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 مذاكره با چيني ها
براي انبوه سازي مسكن در ايران

عضو شوراي عالي مس�كن از مذاكره با چيني ها براي انبوه سازي 
مسكن خبر داد. اين در حالي اس�ت كه اعضاي كميسيون عمران 
مجلس ب�ا حضور چيني ها در اي�ن پروژه مخالفن�د و معتقدند كه 
انبوه سازان داخلي مي توانند ساالنه يك ميليون مسكن بسازند. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، اقبال شاكري نماينده مردم تهران در 
مجلس و عضو شوراي عالي مسكن گفت: وزارت راه و شهرسازي براي 
ساخت مس��كن در طرح جهش توليد مسكن با شركت هاي چيني در 
حال مذاكره است تا فناوري ساخت مسكن را به كشورمان منتقل كند، 
اما هنوز حضور چيني ها قطعي نشده است. وي در پاسخ به اين سؤال 
كه امكان دارد چيني ها همانند ساخت مسكن مهر در پرند در اين طرح 
هم مشاركت كنند، عنوان كرد: وزارت راه و شهرسازي همانطور كه با 
انبوه سازان داخلي در حال مذاكره است، با چينی ها هم در حال مذاكره 
هس��تند. براي كاهش هزينه ساخت و ساز با چيني ها مذاكره مي شود، 
اما ساخت مسكن جهش توليد به صورت مناقصه و رقابتي خواهد بود. 
شاكري تأكيد كرد: در ساخت مسكن طرح جهش توليد، بايد از حداكثر 

توان شركت هاي داخلي بخش خصوصي استفاده شود. 
  مخالفت رئيس  كميسيون عمران مجلس با ورود چيني ها 

همچنين عضو كميسيون عمران مجلس ضمن مخالفت با مذاكره وزارت 
راه با چيني ها براي ساخت مسكن در ايران گفت:  انبوه سازان ايراني توان 
ساخت يك ميليون مسكن را دارند. محمدرضا رضايي كوچي در برنامه 
راديو گفت وگو در پاسخ به پرس��ش مبني بر مذاكره با چيني ها براي 
ساخت و ساز انبوه در كشور اظهار كرد: از نظر ما كشور توان توليد يك 
ميليون واحد مسكوني در سال و حتي بيشتر را دارد. وي تصريح كرد: 
در بحث توليد مصالح ساختماني در كشور خودكفا هستيم، يعني همه 
اجزاي مورد نياز در ساخت و ساز مسكن را در كشور توليد مي كنيم. در 
بحث مصالح ساختماني مهم ترين نهاده سيمان و فوالد است كه در اين 

دو بخش نيز امروز بيش از دو برابر نياز كشور توليد داريم. 
رضايي كوچي اضافه كرد:  در بحث صنعتي سازي برخي خطوط توليد را 
داريم كه به واسطه بي توجهي در شرايط خوبي به سر نمي برند. مي توانيم 
ش��ركت ها را در صنعتي س��ازي تقويت كنيم تا بتوانيم در اين حوزه 
وضعيت بهتري داشته باشيم. وي با بيان اينكه در قانون جهش توليد 
مسكن، تسهيالت 200 تا 450 ميليون توماني پرداخت خواهد شد، در 
پاسخ به سؤال ديگري درباره سود و دوره بازپرداخت اين وام ها گفت: 
سود وام مذكور متغير و از 5 تا 12 درصد است. به عبارت ديگر بسته به 
منطقه اي كه وام پرداخت مي شود، سود آن نيز متفاوت است و در تهران 

وام 450ميليون توماني با سود 12درصدي پرداخت خواهد شد. 
وي با اشاره به اينكه دوره بازپرداخت اين تسهيالت 20 ساله است، ادامه 
داد: واحدهاي قانون جهش توليد طي دو سال ساخته مي شوند و پس از 
تحويل به متقاضيان واجد شرايط، بازپرداخت تسهيالت طي 18 سال 
آغاز خواهد شد. كوچي با يادآوري اينكه وزارت راه و شهرسازي اعالم 
كرده ثبت نام قانون جهش توليد هفته آينده آغاز مي شود در پاسخ به 
پرسش تسنيم مبني بر اينكه چه تضميني وجود دارد سازندگان در بازه 
زماني دو ساله واحدها را تكميل كنند و اتفاقات مسكن مهر )طوالني 
شدن روند ساخت( تكرار نشود، اضافه كرد: وزارت راه و شهرسازي بايد 
براي اين موضوع برنامه ريزي كند و در قراردادهاي ساخت مسكن تمام 

مؤلفه ها از جمله ريسك افزايش قيمت در نظر گرفته شود. 
....................................................................................................................

