صفحه آخر

وطن امروز شماره 2511

آبوهوا

سهشنبه  23مرداد 1397
ابوموسی

40 / 32

زنجان

34 / 18

اراک

37 / 20

ساری

29 / 23

اردبیل

19 / 12

سمنان

39 / 27

ارومیه

31 / 16

سنندج

41 / 19

اصفهان

37 / 20

شهرکرد

34 / 11

اهواز

46 / 29

شیراز

39 / 20

ایالم

36 / 20

قزوین

37 / 18

بجنورد

31 / 21

قم

41 / 24

کرج

36 / 23

بوشهر

36 / 30

کرمان

35 / 21

غروب آفتاب19:55 :

بیرجند

اذان مغرب20:14 :

نیمهشب شرعی00:23 :

33 / 20

کرمانشاه 41 / 19

تبریز

اذان صبح فردا4:51 :

طلوع آفتاب:

33 / 20

گرگان

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول :محمد آخوندی سردبير :رضا شكيبايي

قاب روز

عکس :ایرنا

اصفهان ـ رصد بارش شهابی در کویر مصر

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر
كوچه سعيد ،پالك 9

(عج)

روابط عمومي 66413792 :تحريريه66413783 :
نمابر 66414137 :پيامگير66413942 :
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:
پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
چاپ :شركت رواقروشن مهر

بندرعباس 40 / 32

افق تهران
اذان ظهر13:09 :

6:23

كالم نور
بار خدایا! به تو پناه میبریم ...از اینکه به
یاری ستمگری برخیزیم یا ستمکشیدهای
را تنها گذاریم یا آهنگ چیزی کنیم که ما
را در آن حقی نیست یا از روی بیدانشی
در دانش به سخن پردازیم.
امام سجاد

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار:

رانتخواران از شفافیت بورس
احساس خطر میکنند

رئیس کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق
به��ادار گفت کاالهایی که در ب��ورس کاال ارائه و
دادوستد میش��وند ،دارای استاندارد هستند و از
ای��ن رو بهترین مکان برای ثباتبخش��ی به بازار
کاالی کش��ور بورس اس��ت که فعاالن صنایع و
مس��ووالن میتوانند با همفکری و تبادل نظر در
نشس��تهای مشترک ،بهترین ش��یوهها را برای
مبادله محصوالت در بورس انتخاب کنند .غالمرضا
مصباحیمقدم در گفتوگو با میزان ضمن تاکید
بر اینکه شفافیت حداکثری از مزیتهایی اصلی
ب��ورس اس��ت در حالی که بازاره��ای دیگر فاقد
آن هس��تند ،بیان ک��رد :معاملهکنندگان بورس
کاال همگی مش��خص هس��تند و اطالعاتشان
ثبت میش��ود ،لذا پیگی��ری و رهگیری هر یک
از معام�لات براحتی قابل انجام اس��ت ،بنابراین
شفافیت ،احس��اس خطر را در رانتخواران ایجاد
میکند .وی در ادامه افزود :اگر این ش��فافیت در
همه داد و س��تدهای کش��ور اعم از خصوصی و
دولتی اتفاق بیفتد ،میتوان امید داش��ت جلوی
ویژهخواری و فساد تا حد قابل توجهی گرفته شود،
چرا که با شناسایی ویژهخواران و اعالم اسامی آنها
به نهادهای نظارتی و مسوول ،هزینه منفعتطلبی
آنقدر باال میرود که افراد دیگر براحتی به سمت
فساد نمیروند .رئیس کمیته فقهی سازمان بورس
و اوراق بهادار تصریح کرد :بررس��ی افرادی که با
بورس کاال مخالفت میکنند نشان میدهد آنها
خیلی با شفافیت حداکثری میانه خوبی ندارند و
این موضوع طی چند سال اخیر و تالش برخیها
در حوزه پتروش��یمی مشاهده شد ،البته دولت و
مجلس بخوبی مقاب��ل افرادی که به جای منافع
ملی به فکر منافع شخصی خود بودند ایستادند.
مصباحیمقدم در پایان خاطرنش��ان کرد :امکان
تنظیم و مدیریت بازارها به جز در بستری شفاف
که عرضه و تقاضا و بازیگران قابل رصد باش��ند،
میسر نیس��ت؛ همچنین کاالهایی که در بورس
کاال ارائه و داد و س��تد میشوند ،دارای استاندارد
هستند و از این رو بهترین مکان برای ثباتبخشی
به بازار کاالی کشور بورس است که فعاالن صنایع
و مس��ووالن میتوانند با همفک��ری و تبادل نظر
در نشستهای مشترک ،بهترین شیوهها را برای
مبادله محصوالت در بورس انتخاب کنند.
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دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

