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افق تهران

7:10

كالم نور
بهترین سخنی را که دوست دارید درباره
شما گفته شود ،به مردم بگویید.

بازار

امام علی

(ع)

ارز

تقویم امروز
سرنگوني سلسله ساس�اني با قتل يزدگرد
سوم 21 -ش
تواف�ق ش�وروي براي ارس�ال تس�ليحات
پيش�رفته به ع�راق در جريان جنگ تحميلي
 1364شدرگذش�ت «جان اش�تاينبك» رماننويس
بزرگ آمريكايي1968 -م
پايان جنگ هند و پاكستان بر سر استقالل
بنگالدش1971 -م
حمل�ه نظام�ي نيروهاي آمريكا به كش�ور
«پاناما»1989 -م

اخبار

افت  ۲۹۵واحدی شاخص کل بورس

معاملهگران بازار سهام دیروز با وجود شروع
به کار مثبت معامالت اما به دلیل غلبه عرضه بر
تقاضا و رخوت حاکم بر معامالت ش��اهد درجا
زدن قیمتها در اغلب نمادهای معامالتی بودند
و ش��اخص کل ب��ورس  ۲۹۵واحد افت کرد .به
گزارش فارس ،شاخص کل قیمت و بازده نقدی
بورس تهران در پایان معامالت دیروز دوش��نبه
 29آذرم��اه  95ب��ا کاه��ش  295واحدی روی
رق��م  80هزار و  413واحد ایس��تاد .ش��اخص
کل ه��موزن اما با کاهش  106واحدی عدد 15
هزار و  815واحد را تجربه کرد .دیروز همچنین
شاخص سهام آزاد شناور با کاهش  380واحدی
به عدد  89هزار و  17واحد رسید .شاخص بازار
اول نیز در حالی با کاهش  294واحدی به رقم
 57هزار و  226واحد دس��ت یافت که شاخص
ب��ازار دوم با کاه��ش  155واحدی به عدد 170
هزار و  297واحد رس��ید .بنا ب��ه این گزارش،
ارزش کل معامالت بورس تهران دیروز به کمتر
از  151میلیارد تومان رس��ید که ناشی از دست
به دست شدن  804میلیون و  771هزار سهم و
اوراق مالی قابل معامله طی  44هزار و  936نوبت
داد و س��تد بود .دیروز بازار سهام اگرچه با رنج
مثبت آغاز به کار کرد اما تداوم سکون و رخوت
حاکم بر معامالت بازار در کنار قهر معنادار تقاضا
در بازار سهام باعث شد همچنان عرضه بر تقاضا
یا فروش بر خرید سهام غلبه کند .در این میان
معامالت کد به کد و بازارگردانی سهام از سوی
حقوقیها و تالش برای رنج ش��دن قیمتها به
باالتر از صفر تابلو (قیمت پایانی) نتوانست برای
بازار چندان جذاب باشد .دیروز بازار سهام بازاری
کمحجم و توام با سکون بود.

پایان همکاری وزیر اسبق نفت
با زنگنه

وزی��ر نفت ایران در دولت نهم که از ش��روع
ب��ه کار دولت یازدهم به دعوت زنگنه ،به عنوان
قائممقام وزیر نفت منصوب شده بود از ادامه کار
در وزارت نفت اس��تعفا کرد .به گزارش تسنیم،
سیدکاظم وزیریهامانه ،وزیر نفت ایران در دولت
نهم که ب��ا آغاز به کار دول��ت یازدهم به عنوان
قائممقام وزیر نفت منصوب ش��ده بود ،دیروز از
ادامه همکاری با وزارت نفت اس��تعفا کرد .بیژن
زنگنه با قبول اس��تعفای وزیریهامانه ،با صدور
پیامی نسبت به این اقدام وی واکنش نشان داد.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور
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تغییر