بخشنامه بودجه 1401 ابالغ شد
رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱4۰۱ را به دستگاه هاي اجرايي 

كشور ابالغ كرد. 
به گزارش تسنيم، بخشنامه بودجه س��ال 1401 توسط رئيس جمهور به 
دستگاه هاي اجرايي ابالغ ش��ده اس��ت تا طبق قواعد و چارچوب تعيين  
شده توسط س��ازمان برنامه و بودجه پيش بيني بودجه سال آينده خود را 
به سازمان برنامه اعالم كنند. در بخشنامه بودجه 1401 آمده است: تمام 
دستگاه ها با محوريت س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور با اهتمام جدي و 
مساعي جمعي و با تدوين برنامه اي منظم و تالشي فراگير و منضبط، كشور 
را براي رشد اقتصادي 8 درصدی و تحقق جهش اقتصادي در سال آينده 
مهيا كنند. بخش نخست بخشنامه بودجه سال 1401 به تحليل آسيب هاي 
اقتصاد كالن كشور پرداخته است. رويكردهاي كالن بودجه سال 1401 در 
بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادي با تمركز براي ارتقاي بهره وري، ثبات 

اقتصادي، عدالت محوري، تغيير ساختار بودجه و تأمين مالي اقتصاد. 
پيش از اين نيز مسعود ميركاظمي، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه با 
انتقاد از روند فعلي بودجه ريزي گفته بود: س��ناريوي جبران كس��ري 
بودجه و هزينه هاي جاري با خلق پول نادرس��ت اس��ت و سناريوهاي 
گذشته روش كار ما نيس��ت، چراكه آثار و تبعات مخرب آن در كشور 
مشهود است و چنين سناريويي ايجاد فاصله طبقاتي و هدايت بخش 
بزرگي از جامعه به زير خط فقر است و در حق بخش بزرگي از جامعه 

اجحاف شده است كه بايد تغيير كند. 
....................................................................................................................

 كشف 1۲ ميليون ليتر سوخت قاچاق 
در مرزهاي دريايي

فرمانده مرزباني ناجا از كشف و توقيف ۱۲ ميليون ليتر سوخت قاچاق 
در آب ها و مرزهاي دريايي كشور در نيمه نخست امسال خبر داد. 
به گزارش كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، سردار احمدرضا گودرزي 
افزود: بيشترين سوخت قاچاق در آب ها و سواحل استان هرمزگان كشف 
و ضبط شده است. وي همچنين از توقيف 150 فروند لنج و شناور حامل 
كاالي قاچاق در نيمه نخست امسال خبر داد: بيشتر شناورها حامل لوازم 
خانگي، خودروی سنگين و ماش��ين آالت راهسازي بوده اند. وي ارزش 
كاالهاي مكشوفه قاچاق در سال جاري را بيش از 40 هزار ميليارد ريال 
بيان و بر تداوم مبارزه قاطع با قاچاق كاال و سوخت تأكيد كرد. فرمانده 
مرزباني ناجا از راه اندازي سامانه سجاد با هدف نظم دهي به شناورهاي 
مرزباني كش��ور خبر داد و گفت: اين س��امانه عالوه بر هوشمند سازي 
مرزهاي آبي جمهوري اسالمي ايران و شناسايي و ساماندهي شناورهاي 
فعال در مرز، در مواقع اضطراري از جمله ايج��اد حوادث دريايي فعال 

مي شود تا روند خدمات رساني در اسرع وقت انجام شود.

