
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشــنبه  21 تیر 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1447

 

 

 

 بورس ۱۳۴۳ واحد افت کرد

شهروند|  در جریان دادوســتدهای دیــروز بازار سرمایه، 
تعداد 8۲8میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش ۱89میلیارد 
تومان در 77هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با افت 
۱343واحدی در ارتفاع ۱۰9هــزار و ۵۰۵ واحد قرار گرفت. 
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر 
ـ ارزشی( 4۰6  گذاشت، به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
واحد، کل )هم وزن( ۱9۵واحد، قیمت )هم وزن( ۱4۰واحد، 
آزاد شناور ۲۰۰۱ واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 

۱۲97 و ۱۰9۲ واحد افت کرد. 

بورس

 

شــهروند|  ایرانی هــا یکــی از اســرافکارترین 
مصرف کنندگان جهان هســتند. بر اساس آمارهای 
جهانی منتشرشــده، ایرانیان چندبرابر سرانه جهانی 
انرژی مصرف می کنند؛ به عنــوان مثال در حالی که 
ســرانه مصرف آب در ایران 3۰۰ لیتر است، میانگین 
جهانی مصــرف آب تنها ۱۵۰ لیتر اســت و در حالی 
که ســرانه مصرف برق در ایران ۲۵۰۰ کیلووات است 

سرانه مصرف برق در جهان تنها 8۰۰ کیلووات است. 
در زمینه مصرف بنزین هم رکورددار هستیم و ۲ برابر 
میانگین جهانی بنزین مصــرف می کنیم. در زمینه 
مصرف گاز در حالی که ســرانه مصرف ایران ۱7۰۰ 
مترمکعب اســت، ســرانه مصرف جهان تنها 6۰۰ 
مترمکعب است. به این ترتیب، ما حدود 3برابر مردم 

جهان گاز مصرف می کنیم.

ایرانی ها،  اسرافکاران بزرگ انرژی 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1250.19

15.98

75.23

77.05

تغییرقیمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به د الر

پوند  به د الر

د رهم به د الر

1.1711

1.3249

3.6738

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قد یم

سکه طرح جد ید 

نیم سکه

ربع سکه

سکه یك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

2710000

2570000

1320000

685000

395000

228530

تغییرقیمت

-

اجاره )تومان( پول پیش )تومان( متراژ محله

3میلیون ۱۰۰میلیون ۱۰8متر ازگل

۲.۱میلیون ۵۰میلیون 9۱متر آپادانا

۵میلیون ۱۰۰میلیون ۱۰6متر صادقیه

- 6۵میلیون )رهن کامل( ۵4متر امامت

۱۰۰هزار ۱8۰میلیون 8۰متر آلستوم

۱.۵میلیون 64میلیون 9۱متر نارمک

- ۲4۰میلیون )رهن کامل( ۱۲9متر ابوذر

9۰۰هزار ۱۰میلیون 94متر پیروزی

در واقع دولــت همچنــان می خواهــد دالر ارزان را به 
واردکنندگان کاالهای اساسی و ضروری تر بدهد و دالر با 
قیمت نزدیک به بازار آزاد به واردکنندگان کاالهای دیگر 

تعلق می گیرد.
نرخ توافقی چه نرخی است؟

آن چــه در ابالغیــه متولی تجاری کشــور خودنمایی 
می کند، اعالم نرخ توافقی برای خرید و فروش ارز است، 
اما این ســوال پیش می آید که نرخ توافقــی چه نرخی 
اســت؟ در حالی تصور عموم بر این اســت کــه منظور 
ســازمان توســعه تجارت از به کار بــردن این اصطالح،  
نرخی نزدیک به ارز مبادله ای است که رادپور، کارشناس 
بازار ارز می گوید: نرخ توافقی، نرخــی نزدیک به قیمت 
کف بازار اســت و نمی توان انتظار داشــت کــه خیلی از 

