اقتصاد

سال هشتم شماره 1290

يادداشت

تقاضا براي تسهيالت افزايش مييابد

قيمت از  500تا  650تومان

راهاندازي سايتي براي نظرسنجي
درباره تعيين پول جديد ملي

ايس�نا :معاون اقتصادي بانك مركزي از راهاندازي
س��ايتي با هدف نظرس��نجي از مردم و صاحبنظران
درباره تعيين پول جديد ملي خبر داد .حسين قضاوي
درباره ل��زوم و تاثيرات حذف صفرها از پول ملي اظهار
كرد :پول وس��يله مبادله اس��ت و عموم مبادالت با آن
انجام ميش��ود .البته ابزارهاي ديگري هم وجود دارد از
جمله چك و بانكداري الكترونيك .شايد ادامه وضعيت
بانكداري الكترونيك در دنياي امروز به گونهاي شود كه
تا دو ده ه آينده نياز به اين حجم چاپ اسكناس در هيچ
كشوري نباش��د و عموم مبادالت از طريق الكترونيكي
انجام ش��ود .اما باز هم چش��مانداز اينك��ه بخواهيم با
اس��كناس و مس��كوك خداحافظي كنيم ،وجود ندارد.
وي ادامه داد :بنابراين الزم اس��ت اسكناس و مسكوك
به لحاظ حجم ش��مارش و واحد پول به گونهاي باشد
كه مبادالت مردم به آساني انجام شود .وي افزود :بانك
مركزي ايران هم در حال بررس��ي اين موضوع است و
س��ايتي هم در اين زمينه طراحي ك��رده كه در دوران
آزمايش��ي اس��ت تا ارتباط عمومي با مردم را در زمينه
تعيين واحد جديد پول تقويت كند .به گفته وي در اين
سايت مقاالت مختلفي از صاحبنظران و دانشگاهيان در
اينباره گردآوري ميشود.

شرق :قانون هدفمندي يارانهها كه از ديماه
سال گذش��ته اجرا ش��د ،قيمت حاملهاي
ان��رژي را افزاي��ش داد .در آن زمان واهمهاي
از افزايش قيمت انواع س��وخت نبود زيرا در
بس��تهاي كه براي توليدكنن��دگان در نظر
گرفته ش��ده بود ،ق��رار بر اين ش��د كه 30
درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانهها به
بخش توليد و صنعت اختصاص يابد .تقريبا با
گذشت پنج ماه ،اختصاص اين منابع با اما و
اگرهايي همراه شد و حال دولت ميخواهد به
جاي يارانه ،تسهيالت ارزانقيمت در اختيار
توليدكنندگان قرار دهد .برخي از كارشناسان
نيز با اس��تناد به همين رخدادها پيشبيني
ميكنند ،تقاضا براي تسهيالت در سال 90
به شدت افزايش خواهد يافت.
پدرام س��لطاني ،نايبريي��س چهارم اتاق
بازرگاني ايران از جمله كارشناساني است كه
معتقد اس��ت تقاضا براي تسهيالت در سال
 90افزاي��ش خواهد ياف��ت .او در گفتوگو با
«ش��رق» از داليل اين ام��ر ميگويد« :در هر
كشور و اقتصادي تقاضا براي تسهيالت ارتباط
مستقيمي با ميزان تورم سال گذشته ،پيشبيني ميزان
رشد اقتصادي س��ال پيشرو و ميزان استهالك سرمايه
ثابت در سال گذش��ته دارد .اين عوامل ،تقاضا براي پول
را افزايش ميدهد .بنابراين افزايش تقاضا براي تسهيالت
در هر سال نسبت به سال قبل امري انكارناپذير است .اين
حجم از نقدينگي هر س��ال بايد تامين شود ،در غير اين
صورت رقابتپذيري توليدكنندگان داخلي ناكام خواهد
ماند».
البت��ه جمش��يد عدالتيان ،عضو هي��ات نمايندگان
ات��اق بازرگاني تهران و ايران با تاييد افزايش تقاضا براي
تسهيالت معتقد است« :با وجود اين ميزان تقاضا ،تمامي
واحده��اي توليدي ق��ادر به دريافت تس��هيالت بانكي
نخواهند شد ،زيرا بخشنامه بانك مركزي تمامي بانكها
را ملزم كرده تا از پرداخت تسهيالت به واحدهاي بدهكار
و زيانده خودداري كنند».
او ميافزايد« :بسياري از بنگاههاي اقتصادي هستند
كه معوقات بانك��ي دارند و ميزان بدهي آنها با توجه به
جرايم مربوط به آن به ش��دت افزايش يافته است .حتي
برخي واحدهاي توليدي به سازمان تامين اجتماعي هم
بدهكارند و عالوه بر جرايم سنگين ،شديدا با خطر پلمب
مواجهند .بنابراين واضح اس��ت اي��ن بنگاهها از دريافت

