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اخبار

رشد  35/5درصدی شاخص
بورس از ابتدای امسال

شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون
ب��ا  35/5درصد افزایش مواجه بوده اس��ت .به
گزارش تسنیم ،در هفتهای که گذشت حجم
معامالت در بورس اوراق بهادار  8132میلیون
س��هم و ارزش آن  23314میلیارد ریال بوده
که حجم و ارزش معامالت به ترتیب  38و 47
درصد کاهش داشته است .این در حالی است
که ارزش بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان
معامالت این هفته به عدد  4985760میلیارد
ریال رسید که  0/8درصد کاهش داشته است.
ضمن اینکه در این مدت صنعت فلزات اساسی
بیش��ترین ارزش معامالت را با  35/5درصد و
بیش��ترین حجم معامالت را با  23/6درصد به
خود اختص��اص دادهاند .همچنین در یک ماه
گذشته صنعت استخراج نفت ،گاز و خدمات
جنبی جز اکتش��اف با بازده��ی  82درصدی،
در صدر صنایع بورس��ی قرار گرفت و صنعت
انبوهس��ازی ،امالک و مس��تغالت نی��ز با افت
 6/9درصدی بیش��ترین اف��ت را تجربه کرد.
ای��ن گ��زارش میافزاید :ش��اخص کل بورس
اوراق بهادار تهران هم در پایان معامالت هفته
گذش��ته به ع��دد  130477واحد رس��ید که
 1045واحد کاهش داش��ته اس��ت .از ابتدای
امسال تاکنون نیز شاخص کل بورس با 35/5
درصد افزایش و ش��اخص کل هموزن با 10/8
درصد افزایش مواجه بوده است.

فوالدیها به کرباسیان نامه نوشتند

ش��رکتهای فوالدی در اعت��راض به ادامه
سیاس��ت ارزانفروش��ی محصوالت فوالدی و
معدنی در بازار رس��می کاال ،در نامهای به وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،خواس��تار پاسخگویی
نس��بت به سودرس��انی به دالالن ش��دند .به
گزارش مهر ،با ادامه سیاس��ت ارزانفروش��ی
محص��والت فوالدی و معدنی در بازار رس��می
کاال ،س��هامداران این شرکتها در دومین نامه
سرگش��اده خود این بار وزی��ر اقتصاد و رئیس
شورای عالی بورس را خطاب قرار دادهاند .آنها
در نام��ه خود به وزیر اقتص��اد ،از عدم واکنش
و بیاعتنایی اس��حاق جهانگی��ری معاون اول
رئیسجمهور و رئیس س��تاد اقتصاد مقاومتی
به درخواست رسیدگی به ماجرای قیمتگذاری
دستوری محصوالت فوالدی در بازار رسمی کاال
انتقاد کردند.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

سکه

گزارش

«وطن امروز» از مشکالت ایرالینها و مسافران ناوگان هوایی گزارش میدهد

نرخ بلیت هواپیما روی هوا!

