
ب�ا افزايش حج�م گ�ردش مالي س�ايت هاي 
داخلي ب�راي معام�ات رمرارزه�ا، نگراني ها 
براي امكان سوءاس�تفاده گس�ترده از اعتماد 
مردم بيش�تر ش�ده تا مجلس از بانك مركزي 
بخواهد به ش�لختگي در اين حوزه پايان دهد. 
با كاله بزرگي ك��ه دولت در بورس بر س��ر مردم 
گذاشت، بسياري پول خود را از بازار سرمايه بيرون 
كش��يدند و به دنياي رمزارزها وارد شدند. از آنجا 
كه براي خريد رم��زارز و معامله آن معادل دالري 
بايد در دست باش��د، سايت هاي بس��ياري براي 
واسطه گري تأسيس ش��دند تا پول مردم را به ارز 
تبديل كنند. براي خريد رمزارزها از صرافي هاي 
خارجي، بايد از تتر استفاده كرد؛ هر تتر معادل يك 
دالر امريكاست كه تقريباً قيمت ثابتي دارد و پول 
اصلي براي معامالت است. متقاضيان براي خريد 
تتر، به حساب سايت هاي ايراني مبالغ خود را واريز 
مي كنند و اين س��ايت ها، معادل تتر را به حساب 
كيف پول متقاضي��ان نزد صرافي ه��اي خارجي 
منتقل مي كنند. همچنين افرادي كه مي خواهند 
رمزارزه��اي خود را فروخت��ه و مع��ادل ريالي را 
دريافت كنند، دارايي هاي خ��ود را به تتر تبديل 
ك��رده و آن را به كي��ف پول خود در س��ايت هاي 
داخلي انتقال مي دهند و سايت ها نيز با قيمت دالر 
روز، تترها را خريداري مي كنند و با قيمتي بيشتر به 
خريداران تتر مي فروشند. با توجه به اينكه برخي از 
اين سايت ها، بدون محوز فعاليت دارند، هر لحظه 

ممكن است سايت ها از دسترس خارج شده و پول 
مردم براي هميشه بسوزد؛ به همين دليل مجلس 
از بانك مركزي خواسته است هرچه زودتر به اين 

وضعيت پايان دهد. 
   نامه قاليباف به بانك مركزي

محمدباقر قاليباف در نامه اي به عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي و فرهاد دژپسند وزير امور 
اقتصادي و دارايي خواس��تار مسدودسازي درگاه 
پرداخت الكترونيك صرافي هاي ارز ديجيتال شد. 
وی در اين نامه تأكيد كرده است كه با ظهور پديده 
زنجيره بلوكي و رمزارزها مطالعات  آينده پژوهشي 
در اين زمينه مطرح ش��ده كه بعضاً آينده را از آن 
فناوري مذكور قلم��داد مي كند، از س��وي ديگر 
نظراتي مبني بر وجود ايرادات مهم در منطق ادامه 
كار رمزارزها از جمله غيرمتمركز بودن آن و تقابل 
با حاكميت پول هاي ملي و نظم اقتصادي و ايجاد 
بس��تر براي فعاليت غيرقانوني مطرح مي ش��ود. 
همچنين برخ��ي اين موض��وع را پدي��ده مبهم 
مي دانند كه حتي طراح ايده آن نيز خود را معرفي 
نكرده و در نهايت ممكن است به يك انتقال ثروت 
بزرگ از سوي برخي كشورها و فعاالن اقتصادي 
جهان به س��مت عده اي ديگر منجر شود كه اين 
پديده را به سرنوش��ت بدي دچار س��ازد. در اين 
زمينه سرمايه گذاران اين حوزه به ويژه در مبادله 
رمزارزها تحت عنوان صرافي هاي ديجيتال تعيين 
تكليف نشده اس��ت و عده زيادي از مردم با توجه 