نفتخام چهارشنبه بورسي ميشود

ماشينآالت و ميزان سرمايهگذاري را به روز
نگه دارند تا ميزان توليد خود را حداقل به
اندازه سال قبل حفظ كنند».
بان�ك مركزي تقاضاي تس�هيالت را
افزايش داد
در كنار تمامي اين مسايل ،مورد ديگري
ني��ز وجود دارد كه تقاضا براي تس��هيالت
را افزايش ميدهد و آن بس��ته سياستي ـ
نظارتي سال  90است.
بانك مركزي به همراه ش��وراي پول و
اعتبار و در راستاي تامين اهداف دولت ،نرخ
سود بانكي سال  90را كاهش دادند .البته
اين سياست در همان ماههاي آغازين روي
كار آمدن دولت نهم در پيش گرفته شد و
هنوز هم ادامه دارد .درحاليكه كارشناسان
معتقدند نرخ س��ود بايد متناسب با تورم
تعيين شود .با اين حال دولت حدود شش
سال اس��ت كه سياست كاهش دستوري
نرخ سود تس��هيالت را در پيش گرفته و
ب��راي جلوگيري از افزايش ش��كاف ميان
نرخ سود سپردهها و تسهيالت ،نرخ سود
سپردهها را نيز كاهش ميدهد .همين يك عامل كافي
بود تا بانكها براي جلوگيري از زيان بيشتر به پرداخت
تس��هيالت براساس عقود مشاركتي گرايش يابند و به
نوعي با به كارگيري اين روش بتوانند نرخ سود دستوري
را دور بزنن��د .با تمامي اين احوال دولت همچنان مصر
اس��ت نرخ سود تس��هيالت را بيتوجه به سود و زيان
بانكها در راستاي حمايت از توليد كاهش دهد .البته
چنان كه پيداست با وجود حجم باالي مشكالت توليد،
دولت تنها به دنبال تامين منابع ارزانقيمت براي بخش
توليد اس��ت و به دنبال چاره اندیش��ی براي معضالت
ديگر از جمله فضاي ركودي ،پايين بودن بهرهوري و...
نيس��ت .بانكها نيز در اين شرايط ترجيح ميدهند به
جاي پرداخت تس��هيالت با نرخ سودهاي مصوب ،نرخ
سودهايي را از مشتريان دريافت كنند تا نه تنها هزينهها
را جبران كند بلكه س��ودآور نيز باش��د .ب��ا اين وصف
ميتوان چنين ادعا ك��رد بانكها به دليل اينكه بنگاه
اقتصادي به ش��مار ميروند همواره به دنبال سودآوري
هستند و دولت نميتواند با كاهش دستوري نرخ سود
براي تمام��ي بانكها از توليد حمايت كند؛ مگر اينكه
بخواهد از طريق بانكهاي تخصصي در راستاي تامين
اهداف خود گام بردارد.
طرحcorbis :

