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شاخص
شاخص بورس پشت دروازه
 1.5میلیون واحد

شاخص بورس با رشد حدود 1.5درصد معادل
 21هزار و 737واحد ،به مرز 1.5میلیون واحد
رسید .دیروز همچنین پس از پنج روز متوالی،
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی
(ورود نقدینگی حقیقی) مثبت و  311میلیارد
تومان پول حقیقی وارد بورس شد .شاخص هم
وزن نیز با رشد  7هزار و  910واحدی در سطح
 451هزار و  913واحدی ایستاد.

از میان خبرها

 3اقدام فوری دولت برای اصالح
بازار تخم مرغ
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخمگذار از
سه اقدام اصالح بازار تخم مرغ خبر داد و گفت:
با تمهیدات صورت گرفته ظرف دو هفته آینده
بازار تخم مرغ به ثبات خواهد رسید .به گزارش
فارس ،حمید کاشانی افزود :در ماههای گذشته
مشکالتی همچون نرسیدن به موقع نهاد هها و
همچنین تغییر نیافتن قیمت مصوب تخممرغ،
به رغم افزایش قیمت نهاد ههای تولید موجب
بیثباتی در بازار تخم مرغ شد .در این خصوص
اگرچه اتحادیه مرغ تخمگذار در ماههای گذشته
با رها به مسئوالن هشدار داده بــود امــا به این
هشدارهاتوجهینشد.ویتصریحکرد:هماکنون
مجوز واردات تخم مرغ دریافت شده و قرار است
در مرحله اول  ۱۰هزار تن از این محصول وارد
کشور شود .همچنین به زودی قیمت تخممرغ
اصالح می شود .از آن جا که هم اکنون قیمت هر
شانه تخم مرغ در مرغداری  ۳۸تا  ۳۹هزار تومان
است ،قیمت این محصول در بازار به ازای هر شانه
باید بین ۴۳تا ۴۵هزار تعیین شود که این موضوع
نیز پایداری تولید و جلوگیری از هرج و مرج در بازار
را در پی خواهد داشت.کاشانی گفت :هم اکنون
تامین نهادهها نیز با دستور وزیر جهاد کشاورزی
روند خوبی پیدا کرده است.

برآوردهای عجیب از زیان قطع
برق به شرکت های صنعتی
قطع برق واحدهای صنعتی به ویژه تولیدکنندگان
فـــوالد و سیمان عـــاوه بــر افــزایــش قیمت این
محصوالت ،کاهش درآمــد ایــن شرکت ها را در
برداشت به گونه ای که دبیر انجمن تولیدکنندگان
فوالد در نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی
که قطع برق واحدهای صنعتی برای جلوگیری
از خاموشی بیشتر برق مطابق با مصوبه آن شورا
انجام شده است ،اعالم کرد :این اقــدام منجر به
توقف کامل ،ناگهانی و غافلگیرانه صدها واحد
تولیدی در زنجیره تولید فــوالد کشور از معادن
تا تولید محصوالت نهایی شــده اســت .تا لحظه
نگارشایننامه( ۲۱شهریور)حداقل ۸۲روزکامل
تولید از دست رفته ناشی از خاموشیهای برق از
ابتدایامسالبهصنعتفوالدتحمیلشدهکهطبق
برآوردهازیانمستقیماینتوقفتولیدکارخانههای
فــوالد بــرای اقتصاد ملی بیش از شش میلیارد
دالر است .همچنین این خاموشیها موجب شده
است اشتغالحدود ۳۰۰هزارنفرپرسنل مستقیم
و غیرمستقیم شاغل در زنجیره تولید فوالد به طور
کامل از دست برود یا دچار محدودیت شود .ادعای
زیانمستقیمششمیلیارددالریدرشرایطیاست
که نحوه محاسبه آن و چگونگی رسیدن به این رقم
سنگین در نامه انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم
نشده است.محمد اتابک ،معاون اقتصادی بنیاد
مستضعفان نیز روز گذشته در اظهارنظری اعالم
کرد :قطع برق صنایع و کارخانجات تولیدی بنیاد
مستضعفان موجب کاهش ۳۸۰۰میلیارد تومانی
در تولیدات این مجموعهها شده است.

نرخ ارز
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بازار رها شده روزانه هزار میلیاردی
گــزارش نظارتی مجلس از وضعیت
رمز ارزهــا در داخــل کشور حاکی از
این است که به رغم رسیدن مبادالت
این ارزها به هزار تا دو هزار میلیارد
تومان ،هیچ سیاست گــذاری برای
اقــدام قانون مند در این حــوزه وارد
نشده اســت .ایــن گــزارش پیشنهاد
کـــرده اس ــت تــا بسترهای قانونی
استخراج ،مبادله و سرمایه گذاری در
این حوزه توسط دولت و به خصوص
سازمان بورس و وزارت صمت انجام
شود.به گزارش خانه ملت ،سخنگوی
کمیسیون اقــتــصــادی مجلس ،در
نشست علنی دیروز ،گزارش نظارتی
این کمیسیون درخصوص وضعیت
صنعت استخراج رمز ارزهای جهان
روا و مبادالت داخلی آن در کشور را
قرائت کرد .نتایج این بررسی نشان
می دهد که میزان استخراج سالیانه
رمز ارزهــا در دنیا  15میلیارد دالر
و در ایـــران  1.1میلیارد دالر (در
شرایط غیررسمی فعلی) برآورد می
شــود .همچنین هم اکنون از 324

