صفحه آخر

وطن امروز شماره 1821

آبوهوا

یکشنبه  25بهمن 1394

سیستان

16 / 0

آذرشرقی 10 / -2

فارس

ابوموسی

15 / 0

آذرغربی

11 / -1

قزوین

16 / 1

اردبیل

12 / 1

قم

20 / 1

اصفهان

13 / -3

کردستان 13 / -1

البرز

14 / -2

کرمان

ایالم

15 / 0

کرمانشاه 11 / -2

بوشهر

19 / 11

کهگیلویه 12 / -3

تهران

16 / 4

گلستان

16 / 2

چهارمحال 13 / -7

گیالن

15 / 0

اذان ظهر12:19 :

غروب آفتاب17:44 :

خراسان.ج 15 / -3

لرستان

14 / -1

اذان مغرب18:03 :

نیمهشب شرعی23:36 :

خراسان .ر 14 / -1

مازندران

16 / 4

اذان صبح فردا5:28 :

طلوع آفتاب:

خراسان.ش 12 / -2

مرکزی

11 / -2

خوزستان 22 / 11

هرمزگان 25 / 14

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

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

قاب روز

انگلیس ـ اعتصاب تاکسیداران در لندن

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

افق تهران

6:52

كالم نور
آشکار ساختن نعمت ،نزد خدا محبوبتر
از پنهان نگه داشتن آن است؛ پس
بکوش که همواره در نیکوترین لباس
مردمت ظاهر شوی.

25 / 14

زنجان

12 / -2

سمنان

14 / 0

تقویم امروز

سالم وطن

م��ردم در ه��ر عرص��های از جمل��ه عرصه
مه��م انتخاب��ات ،ب��ه دنبال هدف مش��خص
اسالمی  -انقالبی خود هستند و بیشک دست
از اهداف خود برنخواهند داش��ت .انتخابات 7
اسفند نشان خواهد داد که مردم ایران در روند
انقالب اسالمی بر س��ر آرمانهای اصلی هیچ
اختالف نظری ندارند.
شامخیپور

اینکه رئیسجمهور از برجام داخلی س��خن
میگویند و تاکی��د دارند باید برجام  2اجرایی
شود به چه معناس��ت؟ مگر در داخل مردم با
یکدیگر دش��منی دارند؟ برجام با دشمن ایران
یعنی آمریکا و دیگر قدرتها نوش��ته ش��د تا
ظلمی که س��الها به ص��ورت تحریم بر ما روا
داشتند برداشته شود اما آیا رئیسجمهور بر این
اعتقادند که در داخل هم ظلمی صورت گرفته
است؟ فکر میکنم ایشان باید تجدید نظری در
نوع گفتمانشان داشته باشند.
ذبیحیان

مگر عزیزان مذاکرهکننده در تیم وزارت امور
خارجه بارها اعالم نکردند که تحریم سوئیفت
به طور کامل رفع میش��ود پس چرا مسؤوالن
اقتصادی و بانکی این را تایید نمیکنند؟
شاهآبادی

خری��د پهپ��اد توس��ط فرانس��ه از رژی��م
صهیونیستی محرمانه نیست (یک هواپیمای
اس��تراتژیک اس��ت) ولی قرارداد دولت با پژو
محرمانه است .پس نتیجه میگیریم خودروی
پژو از پهپاد مهمتر و استراتژیکتر است!
0912****862

بیش��ترین ضربهای ک��ه در طول انقالب به
کش��ور وارد شد از طرف سیاس��یون وابسته و
متمایل به غرب بوده است و انشاءاهلل با افزایش
بصیرت مردم در این انتخابات ضربهای سخت
به این طیف مزدور وارد خواهد شد.
محمدی

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

یزد

ارز

امام صادق

66413942

همدان

8 / -5
18 / 1

بازار
قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3498

-13

یورو

3983

-14

پوند

5125

-3

درهم امارات

964

-4

(ع)