اگرچه يك ده�ه از اجراي ط�رح هدفمندي 
يارانه ه�ا مي گ�ذرد، ام�ا ب�ه گفت�ه رئي�س 
ديوان محاس�بات عدد يارانه پنه�ان بالغ بر 
يك ميليون و ۶۰۳ هزار ميليارد تومان اس�ت 
كه ۹۰۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان از يارانه هاي 
پنهان مربوط به گاز اس�ت و اي�ن رقم يعني 
دو براب�ر منابع عمومي كش�ور در س�ال ۹۹ 
و 4۵درص�د نقدينگ�ي در همي�ن س�ال. 
اواخر دهه 80 بود كه بعد از كلي كار كارشناسي، 
تبليغات��ي و رس��انه اي، طرح هدفمند س��ازي 
يارانه ها كليد خورد، به بيان س��اده قرار بود با 
اصالح نرخ حامل هاي انرژي منابع حاصله بين 
مردم و توليد كنندگان توزيع ش��ود. اگرچه به 
نظر مي رسيد در سال هاي ابتدايي اجراي طرح 
همه چيز به خوبي پيش مي رف��ت، اما اجراي 
طرح مؤلفه هايي چون تغيي��ر دولت، تحريم، 
تغيير قيمت جهاني نفت و كسري بودجه دولت 
و كاهش ارزش پول ملي شرايطي را ايجاد كرد 
كه يارانه نقدي توزيعي بين م��ردم هم ارزش 
ابتدايي خود را از دس��ت داد و ه��م اينكه نرخ 
حامل هاي انرژي به مردم فش��ار آورد. در عين 
حال دولت ني��ز براي پرداخ��ت يارانه نقدي با 

مشكل مواجه شد. 
امروز اگرچه بي��ش از يك ده��ه از اجراي طرح 
هدفمند س��ازي يارانه ها در ايران مي گذرد، اما 
گفته مي شود كه ميزان يارانه هاي پنهان توزيعي 
در اقتصاد ايران بيش از  هزار و 600هزار ميليارد 
تومان است، در اين ميان به دليل اينكه با انباشت 

فقر و ثروت در جامعه روبه رو هس��تيم، بالطبع 
ثروتمندان داراي امكاناتي هستند كه مي توانند 
بهره وي��ژه ای از يارانه هاي توزيع��ي در اقتصاد 

ايران ببرند. 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، هدفمند سازي 
يارانه هاي پنهان و پيدا در اقتصاد ايران از رهگذر 
اصالح نظام بودجه ريزي مي گذرد و اصالح بودجه 
عمومي و همچنين شركت ها و بانك هاي دولتي 
و مؤسسات وابس��ته به دولت نيز نيازمند توجه 
و تمركز دولت اس��ت. در اين ميان اين انتظار از 
دولت س��يزدهم می رود كه اصالحات اساسي را 
در نظام ماليه و توزيع عادالنه يارانه و امكانات در 

جامعه كليد بزند. 
مهرداد بذرپاش، رئيس ديوان محاسبات كشور در 
حاشيه جلسه علني روز گذشته در نشست خبري 
با بيان اينكه بخشي از گزارش تفريغ بودجه 99 
كل كشور به دليل وجود ارقام خاص و محرمانه 
در جلسه غيرعلني ارائه شد، با اشاره به بخشنامه 
بودجه 1401 كه از سوي رئيس جمهور ابالغ شد، 
اظهار داشت: در حال حاضر تفريغ بودجه سال 
99 در اختيار دولت است. مجلس نيز مي تواند از 
اين گزارش استفاده كند تا با تحقق اين دو مهم، 
اليحه بودجه با چش��ماني باز و نگاه واقع بينانه 
تدوين و تنظيم ش��ود و در ص��ورت نياز، احكام 
مجدد تمديد تغيير يا لغو ش��ود. تقديم گزارش 
تفريغ بودجه زودتر از موعد مقرر بهترين امكان 
را براي اصالح ساختار بودجه در مجلس و دولت 

محقق مي كند. 

