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حذف دامنه نوسان در بورس 

هر از گاهي در خصوص تغيير قوانين در بازار سرمايه صحبت هايي به 
گوش می رسد. اين تغييرات در بخش هاي مختلفي مثل نحوه گردش 

اطالعات، نحوه نظارت و نحوه انجام معامالت صورت مي گيرد. 
 مجيد عشقي، رئيس سازمان بورس درباره بحث دامنه نوسان مي گويد: 
دامنه نوسان به عنوان بحث جديد و مبنايي در بورس تلقي مي شود كه 
از ابعاد مختلف برخوردار است. در اقتصاد كشور با برخي ابهام ها همراه 
هستيم كه بخشي از آن به موضوع قيمت گذاري دستوري و تأثيرات آن 

در سودآوري شركت ها بازمي گردد. 
الزمه چني��ن تصميماتي در ب��ورس، وجود ابزارهاي كنترلي اس��ت. 
دامنه نوس��ان و حجم مبنا ابزارهاي كنترلي و نظارتي در بازار سرمايه 
هستند. چنين ابزارهايي براي جلوگيري از دستكاري قيمت ها، الزم 
و ضروري است. اين در حالي است كه با وجود چنين ابزارهايي بازهم 
شاهد دستكاري در قيمت ها هستيم. با افزايش قيمت ها، ناظران بازار 
براي اين افزايش توضي��ح مي خواهند، گويي ناظ��ران فقط در مقابل 
افزايش قيمت ها حساس هستند و زماني كه كاهش قيمت وجود دارد، 

عكس العملي از خود نشان نمي دهند. 
در اين بين بايد ديد چرا قوانين موجود در بازار سرمايه كارايي الزم را 

ندارد و شائبه دستكاري قيمت هميشه وجود دارد. 
از س��ويي ديگر اگر دامنه نوسان حذف ش��ود، به رغم وجود ابزارهاي 
كنترلي، بازار به سمت مكاره شدن پيش مي رود و احتمال دستكاري 
در قيمت ها بيشتر مي ش��ود، زيرا قوانين نظارتي و ساير زيرساخت ها 
هنوز در بورس انجام نشده اس��ت. گردش صحيح و به موقع اطالعات 
الزمه خالي شدن بورس از نوسانات احتمالي و بي مورد است. با وجود 
چنين ابزارهايي گ��ردش اطالعات صحيح، قانوني و بموقع نيس��ت و 
خيلي از شايعات هستند كه بازار را مي س��ازند و بسياري از مسائل در 
بازار به صورت محرمانه وجود دارد كه س��رمايه گذار بر اساس منطق 
نمي تواند در چنين بازاري پيش بيني س��ود كند ت��ا بتواند در چنين 
بازاري سرمايه گذاري كند. در چنين شرايطي اگر دامنه نوسان حذف 
شود، شايد ظرف مدت كوتاهي قيمت ها به قبل بازگردد اما بايد ديد اين 

بازگشت قيمت به قبل دائمي است يا موقتي. 
در كشورهايي كه دامنه نوسان در بورس وجود ندارد، ابزارها و گردش 
اطالعات به صورت شفاف وجود دارد. بايد ديد آيا با حذف دامنه نوسان 

در بورس ضررهاي ميليوني و بعضاً ميلياردي جبران خواهد شد. 
بسياري از فعاالن بازار سرمايه معتقدند براي انجام چنين اقدامي بايد 
كارشناس��ي دقيق صورت گيرد و شركت ها با انجام اعتبارسنجي هاي 
الزم و شفاف س��ازي گزارش هاي مالي، پاسخگو باشند. از سال 1387 
تاكنون اين حد نوسان در قيمت سهام وجود دارد. دامنه نوسان در بازار 
سرمايه از ۲۵بهمن  سال گذشته از مثبت و منفي پنج به مثبت شش و 
منفي دو تغيير كرد؛ تصميمي كه توسط شوراي عالي بورس و با هدف 
ايجاد تعادل در بازار گرفته شد، البته عمر اين تصميم حدود سه ماه بود 
و دامنه نوسان از ابتداي ارديبهشت به مثبت شش و منفي سه افزايش 
يافت و در نهايت از ۲۵ ارديبهش��ت دوباره دامنه نوس��ان قيمت همه 
شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و 

منفي پنج درصد داد و ستد شد. 

