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تقویم امروز
■■اعالن جنگ ايران به آلمان و الحاق ايران
به اعالميه ملل متحد1322 -ش
■■وقوع جمعه سياه و كشتار بيرحمانه مردم
در ميدان شهداي تهران 1357 -ش
■■انقراض دولت بنياميه پس از قتل «مروان
حمار» آخرين خليف ه اُموي 132 -ق
■■تصرف گرگان و مازندران توس�ط «طغرل
سلجوقي» 432 -ق
■■وفات«شيخمصلحالدينسعديشيرازي»
شاعر و استاد بزرگ ادب فارسي 691 -ق
■■تولد «جيواني بوكاچيو» اديب و نويسنده
شهير ايتاليايي1313-م

اخبار

سود سهامعدالت
سال آینده بیشتر میشود

مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت:
سود س��هامعدالت س��ال آینده از امسال بیشتر
خواهد بود؛ پیشبینی ش��ده س��ود سهامعدالت
س��ال  ۹۶که امس��ال پرداخت میش��ود  ۵هزار
میلیارد تومان باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سیدجعفر س��بحانی اظهار کرد :سازمان
خصوصیسازی موفق شد  ۳۷درصد عرضهها از
لحاظ تعداد و  ۱۲درصد بنگاهها را از نظر ارزش،
به بخش خصوصی واگذار کند .وی افزود :در دولت
دوازدهم عالوه بر اینکه با انتقال هیچ شرکتی به
گروه فعالیتهای غیرقابل واگذاری ،موافقت نشد،
بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکتها
نیز در دستور کار قرار گرفت .سبحانی اضافه کرد:
فهرس��ت بنگاههای مصوب قابل واگذاری امسال
نزدی��ک به  ۲برابر فهرس��ت مص��وب بنگاههای
قابل واگذاری در س��ال  ۱۳۹۶اس��ت .وی گفت:
در دول��ت یازدهم و دوازده��م  ۴۷۰هزار و ۸۷۲
میلیارد ریال از سهام و داراییهای متعلق به دولت
و ش��رکتهای دولتی واگذار شده که این میزان
واگذاری معادل  ۳۲درصد ارزش کل واگذاریهای
انجام ش��ده است .وی یادآور ش��د :در یک سال
گذش��ته  ۱۹۰بنگاه به ارزش بیش از  ۲۸۰هزار
میلیارد ریال قیمتگذاری و عرضه شد که از این
میزان  ۷۱بنگاه ب��ه ارزش  ۳۵هزار میلیارد ریال
واگذار ش��ده است .س��بحانی درباره سهامعدالت
گفت ۴۰ :میلیون نفر از مش��موالن سهامعدالت
شماره شبای خود را وارد سامانه کردهاند.

بورسکاالموردحمایتمجلساست

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :عرضه انواع تولیدات
مل��ی از طریق بورس کاال از س��وی نمایندگان
مجلس مورد حمایت است ،زیرا این امر سبب
شفافیت بیشتر قیمتها میشود .حسن کوهکن
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با تاکید
بر نقش بورس کاال در تنظیم بازارهای مختلف،
گفت :باید کل زنجیره تولید محصوالت از جمله
فوالد و سایر کاالها در بورس مورد معامله قرار
گیرد ت��ا عرضه و تقاضا در بازار متعادل ش��ود
که این موضوع را در جلس��ات مش��ترک بین
مس��ؤوالن دول��ت و تنظیم ب��ازار بارها متذکر
شدهایم .وی با بیان اینکه اصل عرضه کاالها از
طریق بورس درست و کارشناسی است ،افزود:
عرضه انواع محصوالت و کاالها از طریق بورس
کاال از س��وی نمایندگان مجلس مورد حمایت
است ،زیرا این اقدام به معامالت کاالها شفافیت
بخشیده و روند داد و ستدها را در بستر قانونی
قرار میدهد .وی اف��زود :به طور یقین اگر کل
زنجی��ره تولید محص��والت از جمل��ه فوالد و
س��ایر محصوالت در بورس معامله شود هردو
طرف معامله س��ود خواهند برد .وی ادامه داد:
مدیرعامل بورس کاال با حضور در کمیس��یون
صنای��ع و معادن مجلس ب��ه ارائه عملکرد این
س��ازمان پرداخت و نماین��دگان مجلس نیز از
مدیرعامل ب��ورس کاال درخواس��ت کردند در
صورت وجود خألهای قانونی اعالم کنند تا برای
رفع آن از سوی مجلس اقدامات الزم انجام شود.
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گزارش