دالر آمریکا
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درهم امارات

گزارش

خوشحالی دولتمردان از رشد اقتصادی  7/4درصدی

بانک

 ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش ارزش در نماد بانکها

هیچ کسی رشد اقتصادی دولت را قبول ندارد
گروه اقتص�ادی :فعاالن اقتصادی و کارشناس��ان
میگویند رش��د  7/4درصدی اقتص��ادی اصال در
جامعه لمس نمیشود و این عدد اگر درست بود باید
نرخ بیکاری با کاهش شدیدی روبهرو میشد .آمار
عجیب و غریب دولتمردان درباره رش��د اقتصادی
همچن��ان واکنشه��ای مختلف��ی را در محافل
اقتصادی کشور به دنبال دارد .در شرایطی که رکود
اقتصادی هر لحظه عمیقتر میش��ود و واحدهای
تولیدی مجبور به تعطیلیاند یا با پایینترین حد
ظرفیت خود به فعالیت ادامه میدهند ،هیچ کس
نمیتواند رشد اقتصادی  7/4درصدی را باور کند.
از سویی نرخ بیکاری و اشتغالزایی در کشور هم به
هیچوجه حال و روز خوشی ندارد و براساس آخرین
گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری با  12/4درصد در بین
 18فصل قبل از خود رکوردار بوده است .بنابراین
نمیتوان ادعای دولتمردان تدبیر و امید درباره رشد
 9/2درص��دی اقتصاد ایران در فصل تابس��تان را
هم براحتی پذیرفت .البته دولتیها از رقم رش��د
اقتصادی اعالم ش��ده خوش��حال و ذوقزدهاند .در
حالی که هیچ کس غیر از دولتیها رشد اقتصادی
اعالم شده را قبول ندارد.

■■نرخ رشد اقتصادی «دلخوشکنک» است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به
اعالم نرخ رشد  9/2درصدی برای تابستان امسال
گفت :این ن��وع گزارشها تنها مایه دلخوشکنک
بوده و نوعی تبلیغات غیرواقعی تلقی میشود ،زیرا
رشد اقتصادی را در بخش اشتغال کشور نمیبینیم.

غالمرض��ا مصباحیمقدم در گفتوگو با تس��نیم
گفت :نحوه تحقق نرخ رش��دی که از سوی بانک
مرکزی اعالم شده است برای بنده روشن نیست؛
گمان میکنم این نوع اعالم نرخ رشد که به صورت
فصلی انجام میش��ود ،مانند نرخ تورمی است که
نقطه به نقطه اعالم میشود که غلطانداز است .وی
افزود :نرخ رش��د و نرخ تورم باید به صورت ساالنه
اعالم شود .تا رشد ساالنه مشخص نشده باشد این
آماری که به صورت مقطعی اعالم میشود یکسری
گزارشهای دلخوشکنک اس��ت و نوعی تبلیغات
غیرواقعی برای دولت تلقی میشود.

■■نرخ اعالمی رشد اقتصادی صحیح نیست

عض��و اتاق بازرگان��ی ایران گفت :نرخ رش��د
 7/4درص��دی اقتصادی برای نیمه اول س��ال را
که توس��ط دولت اعالم شده اس��ت قبول ندارم.
اس��داهلل عس��گراوالدی در گفتوگو با تس��نیم،
اظهار داشت :براساس آمار بانک جهانی نرخ رشد
اقتصادی ایران در نیمه نخس��ت امسال  4درصد
اس��ت ام��ا دولت مدعی اس��ت که نرخ رش��د به
 7/4رسیده است .وی با بیان اینکه از میان صنایع،
بخش نفت و خودرو در نرخ رشد اقتصادی نقش
داش��تهاند ،افزود :در ح��ال حاضر بخش صنعت
متزل��زل اس��ت و فقط  30ت��ا  40درصد صنایع
مشغول فعالیتند .عسگراوالدی تصریح کرد :دولت
مدعی اس��ت نرخ تورم  8درصد است اما با توجه
ب��ه گرانیها من این نرخ را هم قبول ندارم و رقم
بیشتر از این حرفهاست.

واکنش اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی به رشد باورنکردنی  7/4درصدی
رحمان قرهباش

عضو اتاق بازرگانی گرگان
ساسان شاهویسی ،دکترای اقتصاد
امیر یوسفی ،عضو اتاق بازرگانی گرگان
محمدرضاقمی

عضو اتاق بازرگانی گرگان
امیرحسینحیدرزادهبیوکی
عضو اتاق بازرگانی یزد
سیدمهدیطبیبزاده

عضو اتاق بازرگانی کرمان
رشید فرخی ،عضو اتاق بازرگانی کرمان
محمودتوالیی

عضو اتاق بازرگانی کاشان
محمدمهدیراسخ

عضو اتاق بازرگانی تهران
عبدالمجیدشیخی

با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد نرخ رشد اقتصادی  7/4درصدی را
درست نمیدانم.