والدت با س�عادت عقيله بنيهاشم حضرت
«زينب(س)» و روز پرستار  5 -ق
عزل «احمدشاه قاجار» از فرماندهي كل قوا
و واگذاري آن به «رضاخان» با تصميم مجلس-
 1303ش
درگي�ري خوني�ن س�اواكيها و عناص�ر
ضدانقلاب ب�ا نيروه�اي انقالب�ي در تبري�ز
  1357شص�دور حك�م تاريخي «امام خمين�ي(ره)»
مبني بر ارتداد «س�لمان رش�دي» ،نويسنده
كتاب آيات شيطاني 1367 -ش
تولد عالم بزرگوار آيتاهلل «س�يدمحمدتقي
موسوياصفهاني»  1301 -ق
موفقيت اولين پيوند كليه انسان در انگليس
  1963متولد «كريس�توفر ش�ولز» مخترع ماش�ين
تحرير  1815 -م
قتلع�ام اهال�ي روس�تاي فلس�طيني
سعسع توس�ط تروريس�تهاي صهيونيست
 1938متشكيل فدراس�يون متحد عربي با شركت
عراق و اردن  1958 -م

12 / -5

31

-

ریالعربستان

955

-

یوآن چین

549

-1

لیرترکیه

1223

-

دینار کویت

11650

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2573

9

روبل روسیه

48

-

روپیه هند

60

-

قیمت(تومان)

تغییر

ین ژاپن

گزارش

پایان هیجانات بازار سرمایه

هزینه

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران:

بورس؛ بیدار نشده خوابید!
گروه اقتصادی :ش��اخص کل ب��ورس و اوراق
بهادار در جریان معامالت دیروز با  ۹۰۳واحد
افت ،به کانال  ۷۶هزار واحد عقبنشینی کرد.
بنا به این گزارش ،ش��یب تند و جهش بزرگ
شاخص بورس در  2هفته گذشته ،رفتارهای
هیجانی و ناش��ی از جو روانی که تحلیلگران
بازار نس��بت به آن هش��دار میدادند ،چندان
به طول نینجامید و جریان عقبگرد بازار آغاز
و بازار س��رمایه با واکنشی سریع و عقبگردی
بزرگ ط��ی دی��روز و روز چهارش��نبه هفته
گذشته مواجه شد ،این در حالی است که آنها
ش��یب تند و صعودی را باعث ایجاد نوسانات
هیجانی میدانس��تند .بازار سرمایه کشورمان
طی  2هفته اخیر به اعتقاد کارشناس��ان این
بازار هیجانی رفتار کرد و به تالفی نزولهای 2
سال اخیر خود به یکباره جهشهای هزار و 2
هزار واحدی را در یک روز
تجربه کرد و ارقام جدیدی
را به ثبت رس��اند ،این در
حالی اس��ت که بازار طی
آخری��ن روز کاری هفت��ه
گذشته ناگهان نزولی شد
و س��قوط  ۷۰۰واح��دی
را تجرب��ه کرد .تحلیلگران ب��ورس میگویند
که این افزایشها اگرچه حق بازار اس��ت ،اما
هیجانی اس��ت و باید در این آخرین روزهای
سال که اتفاق خاصی در سودآوری شرکتها
رخ نمیده��د ،مراقب ب��ود تا بازار مس��یری
غیرطبیعی را در پیش نگیرد .این کارشناسان
ب��ازار رفتارهای اینچنینی را روانی میدانند و
بر ادامهدار بودن آن هشدار میدهند و مطرح
میکنند که بهتر است افزایشها مالیم باشد
نه با شیب تند و جهشی .از سوی دیگر برخی
از فعاالن بازار سرمایه میگویند که جهشهای
بزرگ  2هفته گذشته شاخص منطقی بوده و
اگر شایعاتی از قبیل استعفای رئیس سازمان
ب��ورس ،رفتارهای حقوقیها و نوس��انگیران
و شفافس��ازی برخی از ش��رکتهای بزرگ
بورسی نبود ،بازار به همان وضعیت بدون افت
ادامه میداد .اما بای��د به این نکته توجه کرد
که ترس از کاهش قیمتها مانند اتفاقی که 2
س��ال پیش در همین بازار رخ داد و بازار پس
از جهشه��ای بزرگ و روند صع��ودی دوباره
مسیر نزولی شدیدی را در پیش گرفت ،مانع
از ادام��ه روند افزایش ش��اخص بورس ش��د.
برخی از فعاالن بازار هنوز نگران هس��تند که
پس از تشکیل صفهای خرید ،ناگهان شاهد
تش��کیل صفهای فروش باشیم ،این موضوع
زمانی بیش��تر اهمیت مییابد که به وضعیت
ورود سهامداران جدید با نقدینگیهای جدید
ب��ه ب��ازار توجه کنیم .ب��ا این وج��ود اگرچه
صعود ش��اخصها مثبت ارزیابی میش��ود اما
کارشناس��ان بازار نس��بت به جهش بزرگ با
ش��یبهای تند و ادامهدار بودن آن هش��دار
میدهند .دیروز نیز ش��اخص حرکت خود را
ب��ا روندی منفی آغاز ک��رد و باید منتظر ماند
و دید که بورس��یها در این هفته چه رفتاری
از خود نشان میدهند و در انتظار چه چیزی
هستند؟ محمد فطانت ،رئیس سازمان بورس
و اوراق به��ادار ب��ا اعالم اینکه ش��اخص کل
بورس در ابتدای امسال کار خود را با  ۶۲هزار
و  ۴۰۰واح��د آغاز کرد و در ح��ال حاضر به