 خودداري برنج كاران شمالي 
از عرضه برنج به بازار 

برنج ايراني جزو کاالهايي اس�ت که تعزيرات و سازمان حمايت بر 
قیمت آن ورود نمي کنند و برنج کاران به دلخواه خود محصولشان 
را قیمت گ�ذاري مي کنن�د. اخی�راً رئی�س اتحادي�ه خواروبار و 
آجیل فروش اصفهان با اش�اره به ف�روش هر کیلو برن�ج ايراني با 
قیمت ۷۵هزار تومان گف�ت: برخي برنج کاران که نی�ازي به پول 
ندارند، همچنان نسبت به فروش محصول خود مقاومت مي کنند و 
در شمال کشور به نوعي هیچ مرجعي توان برخورد با آنها را ندارد. 
با انتش��ار خبر كاهش توليد برنج در شهريور امس��ال به يكباره قيمت 
برنج ايراني به مرز ۵0 تا 60هزار تومان رسيد و هيچ مرجعي با چنين 
قيمت گذاري ای مخالفت نكرد. همچنين سازماني كه ميزان توليد برنج 
را رصد كند، در كشور وجود ندارد و كاهش 30درصدي توليد برنج در 
سال جاري، عددي است كه از فعاالن بازار مي شنويم و رسمي نيست. 

در اين خصوص مصطفي بحق در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به روند 
صعودي روزانه و هفتگي قيمت برنج در بازار اظهار كرد: ظاهراً امسال 
ميزان برداشت برنج ايراني نسبت به س��ال گذشته 30درصد كاهش 
داشته اس��ت. وي توضيح داد: هزينه برنج كاران در سال جاري نسبت 
به سال هاي گذش��ته دو برابر شده است، از س��وي ديگر برداشت اين 
محصول كاهش يافته است، بنابراين برنج كاران با وجود اين قيمت ها 
در ب��ازار، همچنان ناراضي هس��تند و معتقدند اي��ن قيمت ها جبران 

هزينه هاي آنها را نمي كند. 
رئيس اتحاديه خوارو بار و آجيل فروش اصفهان اضافه كرد: كشاورزاني 
كه معطل پول يا به بانك بدهكار بودند، محصول برنج خود را روانه بازار 
كردند، اما برخي برنج كاراني كه نيازي به پول ندارند، همچنان نسبت 
به فروش برنج خود مقاومت مي كنند و در شمال كشور به نوعي هيچ 
مرجعي توان برخورد با آنها را ندارد. وي با بيان اينكه امسال برنج داخلي 
به دست بنكدار و انباردار نرسيده است، تأكيد كرد: اگرچه برنج شمالي 

در بازار بسيار كم است، اما برنج خارجي به وفور در بازار موجود است. 
بحق اف��زود: در حال حاضر ه��ر كيلو برنج تايلندي ح��دود 13هزار و 
۵00 تا 1۴هزار تومان، برنج هندي حدود 18هزار و ۵00تومان و برنج 
پاكستاني حدود ۲0هزار تومان است، از سوي ديگر برنج ايراني به قيمت 

خرده فروشي حتي تا 7۵هزار تومان هم به فروش رفته است. 
وي با تأكيد بر اينكه براي تنظيم بازار برنج اكنون برنج خارجي به وفور 
وارد بازار شده است و افرادي كه قدرت خريد پاييني براي خريد برنج 
داخلي دارند، برنج خارجي خري��داري مي كنند، افزود: در حال حاضر 
۲0درصد اصفهاني ها در بازار خريدار برنج داخلي و 80درصد اصفهاني ها 
متقاضي برنج وارداتي هس��تند. وي با اش��اره به روند صعودي قيمت 
حبوبات در بازار نيز توضيح داد: يكي از مهم ترين داليل گراني حبوبات، 
خشكسالي در ايران و دنياست. بحق با بيان اينكه كانادا تأمين كننده 
عدس دنياست كه به دليل خشكسالي اين كشور، سطح زير كشت اين 
محصول كاهش يافته است و امروز ش��اهد افزايش قيمت آن در بازار 
هستيم، افزود: ۹0درصد عدس مورد نياز كشور و همچنين لوبياچيتي 
و نخودهايي كه از آن لپه تهيه مي ش��ود، وارداتي است. وي با تأكيد بر 
اينكه امروز قيمت محصوالت در بازار به خصوص برنج بر اساس عرضه و 
تقاضا مشخص مي شود، گفت: اگر تقاضاي مردم به دليل كاهش قدرت 

خريد كمتر شود، به طور قطع قيمت ها رو به كاهش مي رود.