خرمآباد

43 / 21

همدان

37 / 18

رشت

25 / 20

یاسوج

38 / 20

زاهدان

35 / 21

یزد

36 / 23

ارز

تقویم امروز

خبر

تهران

38 / 26

مشهد

35 / 21

بازار

(ع)

■■اعالم استقالل بحرين از ايران 1350-ش
■■تول�د «علي حاتم�ی»؛ فیلمس�از فقید
سینمای ایران1323 -ش
■■درگذش�ت «برتول�ت برش�ت» ش�اعر و
نويسنده برجسته آلماني1956-م
■■تولد «لئوناردو داوينچي» نقاش ،هنرمند و
مبتكر نامدار ايتاليايي1452-م
■■تسليم ژاپن در برابر متفقين و پايان جنگ
دوم جهاني در آسيا1945 -م
■■افتت�اح تونل مع�روف «مون بلان» بين
ايتاليا و فرانسه1963 -م

29 / 25

طال

گزارش

کارشناسان در گفتوگو با «وطن امروز» جزئیات نقش سیاستگذاریهای
اشتباه را در التهاب بازار سکه و ارز تشریح کردند

«خطای بزرگ» دولت

آلبرت بغزیان :فرمایشات رهبری فصلالخطاب است و در بازار کارساز خواهد بود
گ�روه اقتص�ادی :کارشناس��ان با تاکی��د بر لزوم
استفاده تیم اقتصادی دولت از بیانات مقام معظم
رهبری اعالم کردند بیتدبیریهای دولت بیش از
تحریمها در التهابات بازار ارز نقش داش��ت ه است.
به گزارش «وطنامروز» ،رهبر انقالب روز گذشته
عرضهکنن��دگان ارز و بیتدبیریها را عامل اصلی
تالطمهای بازار سکه و ارز دانستند و تاکید کردند
وقت��ی قیمت ریال ای��ن جور پایی��ن میآید آن
کارمند روزمزد اس��ت که برایش چیزی نمیماند.
ایشان در ادامه از خطای بزرگ توزیعکنندگان ارز
(دولتی) و رانت به وجود آمده انتقاد کردند .آلبرت
بغزیان ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره بیانات
رهبر معظم انقالب درباره بازار ارز به «وطنامروز»
گف��ت :فرمایش��ات ایش��ان
نشان میدهد تمرکز رهبری
روی ب��ازار و در نهایت بهبود
معیش��ت مردم است .ایشان
بدرستی معتقدند بازار باید به
تعادل برسد و تا بازار به ثبات
نرسد به اهداف نمیرسیم .وی افزود :وزارت اقتصاد
و بانک مرکزی با ناتوانی ،بیتدبیری و ناکارآمدی
خود باعث ش��دند اقتصاد کشور به این روز برسد.
حال این سوال به وجود میآید که چرا مسووالن
دولتی با مردم درباره شرایط بازار صحبتی نکردند؟
چرا تی��م اقتصادی دولت زودتر برای مش��کالت
اقتصادی تدبیری نیندیشید؟ نگرانی رهبری بابت
معیشت مردم است ،چرا که عدهای توانستند در
ای��ن بازار متالطم پولهایی ب��ه جیب بزنند و در
مقابل بخش زیادی از جامعه زیان کردند .بغزیان
با اش��اره به اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری
در راستای کنترل بازار بوده ،گفت :به علت اینکه
اظهارات ایشان فصلالخطاب است ،کارساز خواهد
ب��ود .البته با توج��ه به انفع��ال و بیتدبیریهای
