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بازار
ارز

تقویم امروز

خبر

شاخص بورس
بر قله  ۱۲۰هزار واحد ایستاد

شاخص بورس در آغاز معامالت دیروز بازار
سرمایه با ثبت رشد بیش از  ۳۸۰۰واحدی به
ارتفاع تاریخی  ۱۲۰هزار واحد صعود کرد.
به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای
دیروز بازار سرمایه تعداد  823میلیون سهم و
حقتقدم ب��هارزش  232میلیارد تومان در 45
هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص
ب��ورس با ثبت رش��د  3844واحدی در ارتفاع
 121هزار و  173واحد قرار گرفته است.
بیش��ترین اثر مثبت بر رش��د دماس��نج
بازار س��هام در روز گذش��ته به نام نمادهای
معامالتی صنایع پتروش��یمی خلیجفارس،
ف��والد مبارکه اصفهان و مل��ی صنایع مس
ایران ش��ده است و ش��اخصهای اصلی بازار
سرمایه هم تاکنون روند مثبتی داشتهاند ،به
گونهای که ش��اخص قیمت (وزنی -ارزشی)
1127واحد ،کل (هموزن)  49واحد ،قیمت
(هموزن) 343واحد ،آزاد شناور  4025واحد
ی بازار اول و دوم به ترتیب 2964
و شاخصها 
و  7025واحد رشد کردهاند.
بر اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس
ایران هم دیروز با معامله  243میلیون ورقه به
ارزش  979میلیارد توم��ان در  43هزار نوبت،
آیفکس  53واحد رشد کرده و در ارتفاع تاریخی
1391واحد قرار گرفته است.

یادداشتامروز

ما را ببخش شیخ!

ادامه از صفحه اول

تهران
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مشهد
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(ع)

■■تج�اوز نظام�ي امپرات�وري عثمان�ي به
مرزهاي غربي ايران 1286 -ش
■■آغاز به كار نخستین خط كشتيراني ايران
در درياي خزر 1368 -ش
■■خروج «اشرف پهلوی» از ایران به دستور
دکتر «مصدق»1331 -ش
■■درگذشت اديب برجسته «ابوالقاسم حسين
بن محمد» معروف به «راغباصفهاني»  502 -ق
■■درگذش�ت «ابنخل�دون» م�ورخ بزرگ
مسلمانان 808 -ق
■■رحلتآيتاهللالعظمی«شيخمحمدحسين
كاشفالغطا»اعلیاهللمقامه،عالمبزرگجهان
اسالم 1373 -ق
■■تول�د «ژان الم�ارك» زيستش�ناس و
طبيعيدان معروف فرانسوي1744 -م
■■اعلان جنگ آلم�ان به روس�يه در آغاز
جنگ اول جهاني1914 -م

اگر آقای جهانگیری خ��ودش را از دولت
فعلی کنار بکش��د میتواند تنها پاسخگوی
کارهای خودش باشد!» این یعنی آنکه بعید
است محمد خاتمی تا هرگز تن به عذرخواهی
از مردمی که کالهشان را برداشته ،بدهد.
واقعیتش را بخواهی��د ،من هم این چند
خ��ط را برای ثب��ت در حافظ��ه «تاریخی-
رسانهای» کشور نوشتهام ،نه به امید روراست
ش��دن جناب تکرارچی با مردم! راستترش
این است که فرصت توبه و حاللیت طلبیدن،
متاع ارزانی نیست که خدا به هر کسی بدهد.
ب��ر این منوال ،ظاهرا الزم اس��ت ما دس��ته
جمعی از جناب تکرارچی اعظم عذرخواهی
کنیم .حرفی نیس��ت ،دوباره به نمایندگی از
خود و تمام فریبخوردگان تَکرار میکنم :ما
را ببخش شیخ!
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قیمت(تومان)
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یورو

12389

-1031

پوند

13901

-1150

درهم امارات

2877

-243

دالر آمریکا (رسمی)

نقدینگی

گزارش

انتقادکارشناسانازسیاستهایاقتصادیدولتدرگفتوگوبا«وطنامروز»