شاید عدد رشد اقتصادی درست باشد اما این نرخ کاذب و به صادرات نفت
وابسته است ،لذا پایدار نخواهد بود.

با توجه به رکود شدید اقتصاد ،رقم  7/4درصدی قابل پذیرش نیست .در بخش

کشاورزی هیچگونه رونقی نمیبینم و نمیدانم این نرخ رشد را از کجا آوردهاند؟!
اگر رشد اقتصادی  7/4بود که مملکت گلستان شده بود .من این نرخ را اصال باور

ندارم .عمال نه در کسبوکار خود و نه در کسبوکار دیگران این نرخ رشد اقتصادی
قابل باور نیست!

عدد  7/4درصدی مایه تعجب است .ما که ندیدهایم و لمس هم نکردهایم .بعید

میدانم حتی باالی  4هم باشد و به نظر بنده حتی پایینتر از  4هم هست چه برسد
به  7/4درصد!

رشد اقتصادی  7/4درصدی در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی قابل لمس
نیست .به نظر من آنچه اعالم شده مربوط به بخش نفت است.

رشد  7/4درصدی در جیب مردم قابل لمس نیست ،این آمار با آمارهای بیکاری
کامال در تناقض است!

این نرخ رشد به دلیل مبادالت نفتی است .در بخش خصوصی قطعا نه تنها رشد 7

تا  9درصدی اتفاق نیفتاده که حتی رشد به  4یا  5درصد هم نمیرسد .ما در بخش
تولید هنوز در رکود به سر میبریم.

وضع زندگی مردم روز به روز بدتر میشود

چطور رشد اقتصادی  7/4درصد شده است؟
آمارسازی دولت برای رشد اقتصادی مسالهای است در درازمدت نظام آماری کشور

نویسنده کتاب اقتصاد و برنامهریزی

را با مشکالت عدیدهای روبهرو میکند.

مجتبیپیشوایی،فعالاقتصادی

ما رشدی لمس نمیکنیم ،بلکه نزول و تنزل اقتصاد را شاهدیم.

حجتاهللعبدالملکی،اقتصاددان
محمودبهمنی

رئیس کل سابق بانک مرکزی
عباسعلی ابونوری ،رئیس سابق
دانشکده اقتصاد تهران مرکز

شواهد و شرایط اقتصادی کشور نمایانگر رشد  7/4درصدی نیست و فرصتهای
شغلی زیادی در کشور ایجاد نشده است.

مبنای رشد اقتصادی  7/4درصدی که از سوی دولت اعالم شده مشخص نیست
تا زمانی که خانوادهها فرزند بیکار دارند ،رشد  7/4درصدی را باور نمیکنند!

