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دعای روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
..
ّوفیق
اللهم َغ ّش�نی بال ّر ْح َمه وا ْر ُز ْقنی فیهِ الت
ِ
ّ
..
..
ِص َم�ه َ
ِ�ب ال ُّت ْه َمه یا
وط ّه ْر ق ْلبی من َغیاه ِ
والع ْ
رحیم ًاب ِعبا ِد ِهالمؤمِنین.

نقدینگی

نقدینگیواقعی
 960هزارمیلیارد تومان است!

آخرین آم��ار اعالم ش��ده حاک��ی از حجم
نقدینگی ۸۰۰هزار میلیاردی طی  ۲ماه نخست
با احتس��اب بانکها و مؤسس��ات مجاز است و
اگر بخواهیم رقم دقی��ق نقدینگی در جامعه را
محاس��به کنیم باید به آمار مؤسسات غیرمجاز
نیز توجه داش��ته باش��یم .به گزارش تس��نیم،
جدیدتری��ن برآورده��ای بانک مرکزی نش��ان
میدهد که نقدینگی کشور تا اردیبهشتماه سال
جاری بالغ بر 800هزار میلیارد تومان شده است.
همانطور که قب ً
ال بانک مرکزی اعالم کرده بود
طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال
گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی
غیرمج��از معادل  15ال��ی  20درصد نقدینگی
وقت بوده است .بر همین اساس با یک حساب و
کتاب سرانگشتی میتوان به این نتیجه رسید که
نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است
که در محاس��بات بانک مرکزی میآید .بنابراین
اگر برآورد س��ال قبل بان��ک مرکزی را مبنی بر
وج��ود  15الی  20درصد نقدینگ��ی در اختیار
مؤسس��ات غیرمجاز برای تازهترین محاس��بات
نقدینگی در اردیبهشتماه به کار گیریم به این
میرس��یم که نقدینگی موج��ود در بازار حدود
960هزار میلیارد تومان شده است.
سالم وطن
رهبر حکیم انقالب بسیار هوشمندانه مبارزه با
استکبار را تعطيلبردار ندانستند و مصداق بارز و
اتم استکبار را آمريکا ميدانند .این نقشه راه آینده
ّ
کش��ور اس��ت و حتی با توافق هستهای و تالش
برخی غربگرایان هم در این مورد تغییری حاصل
نخواهد ش��د .آقای رفسنجانی هم که آرزوی باز
ش��دن س��فارت آمریکا را عنوان میکنند قطعا
این حرف ،حرف خودش��ان نیس��ت .انقالب که
استحاله نشده .به نظر بنده خود آقای رفسنجانی
هم استحاله نش��ده .اطرافیان ایشان که بر افکار
ایشان سوار شدهاند این حرفها را در دهان ایشان
میگذارند تا ایش��ان بگویند .یعنی ظاهرا دیگر
سخنان ایشان را نباید چندان جدی گرفت.
منفرد

باید با دقت با این جمعبندی برخورد کرد .نه
خیلی خوشحال بود و نه ذوقزده شد .انشاءاهلل
در اجرا ببینیم چه میشود.
سزاوار

ب��ا پایمردی مل��ت و رعایت خط��وط قرمز
میش��ود به یک توافق خوب هم رسید که در
اجرا آنها نتوانند ب��ازی دربیاورند ولی در عین
حال با تش��کر از زحمات دول��ت ،باید به آنها
متذکر شد آمریکا گرگی است که قول نمیدهد
کاری به دیگران نداش��ته باشد مطمئنا باید با
دقت پیگیر مطالبات بود.
جمکرانی
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ارز

دعای روز سى ام ماه مبارک رمضان

خدایا ق��رار بده روزه م��را در این ماه مورد
قدردانى و قبول بر طبق خشنودى تو و پسند
رسول تو باشد واستوار باشد فرعش بر اصل به
حق آقاى ما محمد و خاندان پاكش و ستایش
خاص پروردگار جهانیان است.

