
آرش کردی مدیر عامل توانیر، در نشست خبری 
گفت: از سال ۱۴۰۰ رمز ارز در دست برسی بود 
و پیگیر نقش رمز ارزها در شبکه برق بودیم زیرا 
دوره های مختلفی را در این رابطه طی کرده ایم. قدر 
السهمی برای رمز ارزها در شبکه برق وجود دارد؛ 
بخشی که مجاز هستند، براساس قوانین در اوج بار 
برقشان قطع می شوند اما بخش های غیرمجازی نیز 
هستند که سعی در شناسایی آنها داریم. که پیش 
بینی می شود میزان استفاده این بخش بین ۱۰۰۰ تا 

۱۵۰۰ مگاوات باشد.
مدیر عامل توانیر اضافه کرد: استراتژی تبادل برق 
متعدد  دالیل  و  است  شده  پذیرفته  امری  دنیا  در 
بتوانیم  هرچه  آنکه  ضمن  دارد  اقتصادی  و  فنی 
میزان تبادل را افزایش دهیم می تواند باعث افزایش 

پایداری شبکه شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تبادل برق با 
کشورهای همسایه وجود دارد در این زمینه توضیح 
کشورهای  با  تبادل  بحث  فعلی  شرایط  در  داد: 
شمالی و افزایش صادرات به پاکستان هم مطرح 
هست. مطابق قراردادهایی تا ۱۵۰۰ مگاوات امکان 
صادرات وجود دارد که این عدد می تواند به ۲۰۰۰ 
ما  که  این است  اساسی  نکته  برسد.  مگاوات هم 
محدودیت صادراتی داریم اما قراردادهایی از پیش 
قطعًا  ما  اولویت  اما  متعهد هستیم  آن  به  و  داریم 

تأمین نیاز داخل هست.
مذاکراتی  نیز  ترکیه  خصوص  در  گفت:  وی 
نهایی  صورت گرفته و منتظر اجرای بررسی های 
هستیم و در رابطه با برق بها نیز در حال مذاکره 
هستیم و زیر ساخت های صادرات برق به ترکیه تا 

۶۰۰ مگاوات فراهم شده است.
اینکه سال جاری  به  با اشاره  مدیر عامل توانیر 
را با شرایطی پشت سر گذاشتیم که رضایت نسبی 
مشترکان و به خصوص مشترکان خانگی را به دنبال 
کامل  رضایت  داد:  توضیح  زمینه  این  در  داشت 
بخش  در  و  داشتیم  دنبال  به  را  مشترکان خانگی 
تا  که ۱۱۰۰  است  آن  از  برآوردها حاکی  خانگی 
۱۲۰۰ مگاوات مدیرت مصرف وجود داشت و در 
سایر بخش ها با برنامه ریزی و زمان بندی مدیریت 

مصرف داشتیم.

مگاوات  هزار  اینکه حدود ۱۰  به  اشاره  با  وی 
فاصله مصرف و تولید داشتیم در این زمینه توضیح 
داد: ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی که در سال جاری 
رؤیت  افزایش  با  تالشیم  در  اما  داشت.  وجود 
کنیم.  مدیریت  را  پرمصرف  مشترکان  پذیری 
چاه  در  مگاوات   ۲۰۰ می کنیم  سعی  تجاری  در 
اداری  های کشاورزی ۵۰۰ مگاوات و در بخش 
۶۰۰ مگاوات اضافه بر ظرفیت های کنونی امکان 
است  این  ما  بینی  پیش  مجموعاً  داریم.  مدیریت 
که ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات در بخش مدیریت کار 
کرد. ضمن آنکه صنایع هم موظف شده اند که ۵ 
پذیرها  تجدید  از  را  خود  نیاز  مورد  برق  درصد 

