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۱۰مزرعه غیرمجاز رمزارز در تهران 
شناسایی و جمع آوری شد

۱۰ مزرعه استخراج 
غیرمجاز رمزارز در شهر 
تهران شناسایی شد.  به 
گــزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق 
تهران، در ادامه طرح مبارزه با مزارع غیرمجاز رمزارز 
و با هدف افزایش پایداری شــبکه برق، بازرســان 
این شرکت موفق به شناسایی ۱۰ مزرعه غیرمجاز 
استخراج بیت کوین در کالن شهر تهران شدند. بر 
اســاس این اعالم، به دنبال شناسایی این مزارع، با 
پیگیری کارشناسان مناطق برق بیهقی، دانشگاه، 
فردوسی، مولوی، آزادی، بهمن و قدس و همکاری 
دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، تجهیزات مورد 
اســتفاده در این مزارع، جمع آوری شــد و جبران 
خسارات وارده به شبکه توزیع برق و بیت المال در 

دستور کار قرار گرفت.
    

فعال پروازی به افغانستان نداریم
ایلنا- ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری گفــت: فعال 
پــروازی بین ایــران و 
افغانستان برقرار نمی شود. 
محمد ذیبخش درباره آخرین وضعیت پروازها بین 
ایران و افغانستان اظهار داشــت: فعال پروازی بین 
ایران و افغانستان برقرار نیســت و باید دید پس از 
عادی شدن وضعیت کشور افغانستان در این باره 
چه تصمیمی گرفته  می شود. وی همچنین با اشاره 
به سه فروند هواپیمای کام ایر متعلق به افغانستان 
که به دلیل تنش ها در این کشــور مالک شــرکت 
آنها را به ایران منتقل کرده بود، گفت: هر سه فروند 
هواپیما از کشورمان خارج شدند. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: دو فروند هواپیمای کام 

ایر به کابل و یک فروند به مراز شریف منتقل شدند.
    

 سقوط آزاد شاخص بورس 
در روز دوشنبه

شــاخص کل بورس 
تهــران دیروز هشــتم 
شهریور ماه در ادامه روند 
نوســانی خود با ریزش 
بیش از 49 هزار واحدی، 
بیشترین افت هفته های اخیر را تجربه کرد.  شاخص 
هم وزن نیز با افت بیــش از ۱3 هزار واحدی همراه 
است.  نمادهای فارس، فوالد، فملی، کگل، شستا 
و کچاد بیشــترین تاثیر منفی را بر روند شاخص 

داشته اند.
    

 یارانه معیشتی چهارشنبه 
واریز می شود

ســازمان هفدمندی یارانه ها- بیست و دومین 
مرحله یارانه معیشتی ســاعت ۲4 روز چهارشنبه 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. همانند 
دوره های قبل، خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، 
خانواده های دو نفره ۱۰3 هزار تومان، خانواده های 
سه نفره ۱3۸ هزار تومان، خانواده های چهار نفره ۱۷۲ 
هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار 
تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد. همچنین، 
نهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون 
تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که 

این وام را دریافت کرده اند، این ماه کسر خواهد شد.
    

رفع کامل محدودیت تامین برق 
کارخانجات سیمان

صــدا و ســیما- 
سخنگوی صنعت برق از 
رفع کامل محدودیت های 
تامیــن بــرق برخــی 
کارخانجات ســیمان از 
پایان شهریور ماه خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی 
با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه مصرف برق سیمان 
آزاد می شود افزود: این گشایش، پس از توافقات انجام 
شده با انجمن سیمان و وزارت صمت برای برخی از 
کارخانجات سیمان انجام شده است. وی گفت: طبق 
این تصمیم کارخانجات برق مورد نیاز برای تولید ۵ 
میلیون تن سیمان را دریافت خواهند کرد. سخنگوی 
صنعت برق ادامه داد: درحال حاضر صنعت برق باید 
بتواند تا ۶۰ درصد برق مورد نیاز کارخانجات سیمان 
را تأمین کند البته این موضوع برای همه ی ساعات 
روز نیست. رجبی مشــهدی افزود: در این روزهای 
باقی مانده از شهریور، کارخانجات سیمان می توانند 
از ساعت ۲4 تا ۱۰ صبح بدون محدودیت از برق شبکه 
سراسری، نیاز خود را تأمین کنند در ساعات مابقی 
روز نیز طبق توافق انجام شــده با شرکت های برق 