وي افزود: يكي از اقداماتي كه مي تواند به تحقق 
اصالح ساختار بودجه كمك كند، بررسي نحوه 
اجراي بودجه در س��ال هاي گذشته است،البته 
ديوان محاسبات كش��ور رس��يدگي به بودجه 
1400 را ش��روع كرده و تاكن��ون دو گزارش دو 
ماهه تقديم مجلس شده است. در واقع در حال 
تدوين گزارش تفريغ شش ماهه بودجه 1400 
هستيم كه تا پيش از تقديم اليحه بودجه 1401 
به مجلس، تقديم مي ش��ود. اميدواري��م با اين 
اقدام��ات، بودجه 1401 بودج��ه اي اثربخش و 

كارآمد براي رفاه مردم باشد. 
رئيس ديوان محاسبات اظهار كرد: نكته اي كه در 
گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه مطرح 
ش��د، موضوع يارانه پنهان اس��ت. يارانه پنهان 
موضوعي اس��ت كه هميش��ه اعالم مي شود، اما 
توجهي به آن نمي شود، بنابراين اگر ما بدانيم چه 
ميزان يارانه پنهان در اقتصاد كشور وجود دارد، 
اين مسئله به برنامه ريزي هاي آتي كشور كمك 

خواهد كرد. 
وي ادامه داد: عدد يارانه پنهان بالغ بر يك ميليون 
و 60۳ هزار ميليارد تومان اس��ت؛ اين يارانه اعم 
از يارانه در بخش گاز و كاالي اساس��ي است كه 
بخش اعظم آن، يعني بيش از 900 هزار ميليارد 
تومان مربوط به گاز است. چه هدررفت در شبكه 
و چه مصرف در شبكه و غيره، اين رقم يعني دو 
برابر منابع عمومي كشور در سال 99 و 45 درصد 

نقدينگي در همين سال. 
وي افزود: ما وقتي مي گوييم كمبود منابع داريم، 

بدين معناست كه در برخي جاها هدررفت منابع 
هم داريم. دس��تگاه هاي مجري باي��د به موارد 
هدررفت منابع توجه جدي داشته باشند تا اصالح 

ساختار بودجه انجام شود. 
رئيس ديوان محاس��بات ادام��ه داد: هدررفت 
در بخش آب در چهار س��ال قانون برنامه، يعني 
در س��ال هاي 96، 97، 98 و 99، 7 ه��زارو 502 
ميليارد تومان بوده است. همچنين در بخش برق 
طي چهار سال قانون برنامه 9 هزارو 604 ميليارد 
تومان هدررفت داشتيم و در بخش گاز شبكه نيز 
فقط در سال 99، 68 هزار و 897 ميليارد تومان 
هدررفت را شاهد بوديم و رقم كل گاز شبكه نيز 

124 هزار و 905 ميليارد تومان بوده است. 
  طغيان�ي: دو برابر بودجه كش�ور يارانه 

توزيع مي شود
از سوي ديگر نماينده اصفهان در مجلس گفت: 
ناكارآمدي دولت هاي يازدهم و دوازدهم منجر به 
ثبت بدترين رشد نرخ اقتصادي، نرخ تورم، نرخ 
سرمايه گذاري و نرخ رشد نقدينگي در ۳0 سال 
اخير شده و فشار بي سابقه اي را به مردم تحميل 

كرده است. 
به گ��زارش فارس، مه��دي طغيان��ي، نماينده 
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي روز گذشته 
)سه شنبه 20 مهر(  در جلس��ه علني و در نطق 
ميان دستور اظهار داشت: در شرايطي قرار داريم 
كه فش��ار بي امان جنگ اقتصادي و تحريم هاي 
ظالمانه دش��من همراه با ناكارآمدي دولت هاي 
يازده��م و دوازدهم منجر به ثب��ت بدترين نرخ 
رش��د اقتصادي، نرخ تورم، نرخ سرمايه گذاري و 
نرخ رشد نقدينگي در ۳0 سال اخير شده است 
كه همين موضوع فشار بي س��ابقه و بي اماني را 
به مردم تحميل كرده و كمر اقش��ار كم درآمد را 

شكسته است. 
وي اف��زود: در آغاز فصل جدي��دي از حكمراني 
در كش��ور قرار داريم كه از اسفند س��ال 98 و با 
انتخابات مجلس يازدهم آغاز ش��ده و با انتخاب 
رئيس جمه��ور در خرداد 1400 تكميل ش��د و 
همين موضوع پارادايم اقتصادي كشور را تغيير 
داد، در حالي كه پارادايم دولت س��ابق بر اساس 
مذاكره با دشمن بوده و حتي آب خوردن مردم را 

