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كالم نور
هرگاه میخواهی در اصالح نفس خود بکوشی
میانهروی ،قناعت و کمیخرجی را پیشه کن.
(ع)
امام علی

بازار
ارز

تقویم امروز
اش�غال تبري�ز توس�ط نيروه�اي آلم�ان و
امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول
ـ  1293ش
تشكيل شوراي سلطنت توسط «محمدرضا
پهلوي» در آخرين روزهاي حيات رژيم پهلوي
ـ 1357ش
اولين حمله و بمباران ش�يميايي عراق عليه
ايران در جريان جنگ تحميلي ـ  1359ش
وفات «ابن هشام» مورخ شهير عرب ـ  218ق
درگذشت «معزالدوله ديلمي» فرمانرواي آل
بويه ـ  356ق
درگذش�ت «ابوس�عيد بهادرخ�ان» آخرين
ايلخان مغول در ايران ـ 736ق
درگذش�ت «پير دو فرما» رياضيدان معروف
فرانسوي ـ 1665م
تول�د «ج�ك لندن» نويس�نده بلن�د آوازه
آمريكايي ـ 1876م

خبر

بورس کاال آماده راهاندازی بازار
آتی ارز

رئیس اداره ابزارهای مالی بورس کاال با بیان
اینکه معامالت اختیار خرید و فروش ذرت و جو
در حال بررس��ی است ،گفت :بورس کاال آماده
راهاندازی بازار آتی ارز اس��ت .علیرضا ناصرپور
در گفتوگ��و با فارس با بی��ان اینکه راهاندازی
معامالت اختیار خرید و فروش س��که طال در
بازار ابزارهای مشتقه دس��تاوردی بزرگ برای
پیش��رفت بازار سرمایه ایران در آسیا محسوب
میشود ،گفت :آپش��نهای کاالیی هماکنون
تنها در بازار س��رمایه  8کش��ور وج��ود دارد و
ای��ن در حالی اس��ت که در میان کش��ورهای
آس��یایی پس از مال��زی تنها ایران توانس��ته
معامالت آپشن کاالیی را داشته باشد .ناصرپور
از بررس��ی راهاندازی معام�لات اختیار خرید و
فروش کاالهای کش��اورزی خبرداد و گفت :در
ص��ورت تقاضا و ظرفیتهای موجود در رینگ
کشاورزی بورس کاال ابزارهای اختیار فروش و
خرید ذرت و جو نیز راهاندازی خواهد شد .این
مقام مس��ؤول در برابر پرسشی مبنی بر اینکه
آی��ا ابزار آتی س��که در ب��ورس کاال در برخی
سررس��یدها باعث افزایش کاذب قیمتها در
بازار س��که نقدی و حتی دالر شده ،گفت :این
انتقاد از نظر کارشناسی تحلیل دقیقی نیست
زیرا بازار آتی سکه تحت تاثیر بازار نقدی سکه
اس��ت .وی با بیان اینکه تفاوت بین بازار نقدی
و آتی س��که همواره کمتر از نرخ س��ود بانکی
س��االنه است ،افزود :قیمت نقدی سکه طال در
بازار آزاد در حالی طی دورههای زمانی مختلف
نوسان میکند که هماکنون حباب حدود 90
هزار تومانی در این بازار دیده میشود .ناصرپور
از آمادگ��ی بورس کاال برای راهاندازی بازار آتی
ارز خبر داد و گفت :از مدتها قبل بورس کاال
با آمادهسازی بسترهای موجود آمادگی خود را
برای راهاندازی بازار مش��تقه ارزی اعالم کرده
و این در حالی اس��ت که با توجه به راهاندازی
مکانیزم معامالت اختیار خرید و فروش زمینه
مناس��ب برای عملیاتی شدن این بازار افزایش
یافته است .به گفته وی ،آمادگی فنی و عملیاتی
برای راهاندازی بازار آتی یا اختیار معامله ارز در
حالی از هماکنون در بورس کاال فراهم است که
به محض نخستین تفاهم میان بانک مرکزی و
سازمان بورس برای راهاندازی این بازار به سرعت
معامالت ارزی در این بازار کلید میخورد.

گزارش

دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

رکود

ت اعتباری خرید کاالی ایرانی
دعوای وزارت صنعت و بانک مرکزی در طرح کار 

بسته خروج از رکود عامل تشدید رکود شد!