تأمین کنند.
کردی اضافه کرد: در خصوص تفاهم نامه ها سال 
۱۴۰۰ تعداد ۳۲۰ هزار تفاهم نامه بود اما در سال 
جاری به ۴۵۰ هزار تفاهم نامه رسید. اما تفاوتی با 
سال های گذشته داشت اینکه در سال های گذشته 
انتزاعی بود یعنی نمی دانستیم که در  تفاهم نام ها 
چه زمان هایی باید این محدودیت ها را اعمال کنیم 
اما امسال برای همه بخش ها با زمانبندی اعالم شد. 
محدودیت های شبانه برای صنایع کاماًل رفع شد 
و میزان محدودیت ها در طول هفته نیز به شدت 
کاهش یافت. به طور مجموعاً همه در بخش های 
تولید، و مصرف می دانست که چه وظایفی دارد. در 
صنعت برق ایران هر دو بخش، مجاز و غیر مجاز 
تلفات جانی وجود دارد و در هر دو بخش برای 

کشور ما رقمی بین ۷ تا ۷ ونیم درصد منطقی و 
استاندار است در کشور ما روند کاهش تلفات در 
سال های گذشته از ۱۶ درصد به ۹.۸ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
و  فنی  بخش  هم  تلفات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
غیرفنی دارد، توضیح داد: بخش غیر فنی به معنای 
انشعاب غیر مجاز است که با قوانین جدید، امکان 
ارائه انشعاب موقت وجود دارد که باعث شده تا 
اساس  بر  فنی  بخش  اما  یابد،  کاهش  دزدی  برق 
وضعیت شبکه در بخش انتقال و توزیع به صورت 
است.  شده  ریزی  برنامه  و  دارد  وجود  استاندارد 
هرچه درصد تلفات کاهش میابد، سرمایه گذاری 
لحاظ  به  افزایش می یابد و گاهی حتی  تصاعدی 

اقتصادی قابل بررسی است.
وی در خصوص صادرات برق به اروپا نیز گفت: 
در شمال کشور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود 
ندارد و از طریق خطوط موجود می توانیم به روسیه 
متصل شویم همچنین از طریق ترکیه نیز می توانیم 
برق را به اروپا صادر کنیم اما به دلیل این که این کار 
می بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود با 

مسائلی مواجه هستیم.
دو کشور حاشیه خلیج  با  این که  بیان  با  کردی 
فارس مذاکراتی را برای این مساله انجام داده ایم و 
مطالعات برای اتصال به عمان و قطر آغاز شده که 
قابلیت اجرا نیز دارد، اظهار کرد: با قطر مذاکرات 
جدی داشته ایم و امیدواریم اولین کابل های دریایی 
پیش  اساس  بر  باشیم.  داشته  قطر  و  عمان  با  را 
بینی های صورت گرفته با هر کدام از این کشورها 

قابلیت تبادل ۱۰۰۰ مگاوات را خواهیم داشت
اینکه آیا زیر  کردی در پاسخ به سوال مبنی بر 
دارد  وجود  برق  صادرات  توسعه ای  ساخت های 
و قابل ارتقا می باشد گفت: زیر ساخت های ایجاد 
شده ظرفیت ۲۰۰۰ مگاواتی است که با ترکمنستان 
امضا  به  توسعه  جهت  قراردادهایی  ارمنستان  و 
صادراتی  ساخت های  زیر  ما  البته  است.  رسیده 
کافی داریم اما زیر ساخت های وارداتی نیاز به ارتقا 
امکان پوشش ۵۰۰_۶۰۰  فعلی  دارند. در شرایط 
مگاواتی برق را دارند که می توان آن را به ۱۲۰۰ 

مگاوات ظرفیت ارتقا داد.

