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تقویم امروز
ش�هادت «مصطف�ي م�ازح» در راه اع�دام
سلمانرشدی  1368 -ش
عمليات نصر  7در ارتفاعات دوپازا و سليمانيه
توسط سپاه  1366 -ش
ش�هادت «س�يد حس�ين حس�يني» رهبر
شيعيان پاكستان توسط گروهك سپاه صحابه
  1367ششهادت دكتر «حسن آيت» نماينده مجلس
شوراي اسالمي  1360 -ش
صدور فرمان مشروطیت 1285 -ش
انتشار پول كاغذي در ايران توسط «گيخاتو»
فرمانروای مغولي 693 -ق
درگذش�ت «يعقوب ليث صفاري» فرمانروا و
بنيانگذار سلسل ه صفاريان 265 -ق
اختراع موتور ديزل توس�ط «رودلف ديزل»
مهندس آلماني 1895 -م
امضاي قرارداد منع آزمايشهاي هس�تهاي
ميان آمريكا ،شوروي و انگليس 1963 -م

سالم وطن

66413942

پیمانکار خط انتقال آب سد دوستی به مشهد در
حال نابودی این پروژه ملی به علت عملکرد ضعیف
و نداشتن توان مالی است .این خط هماکنون بیش
از 70درصد آب مصرفی زایران و مجاوران آقا امام
رضا (ع) را تامین میکند اما متاسفانه هر روز شاهد
دزدی تجهیزات این خط و همچنین شاهد نشتی
و ه��در رفتن هزاران مترمکعب آب در این اوضاع
وخی��م آب به علت عملکرد ضعی��ف مدیران آب
منطقهای و پیمانکار شرکت ( )...مشهد هستیم .ما
پرسنل این خط خود را مسؤول میدانیم که این
موارد را اطالع دهیم.
پرسنل خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد

طرز برخ��ورد با منتقدان توافق هس��تهای در
دولت نشاندهنده آن است که این توافق اشکاالت
و ایرادات اساسی دارد و خطوط قرمز مورد تاکید
رهبری و نظام در آن رعایت نشده است و موافقان
«هر توافقی بهتر از عدمتوافق است» چون پاسخی
منطقی ندارند س��عی در بس��تن دهان منتقدان
میکنند .آق��ای رضایی در مناظ��رات انتخابات
ریاس��تجمهوری این طرز برخ��ورد دولت آقای
روحانی را پیشبینی کرده بودند!
عسل گودرزی

اگرچه وزارت بهداش��ت و درمان در راستای
تامین س�لامت جامعه قدمهایی را برداش��ته
اس��ت اما بای��د گفت در برخی شهرس��تانها
بویژه مناطق محروم نحوه ارائه خدمات درمانی
و بهداش��تی نتوانس��ته بهخوبی رضایت مردم
را جل��ب کند .به طورمث��ال در 19کیلومتری
پایتخت ،بیمارس��تان  12بهمن شهرس��تان
قدس (قلعه حسنخان) که بیش از  110هزار
نفر جمعیت ش��هری در خود جای داده است،
از کمتری��ن یا ضروریتری��ن امکانات خدمات
درمانی بیبهره اس��ت و اکثر قری��ب به اتفاق
بیماران این شهرستان به موجب نبود امکانات
و تجهیزات الزم و ضروری عازم بیمارستانهای
تهران میشوند به طورمثال در بخش زایشگاه
این بیمارستان ،پرسنل آن با بیمارانی که درد
میکشند اکثرا رفتاری نامناسب و برخورد تند
دارند و مردم از نحوه رفتار و لحن گفتار آنها در
این بخش که کمتری��ن خدمات را به بیماران
میدهند ،بش��دت ناراضی هستند .امید است
مسؤوالن در راستای تامین سالمت شهروندان
این شهرس��تان پرجمعیت نیازهای پزشکی و
درمانی آنها را فراهم کنند.
سیدی از شهر قدس