 ۷۷هزار واحد با رش��د  ۲۵درصدی رسیده و
ش��اخص کل هموزن بورس هم از  ۱۰هزار و
 ۸۷۵واحد در ابتدای امس��ال ب��ه  ۱۲هزار و
 ۵۶۲واحد با رشد  ۲۷درصدی رسیده است،
گفت :نقدینگی از بی��ن بازارهای رقیب ،بازار
س��رمایه را ترجیح داده اس��ت .حسین خزلی
خرازی در این ب��اره درگفتوگو با مهر تاکید
کرد :آنچه مس��لم اس��ت ،اینکه این جهشها
در بازار س��رمایه به واس��طه افزای��ش درآمد
شرکتهای بورسی نیست بلکه به خاطر اقبال
عمومی اس��ت که به شرکتهای بورسی شده
است .نرخ سود بینبانکی کاهش یافته و نرخ
تقاضا در شبکه بانکی و بازار پولی پایین آمده
و نسبت به افتهای  2سال اخیری که در بازار
س��رمایه اتفاق افتاده ،قیمتها جذابتر شده
اس��ت .وی اقبال عمومی این روزها به بورس
را روانی ،هیجانی و عمومی
دانس��ت و تصری��ح ک��رد:
کارشناس��ان بازار سرمایه
باره��ا گفتهاند که وقتی به
هر دلیل��ی واقعی یا روانی،
مردم و س��رمایهگذاران به
بورس اقبال پیدا میکنند
و ش��اهد جریان ورود پول هس��تیم ،بهترین
زم��ان برای عرضه س��هام اس��ت .همچنین
حامد س��تاک ،کارش��ناس بازار س��رمایه نیز
اظهارداش��ت :از آنجایی که بازار س��رمایه در
 2سال گذش��ته دچار نزول پیوستهای بوده،
رش��د این روزهای بازار سرمایه در پسابرجام،
تند و البته با فراز و نشیبهای بسیاری همراه
ب��وده اس��ت .وی ادامه داد :هر چند بیش��تر
فعاالن بازار س��رمایه به تند بودن شیب رشد
ش��اخصها اعتقاد دارند و قائل به این موضوع
هس��تند که رش��د پایدار و بلندمدت حرکت
قیمتها به دور از هیجانات اس��ت اما از آنجا
ک��ه تقاضاکنندگان س��هام اتفاق��ات خارج از
معمول را در وضعیت اقتصاد کشور پیشبینی
میکنند ،رفتار این روزهای بازار س��رمایه نیز
غیرعادی اس��ت .وی رفتار بازار س��رمایه را با
توجه به جهشه��ای بزرگی که طی روزهای
گذش��ته رخ داده اس��ت ،تاحدودی هیجانی
دانست .این تحلیلگر بازارسرمایه اظهارداشت:
درحال حاضر که وضعیت مش��خص اس��ت و
افقهای روشن اقتصادی وجود دارد اما شیب
تند و صعودی به این ش��دت باعث نوس��انات
هیجانی خواهد شد.
■■سقوطشاخصها