هزار بیت کوین استخراجی سالیانه
دنیا  19500بیت کوین (معادل 6
درصد) به صورت غیررسمی در ایران
استخراج می شود.اما در حوزه بازار،
ایــن گــزارش آمــارهــای تکان دهنده
ای ارائــه کرده است .بر این اساس،
برخی برآوردها (از بررسی صرافی
های آنالین ایرانی) حاکی از آن است
که در بازار داخلی ،روزانه  700بیت
کوین معادل  40میلیون دالر (حدود
 1000میلیارد تومان) خرید و فروش
می شود .حتی در برخی برآوردها،
این رقم در بازارهای معروف داخلی
تا دو هزار میلیارد تومان نیز برآورد
شــده اســت .ایــن در حالی اســت که
هیچ یک از بسترهای تبادل این رمز
ارزها در کشور دارای مجوز نیستند
و هیچ سیاست گــذاری بــرای اقدام
قانون مند در این حوزه نیز در کشور
انجام نشده و این از نقاط ضعف کشور
در ایــن موضوع اســت .ایــن گــزارش
هشدار داده است که عموم مردم به
دلیل نبود بهره مندی از دانش الزم

در خرید امن رمز ارزهــای با قابلیت
اتکای بیشتر و همچنین دسترسی
نداشتن به صرافی و فروشندگان
دارای مسئولیت داخلی ،با انجام
خریدهای اینترنتی ،خسارت دیده یا
حتی به طور ناخواسته درگیر جرایم
پولشویی شده اند و می شوند .با این
حال ،طبق گزارش نظارتی مجلس،
یکی از دغدغه های اساسی ،تبعات
رسمیت یافتن رمــز ارز در تبادالت
داخلیاستچراکهاوالاستفادهازرمز
ارزدرمبادالتداخلیموجبتضعیف
حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک
مرکزیخواهدشدثانیارسمیتیافتن
آن باعث اقبال عمومی به استفاده از
آن می شود درحالی که حوزه رمز ارز
به دلیل ویژگیهای غیرقابل کنترل
آن می تواند زمینه ساز خسارت شود.
▪راهکارهای پیشنهادی مجلس
برای صنعت و بازار رمز ارز

این گزارش در نهایت قانون حمایت
از استخراج رمز ارز و سامان دهی

کشف یک پنجم ماینرهای غیرمجاز با سوت زنی
گزارش های مردمی کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از
 11به  20درصد افزایش یافت
گــزارش توانیر نشان میدهد ،افزایش سهم
گزارشهای مردمی در شناسایی و جمعآوری
مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز از  ۱۱درصد
در سال  ۱۳۹۹به حدود  ۲۰درصد در بهار
سال  ۱۴۰۰رسیده است.به گزارش توانیر،
جمعبندی گزار شهای ارسالی نشانگر آن
اســت که استفاده غیرقانونی از تعرفه برق
خانگی یا از طریق انشعاب مستقیم (برق
دزدی) برای استخراج رمز ارز ،به ترتیب از  ۶و
 ۵درصد در سال  ۱۳۹۹به  ۱۲و  ۱۰درصد در
بهار سال  ۱۴۰۰افزایش یافته است.ارائه این
آمار از آن جهت نگران کننده است که افزایش
استفاده غیرمجاز از دستگا ههای استخراج
رمز ارز در خانهها یا به صورت انشعاب پشت
کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاههای
الکتریکی همسایگان (شامل یخچال ،کولر،
تلویزیون و  )...را به شــدت بیشتر می کند.
گزارش توانیر همچنین بیانگر افزایش سهم
گزارشهای مردمی در شناسایی و جمعآوری

مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از  ۱۱درصد
در سال  ۱۳۹۹به حدود  ۲۰درصد در بهار
سال  ۱۴۰۰است.وزارت نیرو به گزارشهای
مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند
تا سقف  ۱۰میلیون تومان پاداش میدهد و در
صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای
دولــتــی یــا نهادهایی کــه از بــودجــه عمومی
استفاده میکنند باشد ،مبلغ پاداش دو برابر
میشودوسقفآنبه ۲۰میلیونتومانافزایش
خواهد یافت .در این خصوص ،تاکنون حدود
سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عامالن
شناسایی مردمی پرداخت شده است.اگرچه
وی به آمــار دقیق کشف ماینرهای غیرمجاز
اشــاره نکرده اما به گفته وی ،از اواخــر سال
گذشته تا انتهای مرداد امسال بیش از پنج هزار
مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز با  ۲۱۳هزار
دستگاه کشف شده است که این مراکز ۶۰۶
مگاوات برق معادل یک نیروگاه  ۸۰۰مگاواتی
برق مصرف کرده اند.