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

لبنیات

گزارش

شاخص کل بورس بازهم سقوط کرد

با وجود برخورد بازرسان تخلفات ادامه دارد

چرا تکلیف بازار سرمایه روشن نیست؟
گروه اقتصادی :بازار سهام دیروز در حالی به کار
خود پایان داد که همچون روزهای گذشته شاهد
ی که هنوز
معامالتی کمرونق و بیحجم بود ،بازار 
نسبت به بس��یاری از ابهامهای بنیادین خود با
تردید و نگرانی روبهرو است .شاخص کل قیمت
و ب��ازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت دیروز سهشنبه با افت  181واحدی به
رقم  66هزار و  445واحد رسید .شاخص قیمت
وزنی نیز ب��ا  71واحد افت عدد  26هزار و 423
واحد را تجربه کرد .همچنین شاخص سهام آزاد
شناور در تاالر شیشهای با ریزش  226واحدی به
عدد  75هزار و  462واحد رس��ید .شاخص بازار
اول نیز ب��ا  178واحد افت عدد  47هزار و 385
واحد را تجربه کرد و ش��اخص ب��ازار دوم با 88
واحد ریزش به رقم  140هزار و  485واحد دست
یاف��ت .در پای��ان معامالت
دیروز شاخص کل فرابورس
(آیفکس) با افت  2واحدی
رقم  775واحد را برای خود
ثب��ت ک��رد .براس��اس این
گزارش ،ارزش کل معامالت
دیروز بورس تهران به بیش
از  262میلیارد تومان بالغ شد که حاصل دست
به دست شدن  599میلیون و  264هزار و 136
س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی بیش از 35
ه��زار نوبت خرید و فروش ب��ود .از مجموع کل
معامالت دیروز بورس تهران ،حدود  190میلیارد
تومان به معامالت بلوکی حقوقیها در نمادهای
معامالتی فوق اختصاص داشت که با این اوصاف
میتوان گفت ارزش واقعی معامالت دیروز بورس
تهران رقمی حولوحوش  70میلیارد تومان بوده
اس��ت .براس��اس این گزارش ،معاملهگران تاالر
شیشهای در حالی با معامالت کمحجم و بیوزن
در بازار س��هام مواجه هس��تند که هنوز به نظر
میرسد ،هیچ ارادهای برای تعیین تکلیف نهایی
برخی ابهامهای بنیادین در صنایعی که نزدیک
به نیم��ی از ارزش کل بورس را در اختیار دارند،
وجود ندارد .در عین حال طوالنی ش��دن توقف
نماد معامالتی شرکتهای بزرگ و پیشروی بازار
از جمله پاالیشیها ،سنگ آهنیها و فوالدیها
باعث شده بازار نتواند واکنش طبیعی خود را به
طور کامل در یک دوره زمانی مشخص بر جای
گ��ذارد .کلیت معامالت بازار س��هام حول گروه
خودروییها و صنعت حملونقل جریان داشته
و سایر صنایع از جمله پاالیشیها ،پتروشیمیها
و معدنیها با سردرگمی و بیاقبالی سهامداران
مواجه هستند .به گزارش فارس ،به نظر میرسد
بازگش��ت ش��ادابی دوباره در بازار سهام بشدت
وابسته به شجاعت و اراده جدی دولتمردان برای
تعیین تکلیف ابهامهای موجود در صنایع پیشرو
بورس تهران اس��ت .معاملهگ��ران بورس تهران
معتقدند در دورانی که ادامه تحریمها به عنوان
بزرگترین ریسک این بازار در حوزه سیاسی کنار
رفته دولت باید یک بار برای همیشه شجاعت به
خرج داده و تعیین تکلیف کند .به نظر میرسد
طی روزهای آینده بازار سهام همچنان در کانال
فعلی روی نوس��ان حداکث��ر  10درصدی و در
روندی متعادل حرکت کند.
■■میلیاردرهای بورس آب رفتند!

رکود دامنهدار بورس تهران و ادامه روند نزولی
آن موجب شده است عالوه بر کاهش متغیرهای
مهم بازار س��رمایه ،جایگاه ب��زرگان بورس نیز با

