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اخبار

بانک مرکزی رتبهبندی بانکها را
اعالم کند

مدیرعام��ل بانک س��په گفت الزم��ه ایجاد
ش��فافیت در نظام بانکی آن است که رتبهبندی
بانکها از لحاظ درآمد ،دارایی ،خدمات و ترازنامه
اعالم ش��ده و راهبردی منطقی میان نرخ س��ود
سپرده و تسهیالت برقرار شود .کاظم چقازردی
در نشست خبری گفت :نقش نظام بانکی کشور
در توسعه ،رونق و شکوفایی اجتنابناپذیر است و
نظام اقتصادی ایران ،بانکمحور است و  ٨٠درصد
تامین منابع از طریق بانک است و از آنجا که بازار
س��رمایه نیز به نوعی مرتبط با نظام بانکی است،
بنابراین میتوان گفت حدود٩٠درصد تامین مالی
اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت میگیرد.
وی با اشاره به موانع رتبهبندی بانکها افزود :یک
چارچ��وب مبنایی که از س��وی سیاس��تگذاران
تدوین شده باش��د و اجازه بدهد مردم خودشان
درباره نظام بانکی قضاوت کنند ،وجود ندارد .وی
ادامه داد :البته یکی از پیشنیازهای تشکیل اتاق
شیشهای نظام بانکی آن است که وزارت اقتصاد
و بان��ک مرکزی رتبهبن��دی بانکها را به لحاظ
کارآم��دی ،دارایی ،خدم��ات روز ،حرفهای بودن
پرسنل و ترازنامه اعالم کنند و راهبردی منطقی
میان نرخ س��ود سپرده و تسهیالت را در دستور
کار قرار دهند .در طول دوره 3ساله اخیر بیش از
 ۱۰۰درصد منابع بانک س��په رشد داشته است؛
اگر رشد منابع در یک بانک بیش از رشد نقدینگی
باشد به این معناس��ت که بانک سهم بازار خود
را افزای��ش داده اس��ت .وی با بیان اینکه تا پایان
امس��ال منابع بانک از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
عبور خواهد کرد ،گفت :با رش��د منابع توانستیم
تمام منابعی را که از بانک مرکزی در سنوات قبل
گرفته بودیم ،پرداخ��ت کنیم .خط اعتباری ۶۰
ه��زار میلیاردی از بانک مرکزی گرفته بودیم که
آن را صفر کردیم .رئیس هیاتمدیره بانک سپه
درباره میزان سرمایه بانک ،گفت :سرمایه پایه این
بانک با افزای��ش  10/7برابری از  ۱۱هزار و ۱۸۱
میلیارد ریال در آذرماه سال  ۱۳۹۴به  ۱۱۹هزار و
 ۵۳۲میلیارد ریال در سال جاری رسید.

شاخص بورس  ۲۷۲۵واحد صعود کرد

اتاق

گزارش

کارشناسان در گفتوگو با «وطن امروز» :بازار ارز بهخاطر نبود برنامهریزی بیثبات شد

ندانمکاریها دالر را  14هزارتومان کرد!
بانک مرکزی :ارز مورد نیاز کاالهای اساسی تأمین شد