ت اعتب��اری خرید
گ�روه اقتصادی :ط��رح کار 
کاال به عن��وان یکی از طرحهای اصلی خروج از
رکود ،خودش دچار رکود در عرضه و تقاضا شد
و در کشوق��وس وزارت صنعت و بانک مرکزی
بیفرجام ماند .بنا بر این گزارش ،س��ال گذشته
بود که دولت به کمک تیم اقتصادی خود چند
طرح در قالب برنامه خ��روج از رکود و تحریک
تقاض��ا را طراحی کرد که در ای��ن میان کارت
اعتباری خری��د کاالی ایرانی در آن به چش��م
میخورد .در ابتدای امر اعالم ش��د این کارتها
تا سقف  10میلیون تومان به افراد اجازه خواهد
داد طی اقس��اط  12تا  36ماهه کاالی ایرانی را
خری��داری کنند اما این طرح در س��ال  94و به
اذعان وزارت صنعت به دلیل ناهماهنگی و عدم
همکاری بانک مرکزی ناکام ماند و لوازم خانگی
را در رک��ودی عمیقتر فرو ب��رد .حدود یک ماه
پیش محمدرضا نعمتزاده،
در جم��ع خبرن��گاران از
شکست طرح کارت خرید
کاالی ایران��ی ب��ه دلی��ل
تامین نش��دن منابع مالی
آن از س��وی بانک مرکزی
خب��ر داده و اظه��ار کرده
بود س��ود پیشبینی شده برای این کارتها 12
درصد و نرخ سود بانکی  21تا  22درصد بود که
با توجه به محدودیتهای مالی و تامین نشدن
مابهالتفاوت آن از سوی بانک مرکزی ،این طرح
با موفقیت اجرا نش��د .در واقع بروکراسی اداری
در ارائه کارتهای خرید کاالی ایرانی ش��رایط
را به گونهای رق��م زد که حجم قابل توجهی از
متقاضیان از دریافت کارتها منصرف و رغبتی
به دریافت این کارت نداشته باشند.
■■طرح کارت اعتباری در بالتکلیفی

نایبرئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجل��س در اینباره در گفتوگو با خانه ملت،
با اش��اره به عدم اجرای صحی��ح طرح کارت
اعتباری خرید کاال ،با بیان اینکه بخش تجارت
و بازرگان��ی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
ضعیف اس��ت ،افزود :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت باید برای اجرای کارت اعتباری خرید
گامه��ای محکمتری برداش��ته و هماهنگتر
عمل میکرد و اگر نظرس��نجیهای مردم در
اجرای طرح لحاظ میش��د ،قطعا میتوانست
طرح به شکل بهتری عملیاتی شود .داریوش
اس��ماعیلی ادامه داد :اگر مقرر شده که طرح
اعتب��اری خری��د کاال اجرا ش��ود ،بای��د کار
کارشناس��ی دقیقی انجام شده و هماهنگی و
توافقهای الزم بی��ن وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت و بانک مرکزی صورت گیرد و پس از
آن آییننامه اجرای آن ابالغ شود .وی تصریح
کرد :کارت اعتب��اری خرید کاال در برزخ قرار
داش��ته و م��ردم نمیدانند سرنوش��ت طرح
اعتباری خرید کاال چه میشود.
■■بیفرجامی طرح کارت اعتباری خرید کاال
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با
اشاره به عدم اجرای صحیح کارت اعتباری خرید
کاال گف��ت :بانک مرکزی معتقد اس��ت وزارت
صنعت نتوانسته کاالی مورد نظر و متناسب با
نیاز مردم را با کیفیت ،قیمت مناسب و خدمات
پس از فروش مناس��ب عرضه کند .حمیدرضا
فوالدگر با بیان اینکه وزارت صنعت معتقد است
بانکها در اجرای کارت اعتباری خرید کاال تعلل

کردن��د ،افزود :وزارت صنعت اظهار کرده جاذبه
تسهیالت بانکی آنچنان نبوده که مردم از طرح
خرید کاال استقبال کنند ،بنابراین اگر مقرر شده
که طرح کارت اعتباری خرید کاال اجرایی شود
نباید ای��ن طرح را بیفرجام رها ک��رد و باید با
هماهنگی این طرح را به سرانجام برسانند .وی
اضافه کرد :طرح کارت اعتباری خرید کاال باید
برای مردم جاذبه داش��ته باشد تا از دریافت آن
استقبال شود.