اس�داهلل خسروی :با افزایش نرخ ارز ،قیمت بلیت
هواپیم��ا از  70تا بیش از  100درصد گران ش��د
و این گرانی مش��کالتی را بر س��ر راه ایرالینها و
مردم گذاش��ت .افزایش نرخ بلیت هواپیما در پی
رش��د ن��رخ ارز موجب خروج بخش عم��دهای از
مس��افران هوایی از ناوگان هواپیمایی ش��ده و در
این شرایط کاهش میزان تقاضا برای مسافرتهای
هوایی مشکالت ایرالینها را دوچندان کرده است.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،افزایش نرخ ارز موجب
ش��ده نرخ بلیت هواپیما بشدت افزایش یابد .این
در حالی اس��ت که برخی معتقدند کمرنگ شدن
نظارتها بر عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری و
نیز کمتوجهی به مالک تعیین نرخ بلیت هواپیما
باعث گران ش��دن بیضابطه نرخها در این بخش
شده اس��ت .از طرفی شرکتهای هواپیمایی نیز
میگویند افزایش نرخ ارز تاثیر منفی مستقیم بر
وضعیت ناوگان هوایی داش��ته و هرگونه افزایش
قیمت بلی��ت متناس��ب با
افزای��ش هزینهه��ا و تغییر
نرخ ارز بوده اس��ت .علیرضا
منظری ،کارشناس و مشاور
سابق برنامهریزی اقتصادی
سازمان هواپیمایی کشوری
در گفتوگو با «وط��ن امروز» درباره گرانی بلیت
هواپیما گفت :تا زمانی که تصمیمات خلقالساعه
بدون در نظر گرفتن تبعات منفی آن گرفته شود،
باید منتظر روزهای ناخوش در اقتصاد کشور بود.
وی ب��ا بیان اینکه وقتی ارز  4200تومانی به یک
باره ب��ه حدود  11هزار تومان رس��ید باید انتظار
داش��ت که هزینه ایرالینها نیز افزایشیابد ،ادامه
داد :این گرانی موجب میشود استفادهکنندگان از
ناوگان هواپیمایی فقط به درصدی از افراد جامعه
محدود ش��وند .این کارشناس هواپیمایی افزود :از
آنجا که روز به روز ارزش پول ملی کاهش مییابد و
قدرت خرید مردم افت میکند ،نباید انتظار داشت
حتی دهکهای باالی درآمدی نیز از ناوگان هوایی
استفاده کنند و این شرایط مشکالت شرکتهای
هواپیمایی را دوچندان میکند.
■■ نظارت بر حوزه نرخ مطلوب نیست

عضو کمیس��یون عمران مجلس بر ضرورت
بررسی مالک تعیین نرخ بلیت هواپیما از سوی
دس��تگاههای نظارتی تاکید کرد و گفت سرعت
نظارتها و س��رعت تاثیرپذیری آن در تخلفات
مطلوب نیست .سیدحس��ین افضلی با اشاره به
عملک��رد ایرالینها در ماههای اخی��ر ،گفت :با
توجه به تورمی که در بخشهای مختلف وجود
دارد ،ثبات نرخ بلیت غیرممکن بوده اما افزایش
بیضابط��ه آن نیز قابل پذیرش نیس��ت .وی با
بیان اینکه اگر نظارت دقیق و حساب شدهای بر
عملکرد ایرالینها نباشد عمال بهانهای به دست
برخی برای افزایش بیرویه قیمت بلیت میدهد،
افزود :ش��رکتهای هواپیمایی باید تعادلی بین
عرض��ه و تقاضا ایجاد کنند ،زی��را اگر قیمتها
بیش از اندازه افزایش یابد به طور حتم بسیاری
از مسافران نسبت به جابهجایی با هواپیما مردد
خواهند ش��د .نماینده م��ردم در مجلس دهم با
تاکید بر اینکه با افزایش قیمت بخش عمدهای
از تقاضا از دس��ت میرود ،تصریح کرد :دستگاه
نظارت��ی باید با بررس��ی م�لاک قیمتگذاری
ایرالینها روند افزایش قیمت آنها را بررسی کند.
وی ادامه داد :به طور حتم در بررس��ی نرخ بلیت
هواپیما باید انتظارات شرکتهای هواپیمایی و

سود آنها برای تعیین قیمتی معقول به عنوان پایه
مد نظر قرار گیرد .بخش دیگر اثرگذار در حوزه
قیمت بلیت به بازار مربوط میش��ود و اگر بازار
کشش این نرخها را داشته باشد به طور حتم آن
را متعادل خواهد کرد .نماینده مردم در مجلس
دهم در پاسخ به این سوال که نوسانات ارزی در
تعیین نرخ بلیت هواپیما چه تاثیری داشته است،
افزود :به دلیل اینکه بسیاری از تجهیزات ،قطعات
و اب��زاری که سیس��تم هواپیمایی نی��از دارد به
صورت ارزی تامین میشود قاعدتا نرخ ارز خیلی
در قیمتها تاثیرگذار است .افضلی با بیان اینکه
یکی از حوزههایی که تاثیرپذیری بسیاری از نرخ
ارز داشته بخش هواپیمایی است ،تصریح کرد :در
این راستا نیز سیستم نظارت دقیق باید با ارزیابی
میزان تاثیرپذی��ری از نرخ ارز ،م�لاک افزایش
قیمت بلیت از س��وی شرکتهای هواپیمایی را
اس��تخراج کند .وی با تاکی��د بر اینکه قیمتها
در ح��وزه بلیت هواپیما باید
بر اس��اس ن��رخ ارز دریافتی
تعیین ش��ود ،گفت :اگر ارز
ش��ناور مبنا و مالک تعیین
نرخ بلیت باشد در حالی که
ارز دولتی ارائه میشود ،باید
دستگاه نظارتی قوی و پای کار بوده و مالکها را
برای تعیین نرخ بلیت بررسی کند .نماینده مردم
در مجلس دهم با بیان اینکه س��رعت نظارتها
و س��رعت تاثیرپذی��ری آن در تخلفات مطلوب
نیست ،گفت :مشکالت باید سریع ارزیابی شود
و نتیجه آن نیز بس��رعت در بازار و کف جامعه و
قیمتگذاریها مشهود شود.