به تبليغات فراوان در اين حوزه سرمايه خود را به 
بازار پر از ابه��ام وارد كرده اند. در ماهيت رمزارزها 
امنيت بس��تر مبادله موجود اطالع��ات چنداني 
ندارند. ضروري است بانك مركزي به عنوان متولي 
اصلي حوزه نظام پولي كشور در اسرع وقت ضمن 
ارائه برآورد قابل اتكا از آينده اين فناوري و اثر آن 
بر اقتصاد و به ويژه نظام پولي و مبادالت كش��ور، 
مقررات الزم را براي فعاليت در مبادالت رمزارزها 
تدوين نموده و نسبت به نظام مند كردن فعاليت 
رمزارزها اق��دام كند. در ضم��ن تذكرات مجلس 
شوراي اسالمي به بانك مركزي الزم است، توضيح 
مناسبي در مورد علت اس��تمرار ارائه درگاه هاي 
پرداخت به سايت هايي كه به گفته بانك مركزي 
فاقد مجوز بوده اند نيز ارائه شود و در صورت متضرر 
شدن مردم به واس��طه وجود درگاه هاي پرداخت 
داراي مجوز از بانك مركزي در اين سايت ها، بانك 

مركزي بايد پاسخگو باشد. 
  گردش 5 هزار ميلياردي

رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به 
فعاليت سايت هايي در كش��ورمان بدون نظارت 
بانك مركزي در حوزه رمزارز ها گفت: برآورد ما اين 
است اين سايت ها روزانه بين 3 تا 5 هزار ميليارد 
تومان تبادل دارند و اين موضوع نشان مي دهد كه 

ضابطه مند كردن آنها ضروري است. 
محمدرض��ا پورابراهيمي با بي��ان اينكه رمزارز ها 
پديده جديد در اقتصاد كشورمان است و بايد آن 

را مديريت كنيم، افزود: حذف رمزارز ها از فضاي 
تصميم گيري، به صالح كشور نيست. اين موضوع 
از ماه ها قبل در دس��تور كار كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت و گزارش خود 
را در دو سر فصل تنظيم كرديم كه گزارش نخست 
درباره ماهيت توليد رمزارز در داخل كشور و ايجاد 
فعاليت ه��اي عمليات��ي اين حوزه اس��ت. رئيس 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
اضافه كرد: گزارش كميسيون اقتصادي قرار است 
چارچوب قانونمند مشخصي را براي رمزارز ها در 
نظر بگيرد ت��ا بتوانيم در ش��رايط تحريمي از اين 
ظرفيت استفاده كنيم و اين موضوع به منابع ارزي 

كشور كمك كند. 
پورابراهيمي گفت: هر گونه كسب و كار در اقتصاد 
و ارائه مجوز هاي الزم ب��راي درگاه هاي پرداخت، 
لزوم شفافيت اطالعات و سابقه فعاليت آنها بايد با 

چارچوب و آيين نامه ضابطه مند باشد. 
وي با اشاره به فعاليت س��ايت هايي در كشورمان 
بدون نظارت بانك مرك��زي در حوزه رمزارز هايي 
با منش��أ خارجي افزود: برآورد ما اين اس��ت اين 
سايت ها روزانه بين 3تا 5هزار ميليارد تومان تبادل 
دارند و اين موضوع نشان مي دهد كه ضابطه مند 
كردن آنها ضروري است و بانك مركزي بايد در اين 
باره ورود كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه در ضابطه مند كردن 
مبادالت رمزارز ها با منشأ خارجي و وظايف بانك 
مركزي ورود كرديم، گفت: ش��وراي عالي فضاي 
مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان 

صدا و سيما بايد در اين باره اطالع رساني كنند. 
رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به اينكه تأمين برق براي استخراج 
رمزارزها، موضوع مهمي اس��ت، افزود: متأسفانه 
نبود س��اماندهي منظم از مجموع��ه وزارت نيرو 
و مانند آن در اين باره مش��كالت بزرگي را ايجاد 
كرده اس��ت. اين ام��كان وجود دارد ب��ه گونه اي 
فعالي��ت رمزارز ها را انج��ام دهيم كه ب��ه ميزان 
مصرف ب��رق فعلي كش��ور لطمه اي وارد نش��ود. 
وي ادامه داد: ايجاد نيروگاه هاي جديد با خوراك 
سوخت هاي فسيلي و استفاده از برق هاي توليدي 
مربوط به انرژي هاي پاك از جمله راهكارهاست. 
متأسفانه وزارت نيرو به علت نبود راهبرد مشخص، 
مي خواهد اي��ن مجموعه را متوق��ف كند كه كار 
اش��تباهي اس��ت. پورابراهيمي افزود: اين امكان 
وجود دارد ك��ه مزرعه هاي اس��تخراج رمزارزها، 
خودش��ان برق مورد نيازش��ان را توليد كنند و به 
ش��بكه ملي برق نيازي نداشته باش��ند. نبود يك 
نگاه منسجم در بين اجزاي دولت از جمله وزارت 
نيرو، جلوي اين كار مهم را در اقتصاد كشور گرفته 
است، اما در طرح مجلس، اين موضوع ديده شده 
است تا بتوانيم در چارچوب قانوني، مسير را براي 
استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي كشور در حوزه 