بن��ا به این گزارش ،ش��اخص کل بورس و
اوراق بهادار در پایان معامالت دیروز (ش��نبه)
با  ۹۰۳واحد افت و س��قوط به کانال  ۷۶هزار
واحد ،در نهایت در ایس��تگاه  ۷۶هزار و ۵۹۴
واحد ایس��تاد .همچنین در معامالت دیروز 2
هزار و  ۴۸۸میلیون س��هم ب��ه ارزش  ۵هزار
و ۴۴۷میلیارد و  ۲۱میلیون ریال معامله شد.
عالوه بر این ،همه ش��اخصهای بازار سرمایه
دی��روز همانن��د آخری��ن روز معامالتی هفته
گذش��ته نزولی ب��ود بهگونهای که ش��اخص
قیمت(وزنی-ارزشی)  ۳۴۶واحد ،شاخص کل
(هموزن)  ۱۶۶واحد ،شاخص قیمت (هموزن)
 ۱۴۰واحد ،ش��اخص آزاد شناور هزار و ۳۰۳
واحد ،شاخص بازار اول  ۵۷۷واحد و شاخص
بازار دوم یکهزار و  ۲۵۷واحد افت کرده است.

قدرت خرید مردم ۴۰درصد کم شد

دبی��رکل کان��ون عال��ی انجمنه��ای صنفی
کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه طی  ۴سال گذشته
قدرت خرید مردم  ۴۰درصد کاهش یافته اس��ت،
گفت :در بهترین ش��رایط بهبود روابط بینالمللی
از نیمه دوم س��ال  ۹۵آغاز میشود .محمد مروج
حسینی در گفت وگو با تسنیم ،درباره اینکه آیا با
اجرای برجام وضعیت بازار کار
تسهیل میشود یا خیر گفت:
با توافقهایی که صورت گرفته
و رفت وآمد س��رمایهگذاران
خارجی که در کش��ور وجود
دارد ،باید منتظر اتفاق مثبت
در حوزه کارگری و بازار کار باش��یم .وی بیان کرد:
بهبود روند اقتصادی زمانبر است؛ اما مساله مهم این
است که بسیاری از مواردی که به اسم قرارداد بیان
میشود ،هنوز تبدیل به قرارداد نشده و در مرحله
قبل از قرارداد اس��ت .مروج حسینی با بیان اینکه
هنوز بانکهای خارجی راضی به تعامل با بانکهای
ایران نش��دهاند ،اظهار داشت :آنها با احتیاط رفتار
خواهن��د کرد .هدف تمام س��رمایهگذارانی که به
کش��ور ما میآیند ،برای راهاندازی تولید نیس��ت.
بس��یاری از آنها برای فروش کاالی خود به میدان
آمدهاند .وی با بیان اینکه پیشبینی میشود ،بهبود
روند اقتصادی در نیمه دوم س��ال  95آغاز ش��ود،
گفت :اخیرا ً یکی از اقتصاددانهای کش��ور خبر از
کاهش  40درصدی قدرت خرید حقوقبگیران از
سال  90داده است .مروج حسینی درباره رکود در
صنعت گفت :به طور مثال حدود  30تا  35درصد

واحدهای نس��اجی در کشور مشغول کارند و بقیه
یا ش��یفتهای کاری خود را کاهش دادهاند یا در
معرضتعطیلیهستند.

■■فاصله  2/5میلیون تومانی دستمزد کارگران
باهزینهها

رئی��س کان��ون انجمنهای صنف��ی کارگران
کش��ور گفت :می��زان هزینه
س��بد خان��وار کارگ��ری ب��ا
درآم��د واقع��ی آنه��ا حدود
 ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
فاصله دارد .غالمرضا عباسی
با بیان اینکه رش��د قیمتها
در بس��یاری از اقالم مصرفی خانوار متوقف نشده
است ،افزود :میزان هزینه سبد خانوارهای کارگری
در س��ال گذشته  2میلیون و  200هزار تومان بود
که امسال این رقم به  3میلیون و  200هزار تومان
رسیده اس��ت .هزینه زندگی در کالنشهرها بسیار
بیش��تر از هزینه زندگی در حاش��یه شهرهاست.
در حاض��ر حاضر حقوق کارگران حدود  2میلیون
و  500هزار توم��ان با هزینههای آنها فاصله دارد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور با
بیان اینکه نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی
نرخ تورم دولتی اس��ت ،گفت :نرخ تورم باید مورد
تایید شرکای اجتماعی باشد ،زمانی میتوان نرخ
ت��ورم را تکرقمی اعالم ک��رد که جامعه کارگری
کاه��ش قیمتها و ت��ورم را به معن��ای واقعی در
زندگی خود احس��اس کند .عباسی اظهار داشت:
بیش از  80درصد کارگران زیر خط فقر هستند.