■■گرانی بلیت ،سازمان هواپیمایی را به مجلس
کشاند

همچنینسخنگویکمیسیونعمرانمجلس
از عملکرد ایرالینها انتق��اد کرد و گفت :گرانی
بلیت هواپیما و همچنین مشکالتی که پروازهای
چارتری ایجاد کرده پای سازمان هواپیمایی را به
مجلس باز کرد .صدیف بدری در گفتوگو با خانه
ملت ،با انتقاد از عملکرد شرکتهای هواپیمایی،
گفت :اخیرا ایرالینها عملکرد و وضعیت مناسبی
نداش��ته و هر روز با افزایش نرخ بلیتها دغدغه
جدیدی برای مسافران ایجاد میکنند .وی با بیان
اینکه درباره افزایش بیضابطه نرخ بلیت هواپیما
با سازمان هواپیمایی رایزنی و مذاکره انجام شده
است ،افزود :کمیسیون عمران مجلس هفته جاری
میزبان وزارت راهوشهرسازی و سازمان هواپیمایی
برای پاسخگویی در رابطه با نرخ بلیت هواپیما
و همچنین عملکرد شرکتهای چارترکننده پرواز
است .بدری با تاکید بر اینکه  50درصد هزینههای
سازمان هواپیمایی مربوط به بلیت است که از این
می��زان  50درص��د به ص��ورت ارزی و مابقی به
صورت ریالی تامین میشود ،تصریح کرد :شاید
برخی نرخها متاثر از ش��رایط ارزی افزایش یافته
اما ضعف مدیریتی نیز در گرانیهای اخیر مشهود
است .نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه
نرخ بلیت در سفرهای داخلی باید مورد بازنگری
قرار گیرد ،گفت :سازمان هواپیمایی باید گزارشی
در این باره به کمیسیون عمران مجلس ارائه کند.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین موضوعی که مردم
را نگران کرده سفرهای چارتری است ،ادامه داد:
در مسیرهای پرتردد ش��رکتهای چارترکننده
قیمتها را چندبرابر کرده و گاهی با لغو یکباره
پرواز ،مسافران را متضرر میکنند.

در صحن علنی مجلس و با موافقت نمایندگان

طرح ممنوعیت واگذاری سکه اعالم وصول شد
عضو هیأترئیس��ه مجلس شورای اسالمی
طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی
را اع�لام وصول کرد .به گ��زارش فارس ،احمد
امیرآب��ادی پیش از پایان نشس��ت علنی دیروز
مجلس م��وارد اعالم وصول��ی را قرائت کرد .بر
این اساس ،طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه
به��ار آزادی اعالم وصول ش��د .همچنین طرح
ممنوعیت واگذاری س��که بهار آزادی دیروز در
حالی در مجلس ش��ورای اسالمی اعالم وصول
شد که قرار است امروز بیش از  ۲میلیون قطعه
سکه پیشفروش با سررسید  ۶ماهه ب ه مدت ۳
ماه در ش��عب بانک ملی عرضه شود .به گزارش
تس��نیم 2 ،میلیون و  600هزار قطعه س��که با
سررسید6ماهه پیشفروش
ش��ده که از این میزان 25
ه��زار قطع��ه ودیع��های و
مابقی پیشف��روش قطعی
ب��وده اس��ت .ب��ر اس��اس
برنامهریزیه��ا از  28مرداد
امسال عرضه س��کههای قطعی در شعب بانک
ملی آغاز ش��ده است .واگذاری سکههای قطعی
طی  3ماه شهریور ،مهر و آبان انجام خواهد شد.
بر همین اس��اس بانک مرکزی دیروز سکههای
مذک��ور را تحوی��ل بانک مل��ی داده تا عملیات
عرضه از امروز دوش��نبه در شعب این بانک آغاز
شود .س��کهها در همان ش��عبهای که عملیات
پیشخرید در آن انجام شده ،تحویل خواهد شد.