رمزارز عملياتي كنيم. 
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اهمال در تصميم 5 هزار ميلياردي 
فشار مجلس به بانك مركزي براي سامان دادن به گردش مالي باالي رمزارزها در ايران

وحیدحاجیپور
گزارشیک

دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران از مشكل 
جدي اي�ن صنع�ت در تأمي�ن مواداولي�ه خبر 
داد و گفت: حتي اگ�ر كاهش نرخ ارز اس�تمرار 
داشته باش�د و قيمت جهاني مواداوليه از جمله 
محصوالت پتروش�يمي و فوالد نيز كاهش يابد 

و بر مواداوليه تولي�د داخل اثر مثب�ت بگذارد، 
با توج�ه ب�ه افزاي�ش ۳۹ درصدي دس�تمزد و 
تابعيت بازار از عرضه و تقاض�ا، نمي تواند تأثير 
چش�مگيري بر قيمت محصوالت داشته باشد. 
عباس هاشمي در گفت وگو با ايسنا ضمن اميدواري 

نسبت به استمرار كاهش نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت 
مواداوليه اظهار كرد: در حال حاضر همزمان با افت 
نرخ ارز، قيمت فوالد در جهان باال رفته، اما اگر كاهش 
نرخ ارز استمرار داشته باشد و قيمت مواداوليه مورد 
نياز لوازم خانگي از جمله پتروشيمي و فوالد نيز با اين 

كاهش همسو شود وضعيت توليد مثبت خواهد شد. 
وي با اشاره به افزايش 3۹ درصدي حقوق و دستمزد 
و همچنين افزايش قيم��ت مواداوليه تصريح كرد: 
انتظار نمي رود كاهش قيمت كاالي س��اخته شده 

لوازم خانگي در اثر كاهش نرخ ارز چشمگير باشد.

لوازم خانگي، بي توجه به  كاهش نرخ ارز خبرکوتاه

آگهی مزایده عمومی  400/1/م.ز
شركت توليد نيروی برق تهران در نظر دارد ضايعات فلزی نيروگاه ری را از طريق مزايده عمومی 

به فروش برساند.
1- حدود 10تن شامل قطعات ضايعاتی كه شامل پره های ثابت و متحرك مرحله يك و سه توربين 

ميتسوبيشی-اسكرپ،رينگ سگمنت مرحله سه توربين ميتسوبيشی-اس��كرپ، پره متحرك رديف اول و دوم توربين GE-اسكرپ،پره 
متحرك توربين آسك-اسكرپ،ترانزيشن پيس هيتاچی-اسكرپ،پره ثابت و متحرك توربين فيات-اسكرپ، بسكت اوليه فيات،نازل مرحله 

يك GE-اسكرپ،بسكت ثانويه فيات-اسكرپ با جزييات درج شده سامانه ستاد ايران 
2-  حدود 123 تن كه شامل ترانزيشن ميتسوبيش��ی ، پره رديف 1، 2 و 3 متحرك آسك،ترانزيشن آس��ك و فيات ،نازل رديف يك و دو 
،پره رديف يك تا سه ثابت آس��ك، پره رديف يك ثابت ميتسوبيشی،پره رديف يك و دوم GE،بس��كت اوليه و ثانويه،اليتر،كفشك،شرود 
سگمنت،لوله فلكسيبل،پره كمپرسور،ديافراگم نازل ،پره ديافراگم اسك،روتور و پوسته های توربين،مطابق با جزييات درج شده سامانه 

ستاد ايران .                    
  مزايده گران می توانند جهت رويت ضايعات از تاريخ 1400/2/22 الی 1400/3/12 به محل نيروگاه ری به آدرس تهران، جاده قديم، باقرشهر 
، انتهای بلوار فلسطين از ساعت 8:00 تا 14:00 مراجعه نمايند و اسناد مزايده به شماره ستاد ايران 1000001468000001  را از سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir  دريافت نمايند. ضمان شركت در مزايده به ميزان 2.400.000.000 ريال 