آگهی مفقودی
به  متعلق   ، نقلیه(  وسیله  مالکیت  )سند  سبز  برگ  اصل 
   ،  CG۱۲۵  : موتور سیکلت   ، سیستم :  توریست ، تیپ
مدل:    ۱۳۸۵   ،   به رنگ : مشکی  ،   به شماره موتور: 
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ایران ۳۹۶ - ۴۹۴۴۵ ،   بنام احد عبدالهی اقدم  به شماره 
اعتبار  از درجه  مفقود گردیده و    ، ملی ۱۵۸۳۴۷۶۲۱۰  
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بازار سرمایه نزدیک به ۲ سال است که حال و 
روز خوبی ندارد و هر روز شاهد خروج پول از 
این بازار هستیم. این در حالی است که بازارهای 
موازی مانند مسکن، دالر و خودرو در این مدت 
شاهد رشد چشمگیری بوده اند. در این میان اما 
در  سرمایه  بازار  دارند  اعتقاد  که  افرادی  هستند 
فرصتی  و  است  گرفته  قرار  آلی  ایده  وضعیت 

مناسب برای سرمایه گذاری است.
درباره  سرمایه  بازار  کارشناس  قدرتی  علیرضا 
وضعیت این بازار صحبت هایی انجام داده که در 

ادامه می خوانید.
بر اساس داده ها و اطالعات و آمارهای تاریخی، 
معیار  چراکه  است،  ارزنده  ما  سرمایه  بازار  قطعًا 
ارزندگی سهام، روند و تداوم سودآوری شرکت ها 
تاریخی  کف  در  بازار  این   P/E نسبت  و  است 
موضوع  همین  و  گرفته  قرار  خود  ساله   ۱۰
و  فعاالن  است.  بازار  این  ارزندگی  گواه  خود 
قبولی  قابل  میزان  سهام،  بازار  در  سرمایه گذاران 
از ریسک را پذیرفته اند و سال هاست که بازیگران 
این بازار با طیف مختلفی از ریسک های اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی مواجه بوده اند و اتفاقًا همین 
سرمایه  بازار  جذابیت  موجب  که  ریسک هاست 

برای عده ای از سرمایه گذاران می شود.
حاکم  ما  سرمایه  بازار  در  اکنون  که  شرایطی 
در  نیست،  عجیبی  و  نادر  خیلی  شرایط  است، 

ریسک های  با  سرمایه  بازار  هم  قبل  سال های 
اینکه  ضمن  کرده؛  نرم  پنجه  و  دست  مختلفی 
فصل  به  شدن  نزدیک  با  همواره  سال ها  این  در 
برای  نگرانی هایی  به مجلس،  بودجه  ارائه الیحه 
فعاالن بازار سرمایه ایجاد شده و امسال هم همین 

شرایط حاکم است. فعاالن این بازار در همه این 
با موفقیت گذر کرده اند و  این شرایط  از  سال ها 
امیدواریم این بار هم با اندکی صبر و بردباری از 
وضعیت فعلی گذر کنیم و بازار سرمایه به رشد و 
پویایی الزم برسد. نمی توان فعاالن بازار سرمایه را 
تشویق به سرمایه گذاری با یک استراتژی خاص 
در  میان مدت  و  بلندمدت  سرمایه گذاری  مثاًل 

بورس کرد.
کوتاه مدت،  بازیگران  سرمایه  بازار  به هرحال 
میان مدت و بلندمدت دارد و اینکه به همه فعاالن 
به  اقدام  استراتژی  یک  با  کنیم  توصیه  بازار  این 
خرید و فروش و انتخاب سهم کنند، اشتباه است.
سرمایه گذاران  غالب  می دهد  نشان  بررسی ها 
در بازار سهام کشور ما، سرمایه گذاران میان مدت 
که  اینجاست  نکته  اما  هستند،  بلندمدت  و 
سرمایه گذاران با استراتژی بلندمدت و میان مدت 
سرمایه،  بازار  روانی  جو  تاثیر  تحت  گاهی  هم 
رفتاری  چنین  و  می گیرند  کوتاه مدت  تصمیمات 
قطعًا بازدهی مطلوب برای سرمایه گذاران به همراه 

نخواهد داشت.