چرا دولت صرافیها را اسیر کرد؟

ارز و سکه بعد از کاهش سود بانکی برای مردم جذابتر شد
اسداهلل خسروی :افزایش قیمتها در بازار لحظهای
ش��ده است و به نظر میرسد هیچکس جلودار آن
نیس��ت و در این میان واکنش خاصی نیز از سوی
مسؤوالن نسبت به مهار گرانیها در بازار به چشم
نمیخورد .به گ��زارش «وطن امروز» بهای کاالها
و خدمات به دنبال رش��د افسارگسیخته نرخ ارز و
سکه مدتی است س��یر صعودی به خود گرفته تا
جایی که خیلی از فروشندگان به موجب آشفتگی
بازار مجبورند هر چند ساعت یک بار نرخ جدیدی
را ب��رای فروش اجناس خود به م��ردم ارائه دهند.
این بیثباتی که ناشی از بینظمی و نبود مدیریت
صحیح در شاخصهای کالن اقتصادی در کنار نبود
نظارت و کنترل بازار است ،موجب شده مردم روز
ب��ه روز با کاهش ش��دید ارزش پول ملی و قدرت
خرید مواجه شوند و در این شرایط نامساعد چنانچه
اندوخت��های دارند برای حفظ ارزش س��رمایههای
خرد و کالن خود آن را تبدیل به کاالهای ارزش��ی
نظیر سکه ،طال ،ارز و ...کنند .از طرفی اعتماد مردم
به مسؤوالن نسبت به س��اماندهی بازار یا توصیه
آنها به خرید یا عدم خرید برخی کاالهای باارزش
سلب ش��ده اس��ت ،چرا که تاکنون هر توصیهای
مبنی بر تبدیل پول و سرمایه
به کاالهای ارزش��ی توس��ط
دول��ت به مردم ش��ده ،دقیقا
عکس آن اتفاق افتاده اس��ت.
«آلبرت بغزی��ان» اقتصاددان
و استاد دانشگاه تهران درباره
علل گرانیها و بیتوجهی مس��ؤوالن به آن گفت:
دولت باعث و بانی گرانیها در بازار اس��ت و در این
شرایط سخت ،اقدامی برای ساماندهی بازار و مهار
قیمتها از سوی دولت نمیبینیم .وی در گفتوگو
ب��ا «وطنام��روز» اظهار داش��ت :عوامل مختلفی
چون اجرای سیاس��ت ناکارآمد یکسانسازی نرخ
ارز و ب��ه دنبال آن پلیس��ی کردن ب��ازار ،در کنار
عرضه انبوه و غیرهدفمند س��که ب��ه متقاضیان،
همچنین جلوگی��ری از فعالیت صرافیها ،موجب
ش��د اوضاع ارزی کش��ور به جای سامان یافتن به
هم بریزد و برای عدهای س��ودجو فضا مهیا شده و
تاثیر منفی این اتفاق موجب رشد قیمتها شود.
این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ته��ران گفت :خروج
آمریکا از برجام و موضوع بازگشت تحریمها برای
مردم انتظار تورمی ایجاد ک��رد تا با نگرانی از این
موضوع ،س��رمایههای خ��ود را تبدیل به طال و ارز
کنند .بغزیان افزود :سرمایهگذاران در شرایطی که
نرخ سود بانکی از جذابیت خاصی برخوردار نیست،
اقدام به خروج پولهای خود از بانکها کرده و آن
را صرف خرید سکه و ارز کردند تا در صورت بحران
احتمالی اقتصادی ،سرمایههای آنها تهدید نشود یا
با کاهش ارزش پول ملی در پی رش��د قیمت ارز،
سرمایههایشان کمارزش نش��ود .وی به اشتهای
بازار برای خرید س��که و ارز اشاره کرد و گفت :در
شرایطی که هیچ سیاستگذاری یا برنامه اجرایی
ب��رای مهار نقدینگی و کنترل قیمتها در بازار به
چشم نمیخورد ،مردم همچنان متقاضی سکه و
ارز هس��تند که به نظر میرس��د پس از آن مردم
به فکر خرید م��واد غذایی بیفتند .این اقتصاددان
راهکار س��اماندهی بازار به هم ریخته ارز و س��که
را تش��کیل بازار ثانویه عنوان ک��رد و گفت :دولت
بای��د کاری کند که معامالت ارزی در صرافیهای
مجاز انجام ش��ود و از طرفی بانکها را مجاب کند