منطقه ای برق دریافت می کنند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 دالر که روزهای گذشــته حسابی 
خبرساز شده و به ســرعت کانال های 
قیمت را پشــت سر گذاشــته و صعود 
می کرد دیروز ناگهان به کانال ۲۶ هزار 

تومان عقب گرد کرد. 
این اتفاق در حالی رخ داد که با شروع 
به کار کابینه ابراهیم رییســی قیمت 
دالر صعودی شد و این ارز آمریکایی به 
سرعت کانال های قیمت ۲۵ هزار، ۲۶ و 
۲۷هزار تومان را پشت سر گذاشت و به 

کانال قیمت ۲۸ هزار تومان رسید. 
قیمــت دالر در آخرین ســاعات 
معامالت روز شنبه روی ۲۸ هزار و ۲۶۰ 
تومان قرار داشت. عصر روز گذشته اندازه 
حباب قیمت دالر با معیار درهم مثبت 
به دست می آمد و قیمت دالر نسبت به 
درهم در بازار داخل باال بود. قیمت دالر 
در شروع معامالت امروز قدری افت کرد 

و روی ۲۸ هزار و ۵۰ تومان قرار گرفت.
این مساله موجب شد که برخی حتی 
رشد قیمت دالر تا کانال 3۰ هزار تومان را 

نیز گمانه زنی کنند اما پس از شروع به کار 
کابینه رییسی سیر کاهشی قیمت دالر 
ناگهان شروع شد تا جایی که دیروز بهای 
دالر ساعاتی به کانال ۲۶هزار تومان نیز 
رسید اما در ساعات پایانی بازار دوباره به 

کانال ۲۷هزار تومان صعود کرد. 
چرا دالر ناگهان ریزشی شد؟

قیمت دالر درست در شرایطی ریزش 
کرد که چشــم انداز مذاکرات برجامی 
تیره تر از همیشــه به نظر می آید و فعال 
مذاکرات متوقف شده است. از آن سمت 
تیــم وزارت خارجه ابراهیم رییســی 
هم تمایل چندانی برای از ســرگیری 
مذاکرات نشــان نداده است یا در ظاهر 

فعال چنین است. 
در عین حال امریــکا تهدید کرده 
اســت در صورتی که ایران به شــروط 
مذاکــره مطابق نظر امریــکا تن ندهد 
شــرایط تحریم را برای ایران دشوارتر 
می کند و به بزرگترین مشــتری نفت 
ایران در این روزهــای تحریمی یعنی 

چین سخت گیری بیشتری می کند. 
عالوه بر این با ســقوط کابل ایران 

نگران یکــی از بزرگتریــن بازارهای 
صادراتی خود یعنی افغانســتان است. 
بازاری که حدود 3 میلیارد دالر مراوده 
مالی با ایران دارد وحاال با تســخیر این 

کشور به دست طالبان بالتکلیف است.
در این شرایط قیمت  دالر شروع به 
صعود کرد و به باالترین نرخ خود در سال 
۱4۰۰ رسید. بهای ۲۸هزار تومانی دالر 
اما دوام چندانی نداشت و از شروع هفته 
جاری کاهش نرخ اتفاق افتاده است تا 
جایی که دالر به کانال ۲۶هزارتومان هم 

عقبگرد داشته است. 
فعاالن بــازار ارز می گوینــد که در 
روزهای اخیر تزریق ارز به بازار افزایش 
داشته و همین مساله عامل کاهش قیمت 
دالر بوده است. آنها همچنین می گویند 
که  قیمــت دالر تحت تاثیر شــایعات 
مربوط به شــروع دور جدید مذاکرات، 
گزینه های احتمالی ریاست جدید بانک 
مرکزی و مثبت شدن حباب قیمتی افت 

کرد و به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت.
سه علت افت قیمت دالر

در شبکه های اطالع رسانی مربوط 

به مبادله دالر و درهــم این خبر جلب 
توجه می کرد کــه دور جدید مذاکرت 
به زودی آغاز می شــود و آمریکا شروط 
ابتدایی ایران برای بازگشت به مذاکرات 
را پذیرفته است. قیمت دالر تحت تاثیر 
این خبر افت کرد و به کانــال ۲۷ هزار 
تومان بازگشــت. قیمت دالر در پایان 
معامالت نیمــه اول روز روی ۲۷ هزار و 
۸۵۰ تومان قرار داشت. قیمت دالر در 
صرافی های بانکی نیز تا ۲۶ هزار و 3۰۰ 