است كه توسط پيشنهاد دهنده بصورت ضمانت نامه بانكی ارائه می شود. 
مهلت زمانی دريافت اسناد:از ساعت8:00 الی16:00 روزهای  چهارشنبه 1400/2/22 الی روز چهارشنبه  مورخ 1400/2/2۹

مهلت زمانی و محل ارائه پيشنهاد: اسناد از ساعت 8:00 الی 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/2/30 الی روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 
در سامانه تداركات الكترونيكی دولت بارگذاری گردد.

زمان بازگشايی پاكت¬ها: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/3/1۹
تاريخ اعتبار پيشنهاد: روز  شنبه 1400/6/20

محل و آدرس برگزاری مزايده: تهران خيابان س��تارخان، بعد از پل يادگار امام، نيروگاه طرش��ت )برق آلستوم(، شركت توليد نيروی برق 
تهران.

دستگاه مزايده گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ارائه اسناد مزايده هيچگونه حقی برای پيشنهاد دهندگان ايجاد 
نخواهد كرد.

فروش ضايعات مورد مزايده پس از مشخص شدن برنده بصورت نقدی و قبل از خروج كاال می¬باشد و هرگونه ماليات از جمله ماليات بر 
ارزش افزوده و عوارض و نظاير آن بر طبق قوانين و مقررات بر عهده خريدار است. 

ضمنا مدت زمان خروج ضايعات از محل كارخانه دو ماه كاری می باشد.
شناسه آگهی 11۳۳7۹1

م الف 561 
 نوبت دوم

تعيين نرخ نان در تهران متولي ندارد
س�خنگوي مجم�ع نماين�دگان اس�تان ته�ران ب�ا انتق�اد از 
بي مس�ئوليتي نهادها در تعيين ن�رخ نان در ته�ران گفت: مجلس 
از ظرفيت خود براي نظارت ب�ر اين موضوع اس�تفاده خواهد كرد. 
علي خضريان در گفت وگو با خانه ملت، درباره بالتكليفي قيمت نان در 
اس��تان تهران اظهار كرد: بالتكليفي نرخ نان در استان تهران باعث شده 
مردم شاهد قيمت هاي متفاوت نان در نانوايي هاي مختلف باشند كه اين 
امر موجبات نارضايتي آنها را فراهم كرده است. نماينده مردم تهران، ري، 
شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي همچنين گفت: 
با توجه به اينكه نان قوت مصرفي غالب مردم به خصوص مردم كم بضاعت 
بوده، بنابراين نظارت بر كيفيت و قيمت آن امري ضروري و واجب است. 
وي افزود: اينكه نانواها مطابق قيمت مصوب سال ۹8 عمل نمي كنند و 
هيچ نهادي هم با اين تخلف برخورد نمي كند جاي تعجب است، بنابراين 
مس��ئوالن بايد براي جلوگيري از ه��رج و مرج و سوءاس��تفاده عده اي، 
تمهيدات الزم را در نظر داشته باشند. ادعاي مطرح شده از جانب نانواها 
مبني بر افزايش هزينه هاي اوليه را يك مسئول و نهادي بايد مورد بررسي 
قرار دهد كه حقوق نانواها تضييع نش��ود و به همان مقداري كه افزايش 
هزينه داشته اند بتوانند از حقوق خود بهره مند شوند. عضو هيئت رئيسه 
مجمع نمايندگان استان تهران با اشاره به اينكه نان جزو قوت غالب طبقات 
ضعيف است، گفت: در كنار حقوق توليدكنندگان، حقوق مصرف كننده 
و طبقات ضعيف بسيار مهم است و بايد مورد توجه مسئوالن قرار بگيرد، 
بايد از حقوق مصرف كننده دفاع كنيم و اجازه ندهيم حقي از آنها ضايع 
شود. وي تصريح كرد: يك نفر بايد مسئوليت كار را بر عهده بگيرد، از يك 
طرف ستاد تنظيم بازار كشور مي گويد تعيين نرخ نان در دست استانداري 
است از طرف ديگر اس��تانداري گردن نمي گيرد و عماًل معيشت مردم را 
پاسكاري مي كنند اين نشان از بي مسئوليتي در انجام مسئوليت هاست كه 

خود عامل ايجاد بي انضباطي در بازار و بالتكليفي قيمت نان است. 