به برجام گره  زده بود. 
نماينده اصفهان در مجلس تصريح كرد: همسويي 
دولت و مجلس مي تواند كشور را در مسير پارادايم 
جديدي قرار دهد، بنابراين بايد بر اساس اصول 
درون زايي، عدالت محوري و مردمي شدن نظام 
اقتصادي كش��ور، اصالح نظ��ام مالياتي و نظام 
بودجه ريزي و نظام توزيع يارانه هاي كش��ور را 

اصالح كنيم. 
وي خاطرنشان كرد: متأس��فانه دو برابر بودجه 
كشور يارانه توزيع مي شود كه بايد اين موضوع 

اصالح شود. 
نماينده اصفهان در مجلس گفت:  سهم ماليات در 
بودجه ايران 6 درصد است، در حالي كه در دنيا 

اين رقم 25 درصد است.

افت نزديك 4۰ هزار واحدي شاخص كل بورس 
اوراق بهادار در روز گذشته بسيار خبرساز شد، 
برخ�ي از كارشناس�ان علت اين روي�داد را در 
كس�ري بودجه دولت و برخي ديگر نيز در نزاع 
جريان هاي مديريتي جس�ت وجو مي كنند، اما 
علت هر چه كه باش�د هزين�ه وضعيت كنوني 
ب�ازار س�رمايه را م�ردم پرداخ�ت مي كنن�د. 
ريزش 40 ه��زار واحدي ش��اخص كل در جريان 
مبادالت روز گذشته رويداد شوكه كننده اي بود، 
عده اي معتقدند بازار دالريزه ش��ده است و با افت 
دالر بازار نيز ريزش مي كند و اما عده اي نيز بر اين 
باورند كه بازار سرمايه همچنان قرباني اول و آخر 
كسري بودجه دولت اس��ت، زيرا دولت دوازدهم 
كسري بودجه سنگيني را براي دولت سيزدهم به 
يادگار گذاشته اس��ت. بورس اوراق بهادار تهران با 
ريزش ۳8هزارو772 واحدی به رقم يك ميليون و 
418 هزار و 721 واحد رسيد. همچنين شاخص كل 
با معيار هموزن ديروز با كاهش 12 هزار و 184 واحد 

به رقم 401 هزار و 574 واحد رسيد. 
ارزش شركت هاي بورسي ديروز به بيش از 5 ميليون 

و 700 هزار ميليارد تومان رسيد. 
در فرابورس ايران هم اوضاع نامناسب بود به گونه اي 
كه ش��اخص كل در پايان معامالت ب��ا ۳50 واحد 

كاهش به رقم 20 هزار و 484 واحد رسيد. 
  بورس خالف جهت بازارهاي جهاني حركت 

مي كند
به گزارش فارس، تنها در معامالت روزهاي شنبه 
و يك ش��نبه اين هفت��ه هزارو405 ميليارد تومان 
پول از بازار سرمايه خارج ش��ده است. در صورتي 
كه اين رون��د در روزهاي آينده نيز ادامه داش��ته 
باشد، مي توان گفت، تمام حمايت هاي پيش روي 
بازار سرمايه يكي پس از ديگري به دليل مشخص 

نبودن آينده بازار از دست خواهد رفت. 
بسياري از كارشناس��ان روند فعلي بازار سرمايه را 
نشئت گرفته از اخبار سياسي و اقتصادي مي دانند. 
كاهش كسري بودجه توسط تيم اقتصادي دولت 

س��يزدهم، كاهش قيمت دالر، خبرهاي آغاز دور 
جديد مذاكرات و البته ترس سهامداران از سقوط 
بازار به سبك س��ال 99، همه و همه در اين روزها 

باعث شده است، بورس لباس قرمز بپوشد. 
به عب��ارت ديگر، س��ه عامل نياز س��رمايه گذاران 
به شناسايي س��ود در وضعيت فعلي در كنار افت 
قيمت دالر و تأثير رواني آن بر بازار سرمايه توانسته 
در كاهش اين روزهاي بازار سرمايه نقش مؤثري 
داشته باشد. البته نبايد از شائبه كاهش ريسك هاي 
سياس��ي به واس��طه مذاكرات نيز گذشت. همين 
موضوعات باعث ش��ده اس��ت تا بازار س��رمايه در 
روزه��اي آغازي��ن اين هفت��ه حدود ۳2 ه��زار و 