تومان عقب نشست. 
 البته ممکن اســت خبر مربوط به 
گزینه احتمالی ریاســت جدید بانک 
مرکزی نیز در افت قیمت دالر نقشی ایفا 
کرده باشد. به اعتقاد برخی تحلیل گران 
احتمال انتصاب صالح آبادی به ریاست 
بانک مرکزی قــدری از التهــاب بازار 

کاسته است.
دلیل دیگر افت قیمت دالر می تواند 
مثبت شدن حباب قیمتی آن با مقیاس 
درهم باشد، روز گذشــته قیمت دالر 
نسبت به درهم باال بود، قاعدتا در چنین 
شــرایطی آربیتراژ می تواند زمینه افت 

قیمت ارزی که بیش از حد قیمت گذاری 
شده اســت را فراهم آورد. قیمت سکه 
امامی روز گذشته روی ۱۲ میلیون و ۲۱۰ 
هزار تومان قرار داشــت و در شرایطی 
که بازار جهانی طال در روزهای شنبه و 
یکشنبه تعطیل است، قیمت سکه امامی 
در شروع معامالت امروز به افت قیمت 
دالر واکنش نشان داد و قدری پایین آمد. 
قیمت سکه در شروع معامالت امروز ۱۲ 

میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود.
با احتســاب قیمت ۲۸ هــزار و ۵۰ 
تومان برای دالر و قیمــت ۱۸۱۷ دالر 
برای طال اندازه حباب سکه یک درصد 
به دست می آمد. این اندازه حباب برای 
سکه بسیار کوچک بود. برخی معتقدند 
با نزدیک شدن قیمت ســکه به ارزش 
ذاتی تقاضای آن افزایش خواهد یافت 
و رشــد قیمت را موجب خواهد شــد، 
برخی نیز معتقدند کوچک شدن اندازه 
حباب نشانه فروکش کردن انتظارات 
افزایشی اســت و لزوما نمی توان انتظار 
رشد قیمت را داشت. به هر روی قیمت 
سکه در ادامه باز هم پایین آمد در آخرین 
ساعات معامالت دیروز روی ۱۲ میلیون 

و 4۰هزار تومان قرار گرفت.
تزریق ارز به بازار 

البته برخی فعاالن بازار هم معتقدند 
که دولت برای کاهش قیمت دالر، تزریق 
ارز به بازار را آغاز کرده و این مساله سبب 
کاهش قیمت دالر شده است. هرچند که 
به عقیده کارشناسان این اتفاق ارزپاشی 
به حساب می آید ودر شــرایط کنونی 
درآمد ارزی کشــور اتفــاق خطرناکی 
است.  اما قیمت دالر قبل از این دستور 
هم کاهشی شــده بود. به همین دلیل 
برخی می  گویند افت قیمت دالر دلیل 
خارجی دارد؛ اخبار مثبت از مذاکرات 

ایران و آمریکا.
از روز گذشته نشســتی در بغداد در 
حال برگزاری است که گفته می شود به 
میزبانی عراق است و نمایندگان امارات، 

مصر، فرانسه در آن حضور دارند.
اگرچه هدف این نشســت بررسی 

مسائل امنیتی منطقه غرب آسیاست 
اما گفته می شــود که در حاشــیه آن 
مذاکراتی بــرای بهبود روابــط ایران و 
عربستان در جریان اســت. با توجه به 
اینکه در دور جدید مذاکرات، عربستان 
یکی از مخالفان اصلی است، توافق ایران 
و عربستان می تواند روی مذاکرات برجام 

هم اثر بگذارد.
به همین دلیل برخی معتقدند که 
نشســت بغداد، بر بــازار ارز ایران تاثیر 
گذاشته و ســیگنال مثبتی به آن داده 
اســت. اگرچه ســخنگوی وزارت امور 
خارجه گفته گفتگوی جدیدی درباره 

رابطه با عربستان انجام نشده است.
از طرف دیگــر اگرچه در چند هفته 
گذشته، ماجرای مذاکرات وین مسکوت 
بود اما به نظر می رسد برخی تحرکات 
آغاز شده است. خطیب زاده گفته است 
روزهای آینده برای برجام بســیار مهم 
است. هراقدامی که سازنده نباشد برای 

گفتگوها در وین مضر است.
البته سیگنالی که او از این مذاکرات 
فرستاده چندان مثبت نیست. چون او 
گفته سفر آقای عبداللهیان، وزیر جدید 
امور خارجه به عراق و سوریه پیام خاصی 
را به دنبال دارد. تغییر دولت در ایران به 
این معنا نیست که تصمیم حاکمیتی در 

ایران تغییر کرده است.