بازار مسكن در حالت نيمه كما
كارش�ناس مس�كن ب�ا بي�ان »بخش مس�كن ب�ه حال�ت نيمه كما 
رفت�ه اس�ت«، گف�ت: ب�ه دلي�ل كنت�رل ب�ازار ارز توس�ط دولت 
و وضع بد ب�ورس، س�رمايه گذاران به بازار مس�كن ك�وچ كرده اند. 
حسن محتش��م در گفت وگو با تس��نيم، درباره بازار مس��كن اظهاركرد: 
بخش مسكن كشور با توجه به ش��رايط حاكم بر اقتصاد، افزايش تقريباً 
100درصدي قيمت مسكن در سال ۹8 نسبت به ۹7 و سال ۹۹ نسبت به 
سال ۹8 تقريباً به حالت نيمه كما رفته است. در زمان حاضر نقدينگي هاي 
سرگرداني در جامعه وجود دارد كه بايد به جايي پناه ببرد، اين سرمايه ها 
چيزي نيست كه ما انتظار داشته باشيم بخوابد و ساكن بماند. وي افزود: از 
سوي ديگر عملكرد دولت در بورس باعث شد تا سرمايه بسياري از مردم به 
خصوص افراد سطح پايين درآمدي به دليل حباب جذب و در مدت كوتاهي 
افت كرده و متضرر شوند. عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان تهران 
با يادآوري اين كه نوسانات بازار بورس باعث شد تا سرمايه گذاران سرخورده 
از آن خارج شوند، اضافه كرد: بازار ارز و سكه توسط دولت كنترل مي شود؛ 
ابتداي امسال نرخ دالر دربازه 25 تا 26 هزار تومان بود كه با افزايش تزريق 
ارز، نرخ دالر طي روزهاي گذش��ته به 21هزار توم��ان هم كاهش يافت. 
محتشم گفت: با توجه به داليل ذكر شده شرايطي به وجود آمده تا بخش 
مسكن در زمان حاضر به حالت نيمه كما برود. وي بيان كرد: رشد سرسام آور 
قيمت مسكن، قدرت خريد براي مصرف كننده واقعي را بسيار كاهش داده، 
 اما در مقابل سرمايه گذاران با توجه به اتفاقات بازار بورس و كنترل بازار ارز از 
سوی دولت به بازار مسكن كوچ كرده اند. وي با بيان اين كه طي ماه فروردين 
و ارديبهشت نسبت به سال ۹۹ ش��اهد 10درصد برگشت قيمت  مسكن 
هستيم، تصريح كرد: بازار مسكن، بازار خوب و اميدواركننده نيست. مردم 
هم  اكنون منتظر نتيجه دو اتفاق هستند؛ يكي مذاكرات برجام كه روي همه 

بخش ها از جمله مسكن تأثيرگذار است و ديگري انتخابات. 

بی تفاوتی به اصالح قوانين بانكی
و  قواني�ن  گف�ت:  مرك�زي  بان�ك  اس�بق  كل  رئي�س 
مق�ررات در نظ�ام بانك�ي ب�ه درس�تي اج�را نش�ده و ب�ه 
همي�ن دلي�ل باي�د بخ�ش نظارت�ي بانك ه�ا اص�اح ش�ود. 
به گزارش مهر، محمود بهمني درخصوص اصالح نظام بانكي كش��ور 
گفت: قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 62 تدوين شد و قرار بود هر 
پنج سال اصالحات الزم در اين بخش انجام شود، اما متأسفانه نزديك 
به 3۹ سال اس��ت كه روي اين قانون هيچ اصالحي انجام نشده است. 
استقالل بانك مركزي يكي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و اصالح ش��ود، زيرا بانك مركزي بايد مستقل عمل كرده و تحت تأثير 
عوامل متعدد و همچنين تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانك ها نيز بايد 
تغيير پيدا كند و متناسب با شرايط روز باشد. وي با اشاره به اينكه دولت 
بايد بحث كارشناسي در اين خصوص انجام مي داد و اليحه اي به مجلس 
در خصوص اصالحات نظام بانكي ارائه مي كرد، افزود: متأسفانه دولت 
در اين زمينه اقدامي انجام نداد و مجلس براي اصالح نظام بانكي شروع 

به كار كارشناسي كرد.