دول��ت ،نهادهای نظارتی و قضایی باید برخورد با
رانتخواران و مخالن بازار ارز را زودتر از اینها آغاز
میکردند .به عبارت بهتر باید قبل از اینکه بازار به
التهاب میرسید با رانتخواریها و متخلفان بازار
برخورد میش��د تا تاثیر آن زودتر دیده میش��د.
وی با تاکید بر اش��تباه بودن سیاستهای جدید
ارزی گفت :بهترین راهکار برای س��اماندهی بازار
ارز ،عرضه ارز با نظارت دقیق اس��ت .بنده به بازار
ثانویه اعتقادی ندارم ،چرا که اگر واقعا چنین بازاری
وجود دارد میتواند با عرضه آن در بازار به التهابات
کنونی پایان دهد .بازار ثانویه فقط اجازه چند روز
یا هفته اس��تراحت به دولت میدهد اما میتواند
در میانمدت و بلندمدت به زیان بازار باش��د و در
نهایت بازار را متشنج کند.بغزیان گفت :یک اتفاق
بسیار بد این بود که شایعات زودتر از اخبار به مردم
میرس��ید و با عینیت یافتن آن ش��ایعات اعتماد
به شایعهس��ازان بیشتر ش��د .با توجه به عملکرد
ضعیف بانک مرک��زی و دولت ،اعتماد عمومی به
بانک مرکزی رنگ باخته اس��ت و بازگش��ت این
اعتماد سخت خواهد بود .وی افزود :مردم قربانی
سیاستهایی ش��دند که این سیاستها از کانال
بیتدبیری مسؤوالن اجرایی شده بود .رشد قیمت
سکه و ارز در بازار طی یکی ،دو ماه گذشته کامال
اعتماد را از مسؤوالن سلب کرد .همین بیاعتمادی
موجب شد مردم پول خود را تبدیل به کاالهای با
ارزش مثل ارز و س��که کنند .این خریدها از روی

عضو اتحادیه طال و جواهر تهران:

 ۶هزار واحدطالفروشی وطالسازیتعطیلشدند
عضو اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :طی 2
سال اخیر  ۶هزار واحد طالفروشی و طالسازی
تعطیل شدند .احمد وفادار در گفتوگو با فارس،
درباره وضعیت بازار طال اظهار داش��ت :س��ال
گذشته در تهران حدود  ۱۳۰۰واحد طالفروشی
و کارگاه طالسازی تعطیل
شدند که هر کدام  ۲۰تا ۳۰
کارگر داشتند .در کل کشور
نیز طی  2سال اخیر حدود
 ۶هزار واحد طالس��ازی و
طالفروش��ی تعطیل شدند
که بیشتر آنها در اس��تان اصفهان بو دهاند .این
عضو اتحادیه درباره عل��ت تعطیلی واحدهای
طالفروش��ی گفت :رکود بیس��ابقه ،مالیات بر
ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم از جمله
این دالیل است .یک فرد اگر  3بار طالی خود را
بخرد و بفروشد ،مثل این است که دیگر طالیی
ندارد .اکنون  ۹درص��د مالیات ارزش افزوده به
عالوه  ۷درصد سود مغازهدار به عالوه  ۲۵درصد
اجرت ساخت دریافت میشود .وی بیان میکند:
رکود عجیبی ظرف  1/5س��ال گذشته در بازار
حاکم شده که در  ۶۰سال اخیر بیسابقه است،
متاس��فانه خریدار نیست و بدلیجات جای طال
را گرفته اس��ت .وفادار ادام��ه میدهد :مالیات