بورس

بورس شرایط خوبی برای سرمایه گذاری دارد؟
چهارشنبه 2 آذر 1401       شماره  6418       سال بیست و پنجم 

رفت و برگشت 
چند ساعته رئیس 

سازمان بورس
عشقی،  مجید  بورس  نامساعد  شرایط 
رئیس سازمان بورس، را مجبور به کنار رفتن 
او  دوشنبه  که  حالی  در  کرد.  خود  سمت  از 
استعفای خود را تحویل شورای عالی بورس 
نیز  اقتصاد  وزیر  موافقت  با  و حتی  بود  داده 
مواجه شده بود؛ اما با مخالفت اعضای شورای 

بورس او در این سمت ماندگار شد.
عمومی  روابط  رئیس  سلیمی زاده،  هادی 
مخالفت  با  کرد:  اعالم  باره  این  در  بورس 
بورس،  عالی  شورای  اعضای  قاطع  اکثریت 
پذیرش استعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع 
باقی  سازمان  ریاست  در  عشقی  دکتر  نشد. 

خواهد ماند.
این رفت و برگشت عجیب در چند ساعت، 
پس از آن صورت گرفت که برخی موارد از 
با بعضی پیشنهادهای سازمان  جمله مخالفت 
سال  بودجه  الیحه  در  گنجاندن  برای  بورس 
دالیل  از  بازار  از  حمایت  بر  مبنی  آینده 

استعفای عشقی اعالم شده بود.
سازمان  در  عشقی  مجید  اقدامات  جمله  از 
بورس، تدوین بسته ای ده بندی در اوایل آبان بود 
که با عنوان ده فرمان برای نجات بورس ابالغ 
شد؛ بسته ای که در بازه تقریبا یک ماه گذشته 
نتوانست نقش حمایتی برای بهبود شرایط بازار 

سرمایه و تغییر روند ریزشی آن داشته باشد.
بازار  از  فوری  حمایت  ده بندی  بسته  در 
سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و 
واریز  تا  آینده  در یک سال  مردم  سود سهام 
شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت های 

تولیدی بزرگ کشور دیده می شد.
فرمان   ۱۰ عنوان  تحت  هم  دیگری  بسته 
شده  منتتشر  گذشته  سال  زمستان  در  رئیسی 
بود، اما هیچ یک نتوانسته جلوی سیل عظیم 

خروج سرمایه از بورس را بگیرد.

تشکیل ۳ کمیته آماری 
جدید در کشور

ایران،  آمار  مرکز  رئیس  حسین زاده،  جواد 
نشست  یکمین  و  شصت  کار  دستور  گفت: 
کمیته  تشکیل  شامل  آمار،  عالی  شورای  
پیشنهاد  به  خانواده  و  زنان  امور  آمارهای 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
آیین نامه توسعه اطالع رسانی داده ای آمارهای 
کمیته  تشکیل  اجرایی؛  دستگاه های  رسمی 
سازمان  در  بودجه  و  برنامه  بخشی  آمارهای 
برنامه و بودجه و کمیته آمارهای بخشی نظام 
اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور و 
ملی  برنامه  از عملکرد سومین  ارائه گزارشی 
برنامه  تدوین چهارمین  و  آمار کشور  توسعه 
ملی توسعه آمار و راهنمای تهیه سالنامه های 

آماری دستگاه های اجرایی، است.
در ادامۀ نشست و پس از بحث وبررسی و 
ارائه دیدگاه ها و نظرات اعضای شورای عالی 
شامل  جدید  آماری  کمیته  سه  تشکیل  آمار، 
»کمیته آمارهای امور زنان و خانواده« به مدت 
دو سال، »کمیته آمارهای برنامه و بودجه« در 
آمارهای  »کمیته  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
استخدامی  و  اداری  در سازمان  اداری«  نظام 
اطالع رسانی  توسعه  »آیین نامه  و  کشور 
داده ای آمارهای رسمی دستگاه های اجرایی« 

تصویب شد.