خبر

گوشه

كاهش اجباري نرخ سود و عدم تخصيص بهينه يارانهها به واحدهاي توليدي

تهران و مشتريهايي رويگردان از شير يارانهاي
مهر :س��ه روزي است كه در تهران نه خبري از
صفهاي عريض و طويل دريافت شير يارانهاي در
ميادين ميوه و ترهبار و برخي فروشگاهها به چشم
ميخورد و نه مش��تري پروپا قرصي براي دريافت
شيرهاي يارانهاي  500تا  650توماني وجود دارد.
همه منتظر تعيين تكليف نهايي قيمت شير هستند.
اي��ن روزها در ته��ران نه خب��ري از صفهاي
عريض و طويل ش��ير يارانهاي در كوچه و خيابان
اس��ت و نه كارمنداني كه ه��ر روز ،تعداد زيادي از
كيسههاي ش��ير يارانهاي را در يخچالهاي ادارات
نگاه ميدارند تا عصر كه به منزل ميروند ،دس��ت
پر به خانه رفته باشند ،ديگر خبري از قيمت 350
توماني هم نيست .از چهارشنبه كه قرار بر اين شده
كميتهاي تعيين قيمت شير را بر عهده داشته باشد،
ي��ا كارخانجات از تحويل ش��ير يارانهاي خودداري
ميكنن��د يا مغازهدارها قيمت را باال كش��يدهاند و
تعيينكننده نرخ ش��دهاند ،اين درحالي اس��ت كه
بهرغ��م اينكه دولت ميدانس��ته كه قرار اس��ت از
 15تير مطابق با مصوبه ستاد هدفمندي يارانهها،
توزيع شير يارانهاي با قيمت قبلي متوقف شود ،اما
جلس��ات تازه از روز  15تي��ر به صورت مرتب آغاز
شده و در نهايت ،اكنون كه سه روز از توقف توزيع
شير با قيمت  350توماني در بازار ميگذرد ،افسار
بازار به دس��ت توزيعكنندگان و برخي مغازهداران
س��ودجو افتاده و آنها هم رن��ج قيمتي متفاوت را
در مقابل مشتريانش��ان اعمال ميكنند .در اين
مي��ان ،مصرفكنندگاني ميمانند س��ردرگم كه
نه ميدانند قيمت ش��ير يارانهاي چند اس��ت و نه
ميتوانند به سراغ ش��ير غيريارانهاي  920توماني
بروند .از سوي ديگر ،بازار هم نرخهايي را پيشروي
آنها ق��رار ميدهد كه دامن��ه آن از  500تومان تا
 650تومان كش��يده ميش��ود .به هرحال ،البته
گويا مصرفكنندگان نيز اي��ن بار به صحبتهاي
مس��ووالن گوش فرا دادهاند و آنگون��ه كه از آنها
توصيه ش��نيدهاند ،در بازار دس��ت نگه داشتهاند و
خريد نميكنند تا مگر كميتهاي كه در استانداري
براي قيمت تشكيل شده ،بتواند تصميمگيري نهايي
را در رابطه با قيمت شير نيمهيارانهاي داشته باشد و
آنها بدانند كه باالخره قرار است ،شير نيمهيارانهاي
را ب��ه چه نرخي از بازار بخرند .در اين ميان اگرچه
هنوز هم قيمت در هال��هاي از ابهام وجود دارد ،اما
برخيها هم باز ترجيح ميدهند به جاي خريد شير
 920توماني غيريارانهاي ،ش��ير  500توماني را در
س��بد مصرفي خود قرار دهن��د و به همين دليل،
صب��ح زود از خانه بيرون زدهاند تا البته امروز بدون
ماندن در صف ،شير يارانهاي دريافت كنند .يكي از
همين افراد كه به گفته خودش مرتب براي خريد
شير يارانهاي به سوپرماركتي در يكي از خيابانهاي
ته��ران مراجعه ميك��رده به مهر ميگويد :س��ال
گذشته كه قيمت ش��ير يارانهاي از  250تومان به
ف خريد شير
 350تومان افزايش يافت ،به مرور ص 
كوتاهتر ش��د و البته توزيع هم فراوانتر ش��ده بود.
وي ميافزايد :البته از روز پنجشنبه كه قرار بر اين
شده كه شير با قيمت  350توماني توزيع نشود ،هر
مغازه در اين محله ،شير را با قيمتي خاص به مردم
ميفروختند .بنابراين مردم هم دچار س��ردرگمي
شدهاند و مغازهاي كه قيمت را  500تومان ميدهد،
مشتري بيشتري از مغازهاي دارد كه شير يارانهاي
را البت��ه از مارك كارخان��هاي ديگر به قيمت 580
تومان ميدهد .فرد ديگري در اين رابطه ميگويد:
بهتر است دولت هرچه سريعتر قيمت شير را تعيين
كند تا مردم دچار سردرگمي نشوند .آنها نميدانند
باالخره قيمت شير يارانهاي چند است و واقعا اين
ش��ير يارانهاي اس��ت يا نيمهيارانهاي .باالخره بايد
تكليف را مشخص كرد .وي ميافزايد :البته بسياري
از مردمي كه در صف خريد شير يارانهاي ميايستند
از آن براي درس��ت كردن ماس��ت و پنير استفاده
ميكنند و ش��ير مورد مصرف خود را از ش��يرهاي
غيريارانهاياستفادهميكنند.
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هرگونه تسهيالت محروم باشند ».البته سلطاني برخالف
عدالتيان معتقد نيست اين گروه از بنگاهها كامال از دريافت
تسهيالت محروم باشند بلكه ميگويد« :داشتن معوقات
بانكي و صورتهاي مالي همراه با زيان ،امتيازهايي منفي
براي واحدهاي متقاضي تس��هيالت به حساب ميآيد و
بانكها با سختگيري بيشتري به اين بنگاهها تسهيالت
پرداختميكنند».
در كن��ار اي��ن
كارشناس��ان ،گ��روه
ديگ��ري ق��رار دارند
ك��ه معتقدند رش��د
اقتصادي اندك سال
 87و رش��د اقتصادي
 3/5درص��دي ب��ا
محاس��به نف��ت و
 4/3درص��دي بدون
احتساب نفت براي س��ال  88چندان مطلوب نيست و
به همين دليل نبايد انتظار داش��ت در چنين شرايطي
كه يارانهها نيز به اين بخش اختصاص نيافته ،واحدهاي
توليدي بخواهند ظرفيت توليد خود را از طريق دريافت
تس��هيالت افزايش دهند.ب��ا اين حال پدرام س��لطاني