■■طرح باید به صورت پایلوت اجرا میشد

نماین��ده مردم ش��هربابک در مجلس نیز با
اش��اره به ع��دم اجرای صحی��ح کارت اعتباری
خرید کاال گفت :وزارت صنعت در اجرای کارت
اعتباری خرید کاال کار کارشناسی مناسبی انجام
نداد و این وزارتخانه ابتدا باید به صورت آزمایشی
و پایلوت این طرح را اجرا میکرد و سپس طرح
به صورت کامل اجرا میشد.
علی اسدی کرم با بیان اینکه
متاسفانه روش صدور کارت
با تغییرات مکرر و نقص در
اج��را به ش��کل ناصحیحی
عملیاتی ش��ده است ،افزود:
طرح خرید کاال که ابتدا مقرر
شده بود به خرید کاالهای ایرانی اختصاص یابد،
با اتخاذ تصمیمات عجوالنه به کاالهای خارجی
اختص��اص یافت و در نهای��ت هیچ ثمری برای
تولیدکنندگان داخلی و حتی خروج بازار از رکود
نداش��ت .وی گفت :متاسفانه با تاخیر در اجرا و
تغییرات پی در پی در این طرح نشان داده شد
که دولت آمادگی کامل برای اجرای این طرح را
نداشته است.

چ هماهنگیها
■■کارت خرید کاال در پی 

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت:
وزارت صنع��ت و بانک مرک��زی اختالفنظرها
و مش��کالت را بین خود در راستای ساماندهی
اج��رای ط��رح کارت خرید کاال ح��ل کنند تا
روحی دوباره به بخش تولید دمیده شود .رحیم
زارع افزود :عدم موفقی��ت این طرح گلهمندی
تولیدکنندگان داخلی را به همراه داش��ته و بر
تشدید رکود دامن زده است.
■■اختصاص کارت اعتباری به کاالهای داخلی

نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس نیز
ضمن انتق��اد از عدم ثبات تصمیمگیری وزارت
صنعت در طرح کارت خرید کاال ،گفت :متاسفانه
روش ص��دور کارت با تغییرات مکرر و نقص در
اجرا به ش��کل صحیحی عملیاتی نشده است و
طرح خرید کاال که ابتدا مقرر شده بود به خرید
کاالهای ایرانی اختصاص یابد ،با اتخاذ تصمیمات
عجوالن��ه به کاالهای خارجی اختصاص یافت و
در نهایت هیچ ثمری برای تولیدکنندگان داخلی
و حتی خروج بازار از رکود نداش��ت .محمدرضا
منص��وری افزود :تاخی��ر در اجرای طرح فروش
اقساطی لوازم خانگی نیز باعث تشدید رکود بازار
شده است.

■■طرح نیاز به اصالح دارد

حمداهلل کریمی ،نماینده مردم بیجار گروس
در مجل��س نیز درباره تمدید اعتبار طرح کارت
اعتب��اری خرید کاال گفت :بای��د پذیرفت طرح
کارت اعتب��اری کاال با موفقیت چندانی روبهرو
نشده است ،بنابراین برای تمدید این طرح باید
تامل جدی داشت و اجرای آن نیازمند اصالحاتی
است که باید انجام شود.

نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

خروج 6000نفر از شهرک صنعتی یک شهر درپی رکود
نایبرئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
شورای اسالمی با اعالم این خبر که  ۶هزار نفر
از کارکنان و کارگران شهرک صنعتی فالورجان
طی سالهای گذشته تعدیل شدند ،گفت :اگر
ادعاهای دولت مبنی بر رش��د اقتص��ادی 4/5
درص��دی بدون نفت درس��ت اس��ت ،پس چرا
روزانه شاهد تعطیلی بنگاهها هستیم؟ سیدناصر
موس��ویالرگانی در گفتوگو با ف��ارس اظهار
داش��ت :در موضوع ایجاد اشتغال ،دولت فعلی
اق��دام مؤثر و عملکرد مثبتی ندارد .وی افزود :با
وجود آنکه برنامه پنجم توسعه کشور در بحث
اشتغالزایی مواردی را به تصویب رسانده بود اما
در جریان اجرا شاهد غفلت از سوی دولت بودیم
و عم ً
ال ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان تبدیل به
تعدیل آنان از بازار کار شد .این نماینده مجلس
با بیان اینکه اکنون با یک فاجعه و هجوم نیروی
کار ب��ه بازار کار ،همچنین تعدی��ل کارگران از
بنگاههای اقتصادی مواجه هستیم ،خاطرنشان
ک��رد :ب��ه گفته مس��ؤوالن کش��ور ،همچنین
استانداران برخی اس��تانها که درباره وضعیت
بنگاههای اقتص��ادی گزارشهایی را آماده کرده
بودند ،بسیاری از بنگاههای تولیدی بر اثر افزایش
رکود اقتصادی و مش��کالت سرمایه در گردش،
خاموش ش��دند .موس��ویالرگانی با اش��اره به
اینکه عملکرد دولت در زمینه اشتغالزایی ناموفق
ارزیابی میش��ود ،گفت :اگر هدفگذاری برای
رسیدن به افق  1404انجام شده ،باید با توجه به
آن ،سایر برنامهها تدوین شود اما تمام اقداماتی
که تاکنون ص��ورت پذیرفته ،هیچک��دام از آن
اهداف را دنبال نمیکند .وی در رابطه با ادعای
دولت مبنی بر رشد اقتصادی  7/5درصدی ،آن
را مغایر با موقعیتهای جامعه اعالم کرد و گفت:

دولت روی رش��د اقتصادی مانور زی��ادی داده
اس��ت که باید گفت این رشد اقتصادی ناشی از
افزایش فروش نفت خام است و ارتباطی با بخش
مولد اقتصاد کشور ندارد .وی گفت :یک بررسی
اجمالی در کشور نشان میدهد رشد اقتصادی
 7/5درص��دی باید تحولی بزرگ در کش��ور به
وجود میآورد و اکنون برای بس��یاری از فعاالن
اقتصادی نیز قابل لمس بود ،در حالی که بسیاری
از بنگاهه��ای اقتصادی تعطی��ل و نیمهتعطیل
هستند .وی در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی
بر اینکه رش��د اقتصادی جز ف��روش نفت4/5 ،
درصد است ،گفت :این آمار تأملبرانگیز به هیچ
عنوان نمیتواند مبنای اقدامات دولت باشد ،چرا
که هیچگونه سندیتی برای این اظهارات وجود
ندارد .موس��ویالرگانی همچنی��ن در واکنش
به اظهارات رئیسجمهور درباره ایجاد اش��تغال
 700ه��زار نفری نیز گفت :آقای رئیسجمهور
دقیقاً اعالم کنند که این میزان اش��تغال در چه
بخشهایی بوده است .وی با بیان مثالی درباره
وضعیت اش��تغال در استان اصفهان گفت :برای
ج��ذب نی��رو در مجتمع فوالد اصفه��ان390 ،
نفر نیروی کار نی��از بود اما چیزی قریب به 50
هزار نفر ثبتنام کرده بودند ،به طوری که تمام
آنان از دانشآموختگان دانشگاهی بودند .وی با
اشاره به اینکه در بخش دیگری برای جذب 40
نفر س��رایدار نیز در آموزشوپرورش  1500نفر
ثبتنام کردند که  300نفر از آنان مدرک باالی
لیسانس داشتند ،گفت :در تنها شهرک صنعتی
فالورجان در س��الهای  89ت��ا  90بیش از 12
هزار نفر مشغول به کار بودند که آمارهای فعلی
نش��ان میدهد این میزان به کمتر از  6هزار نفر
رسیده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3964

-

یورو

4304

-2

پوند

4895

-

درهم امارات

1113

1

ین ژاپن

34

-

ریالعربستان

1060

-

یوآن چین

595

-

لیرترکیه

1120

-16

دینار کویت

12900

-

دینار عراق

3

-

دالر کانادا

3115

5

روبل روسیه

67

-

روپیه هند

53

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1155000

-

طرح جدید

1194400

4600

نیم سکه

609000

3000

ربع سکه

323000

1000

سکه گرمي

205000

-

هر مثقال طال

499200

1000

سکه

یک گرم طالی  18عیار

115132

231

یک گرم طالی  24عیار

153441

276

هر اونس طال

(1189/4دالر)