تغییرات چشمگیری مواجه ش��ود و ارزش بازار
شرکتهای میلیاردی بورس افت کند .جدیدترین
آمار منتشر شده از تاالر شیشهای نشان میدهد
ک��ه با آغ��از روند نزولی بورس ته��ران از دیماه
 1392و فاصله گرفتن بورس از دوران اوج خود،
ارزش شرکتهای مطرح بورس نیز در کنار سایر
متغیرهای این بازار با تغییرات چشمگیری مواجه
ش��ده اس��ت .به طوری که افت قیمت و کاهش
تقاضای م��داوم در بورس تهران موجب ش��ده
است تا در کنار افزایش زیان سهامداران ،کاهش
ارزش و حج��م معامالت ،ارزش بازار س��رمایه و
 P/Eبازار ،ش��رکتهای میلی��اردی بورس نیز با
کاهش معنادار تعداد و ارزش روبهرو شوند .به این
ترتیب با کاهش شاخص و بازدهی بورس تهران
از ابتدای سال تاکنون ،جایگاه بزرگان بورس نیز
با افت معناداری مواجه شده
و تعداد شرکتهای  10هزار
میلیاردی بورس نس��بت به
سال گذشته تقلیل پیدا کرده
و تنها به  4ش��رکت رسیده
است بنابراین رکود حاکم بر
تاالر شیشهای باعث آب رفتن
میلیاردرهای بورس و کاهش ارزش بازار آنها شده
اس��ت .تازهترین رتبهبندی شرکتهای بورسی
نش��ان میدهد هلدینگ خلیجفارس به عنوان
بزرگترین شرکت بورسی با بیشترین افت ارزش
بازار مواجه ش��ده و در رتبه اول قرار گرفته است
به طوری که ارزش بازار این شرکت بزرگ بورسی
نسبت به سال گذش��ته  10هزار میلیارد تومان
افت ک��رده و از  37ه��زار و  425میلیارد تومان
در م��رداد  93به  27هزار و  279میلیارد تومان
در مرداد امس��ال رسیده است .پس از هلدینگ
خلیجفارس ،تاپیکو و ارتباطات س��یار نیز با افت
معنادار ارزش بازار خود مواجه ش��دند به طوری
که ارزش بازار این  2شرکت میلیاردی بورس نیز
ب��ه دلیل کاهش قیمت و افت تقاضا از  14و 12
هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به 11
هزار میلیارد تومان رسیده است .شرکت مخابرات
نیز که در مدت مشابه سال گذشته ارزشی معادل
 12هزار و  165میلیارد تومان داشته است با افت
قیمت خود در یکس��ال اخی��ر 2 ،هزار میلیارد
توم��ان از ارزش ب��ازار خ��ود را از دس��ت داده و
اکنون با ارزش��ی معادل  10هزار میلیارد تومان
در بازار سرمایه جزو  4شرکت میلیاردی بورس
محسوب میشود .بر این اساس تعداد شرکتهای
میلیاردی در حالی کاهش یافته است که در سال
گذش��ته شرکتهای غدیر و نفت و گاز پارسیان
نیز جزو میلیاردرهای بورس بودند اما با ابهامات
نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و افت شدید
قیمت این ش��رکتها ،ارزش بازار این شرکتها
نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است به طوری
که ارزش بازار ش��رکت غدی��ر از  12هزار و 141
میلیارد تومان در سال گذشته به  8هزار و8600
میلیارد تومان در مرداد امسال رسیده است .نفت
و گاز پارسیان نیز  3هزار میلیارد تومان ارزش بازار
خود را از دس��ت داده و ارزش بازار آن از 11هزار
و 725میلیارد تومان ب��ه  9هزار و  429میلیارد
تومان رسیده است .به گزارش ایسنا ،ارزش بازار
یک سهم به مجموع ارزش بازار سهام منتشرشده
یک شرکت به قیمت جاری بورس گفته میشود
که وضعیت شرکت و روند کاهشی یا افزایشی آن
را نشان میدهد.

نخودسرانهقیمتلبنیات
تعیی 

ی که سازمان حمایت از برخورد با برخی
درحال 
کارخانههای لبنی که اقدام به افزایش خودس��رانه
قیمت شیر کمچرب کرده بودند خبر داده و اعالم
کرده «کارخانههای لبنی متخلف قیمتهایشان را
به روال سابق بازگرداندهاند» ،قیمتهای بازار گویای
ای��ن موضوع نیس��ت و حتی
ترفند ش��یر کمچ��رب امگا3
کارخانه متخلف ادامه دارد .به
گزارش ایسنا ،طی چند هفته
گذش��ته برخی کارخانههای
تولیدکنن��ده محص��والت
لبنی بهرغم انصراف انجم��ن صنفی صنایع لبنی
از پیش��نهاد افزایش قیمتشان در س��ال جاری،
اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصوالت خود
کردند که غالمرضا کاوه ،سخنگوی سازمان حمایت
مصرفکنن��دگا ن و تولیدکنن��دگان ای��ن افزایش
قیم��ت را تخلف اعالم کرد .به گفت��ه وی ،یکی از
کارخانههای تولیدکننده لبنیات با ترفند در نحوه
توزیع ش��یر کمچرب ویتامینه (که قیمت باالتری
نسبت به شیر کمچرب معمولی دارد) به جای شیر
کمچ��رب معمولی باعث افزایش قیمت موقت این
محصول در بازار شده و این القا بین مردم ایجاد شد
که شیر کمچرب امگا 3همان شیر کمچرب معمولی
است؛ بنابراین مردم تصور کردند قیمتها افزایش
یافته است .همچنین یکیدیگر از کارخانههای لبنی