اينكه ارقام اعالمي از زيان خودروسازان 
واقع�ي اس�ت ي�ا خی�ر؟ و دلی�ل دپوی 
1۵0 هزار خ�ودروی ناق�ص در پارکینگ 
خودروسازان چیست؟ س�ؤاالت رايجي 
اس�ت که هرازگاه�ي مطرح مي ش�ود و 
در نهاي�ت ب�ه ل�زوم آزاد س�ازي قیمت 
خ�ودرو خت�م مي ش�ود. دبی�ر هیئ�ت 
تحقی�ق و تفح�ص از صنع�ت خ�ودرو 
معتق�د اس�ت: خودروس�ازان مي توانند 
با فروش ش�رکت هاي مازادش�ان زيان را 
جب�ران کنند ام�ا از آنجا که چشم ش�ان 
فقط به قیم�ت خودرو اس�ت هزينه هاي 
خ�ود را از جیب م�ردم تأمی�ن مي کنند. 
با قطعي ش��دن واردات خ��ودرو در ماه هاي 
آتي بار ديگر اخبار اين حوزه در سطر خبرها 
قرار گرفت. همچن��ان تعيين قيمت خودرو 
در س��تاد تنظيم بازار در حال بررسي است 
و مدير عامل س��ازمان بورس نيز هرازگاهي 
از آزاد س��ازي قيم��ت خ��ودرو و حمايت از 
س��هامداران اين صنعت سخن مي گويد. در 
اين ميان مشكالت و چالش هاي اين صنعت 
همچنان پابرجاس��ت و همتي براي رفع آن 

نيست. 
دبي��ر هيئت تحقي��ق و تفح��ص از صنعت 
خودرو در خصوص واقعي ب��ودن آمار زيان 
خودروسازان مي گويد: اگر فرض بر اين باشد 
كه آمار زيان خودروسازان صحيح است، بايد 
اين بنگاه ها خودش��ان براي خ��روج از زيان 

تدبيري بينديشند. 
ب��ر اس��اس تحقيقات��ي ك��ه انجام ش��ده 

ش��ركت هاي اقم��اري بس��ياري در اختيار 
خودروسازان اس��ت كه وجودشان ضرورتي 
ندارد و بايد منحل يا با ساير شركت ها ادغام 
شوند تا در هزينه نگهداري شان صرفه جويي 
شود. سيدعلي موسوي در گفت وگو با تسنيم 
مي افزايد: به عنوان مثال س��ايپا 70 شركت 
زيرمجموع��ه دارد كه هزينه س��ربار به اين 
ش��ركت تحميل مي كنند. اين وضعيت در 
ايران خودرو نيز وجود دارد. اگر خودروسازان 
واقعاً به خ��روج از زيان عالقه مند هس��تند 
بايد با فروش ش��ركت ها و اموال مازاد ابتدا 
زيان ش��ان را جب��ران كنند، بعد ب��ه دنبال 

طرح هاي توسعه اي باشند. 

متأس��فانه اين دو غ��ول خودروس��ازي به 
بنگاهداري عادت كرده اند و عزمي هم براي 
خ��روج از اين وضعيت ندارن��د، زيرا همواره 
چشم شان به بازار و قيمت خودرو است تا از 

جيب مردم زيان خود را جبران كنند. 
وي با انتق��اد از بي برنامگ��ي در اين صنعت 
مي گويد: سال هاس��ت كش��ور ما در تحريم 

است. 
متأسفانه مديران اين شركت ها هيچ برنامه اي 
براي آينده يا تشديد تحريم ها نداشتند و در 
سال هاي گذش��ته با پش��تيباني و حمايت 

دولت ها به توليد پرداخته اند. 
هرگاه كه از زيان صحبت مي شود بالفاصله به 

قيمت مصرف كننده هجمه وارد و آزاد سازي 
قيمت ها را درخواست مي كنند. 

