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افق تهران
اذان ظهر13:05 :

دعاى روز بیستونهم ماه رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«اللهم َغ ّشنی بال ّر ْح َمه وا ْر ُز ْقنی فیهِ
ّ
ِص َمه َ
ِب
الت
وط ّه ْر ق ْلبی من َغیاه ِ
ِ
ّوفیق والع ْ
ال ُّت ْه َمه یا رحیم ًا ب ِعبا ِد ِه المؤمِنین؛ خدایا
بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزىكن
مرا در آن توفیق و خوددارى و پاك كن
دلم را از تیرگیها و گرفتگىهاى تهمت
اى مهربان به بندگان با ایمان خود».

اخبار

رشد  2767واحدی شاخص بورس

ش��اخص بورس در جریان معامالت دیروز
بازار س��رمایه  ۲۷۶۷واحد رش��د و ب��ه ارتفاع
 ۹۹هزار واحد صعود کرد .به گزارش تس��نیم،
در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه
تعداد  1660میلیون سهم و حقتقدم بهارزش
 435میلیارد توم��ان در  121هزار نوبت مورد
دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد
 2767واح��دی در ارتف��اع  99ه��زار و 146
واحد قرار گرفت .بیشترین تأثیر مثبت بر رشد
دماس��نج بازار سهام به نام نمادهای معامالتی
ف��والد مبارک��ه اصفهان ،صنایع پتروش��یمی
خلیجفارس و ملی صنایع مس ایران ش��د و در
مقابل نمادهای معامالتی خدمات انفورماتیک،
بیمه دانا و داروسازی زهراوی با افت خود مانع
افزایش بیش��تر شاخص ش��دند .شاخصهای
اصلی بازار س��رمایه هم روز مثبتی را پشتسر
گذاشت بهطوری که ش��اخص قیمت (وزنی-
ارزشی)  857واحد ،کل (هموزن)  338واحد،
قیمت (هموزن)  246واحد ،آزاد شناور 3243
واحد و ش��اخصبازارهای اول و دوم به ترتیب
 2115و  5093واحد رشد کرد .بر اساس این
گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله
 412میلیون ورقه بهارزش  185میلیارد تومان
در  46هزار نوبت ،آیفکس  37واحد رشد کرد و
در ارتفاع  1153واحد قرار گرفت.

 ۱۲هزار تن روغن پالم «تاریخ
مصرف گذشته» وارد کشور شد

س��ال گذش��ته  ۱۲هزار تن
روغ��ن پال��م تاری��خ مصرف
گذشته وارد کشور شده است.
به گزارش تسنیم ،گزارشها
حاکی اس��ت ،در س��ال 96
محمول��های به حجم  12ه��زار تن روغن پالم
که تاریخ مصرف آن هم منقضی شده بود ،وارد
کشور شده است .بر اساس این گزارش ،دستگاه
دولتیای که متولی واردات این روغن پالم بوده،
گ��زارش غلطی را به نهادهای مس��ؤول درباره
تاری��خ انقضای این روغنها داده اس��ت .طبق
اخب��ار واصله ،این محمول��ه که بیش از حجم
مصرف داخلی هم هس��ت ،از گمرک ترخیص
شده است.
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تقویم امروز
■■تقاضاي خلع «محمدعليشاه» از سلطنت
از سوي انجمنهاي ايالتي كشور 1287 -ش
■■ورود مجاهدان مشروطهخواه به تهران و
پايان استبداد صغير 1288 -ش
■■وقوع غزو ه «حنين» به فرماندهي «پيامبر
بزرگ اسالم(ص)» 8 -ق
■■تولد دانش�مند كمنظير و عال�م بزرگوار
شيعه «عالمه حلي(ره)»  648 -ق
■■درگذشت «ادوارد فيتز جرالد» نويسنده،
مترجم و شاعر انگليسي 1880 -م
■■وقوعفاجعههولناكطغيانروديانگتسه
در چين1931 -م
■■كش�ف نيروي بخار آب توس�ط «دنيس
پاپن» طبيعيدان فرانسوي1707-م
■■ آغاز تجاوز نيروهاي فرانس�وي به كشور
الجزاير1830 -م
■■تصرف پاريس توسط ارتش آلمان نازي در
جريان جنگ دوم جهاني1940 -م
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درآمد

