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تقویم امروز
■■درگذشت عالم نيكوكار آيتاهلل «سيدرضا
فيروزآبادي» در ري 1344 -ش
■■تشكيل جهاد دانشگاهي به فرمان «امام
خميني(ره)» 1359 -ش
■■حركت «امامرضا(ع)» از مدينه به خراسان
محل حكومت «مأمون عباسی» 200 -ق
■■قتل «حس�ين بن منصور حالج» عارف و
زاهد شهير مسلمان 309 -ق
ف
■■رحل�ت فقيه ب�زرگ «مال محمدش�ري 
مازندران�ي» مع�روف ب�ه «ش�ريفالعلماء»
 1246ق■■درگذش�ت «محمدحس�ن اصفهان�ي»
معروف به «صفي عليشاه»1316 -ق
■■مرگ «مظفرالدينش�اه قاجار» پنجمين
پادشاه سلسل ه قاجاريه در تهران 1324 -ق
■■تولد «فرانچسكو پترارك» شاعر و اديب
برجستهايتاليايي1304-م

خبر

گسلهای پرخطر منطقه  ۱۵تهران
را بشناسید

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نقشه
پهنههای گسلی منطقه  ۱۵پایتخت را اعالم کرد.
به گزارش تس��نیم 318955 ،مترمربع از ش��هر
تهران در بافت فرسوده و در محدوده گسلهای
زلزله قرار دارد و همچنین  65درصد ساختمانها
در حریم گسلهای شهر تهران واقع شده است.
 27کیلومتر مربع از مس��احت شهر تهران پهنه
گس��لهای اصلی اس��ت و بدتری��ن وضعیت را
گالبدره دارد ک��ه بای��د در اولویت جدی برای
جابهجای��ی و مقاومس��ازی قرار گی��رد .به گفته
یک��ی از معاونان وزیر راه و شهرس��ازی ،نقش��ه
پهنههای گسلی پایتخت برای شهرداری و سایر
دستگاههای مرتبط ارسال شده است .شناسایی
نقشه پهنههای گسلی کمک میکند تا ساخت و
سازهایی که در این عرصه وجود دارد ،مقاومسازی
ش��ود؛ اینها ویژگی اس��ناد تهیه ش��ده هستند.
شناسایی پهنههای گس��لی باعث خواهد شد تا
شهرداری مجوز ساخت ساختمانهای باالی 12
طبقه در پهنههای گسلی صادر نکند و در نهایت
باید از سوی مس��ؤوالن تدابیری اندیشیده شود
تا ساخت ساختمانهای حساس همچون پمپ
بنزین ،بیمارستان ،مدرس��ه و ساختمانهای با
اهمیت یا مقاومسازی یا به مرور به مناطق دیگری
منتقل شوند .منطقه 15تهران از شمال به پادگان
قصر فیروزه 45 ،متری آهنگ ،خیابان خاوران و
شوش شرقی و از غرب به خیابان فدائیان اسالم و
از جنوب به خیابان دولتآباد ،کوه بیبی شهربانو
و کارخانه س��یمان و از شرق به کوههای شرقی
تهران و حد شرقی اراضی افسریه منتهی میشود.
بخشی از محدوده منطقه نیز در حریم شهر واقع
است .در واقع از  8ناحیه موجود در این منطقه6 ،
ناحیه در محدوده قانونی شهر تهران و  2ناحیه در
حریم استحفاظی شهر قرار دارند .جمعیت کلی
منطقه  15بالغ بر  659هزار و  468نفر بوده که در
میان  209هزار و  141خانوار توزیع شده و تراکم
جمعیت  222نفر در هکتار اس��ت .ش��هرداری
منطقه  15مح��دوده خدماتی خ��ود را میان 8
ناحیه تقس��یم کرده اس��ت .عالوه بر تقسیمات
ناحیهای ،شهرداری منطقه  15حسب آشنایی با
محالت و اوضاع جمعیتی ساکنان و در راستای
تشکیل انجمنهای شورایاری به  20محله تقسیم
ش��ده اس��ت که این محالت شامل افسریه باال،
افسریه پایین ،والفجر ،مسعودیه ،شهرک رضویه،
ابوذر ،مش��یریه ،هاش��مآباد ،بروج��ردی ،اتابک،
میناب��ی ،طیب ،ش��وش ،مظاه��ری ،مطهری،
ولیعصر،کیانشهرشمالیوکیانشهرجنوبیاست.
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رفاه