مراجعهکنندگان باید هنگام حضور در ش��عبه،
کارت ملی ب ه همراه اس��ناد پیشخرید سکه را
بههمراه داشته باشند .در طرح پیشفروش سکه
که از  1396/11/17آغاز ش��د و تا 1397/2/16
ادامه داش��ت در مجموع  7میلیون و  600هزار
قطعه سکه پیشفروش شد که از این تعداد ،یک
میلیون و  610هزار قطعه سکه در سررسیدهای
ی��ک و  3ماه��ه (مع��ادل بی��ش از  95درصد
تعهدات این  2سررس��ید) به متقاضیان تحویل
ش��ده است ،بر این اساس بانک مرکزی تاکنون
 790هزار قطعه س��که در سررسید یکماهه و
 820هزار قطعه س��که در سررسید 3ماهه به
خری��داران تحویل داده که تع��داد اندکی از آن
تاکن��ون باقی مانده اس��ت.
همچنین تحویل سکههای
در
پیشفروشش��ده
سررس��ید  6ماهه از تاریخ
 1397/5/17آغ��از ش��ده
است .در مجموع  2میلیون و
 580هزار قطعه س��که با سررس��ید 6ماهه تا
تاری��خ  1397/8/16تحویل خری��داران خواهد
شد .سکههای پیشخریدشده کسانی که تاکنون
برای دریاف��ت آنها به بانک مراجع��ه نکردهاند
نزد بانک ملی ایران محفوظ اس��ت و خریداران
میتوانند تا  3ماه پس از زمان سررسید به شعب
آن بان��ک مراجعه و با ارائه رس��ید پیشخرید،
سکههای خود را دریافت کنند.

بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

امکان حل بحرانهای فعلی وجود دارد
رئیس اتاق بازرگانی ای��ران گفت :در زمان
جنگ ما منابع کافی نداشتیم اما شاهد نابرابری
امروز در کشور نبودیم .احساس امنیت مردم در
آن زمان بیش��تر بود و بخش بزرگی از جامعه
در سیاس��تگذاری مشارکت داشتند .االن هم
با توجه به پتانسیلهای بالقوهای که در کشور
وج��ود دارد معتقدیم با تصمیم��ات بموقع و
صحیح امکان حل بحرانهای فعلی وجود دارد،
فقط روشها باید اصالح شود .به گزارش ایلنا،
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،
غالمرضا ش��افعی ،رئیس این ات��اق با انتقاد از
روند تصمیمگیری در کشور گفت :دولتمردان
و تصمیمگی��ران نبای��د از بخ��ش خصوصی
انتظار داشته باشند که تنها مجری تصمیمات
باش��د .در جاده یکطرفه نمیت��وان کار کرد.
تصمیمگی��ران باید در مقاب��ل تصمیماتی که
اتخاذ میکنند پاسخگو باشند .شافعی ادامه داد:
ما بارها گفتهایم که برای حل مشکالت کشور
باید روشها اصالح ش��ود .بیش از  3دهه است
که تصمیم صحیحی برای اقتصاد کشور گرفته
نشده و روند توسعه به تعویق افتاده است و در
برخی مواقع شاهد تعلل در این زمینه بودهایم.
حتی در برخی موارد شاهد تصمیمات معکوس
بودهایم که به ضرر کشور تمام شده است .وی
ادامه داد :بیش از  3دهه اس��ت دولتها بدون
اقدامات واقعی برای دستیابی به توسعه ژست
آن را میگیرند و سوءاستفاده بسیار گستردهای
از مفاهیم و واژههایی همچون خصوصیسازی،