احتمال تعطيلي كارخانه ها به دليل كم آبي
رئيس كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب اتاق بازرگاني 
ايران اظهار داشت: بايد از عوام فريبي و پوپوليسم فاصله بگيريم، 
اينكه آب درياچه اروميه را به س�يب تبديل كنيم و همه  سيب ها 
در كنار ج�اده بگندند به معناي توس�عه كش�اورزي نيس�ت، ما 
تنها در امنيت غذاي�ي و محصوالتي مانند گن�دم اولويت داريم. 
فرشيد ش��كرخدايي در گفت وگو با ايلنا در مورد تأثيرات خشكسالي 
بر صنايع كشور اظهار كرد: آمايش سرزمين در كشور ما در سال هاي 
گذشته به خوبي انجام نش��ده اس��ت و توزيع پراكندگي صنايعي كه 
مصرف آب زيادي دارند مانند فوالد، پتروشيمي و كاشي در كشور به 

صورت مناسبي نيست.
 از طرف ديگر اصرار ش��ركت هاي معدني بر اينكه زنجيره ارزش را در 
محدوده خود استان كامل كنند، موجب ش��ده كه ما رو به پروژه هاي 
انتقال آب بس��يار گران قيمت بياوريم. من فكر مي كنم به جاي اينكه 
تالش كنيم طبيعت را تغيير دهيم، بهتر است كه آمايش سرزمين خود 

را بر مبناي اقليم انجام دهيم. 
شكر خدايي همچنين خاطرنشان كرد: صنايع زيادي از جمله صنايع 
كاشي س��ازي در يزد از قبل نيز دچار مش��كل كم آبي بوده اند، صنايع 
فوالدي در جاي جاي كش��ور آب زيادي مص��رف مي كنند، در حالي 
كه صنايع بايد كنار دريا و جايي كه ريل وجود دارد باش��ند. چه كسي 
از تاسيس 10 كارخانه يك ميليون تني در 10 اس��تان در دوره آقاي 
احمدي ن��ژاد حمايت كرد؟ چه كس��ي همين االن از توس��عه صنايع 
پتروشيمي در همه جاي كشور دفاع مي كند؟ وقتي همه منابع نفتي 
و گازي ما در جنوب كش��ور اس��ت چرا بايد در نقاط مختلف كش��ور 
پتروشيمي تأسيس كنيم؟ مس��ئوالني كه از اينگونه طرح ها حمايت 
مي كنند دچار كمبود نگرش فراگير و توس��عه همه جانبه هس��تند. 
برخي از رفتارها ناش��ي از بي خردي اس��ت و نمي توان آن را دلسوزي 

براي مردم ناميد. 
وي در پايان در مورد ادامه راه صنايع در شرايط كمبود آب پيش بيني 
كرد: ما حتماً در طول مسير تغيير تكنولوژي خواهيم داد، پيش بيني 
من اين نيس��ت كه كارخانه ها به علت كمبود آب تعطيل شوند. براي 
مثال فوالدي ها از چند ش��هر كوچك اطراف آب و فاضالب را گرفته و 
تصفيه كرده و استفاده مي كند، برداشت آب بيشتري ندارد و با هزينه 
بيشتر آب فاضالب اطراف را تصفيه مي كند. بنابراين من فكر مي كنم 

كه ما با يك تغيير تكنولوژي مواجه خواهيم بود.  

بازگشت دامنه نوسان اعتراف به اشتباه سازمان بورس
تصميمي كه باعث خروج 25 هزار 

ميليارد تومان از بورس شد
تصميم جديد س�ازمان بورس مبني بر بازگش�ت به دامنه نوسان 
مثبت5 تا منفي5، مي تواند تا حدودي ش�رايط ب�ازار را به حالت 
عادي بازگرداند، اما نكت�ه اصلي در اين زمين�ه را مي توان ضربه 
خوردن اعتبار س�ازمان بورس در بين مخاطب�ان خرد تلقي كرد. 
به گزارش فارس، حدود سه ماه از تغيير دامنه نوسان از حالت متقارن 
مثبت 5 تا منفي 5 به حالت نامتقارن مثبت 6 تا منفي 2 مي گذرد. در 
اين مدت بسياري از سهامداران، كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه اين 
تغيير را يك تصميم اشتباه از سوي سازمان بورس مي دانستند و البته 
بعضي منابع معتقد بودند اين تصميم با حماي��ت تمام وزارت اقتصاد 