گزارش

واکنش تاریخی بازار سرمایه به بسته ارزی؛ شاخص بورس  ۵۰۰۰واحد رشد کرد

پرواز شاخصها در روز آزادی معامله ارز

اسداهلل خسروی :بازار سرمایه به مدد سرازیری
نقدینگ��ی فراوان به ب��ازار و افزای��ش نرخ ارز،
روزهای خوش��ی را س��پری میکن��د ،چرا که
رش��د نرخ ارز ،تاثیر مس��تقیمی بر سودآوری
ش��رکتهای تولی��دی صادراتمح��ور دارد و
س��رمایهگذاران در چنین ش��رایطی بورس را
بهتری��ن بازار ش��فاف ،کمریس��ک و س��ودآور
میدانن��د .خیلیها نگران آینده بازار س��رمایه
در پ��ی رونمایی از بس��ته جدی��د ارزی دولت
بودند ،زیرا تصور بر این بود که موجب س��قوط
ش��اخصها میشود اما با بازگشایی بسته ارزی
از س��وی رئیس بانک مرکزی ،بورس دیروز به
این بس��ته روی خوش نشان داد و در رویدادی
ش��گفتانگیز ،رکورد جدیدی را به ثبت رساند.
ش��اخص بورس در معامالت دیروز با صعودی
بیس��ابقه و رش��دی بیش از  ۵۰۰۰واحدی با
عبور از کان��ال  ۱۳۳هزار واح��د ،از  128هزار
واحد به  ۱۳۳هزار و  ۵۴۶واحد رسید .رونمایی
از جزئیات بس��ته ارزی بانک مرکزی که توسط
عبدالناصر همتی صورت گرفت ،دیروز در داد و
ستدهای س��هام بورس تاثیر مثبتی از خود بر
جای گذاش��ت ،به طوری که شاخص کل تاالر
شیش��های بیش از  ۵۰۰۰واح��د صعود را قبل
از پایان معامالت به ثبت رس��اند .بر اساس این
گزارش ،در معامالت دیروز
تاالر شیش��های ،ش��اخص
ب��ورس ب��ا  ۵۰۹۸واح��د
افزایش ،از  128هزار واحد
ب��ه  ۱۳۳هزار و  ۵۴۶واحد
رس��ید و این رقم در حالی
در تابلوهای آماری تاالر شیشهای به ثبت رسید
که همه ش��اخصهای اصلی بورس «ش��اخص
کل ،ش��اخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،شاخص
کل (هم��وزن) ،ش��اخص قیم��ت (هم��وزن)،
شاخص آزاد شناور ،شاخص بازار اول و شاخص
ب��ازار دوم» به طور میانگین با بیش از  ۳درصد
رشد مواجه ش��دند .نگاهی به نمادهایی که در
این تاریخسازی بورس نقش ویژهای داشتهاند،
مش��خص میکن��د همانند چند هفت��ه اخیر،
صنایع پتروش��یمی ،فوالدی و کانههای فلزی
بیش��ترین تاثیر را در جهش شدید شاخص بر
عهده داشتهاند و در مقابل میانگین کلی سایر
صنایع در یک روند متعادل و غیرهیجانی قرار
دارد .بر اساس این گزارش ،ارزش بازار نیز تا به
امروز در بازار سهام بیسابقه بوده است.
■■یک بس�ته ارزی با چندی�ن امتیاز مثبت
برای بورس