نظامبانکیکشور ورشکستهاست
تحلیلگر اقتصادی درب��اره وضعیت اقتصادی
بانکها گفت :بانکها ب��ا ارزش بازاری نزدیک به
 42هزار میلیارد تومان به عنوان سومین صنعت
در بازار بورس کشور هس��تند .به گزارش فارس،
امیرحسین اس��ماعیلپور ،تحلیلگر اقتصادی در
برنامه پایش درباره وضعیت اقتصادی بانکها گفت:
 20تا  30درصد کاهش در ارزش نمادهای بانکی
وجود دارد که در واقع حدود  2الی  10هزار میلیارد
تومان (معادل  3ماه پرداختی یارانه کشور) است.
وی اف��زود :زیان اعالمی در مجمع عمومی عادی
س��االنه بانک صادرات در ح��دود  2300میلیارد
تومان بوده اس��ت که  1000میلی��ارد تومان این
زیان ،تاخیر در تادیه دین دولت و  1300میلیارد
تومان دیگر آن ناش��ی از ادغام موسسه میزان در
این بانک اس��ت .این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد:
س��رمایه بانک صادرات نزدیک به  5800میلیارد
تومان است که حدود  18درصد این سرمایه از آن
دولت است که حدود  1000میلیارد تومان برآورد
شده است اما دولت با وجود این سرمایه 12700
میلیارد تومان از بانک صادرات تسهیالت دریافت
کرده و ح��دود  1000میلیارد توم��ان هم از این
بانک تخفیف گرفته است .با توجه به توضیحات
داده ش��ده ،دولت  12برابر سرمایه خود در بانک
را از بان��ک وام دریافت کرده و از این بابت 1000
میلیارد تومان تخفیف تادیه گرفته است! در واقع
دولت نه تنها س��رمایه خ��ود از بانک خارج کرده،
بلک��ه یک فقره تخفیف هم از بانک دریافت کرده
است .همچنین محمدحس��ین ادیب ،اقتصاددان
در گفتوگو با این برنامه گفت :از آغاز س��ال 92
تاکنون هر کسی که وام گرفته معموالً ضرر کرده
مگر اینکه خالف آن ثابت ش��ود .با این نرخ بهره
ب��ه صراحت میگویم در بیش از  95درصد موارد
گرفتن وام بانکی توجیه اقتصادی ندارد ،بنابراین
قاعدتاً تقاضا برای وام باید پایین میآمد که به دلیل
مش��کالت اقتصادی این اتفاق نیفتاد .وی تصریح

کرد :تقریباً  80درصد وامهای بانکی وارد معامالت
سفتهبازی شده است و کسانی که وامهای خود را
وارد معامالت سفتهبازی کردهاند اکنون میخواهند
از فضای سفتهبازی خارج شوند ولی کسی از آنها
ام�لاک را نمیخرد .وی گف��ت :افزایش نرخ بهره
باال و افزایش تقاضا برای وام مش��کل نظام بانکی
فعلی است و  80درصد وامهای بانکی وارد مرحله
س��فتهبازی شدهاند .از آغاز س��ال  92تا االن نرخ
بهره در ایران خیلی بیشتر از تورم است که در واقع
متقاضیان وامها در این دوره زمانی متحمل ضرر
ش��دهاند .ادیب در پایان متذکر شد اگر این روند
همچنان ادامه داشته باش��د و  80درصد کسانی
ک��ه وام بانکی را وارد س��فتهبازی کردهاند با بانک
تسویه نکنند هیچ اتفاق دیگری در اقتصاد کشور
نخواهد افتاد و بانکها کماکان به سمت ضرردهی
پیش میروند .از س��ویی حس��ین درودیان استاد
دانشگاه در برنامه پایش گفت :نظام بانکی کشور
در حال حاضر ورشکسته است .درودیان افزود :به
طور مش��خص در چند سال اخیر نرخ بهره بانکی
از بنیانهای اقتصادی کشور تبعیت نمیکند و با
وجود کاهش نرخ تورم و رکود اقتصادی کش��ور،
نرخ بهره کاهش نیافته اس��ت ،بوی��ژه اینکه نرخ
س��ود بانکی در اقتصاد کشور ما مانند کشورهای
دیگر تحت کنترل نظام حکمرانی دولت نیس��ت.
وی افزود :برای حل ای��ن بحران بزرگ اقتصادی
 4راه وج��ود دارد؛  -1بانکها ورشکس��تگی خود
را اعالم کنند -2 .بنگاههای تولیدی که از بانکها
تسهیالت گرفتهاند ورشکستگی خود را اعالم کنند.
 - 3افزای��ش تورم و داراییها را داش��ته باش��یم.
 - 4دولت با داشتن قدرت نشر پول تمام زیانهای
بانک��ی را به عهده و س��هام بانکه��ا را در تملک
خود بگیرد .وی در پایان گفت :حجم واقعی نظام
بانکها در هالهای از ابهام اس��ت ،اگر هم واقعیت
زیان بانکها برآورد شود ،نظام بانکی کشور در حال
حاضر ورشکسته است.