گزارش »توسعه ایرانی« از ریزش مشکوک قیمت دالر  در بازار 

پای ارزپاشی در کار است یا مذاکره با آمریکا؟
در شبکه های اطالع رسانی 

مربوط به مبادله دالر و درهم 
این خبر جلب توجه می کرد 

که دور جدید مذاکرت 
به زودی آغاز می شود و 
آمریکا شروط ابتدایی 
ایران برای بازگشت به 

مذاکرات را پذیرفته است 
و انها معتقدند قیمت دالر 

تحت تاثیر این خبر افت 
کرد و به کانال 27 هزار 

تومان در بازار آزاد بازگشت

وزیــر نیرو گفــت: بایســتی پروژه هایی را با مشــارکت 
سرمایه گذاران، مصرف کنندگان عمده صنایع انرژی بر و خود 
دولت اجرا کنیم که در سال های آتی نگرانی قطعی برق را در 

بخش های مختلف مصرف به صفر برسانیم.
به گزارش تسنیم، علی اکبر محرابیان، گفت: صنعت برق در 
کشور صنعتی بالنده است که دو ویژگی بسیار مهم دارد. ویژگی 
اول توسعه و گسترش بسیار مناسب در طول سال های پس 
از انقالب بوده و ویژگی دوم این اســت که به طور کامل در این 

صنعت مستقل و صاحب سبک هستیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد مشکالتی در صنعت 
برق کشور هســتیم که به تبع آن مردم و تمامی بخش های 

مصرف به حق گالیه های فراوانی در این زمینه دارند.
وزیر نیرو با تشریح مشکلی اصلی امروز صنعت برق، اضافه 
کرد: متناسب با رشد تقاضا در طول سال های اخیر، نتوانسته ایم 
صنعت نیروگاهی را توسعه دهیم و به نیروگاه های کشور اضافه 
کنیم؛ به عبارت دیگر عرضه با فاصله زیاد از تقاضا عقب افتاده 

و تقاضای امروز بیش از ۱3 هزار مگاوات نسبت به تولید است.
وی اضافه کــرد: مهم ترین برنامــه در صنعت برق اصالح 

وضعیت موجود به اتکای همه همکاران در صنعت برق است. 
طی بازدیدی که امروز از مرکز دیسپاچینگ ملی کشور انجام 
شد، شاهد تالش ها و زحمات شبانه روزی و فعالیت پر از استرس 

همکاران در تامین برق بودم.

محرابیان با بیان اینکه در مرکز دیسپاچینگ ملی قطعی برق 
به  شکلی مدیریت می شود که کمترین آسیب به مردم برسد، 
یادآور شد: طی جلساتی که در چند روز اخیر با معاونان و مدیران 
صنعت برق داشتیم، قرار بر این شد که میزان خاموشی ها را به 

حداقل ممکن برسانیم.
وی افزود: موضوع دوم توسعه صنعت نیروگاهی در کشور 
است که متاسفانه در سال های گذشته از رشد الزم برخوردار 
نبوده است. بایستی پروژه هایی را با مشارکت سرمایه گذاران، 
مصرف کنندگان عمده صنایع انرژی بر و خود دولت اجرا کنیم 
که در سال های آتی نگرانی قطعی برق را در بخش های مختلف 

مصرف به صفر برسانیم.
به  گفته محرابیــان، ســرمایه گذاری روی نیروگاه های 

تجدیدپذیر از برنامه های جدی وزارت نیرو خواهد بود.

وزیر نیرو:

قطعی برق را در سال های آتی به صفر می رسانیم

گفت وگو

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت وعده فراوانی به مردم داده و توقع تغییرات در 
کوتاه مدت را ایجاد کرده است اما حجم نقدینگی به سطح یک سیل طغیانگر رسیده و 