بدونشک اگر بازار ثانویه اجرا شود ،نقدینگی
قاب��ل توجهی به س��مت ب��ازار س��رمایه روانه
میشود .با توجه به اینکه چشمانداز شرکتهای
صادرات��ی بورس و همینطور ارزش جایگزینی
آنها جه��ش قابل توجهی پیدا میکند ،این امر
جذابیت بورس را دوچندان میکند .در حقیقت
رونمای��ی از جدیدترین تحوالت ارزی کش��ور
میتواند عالوه بر خوشبینی به سرمایهگذاری،
رون��ق بس��یاری از صنایع را به همراه داش��ته
باش��د .از این رو بازار سرمایه میتواند به عنوان
ارجحترین بازار برای سرمایهگذاری میان دیگر
رقبا مطرح باشد .علی ابراهیمنژاد ،استادیار مالی
دانش��گاه صنعتی ش��ریف در گفتوگو با سنا،
درباره اثر سیاس��تهای جدی��د ارزی دولت در
بازار سرمایه میگوید :طبیعتا اگر سیاست اعالم

ش��ده بدرستی اجرا شود اثر بسیار چشمگیری
بر شرکتهای صادراتمحور بویژه شرکتهای
بورس��ی دارد .وی در ادامه افزود :با این تفاسیر
همچنان الزم اس��ت دولت به طور همزمان ،در
زمینه فروش داخلی شرکتها نیز این آزادسازی
را اعمال کند تا زمینه توزیع رانت به طور کامل
از بین رفته و رانت توزیع شده میان خریداران
دس��ت اول در بورس کاال به خود ش��رکتها و
سهامداران برسد .استادیار مالی دانشگاه صنعتی
شریف در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به
اثر سیاس��تهای ارزی بر ورود پولهای داغ به
بازار سرمایه ،بیان کرد :بدونشک اگر بازار ثانویه
با شرایط گفته ش��ده اجرا شود نقدینگی قابل
توجهی به سمت بازار سرمایه روانه میشود .در
این صورت چشمانداز شرکتهای صادراتمحور
بورس و همینطور ارزش جایگزینی آنها جهش
قاب��ل توجهی پیدا میکن��د و این امر جذابیت
بورس را دوچندان میکند .وی در ادامه افزود:
با این وجود اگر تنش و ریس��کهای سیاس��ی
در همین ح��د باقی بماند ،ماهه��ای پررونقی
در انتظار بازار س��رمایه خواهد بود و بخشی از
پولهای داغ به سمت این بازار خواهد آمد .این
کارشناس بازار سرمایه در زمینه اجرای عملیات
ب��ازار ب��از در اقتصاد که اخیرا از س��وی رئیس
بانک مرکزی مطرح شد نیز
عنوان کرد :عملیات بازار باز
( )OMOدر شرایط فعلی
بس��یار حیاتی اس��ت ،زیرا
با رونق بازار س��رمایه و نیز
بازاره��ای دیگر مث��ل ارز و
طال ،ممکن است قیمتها در بازار بدهی کاهش
و بازده تا سررسید افزایش یابد .وی درباره اثرات
بسیار مثبت این عملیات بیان کرد :عملیات بازار
باز به فعالیت بان��ک مرکزی در تقاضا و عرضه
انواع اوراق اطالق میش��ود .ب��ا توجه به اینکه
احتمال کاهش سررسیدها با رونق دیگر بازارها
وجود دارد ،این امر از ریس��ک این اوراق تا حد
زیادی میکاهد.
■■جذب س�رمایهگذاری در بورس از طریق
صندوقهای سرمایهگذاری

م��ردم ب��ا س��رمایهگذاری در صندوقهای
س��رمایهگذاری ،براحتی میتوانند متناسب با
بودجه و اه��داف خود ،صندوقهای مناس��ب
جهت سرمایهگذاری را انتخاب کنند .به گزارش
فارس ،کوچ نقدینگی به س��مت بازار سرمایه و
بازگش��ت دوباره اعتماد به این بازار باعث شده
غیرحرفهایها به دنب��ال یافتن بهترین گزینه
خرید س��هام از طریق مش��ورت با حرفهایها
باشند .آنچه قبل از هر چیز به هر سرمایهگذاری
در بدو ورود به بازار س��رمایه توصیه میش��ود،
تمرک��ز ب��ر صندوقه��ای س��رمایهگذاری به
عن��وان بهترین گزین��ه س��رمایهگذاری برای
غیرحرفهایهاست .در حال حاضر  205صندوق
سرمایهگذاری در انواع مختلف مشغول فعالیت
هس��تند که با جذب منابع ،به س��رمایهگذاری
در س��هام و ابزارهای مختلف مالی میپردازند.
این تنوع و تعدد ،انتخاب بهترین صندوقهای
سرمایهگذاری را برای مردم کاری سخت ،زمانبر
و پیچیده کرده است .با رتبهبندی صندوقهای
سرمایهگذاری ،مردم براحتی میتوانند متناسب
با بودجه و اهداف خود ،صندوقهای مناس��ب
جهت سرمایهگذاری را انتخاب کنند.