از روز ششم مرداد اقدام به افزایش خودسرانه قیمت
شیر کمچرب کرده بود که بازرسان سازمان حمایت
ای��ن موضوع را متوجه ش��دند و به س��رعت با آن
کارخانه برخورد کردند و قیمتها به روال سابق خود
بازگش��ت .این در حالی است که مشاهدات از بازار
لبنیات نشان میدهد قیمت
شیر بطری کمچرب همچنان
 2500تومان است و کاهش
پیدا نکرده است و البته ترفند
امگا3یی که این مقام مسؤول
از آن س��خن گفته ،همچنان
ب ش��یر کمچرب
در ب��ازار لبنی��ات روی برچس�� 
دیده میش��ود .مشخص نیست س��ازمان حمایت
مصرفکنن��دگا ن و تولیدکنندگان از کدام برخورد
و بازگرداندن قیمت شیر کمچرب سخن میگوید،
چراکه پیش از این هر بطری شیر کمچرب 2300
تومان قیمت داشت و در هفتههای گذشته افزایش
خودس��رانه آن باعث شد قیمت این کاال به 2500
تومان برسد که اتحادیه فروشندگان لبنیات هم این
افزایش قیمت را تایید و اعالم کرده از اوایل مردادماه
قیمت شیر کمچرب حدود  6درصد افزایش یافته
اس��ت .البته در حال حاضر برخی دیگر از برندهای
مطرح صنایع لبنی ،شیر بطری نیمچرب را 2200
تومان و شیر بطری کمچرب را  2300تومان در بازار
عرضهمیکنند.

تولید

گزارشی از عملکرد  2ساله دولت یازدهم در حوزه تولید

کلید نچرخید ،تولید سختتر شد

ارزیابی کارشناسان حوزه اقتصاد و تولید نشان
میدهد ،شرایط تولید در کشور طی  2سال اخیر
در موارد متعددی س��ختتر شده است.به گزارش
تس��نیم ،دولت یازدهم در حالی به عمر  2سالگی
خود نزدیک میش��ود که همچن��ان بخش تولید
در انتظار حمایت دولت اس��ت .این روزها فعالیت
تولیدی به حدی برای مردم س��خت شده که آنها
ترجیح میدهند با تعطیلی واحدها سرمایه اندک
خود را صرف فعالیتهای س��ودآورتری کنند .این
اتفاق��ات در حالی رخ میدهد ک��ه دولت از همان
روزهای نخس��ت ،وعدههایی ب��رای بهبود فضای
کس��ب و کار و تأمین نقدینگی بخش تولید داده
بود البته نباید اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم
و ثبات اقتصادی را نادیده گرفت اما به صورت کلی
رکود حاکم در بازار باعث ش��ده تا تولیدکنندگان
امکان فروش محصوالت خود را نداش��ته و هر روز
ب��ا هزینههای زی��ادی روبهرو ش��وند .از آن طرف
بازپرداخت تسهیالت بانکی و عدم پرداخت سهم
تولید از قانون هدفمندی یارانهها بر حجم مشکالت
آنها افزوده اس��ت .در مجموع با نزدیک ش��دن به
آس��تانه  2س��الگی دولت یازدهم بر آن شدیم تا
نظرات فع��االن اقتصادی را از عملک��رد دولت در
بخش تولید جویا شویم .حمیدرضا فوالدگر دراین
باره اظهار داشت :متأسفانه در حال حاضر بسیاری
از صحبتهای حمایت از تولید در حد شعار باقی
مانده و اقدام جدی از سوی دولت برای حمایت از
تولیدکنندگان ،بهبود فضای کسب و کار و جذب
سرمایهگذاری انجام نشده است .وی با بیان اینکه
البت��ه دولت در این دو س��ال موفقیتهای خوبی
در کنت��رل نرخ ت��ورم ،ثبات ن��رخ ارز و وضعیت