اسداهلل خسروی :بازار ارز هر لحظه قیمت جدید
به خود میگی��رد .این بیثباتی موجب ش��ده
اس��ت نرخ دالر که در ابت��دای هفته جاری 11
ه��زار و  900تومان رقم خورد طی  4روز بیش
از 14هزار تومان برسد .محمدقلی یوسفی ،عضو
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره علل
رش��د نرخ ارز و کمتوجهی مسؤوالن نسبت به
ساماندهی این بازار به «وطن امروز» گفت :بازار
اکنون بسیار نابسامان است ،چرا که مدیریتی در
آن به چش��م نمیخورد ،بنابراین رشد روزانه و
حتی لحظهای قیمتها نش��ان از عدم مدیریت
و نبود برنامهریزی درس��ت در س��اماندهی بازار
کاالها بویژه بازار ارز دارد .یوس��فی با بیان اینکه
صحبت کردن یا اظهارنظر درباره رشد نرخ ارز و
قیمت کاالها در بازار دیگر مفهوم خاصی ندارد و
بیجهت است ،گفت :در اینباره خیلی صحبت
شده اس��ت اما آیا نتیجهای کسب شده یا بازار
به ثبات رسیده است؟ وی دلیل روزافزون گرانی
نرخ ارز را ناشی از عوامل متعدد دانست و اظهار
داشت :متاسفانه ندانمکاریها و عدم برنامهریزی
اصولی و علم��ی در کنار برخی محدودیتهای
داخل��ی و خارجی باعث ش��ده وضعیت اقتصاد
کش��ور روز به روز بدتر ش��ود.وی در پاس��خ به
این س��وال که با انتصاب دکتر همتی به عنوان
رئی��س کل بان��ک مرکزی
و ب��ا اج��رای برنامهه��ای
وی چرا ب��ازار ارز همچنان
نابس��امان اس��ت ،گف��ت:
رئی��س کل بان��ک مرکزی
به تنهایی نمیتواند در این
شرایط سخت ،کاری را پیش ببرد و این موضوع
نیازمند یک نظام تصمیمگیری قوی است .این
اقتصاددان تصریح کرد :در شرایطی که نرخ ارز
همچنان سیر صعودی را طی میکند مردم بویژه
سرمایهگذاران برای حفظ ارزش پول خود اقدام
به خری��د برخی کاالهای ب��ا ارزش میکنند از
طرفی وجود نقدینگی باال در کش��ور این سیل
را روانه بازارهای سفتهبازی میکند.دکتر بهنام
ملکی ،کارش��ناس اقتصادی نیز در گفتوگو با
«وطنامروز» ،درباره گرانی نرخ ارز و تبعات آن
در اقتصاد کشور گفت :عوامل خارجی و داخلی
در گرانی ن��رخ ارز نقشآفرین اس��ت و در این
مقط��ع زمانی تئوریهای رای��ج در اقتصاد آزاد
نمیتواند در ساماندهی بازار موثر واقع شود.وی
به گرانی خودرو و میزان افزایش س��طح تقاضا
برای این کاال اش��اره کرد و گفت :به طور مثال
توزیع خودرو به صورت پیشفروش رانتزاست
بنابراین دولت هر برنامهای که بخواهد ارائه دهد
باید منهای فس��اد باش��د .ملکی اضافه کرد :در

بحث پیشفروش س��که و ارز نیز مشخص شد
برنامه دولت برای تعدیل قیمتها در بازار ارز و
سکه موفق عمل نکرد و سفتهبازی و فساد در این
بازار شکل گرفت.
■■ارز مورد نیاز کاالهای اساسی تأمین شد

بنا بر سیاس��تهای جدید ارزی ،تامین ارز
کاالهای اساس��ی و ضروری بر مبن��ای نرخ ارز
مصوب دولت ب��ه صورت معمول در حال انجام
اس��ت و از ابتدای س��ال تاکنون بی��ش از ۵/۵
میلی��ارد یورو ارز بابت ورود کاالهای اساس��ی و
ضروری مورد نیاز مردم تامین شده است .طبق
اعالم بانک مرکزی ،همچنین عملکرد بازار ثانویه
ب��ا ورود ارزهای حاص��ل از صادرات محصوالت
پتروشیمی و س��ایر کاالهای صادراتی از ابتدای
س��ال تاکنون بیش از ۳میلیارد یورو اس��ت .ارز
تامین شده در این بازار برای واردات مواد اولیه،
ماشینآالت و سایر کاالها مورد نیاز کشور توسط
واردکنندگان بر مبنای مکانیزم بازار با نرخ توافقی
خرید و فروش شده است .از زمان اجرای سیاست
جدید ارزی دولت در مورخ  ۱۳۹۷/۰۵/۱۶قریب
ب��ه یک میلیارد یورو در ب��ازار ثانویه برای ورود
کاالها با نرخ متوس��ط  ۹۰۰۰تومان به ازای هر
یورو معامله شده است .بانک مرکزی اعالم کرد
برای تامین نیازهای ارزی واقعی مردم به صورت
اسکناس و در جهت مصارف
خدماتی بنا بر سیاستهای
اعم��ال ش��ده مقرر اس��ت
بانکها و صرافیها نس��بت
به ورود و تامین ارز بهصورت
اسکناس اقدام کنند .بر این
اساس به تمام بانکها و صرافیها اجازه داده شده
اس��ت تمهیدات الزم را برای تامین اسکناس به
کار گیرند .انتظار میرود بتدریج اسکناس الزم
برای تامین نیاز واقعی مردم توس��ط بانکها و
صرافیها تامین ش��ود .بانک مرکزی اطمینان
داد که ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و ضروری
بنا بر سیاس��تهای دولت جمهوری اس�لامی
ایران با نرخ مصوب تامین میش��ود .درباره بازار
ثانویه نیز سیاست بانک مرکزی بر آن است که
صادرکنندگان با توجه به مکانیزم بازار ،ارز خود
را عرضه کرده و واردکنندگان و تولیدکنندگان
نیز برای تامین ماش��ینآالت ،مواد اولیه و سایر
کاالهای مورد نیاز خود در این بازار ارز مورد نیاز
را تامین کنند .بانک مرکزی اعالم کرد که تمام
ت�لاش خود را برای تامین منافع و مصالح عامه
جامعه بهکار میب��رد و دغدغه اصلی این بانک
تامین نیازهای اساس��ی ،ضروری و واقعی مردم
اس��ت و در این زمینه تمام مس��اعی خود را به
کار خواهد برد.