قیمت های بازار آزاد ارزان تر باشد. 
قیمت ها باز هم کاهش می یابد؟ 

دو روز پیش بــود که خبر آغاز به کار بــازار ثانویه ارز 
اعالم شــد. اگرچه معامالت به صورت آزمایشی در بازار 
ثانویــه صورت گرفــت و در عمل، معامله ای به شــکل 
رسمی آن گونه که انتظار می رفت انجام نشد، اما همین 
انتشــار خبر باعث شــد که قیمت در بازار غیر رسمی 
اندکی کاهــش یابد و به کانــال 7۰۰۰ تومانی برگردد. 
دیروز هم دالر در بازار غیر رسمی ریزش قیمت را تجربه 

کرد تا از حدود 8 هزار و 3۰۰ تومان در اوایل هفته به 7 
هزار و 73۰ تا 7 هزار و 7۵۰ تومان برسد. سکه هم تحت 
تاثیر این اتفاق از قیمت باالی ســه میلیون تومان اوایل 

هفته به دو میلیون و 7۰۰ هزار تومان رسید. 
البته از روزهای قبل از راه انــدازی بازار ثانویه و تنها با 
انتشــار خبر مربوط به آن، قیمت رو به کاهش گذاشت 
و برخی دالالن نگران شــدند که مبادا طعم تلخ کاهش 
سود ناشی از سوداگری خود را بچشــند، بنابراین وارد 
بازار شــدند و اندکی تزریق را بیشــتر کردنــد.  اما در 
حالی دیروز هر دالر به قیمــت 78۰۰ تا 79۰۰ در بازار 
آزاد عرضه می شــد که برخی از فعاالن بــازار امیدوارند 
 که قیمــت ارز در روزهــای آینده رونــد نزولی خود را  

ادامه دهد. 
کیوان کاشــفی، نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران در 
این باره می گوید: پیش بینی  می شــود بخشــی از بازار 
فعلی ارز که به طور کاذبی در کوچــه و بازار و خیابان ها 
در جریان است با کاهش تب و تاب مواجه شود و نرخ ارز 

که حباب دارد با ایجاد بازار ثانویه ارز کاهش یابد.
به گفتــه او ، بعــد از کاهش و به ثبات رســیدن نرخ 
ارز بایــد مابه التفاوت تورم داخلــی و خارجی در مواقع 
مشخص اضافه شــود. با این شــرایط می توان امیدوار 

بودکه ثبات نرخ ارز ادامه یابد.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

4200

9058

10249

2107

4310

5054.5

5715.4

1173.6

اقدام به ثبت سفارش کاال و دریافت ارز کردند و پس 
از تغییر ایــن مکانیزم انتظار می رفــت آنهایی که با 
این ارز اقدام به واردات کردند، کاالی خود را مطابق 
قیمت تمام شده شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و 

چالش ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
او افــزود: این رونــد هم اکنون به حالــت کنترل 
درآمده و به عنوان مثال بــرای واردکنندگان موبایل 
کمیته ای تشــکیل شــد و 4۰ واردکننــده را مورد 
بررســی قرار دادیم که 3۵ شــرکت از آنها مختص 
تهران بود. در این فرآیند تعداد شرکت ها، میزان ثبت 
ســفارش آنها، میزان تخصیــص ارز و ارز دریافتی از 
سوی آنها را بررسی و مشــخص کرده ایم. هم اکنون 
در انتهای رســیدگی قرار داریم و تمامی اطالعات را 
در این کمیته که ســازمان تعزیرات حکومتی، ستاد 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، بانک مرکــزی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو 

هستند، ارزیابی کرده ایم.
 عرضه ۲۲۴ هزار دستگاه موبایل 

در ماه های اخیر
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
تهران ادامــه داد: هم اکنــون در ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان قیمت کاالهای 
ورودی در حال بررســی اســت و با توجــه به توزیع 
حدود ۲۲4 هزار دســتگاه تلفن همراه و باقی ماندن 
حدود 94 هزار دســتگاه در انبارهای واردکنندگان، 
منتظر اعــالم قیمت از ســوی ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هســتیم تا نه تنها 
مابه التفــاوت قیمت واقعی با آن چیــزی که در بازار 
فروخته شده اســت را محاســبه کنیم، بلکه مابقی 
تلفن های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار 