زنجان

30 / 17

همدان

37 / 17

بازار

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى
كن مرا در آن توفیق وخوددارى وپاك كن دلم
را از تیرگیها وگرفتگى هاى تهمت اى مهربان
به بندگان با ایمان خود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اج َع ْل صیامی فیهِ ّ
بالش ْك ِر وال َقبولِ على ما
اللهم ْ
ّ
..
تَ ْرضا ُه ویَ ْرضا ُه ال ّر ُ
سول ُم ْح َك َمه ُفروعُهُ
باألصولِ
ُ
بحق َس� ّیدِ نا مح ّمدٍ وآلهِ ّ
الطاهِرین والحمدُ ِ
هلل
ّ
ربالعالمین.
ّ
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بورس

گزارش

گزارش «وطن امروز» از آثار توافق بر اقتصاد

با افت  ۶۰۵واحدی شاخص

همه منتظر بهبود معیشت

اس�داهلل خس�روی :لغ��و تحریمه��ا و ارتباط با
دنیا اگرچ��ه در پویایی و رونق اقتصادی کش��ور
تاثیرگذار اس��ت اما چنانچه از این فرصت همراه
با اعمال مدیریت صحیح و تصمیمگیری اصولی
در برنامهریزی اقتصادی استفاده نشود بیتردید
زیان آن بیشتر از منافع آن خواهد بود .به گزارش
«وطن ام��روز» اگرچه تحریمها طی س��الهای
متمادی باعث ش��د ایران اسالمی با تکیه بر توان
داخل به دستاوردهای قابل توجهی در بخشهای
مختلف برس��د اما در صورتی که لغو تحریمها با
اعمال سیاس��تهای نسنجیده و غیرکارشناسی
پیشرفت کشور را از مسیر اتکا به توان داخل خارج
کند لطمه جبرانناپذیری را به کشور وارد میکند.
همانطور که مشخص است حذف تحریمها موجب
میش��ود منابع مالی (بلوکه
ش��ده) هنگفتی وارد کشور
شود ،از طرفی برداشته شدن
محدودیته��ای صادرات��ی
و واردات��ی نیز موضوع مهم
دیگری است که بیتوجهی
ب��ه آن آثار زیانباری را به اقتصاد کش��ور تحمیل
میکن��د .ع��دم مدیری��ت صحیح مناب��ع مالی
وارد ش��ده به کش��ور یا حرکت در مسیر واردات
بیرویه و همچنین بازگشت به خامفروشی منابع
ملی ،رویکردهای نامطلوبی اس��ت که به پسرفت
اقتصادی منجر میشود و زمینه افزایش نرخ تورم
را در کشور ایجاد میکند .وزیر نفت پس از توافق
هستهای اعالم کرد :آمادگی برای افزایش صادرات،
نخستین قدم بعد از توافق ایران و  ۵+۱است؛ بعد
از این توافق کار اصلی ما تازه آغاز میشود .از سوی
دیگر یک موسسه مهم تجاری هند نیز دیروز اعالم
ک��رد با کاهش تحریمهای ایران و افزایش فروش
محصوالت کش��اورزی ،صادرات هند به ایران در
سال مالی جاری رشد مییابد و به  6میلیارد دالر
میرسد .آنچه باید به آن توجه داشت اینکه فروش
نفت خام اگرچه باتوجه به وابستگی بودجه به نفت
به نظر منطقی اس��ت اما رویکرد حذف تدریجی
خامفروشی را تا حدی زیر سوال میبرد.
■■خامفروشی و واردات از سر گرفته نشود