دیجیتال،  ارزهای  بازار  در  آشفتگی  ادامه  با 
آن  دنبال  به  و  کرد  سقوط  کوین بیس  صرافی 
پایین ترین  در  دیجیتال  ارز  برترین  بیت کوین، 

سطح از دسامبر ۲۰۲۰ معامله شد.
به گزارش کریپتو، سهام کوین بیس گلوبال در 
به میزان هشت درصد کاهش یافت  اوایل صبح 
 )  FTX( ایکس  تی  اف  صرافی  سقوط  زیرا 
دیجیتال  ارزهای  ارزش  کاهش  موجب  همچنان 
دالر  مرز ۱۶هزار  زیر  بیت کوین همچنان  و  شد 
شده  منصوب  تازه  مدیرعامل  می شود.  معامله 
در  که  ایکس  تی  اف  دیجیتال  ارزهای  صرافی 
حال حاضر ورشکسته شده، ادعا کرد که کنترل 

این کسب و کار فروپاشی کامل است.
پس از اعالم ادغام دو رقیب، بایننس و  اف تی 
خورد،  شکست  نهایت  در  که  معامله ای  ایکس، 
در  که  داد  اطمینان  خود  مشتریان  به  کوین بیس 
آن  توکن  و  ایکس  تی  اف  رویدادهای  معرض 
قرار نخواهند داشت اما فاش کرد که نزدیک به 
۶۰ کارمند خود را در میان نوسانات بازار اخراج 

خواهد کرد.
بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایاالت متحده 
۷.۹۸ درصد سقوط کرد و در ساعت ۲:۰۴ بعد از 

ظهر به وقت شرقی به ۴۱.۶۵ دالر برای هر سهم 
رسید. سهام این شرکت تا به امروز ۸۳.۵۰ درصد 
زمانی  از  کوین بیس  سهام  است.  یافته  کاهش 
به  آوریل ۲۰۲۱ عمومی شد  در  این شرکت  که 
معامالت  در  و  نزدیک شد  پایین ترین حد خود 
زیرا  یافت  کاهش  درصد   ۱۰ تقریبًا  بعدازظهر 
سقوط قرارداد ادغام بین بایننس و اف تی ایکس 

باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران شد.
وقت  به  بعدازظهر   ۳:۲۴ ساعت  در  بیت کوین 
قیمت  به  و  یافت  کاهش  درصد   ۳.۰۵ شرقی  
از  پس  و  شد  فروخته  دالر   ۷۷۸ و  ۱۵هزار 
در  گذشته،  ماه  در  درصدی   ۱۷.۶ حدود  افت 
پایین ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۰ معامله شد. اتر 
در همان زمان ۳.۷۵ درصد کاهش یافت و پس 
از از دست دادن نزدیک به ۱۵ درصد در ۳۰ روز 

گذشته، به قیمت ۱۱۰۰ دالر رسید.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۷۹۰.۰۶ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۸ درصد کمتر 
شده است. در حال حاضر ۳۸.۶۰ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در 

یک روز ۰.۱۲ درصد کاهش داشته است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

و  پولی  سیاست گذاری  رویکرد جدید  اجرای 
مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، 
از  هنگام  به  و  درست  اطالعات  ارائه  مستلزم 
چراکه  است؛  کالن  اقتصاد  تحوالت  مجموعه 
در عمل، شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن 
اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی 
ملی  پول  ارزش  اهداف حفظ  به  نیل  در جهت 
اقتصادی،  رشد  به  مساعدت  و  تورم(  )کنترل 
اطالعات  از  هنگام  به  استفاده  و  ارائه  گرو  در 

وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود.
بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت 
اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در راستای 
دستیابی به اهداف و ماموریت های خود در مهر 

ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می شود.
کل  شاخص  ماهانه  تورم  تحوالت  بررسی 
نشان  در سال جاری  و خدمات مصرفی  کاالها 
می دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده در 
افزایش  ۰.۳ واحد درصد  با  مهرماه سال جاری 
درصد   ۲.۹ به  درصد(   ۲.۶( قبل  ماه  به  نسبت 
دوازده ماهه  و  نقطه  به  نقطه  تورم های  رسید. 
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
و   ۴۴.۷ ارقام  ترتیب  به  نیز  جاری  سال  مهرماه 
۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه 
واحد   ۰.۱ و   ۰.۲ معادل  ترتیب  به  جاری  سال 