نوسان قیمت دالر در یک سا ل اخیر

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معامالت
سیزدهمین روز شهریورماه با رشد  ۲۷۲۵واحدی
به پل��ه  ۱۳۷هزار و  ۹۸۳واحدی بازگش��ت .به
گ��زارش میزان ،در معامالت دیروز تعداد  ۲هزار
و  ۵۶۱س��هم اوراق بهادار به ارزش  ۶میلیون و
 ۱۹۳ه��زار و  ۱۳۶ری��ال در بیش از  ۱۳۸نوبت
معامالتی داد و ستد شد .بر این اساس شاخص
قیم��ت (وزنی -ارزش��ی) بی��ش از  ۷۹۷واحد،
شاخص بازار دوم  ۴۶۲۱واحد ،شاخص بازار اول
 ۲۱۷۶واحد ،ش��اخص آزاد شناور  ۲۹۳۶واحد،
ش��اخص کل (هموزن)  ۲۵۱واحد و ش��اخص
قیمت (هموزن)  ۱۷۸واحد رشد را تجربه کردند.
شاخص فرابورس نیز در معامالت دیروز با رشد
بیش از  ۴۱واحدی به پله  ۱۵۶۸واحدی رسید.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مسؤوالنپاسخگویعواقبتصمیماتاشتباهخودنیستند
رئیس اتاق بازرگانی ای��ران گفت :ما به عنوان
شهروندان این کش��ور اگر نتوانیم به وظایف خود
عمل کنی��م حتما با ما برخورد میش��ود اما یک
سوال مطرح است؛ چرا هیچکس پاسخگوی عواقب
برخی تصمیمگیریهای اشتباه در کشور نیست؟
غالمحسین ش��افعی دیروز در صبحانه کاری اتاق
بازرگانی ایران اظهار داش��ت :آیا تصمیم اشتباه به
کشور لطمات شدید وارد میکند یا خیر؟ ما تاکنون
به یاد نداریم در این باره توجه عادالنهای به مسائل
شده باشد ضمن اینکه گرفتار مدیریت یکطرفه
در کش��ور هستیم .وی اضافه کرد :اگر ما به عنوان
فعاالن اقتصادی ب��رای مدتی پول برق کارخانه را
پرداخت نکنیم برق کارخانه قطع میشود اما اگر
مدی��ری تصمیم گرف��ت بدون اط�لاع قبلی برق
کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی
به کورهها و فرآیند تولید کارخانه وارد ش��ود ،آیا از
آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم
اشتباه است؟ وی همچنین اضافه کرد :اگر به حجم
عظیم پروندههای دادگستری و قوهقضائیه که در
حال بررس��ی است نگاه کنیم درصد باالیی از این
پروندهها ریشه اقتصادی دارد ،بنابراین اگر مسائل
اقتصادی به صورت ریش��های حل شود بسیاری از
مسائل قضایی حل و فصل میشود و از این بابت در
شرایط موجود باید ارتباط تنگاتنگی میان فعاالن
اقتصادی ،قوهقضائیه و دادگستری ایجاد شود.
■■به جای ارز  ۴۲۰۰تومانی یارانه نقدی بدهیم