500 واحد سقوط كند. 
   بررسي تأثير قيمت دالر بر بورس

قيمت دالر در روزهاي گذشته باز هم كاهش يافته 
و يك مرز حساس ديگر را از دست داده است. قيمت 
دالر عصر روز گذش��ته روي 27 هزار و 750 تومان 
بود و مرز حساس 27 هزار و 800 تومان را از دست 
داده بود. تحليلگ��ران بازارهاي مال��ي مي گويند، 

ادامه روند كاهش��ي قيمت دالر مستلزم آن است 
كه حماي��ت آن در قيمت 27 ه��زار و 800 تومان 

شكسته شود. 
با كاهش قيمت دالر، ش��ركت هاي دالري بورس 
نيز با چالش افت قيمت مواجه خواهند ش��د. اين 
مس��ئله مي تواند تأثي��ر فراواني بر ش��اخص كل 
بورس بگذارد. از آنجا كه اين نمادها بيشتر در زمره 
نمادهاي شاخص ساز قرار دارند، همين افت را به 
كل بازار سهام تعميم مي دهند و همين مسئله نيز 
سبب كاهش قيمت همه نمادهاي حاضر در بازار 

سرمايه مي شود. 
برخي كارشناس��ان معتقدند، مديريت كس��ري 
بودجه 50 درصدي به اندازه انتشار خبر امكان انجام 
مذاكرات در دهه دوم آبان ماه، براي روند قيمتي دالر 
تعيين  كننده بوده است. علت اصلي افت قيمت دالر 
انتشار خبر احتمال برگزاري دور جديد مذاكرات 
پيش از پايان يافتن م��اه اكتبر )9آبان آخرين روز 
اكتبر است( بوده است. فعاالن بازار معتقدند، حتي 
در صورت شروع دور جديد مذاكرات حصول توافق 

احتمالي زمانبر خواهد بود و نمي توان انتظار داشت 
كه مذاكرات در كوتاه مدت قيمت دالر را در سطوح 

پايين پايدار كند. 
   حركت خالف جهت بورس

در حالي كه بس��ياري از كارشناسان و سهامداران 
انتظار داشتند، با افزايش قابل  توجه قيمت جهاني 
گاز و نف��ت، نماده��اي پتروش��يمي مانند هفته 
گذش��ته بتوانند با حركت مثبت خود، بازار را نيز 
سبزپوش كنند؛ اما اين مسئله در روزهاي گذشته 
رخ نداده است. از ديگر س��و، اعمال تخفيف جديد 
روي خوراك دريافتي پااليشگاه ها نيز مي توانست 
هم اين نمادها و هم كليت بورس را صعودي كند، 
اما به داليل سياس��ي و البته انتظارات سهامداران 
از كاهش مجدد قيمت دالر، شاهد بازگشت سطح 
عمومي قيمت ها به محدوده پايين  تر از آنچه كه در 

روز چهارشنبه به ثبت رسيد، بوديم. 
ادامه روند كاهش��ي بورس، فارغ از مسئله دالر كه 
گفته شد، به برخي سياست هاي اعالمي دولت در 
حوزه تورم و كس��ري بودجه نيز بس��تگي دارد. بر 
اساس اظهارات يكي از نمايندگان مجلس امسال 
بيش از 50 درصد كسري بودجه خواهيم داشت و 
رئيس جديد س��ازمان برنامه و بودجه گفته است 
براي تأمين كسري بودجه س��ال آينده نه از بانك 
مركزي استقراض مي كنيم و نه اوراق مي  فروشيم. 
بررس��ي عملكرد ميانگين وزني قيمت  نمادها، در 
دوروز آغازين اي��ن هفته حكاي��ت از آن دارد كه 
فضاي نوس��اني حاكم بر بورس به س��مت كاهش 
قيمت رفته و همين امر سبب شده تا افت شاخص 