انتقاد نمایندگان مجلس از کمتوجهی وزارت نفت به عرضه نفت در بورس

چرا دولت با بخش خصوصی قهر است؟

اسداهلل خسروی :عرضه نفت در بورس آن هم در
شرایطی که با تهدید تحریم فروش این کاالی مهم
مواجهیم ،از دید کارشناسان رویکردی درست و
ضروری اس��ت اما وزارت نفت گویا نسبت به این
مهم تمایلی ندارد .هرچند بورس ورود نفت خام
به این بازار را برای معامله تجربه کرده اس��ت اما
وزارت نفت در آن زمان قیمتی را برای نفت تعیین
کرد که با هیچ منطقی سازگار نبود و عمال عرضه
نفت خام در بورس با قیمت باال تا حدودی شکل
و شمایل نمایشی به خود گرفت .حال در شرایط
کنونی ب��رای مقابله با تهدید تحریمهای نفتی و
ب��ا هدف ترغیب بخش خصوصی ب��رای خرید و
ص��ادرات این کاال باید زمینه فروش آن در بورس
فراهم ش��ود و وزارت نفت با ارادهای قوی به این
مهم توجه کند .محمد خالدی ،عضو کمیسیون
انرژی مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» ،درباره
عل��ل کمتوجهی وزارت نفت ب��ه عرضه این کاال
در ب��ورس گفت :عرضه نف��ت در بورس با توجه
به ش��فافیت قیمت و بحث فروش آن ،راهکاری
درست و کارساز است تا از این طریق بتوان بخشی
از نفت خام را به فروش رس��اند .وی با بیان اینکه
دولت و بویژه وزارت نفت باید برای فروش و صدور
نفت به شکل اصولی از هیچ تالشی دریغ نکنند،
افزود :اکنون شفافترین و اصولیترین بازار بورس
اس��ت و وزارت نف��ت باید از
این موقعیت مناسب استفاده
کند ،چرا که بخش عمدهای
از بودج��ه کش��ور همچنان
متکی به ف��روش نفت خام
است .عضو کمیسیون انرژی
مجل��س اضافه کرد :با توجه به تولید روزانه بیش
از  3میلیون بش��ک ه نفت در کشور ،باید فکری به
حال فروش آن نیز ش��ود ،چرا که نمیشود نفت
را تولی��د و آن را انب��ار ک��رد .وی اضافه کرد :اگر
وزارت نفت نسبت به فروش این کاال به شیوههای
مختلف بویژه در بورس اقدام نکند ،تهدید بزرگی
برای کاهش درآمدهای نفتی خواهد بود ،بنابراین
وزارت نفت باید با حفظ چارچوبها نسبت به این
مه��م اقدام کند و از توان بخش خصوصی در این
عرصه کمک بگیرد.
■■کارشکنیوزارتنفتدرعرضهنفتبهبورس

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت:
در عرضههای قبلی نف��ت در بورس ،وزارت نفت
قیم��ت را به حدی باال اعالم ک��رد که معاملهای
انجام نش��ود؛ در واقع کارش��کنی وزارت نفت از
آنجا ش��روع ش��د و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تس��نیم با
اشاره به ضرورت راهاندازی بورس نفت برای مقابله
با تحریمهای نفتی گفت :پیش از جریان تحریمها
ما تمام تالشمان این بود که کمک کنیم دولت
از تصدیگری خارج ش��ود .وی افزود :یکی از این
عرصهها هم ایجاد ساختاری شفاف برای خرید و
فروش نفت اس��ت که برای مثال در بورس انرژی
یا نفت یا کاال این عرضه و تقاضا انجام ش��ود اما
مقاومتهای شدیدی صورت گرفت .پورابراهیمی
درباره دالیل شکست تجربههای قبلی عرضه نفت
در بورس اظهار داش��ت :خاطرم هست در دولت
احمدین��ژاد هم وقتی که حتی وزیر نفت و وزیر
اقتصاد در بورس کاال ،معامالت نفت خام را افتتاح
کردند ،وزارت نفت به حدی قیمت را باال اعالم کرد
که معاملهای انجام نشد ،در واقع کارشکنی وزارت
نفت از آنجا ش��روع شد و در حال حاضر نیز ادامه