پرواز

اعتراض رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری به خرید هواپیما از فرانسه

دوسوم صندلی هواپیماهای پهنپیکر خالی میماند
رئیس اس��بق س��ازمان هواپیمایی کشوری
گفت :اگر دولت بخواهد در بخش خرید هواپیما
هزین��ه کن��د صنع��ت هواپیمایی ب��ه وضعیت
بیمارگونه خود ادامه خواهد داد .حسین خانلری،
ش��رایط حال حاضر صنعت هواپیمایی کشوری
را فاقد زیرس��اختهای الزم برای ورود هواپیمای
پهنپیکر خریداری ش��ده دانس��ت و گفت ورود
 114فرون��د هواپیم��ا به کش��ور نیازمند فراهم
شدن زیرساختهای فرودگاهی و نیروی انسانی
آموزشدی��ده اس��ت .وی در گفتوگو با نس��یم
آنالین ،با طرح این پرس��ش که آیا هواپیماهای
پهنپیکر خریداری شده قرار است در مسیرهای
داخلی مورد اس��تفاده قرار گیرد ،خود پاسخ داده
که اس��تفاده از هواپیماهای پهنپیکر خریداری
ش��ده در مس��یرهای داخلی فاقد هرگونه صرفه
اقتص��ادی اس��ت .وی اذعان داش��ته که حتی با
بسیج همه امکانات و منابع در  2سال آتی ،مهیا
شدن زیرس��اختهای صنعت حملونقل هوایی
ب��رای ورود این تع��داد هواپیما ممکن نیس��ت.
معاون وزیر س��ابق راهوشهرس��ازی با بیان اینکه
برای اش��غال صندلیهای هواپیماهای پهنپیکر
خریداری ش��ده باید فکری ک��رد ،افزود :در حال
حاضر هواپیماهای موجود کشور در مسیر آسیای
دور هم با یکس��وم ظرفیت به پرواز درمیآیند،
بنابراین چگون��ه میتوان برای هواپیمای ای380
با ظرفیت بسیار باال مسافر ایجاد کرد .وی گفت:
برای اش��غال صندلیهای هواپیماهای پهنپیکر

خریداری ش��ده از هماکنون باید به دنبال جذب
توریس��ت بود .بنابراین دولت بای��د از هماکنون
ب��ا طراحی برنامهها به س��مت جذب توریس��ت
حرکت ک��رده تا پ��رواز هواپیماه��ای پهنپیکر
توجیه اقتصادی داش��ته باش��د .خانل��ری تاکید
کرد :نباید تصور داش��ت که با خرید هواپیماهای
پهنپیکر همه مشکالت حملونقل هوایی کشور
ح��ل خواهد ش��د .وزارت راهوشهرس��ازی اعالم
کرده که س��االنه  3تا  5میلیارد دالر ارز توس��ط
مسافران خارجی به ایرالینهای خارجی پرداخت
میش��ود که تجمیع این اعداد در مدت  10سال
به رقمی درحدود  50میلیارد دالر خواهد رسید،
بنابراین ب��ا خرید یکجای هواپیمای نو ،به میزان
 10/5میلیارد دالر ،مابقی رقم مذکور در کش��ور
صرفهجویی هم خواهد ش��د .وی ب��ا بیان اینکه
در ح��ال حاضر هواپیمای ایرب��اس ای 380فقط
در ف��رودگاه امام خمینی(ره) قابلیت نشس��ت و
برخاست دارد بیان داشت که در حال حاضر کشور
فاقد زیرساختهای الزم برای استفاده از هواپیمای
پهنپیکر است .طبق اعالم وزارت راهوشهرسازی،
هدف نهایی در کش��ور داشتن هواپیمایای380
بوده و یک��ی از اهداف واردات این هواپیما ،برقرار
ش��دن خط پرواز مستقیم به کش��ورهایی چون
چین ،ژاپن و کانادا و حتی ایاالت متحده بوده که
درحال حاضر ،مسافران مسیرهای دوردست کشور
توسط شرکتهای هواپیمایی ترکیهای ،اماراتی و
قطری جابهجا میشوند.
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طرح قدیم

1005000
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طرح جدید
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نیم سکه
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ربع سکه
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-
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