همین مسأله تهدیدی جدی برای اقتصاد است.
بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با ایلنا درباره سرنوشت نرخ ارز بدون برجام 
افزود: اگر فرض بر این باشد که روند مذاکرات برجام طوالنی شود و در سال ۱4۰۰ در 
برجام به نتیجه ای نرسیم، معتقدم با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت و همچنین 
وعده های هزینه زا و پروژه هایی که هزینه تراشی می کند و همچنین با توجه به کاهش 
ذخایر ارزی، نرخ دالر افزایش یابد. وی ادامه داد: دولت وعده ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در سال را داده، از سوی دیگر وزارت صمت وعده تامین مواد اولیه با قیمت 
ارزان را داده همچنین وزارت بهداشت اعالم کرده در یک بازه زمانی مشخص تمام کشور 
را واکسینه می کند که تمام این وعده ها هزینه های قابل توجهی را برای دولت ایجاد 
می کنند و از سوی دیگر می دانیم که دولت می خواهد مردم در یک بازه زمانی کوتاه 
این تغییرات را در سفره خود ببینند و در حالی که این توقعات در کشور ایجاد شده، و 
می دانیم که ذخایر ارزی بسیار کاهش یافته است بنابراین می توان پیش بینی کرد در 
صورت نبود برجام، نرخ دالر بیش از قیمت امروز خواهد بود و عده ای از دالر ۵۰ هزار 

تومانی هم حرف می زنند.
این کارشناس اقتصادی با اشــاره به کســری بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: 
امروز با کسری ۵۰ درصدی بودجه مواجه هستیم و سطح نقدینگی به حد یک سیل 
طغیانگر رسیده که هر روز شاهد افزایش میزان نقدینگی هم هستیم بنابراین بانک 

مرکزی مجبور است دستورهای پرداخت دولت را انجام دهد و می دانیم که هزینه های 
جاری هم هر روز بیشتر می شود از سوی دیگر قطعا رشد اقتصادی امسال هم منفی 

خواهد بود.
ارز صادراتی برنمی گردد

این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شواهد نشــان می دهد ارز صادراتی 
برنمی گردد، خاطرنشــان کرد: با توجه به درآمد و منابــع ارزی مختصری که داریم 
همچنین نرخ ارز مبادالتی با نرخ بازار بسیار فاصله دارد، می توان گفت برگشت ارز هم 

نخواهیم داشت و میزان برگشت ارز صادراتی قابل توجه نخواهد بود.
حسینی هاشــمی افزود: بنابراین دوباره تقاضا برای ارز در بازار ایجاد می شود و از 
آنجایی که منابع ارزی محدود اســت، این تقاضا منجر به رشد قیمت ارز می شود. از 
آنجایی که تمام قیمت ها به نرخ ارز متصل شده بالفاصله پس از افزایش نرخ ارز، نرخ 
تورم هم باال می رود و امسال نرخ تورمی خواهیم داشت که کشور تاکنون آن را تجربه 

نکرده است.
وی با بیان اینکه دولت حتی توان اقدامات نمایشی را هم ندارد، گفت: از آنجایی که 
انبارها خالی هستند، دولت اگر بخواهد اقدامات نمایشی انجام بدهد، شرایط را سخت تر 
می کند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد همین اقدامات نمایشی انجام شد و 
اندک کاالیی که در انبارها ذخیره شد به بازار آمد که دالالن به سرعت آن را خریدند و 
کشور در یک دوره ای با بحران کمبود کاال مواجه شد البته باید تاکید کنم در آن دوره 

نرخ هر بشکه نفت باالی ۱۲۰ دالر بود و تحریم ها مثل امروز شدت نگرفته بود.

آقایان بلیت یک  طرفه گرفتند
حسینی هاشــمی با بیان اینکه البته باید توجه داشته باشــیم برجام به تنهایی 
نمی تواند مشکالت اقتصادی امروز ایران را برطرف سازد، گفت: آقایان بلیت یکطرفه 
 FATF را داریم که اعالم می شــود به FATF گرفتند و عالوه بر برجــام ما موضوع

نمی پیوندیم و آن را قبول نداریم.
وی افزود: حتی اگر قصد ملحق شدن به FATF را نداشته باشیم نباید مدام بر طبل 

آن بکوبیم و از تریبون های مختلف آن را اعالم کنیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به زمانبر بودن رفع مشکالت کشور حتی با احیای 
برجام و پیوستن به FATF تصریح کرد: حتی اگر تا پایان امسال مذاکرات برجام به 
نتیجه برسد و به FATF بپیوندیم بازهم در یک مدت زمانی کوتاه مشکالت اقتصادی 
برطرف نمی شــود چرا که هیچ یک از بانک های ما امروز شرایط فعالیت در بازارهای 
بین المللی را ندارند و با ریســک های باالیی مواجه هستند که کمتر بانک و شرکتی 

حاضر می شود این شرایط را بپذیرد و به طور قطع اصالح این موضوعات زمانبر است.

هشدار یک کارشناس:

 سطح نقدینگی به حد یک سیل طغیانگر رسیده است