ش��افعی همچنین با انتقاد از ش��رایط حاکم
بر فعالیتهای اقتصادی کش��ور اظهار داشت :در
حال حاضر مسائل داخلی در مقایسه با مشکالت
خارجی ،بیش��تر س��د راه فعاالن اقتصادی است؛
انتظار م��یرود در داخل بهگونهای رفتار کنیم که

بتوان از اث��رات نامالیمتهای بیرونی کاس��ت تا
در این ش��رایط مس��ائل داخلی با درایت بیشتری
حل ش��ود .وی افزود :همه دس��تگاهها باید عالوه
بر اینکه در چارچوب مش��خص مرتبط با وظیفه
خ��ود تصمیمگیری میکنند ،بای��د در مقابل آن
تصمیمها پاس��خگو هم باش��ند .به عنوان نمونه،
در ماجرای برخوردهایی که در راس��تای مقابله با
احتکار انجام شده ،باید وزارت صنعت درباره کنترل
قیمتها یا مسائل تعزیراتی در برنامهریزی ،اجرا و
عمل حضور داشته باشد و بعد هم پاسخگو باشد.
هماکنون در میان فعاالن اقتصادی ،افراد درستکار
بنکدار را میشناسیم که با مشکالت عدیدهای بر
سر همین برخوردها مواجه ش��دهاند .وی با اشاره
به این موض��وع که تخصی��ص ارز  4200تومانی
به نفع افراد برخوردار و پولدارتر اس��ت تا اقش��ار
آسیبپذیر ،پیشنهاد داد تخصیص ارز به این شیوه
حذف و بهجای آن یارانه نقدی به اقشار آسیبپذیر
پرداخت شود .در همین باره محمد شریعتمداری،
وزیر صنعت درباره امکان حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
گفت :با توجه به اینکه تصمیمگیری درباره حذف
ارز  ۴۲۰۰تومان��ی ممکن اس��ت مثبت یا منفی
باشد ،بنابراین نمیتوان بدون بررسی کارشناسی
درب��اره آن اظهارنظ��ر کرد .وی در این جلس��ه از
تدوین بس��ته حمایت از تولید با همکاری سازمان
برنام��ه و بودجه خبر داد و اعالم کرد :این بس��ته
میتواند نواقص ناش��ی از نرخ پایه مواد اولیه را که
برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده ،جبران
کند .وی افزود :درباره نان ،بنزین و دیگر محصوالت
یارانهای ،نظرات متفاوتی در کش��ور وجود دارد که
باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دالر  4200تومانی
برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است؟

ین ژاپن

1245

889

ریالعربستان

3687

273

یوآن چین

2012

132

لیرترکیه

2072

139

دینار کویت

45916

3360

دینار عراق

11/4

0/9

دالر کانادا

10499

699

روبل روسیه

202

14

روپیه هند

194

14

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4256000

100000

طرح جدید

469000

100000

نیم سکه

2254000

40000

ربع سکه

1153000

20000

سکه گرمي

612000

10000

هر مثقال طال

1571000

75000

یک گرم طالی  18عیار

363150

17770

یک گرم طالی  24عیار

484200

23700

هر اونس طال

( 1194/21دالر)

-7/17

هر اونس نقره

( 14/25دالر)