درصد کاهش نشان می دهد.
و  کاالها  بهای  شاخص  ماهانه  تورم  بررسی 
خدمات مصرفی به تفکیک گروه های اختصاصی 
"کاال" و "خدمت" در مهرماه نشان می دهد تورم 
ماهانه گروه اختصاصی "کاال" با ۰.۳ واحد درصد 
کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسید. 
در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" 
در این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت 

به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.
به  کاال  گروه  ماهانه  تورم  تحوالت  بررسی 
موید  "غیرخوراکی ها"  و  "خوراکی ها"  تفکیک 
مهرماه  در  خوراکی  اقالم  ماهانه  تورم  کاهش 

۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
و  خوراکی ها  بهای  شاخص  که  طوری  به 
درصد(   ۲۵.۵ اهمیت  ضریب  )با  آشامیدنی ها 
با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و 
ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدی، سهمی معادل ۰.۴ 
واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل )۲.۹ 
درصد( در مهرماه سال جاری به خود اختصاص 

داده است.
اخبار  به  توجه  با  خارجی  تجارت  حوزه  در 
منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت ماهه 
سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۸.۴ 
میلیارد دالر بود که حاکی از افزایش حدوداً ۵.۶ 

درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ 
دوره  این  در  نیز  گمرکی  واردات  ارزش  است. 
معادل ۳۱.۷ میلیارد دالر گزارش شده است که 
موید افزایش حدوداً ۱۴.۴ درصدی آن نسبت به 

دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه معامالت 
ارز  بازار  تحوالت  بررسی  ارز،  الکترونیکی 
نرخ  متوسط  ماه  مهر  در  که  است  آن  از  حاکی 
هزار   ۲۷۱.۹ بازار حواله حدود  در  دالر  فروش 
 ۱.۳ معادل  ماه  شهریور  به  نسبت  که  بود  ریال 
درصد افزایش نشان می دهد. در بخش اسکناس 
ماه حدود  این  در  دالر  فروش  نرخ  متوسط  نیز 
افزایش ۱.۳  از  ۲۸۷.۳ هزار ریال بود که حاکی 

درصدی آن در مقایسه با شهریور ماه است.
نرخ  ماهانه  متوسط   ،۱۴۰۱ سال  مهرماه  در 
بازده اوراق مالی اسالمی دولتی با سررسید یک، 
دو و سه ساله به ترتیب با ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ 
واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۶۳ 
، ۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رسیده است. همچنین 
شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت 
این  و  شده  تندتر  ماه  مرداد  و  شهریورماه  به 
منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح باالتری 

قرار گرفته است.
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ که 
پایان  به  نسبت  درصد   ۳۴.۳ و   ۱۷.۵ ترتیب  به 
یافته  افزایش   ۱۴۰۰ سال  ماه  مهر  پایان  و  سال 
است. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست 
ماه سال  مهر  به  منتهی  ماهه  قبل و دوازده  سال 
درصد              ۴۲.۸ و   ۲۱.۶ معادل  ترتیب  به   ۱۴۰۰

بوده است.
 ۱۴۰۱ سال  مهرماه  پایان  در  پولی  پایه  حجم 
به  نسبت  ریال(  میلیارد  هزار   ۷۱۲۹.۳ )معادل 
درصد   ۱۸.۰ معادل  رشدی   ،۱۴۰۰ سال  پایان 
داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه پایه 
پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد 
 ۳۴.۵ به  درصد(   ۳۶.۴( قبل  سال  مشابه  دوره 

درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.
نقدینگی  مدیریت  هدف  با   ۱۴۰۱ مهرماه  در 
بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با 

بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید 
طی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش ۶۷۳.۷، 
۶۷۴.۰، ۶۸۵ و ۶۸۴.۹ هزار میلیارد ریال مجموعًا 
ریال  میلیارد  هزار   ۲۷۱۷.۶ معامالتی  ارزش  به 
روزه   ۷ سررسید  با  بازخرید  توافق  قالب  در 
)مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز 
در پایان مهرماه معادل ۶۸۴.۹ هزار میلیارد ریال 

بوده است(.