گزارش

اقتصاد ایران منتظر تدبیر دولت است

کاهش  ۸۰درصدی قدرت خرید مردم
سخنگوی دولت :افزایش  ۵۰تا  ۶۰درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم
گروه اقتصادی :گرانی همچنان در کش��ور بیداد
میکند تا جایی که دادس��تان عمومی و انقالب
تهران نیز از مسؤوالن اتحادیهها درباره گرانیهای
اخیر در بازار انتقاد کرده اس��ت .دراین باره یک
اس��تاد اقتصاد گفت :افزایش قیمت دالر ،باعث
ش��ده طی  8ماه اخی��ر ارزش پول ملی و قدرت
خرید مردم  ۸۰درصد کاهش پیدا کند ،این در
حالی است که سال  ۹۶در حال نزدیک شدن به
قدرت خرید سال  ۹۰بودیم اما با این وضعیت اگر
هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر
نگذارد شاید  ۱۰سال دیگر قدرت خرید مردم به
قدرت خرید سال  ۹۰برسد .دکتر وحید شقاقی
اظهار ک��رد :ارز یکی از مهمترین متغیرهای هر
اقتصادی است؛ این متغیر به حدی اهمیت دارد
که میتوان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به
طور نامحسوس و حتی مخربتر از جنگ نظامی
نابود کرد .وی درباره وضعیتی که این روزها در
متغیر ارزی کشور وجود دارد ،توضیح داد :کاهش
ارزش پ��ول ملی در براب��ر ارزهای خارجی چون
دالر و یورو ،هم نتیجه سیاستهای بینالمللی
و فراملی اس��ت و ه��م از عوامل درونی ناش��ی
میش��ود .این استاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمی
ادامه داد :افزایش قیمت دالر ،باعث شده طی 8
م��اه اخیر ارزش پول مل��ی و قدرت خرید مردم
 ۸۰درصد کاهش پیدا کند.
ش��قاقی این وضعیت را به
سکته اقتصادی تعبیر کرد و
گفت :در سکته اول که سال
 ۹۱رخ داد ارزش پول ملی
 ۲۰۰درصد کاهش یافت و
در س��کته دوم که اخیرا ً رخ داده ارزش پول ملی
 ۸۰درصد افت کرد .این دو سکته دالیل مشابهی
داشت اما متاسفانه ما از تاریخ عبرت نمیگیریم.
این استاد اقتصاد ادامه داد :امروز نسبت نقدینگی
به تولید ناخالص داخلی در ایران به مرز هشدار
رس��یده اس��ت و طرف تقاض��ای ارز را تحریک
میکند به حدی که میتواند هر بازاری را منفجر
کند ،بنابراین هر طور شده باید این نقدینگی به
سمت تولید برود یا اینکه در حسابهای سپرده
بلندمدت منجمد شود تا دارنده نقدینگی در هر
زمان ممکن برای برداشت نقدینگی اراده نداشته
باشد .شقاقی دوباره به کاهش  ۸۰درصدی ارزش
پول ملی پس از افزایش اخیر قیمت ارز اشاره و
اعالم کرد :هر کاهشی در پول ملی تورم به دنبال
دارد و تورم ناش��ی از این کاه��ش  ۸۰درصدی
هنوز به اقتصاد کشور وارد نشده است ،بنابراین
پیشبینی میشود تا پایان امسال تورم به باالی
 ۳۰درصد برسد.
■■ نوبخ�ت :افزای�ش  ۵۰ت�ا  ۶۰درصدی نرخ
برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه
قبول میکنیم در اقتصاد کش��ور کاس��تیهایی
وج��ود دارد که باید برای رف��ع آنها تالش کرد،
گف��ت :مردم بای��د بدانند ما افزای��ش  ۵۰تا ۶۰
درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم.
محمدباقر نوبخت در برنام��ه «گفتوگوی ویژه
خبری» از مردم خواست به دولت برای ساماندهی
بازار ارز و س��که کمک کنند .س��خنگوی دولت
افزود :دولت ب��ا قاطعیت اعالم میکند اگرچه با
تشدید تحریمها با مش��کالتی رو به رو خواهیم