هر س��ال  ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش یافته است.
آماری از میزان مالیات صنف طالفروشان نداریم
اما برآوردها نش��ان میدهد از س��ال  ۹۴به بعد
حدود  ۵۰درصد مالیات عملکرد مشاغل افزایش
دارد .عضو اتحادیه طال و جواهر در پاسخ به این
سوال که چقدر طالفروشان
فرار مالیات��ی دارند ،گفت:
طالفروشان نمیتوانند فرار
مالیاتی داشته باشند .باید به
دفاتر مودی (مالیاتدهنده)
اعتماد شود .این فعال بازار
طال درباره اینکه مالیاتستانی در دنیا بر اساس
ابزارهای قدرتمند مثل حسابهای بانکی و تمام
اطالعات اقتصادی و دارایی افراد است تا بتوان
مالیات عادالنه طلب کرد ،یادآور ش��د :سازمان
مالیاتی باید حسابهای بانکی را داشته باشد و
به عدالت مالیات بگیرد .اعتمادی میان  2طرف
وجود ندارد و دفاتر پذیرفته نمیشوند و ممیزان
مالیاتی دلیل محکمهپس��ندی ب��رای افزایش
مالیات ارائه نمیکنند .وی افزود :برنامه زیرمیزی
ن مشکل مربوط به دولت
باید حل شود .نخستی 
و س��ازمان مالیاتی است که نمیتواند بر اساس
مستندات مالیات بگیرد و از این ضعف ،عدهای
سوءاستفادهمیکنند.

اجبار بوده اس��ت ،چرا که با نوسانات شدید ارزش
پول ملی کاهش یافت .بغزیان با اشاره به اظهارات
مسؤوالن درباره گرانیهای اخیر گفت :استفاده از
واژههایی مثل جو روان��ی و حباب را قبول ندارم،
چ��را که در صورت واقعیت داش��تن حباب و جو
روانی ،باید علت آن نیز بیان ش��ود .التهابات اخیر
به علت تزریق نکردن ارز به بازار و افزایش یک باره
آن و رش��د عجیب قیمتهای وارد شده به وجود
آم��د .وی اضافه کرد :بانک مرکزی قصد داش��ت
راه رفتن کب��ک را یاد بگیرد اما راه رفتن خودش
هم یادش رفت! بازار ثانویه و ارزهای رانتی بازار را
بیش از پیش متشنج کرد و اگر ادامه یابد التهاب
بیشتر هم رخ خواهد داد .وی در باره مشکل بزرگ
آمارهای اقتص��ادی در دولت
روحان��ی گفت :بانک مرکزی
و و وزارت اقتص��اد واقعیتها
را کتمان میکنند و به همین
علت التهابات بیشتر میشود.
مردم با پوست و گوشت خود
گرانیها را حس کردهاند اما بانک مرکزی نرخ تورم
را  10درصد اعالم میکند .با تغییر سال پایه و نرخ
پای��ه براحتی میتوان نرخ تورم را هماکنون حتی
کمتر از  10درصد اع�لام کرد اما آیا این واقعیت
دارد؟ همین رویکرد اش��تباه دولت و وارونه نشان
دادن واقعیات است که کشور را به این روز انداخته
و اعتماد مردم را از بین برده است.