تا منابع ارزی خود را فقط برای س��ودآوری کالن
بهکار گیرند .بغزیان افزود :دولت باید واقعیتهای
اقتصادی را به مردم بگوید نه اینکه در شرایطی که
نرخ واقعی تورم حدود  30درصد است با دستکاری
فرمول قیمتها رقم تورم را 10درصد به مردم اعالم
کند .وی اضافه کرد :بیتوجهی به رش��د روزافزون
قیمتها و نبود کنترل و نظارت دقیق بازار موجب
ش��ده نگرانیهایی برای مردم ایجاد شود ،بنابراین
دولت در این ش��رایط بای��د نظارتهای خود را بر
بازار تش��دید کرده و با متخلفان قاطعانه برخورد
کند.محمدقلی یوس��فی ،اقتصاددان و عضو هیات
علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی نیز درباره علت
گرانیهای اخیر و کمتوجهی دولت به این مس��اله
به «وطن امروز» گفت :بیتوجهی دولت به نظرات
و دیدگاههای اقتصاددان��ان و راهکارهای اصولی و
علمی آنها برای بهبود و توسعه اقتصاد موجب شد
اکنون اقتصاد کشور در پرتگاه قرار گیرد .وی افزود:
اکنون نمیشود هیچ نسخه شفابخشی برای اقتصاد
کشور پیچید ،چرا که دولت از ابتدا به فکر اقتصاد
بویژه معیشت خانوادهها نبوده است .از طرفی چون
مدیریت درس��تی در اقتصاد خرد و کالن نداشته
اس��ت ،بنابرای��ن نمیت��وان
اورژانس��ی اقتصاد کش��ور را
درس��ت کرد .این اقتصاددان
تصری��ح کرد :سیاس��تهای
اقتصادی دولت موجب ش��د
مردم روز به روز فقیرتر شوند و
تولید و بنگاههای اقتصادی به جای توسعه ،تعطیل
شده یا با ظرفیت اندک کار کنند .وی افزود :دولت
نباید به مردم و معیشت آنها بیتوجهی کند ،چرا که
ناامیدی و فقر را گسترش میدهد.

■■تبانی پتروشیمیها با برخی صرافیها دالر را
گران کرد

یک اقتصاددان گف��ت :تبانی برخی صرافیها
با پتروش��یمیها و عرضهکنندگان عمده ارز باعث
اخالل در بازار ارز کش��ور شده اس��ت .به گزارش
تس��نیم ،صمد عزیزنژاد ،اقتصاددان گفت :حذف
صرافیها و دیر راه انداختن بازار ثانویه باعث ش��د
قیم��ت ارز در کوچه و خیابان تعیین ش��ود .وی
اف��زود :تبانی برخی صرافیها با پتروش��یمیها و
عرضهکنندگان عم��ده ارز باعث اخالل در بازار ارز
کشور شده است .عزیزنژاد ادامه داد :رانت موجود
در کاالهای پتروشیمی و بورس قیمت غیرواقعی
ارز را به وجود آورد ،آنها با ارز دولتی کاالی خود را
صادر میکنند اما مانع ورود ارز به کشور میشوند.
این اقتصاددان با اش��اره ب��ه اینکه ایجاد بورس ارز
در ش��رایط فعلی امکانپذیر نیس��ت ،بیان کرد :در
شرایط فعلی بحث بورس ارز منتفی است ،لذا مردم
باید به پشت قضیه بیایند ،بشدت باید با مفسدان
و صاحبمنصبان در رابط��ه با موضوع ارز برخورد
کرد ،بای��د پرونده این افراد به اطالع مردم گزارش
داده ش��ود .وی با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش
خصوصی و مردم اس��تفاده کرد ،افزود :در مناطق
آزاد ماکو و ارس با  4کشور هممرز هستیم ،لذا باید
اقداماتی در راستای بهرهگیری از ظرفیتها انجام
داد ،افزایش عوارض خروج از کشور مرزنشینان را
دچار مش��کل کرده و از سوی دیگر باید از فعاالن
اقتص��ادی در ش��رایط فعل��ی حمایت ک��رد .این
اقتصاددان اف��زود :باید از صرافیها برای کمک به
مدیریت ارز استفاده کرد.

اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز:

نقدینگی در 3سال اخیر 3برابر شده است
عضو هی��ات علم��ی دانش��گاه ش��یراز با
تاکی��د بر اینک��ه راهاندازی ب��ازار ثانوی��ه ارز،
ن��رخ ارز را نزول��ی خواهد کرد ،گف��ت :دولت
میتواند ارزهای مس��افری را در بازار ثانویه به
صرافیه��ای مجاز واگذار کن��د .جعفر قادری
در گفتوگ��و ب��ا ف��ارس،
درب��اره ایجاد ب��ازار ثانویه
ارز و ارائ��ه راهکاره��ای
کنترل نرخ ارز گفت :بازار
ثانوی��ه ارز قبال ه��م بوده
اما اش��کالی که داشت این
بود ک��ه ارز حاصل از صادرات پتروش��یمیها،
معدنیها و فوالدیها را مس��تثنا کرده بودند و
وارد بازار نمیشد .وی افزود :این ارزها اگر وارد
ش��ود ،بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات
غیرنفت��ی وارد بازار ثانویه میش��ود و از لحاظ
تامین ارز عدد قابل توجهی خواهد بود و رشد
خواهد کرد که ساالنه حدود  40تا  50میلیارد
دالر خواهد ش��د ،بنابرای��ن از لحاظ تامین ارز
مش��کل نخواهیم داش��ت .قادری ادامه داد :در
بخش تقاضا هم وقتی بنا باش��د به مواد اولیه
و ماشینآالت و تجهیزات و در نهایت مسافران،
ارز تعلق بگیرد ،تقاضا محدود خواهد بود که در
چنین شرایطی قیمت دالر افزایشی نخواهد شد
و نباید بیش��تر از  7-8هزار تومان شود .وی در
پاسخ به این سوال که برای انتقال نقدینگی به
سمت تولید چه اقداماتی باید انجام داد ،گفت:
ی افراد در حال دادن اطالعات
متاس��فانه برخ 

اشتباه به دولت هستند که در این شرایط دولت
اوراق مشارکت یا اوراق اسناد خزانه منتشر کند
شاید تا حدودی نقدینگی را جمعآوری کند اما
افزایش حجم دول��ت در اقتصاد یک کار غلط
و اش��تباه است و مش��کالت بعدی را میتواند
به هم��راه داش��ته باش��د.
ق��ادری افزود :دول��ت باید
همین طرحهای نیمهتمام
را ب��ا قیمته��ای پایینتر
به بخش خصوص��ی واگذار
کند و اگر الزم ش��د ،بخش
خصوصی با منابع خود ی��ا اگر نیاز بود بخش
خصوصی اس��ناد خزانه و اوراق مشارکت را به
کار گی��رد تا این نقدینگی را جمعآوری کند و
پروژهها و طرحهای نیمهتمام را به پایان برساند.
وی ادامه داد :با این اقدامات بخش وس��یعی از
مشکالت برطرف میشود و در کنار بازار سکه
و ارز امکان خوبی برای سودآوری مناسب برای
بخش خصوصی فراهم میشود و نقدینگی به
آن سمت و سو خواهد رفت .قادری افزود :البته
بای��د اذعان کرد که با ایجاد بازار ثانویه ،نرخ ارز
به قیمت  4تا  5هزار تومان باز نخواهد گشت،
چرا که در طول  3سال اخیر نقدینگی  3برابر
شده است اما نرخ دالر را میتواند به  7-8هزار
تومان برس��اند .وی در پایان گفت :بازار ثانویه
ارز یک ثب��ات قیمتی ب��رای تولیدکنندهها و
مصرفکنندهه��ا ایجاد میکند تا آنها از حالت
بالتکلیفی خارج شوند.

مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خبر داد

احضار وزیرنیرو به مجلسبرایپاسخ بهخاموشیها
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه
ی برق و
وزی��ر نیرو ب��رای توضیح درباره قطع�� 
خاموش��یها بزودی به مجلس و این کمیسیون
خواهد آمد ،گفت :کمیس��یون ان��رژی از اصالح
تعرفه برق مشترکان پرمصرف حمایت میکند.
احمد مرادی ،نماینده مردم بندرعباس در مجلس
ش��ورای اسالمی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به این س��وال که ظاهرا ً کمیته اقتصاد مقاومتی
مجلس تصمیم به اصالح تعرفه برق مش��ترکان
پرمصرف گرفته اس��ت ،گفت :ای��ن موضوع به
صورت غیررسمی به اطالع
کمیسیون انرژی رسیده و
هنوز درب��اره اصالح تعرفه
برق مش��ترکان پرمصرف
بحث��ی نش��ده اس��ت اما
کمیس��یون ان��رژی از این
موض��وع حمایت میکن��د .مرادی ب��ا تأکید بر
اینکه مش��ترکان پرمصرف به نوع��ی با دریافت
یارانه بیشتر و مصرف برق بیشتر حق مشترکان
کممص��رف را ضای��ع میکنند ،اظهار داش��ت:
قطعاً کمیسیون انرژی موافق اصالح تعرفه برق
مشترکان پرمصرف است و از آن حمایت میکند.
پیشتر رحیم زارع ،رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی
مجلس شورای اسالمی گفته بود در حال حاضر
ش��رایط خوبی در حوزه برق نداریم و برای رفع
موانع موجود این حوزه باید راه اصالح تعرفه برق