شد اما برای تأمین مایحتاج عمومی مردم تدابیر
الزم اندیشیده شده است .وی تصریح کرد :امکان
اداره کش��ور وجود دارد ،راه این مهم هم اتحاد و
همدلی مردم و حمایت مردم از دولت اس��ت؛ ما
نی��از به کمکهای  2قوه دیگ��ر هم داریم ،نباید
همه انتقادها را از دولت روا بدانیم .نوبخت گفت:
اگر ن��رخ  ۳۸۰۰تومان ب��ه ازای ه��ر دالر برای
کاالهای اساسی محقق نشود ،نباید از معقولیت
ه��ر دالر  ۴۲۰۰تومان هم ب��ر حذر بود البته به
دنبال پرداخت مابهالتفاوت این دو رقم هستیم.
مردم باید بدانند ما افزای��ش  ۵۰تا  ۶۰درصدی
نرخ برخی کاالها را تکذیب نمیکنیم .وی تصریح
ک��رد :قیمت نان و بنزین نس��بت به س��ال قبل
افزایش نداشته است اما باز هم قبول میکنیم که
در اقتصاد کشور کاستیهایی وجود دارد که باید
برای رفع آنها تالش کرد.

■■ انتقاد شدید دادستان تهران درباره گرانیها

دادستان عمومی و انقالب تهران با انتقاد شدید
از مسؤوالن ،گفت :استاندارد ،تعزیرات ،اتحادیهها
و وزارت صنعت و دهها دستگاه دیگر وجود دارند
اما چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟ آیا مردم
واقعا مستحق این همه گرانی در حوزه ارز ،سکه
و خودرو هس��تند؟ به گزارش تس��نیم ،جعفری
دولتآبادی در نشست با مسؤوالن اتحادیهها که
با موضوع بهداشت و امنیت
غذایی برگ��زار ش��د ،افزود:
آی��ا م��ردم از حق س�لامت
برخوردارن��د؟ و آیا این همه
مواد تاریخ مصرف گذش��ته
بای��د در بازار وجود داش��ته
باش��د؟ اتحادیهها و اصناف به وظایف خود عمل
نمیکنند .دادس��تان تهران افزود :اگر سازمانها
و دس��تگاهها ب��ه وظایف خود عم��ل میکردند
اکنون ش��اهد این همه نابس��امانی در بهداشت،
گرانی ،تغییر روزانه قیمته��ا و احتکار نبودیم.
جعفریدولتآبادی گفت :آیا مردم واقعا مستحق
ای��ن همه گرانی در ح��وزه ارز ،س��که و خودرو
هس��تند؟ بخشه��ای زیادی از ای��ن اتفاقات به
دلیل این است که بسیاری از دستگاههای نظارتی
به وظایف خ��ود عمل نمیکنن��د .وی گفت :از
سیاستهای جدی قوه قضائیه احیای حقوق عامه
اس��ت که مقام معظم رهبری هم در این زمینه
تاکید فراوان دارند.
■■دستور رئیسجمهور برای پیگیری موضوع
«گرانی»

رئیسدفتررئیسجمهورگفت:رئیسجمهور
خواستند همه دستگاههای ذیربط به موضوع
گران��ی ورود کنن��د .محمود واعظ��ی در جمع
خبرن��گاران گف��ت :موضوع گرانی ب��ه صورت
جدی در دولت مطرح ش��ده اس��ت .وی افزود:
رئیسجمه��ور خواس��تند همه دس��تگاههای
ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند و اجناسی
که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار
گیرد و خودروس��ازها نی��ز خودروها را با قیمت
مصوب در اختیار مردم قرار دهند .واعظی ادامه
داد :گرانی از موضوعات جدیای است که آقای
روحانی ،وزرا و مس��ؤوالن ذیربط را مس��ؤول
پیگیری این مساله کردند .رئیسجمهور دوشنبه
هفته آینده جلس��های را برای تصمیمگیری در
اینباره تشکیل خواهند داد.