ایــجــاد ،تولید (استخراج) و بــازار
مــبــادالت داخــلــی رم ــز ارز را در
چــهــار م ــاده بــیــان ک ــرده اس ــت .بر
ایــن اســاس ،دولــت مرجع تنظیم
مــقــررات مــبــادالت رمــز ارزهـــا در
داخ ــل کــشــور شناخته شــده و به
کارگیری رمز ارزهــا غیر از رمز ارز
ملی بــه عــنــوان اب ــزار پــرداخــت در
داخــل کشور ممنوع شمرده شده
است .از منظر سرمایه گذاری ،این
طرح سازمان بورس را مکلف کرده
است تا درخصوص ارائه پیشنهاد
ایجاد بستر قانونی سرمایه گذاری
یا استفاده از نوسانات قیمتی رمز
ارزها در قالب صندوق های سرمایه
گذاری و ...به شورای عالی بورس

اقــدام کند .از ســوی دیگر وزارت
صمت ،متولی صنعت استخراج
رمز و صــدور مجوزهای استخراج
آن شناخته شده و نیروی انتظامی
مکلف بــه بــرخــورد بــا واحــدهــای
غــیــر مــجــاز حــســب اعـــام وزارت
صــمــت یــا ســازمــان نــظــام صنفی
رایانه ای شده اســت .در خصوص
تولیدکنندگان نیز پیشنهاد شده
اســت که واحــدهــای استخرج رمز
ارز می توانند حامل انرژی مصرفی
خــود را از راه هــای بــورس انــرژی،
عــقــد قــــراردادهــــای دوجــانــبــه با
تولیدکنندگان داخلی و خارجی
یا با احداث یا مشارکت در نیروگاه
برق تامین کنند.

قالیباف :مصوبه مجلس نقش موثری در امنیت غذایی کشور دارد
محمد اکبری  -با موافقت مجلس با تشکیل
سازمان تجارت و سرمایه گذاری کشاورزی
و مخالفت با ورود محصوالت کــشــاورزی به
بــورس و تعیین سازوکار تشکیل کمیسیون
رف ــع تــداخــات اراضــــی ک ــار رســیــدگــی به
طــرح امنیت غذایی در صحن پایان یافت.
به گــزارش خبرنگار پارلمانی خراسان ،روز
گذشته نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
در مصوباتی سازوکار تشکیل و نحوه عملکرد
کمیسیون رفــع تداخالت اراضــی را تعیین
و مقرر کردند که سازمان سرمایه گــذاری و

تجارت کشاورزی ایران تشکیلشود.همچنین
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روند
بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع
تولیدات کشاورزی با ورود و عرضه کاالها و
محصوالت کشاورزی در بازار سرمایه مخالفت
کــردنــد .در پایان بررسی ایــن طــرح ،محمد
باقرقالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع
موانع تولیدات کشاورزی نقش موثری هم در
امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و کنترل
قیمت ها در این بازار ایفا می کند.

بازار خبر

نیمی از ناوگان هوایی مسافری
زمین گیر است
فــارس  -رئیس کمیسیون عمران مجلس از
برنامه خرید هواپیماهای جدید با استفاده
از تسهیالت بــانــکــی خــبــر داد .محمدرضا
رضایی کوچی گفت ۵۰ :درصد هواپیماهای
کشور زمین گیر شده اند در حالی که تقاضا برای
سفرهای هوایی زیاد است .وی با بیان این که با
کشورهای مختلفی برای واردات هواپیما مذاکره
شده است ،تصریح کرد :شرکتهایی هستند که
میتوانند به راحتی هواپیما خریداری کنند و ما
برای خرید و واردات هواپیما مشکلی نداریم.

انتقاد رئیس اتحادیه امالک
از طرح کاهش تعرفه بنگاهها
ایسنا  -مصطفیقلی خسروی ،رئیس اتحادیه
مــشــاوران امـــاک بــا انــتــقــاد از طــرح مجلس
شــورای اسالمی بــرای کاهش نرخ کمیسیون
مشاوران امالک گفت :امارات ،پاکستان و حتی
افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن،
توسعهگر و دالل ،سازوکارهای بسیار دقیق
وضع کرده ،احترام شغل داللی را باال برده و در
صنعت ساختمان پیشرفت کردهاند؛ در ایران نرخ
مشاوران امالک یک دوازدهم دنیاست و آقایان
با طرح های چشم بسته میگویند این نرخ باز هم
باید کاهش یابد.

نیاز آبی کشت پاییزه خوزستان
 3برابر آب موجود سدها
فارس  -میزان نیاز آبی کشت پاییزه در استان
خوزستانسهبرابرذخایرآبیفعلیپشتسدهای
این استان است و جلوگیری از فرا بحران تامین
آب در ما ههای پیش رو نیازمند تصمیمگیری
سریع دولت در این حوزه است.

واردات ۱۵۰هزارتن یونجه از روسیه
مهر  -مدیر عامل اتحادیه دامــداران کشور از
واردات  ۱۵۰هزار تن یونجه از روسیه تا پایان
ســال  1400بــرای جبران کمبود با توجه به
خشکسالی در کشور خبر داد.