اشتغال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت در اشتغالزایی شکست خورد
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس دهم
درباره عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم گفت:
دولت ط��ی  3س��ال اخیر توفیق��ی در زمینه
اشتغال نداشته است .محمدرضا پورابراهیمی در
گفتوگو با تسنیم ،درباره وضعیت اشتغالزایی
در دول��ت یازده��م گفت:
دولت تاکن��ون توفیقی در
زمینه اش��تغالزایی نداشته
اس��ت ،ما تاکنون خروجی
مطلوب��ی از وزارت تع��اون،
کار و رف��اه اجتماع��ی در
ای��ن  3س��ال ندیدهایم و اعتق��اد دارم عملکرد
این وزارتخانه در زمینه اشتغال نامطلوب است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه
ارزیابی ما از وزارت کار مثبت نیست گفت :وزارت
کار به معن��ای وزارتی که در موضوع اش��تغال
بخواهد مس��تقیماً ورود کند میتواند از طریق
زیرمجموعههای اقتصادیاش تأثیر مطلوبی بر
وضع اشتغال بگذارد اما ظرفیتسازی در حوزه
اشتغال به کل مجموعه هیات دولت بازمیگردد

و همانطور که همگان شاهدند در این  3سال
دولت در زمینه اش��تغال توفیقی نداشته است.
وی قان��ون کار موجود کش��ور را از چالشهای
بخش اشتغال دانست و افزود :اصالح این قانون
حداق��ل  1/5میلیون نفر فرصت ش��غلی ایجاد
میکند .در کشور  3میلیون
واحد صنفی فعال وجود دارد
که اگر سختگیریهای قانون
کار و قانون تامین اجتماعی
نب��ود در هر واح��د حداقل
ک نفر مثل زم��ان قدیم
ی�� 
ش��اگردی میکرد و در آینده خودش کارآفرین
میشد .پورابراهیمی با اشاره به هدفگذاری رشد
8درصدی در برنامه ششم توسعه گفت :وقتی در
اقتصاد به دنبال نرخ رشد  8درصد هستیم ،قطعاً
تورم  8/9درصد قابل حصول نیس��ت یا ما باید
نرخ رشد را رها کنیم یا مدیریت تورم را فراموش
کنیم و اگر میخواهیم ش��رایط رکود را از بین
ببریم باید نرخ تورم باالتر از عدد پیشبینی شده
داشته باشیم.

ین ژاپن

35

ـ

ریالعربستان

1030

ـ

یوآن چین

593

ـ

لیرترکیه

1168

ـ

دینار کویت

12600

ـ

دینار عراق

3/3

ـ

دالر کانادا

3154

ـ

روبل روسیه

65

ـ

روپیه هند

53

ـ

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1120000

ـ

طرح جدید

1139300

1100

نیم سکه

599000

-1000

ربع سکه

320000

-1000

سکه

سکه گرمي

198000

-

هر مثقال طال

487400

400

یک گرم طالی  18عیار

112411

93

یک گرم طالی  24عیار

149844

123

هر اونس طال

1135/6دالر

1/6

هر اونس نقره

16/17دالر

0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/1

0/13

برنت درياي شمال

55/33

0/05

اوپک

50/96

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

80683/6

ـ

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3312/2

ـ

شاخص  50شركتبرتر

3176/2

ـ

شاخص بازار اول

57489/8

ـ

شاخص بازار دوم

170473/9

ـ

شاخصصنعت

68050/1

ـ

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي آتي ه دماوند
سرمايهگذار 

2058

5

ي پارس
كاش 

9582

4/97

پتروشيميفناوران

18927

4/91

الكتريك خودرو شرق

2253

4/89

يخارك
پتروشيم 

14014

4/87

سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

1322

4/84

4320

4/78

1388

4/75

4085

4/74

ع آذرآب
صناي 
سرمايهگذارينيرو
شسرمايهگذاريايرانخودرو
گستر 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .سرمايهگذاري اعتبار ايران

229

-9/49

ي روزدارو
ح .داروساز 

1107

-8/89

ح .سيمان كردستان

475

-8/83

ن شرق
ح .سيما 

209

-8/73

ت قند قزوين
ح .كارخانجا 

1773

-5/64

شهد

4514

آبسال

-4/99

3788

-4/92

2487

-4/71

4007

-4/69

نتهران
سيما 
ايراندارو

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

19843

3

نیکی ژاپن

19401

-

بورسشانگهای

3123

-

بورساسترالیا

5589/7

-5/3