   کسري قطعه تعمدي است 
دبير هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو 
كمبود قطع��ه را تعمدي مي دان��د و معتقد 
اس��ت: خودروس��ازان براي روزهاي سخت 
و تحريم برنامه ريزي نكرده اند. بس��ياري از 
قطعات وارداتي قابل توليد در داخل كش��ور 
اس��ت اما منافع قطعه س��ازاني كه بعضاً در 
خودروس��ازان س��هام دارند يا عضو هيئت 
مديره آنها هس��تند اج��اره نمي دهد توليد 

برخي قطعات بومي شود. 
وي مي گويد: برخي قطعاتي كه با نام وارداتي 
وارد خط توليد مي شوند به صورت قاچاق از 

كشور خارج و مجدد وارد مي شود. 
در حال حاضر نبض قيمت خودرو در دست 
برخي قطعه س��ازان اس��ت. گفته مي ش��ود 
حدود 1۵0 هزار خودروی ناقص در پاركينگ 
خودروس��ازان دپو شده اس��ت. برخي فقط 

معطل يك قطعه مانند چراغ يا بوق است. 
طبيعي است كه ناقص نگه داشتن خودروها 
تعمدي اس��ت تا ش��ايد با افزاي��ش قيمت 
خودرو با قيمت گران تر بفروشند. متأسفانه 
تصميم گيران اين صنعت چشم ش��ان فقط 
به قيمت خودرو اس��ت و همت��ي براي رفع 

چالش ها از راه هاي ديگر وجود ندارد. 
 اگر فرض بر اين باشد كه زيان خودروسازان 
واقعي اس��ت چرا خودروسازان با فروش 70 
ش��ركت اقماري خ��ود زيانش��ان را جبران 

نمي كنند.

نبض قيمت خودرو در دستان قطعه سازان انحصاري 
دبیر هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو: هزينه هاي زائد خودروسازان از جیب مردم تأمین مي شود

س�ال گذش�ته در چنین روزهاي�ي وقتي 
دالر به س�مت 2۷هزار توم�ان در حرکت 
بود، رئیس جمهور وقت به ش�كل تلويحي 
از مجلس خواس�ت ب�راي دالر نرخ تعیین 
نكند، ام�ا خودش گفت اگ�ر توافق برجام 
احیا ش�ود و منابع در اختیار بانک مرکزي 
ق�رار بگیرد، قیم�ت دالر 1۵ ه�زار تومان 
مي ش�ود، هر چند همان زمان انتقادهاي 
زي�ادي به اظهار نظ�ر رئیس جمه�ور وارد 
شد، اما با نگاهي جامع تر به اظهار نظر هاي 
تیم اقتصادي دولت قبل اين برداشت ايجاد 
شد که دولت به خوبي از افزايش نقدينگي 
مطل�ع اس�ت و ب�راي اينك�ه نقدينگ�ي 
وارد بازار ارز نش�ود پیوس�ته نس�بت به 
موفقیت مذاکرات و گش�ايش ارزي مانور 
خبري انجام مي دهد. در اين میان ش�ايد 
استراتژي دولت براي زمان خود خوب بود، 
اما بي ش�ک هزينه هاي�ي را متوجه دولت 
فعلي کرده اس�ت، زيرا در ش�رايط کنوني 
نقدينگ�ي ب�ازار ارز  و دالر را ت�ا محدوده 
31ه�زار تومان به پ�رواز درآورده اس�ت. 
س��ال گذش��ته وقتي دولت دوازدهم آخرين 
بودجه خود را تقديم مجلس كرد، در واكنش 
به تعيين نرخ دالر توسط نمايندگان مجلس 
به يكباره رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه از 
نمايندگان خواست كه براي دالر تعيين نرخ 
نكنند، از سوي ديگر رئيس جمهور مدعي شد 
كه اگر مذاكرات به سرانجام برسد و منابع در 
اختيار بانك مركزي قرار گي��رد، نرخ دالر به 

1۵هزار تومان مي رسد. 
واكنش مقامات دولت دوازدهم در ش��رايطي 

بود كه نرخ دالر در بازار آزاد به سمت ۲7هزار 
تومان حركت مي كرد، برخي از تحليلگران بر 
اين باورند كه دولت گذشته به خوبي از افزايش 
نقدينگي و ت��ورم مطلع بود، اما ب��راي اينكه 
نقدينگي به سمت بازار ارز ميل نكند، پيوسته 
مانور خبري روي موفقيت مذاكرات و كاهش 
نرخ ارز در اثر آزاد س��ازي منابع ارزي مسدود 
دولت يا بانك مرك��زي در بانك هاي خارجي 