دارد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:
در حال حاض��ر هم همان مقاومتها وجود دارد؛
ما تالشمان این اس��ت در شرایطی که با تحریم
روبهرو هس��تیم ،از ظرفی��ت بخش خصوصی در
بورس کاال یا انرژی به صورت ش��فاف اس��تفاده
کنیم .وی ادامه داد :در اینجا مهم این اس��ت که
دولت نفت را عرضه کند و بخش خصوصی نفت را
خریداری کند و خودش صادرات را انجام دهد ،لذا
یکی از راههای مقابله با تحریم نفتی ،همین عرضه
نفت در بورس است.
■■ارادهای برای فروش نفت در بورس نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به توان
بخش خصوصی برای مقابله با تحری م نفت ،گفت:
عرضه نفت در بورس از راهکارهایی اس��ت که در
شرایط تحریم مشکلگشای کشور است اما تا به
حال اراده الزم در وزارت نفت برای انجام این کار
وجود نداشته است .اسداهلل قرهخانی ،سخنگوی
کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی در
گفتوگ��و با فارس درباره عرض��ه نفت در بورس
انرژی با اش��اره به ضرورت اصالح شرایط فروش
نفت خام در بورس افزود :آنچه در شرایط کنونی
برای ما ض��رورت دارد ،عرضه نفتخام در بورس
اس��ت .قبال در این راستا شرط گذاشته بودند که
لزوما فرد خریدار نفت یا باید پاالیش��گاهدار باشد
یا قرارداد پاالیشگاهی داشته
باش��د اما این شرط منطقی
نیست ،زیرا به ما ربطی ندارد
که خریدار نف��ت میخواهد
جن��س خ��ود را ب��ه ای��ن
پاالیش��گاه ببرد یا پاالیشگاه
دیگری یا در نهایت اینکه در انبار و مخازن خودش
در کشور ثالثی دپو کند .وی در ادامه اظهار داشت:
مهم این است که اوال آن خریدار خریدش پایدار
باش��د ،بموقع باش��د ،با قیمت رسمی اعالمشده
باشد ،قدرت انتقال پول داشته باشد که در نهایت
پول به دست ما برسد و آن شرایط اطمینانبخش
را برای کش��ور ایجاد کند ،لذا برای ما فرقی ندارد
که نفت خریداریشده را به پاالیشگاهی در مالزی
ی��ا اندونزی یا آفریق��ا ببرد .قرهخان��ی در ادامه
گفت :اما ما قائل به این هس��تیم که میتوانیم با
ش��رکتهای داخلی کنسرسیومی ایجاد کنیم و
تضامینش��ان را آسانتر بگیریم ،مضاف بر اینکه
برای آنها تخفیفاتی قائل شویم .در حالی که اگر
قرار بر این باشد ما همان قیمتی که به شرکتهای
چینی ،ژاپنی و کرهای میدهیم ،به ش��رکتهای
داخلی هم بدهیم  2مش��کل بهوجود میآید :اوال
پولی که در آنجا تهیه میشود ،ارزانقیمت است
و دوم اینکه بحث مالیات و واس��طه فروش نفت
مطرح است .وی گفت :شرکتهای خارجی بدون
واسطه نفت را میفروشند اما داخلیها این شرایط
برایشان وجود ندارد ،بنابراین اگر ما میخواهیم
شرکتهای بزرگ داخلی ایجاد کنیم ،باید به آنها
میدان دهیم و دنبال منافع کوتاهمدت و زودگذر
نباش��یم .قرهخانی ادامه داد :باید به شرکتهای
خصوصی واقعی که ت��وان کار و تضامین الزم را
داشته باشند ،میدان داد .در این راستا ما هم باید
آنها را در زمینه قیمت و دیگر شرایط مراعات کنیم
تا بعد از یک یا  2س��ال راه بیفتند و از نظر توان
مالی و اعتباری هم ارتقا پیدا کنند ولی تا به حال
آن اراده الزم در وزارت نف��ت ب��رای انجام چنین
کاری که بتواند در ش��رایط تحریم مشکلگشای
کشور شود ،وجود نداشته است.

نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین مطرح کرد

منفعت فراوان دولت از گرانی نرخ ارز در بازار
در پی ادامه روند افزایش��ی نرخ ارز در بازار،
نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین
گفت اینکه چرا دالر سیر صعودی گرفته را باید
از دولت که عرضهکننده انحصاری و  ۹۰درصدی
دالر است ،پرسید .به گزارش ایسنا ،قیمت دالر
که ماههاست رو به افزایش گذاشته ،طی روزهای
اخیر تا  ۱۵هزار تومان هم رسید .از سوی دیگر
برای ی��ورو نیز ش��رایط در ب��ازار ارز به همین
وضعیت ب��وده و این ارز نیز تا ح��دود  ۱۷هزار
تومان افزایش قیمت را تجربه کرد .اگرچه دالیل
متفاوتی از جمله جو روانی ،افزایش تقاضا و برخی
سیگنالهای منفی از سوی مسؤوالن عامل ،برای
ش��رایط فعلی بازار ابراز میشود اما کارشناسان
دلیل نوس��انات تند و رشد افسارگسیخته دالر
را به سیاس��تهای دولت ربط میدهند .در این
زمینه مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایس��نا
در این باره ،اظهار کرد :اگر کس��ی میدانس��ت
چنین اتفاقاتی خواهد افتاد ،هفته گذشته دالر
 ۱۰ه��زار تومان��ی را میخری��د و االن بابت هر
دالر  ۵۰۰۰توم��ان س��ود میک��رد .به هر حال
مش��خص اس��ت که دولت با در اختیار داشتن
 ۹۰درص��د مناب��ع ارزی ،عرضهکنن��ده عمده
بوده و همه چیز دس��ت دولت است۵۰ .درصد
مناب��ع دالری که حاصل از نفت اس��ت ،کامل
در اختی��ار دولت ب��وده و از  ۵۰درصد بقیه نیز
که غیرنفتی اس��ت ۴۰ ،درصد در اختیار دولت
است .وی با اشاره به صحبتهای رئیسجمهور
در چند ماه پیش مبنی بر اینکه  ۸۰درصد ارز
وارد س��امانه نیما و  ۲۰درصد دیگر از س��امانه

خارج ش��ود ،تصریح کرد :بنابرای��ن  ۹۰درصد
از کل منابع ارزی کش��ور دس��ت دولت است،
یعنی ارز پتروش��یمیها ،معدنه��ای بزرگ و...
که مدیران آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم
توس��ط دولت انتخاب میش��وند .وی افزود :به
عبارتی قیمتها را عرضهکننده انحصاری یعنی
دولت تعیین میکند؛ حال  ۵۰۰۰تومان باش��د
یا  ۱۵هزار تومان .حریری در پاسخ به اینکه چرا
دالر  ۱۵هزار تومان شده است؟ گفت :این سوال
را باید از دولت و بانک مرکزی پرس��ید ،چراکه
هیچک��س جز دولت در این موضوع تاثیر عمده
ندارد .البته حتما گروههای پرقدرت سیاس��ی و
اقتص��ادی هم از تالطم بازار نهایت اس��تفاده را
میبرن��د ،اما ایجادکننده م��وج اول خود دولت
و بانک مرکزی اس��ت .وی ادام��ه داد :هرموقع
بازار دچ��ار چنین تنشهایی میش��ود ،زمانی
اس��ت که یکی از مقامات رس��می در دولت که
در قبال ارز مس��ؤولیت دارد ،سخنرانی میکند.
وی با تاکید بر اینکه اصوال کس��ی که بیشترین
ارز را در اختیار دارد ،بیشترین منفعت را خواهد
برد ،تصریح کرد :دولت بیش��ترین منفعت را از
این آش��فتهبازار خواهد برد ،چراکه عمده ارز را
در دس��ت دارد.حریری افزود :در اینمیان فقط
مردم و بویژه حقوقبگیران ثابت ،دستمزدبگیران،
کارمندان و کارگران ،کس��به خرد ،پیشهوران و
دهقانان که بیش از  ۸۰درصد جمعیت کشور را
تشکیل میدهند ،کمرشان زیر بار این تالطمها
شکسته میشود که قطعا تبعات بدی برای کشور
به همراه خواهد داشت.

باغداری

وزارت جهاد کشاورزی ارادهای برای ایجاد زنجیره ارزش تولید و مصرف ندارد

فروش میوه با چند برابر نرخ خرید از باغدار در بازار

یک باغدار نمونه میوههای هس��تهدار گفت:
می��وه را با زحمات فراوان به ثمر میرس��انیم اما
 10دست بین دالالن میوه میچرخد تا به دست
مصرفکننده برسد و میوهای که کیلویی  3هزار
تومان فروختهایم ،در شمال
پایتخت تا  20هزار تومان به
فروش میرس��د .به گزارش
فارس ،به دلیل فعال نشدن
زنجی��ره ارزش از تولی��د تا
مصرف ،این دالالن هستند
که در همه حوزههای کش��اورزی س��ود تولید و
فروش محصول را در جی��ب میگذارند .یکی از
باغداران نمونه تولید میوههای هس��تهدار درباره
وضعیت تولید میوه گفت :با هزار مش��قت انواع
نهادههای کشاورزی را با قیمتهای  2تا  3برابر
تهیه میکنیم و هیچکس سراغی از ما نمیگیرد.
باغ��دار کار خ��ودش را میکن��د و دالل هم کار
خودش را و در این میان وزارت جهاد کشاورزی
هیچ ارادهای برای ایجاد زنجیره ارزش ندارد .وی
در توضیح بیش��تر این موضوع خاطرنشان کرد:
اکنون بازار عرضه میوه ما یک بازار س��نتی است
که می��وه از باغدار تا مصرفکننده  10دس��ت
جابه جا میشود و سود اصلی را واسطهها میبرند
و تا زمانی که دولت نتواند زنجیره را برقرار کند،
وضعیت تغییر نمیکند .وی پیشنهاد داد براحتی
میتوان از طریق هماهنگی با س��ازمان میادین