هشدار رئیس انجمن دامپزشکان درباره افزایش فروش فرآوردههای لبنی سنتی

ابوالقاس��م حکیمیپور ،کارش��ناس مس��ائل
اقتص��ادی در گفتوگ��و با «وطنام��روز» درباره
اظه��ارات دیروز آیتاهلل خامن��های رهبر انقالب
مبن��ی بر اینک��ه توزیعکنندگان مش��کل اصلی
گران��ی دالر و ط�لا بودند ،گفت :قبل از ایش��ان
بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد هم درباره
سیاس��تهای بانک مرکزی تذکر داده بودند .وی
افزود :پشتوانه پول ملی یک کشور طالست؛ این
امری اثبات ش��ده اس��ت اما آقای سیف  60تن
طال را پیش فروش کرد ،این یعنی آتش به جان
پش��توانه پول ملی انداختن .این استاد دانشگاه
تصریح کرد :بانک مرک��زی در زمان پیشفروش
س��که هیچ صحبتی از محدودی��ت عرضه نکرد
اما پس از اینکه مردم پ��ول خود را وارد این بازار
کردند به یک باره کسانی را که تعداد زیادی سکه
خریده بودند مفسد اعالم کردند؛ سوال اینجاست
که آیا خریدار مفس��د است؟ چرا ضابطهای برای
خرید س��که مشخص نشد؟ حکیمیپور با انتقاد
از سیاستهای اقتصادی دولت اظهار داشت :اگر
فسادی هم هست باید متوجه بانک مرکزی شود،
بسیاری از مدیران این بانک آلوده به فساد هستند،
فس��اد در بدنه دولت رفت ه است؛ اینکه چند دالل
دستگیر شوند هیچ کمکی به مشکالت اقتصادی
کشور نمیکند ،باید با کس��ی که این بسترها را
ایجاد کرده برخورد جدی کرد ،نمونه آن هم کسی
بود که بدون هیچ پشتوانه علمی معاون ارزی بانک
مرکزی ش��د .وی در ادامه اظهار داشت :دورانی را
پش��ت سر گذاش��تیم که در آن رئیس کل بانک
مرکزی بله قربانگوی دولت بود ،یعنی این بانک را
از سیاستگذار حوزه پولی به یک صندوق بزرگ
برای مخارج دولت تبدیل کرد.

از  100س��ال است نسل در نسل در این شغل
فعالیت دارند و کار آنها بر اس��اس اصول است
اما رش��د قارچگونه آن در هر کوچه و خیابانی
نش��ان میدهد سود هنگفتی در این کار است
که افراد سوءاس��تفادهگر را به س��مت و سوی
این ش��غل سوق میدهد .به گفته وی با توجه
به فقدان نظارت بر عرضه لبنیات غیربهداشتی
و فلهای به افراد توصیه میش��ود همانگونه که
افراد بیهوی��ت را به منزل
خود راه نمیدهند ،از خرید
این محصوالت نیز اجتناب
کنن��د .محبی با اش��اره به
دالی��ل گرایش م��ردم به
استفاده از لبنیات سنتی و
بیکیفیت اظهار کرد :در  5تا  6س��ال اخیر با
مطرح کردن اظهار نظر غیرکارشناسی مبنی بر
اس��تفاده از پالم در لبنیات پاستوریزه از سوی
وزیر بهداشت موجی منفی در کشور به وجود
آمد که درنهایت موجب شد بسیاری از افراد به
سمت و سوی مصرف لبنیات فله گرایش پیدا
کنند و این درحالی است که در آن بازه زمانی با
مجوز دولت به ماست و بستنی باالی  3/5و 5
درصد چربی پالم اضافه میشد .رئیس انجمن
جامعه دامپزشکان در پایان با بیان اینکه سازمان
دامپزشکی تنها مسؤول نظارت بر فرآوردههای
خام اس��ت ،تصری��ح کرد :این مس��اله یکی از
خألهای قانونی پیش رو اس��ت ،چرا که وزارت
بهداش��ت به دلیل درگیریهای متعدد چشم
خود را بس��ته اس��ت ،در حالی که میداند چه
اتفاقی در حال رخ دادن است.