-0/28

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

71/11

1

برنت درياي شمال

79/3

1/3

اوپک

75/74

-

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

137983/8

2/02

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6747/5

2/58

شاخص  50شركتبرتر

5973/1

2/21

شاخص بازار اول

101607/5

2/19

شاخص بازار دوم

275036/9

1/71

شاخصصنعت

126092/0

2/21

شاخص بورس

بيشترينافزايش

پرواز

تعداد مسافران ناوگان هوایی  8درصد افت کرد

احتماللغوپروازهایمناطقمحرومدرپیگرانیبلیت
مشاهدات میدانی نشان میدهد بخش مهمی
از اقش��ار متوسطی که برای انجام سفرهای خود از
ناوگان حملونقل هوایی استفاده میکردند با گرانی
بلیت هواپیما از ادامه این سفرها منصرف شدهاند.
به گزارش مه��ر ،در پی افزایش نرخ بلیت هواپیما
به طور محسوس��ی تقاضای س��فرهای هوایی اعم
از داخل��ی و خارجی کاهش یافته اس��ت .کارمند
عملی��ات فرودگاه��ی یکی از
شرکتهای هواپیمایی به مهر
گف��ت :در یک��ی ،دو ماه اخیر
بویژه هفتههای جاری ،میزان
مسافران بش��دت کم شده به
گونهای که در گذشته بارها در
طول یک ساعت صدور کارت پرواز افراد زیادی به ما
مراجعه کرده و تقاضای صدور کارت پرواز برای آنها به
جای افراد جامانده از سفر را داشتند اما در هفتههای
اخیر بسیاری از کانترها بویژه کانترهای صدور بلیت
پرواز ش��هرهای کمجمعیتتر با عدم تقاضای سفر
روبهرو هس��تند .ضمن اینکه به خاطر تفاوت نرخ
ارز ،حجم مس��افران عراقی افزایش چش��مگیری
داشته است .به گفته این نیروی عملیات فرودگاهی،
همکاران او در سایر ایرالینها و فرودگاههای دیگر
شهرها هم با چنین وضعیتی روبهرو هستند .یکی
دیگر از کارکنان عملیات فرودگاهی یک ش��رکت

هواپیمایی نیز ضمن تایید اظهارات همکار خود از
وضعیت نابسامان پروازهای شهرهای کمبرخوردار
و کمجمعیتتر ابراز نگرانی ک��رد .وی افزود :آنچه
شاهد هس��تیم ،کاهش تعداد پروازهای شهرهای
مناطق محروم است ،چرا که اوال تعداد ایرالینهایی
که به اینگونه ش��هرها پرواز دارند ،کم است و ثانیا
به مرور تعداد صندلیهای خالی در این پروازها در
حال افزایش است ،در نتیجه
ادامه این وضع ممکن اس��ت
ش��رکت هواپیمایی مذکور را
ب��ه این نتیجه برس��اند که یا
تع��داد پروازها به ش��هرهای
کمبرخوردار و کممتقاضیتر
را کاه��ش دهد ی��ا اینکه به طور کل��ی پروازهای
غیرضروری را حذف کند .مقصود اسعدیسامانی،
دبیر انجمن صنفی ش��رکتهای هواپیمایی نیز با
تایید کاهش ش��دید تقاضای س��فرهای هوایی در
هفتههای جاری گفت :بر اس��اس آمار رس��می 3
ماه ابتدایی امس��ال در مقایسه با مدت مشابه سال
گذش��ته  ۸درصد کاهش سفرهای هوایی را شاهد
بودهایم .به گفته این فعال صنفی صنعت هوانوردی،
تنها دلیل این اتفاق ،نوسانات ارزی است که سبب
شده التهابات بازار ارز ،کاهش شدید مسافران هوایی
را در پی داشته باشد.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

سايران
فروسيلي 

5447

9/66

چرخشگر

1798

9/3

ح.موتورسازانتراكتورسازي

3157

9/09

ح .باما

6066

8/03

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

4074

5

ن
پااليش نفت تهرا 

4537

5

14141

5

3488

5

8474

4/99

پااليش نفت تبريز
ي نسوز پارس
فرآوردهها 
حملونقلبينالملليخليجفارس

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن قائن
ح .سيما 

12670

ح.سرمايهگذارينيرو

153

-8/93

ساز ه پويش

15565

-5

بانكسينا2

940

-4/67

بانكسينا1

940

-4/67

گروه دارويي سبحان

3334

-4/66

25181

-4/59

توليديمهرام
ي رنا
ح .سرمايهگذار 
نكرمان
سيما 

تاالربینالملل

-9/31

84

-4/55

3573

-4/31

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25965

-

نیکی ژاپن

22699

-23

بورسشانگهای

2751

30

بورساسترالیا

6398/9

-17/6