بانک مرکزی: رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی 
در مهرماه کاهش یافت

بر  ارز  نرخ  تاثیر  خصوص  در  افقه  مرتضی 
ثبات و توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: ثبات 
جامعه  یعنی  است.  توسعه  عوامل  از  اقتصادی 
نیازهای  تامین  برای  مردم  برسد که  به جایگاهی 
نداشته  دغدغه ای  هیچ  خود  اساسی  و  رفاهی 
سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  پیش نیاز  باشند. 
است. یعنی تولید ملی و درآمد سرانه افرایش پیدا 
نیز  درآمد  توزیع  درآمد،  افزایش  کنار  در  و  کند 
تولید  افزایش  از  مردم  تا حداکثر  کند  پیدا  بهبود 
ملی  تولید  دارد  امکان  بهره مند شوند. چون  ملی 
افزایش پیدا کند اما افراد کمی از آن بهره مند شوند 

و عده زیادی محروم بمانند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
انجام شود  اگر سرمایه گذاری  اینکه حتی  بیان  با 
بعد  مرحله  در  کرد:  تصریح  باشد،  اشتغالزا  باید 
باید تالش کند که تولید ملی  دولت و حاکمیت 
را به نحو نسبتا برابری توزیع کند. به این معنا که 
باید فاصله طبقاتی کمتری میان مردم وجود داشته 
اشتغال  افزایش  طریق  از  موضوع  این  که  باشد 
امکانپذیر است. بنابراین مجموع این عوامل سبب 

می شود که سطح رفاه جامعه افزایش پیدا کند.
افقه با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری پیش 
ثبات  آن ها  مهمترین  که  دارد  وجود  نیازهایی 
است،  مدیریتی  ثبات  و  قوانین  ثبات  اقتصادی، 
به  تمایل  سرمایه گذار  اینکه  برای  کرد:  عنوان 
بتواند دو  باید حداقل  باشد  سرمایه گذاری داشته 
دچار  آن  تا سرمایه  کند  بینی  پیش  را  آینده  دهه 

مشکل نشود.
بر  بسزایی  نقش  ارز  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
به  توجه  با  گفت:  دارد،  کشور  اقتصادی  ثبات 
اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد نفتی و وابسته به 
معامالت خارجی است و به دلیل اینکه نفت توسط 
کشورهای خارجی خریداری می شود و در مقابل 

بخش  نیازهای  می کنیم،  دریافت  ارز  آن  فروش 
تولید و مصرف کشور با همان ارزها تامین می شود.
افقه گفت: زمانی که سرمایه گذاری کم می شود 
اشتغال نیز کمتر می شود و همچنین فقر افزایش 
ارز  نرخ  بنابراین  باال می رود.  نابرابری  و  می یابد 
تاثیرگذار در روند  فاکتورهای اساسی و  از  یکی 
تقاضای  که  زمانی  است.  اقتصاد کشور  پیشرفت 

باشد،  یا عرضه کم  پیدا کند و  افزایش  یک کاال 
قیمت آن کاال افزایش می یابد و از تعادل خارج 
تحریم  با  ما  کشور  حاضر  حال  در  می شود. 
را  خود  نفت  نمی توانیم  دیگر  و  است  مواجه 
و  ارز  عرضه  شرایط  این  در  و  برسانیم  بفروش 
درآمدهای ارزی به شدت کاهش می یابد و زمانی 
که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و قیمت ارز 
افزایش پیدا کند، دیگر نمی توانیم نیازهای بخش 

مصرف و تولید کشور را تامین کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
بخش  نیازهای  نتوانیم  که  صورتی  در  کرد:  بیان 