انجام مي گرفت. 
ش��ايد اس��تراتژي دولت قبل در كوتاه مدت 
مناس��ب بود، اما بايد فكر مي كردند كه دولت 
سيزدهم با وعده هاي ارائه شده توسط دولت 

قبل بايد چه كند.
نقديگني در دولت يازدهم و دوازدهم رش��د 
شديدي داش��ت، به طوري كه در اواخر دولت 
حسن روحاني حجم نقدينگي از ۴هزار هزار 
ميليارد تومان عبور كرد و دولت گذشته صرفاً 
مراقب بود تا نقدينگي به شكل غير كنترل شده 
سر از بازار ارز در نياورد. حال امروز نقدينگي 
زيادي در جامع��ه وجود دارد كه بر اس��اس 
وعده هاي دول��ت قبل ب��راي ورود ب��ه بازار 
ارز احتياط مي ك��رد، اما امروز ش��رايط فرق 
كرده اس��ت و به باور كارشناس��ان اقتصادي 
س��رمايه گذاري در بازار ارز، طال و س��كه به 
عنوان يك گزينه ج��دي پيش روي صاحبان 

نقدينگي است. 
طي روز هاي اخي��ر در اثر تش��ديد تقاضا در 
بازار ارز، طال و س��كه ش��اهد افزايش قيمت 
در اين بازارها هس��تيم و يكس��ال بعد از آنكه 
رئيس جمه��ور وق��ت گفت اگر مذاك��رات به 
سرانجام برسد و منابع د ر اختيار بانك مركزي 

قرار گيرد، دالر 1۵ هزار تومان مي ش��ود، نرخ 
دالر به محدوده31هزار تومان رسيده و دولت 
كنوني بي شك براي كنترل نرخ ارز در تالش 

شبانه روزي است. 
رئي��س كل بانك مرك��زي در همي��ن رابطه 
با بي��ان اينكه خوش��بختانه در س��ال جاري 
دسترس��ي بانك مركزي به منابع ارزي كشور 
افزايش يافته اس��ت، اظهار داشت: در مجموع 
دسترس��ي سيس��تم اقتصادي به منابع ارزي 

بهبود قابل مالحظه اي داشته است. 
علي صالح آبادي تصريح ك��رد: از نظر ورود ارز 
به كشور در ش��رايط بس��يار خوبي هستيم و 
پيش بيني من اين اس��ت كه در آينده نزديك 

اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. 
رئيس كل بانك مركزي ب��ا بيان اينكه كل 
تأمي��ن ارزي كه در كش��ور ب��راي واردات 
كااله��ا و خدمات در نظر گرفته ش��ده 36 
ميليارد دالر اس��ت، گفت: بخش��ي از اين 
ارزها در س��امانه نيما و بخش��ي ديگر هم 
از طريق بانك��ي تأمين شده اس��ت كه در 
مجموع به مراتب ارز تأمين ش��ده از سال 

گذشته بيشتر است. 
وي ادام��ه داد: از ابتداي س��ال جاري تاكنون 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات غيرنفتي 
معادل ۲۲/۴ ميليارد دالر بوده كه نس��بت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 70 درصد افزايش 

داشته است. 
صالح آبادي افزود: تس��هيل بازگشت ارزهاي 
صادراتي از طريق ارائه مش��وق هاي صادراتي 
و ايجاد تبادل مستقيم بين صادركنندگان در 

دستور كار بانك مركزي قرار دارد. 

رئيس كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه روند رو 
به رش��د عرضه ارز در س��امانه نيما  گفت: روز 
يك شنبه هفته جاری معادل ۴۵6 ميليون دالر 
در سامانه نيما عرضه شده است كه از اين ميزان 
۲37 ميليون دالر با متوسط نرخ ۲3 هزار ۴00 

تومان معامله شده است. 
صالح آبادي با بيان اينكه تسهيل برگشت ارز 
حاصل از صادرات به كش��ور جزو برنامه هاي 
جدي بان��ك مركزي اس��ت و حتم��اً آن را با 
مشوق هايي تس��هيل خواهيم كرد، به جلسه 
اخير با برخي تش��كل هاي اقتصادي اش��اره 
و تصريح ك��رد: برخي صادركنن��دگان خرد 
در بخش هاي كش��اورزي و س��اير بخش هاي 
صادرات وجود دارن��د و با برخ��ي اتحاديه ها 
و واردكنندگان��ي كه نياز ب��ه ارز آنها دارند به 
منظور تس��هيل در كار بازگشت ارز حاصل از 