هزینههای جاری با گرانی دالر تأمین شد

درآمد ۹۵۰۰میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز
عض��و کمیس��یون برنامه و بودج��ه با بیان
اینکه بنا به گ��زارش نهادهای نظارتی در پایان
س��ال  ۹۶دولت حدود  ۹۵۰۰میلیارد تومان از
افزای��ش قیمت ارز منتفع ش��ده اس��ت ،گفت:
نمیش��ود دول��ت را مقصر
افزایش قیمت ارز دانس��ت
ام��ا این افزای��ش درآمد در
بودجه جاری صرف ش��ده
اس��ت .محمد حسینی در
گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به درآمدی حدود  9هزار و  500میلیارد تومان
از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای ،گفت :از نوسانات
ارز  9ه��زار و  500میلیارد توم��ان درآمد مازاد
ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار
دولت بوده و با قیمت باالتر فروخته شده باید در
سرجمع درآمدهای نفتی طبقهبندی میشد اما
دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه طبقهبندی
و استفاده کرده است .وی با بیان اینکه بر اساس
گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال  96دولت
حدود  9500میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز
منتفع شده است ،گفت :نمیشود دولت را مقصر

افزایش قیمت ارز دانس��ت اما ب��ه هر حال این
افزایش درآمد در بودجه جاری و جبران هزینهها
صرف شده است .عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس گفت :نرخ تس��عیر ارز در بودجه س��ال
قبل  3500توم��ان عنوان
شده بود ،هر چه قدر دولت
و بانک مرک��زی در مقاطع
مختلف ارز را با نرخ باالتری
تحت عن��وان ارز مداخلهای
یا مبادلهای فروخته باشند
درآمد بیش��تری کس��ب کردهاند .در نهایت در
پایان س��ال  96و همزمان ب��ا اوج بحران ارزی
اخیر ،دولت توانست  9/5هزار میلیارد تومان از
محل افزایش قیمت ارز منتفع شود .وی افزود،
این افزایش درآمد در ردیفهای متفرقه جاری
برای جبران هزینههای مربوط به حقوق و مزایای
کارکن��ان و همچنین هزینههای اجتنابناپذیر
مصرف شده است .به گفته حسینی ،این افزایش
درآمد در گزارشهای س��ازمان برنامه و بودجه،
خزانهداری کشور و همچنین دیوان محاسبات از
عملکرد بودجه سال  96ذکر شده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4227

6

یورو

8380

162

پوند

9518

187

درهم امارات

1922

24

ین ژاپن

644

12

ریالعربستان

1904

43

یوآن چین

1114

23

لیرترکیه

1528

1

دینار کویت

23696

520

دینار عراق

5/8

0/1

دالر کانادا

5476

105

روبل روسیه

113

2

روپیه هند

105

2

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2449000

35000

طرح جدید

2585000

52500

نیم سکه

1283000

45000

ربع سکه

717000

10000

سکه

سکه گرمي

406000

2000

هر مثقال طال

940500

29600

یک گرم طالی  18عیار

217130

6830

یک گرم طالی  24عیار

289500

9110

هر اونس طال

( 1294/86دالر)

-0/82

هر اونس نقره

( 16/90دالر)

0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

66/25

-0/03

برنت درياي شمال

75/62

-0/22

اوپک

73/96

-

نفت

بورس

مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبرداد

تحقیق و تفحص از وزارت راه به دلیل گرانی مسکن
عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه در ماههای اخیر قیمت
مصالح ساختمانی رش��د چندبرابری را تجربه
کرده اس��ت ،گفت :باال بودن تع��داد خانههای
خال��ی در کش��ور نمونه بارز عدم ت��وازن میان
عرض��ه و تقاض��ا در بخش
مسکن اس��ت .محمدرضا
ملکش��اهی در گفتوگ��و
با خان��ه ملت ،ب��ا انتقاد از
تن��ش قیمتی موج��ود در
بازار مس��کن ،گف��ت :عدم
هماهنگی تیم اقتص��ادی دولت نارضایتیهای
مردم از وضعیت اقتص��ادی را پررنگتر کرده و
به مشکالت عدیدهای منجر شده است .نماینده
مردم خرمآباد و دوره در مجلس شورای اسالمی
ب��ا بیان اینکه در ماهه��ای اخیر قیمت مصالح
ساختمانی رشد چندبرابری را تجربه کرده است،
افزود :سرشکن شدن افزایش قیمت فرآوردههای
س��اختمانی در بخ��ش مس��کن و همچنی��ن
تاثیرپذیری آن از بازارهای موازی از جمله سکه
و ارز ،وضعیت نابسامان فعلی را رقمزده است.
ملکشاهی با تاکید بر اینکه متاسفانه اداره امور
اقتصادی کشور از دست دولت خارج شده است،
تصریح کرد :دولت تم��ام توان خود را معطوف
به نوس��ازی بافت فرسوده به عنوان تنها برنامه
خود در حوزه مسکن کرده که سرنوشت آن هم
مشخص نیست .این نماینده مردم در مجلس
دهم با بیان اینکه باال بودن تعداد خانههای خالی
در کش��ور نمونه بارز عدم توازن میان عرضه و
تقاضا است ،گفت :متاسفانه سیاستهای دولت
به تصمیمگیریهای یکش��به منجر شده که
نتیجه آن وضعیت فعلی و افزایش نارضایتیهای
اجتماعی است .وی با تاکید بر اینکه به نتیجه
نرس��یدن س��وال از رئیسجمهور و وزرا تعامل