كل و شاخص كل بورس را شاهد باشيم. 
افت معني دار ارزش معامالت خرد در كنار خروج 
پول حقيقي ها از بورس را مي توان نشانه نا اميدي 
سهامداران خرد از بورس در معامالت اين روزهاي 
بازار سرمايه دانست. حال بايد منتظر ماند و ديد 
ش��ركت هاي حقوقي مي توانند از بازار س��رمايه 
حمايت كنند و وضعيت فعلي بورس را به س��مت 

تعادل سوق دهند يا خير؟

تخلیه پول از بازار سرمایه
ريزش 4۰ هزار واحدي شاخص كل در جريان مبادالت روز گذشته رويداد شوكه كننده اي بود

ادارات متخلف در نصب ماينر هاي غيرمجاز 
را معرفي كنيد

س�خنگوي صنع�ت ب�رق اع�الم ك�رد: م�ا آم�اده درياف�ت 
اطالع�ات ادارات متخل�ف دولت�ي و غيردولت�ي در نص�ب 
ماينر ه�اي غيرمج�از و برخ�ورد ب�ا اي�ن س�ازمان ها هس�تيم. 
مصطفي رجبي مش��هدي در گفت وگوي تلفني ب��ا خبرگزاري صدا و 
س��يما با تش��كر از همكاري هاي پليس امنيت اقتصادي در بر خورد با 
استخراج كنندگان رمز ارز هاي غير مجاز افزود: شركت توانير از پليس 
امنيت اقتصادي درخواس��ت مي كند، اگر آماري در خصوص كش��ف 
دستگاه هاي اس��تخراج رمز ارز هاي غير مجاز در ادارات وجود دارد به 

اين شركت ارائه كند. 
وي گفت: در صورت وجود ماينر هاي غير مجاز در ادارات و وصل بودن 
اين دستگاه ها به شبكه سراسري براي استخراج رمز ارز، طبق قانون و 

مقررات با ادارات متخلف برخورد جدي خواهد شد. 
س��خنگوي صنعت برق ادامه داد: معرف��ي ادارات و مراكز متخلف در 
زمينه ماينر هاي غي��ر مجاز كمك مي كند كش��فيات را افزايش داده 
و از ش��بكه برق جدا كنيم تا تأمين برق پايدار براي ديگر مش��تركان 

فراهم شود. 
....................................................................................................................

ارزان تر شدن قيمت سكه و دالر 
ناي�ب رئي�س اتحادي�ه ط�ال و جواه�ر گف�ت: دي�روز ب�ه علت 
كاهش ن�رخ ارز، ش�اهد افت قيمت س�كه و دالر در ب�ازار بوديم. 
محمد كش��تي آراي در مصاحبه تلفني با خبرگزاري صدا و سيما با 
بيان اينكه اونس جهاني هزارو758دالر قيمتگذاري شده است، افزود: 
قيمت س��كه طرح جديد 11 ميليون و 600 هزار تومان، قيمت سكه 
طرح قديم 11 ميليون و 250 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 60 هزار 
تومان، ربع سكه ۳ ميليون و 550 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 

200 هزار تومان به فروش مي رسد. 
وي گفت: هر مثقال طال 4 ميلي��ون و 888 هزار تومان و هر گرم طالي 

18عيار نيز يك ميليون و 128 هزار تومان فروخته مي شود. 
....................................................................................................................

افزايش 10  درصدي قيمت ميوه در بازار
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار، گراني موز 
و هزينه نگهداري ميوه در سردخانه را علت اصلي گراني ميوه در 
بازار اعالم كرد و گفت: همين امر موجب افزايش ۱۰ درصدي قيمت 
ميوه در چند روز گذش�ته شده اس�ت. از االن هش�دار مي دهيم 
كه امس�ال اجازه ذخيره س�ازي هيچ يك از ميوه ها را نمي دهيم؛ 
چراك�ه ذخيره س�ازي منجر ب�ه افزاي�ش قيمت ميوه مي ش�ود.
مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و 
تره بار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزايش 10 درصدي 
قيمت ميوه خبر داد و گفت: گراني موز در هفته اخير بر قيمت س��اير 
محصوالت هم اثر گذاشته اس��ت، به طوري كه 70 درصد محصوالت 
10 درصد افزايش قيمت را تجربه كردن��د. بارها اعالم كرده ايم كه اگر 
واردات موز در قبال صادرات تمامی محصوالت كشاورزي نباشد، قيمت 
موز افزايش مي يابد، كما اينكه نرخ هر كيلو موز از 2۳ تا 24 هزار تومان 