■■پیشف�روش  60ت�ن طلا چوب ح�راج به
پشتوانه پول ملی است

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

10600

200

یورو

11602

93

پوند

13008

128

درهم امارات

2776

30

ین ژاپن

924

15

ریالعربستان

2715

23

یوآن چین

1485

10

لیرترکیه

1493

-91

دینار کویت

33635

267

دینار عراق

8/4

1

دالر کانادا

7755

74

روبل روسیه

149

1

روپیه هند

145

-1

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

3456000

40000

طرح جدید

3736000

32000

نیم سکه

1806000

30000

ربع سکه

922000

1000

سکه گرمي

511000

-

هر مثقال طال

1270000

4000

یک گرم طالی  18عیار

293890

1380

یک گرم طالی  24عیار

391850

1840

هر اونس طال

(1204/83دالر)

-6/58

هر اونس نقره

(15/25دالر)

-0/06

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

67/55

-0/23

نفت
برنت درياي شمال

72/81

-0/16

اوپک

72/03

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

128522/7

-1/06

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6382/4

-1/82

شاخص  50شركتبرتر

5600/1

-1/24

شاخص بازار اول

93794/6

-0/98

شاخص بازار دوم

260214/0

-1/20

شاخصصنعت

117576/7

-1/24

شاخص بورس

لبنیات

مردم از خرید لبنیات غیر بهداشتی اجتناب کنند

یک مقام مسؤول گفت :اگرچه فروشندگان
لبنیات س��نتی ادعایی مبنی بر ارگانیک بودن
آن دارند اما این موضوع به هیچ عنوان صحت
ندارد .پیام محبی ،رئیس انجمن دامپزش��کان
ایران در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان،
با انتقاد از رش��د قارچگون��ه مغازههای لبنیات
سنتی در کش��ور اظهار کرد :با توجه به فقدان
نظارت بر لبنیات سنتی با اطمینان میگویم که
کیفیت و بهداشت غیرقابل
تایید و بیماریهای غیرقابل
تش��خیص در این لبنیات
غیر بهداش��تی وجود دارد.
ب��ه گفت��ه وی ،ش��یرهای
دارای ب��ار میکروب��ی باال،
آنتیبیوتیک ،فلزات سنگین و سایر افزودنیها
توسط یکسری دالل جمعآوری شده و بدون
هی��چ نظارت��ی در مغازههای لبنیات س��نتی
ب��ه فروش میرس��د و این درحالی اس��ت که
فروش��ندگان لبنیات س��نتی ادعایی مبنی بر
ارگانیک بودن آن دارند که این موضوع به هیچ
عنوان صحت ندارد .محبی با اشاره به اینکه به
کار بردن لبنیات سنتی تنها برای فریب مشتری
است ،بیان کرد :از رئیس اتحادیه فروشندگان
لبنیات سنتی باید پرسید مبنای سنتی بودن
چیس��ت؟ چرا که س��نت از تاریخ میآید و در
کجای تاریخ کلمه لبنیات س��نتی اس��تفاده
شده است .این مقام مس��ؤول در توصیهای به
افراد گفت :به خانوارها توصیه میشود به هیچ
عنوان از لبنیات غیربهداشتی استفاده نکنند ،هر
چند در این صنوف افرادی هس��تند که بیش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
نقائن
سيما 

8365

ح.موتورسازانتراكتورسازي

1365

9/46

ن قائن
ح .سيما 

6374

7/78

نفتسپاهان

20435

5

يآبادان
پتروشيم 

2773

5

5914

4/99

فيبر ايران
س خزر
پار 
ع آذرآب
صناي 
گروهصنعتيسپاهان

بيشترينكاهش

18/42

10367

4/98

2024

4/98

2446

4/98

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .الكتريك خودرو شرق

590

-9/92

ح .پارسسويچ

2054

-4/73

آلومراد

5416

-4/65

الكتريك خودرو شرق

1895

-4/44

ن ايران
كارت 

6394

-4/37

فرآوردههاينسوزآذر

1368

گروه دارويي بركت

-4/27

1168

-4/26

2126

-4/19

1430

-4/09

فنرسازيخاور
يمليايران
سرمايهگذار 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25313

-

نیکی ژاپن

21884

-441

بورسشانگهای

2784

-9

بورساسترالیا

6341/3

-25/5