می��وه و ترهبار چند نقطه از پایتخ��ت را در نظر
گرفت و از آنجایی که هر کش��اورز تنها  2ماه از
سال میوه برای عرضه دارد ،به جای آنکه غرفهها
را به نام کشاورز ساالنه اجاره دهند ،بنا به محصول
هر فص��ل به صورت  2ماهه
آن را برای عرضه مس��تقیم
در اختیار کشاورز هر منطقه
قرار دهند که با توجه به نوع
آبوهوای ما معموالً از غرب
به شرق کشور زمان به عمل
آمدن میوههاس��ت .وی در توضیح بیش��تر این
موضوع خاطرنشان کرد :به عنوان مثال در فصل
بهار میوه منطقه کاش��ان و جنوب کش��ور به بار
مینشیند ،خرداد تا مرداد میوه منطقه شهریار و
پس از آن دماوند به ثمر میرسد .وی به این نکته
اش��اره کرد که  ۳۵سال است در عرصه باغداری
و کشاورزی فعالیت میکنیم و با اینکه در تولید
میوه برند هس��تیم و تمام نکات بس��تهبندی و
سورتبندی را رعایت میکنیم ،در بهترین حالت
توانستهایم میوه س��وپرلوکس را کیلویی  ۴تا ۵
هزار تومان بفروش��یم که تنه��ا  ۳۰تا  ۵۰درصد
میوه تولیدش��ده به این شکل است و  ۵۰درصد
باقیمانده میوه درجه  2محسوب میشود که باید
آن را کیلویی  ۱۵۰۰تومان بفروشیم اما شاهدیم
همین میوه در منطقه نیاوران تهران کیلویی ۲۰
هزار تومان قیمت خورده است.

پوند

17511

-

درهم امارات

3680

-2

ین ژاپن

12210

-

ریالعربستان

3610

-

یوآن چین

1980

-

لیرترکیه

2058

-

دینار کویت

44895

-

دینار عراق

11/1

-

دالر کانادا

10246

-

روبل روسیه

194

-

روپیه هند

188

-

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

4156000

-

طرح جدید

4395000

-

نیم سکه

2184000

-

ربع سکه

1123000

-

سکه گرمي

622000

-

هر مثقال طال

1524000

-23000

یک گرم طالی  18عیار

352990

-5310

یک گرم طالی  24عیار

470650

-7080

هر اونس طال

1200/34دالر

0/84

هر اونس نقره

14/17دالر

-0/4

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

67/81

-0/13

برنت درياي شمال

76/44

-0/22

اوپک

75/18

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

137714/2

-

شاخص  30شركتبرتر

6696/4

-

شاخص  50شركتبرتر

5949/6

-

شاخص بازار اول

101317/7

-

شاخص بازار دوم

274937/6

-

شاخصصنعت

125874/8

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن ايران
كرب 

9117

10/2

نبجنورد
سيما 

4809

9/15

تبيمه
يصنع 
سرمايهگذار 

5306

8/93

فيبر ايران

8845

7/58

ح .موتورسازانتراكتورسازي

3376

6/94

سرمايهگذاري نور كوثر ايرانيان

1200

5/54

34641

5

21166

5

5719

4/99

ن خراسان
قند شيري 
نبهبهان
سيما 
سايران
فروسيلي 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ي خاور
ح .فنرساز 

897

-9/94

ح .سرمايهگذارينيرو

138

ح .سرمايهگذاريالبرز

580

-9/66

ن قائن
ح .سيما 

11498

-9/25

ح.پگا ه آذربايجانغربي

1557

-6/88

توليد مواد اولي ه داروپخش

6004

-5

4595

-4/37

5595

-4/33

2668

-4/2

موتوژن
معادنمنگنز ايران
آبسال

تاالربینالملل

-9/8

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25966

-43

نیکی ژاپن

22313

-171

بورسشانگهای

2702

11

بورساسترالیا

6252/3

-15/5