معاون وزارت رفاه:کوپن الکترونیکی دریافت کاال برای همه مردم صادر میشود

تبدیل کارت یارانه به کارت کاال!

معاون رفاه وزارت تعاون با اش��اره به اینکه
فق��ر خوراکی در ایران  ۲درصد اس��ت ،گفت:
کاال کارت یا کوپن الکترونیک پیش��نهاد وزیر
تعاون به دولت بوده اس��ت .ای��ن کارت البته
برای  ۱۰میلیون نفر صادر
ش��ده و س��الی  ۳تا  ۴بار
شارژ میش��ود .به گزارش
تس��نیم ،احم��د می��دری
گفت :طی طرح��ی که از
ط��رف وزارتخانه به معاون
اول رئیسجمهور ارس��ال ش��ده ب��زودی کاال
کارت جه��ت تامین کاالی اساس��ی مردم به
آنها داده میش��ود .وی اف��زود :وزیر تعاون در
طرحی پیشنهاد کاال کارت یا کوپن الکترونیکی
را برای معاون اول رئیسجمهور ارس��ال کرد؛
خوش��بختانه در طول  4س��ال گذشته برای
مددجویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم
و این کاال کارت به آنها اختصاص داده ش��ده
بود .ما در وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
ای��ن آمادگی را داریم ک��ه این کاال کارت را به
تمام اقش��ار جامعه بدهیم .می��دری افزود :در
 2-3هفته گذش��ته جلسات متعددی با بانک
مرکزی داش��تیم و قرار ش��د کارت یارانه به
کارت کاال تبدیل ش��ود .با اج��رای این طرح،
اف��راد با مراجعه به فروش��گاه کارت خود را در
دستگاه کارتخوان میکشند و سهمیه کاالیی
خود را که ش��امل کاالهای اساس��ی میشود
خری��داری میکنن��د .وی درباره شناس��ایی
خانوادههایی که کمت��ر از  700هزار تومان به
عن��وان رقم «فقر ملی» درآمد دارند ،گفت :در
بودجه سال  97حدود  800هزار خانوار را مورد
شناس��ایی قرار دادیم که زیر  700هزار تومان
در ماه درآمد دارند .ازاینرو پیش��نهاد دادهایم
تا دولت بس��تههای حمایت��ی مختلفی برای
آنها تدارک ببیند تا بتوانن��د درآمد خود را به
حداقل  700هزار تومان در ماه برس��انند .وی
در پاس��خ به اینکه برنامه شما برای گرانیها

چیس��ت ،چرا ک��ه در حال حاضر ب��ا افزایش
 55درصدی قیمت تخممرغ و سایر اقالم یک
خانواده برای هزینهها صبحانه ،ناهار و شام خود
باید دستکم  200هزار تومان کنار بگذارد اما
ش��ما صحبت از پرداخت
تنه��ا  700ه��زار توم��ان
میکنید ،گفت :سیاس��ت
دولت این نیس��ت که افراد
ب��ا دریافت کم��ک نقدی
وارد بازار کار نش��وند ،بلکه
میخواهیم زمینهای را فراهم کنیم که دنبال
کار بروند تا خودش��ان هزینهه��ای زندگی را
تامین کنند .معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکالت سیستم
توزیع ارز کش��ور پرداخت و گفت :مشکل این
است که بانک اطالعاتی جامعی از افراد متقاضی
دریافت ارز دولتی وجود ندارد .این در شرایطی
است که وزارت تعاون ،سیستمی را برای خود
ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد
براحتی میتوانیم به اطالعات آنها دسترس��ی
پیدا کنی��م .وی با بیان این ک��ه توزیع «کاال
کارت» یا کوپن الکترونیک بین مردم پیشنهاد
ربیعی به دولت بوده اس��ت ،گفت :این کارت
البته برای  10میلیون نفر صادر ش��ده و سالی
 3تا  4بار ش��ارژ میشود تا آنها اقالم خوراکی
مثل لبنیات و ...را تهیه کنند .وزارت رفاه آماده
اس��ت تا کاال کارت را برای کل کشور اجرایی
کند .میدری گفت :در ماجرای فسادهای اخیر
در موض��وع ارز و رانتهای��ی که به وجود آمد
به وضوع شاهد سهلانگاری برخی دستگاهها
بودی��م .وی با بیان اینکه یک��ی از دغدغههای
دولت بحث معیش��ت مردم است ،گفت :یکی
از پیش��نهادهای ما در اینباره پرداخت کارانه
اس��ت .در واقع فرد به ازای ورود به طرحهایی
همچ��ون کارورزی و ...کارانه دریافت میکند.
یعنی عالوه بر اینکه در جایی مش��غول به کار
میشود میتواند درآمدی هم داشته باشد.

خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:

خرید و فروش خودروی خارجی متوقف شد
رئی��س اتحادی��ه دارن��دگان نمایش��گاه و
فروش��ندگان خ��ودرو گفت :اگر چ��ه واردات
خودرو به کشور متوقف ش��ده اما تقاضا برای
خرید خودروی خارجی به دلیل گرانی تقریبا
ب��ه صفر رس��یده اس��ت .س��عید مؤتمنی در
گفتوگو با ف��ارس درباره
تقاض��ا ب��رای خودروهای
خارجی در بازار گفت :بعد
از اینک��ه نهادهای نظارتی،
بازرسیها را تشدید کردند،
قیمت خودروهای خارجی
نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافت .رئیس
اتحادیه دارندگان نمایش��گاه و فروش��ندگان
خودرو افزود :اگر چه واردات خودرو به کش��ور
متوقف ش��ده اما به دلیل گرانی ،تقاضا برای
خرید خودروی خارجی وجود ندارد ،در حالی
که خودرو به اندازه کافی در بازار موجود است.
مؤتمنی بیان داشت :خرید و فروش خودروی

خارجی به دلیل گرانی ،تقریبا به صفر رسیده
اس��ت .رئیس اتحادیه دارندگان نمایش��گاهها
و فروش��ندگان خودرو اظهار داشت :به عنوان
مثال قیمت خودروی س��انتافه حدود یک ماه
پیش به  600میلیون تومان رس��یده بود اما
ب��ا کاهش قیم��ت دالر در
روزهای اخی��ر قیمت این
خ��ودرو اکنون ب��ه حدود
 480ت��ا  500میلی��ون
تومان کاهش یافته اس��ت.
وی اظهار داش��ت :قیمت
خودروی س��انتافه سال گذش��ته حدود 220
میلیون تومان بود .رئی��س اتحادیه دارندگان
نمایش��گاه و فروشندگان خودرو اظهار داشت:
در شرایطی که همقیمت خودروهای داخلی
افزایش و هم قدرت خرید مردم کاهش یافته
است ،بنابراین با پولی که در اختیار دارند ،بیشتر
اقدام به خرید خودروهای داخلی میکنند.

ین ژاپن

854

-28

ریالعربستان

2539

-81

یوآن چین

1390

-47

لیرترکیه

1835

-96

دینار کویت

31530

-1017

دینار عراق

7/8

0/3

دالر کانادا

7313

-244

روبل روسیه

149

-6

روپیه هند

138

-5

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3300000

-35000

طرح جدید

3450000

-220000

نیم سکه

1726000

-47000

ربع سکه

882000

-40000

سکه

سکه گرمي

501000

-

هر مثقال طال

1177000

-38000

یک گرم طالی  18عیار

271040

-9000

یک گرم طالی  24عیار

361380

-12000

هر اونس طال

( 1210/33دالر)

-3/25

هر اونس نقره

( 15/35دالر)

-0/08

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/47

0/82

برنت درياي شمال

73/98

0/62

اوپک

71/61

-

بورس
بورس تهران
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