یک اقتصاددان با بیان اینکه مدیریت اقتصاد
پس از تحریم مهمترین موضوعی اس��ت که باید
به آن توجه داشت ،به «وطن امروز» گفت :کنترل
واردات و اس��تفاده از منابع حاصل از فروش نفت
خ��ام همچنی��ن بهکارگیری مناب��ع مالی بلوکه
شده در زیرساختهای مورد نیاز کشور ضرورتی
اس��ت که اگر به آن توجه نشود به جای منفعت
اقتصادی ،کشور با زیان مواجه میشود .دکتر بهنام
ملک��ی در گفتوگو با «وطن امروز» تصریح کرد:
با اجرای توافق هس��تهای و رفع تحریمها باید از
واردات بیروی��ه کاالهایی که نمونه آنها در ایران
تولید میش��ود جلوگیری ش��ود و ب��ه جای آن
دانش فنی و تکنولوژیهای مدرن دنیا همچنین
ماشینآالت پیش��رفته وارد کشور شود تا در پی
آن ،تولید علم ،توسعه صنعت و رونق اقتصادی را
در کشور شاهد باشیم .وی افزود :اگر چون گذشته
همواره بر خامفروشی منابع تکیه کنیم بیتردید
کاری را از پی��ش نخواهیم برد و حتی انگیزه در
اتکا به توانمندیهای داخلی نیز کم میش��ود و
وابستگیها چون گذشته ظهور مییابد بنابراین
واردات و صادرات باید به گونهای باشد که به نفع
اقتصاد کش��ور باشد نه اینکه وابستگی و پسرفت
اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

■■پس از لغو تحریمها موج ارزانی کشور را فرا
میگیرد؟

یک اقتص��اددان به بررس��ی آث��ار اقتصادی
ایجاد ش��ده پس از لغو تحریمها و همچنین ارائه
راهکارهای��ی برای هر چه بهت��ر مدیریت کردن
این ش��رایط پرداخت و بیان داش��ت :مهمترین
اتفاقات اقتصادی پس از لغو تحریمها این اس��ت
که محدودیت فروش نفت برداشته میشود .افقه
ادامه داد :مس��لما بعد از این لغ��و تحریمها هم،
ارزهای بلوکهش��ده و هم ارزهایی که از این پس
با صادرات نفت و کاالهای دیگر به دست میآید،
به کشور وارد خواهد شد .وی تأکید کرد :برطرف
شدن محدودیت واردات بسیاری از اقالم که ظرف
چند سال گذش��ته برای ورود به ایران منع شده
بودند نی��ز از دیگ��ر اتفاقات
ص��ورت گرفته خواه��د بود،
مراودات سیاسی و اقتصادی
ب��ا کش��ورهای قدرتمن��د
اقتصادی نیز فراهم میشود.
وی ای��ن مراودات را زمینهای
برای تعامالت اقتصادی دانست و به نسیم گفت:
این مراودات میتوان��د زمینه تعامالت اقتصادی
از جمله س��رمایهگذاریهای خارجی ،گسترش
صادرات غیرنفت��ی و حتی اعزام نی��روی کار به
خارج از کشور و مزایای دیگری باشد .افقه تأکید
داشت :با توجه به نکات عنوان شده تمام این موارد
میتواند بالقوه مثبت باش��د و اگر تدبیرهای الزم
صورت بگیرد ،نکات منفی مشاهده نخواهد شد.
وی اضافه کرد :برخی عنوان میکنند ممکن است
با برداشته ش��دن تحریمها و ورود ارزهای نفتی،
اقتص��اد ایران را دچار بیم��اری هلندی کند .وی
افزود :در صورتی که دولت بیتدبیری کرده و تمام
یا اغلب ارزهای وارداتی را صرف واردات کاالهای
مصرفی کند یا آنها را بیمالحظه تبدیل به ریال
کند و به اقتصاد بویژه در بخش غیرتولیدی تزریق
کند ،نقدینگی افزایش مییابد و منجر به افزایش
تورم خواهد شد .عضو هیات علمی دانشگاه شهید
چمران اهواز اظهار داشت :با توجه به برنامههایی
که دولت اعالم کرده اس��ت ،بعید میدانم چنین
بی تدبیری از سوی دولت صورت گیرد .وی اثرات
روان��ی تحریمها را نیز بیتأثیر ندانس��ت و گفت:
مسلما ابتدا و به دلیل اثرات روانی که لغو تحریم
دارد ،قیمت ارز کاهش پیدا میکند اما به نظر من
هم نگاه دولت و هم نگرش بازرگانانی که تأثیرگذار
هستند ،در جهت کاهش قیمت ارز نیست .وی
بیان داشت :در این شرایط نباید رسانههاخیلی در
مردم توقع ایجاد کنند ،نهایت مطلب این اس��ت
ک��ه ما به س��الهای  84 ،83و  85که هنوز این
تحریمها شکل نگرفته بود ،بازمیگردیم .وی افزود:
این نکت��ه را باید مدنظر قرار داد که مش��کالت
اقتصادی کشور ما ریشهای است و به اعتقاد بنده،
این مشکالت اصال اقتصادی نیست بنابراین منابع
اقتصادی هم خیلی کارا نخواهند بود .وی در ادامه
گفت :با وجود این مشکالت ریشهای مشکل با رفع
تحریمها و ورود ارز حل نخواهد شد ،بلکه با رفع
تحریمها تازه مشکالتی که ظرف  3-4سال اخیر
ایجاد شده ممکن است برطرفشود .این استاد
دانشگاه تصریح کرد :مردم فکر نکنند که پس از
این ارزانی میشود ،نهایتش این است که از سرعت
تورم جلوگیری خواهد شد ،البته ارزانی ،آن هم در
بازار ارز و طال ایجاد خواهد شد اما در کاالها ارزانی
نخواهیم داشت.