صادارت گفت و گو شده است. 
رئيس ش��وراي پول و اعتبار اف��زود: بنابراين 
يك��ي از ضرورت هاي��ی كه به ص��ورت جدي 
دنبال خواهد شد تقويت عرضه ارز به واسطه 
مشوق هاست و همچنين تقاضاهايي كه ممكن 
است خارج از بازار رسمي و نيما باشد، تسهيل 
مي شود كه فعاالن اقتصادي بتوانند از سامانه 

نيما ارز خود را تأمين كنند. 
وي گفت: در بازار متشكل ارزي نيز از ابتداي 
سال جاري تاكنون، 1/3 ميليارد دالر معامله 
انجام شده اس��ت كه اين مقدار نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال گذش��ته افزايش 3/7 برابري 

داشته است. 
   کنترل تورم از طريق نظارت بر رش�د 

مقداري ترازنامه بانک ها 
رئيس كل بانك مركزي در خصوص رش��د 
پايه پولي عنوان كرد: رش��د پاي��ه پولي در 
س��ال 13۹۹، 30/1 درصد بوده  كه س��هم 
خالص دارايي هاي خارج��ي بانك مركزي 
در رش��د پاي��ه پول��ي 3۴/8 واح��د درصد 
بوده اس��ت؛ به اين معنا كه بيش از كل رشد 
پايه پولي، رش��د س��هم خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مرك��زي رخ داده اس��ت، در 
واقع بانك مركزي ارزهايي را با نرخ نيمايي 
به دولت پرداخت مي كرده، در حالي كه در 
بازار به نرخ ۴هزارو۲00 يا ترجيحي عرضه 

مي كرده است. 
رئيس كل بان��ك مركزي در ادام��ه افزود: در 
هش��ت ماهه س��ال جاري، رش��د پايه پولي 
17/8درصد بوده كه سهم خالص دارايي هاي 
خارجي 6/۵واحد درصد بوده  و اين امر حاكي 
از آن است كه سهم افزايش خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي نسبت به سال گذشته 

پايين تر بوده است. 
صالح آب��ادي با بي��ان اينكه نرخ ت��ورم نقطه 
به نقطه در حال كاهش اس��ت، اظه��ار كرد: 
بانك مرك��زي برنام��ه اي را در جهت كنترل 
تورم دارد كه يكي از اين موارد كنترل رش��د 
مقداري ترازنامه هاي بانك هاس��ت و اين مهم 
از برنامه هاي ج��دي بانك مركزي در س��ال 

1۴00 است. 

برنامه  وزارت جهاد كشاورزي در صورت 
حذف ارز 4200 توماني

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کش�اورزي با اشاره به 
برنامه وزارت جهاد کشاورزي در صورت حذف ارز 4هزارو200توماني 
گفت: به رئیس جمهور نامه نوشتیم دستور دهند ۷2 هزارمیلیارد 
تومان ب�راي تقوي�ت تولی�د در اختی�ار اي�ن بخش ق�رار گیرد. 
محمد قرباني، معاون وزير جهاد كشاورزي در نشست خبري با اشاره 
به اينكه احتمال حذف ارز ۴هزارو۲00توماني نهاده هاي كش��اورزي 
و برخي محصوالت اساس��ي تا پايان س��ال و حتي زودتر وجود دارد، 
گفت: پيشنهادي به شوراي امنيت ملي داده ايم و آنها هم مورد توجه 
قرار داده اند، مبني بر اينكه حداقل براي س��ه ماه ذخاير راهبردي در 
كشور داش��ته باش��يم، همچنين برنامه تأمين ارز براي سه ماه آينده 
نيز داشته باشد و ثبت س��فارش ها به موقع انجام شود. مكاتبه اي نيز 
با رئيس جمهور انجام داديم كه دستور دهند 7۲ هزار ميليارد تومان 

