ها، 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند که البته با روی کار آمدن دولت 

تدبیر و امید و به ثمر نشستن برجام، این زنجیر پاره شد.
با این حال هیات حاکمه کاخ سفید در حالی بار دیگر سودای به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران و قطع روابط بانکی کشورمان را 
هدف قرار داده که این بار جامعه جهانی با وی همراهی نمی کند؛ 
بسیاری از خریداران نفت ایران دنبال مستثنی شدن از برنامه آمریکا 
بوده و اروپایی ها نیز طرحی را برای باز نگه داشتن کانال های مالی 

و پولی با ایران هستند.
پاسخ اینکه چرا باز ماندن کانال های مالی با اروپا اینقدر اهمیت 
دارد، نه تنها برای ایران بلکه برای اروپا نیز مهم است زیرا آنها اعالم 
کرده اند که راه خود را از آمریکا در موضوع برجام جدا کرده و خواهان 
حفظ این توافق بین المللی هستند؛ براین اساس از همان ابتدای 
خروج آمریکا از برجام، ایجاد چنین مسیر پولی را در دستور کار قرار 

دادند.
هرچند چین بعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران مشکلی در ادامه 
مراودات تجاری با ما ندارد و مسئوالن این کشور از همان ابتدا گفته 
اند که اعتنایی به تحریم های آمریکا ندارند، اما کشورمان برای متنوع 
نگه داشتن بازارهای صادراتی و سبد تجارت خارجی خود نیاز دارد که 

مراوداتش را با دیگر کشورها حفظ کند.

چین و هند دو خریدار بزرگ نفت و فرآورده های نفتی ایران 
هستند که البته بانک مرکزی ایران در این کشورها حساب دارد و 
درآمد حاصل از نفت به طور مستقیم به این حساب ها وارد می 
شود؛ در دور پیشین تحریم ها و با وجود همه مشکالت، چین و هند 
از طریق تهاتر، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کردند و از این رو 
تکرار این روش ساده ترین راه برای تامین نیازهای داخلی در دوران 

تحریم خواهد بود.
اما این بار، دوره راستی آزمایی کشورهای باقیمانده در برجام است 
تا نشان دهند نه فقط در بیانیه ها و اظهارنظرهای سیاسی بلکه در 
مقام اجرا نیز به مفاد آن پایبند هستند تا ایران از مزایای برجام محروم 
نماند؛ همانگونه که حجت االسالم حسن روحانی گفته باقی ماندن 
ایران در برجام منوط به برخورداری از مزیت های دیده شده در این 

توافق است.
 کانال ارتباط مالی با اروپا به راحتی قابل اجراست

هرچند جزئیات کار با این کانال مالی منتشر نشده اما به نظر می 
رسد بستری باشد که ایران بتواند با استفاده از آن، کاال بویژه نفت و 
فرآورده های نفتی به حوزه اروپا صادر و در قبال آن کاالها و خدمات 
مورد نیاز خود را از هر یک از کشورهای اروپایی دریافت کند و تهاتر 
دریافت و پرداخت های انجام شده بین بانک های مرکزی اروپایی 

انجام شود.
ارز مورد استفاده در این مبادالت بر پایه یورو خواهد بود تا مشمول 
تحریم دالری آمریکا نشود؛ ایران سالهاست که تحت تحریم دالر قرار 
دارد و از این رو نمی تواند با آن مبادالت مالی داشته باشد؛ حتی 
در زمان فروش نفت با اینکه نرخ آن به دالر اندازه گیری می شود، 
درآمدهای حاصل از آن به ارزهای دیگر از جمله یورو در حساب های 

بانک مرکزی ذخیره می شود.
»آلبرت بغزیان« استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره به ایرنا می 
گوید: هرچند قدرت یورو در مبادالت جهانی به میزان دالر نیست و 
دالر هنوز 8۰ درصد معامالت جهانی با دالر انجام می شود اما یورو 
این توان را دارد که مبادالت چند صد میلیارد یورویی را با ایران 

پوشش دهد و مشکلی از این بابت نیست.
بغزیان اظهار داشت: اگر اروپا بخواهد و از آمریکا ترس نداشته باشد، 
به راحتی می تواند این کانال ارتباط مالی یورویی را با ایران برقرار 
کند؛ چون حساب ها بر پایه یورو نگهداری می شود، به راحتی می 

توان درآمد حاصل از صادرات ایران را با واردات کاالها و خدمات از 
حوزه اروپا تهاتر کرد.

وی، اعتماد را پایه اصلی برقراری این رابط عنوان کرد و گفت: چنین 
نباشد که اروپا با تلنگری از مراودات مالی با ایران کنار بکشد.

»عباس هشی« اقتصاددان و حسابدار رسمی نیز در این باره به 
ایرنا توضیح می دهد که این کانال یورویی اختراع جدیدی نیست و 
عملکرد آن همچون اتاق های تسویه پایاپای در زمان جنگ تحمیلی 

خواهد بود.
به گفته وی، پس از قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران و اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه کشورمان، مشابه چنین روابط مالی با دیگر 
کشورها ایجاد شد؛ در زمان جنگ، ایران کاالهای خود که بخش عمده 
آن نفت بود را به کشورهای دیگر می فروخت و پول آن در حساب 
اتاق های تسویه ویژه ای که راه اندازی شده بود، نزد این کشورها 
نگهداری می کرد و زمانی که می خواست کاالیی بخرد، واردکننده 
مجوز آن را از دستگاه های دولتی مرتبط دریافت و پس طی مراحل 
قانونی ثبت سفارش و اخذ پیش فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک 

مرکزی دریافت می کرد.
وی افزود: در مرحله بعد، پس از تایید وزارت بازرگانی وقت، باید در 
بانک های آن زمان که همگی دولتی بودند، گشایش اعتبار اسنادی 
انجام و فروشنده کاال به بانک کارگزار معرفی می شد؛ بانک کارگزار 
به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حساب های ویژه ای که 
ایجاد شده بود، پرداخت را انجام می داد و کاال به کشور وارد می شد.

این اقتصاددان اظهار داشت: این بار نیز قرار است کانال مشابهی 
ایجاد شود که شاید همان کاال در برابر نفت باشد اما گسترده تر از 
زمان جنگ و برای واردات کاال فقط به مواد غذایی و اقالم دارویی 
بسنده نمی شود و هر کاال و خدمتی که ایران نیاز دارد، می تواند در 

قالب این کانال ارتباطی به کشور وارد شود.
این حسابرس بانکی، در بیان ویژگی های این کار برای اقتصاد ایران 
اظهار داشت: یکی از خوبی های این کار، متنوع شدن سبد واردات 
کشور و ورود کاالهای با کیفیت تر است؛ همه می دانند که چین به 
عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران کاالهای خود را در سه سطح 
به جهان صادر می کند؛ حال اگر اجناس با کیفیت از دیگر کشورها 
به ایران بیاید، دییگر نمی تواند اجناس بنجل و درجه سه خود را به 

ایران بفرستد.

 کانال ارزی ایران و اروپا چگونه کار می کند