بورس پس از توافق هستهای قرمز شد
در حال��ی ک��ه هم��گان انتظ��ار چین��ش
دستورهای خرید س��نگین در بازار دیروز (پس
از توافق هس��تهای) را داش��تند اما شاخص کل
ب��ورس با افت  ۶۰۵واحدی ت��ا کانال  ۶۸هزار و
 ۸۲۷واح��د نزول ک��رد .به
گ��زارش تس��نیم؛ در حالی
که همگان انتظار داش��تند
دس��تیابی ب��ه جمعبندی
نهایی در مذاکرات هستهای
میان اعضای گ��روه  5+1و
ایران پس از 12س��ال شرایطی را ایجاد کند که
معاملهگرانبازارسرمایهشاهدچینشدستورهای
خرید سنگین در بازار باشند ،در جریان معامالت
دیروز چهارشنبه بورس ،معادالت بهگونهای دیگر
رقم خورد و شاخص بورس با افت  605واحدی
تا کانال  68هزار و  827واحد مسیر نزولی را در
پی گرفت تا نشان دهد هیجان بر منطق در بازار
س��رمایه کشور کماکان غالب است .با این وجود
برخی کارشناس��ان بر این باورند که عرضههای
سنگین در بسیاری از نمادهای موثر بر شاخص
کل توس��ط حقوقیها موجب منفی شدن روند
بازار سرمایه در روزگذشته شده است و در کنار
این موضوع شرکتهایی که به مجامع ساالنه خود
نزدیک میشوند موجب شدهاند تا سهامداران آنها
ترجیح دهند پس از رشد سهامشان در روزهای
گذشته سود ذخیره کنند و به مجمع نروند و این
اتفاق یعنی برتری فشار عرضه بر فروش و منفی
ش��دن بازار .با این وج��ود در حالی دیروز تعداد
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میلیارد تومان در  64هزار نوبت در بازار سرمایه
کشور دست بهدست شد که نمادهای معامالتی
وبملت ،ش��بندر ،وپاس��ار ،وبصادر و وتجارت بر
خالف روند روزهای گذشته خود ،بیشترین تاثیر
منفی را بر ش��اخص بورس
داش��تند و ش��اخصهای
اصلی بازار س��رمایه نیز روز
خوبی را س��پری نکردند به
طوری که ش��اخص قیمت
(وزنی  -ارزشی)  248واحد،
کل(هم��وزن)  96واحد ،قیمت (هم��وزن) 83
واحد ،آزادشناور  1140واحد و شاخص بازار اول
 647واح��د افت کردند و در مقابل بازار دوم 49
واحد افزایش را به خود دید .بیش��ترین افزایش
قیمت نی��ز در معامالت دیروز ب��ه نام نمادهای
معامالتی کرمانش��ا ،تکشا و بنیر شد و نمادهای
معامالتی غالبر ،کپشیر و کفرا هم بیشترین افت
قیمت را به نام خود کردند .توقف نماد معامالتی
ش��رکت لبنیات کالبر ،بانک دی ،بانک حکمت
ایرانیان ،بانک تجارت ،بیمه نوین ،نورد آلومینیوم،
نفت بهران ،ف��والد آلیاژی ایران ،جام دارو ،بانک
کارآفری��ن ،س��رمایهگذاری گروه توس��عه ملی،
ذوبآهن اصفهان ،پاالیش نفت الوان ،مهندسی
ساختمان و تاسیس��ات راهآهن ،توکاریل ،بیمه
سامان ،عدم بازگش��ایی نماد معامالتی شرکت
موتوژن و بازگشایی نماد معامالتی شرکتهای
صنایع آذرآب ،لبنیات کالبر ،بهنوش ایران ،شکر
و حق تقدم شرکت ریختهگری ایران هم از دیگر
اتفاقات دیروز بازار سرمایه بود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3229