مجلس در بهبود شرایط اقتصادی کشور را نیز
بیاثر کرده است ،افزود :حباب مسکن امروز به
قدری بزرگ شده که امکان تهیه مسکن حتی
به عنوان اجاره برای اقشار ضعیف جامعه سخت
شده است .این نماینده مردم در مجلس دهم با
بیان اینکه باید درباره مسکن
زمینه تحقی��ق و تفحص از
وزارت راهوشهرسازی فراهم
ش��ود ،تصریح کرد :تجربه
نش��ان داده جلس��اتی که
تاکن��ون در حوزه مس��کن
برگزار ش��ده صرف��ا گفتاردرمانی کرده اس��ت.
ملکش��اهی ادام��ه داد :مجلس باید بیش��تر به
موضوع نظارت توجه کرده و با ارائه پیشنهادات
کارساز و راهگشا بهبود شرایط در حوزه مسکن
را رقم بزند .وی یادآور شد :بهبود وضعیت بازار
مسکن نیازمند اتحاد تیم اقتصادی دولت است تا
در این صورت نابسامانی در این بازار کاهش یابد.

■■ارجاع تفحص از مسکنمهر به صحن علنی

رئیس کمیس��یون عمران مجلس از ارجاع
تحقیق و تفحص از مسکنمهر به هیاترئیسه
مجلس خب��ر داد و گفت :این گ��زارش بزودی
در نوب��ت رس��یدگی در صحن ق��رار میگیرد.
محمدرضا رضایی با تاکید بر اینکه عدم تامین
زیرساختها مشکل اصلی واحدهای نیمهکاره
مس��کنمهر اس��ت ،افزود :در حدود  400هزار
واحد مسکنمهر اکنون ساخته شده اما به علت
آماده نبودن زیرس��اختها ام��کان بهرهبرداری
از آنها وجود ن��دارد .وی با بیان اینکه رقمی در
حدود  11هزار میلیارد تومان پول برای تکمیل
واحدهای مسکنمهر نیاز اس��ت ،تصریح کرد:
گزارش تحقیق و تفح��ص از این طرح با هدف
شفافسازی هر بیش��تر عملکرد دولت در این
حوزه تهیه شده است.

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

99146/3

2/87

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4720/6

3/82

شاخص  50شركتبرتر

4172/6

3/16

شاخص بازار اول

71605/7

3/04

شاخص بازار دوم

204816/6

2/55

شاخصصنعت

89203/4

3/10

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .الكتريك خودرو شرق

2468

ح .سرمايهگذارينيرو

163

106/33

رينگسازيمشهد

1461

14/86

ح .معدني و صنعتي گلگهر

2550

9/82

ح .فوالد خراسان

3927

9/48

فرآوريمواد معدنيايران

14364

5

2184

5

5755

5

8687

4/99

ي ايران
پمپساز 
فيبر ايران
پارسخزر

بيشترينكاهش

204/69

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح.گروهصنايعبهشهر ايران

11

-8/33

ن منگنز ايران
معاد 

5624

-5

داروسازيزهراوي

12428

-5

گلوكوزان

14455

-5

بيمه دانا

2198

-4/97

توريستي و رفاهي آبادگران ايران

2320

داروسازي زاگرس فارمد پارس

-4/49

2757

-3/84

3467

-3/51

4071

-3/12

ي فارابي
داروساز 
نبجنورد
سيما 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25321

24

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22966

18

بورسشانگهای

3050

-31

بورساسترالیا

6133/1

-31/7