عرضه شود.
مردم چگونه خسارت شان را دریافت کنند؟

صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان 
برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی 
از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز 
می شــود. از ســوی دیگر نیز خســارت خریداران و 
مردمی که از این بابــت زیان دیده اند، جبران خواهد 
شد. بنابراین از مردم می خواهیم که با سامانه ۱۲4 یا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران تماس 

بگیرند و نسبت به جبران خسارت شان اقدام کنند.
او گفــت: از زمانــی که طــرح رجیســتری تلفن 
همراه اجرا شده، هر دســتگاه موبایل از زمانی که از 
گمرک ترخیص می شــود تا به عمده فروش و نهایتا 
مصرف کننده می رســد، به دقت رصد می شود و باید 
انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیســتم ثبت 
شــود، چرا که در غیر این صورت امکان اســتفاده از 
تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم اکنون 
اطالعات تمام فروشــندگان و میزان خســارتی که 
باید محاسبه شود، مشــخص است و به زودی با همه 

متخلفــان برخورد خواهد شــد. از ســوی دیگر نیز 
فروشــندگان موظفند مردمی را که از این بابت زیان 
دیده اند دعوت و خسارت آنها را جبران کنند؛ در غیر 
این صورت مردم می توانند به دســتگاه های نظارتی 

مراجعه کنند.
 معرفی ۲۷۰۰ پرونده تخلف 

در گرانفروشی خودرو
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
تهران همچنین به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و 
گفت: در زمینه خودرو نیز به همین ترتیب کمیته ای 
را در ســطح اســتان تهران فعال کردیــم و تمامی 
شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد 
بررســی قرار دادیم که نهایتا 37۰۰ پرونده تشکیل 
شــد و ۲7۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی 
بررسی کردیم. در بررســی های انجام شده مشخص 
شد که عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات 
در پرونده های ارزیابی شــده بوده و تمامی این موارد 
بــه تعزیرات حکومتــی برای برخورد معرفی شــده 
اســت. همچنین مابقی پرونده ها در حال بررســی و 
پیگیری است و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات 

حکومتی معرفی می شود.
صادقی با اشــاره به اینکه خودروهای واردشده از 
ارز متقاضی سال گذشته اســتفاده کرده اند، گفت: 
ارز متقاضی در ســال گذشــته بین 4۲۰۰ تا 48۰۰ 
تومان شــناور بوده اســت و همه خودروهایی که با 
این ارز وارد شــده، مورد بررســی قرار گرفته است و 
هر کســی هم که شــکایت دارد می تواند به سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران مراجعه کند. 
البته ممکن اســت خودروهایی از سوی دستگاه های 
دولتی و واردکنندگان با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شده 
باشد، اما مسلما با متخلفان برخورد می شود که البته 
صالحیت رسیدگی به پرونده سازمان های دولتی در 

این سازمان نیست.

 

دالر مسافرتی چند؟
مشتریان عادی صرافی ها یعنی کسانی 
که دســتی بر آتش تجارت ندارند، بیشتر 
مصرف دالری شــان مربوط به سفرهای 
خارجی اســت. حاال آنها در همهمه اخبار 
تازه بازار ارز یک ســوال اساسی دارند:   دالر 
مســافرتی چند؟ دولت اجازه داده اســت 
واردات کاالهای گروه سوم با دالری انجام 
شود که قیمتش نزدیک به قیمت دالر در 
بساط دالل هاست. با این وجود، همچنان 
به سفرهای خارجی دالر نزدیک به 4 هزار 
و ۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد. موضوعی که 

انتقاد بسیاری را برانگیخته است. آنها می گویند، سفر خارجی با دالر ارزان تنها یارانه ای است که به کشورهای خارجی 
تعلق می گیرد. شاید شما هم در این چند روز با گزارش هایی برخورد داشته باشید که نوشته اند چقدر یارانه مثال به پاتایا و 