مشترکان پرمصرف را در پیش بگیریم .وی گفته
بود جلسهای با حضور مسؤوالن ذیربط از جمله
وزارت نیرو در این کمیته برای بررس��ی قیمت
تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف برگزار شد و در
نهایت اصالح قیمتگ��ذاری این حوزه انرژی در
دستور کار قرار گرفت .نماینده مردم بندرعباس
ادامه داد :کمیسیون انرژی مجلس به دنبال این
است مصرف برق به نوعی ساماندهی شود ،چرا
که مصرف برق در حال حاضر  56هزار مگاوات و
تولید برق  4تا  5هزار مگاوات کمتر از آن است،
بنابراین وزارت نیرو باید توجه
ویژهای به ساماندهی شبکه
ب��رق و بازس��ازی و تعمی��ر
اساس��ی نیروگاهها داش��ته
باش��د .مرادی تأکید کرد :در
اس��تانهای گرمس��یر مثل
هرمزگان ،بوش��هر و خوزستان که دمای هوا به
 50درجه میرس��د این خاموشیها آسیبهای
جدی به مردم وارد میکند بنابراین به وزارت نیرو
تذکر دادهایم و از اردکانیان ،وزیر نیرو خواستهایم
با حضور در کمیس��یون انرژی مجل��س درباره
خاموش��یها و قطعی برق توضیحاتی ارائه کند
تا به یک تصمیم معقولی برسیم .به گفته عضو
کمیس��یون انرژی مجلس ،نباید پس از سالها
پیشرفت و توسعه ش��اهد قطع برق و خاموشی
باشیم.

ین ژاپن

947

-86

ریالعربستان

2730

-326

یوآن چین

1546

-136

لیرترکیه

2089

-253

دینار کویت

35051

-2981

دینار عراق

8/5

-0/9

دالر کانادا

7909

-891

روبل روسیه

164

-20

روپیه هند

150

-17

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3751000

310000

طرح جدید

3875000

-636000

نیم سکه

2000000

-50000

ربع سکه

1050000

10000

سکه

سکه گرمي

510000

-10000

هر مثقال طال

1312000

-103000

یک گرم طالی  18عیار

302200

-26550

یک گرم طالی  24عیار

402930

-35400

هر اونس طال

( 1219/66دالر)

-2/16

هر اونس نقره

( 15/46دالر)

-0/07

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/77

-0/2

برنت درياي شمال

75/28

-0/16

اوپک

73/69

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

121173/5

3/78

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5988/0

4/44

شاخص  50شركتبرتر

5226/0

4/12

شاخص بازار اول

88676/6

3/85

شاخص بازار دوم

244163/8

3/66

شاخصصنعت

110595/7

4/09

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي ايران
ح  .آهنگري تراكتورساز 

3800

شير پاستوريزهپگاه خراسان

3222

10/72

نفتسپاهان

19734

10/23

پتروشيميشيراز

3677

10/12

34/23

ي رنا
ح .سرمايهگذار 

77

10

ن قائن
ح .سيما 

5529

9/99

4034

9/95

45

9/76

10847

9/73

ح .باما
ح .سيمان كردستان
پااليش نفت تبريز

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فنرسازيخاور

1685

-9/55

ن خزر
سيما 

3011

-9/53

يجابرابنحيان
داروساز 

3881

-4/99

س مينو
پار 

2732

-4/94

بانك تجارت

560

-4/92

ي خاور
فنرساز 

2763

-4/63

562

-4/58

7703

-4/46

1644

-4/14

بانك تجارت
داروسازيزهراوي
صنايعسيماندشتستان

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25307

-25

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22554

9

بورسشانگهای

2876

7

بورساسترالیا

6366/2

-2/6