مصرف و تولید را تامین کنیم تولید کم می شود و 
قیمت کاالها افزایش می یابد و سبب تورم اقتصاد 
کشور می شود. برای تعدیل قیمت ارز باید روابط 
تجاری و نفتی را با کشورهای دیگر عادی سازی 
کنیم تا بتوانیم محصوالت داخلی و نفت کشور را 
بفروشیم. یکی دیگر از مشکالت نیز این است که 
روابط بانکی به دلیل مساله FATF دچار مشکل 
شده است. پول ناشی از فروش کاالهای داخلی و 
نفت را از طریق سیستم بانکی باید وارد کنیم و در 
این صورت زمینه ثبات نرخ ارز فراهم می شود و 
در غیر اینصورت کشور همچنان با بی ثباتی نرخ 

ارز مواجه خواهد بود.
ثباتی نرخ ارز مهمتر  اینکه بی  با اشاره به  افقه 
نرخ  که  زمانی  گفت:  است،  ارز  نرخ  افزایش  از 
بعد  اما  می شود  گران  کاال  کند  پیدا  افزایش  ارز 
جدید  قیمت  با  را  خود  کشور  اقتصاد  مدتی  از 
وفق می دهد اما زمانی که نرخ ارز بی ثبات باشد 
می شود  اقتصادی  کارگزاران  سردرگمی  باعث 
سرمایه گذاری  برای  نتوانند  که  می شود  سبب  و 
برنامه ریزی کنند و در این صورت اقتصاد کشور 
نرخ  که  زمانی  می شود؛  بیشتری  مشکالت  دچار 
توسعه  و  رشد  نهایت  در  باشد  ثبات  بی  ارز 

اقتصادی کشور دچار مشکل و اختالل می شود.
وی با بیان اینکه امکان توسعه اقتصادی، بدون 
ثبات نرخ ارز وجود ندارد، اظهار کرد: در شرایط 
درآمدهای  به  شدت  به  کشور  اقتصاد  که  فعلی 
امکانپذیر  اقتصادی  توسعه  است  وابسته  ارزی 
اینکه در سه دهه گذشته تالش  نیست. با وجود 
از  مستقل  کشور  اقتصادی  پیشرفت  که   کردیم 
آن کمتر شود  وابستگی  یا  باشد  نفتی  درآمدهای 
اما نتوانستیم این وابستگی را کم کنیم و در حال 
حاضر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد کشور از نقش 

کلیدی برخوردار است.

مصرف غیر مجاز ۱۵۰۰ مگاواتی برق در رمز ارز

ارز چه نقشی در اقتصاد ایران ایفا می کند؟

مفقودی
شماره  به  روا  پژو  خودرو  مالک  سوکی  بهرام  اینجانب 
انتظامی ۵۳۶ ن ۶۲ ایران ۴۱ شماره موتور ۱۱۶۸۶۰۳۲۸۵۳ 
–  شماره شاسی ۶۱۲۰۵۶۱۱ به علت فقدان اسناد سازمان 
سند  )المثنی(  رونوشت  تقاضای  خودرو  ایران  فروش 
لذا  است.  نموده  را  مذکور  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی 
چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 

خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.
ضوابط  طبق  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
بروجرد

مفقودی
مدل  پراید  سواری  خودرو  کمپانی(  سند  و  سبز  )برگ 
 ۲۷ ب   ۸۴۲ پالک   – مدیری  محسن  بنام   –  ۱۳۸۴
شاسی  شماره   –  ۰۱۱۳۰۷۴۳ موتور  شماره   –  ۴۱ ایران 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   S۱۴۱۲۲۸۴۶۶۲۶۹۹

ساقط می باشد.
 بروجرد

مفقودی
) برگ سبز و سند کمپانی ( خودرو سواری سپند )پی کی 
( مدل ۱۳۸۳ – بنام علی صفر الماسی حشیانی – پالک 
 –  M۱۳۷۲۱۰۴۹ شماره موتور – ایران ۴۱  ۱۵۵ ب ۶۶ 
شماره شاسی ۳۰۳۳۳۸۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
بروجرد