1

یورو

3600

30

پوند

5080

110

درهم امارات

885

11

یکصد ین ژاپن

2700

100

ریالعربستان

865

10

یوآن چین

535

5

لیرترکیه

1310

75

دینار کویت

10700

100

دینار عراق

2650

-

2605

50

روبل روسیه

65

1

روپیه هند

53

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

896000

6000

طرح جدید

897000

5500

نیم سکه

468000

5000

دالر کانادا

سکه

ربع سکه

268000

5000

سکه گرمي

170000

3000

هر مثقال طال

396800

3800

یک گرم طالی  18عیار

91515

876

یک گرم طالی  24عیار

121991

1169

هر اونس طال

1152/2دالر

3/6

هر اونس نقره

15/19دالر

-0/18

قیمت (دالر)

تغییر

نفت
وست تگزاس

52/59

-0/21

برنت درياي شمال

57/86

-0/45

اوپک

55/23

-0/76

شاخص
مقدار

تغییر(درصد)

68827/7

-0/87

تاالر شیشه ای

3075/8

-1/71

آزاد شناور

78667/1

-1/43

شاخص بازار اول

49328/2

-1/3

شاخص بازار دوم

144069/6

0/03

شاخصصنعت

56449

-0/42

شاخص کل

تغییر

18054

-13

3682/84

6/33

5619

57/1

20463

78
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شاخص  30شركتبرتر

تاالربینالملل

کشاورزی

دبیر انجمن برنج مطرح کرد

سودآوری دالالن از بیتدبیری دولت در خرید برنج
دبیر انجمن برنج کش��ور با بیان اینکه از امروز
برداش��ت برنج در مازندران آغاز شد ،گفت :به دلیل
اینک��ه دالالن خرید را زودتر از دولت آغاز میکنند
همواره سود اصلی به جیب دالالن میرود .جمیل
علیزادهش��ایق در گفتوگو با میزان ،با بیان اینکه
از روز گذش��ته در گی�لان و
از امروز در مازندران مراس��م
برداشت برنج آغاز شد ،افزود :با
شروع برداشت برنج ،قیمتها
تا ح��دودی کاهش مییابد و
ش��وک به بازار وارد میشود،
داللها از این فرصت استفاده کرده با قیمت پایین
برنجها را خری��ده و انبار میکنند .وی ادامه داد :در
پایان شهریور با اتمام برداشت برنج ،دالالن برنجها
را از انبار خارج کرده و با قیمت گزاف میفروش��ند
اما دولت متاس��فانه همیش��ه دیر به فکر میافتد.
علی��زاده بیان ک��رد :قبل از اینک��ه دالالن خرید را
آغاز کنند ،دولت باید خرید را آغاز کند اما متاسفانه
خرید تضمینی برنج در شهریور ماه انجام میشود.
ای کاش دول��ت از همین ام��روز اعالم کند برنج را
از کشاورز میخرد .به گفته دبیر انجمن برنج ،سال
گذش��ته دولت قیمت خرید توافقی را زمانی اعالم
کرد که کش��اورز دیگر راهی جز فروش محصولش
به دالل نداشت .وی ادامه داد :یعنی در آخر شهریور
خرید توافقی ش��روع میشود اما اگر از همین امروز
که برداش��ت برنج آغاز ش��ده اس��ت دولت بیاید و