به ۳0 هزار تومان رسيده است. 
دارايي نژاد قيمت هر كيلو انگور شيرازي را 15 تا 20 هزار تومان اعالم 
كرد و گفت: نرخ كنوني هر كيلو انگور بي دانه قرمز 15 تا 25 هزار تومان، 
انگور بي دانه سفيد 12 تا 18 هزار تومان، انگور شاهاني 10 تا 1۳ هزار 
تومان، انجير زرد 10 ت��ا 25 هزار تومان، آلو س��انترال 15 تا 25 هزار 
تومان، خربزه 7 تا 8 هزار تومان، هندوانه 4 تا 5 هزار تومان، خيار بوته اي 
6 تا 11 هزار تومان، خيار گلخانه 6 هزار و 500 تا 10 هزار تومان و خيار 

اصفهان 4 تا 8 هزار تومان است. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان ميدان مركزي مي��وه و تره بار ادامه داد: 
در حال حاضر ه��ر كيلو س��يب گالب پاييزه با ن��رخ 15 تا 20 هزار 
تومان، سيب لبناني زرد 8 تا 15 هزار تومان، سيب لبناني قرمز 8 تا 
15 هزار تومان، شليل شمس20 تا ۳0 هزار تومان، گالبي بيروتي 20 
تا 40 هزار تومان، گالبي شاه ميوه 20 تا 40 هزار تومان، ليموشيرين 
1۳ تا 18 هزار تومان، هل��و زعفراني 12 تا 20 ه��زار تومان، نارنگي 
تخم ژاپني 10 تا 15 هزار تومان و نارنگي انشو 7 تا 12 هزار تومان در 
ميدان مركزي و با احتساب حداكثر ۳5 درصد سود در خرده فروشي ها 

عرضه مي شود. 
او قيمت هر كارت��ن آناناس را 900 ه��زار تومان ت��ا يك ميليون و 
200 هزار تومان و هر كيلو زنجبيل 80 هزار تا 100  هزار تومان اعالم 
كرد. دارايي نژاد گراني موز و هزينه نگهداري ميوه در س��ردخانه را 
علت اصلي نوسان قيمت در بازار اعالم كرد و گفت: اگر اجازه واردات 
موز در قبال صادرات تمامي محصوالت كشاورزي را ندهند، قيمت 
افزايش مي يابد، هر چند وزارت جهاد كش��اورزي قول هايي در اين 

خصوص داده است. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان ميدان مرك��زي ادام��ه داد: وزارت جهاد 
كش��اورزي با واردات موز در قبال صادرات محصوالت كش��اورزي از 
كشاورزي حمايت مي كند، اما با واردات موز تنها در قبال صادرات سيب، 
رانت و انحصار ايجاد مي شود كه همين امر منجر به خريد و فروش حواله 

به كيلويي 4 تا 5 هزار تومان مي شود. 
وي درباره آخرين وضعيت توليد مركبات بيان كرد: امس��ال برآوردها 
حاكي از آن اس��ت كه توليد مركبات اس��تان مازندران به 2 ميليون و 
500 تا 2 ميليون و 600 هزار تن برسد كه با اين وجود توليد نارنگي اين 
استان نسبت به سال قبل ۳0 درصد افزايش و پرتقال ۳0 درصد كاهش 
دارد، اما به سبب هم پوشاني نارنگي به جاي پرتقال تا اسفند مشكلي 

در پرتقال و نارنگي نداريم. 
دارايي نژاد از كاهش توليد سيب نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: 
امس��ال پيش بيني مي ش��ود كه مجموع توليد مركبات به 4 ميليون و 
500 هزار تن برسد كه با اين وجود مشكلي در تأمين سيب مورد نياز 
نداريم. امسال از االن هشدار مي دهيم كه اجازه ذخيره سازي به هيچ 
يك از ميوه ها را نمي دهيم؛ چراكه ذخيره سازي منجر به افزايش قيمت 

ميوه مي شود.
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