ترکیه داده شده است؟ با این دسته از انتقادها به نظر نمی رسد که دولت این سیاست را ادامه دهد. 
حاال زمزمه حذف ارز مسافرتی هم مکرر به گوش می رسد. بسیاری از آژانس های مسافرتی در اخباری تأییدنشده به 
رسانه ها و مردم اعالم کرده اند که ارز مسافرتی تا پایان تیرماه بیشتر دوام ندارد، البته ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی 
این موضوع را تکذیب کرده و گفته؛ هنوز تصمیم جدیدی برای ارز مسافرتی نگرفته اند اما با به رسمیت شناخته شدن 
قیمت دالر به نرخ بازار آزاد به نظر نمی رسد دولت این سیاست را ادامه دهد و احتماال به  زودی تصمیم های جدیدی برای 

ارز مسافرتی می گیرد. 
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مدیرعامل ایرالین پرحاشیه استعفا کرد. ســردار عالیی را ایرانی ها با سانحه سقوط هواپیمای یاسوج 
می شناسند. در زمان بروز این اتفاق بسیاری از کاربران فضای مجازی درخواست کردند که سردار عالیی 
از سمت خود استعفا کند. آنها معتقد بودند که مدیریت یک فرد نظامی بر یک شرکت تخصصی توجیهی 
ندارد اما سردار عالیی که در زمان وقوع سانحه تنها تصاویری از او در قله های برفگیر دنا منتشر شد، حاال 
درخواست استعفای خود را به وزارت کار و علی ربیعی تسلیم کرده است و محمد گرجی جایگزین او شد. 

هواپیمایی آسمان متعلق به یکی از زیرمجموعه های وزارت کار است.

مدیرعامل 
ایرالین 

پرحاشیه 
استعفا کرد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسـتن کمربند می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

درصـد کاهـش دهد.

 فسادهای تازه
 در بازار ارز

تصمیم گیری تازه بــرای بازار ارز می تواند 
تخلفات دیگــری رقم بزند و بهتر اســت 
دولت بازار ارز را رها کند تا با مکانیســم 

قبلی به فعالیت خود ادامه دهد. 
آنگونه که سازمان توسعه تجارت اعالم 
کرده اســت، صراف ها می توانند ارز مورد 
نیــاز وارد کنندگان گــروه کاالیی 3 را به 
نرخ توافقی عرضه کنند. البته پیشتر نیز، 
صرافی ها مجاز بــه ورود به خریدوفروش 
ارز در ســامانه نیما شــده بودند. به این 
ترتیب که بانک ها ارز حاصل از صادرات را 
برای فروش در اختیار صرافی ها قرار دهند 
تا آنها به واردکنندگانی که از دولت مجوز 
الزم بــرای دریافت ارز دولتــی را گرفته 
بودند، تخصیص دهند؛ موضوعی که البته 
هیچگاه عملیاتی نشــد، به جز این دولت 
اجــازه داده بود صرافی ها دالرشــان را با 

قیمت 4۲۰۰ تومان بفروشند. 
طبیعی اســت وقتی قیمت بازار نزدیک 
به 8 هزار تومان اســت، کســی حاضر به 
فروش ارز خود به قیمــت 4۲۰۰ تومان 
نبــود. حــاال تصمیم گیــری جدید هم 
می تواند باعث تخلفاتی شــود که موجب 
شــود ارز حاصــل از صادرات بــه چرخه 

اقتصاد بازنگردد. 
به عنوان مثال، برخی از صادرکنندگان 
برای این کــه از اجرای این قانون شــانه 
خالــی کننــد، کم اظهــاری می کردند 
یــا ارز حاصــل از صادراتشــان را صرف 
واردات  می کردنــد و کاالهــای وارداتی 
خود را با ســودهای کالن در بازار داخل 
عرضه می کردند، حتی کسانی که حاضر 
می شــدند ارز خود را  بــه قیمت 4۲۰۰ 
تومان عرضه کنند، مابه التفاوت قیمت ارز 
بازار و ارز مبادالتــی را از خریدار دریافت 
می کردند. بنابراین من فکر می کنم برای 
این که جلوی این فســادها گرفته شــود، 
بهتر اســت دولــت این همه در بــازار ارز 

دخالت نکند.

میثم رادپور
کارشناس بازار ارز