اقتصادی داش��ته اما انتظاره��ا از تیم اقتصادی با
تجرب��ه دولت چیز دیگری ب��ود ،گفت :هماکنون
فقط بخش��ی از مواد قانون بهبود فضای کسب و
کار اجرایی میش��ود و در کنار آن قانون حداکثر
اس��تفاده از محصوالت س��اخت داخل اجرا نشده
است .رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید با
اشاره به اینکه قرار بود براساس اصل  44توانمندی
بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش��تر
شود ،تصریح کرد :تولیدکننده داخلی توقع داشت
تا براس��اس وعدههای دولت سهم خود را از اجرای
قانون هدفمندسازی یارانه دریافت کند اما هنوز این
منابع تخصیص پیدا نکرده اس��ت .وی اضافه کرد:
امروز ش��رایط فعالیت برای تولیدکنندگان سخت
ش��ده و در کنار آن کاالها به آس��انی وارد کش��ور
میشوند .همچنین بهرامن ،نایب رئیس خانه معدن
نیز در همین ارتباط گفت :طی یک سال گذشته
جامعه با رکود شدیدی روبه رو بود که این موضوع
همچنان ادامه دارد .وی با اشاره به اینکه البته دولت
در این دو س��ال اقدامات مناسبی را برای مدیریت
نرخ تورم انجام داده است ،افزود :امیدوارم با کاهش
نرخ تورم و شرایط جدید کشور رونق به بخش تولید
کشور برگردانده شود .وی افزود :برای رونق بخش
تولید باید س��اختارهای اساسی و زیرساختهای
تولید را تغییر دهیم .خالقی ،کارش��ناس تولید با
اش��اره به اینکه برای قضاوت کردن عملکرد دولت
طی  2سال گذش��ته باید ببینیم دولت اقتصاد را
با چه شرایطی تحویل گرفته است ،اظهار داشت:
در مجموع عملکرد دولت در  2سال گذشته قابل
قبول بوده است ،زیرا امروز دیگر شاهد بیانضباطی
در تصمیمگیریهای تیم اقتصادی دولت نیستیم.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3224

8

یورو

3665

10

پوند

5180

10

درهم امارات

906

2

یکصد ین ژاپن

2700

-

ریالعربستان

885

-

یوآن چین

543

5

لیرترکیه

1220

3

دینار کویت

10950

50

دینار عراق

2/7

-

2565

-7

روبل روسیه

64

-

روپیه هند

54

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

873000

-1000

طرح جدید

874000

-1000

نیم سکه

476000

-

ربع سکه

267000

-1000

سکه گرمي

170000

-

هر مثقال طال

387300

400

یک گرم طالی  18عیار

89324

92

یک گرم طالی  24عیار

119070

123

دالر کانادا

سکه

هر اونس طال

( 1092دالر)

5/5

هر اونس نقره

( 14/62دالر)

0/13

قیمت (دالر)

تغییر

نفت
وست تگزاس

45/76

0/4

برنت درياي شمال

50/18

0/61

اوپک

50/5

-0/95

بورس تهران
شاخص بورس
شاخص  30شركتبرتر

بورس

مقدار

تغییر(درصد)

66445

-0/27

2950

-0/38

آزاد شناور

25689/6

-

شاخص بازار اول

47385

-0/38

شاخص بازار دوم

140485/6

-0/06

شاخصصنعت

54503/8

-0/30

بيشترينافزايش

قيمت(ریال)

تغییر(درصد)

ن شرق
ح  .سيما 

227

9/13

ن داراب
ح  .سيما 

414

8/95

ن بافق
معاد 

2712

4/99

عمرانوتوسعهفارس

2286

4/96

ن شرق
سيما 

1082

ع كاغذسازيكاوه
ح  .صناي 

4/84

2360

4/8

توليداليافمصنوعي

4146

4/64

ي تكسرام
ي كاش 
توليد 

1034

4/55

تكالبر
لبنيا 

1263

سایپاشیشه

4/29

1896

4/98

بيشترينكاهش

قيمت(ریال)

تغییر(درصد)

ت آژند
ح  .سخ 

3300

-9/59

پااليش نفت تبريز

8552

-8/76

ح .بيمه ملت

426

-6/37

ح .سرمايهگذاري مسكن
شمالشرق

547

-5/36

فرآوريموادمعدنيايران

2106

-4/71

س ايران
عم 
ي صناي 
مل 

1475

-4/47

سرمايهگذاريپرديس

821

-4/42

لونقلپتروشيمي
حم 

2656

-4/32

ح  .ليزينگصنعتومعدن

331

-3/78

سرمایهگذاریپارستوشه

2352

-2/52

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل

17598

55

3652/98

3/75

بورساسترالیا

5681/9

17/6

نیکی ژاپن

20520

-28

بورس داوجونز
بورس لندن