2/7

هر اونس نقره

(16/87دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

51/21

0/3

54/1

0/35

52/87

0/14

نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

78622

0/02

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3218/1

0/04

شاخص  50شركتبرتر

3113/6

0/04

شاخص بازار اول

55945/8

0/11

شاخص بازار دوم

166540/3

-0/17

شاخصصنعت

66161/1

0/04

بيشترينافزايش

مسکن

مرکز آمار ایران گزارش داد

افزایش  3/3درصدی قیمت فروش زمین و مسکن
مرک��ز آمار ای��ران با اعالم افزایش متوس��ط
قیم��ت ف��روش ی��ک مترمرب��ع زمی��ن ی��ا
س��اختمان مس��کونی کلنگ��ی ،از ب��اال رفت��ن
 9/9درصدی اجارهبها در تابس��تان  ۹۵خبر داد.
به گ��زارش مهر ،مرک��ز آمار ایران در گزارش��ی
تغییرات متوس��ط نرخ فروش یک متر زمین یا
زمین ساختمان مس��کونی کلنگی و اجارهبها را
اعالم کرد .بر این اس��اس ،افزایش  3/3درصدی
متوس��ط قیمت فروش یک مترمرب��ع زمین یا
زمین س��اختمان مس��کونی کلنگ��ی و افزایش
 ۶درص��دی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای
مس��کونی در ای��ن گزارش به چش��م میخورد.
همچنین متوس��ط مبلغ اجاره بهعالوه  3درصد
ودیع��ه پرداختی ب��رای یک مترمرب��ع زیربنای
مس��کونی در تابس��تان  ۹۵نس��بت به تابستان
س��ال قبل 9/9 ،درصد افزایش داش��ته اس��ت.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین
ساختمان مسکونی کلنگی معاملهشده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران ۴۵۴۱۶
هزار ریال با میانگین مساحت  ۲۷۷مترمربع بوده
است که نسبت به فصل قبل  0/2درصد کاهش
و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل  3/3درصد
افزایش داشتهاس��ت .همچنین تعداد معامالت

فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی
انجامشده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
ش��هر تهران نس��بت به فصل قبل  21/1درصد
افزایش و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 5/3
درصد کاهش داشته است .متوسط قیمت فروش
هر مترمربع زیربنای مس��کونی معاملهش��ده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در ش��هر تهران
 ۴۲۷۲۵ه��زار ری��ال با میانگین مس��احت ۸۸
مترمربع و متوسط عمر بنای  ۹سال بوده است که
نسبت به فصل قبل  0/8درصد و نسبت به فصل
مشابه س��ال قبل  ۶درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معامالت فروش زیربنای مسکونی
انجامشده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
شهر تهران نس��بت به فصل قبل  24/9درصد و
نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲۲درصد افزایش
داشته است .متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه 3
درص��د ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع
زیربنای مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در ش��هر تهران  ۲۲۵۱۴۴ریال
با میانگین مساحت  ۷۷مترمربع و متوسط عمر
بنای  ۱۳سال بوده است که نسبت به فصل قبل
 6/1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/9
درصد افزایش داشته است.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح  .حملونقلتوكا

1198

ح  .سايپاشيشه

281

8/49

مهرام

توليدي

24383

5

ي ايران
ي سربورو 
مل 

3131

5

ن بافق
معاد 

15047

5

آبسال

3216

5

5559

4/99

3538

4/99

5261

4/93

تپياذر
كشتوصنع 
ش صنايعو خدماتكشاورزي
گستر 
نبجنورد
سيما 

بيشترينكاهش

26/24

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

لبنياتكالبر

1962

-11/42

ي مسكن
ح  .سرمايهگذار 

18

-10

ي روزدارو
ح  .داروساز 

658

-8/61

ح  .سيمان كردستان

196

-7/55

س خودرو
ح  .پار 

71

-6/58

ح  .سرماي ه گذاريآتي ه دماوند

591

-5/29

4546

-4/99

3202

-4/99

1800

-4/96

ايالم
ن 
سيما 
توليدمحورخودرو
س ايران
عم 
ي صناي 
مل 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

19856

-27

نیکی ژاپن

19365

64

بورسشانگهای

3137

-25

بورساسترالیا

5823/7

10/7