براي تقويت توليد در اختيار اين بخش قرار گيرد. 
وي افزود: همچنين پيش��نهاد دادي��م پرداخت هايي كه ب��راي حمايت از 
قدرت خريد مصرف كنندگان انجام مي شود نيز سه ماه قبل شارژ شود. وي 
در پاسخ به اينكه مبلغي كه قرار اس��ت به عنوان حمايت از قدرت خريد به 
مصرف كنندگان پرداخت شود چقدر است، گفت: دو رقم مطرح بود كه يك 
مورد 110 هزار تومان و رقم بعدي از اين هم بيشتر بود. اين مسئول در پاسخ به 
سؤالي مبني بر اينكه خشكسالي و محدوديت هايي كه كرونا در زنجيره عرضه 
ايجاد كرده باعث شده بسياري از كشورها توليد داخل را در اولويت قرار دهند 
و صادرات محدود شده است، براي كاهش وابستگي به ويژه در محصوالت 
راهبردي چه برنامه اي داريد، گفت: برنامه كشت فراسرزميني براي مقابله با 
كمبود آب، توسعه كشت اراضي ديم و افزايش عملكرد، آبياري زيرسطحي، 
اجراي پروژه هاي بزرگ آبي از جمله ايالم و خوزستان، اجراي الگوي كشت و 
آماده كردن بسته هاي سياستي هدفمند و استفاده از تكنولوژي و تحقيقات 

به ويژه در بذر از برنامه هاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي است. 
......................................................................................................................
بيش از 4هزار بنگاه صنعتي راه اندازي شد

جديدترين آمار منتش�ر ش�ده از س�وي وزارت صنع�ت، معدن 
و تج�ارت )صم�ت( نش�ان مي ده�د در هف�ت ماه�ه امس�ال 
براي 4ه�زارو11 بن�گاه، پروان�ه بهره ب�رداري صادر ش�ده که در 
نتیج�ه آن بیش از ۸۹ هزار اش�تغال صنعتي ايجاد ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اس��اس اين آمار در هفت ماهه امسال براي ۲1 هزار 
و 381 بنگاه جواز تأس��يس و براي ۴هزارو11بنگاه پروانه بهره برداري 
ايجادي و توسعه اي صادر شده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتيب ۲/۹درصد كاهش و 1/۹درصد افزايش داش��ته است. همچنين 
بر اساس اين آمار، پيش بيني شده با اجراي پروژه هايي كه جواز تأسيس 
آنها در هفت ماهه امسال صادر شده اس��ت، براي بيش از ۵1۵ هزار نفر 
شغل ايجاد شود كه نسبت به اين رقم در مدت مشابه پارسال با افزايش 
۵/۴درصدي مواجه بوده است. پروانه هاي بهره برداري صادر شده در اين 
مدت نيز زمينه اش��تغال 8۹ هزار و 36۵ نفر را فراهم كرده كه نسبت به 
هفت ماهه پارسال حدود 1۴/8درصد افزايش داشته است. در اين ميان 
جزئيات اين آمار كه براي مدت شش ماهه اول امسال منتشر شده، نشان 
مي دهد بيشترين تعداد جواز تأسيس در اس��تان هاي يزد، آذربايجان 
شرقي و سمنان و كمترين تعداد جواز تأسيس نيز در ايالم، كهگيلويه و 
بويراحمد و گيالن صادر شده است. بيشترين تعداد پروانه بهره برداري 
صادره در بين استان هاي كشور نيز مربوط به اصفهان، خراسان رضوي و 

تهران بوده و خراسان شمالي نيز كمترين پروانه را داشته است. 
......................................................................................................................
كشف 72 مركز غيرمجاز استخراج رمز ارز 

در يك هفته گذشته
ش�رکت توانی�ر اع�الم ک�رد: ب�ا کش�ف ۷2 مرک�ز اس�تخراج 
غیرمج�از رم�ز ارز در ي�ک هفت�ه گذش�ته، تع�داد مراک�ز 
کش�ف ش�ده غیرمجاز کش�ور ب�ه ۵ ه�زار و ۸۶1 مرکز رس�ید. 
شركت توانير با انتشار گزارش��ي، آخرين وضعيت كشف مراكز غيرمجاز 
توليد رمزارز را اعالم كرد. طبق اين گزارش، با تالش هاي صورت گرفته و 
تحليل هاي انجام شده در مصرف شبكه، تعداد 7۲مركز غيرمجاز استخراج 
رمز ارز در كشور شناسايي شد. همچنين در هفته جاري ۲۲ درصد از موارد 
كشف شده از محل گزارش هاي مردمي و 3۵ درصد نيز با استفاده از تحليل 
الگوي مصرف صورت گرفته است. 3۴ درصد از دستگاه هاي كشف شده در 
مراكز صنعتي و 31 درصد نيز در بخش خانگي بوده است كه سهم عمده اي 
را به خود اختصاص مي دهد. همچنين سهم ۴3 درصدي ظرفيت هاي بين 
10 تا 100 كيلوواتي نسبت به تمامی كشفيات، نشان دهنده اين واقعيت 
است كه طي سه هفته اخير تعداد دستگاه كشف شده به ازاي هر پرونده 
افزايش يافته است. برپايه اين گزارش، تاكنون ۵ هزار و 861 مركز غيرمجاز 
استخراج رمزارز كش��ف و تعداد ۲۲۲ هزار و 6۵۲ دس��تگاه از اين مراكز 
جمع آوري ش��ده اس��ت. ظرفيت مصرف اين مراكز بيش از600 مگاوات 
اس��ت كه براي توليد اين ميزان برق بايد يك ني��روگاه به بزرگي بيش از 