مکانیزم خرید توافقی را س��ریع اعالم کند (قبل از
اینکه دالل اعالم کند) کشاورز متضرر نخواهد شد.
وی بیان کرد :از دیگر اش��تباهات فجیع دولت این
اس��ت که میزان خرید تضمینی را در شهریور سال
قبل اعالم میکند یعنی ش��هریور سال  93قیمت
خرید تضمین��ی  94را اعالم
کرد و این رویه برای کشاورزان
فاجعه است .بنا به این گزارش
برنج پرزحمتترین محصول
کش��اورزی اس��ت که با رنج
بس��یار حاصل میش��ود اما
متاسفانه برنجکاران از دسترنج خود فایدهای آنچنانی
نبرده و بیشتر سود آن به جیب دالالن و واسطهها
میرود .طبق آمار تولیدکنندگان ،سال گذشته برنج
تولیدی کش��اورزان شمال کش��ور با قیمت 5500
تومان توس��ط دالالن خریداری شده و همان برنج
ب��ه فاصله چند ماه بعد با قیم��ت  8هزار تومان در
بازار تهران به فروش میرسد .این در حالی است که
دولت و سازمان تعاونی روستایی تاکنون نتوانستهاند
ب��ا طرحهای مختلف از جمله خرید تضمینی ،این
مشکل را جبران کنند .یک کارشناس کشاورزی با
اشاره به مزیت خرید برنج کشاورزان از سوی دولت
میگوید :اگر دولت خرید برنج از کشاورزان را بموقع
(یعنی اول مردادماه) ،انجام دهد هیچ کشاورزی به
دنبال تغییر کاربری زمین خود نخواهد رفت و تولید
افزایش قابلتوجهی خواهد داشت.

بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا
نیکی ژاپن
بيشترينافزايش

آخرينقيمت تغییر(درصد)

ح.صنايعريختهگريايران

۶۸۴

36/8

ن داراب
ح .سيما 

۴۸۹

9/89

صنايعپتروشيميكرمانشاه

۳۶۳۱

6/92

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

۴۲۳۵

4/98

نيروترانس

۴۹۵۲

4/98

كارت اعتباري ايران كيش

۳۷۵۶

4/97

پااليش نفت تبريز

۹۳۷۳

4/88

افست

۳۵۴۲

4/79

ن بافق
معاد 

۲۹۶۳

4/77

مارگارين

۳۴۶۹

4/77

بيشترينكاهش
ح.ليزينگصنعتومعدن

آخرينقيمت تغییر(درصد)
۴۲۲

-9/44

ح .ايرانارقام

۱۵۹۹

-9/2

ح .سرمايهگذاري مسكن شمال شرق

۶۴۵

-8/64

لبنياتكالبر

۱۲۶۱

-6/66

پشمشيشهايران

۶۶۵۱

-4/96

ي نسوز ايران
فرآوردهها 

۸۷۹۳

-4/84

شاخص 30شركت فيروزه -سهام

۱۰۴۳۲

-4/81

بانك تجارت

۱۰۶۹

-4/81

يمشهد
رينگساز 

۲۳۰۶

-4/79

آلومراد

۲۲۹۸

-4/69