گرفته شده است.
 بعد از هفته ها ركود در بازار سرمايه، سازمان بورس و تصميم گيرندگان 
در اين باره يك بازگشت به عقب را تجربه كرده اند، اما نكته قابل تأمل 
در اين زمينه خسارت جبران ناپذير به بس��ياري از سهامداران خرد و 
البته كاهش اعتبار س��ازمان بورس به عنوان متولي بازار س��رمايه در 

كشور بوده است. 
كارشناسان اقتصادي در همان زمان تصويب اين دامنه نامتقارن نوسان، 
هشدار داده بودند كه اين ش��يوه مديريت بازار س��رمايه راه به جايي 
نخواهد برد. ركود حاصل از اين تصميم در ماه هاي گذشته نتيجه اي جز 
زيان سهامداران خرد نداشته است. از 25بهمن تا آخرين روزكاري پيش 
از بازگشت به دامنه نوسان قبلي، تنها در چهار روز سهامداران خرد ورود 

پول به بازار سرمايه را داشته اند.
 بازار سرمايه در اين مدت در تمام روزهاي اجرايي شدن اين طرح شاهد 
خروج پول بوده است. ميزان پول ورودي در روزهايي كه بازار شاهد ورود 

پول بوده حدود هزار و 670 ميليارد تومان بوده است. 
در اين مدت بازار سرمايه شاهد خروج بيش از 25/7 هزار ميليارد تومان 
پول سهامداران حقيقي بوده است. البته در مجموع ورود و خروج پول 
در اين مدت بايد گفت 24هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه خارج شده 
است. اين اعداد و ارقام نشان مي دهد سهامداران خرد از هر فرصتي براي 

خروج از بورس استفاده كرده اند. 
  ركود و ركود بيشتر

نكته قابل توجه ديگر اينكه ميزان معامالت در س��ه ماه گذش��ته و از 
زمان اجراي تصميم سازمان بورس مبني بر تغيير دامنه نوسان، ارزش 

معامالت روزانه به شدت كاهش يافته است.
 اين كاهش را مي توان در تفاوت زي��اد ميان آخرين قيمت معامالت و 

قيمت پاياني نمادها نيز به وضوح مشاهده كرد. 
پرنشدن حجم مبنا يكي از داليل عدم تخليه فشار فروش در اين مدت 
بوده است. به نظر مي رسد مديريت جديد بورس كه در اولين تصميمات 
خود دامنه نوس��ان متق��ارن را به عن��وان حل كننده مش��كل بورس 
مي دانست، امروز به اشتباه خود پي برده است. البته اصرار بيش از حد 
رئيس سازمان بورس درخصوص دامنه نوسان نامتقارن را مي توان به 

نوعي كنترل كننده شاخص دانست.
 كنترل كردن ش��اخص و نوس��ان دادن آن پيرامون شاخص كل يك 
ميليون و 200 هزار واحدي به مدت چند ماه مي توانس��ت بسياري از 

انتقادات به سازمان بورس و دولت را كم كند. 
  تصميمات اشتباه بورس

همين تصميم اش��تباه س��ازمان بورس در هفته هاي گذشته مسبب 
تش��كيل جمعيت هاي اعتراضي ب��ه روند بورس بوده اس��ت. اين نوع 
تصميم گي��ري به همراه ع��دم حماي��ت دولتي كه هم��ه را به بورس 
فراخوانده بود از بازار س��رمايه، تنها اعتماد از دست رفته را به وضعيت 

بدتري مي كشاند. 
در صورتي كه اطالعات بازار نشان مي دهد، حدود 80درصد نمادهاي 
بازار قفل در صف فروش بوده اند. در اين مدت به صورت روزانه كمتر از 
10نماد وجود داشته كه صف خريد براي آن تشكيل شده است. حال 
بايد منتظر ماند و ديد، اعتراف س��ازمان بورس به تصميم اشتباهش 
درخصوص تغيير دامنه نوسان مي تواند بازار را از فشار فروش تخليه كند 

يا سهامداران خرد همچنان به دنبال خروج از بازار هستند.
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