۹00مگاوات احداث شود تا برق در محل مشترك به مصرف برسد. 
......................................................................................................................

دسترسي گران به تنها وام مسكن
در حالي که تنها وام مسكن قابل دسترس براي عموم خريداران، تسهیالت 
از محل اوراق است، اين ابزار در معامالت ديروز به نرخ هاي نجومي رسید. 
به گزارش مهر، اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن در معامالت 
1۵ آذر فرابورس، در بازه قيمتي 8۴ تا 88 هزار تومان قرار گرفت و سبب 
شد رشد بيش از ۲0 درصدي نسبت به هفته هاي اخير كه قيمت اوراق 

تسهيالت مسكن به دامنه 70 هزار توماني رسيده بود، نشان دهد. 
در حالي كه قيمت اوراق تس��هيالت مسكن ماه هاي ش��هريور، مهر و آبان 
سال گذشته )تس��ه هاي ۹۹07 و ۹۹08، ۹۹06( در معامالت ديروز بازار 
سرمايه 8۲ تا 83 هزار تومان بود، در معامالت ديروز حدود 86 تا 87 هزار و 
300 تومان فروخته شد. اوراق تسهيالت صادره در سال جاري نيز در همين 
محدوده هاي قيمتي در معامالت به فروش رسيده اند. با توجه به اينكه سقف 
تسهيالت مس��كن در تهران براي زوجين ۴80 ميليون تومان است، براي 
دريافت اين تسهيالت متقاضيان بايد۹60 برگه با قيمت متوسط هر برگه 
8۵ هزار تومان خريداري كنند كه به 81 ميليون تومان مي رسد. براي دريافت 
تس��هيالت ۲80 ميليون توماني به عنوان سقف وام مس��كن مجردها هم 
متقاضيان بايد ۵60 برگه با متوسط قيمت هر برگه 8۵ هزار تومان خريداري 
كنند كه ۴7 ميليون و 600 هزار تومان خواهد شد. هزينه هاي سنگين وام 
خريد مسكن در حالي است كه تسهيالت مسكن از محل اوراق تسهيالت، 
در حال حاضر تنها وام مسكن قابل دسترس براي عموم است و هيچ بانكي 

حاضر به پرداخت تسهيالت مسكن با دوره بازپرداخت طوالني نيست. 
......................................................................................................................

بورس نوساني شد
بازار س�رمايه روزي پرنوسان را پشت سر گذاش�ت؛ به طوري که 
ش�اخص کل بورس در س�اعات میاني معامالت تا ي�ک میلیون و 
34۵ هزار واحد افزايش يافت، اما در ساعات پاياني روندي نزولي 
به خ�ود گرفت و به رق�م يک میلی�ون و 342 هزار واحد رس�ید. 
به گزارش ايسنا، شاخص كل بورس ديروز با 86۵ واحد كاهش در رقم 
يك ميليون و 3۴۲ هزار واحد ايستاد. شاخص كل با معيار هم وزن ۴۲6 
واحد افزايش يافت و رقم 363 هزار و 768 واحد را ثبت كرد. معامله گران 
اين بازار 3۵۹ هزار معامله به ارزش ۲8 هزار و 36۲ ميليارد ريال انجام 
دادند. در مقابل ش��اخص كل فرابورس هم با ۲8 واحد كاهش در رقم 
1۹هزار و 171 واحد ايس��تاد. معامله گران اين بازار با انجام 180 هزار 

معامله ارزش معامالت را به ۴81 هزار و ۵33 ميليارد ريال رساندند.
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