تولی��د و حمای��ت از بخ��ش خصوصی ش��ده
اس��ت اما ما نهتنها به س��مت توسعه حرکت
نکردی��م ،بلکه موجبات عقبگ��رد را نیز فراهم
آوردهایم .ش��افعی تصریح کرد :از سوی دیگر
سالهاست سیاستهای دولت بر اخذ مالیات از
فعالیتهای تولیدی و مزدبگیران متمرکز شده
است .سیاست غلط مالیاتی موجب رشد بیش
از اندازه نقدینگی ش��ده است که نتوانسته این
حجم را به س��مت تولید هدایت کند .از طرفی
این سیاست غلط امروز بخوبی قابل لمس است.
شافعی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری
در زمینه مبارزه با فس��اد گف��ت :رهبر انقالب
همواره بر مبارزه با فساد تاکید داشتهاند .رانت
و فساد سرمایههای اجتماعی را از بین میبرد
و در نهایت منج��ر به فقر اجتماعی در جامعه
میش��ود .شافعی گفت :جس��توجوی راهکار
برای دور زدن تحریمها موجب رانت و فس��اد
در کشور میشود و نگرانیم دوباره این موضوع
تکرار ش��ود .نفسهای اقتصاد به شماره افتاده
اما با توجه به پتانس��یلهای بالق��وهای که در
کشور وجود دارد معتقدیم با تصمیمات بموقع
و صحیح امکان ح��ل بحرانهای فعلی وجود
دارد ،فق��ط روشها باید اصالح ش��ود .رئیس
اتاق بازرگانی افزود :بس��یاری از تصمیمگیران
امروز صالحیت ندارند .تصمیمگیریهای ارزی
بدون توجه به بخش خصوصی کش��ور موجب
شد خس��ارتهای زیادی بر آنها در این بخش
وارد شود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

10500

-

یورو

12042

226

پوند

13425

253

درهم امارات

2866

54

ین ژاپن

952

18

ریالعربستان

2810

52

یوآن چین

1530

29

لیرترکیه

1753

33

دینار کویت

34808

654

دینار عراق

8/6

0/1

دالر کانادا

8051

142

روبل روسیه

156

2

روپیه هند

150

2

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3401000

-42000

طرح جدید

3840000

36000

نیم سکه

1750000

-12000

ربع سکه

890000

-1000

سکه

سکه گرمي

490000

-11000

هر مثقال طال

1272000

9000

یک گرم طالی  18عیار

293550

2080

یک گرم طالی  24عیار

391080

2460

هر اونس طال

(1184/75دالر)

-

هر اونس نقره

(14/78دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

65/91

-

برنت درياي شمال

71/8

-

اوپک

69/47

-

نفت
وست تگزاس

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

134354/8

2/14

شاخص  30شركتبرتر

3593/9

1/19

شاخص  50شركتبرتر

5868/4

2/25

شاخص بازار اول

98196

2/26

شاخص بازار دوم

271329/4

1/94

شاخصصنعت

123340/5

2/32

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن تراكتورسازي
ح .موتورسازا 

1752

11/59

ع آذرآب
صناي 

2530

10/05

ن تراكتورسازيايران
موتورسازا 

3241

9/31

ن قائن
ح .سيما 

8989

6/64

نفتسپاهان

23883

6/02

ن طبس
گ نگي 
زغالسن 

4557

5

5292

5

3004

5

8301

5

الميران
مديريت صنعت شوينده ت.ص .بهشهر
بهپرداختملت

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .الكتريك خودرو شرق

567

-4/55

ح .پارسسويچ

1748

-4/32

يسينا
صنايعشيمياي 

5998

-4/23

سرمايهگذاريخوارزمي

867

-3/67

صنايعسيماندشتستان

1530

-3/65

نيروترانس

4054

-2/9

4069

-2/8

قند مرودشت
گروهصنايعبهشهر ايران
ن خراسان
قند شيري 

تاالربینالملل

990

-2/75

35120

-2/64

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25669

-

نیکی ژاپن

22270

-

بورسشانگهای

2669

-

بورساسترالیا

6426/2

-