ميگويد« :رش��د اقتصادي تنها يكي از عوامل تقاضاي
تسهيالت بوده و ممكن است با توجه به اين امر ،تقاضا
براي تسهيالت افزايش نيابد اما بايد توجه كنيم كه تورم
همچنان در سير صعودي قرار دارد .در حال حاضر تورم
 12ماه منتهي به ارديبهشتماه سال جاري  14/2درصد
است .دس��تمزد كارگران نيز در سال  ،89شش درصد
ب��وده ك��ه در س��ال
ج��اري ب��ه  9درصد
افزايش يافته اس��ت.
همين دو مورد كافي
اس��ت ت��ا واحدهاي
توليدي به سرمايه در
گ��ردش و نقدينگي
بيش��تري نس��بت به
س��ال گذش��ته نياز
داشته باشند بيآنكه
بخواهند ظرفيت توليد خود را نس��بت به سال گذشته
افزايش دهند .استهالك ماشينآالت نيز ميتواند موجب
نياز بيشتر بنگاههاي اقتصادي به نقدينگي و تسهيالت
بيشتر ش��ود .در خصوص س��اير واحدهاي توليدي كه
چندان گرفتار رقابت با واردات نيستند ،سعي ميكنند

افت يورو و پوند

هفتهاي كه با نزول آغاز شد

سكه هر روز ارزانتر از ديروز

شرق :چهارراه استانبول هفته گذشته را با آرامش و همراه با كاهش قيمتها
به آخر رساند و آنطور كه تابلو قيمتها ميگويد ،اين روند در هفته جاري
يا دس��تكم در اولين روز آن تداوم دارد .ديروز به دنبال ادامه روند نزولي
قيم��ت ارز در بازار ،بانك مركزي قيم��ت دالر را هزار و  58تومان تعيين
كرد اما صرافان اين ارز را با قيمت هزار و  155تومان فروختند؛ يعني تنها
يك تومان كمتر از پنجشنبه گذشته؛ البته كساني كه به قصد فروش به
صرافيها مراجعه ميكردند ،در ازاي هر دالر هزار و  ۱۴۵تومان عايدشان
ميش��د .بانك مركزي ديروز يورو ،واحد پول اروپايي را هزار و  510تومان
قيمت زد ،اين ارز در حال حاضر در بازار رسمي با قيمتهاي هزار و 507
و هزار و  512تومان خريدوفروش ميش��ود ،اما در بازار آزاد و صرافيها با
قيمت هزار و  650تومان خريداري و هزار و  665تومان فروخته ميشود.
به اين ترتيب قيمت فروش يورو در بازار آزاد نس��بت به آخرين روز هفته
گذشته هفت تومان كاهش يافت.
از سوي ديگر پوند انگليس در تاريخ مورد گزارش در سايت رسمي بانك
مركزي هزار و  699تومان قيمتگذاري ش��د ام��ا اين ارز در بازار و برخي
صرافيه��اي مجاز با قيمت ه��زار و  699تومان خري��داري و هزار و 705
تومان به فروش رس��يد؛ البته صرافان قيم��ت خريد پوند انگليس را هزار
و  900توم��ان و فروش اين ارز را ه��زار و  915تومان اعالم كردند .ديروز
فرانك س��وئيس در بازار رسمي با قيمت هزار و  265و هزار و  270تومان
خريدوفروش ميشد اما در بازار با نرخ آزاد هزار و  400تومان خريداري و
هزار و  420تومان فروش ميرفت .نكته ديگر اينكه بازارهاي جهاني ديروز
در ش��رايطي اولين روز تعطيالت پايان هفت��ه را آغاز كردند كه گزارش از
وضعيت نااميدكننده بازار كار در آمريكا و نگرانيهاي رو به رش��د از اينكه
بحران بدهي منطقه يورو ممكن است به كشورهاي بزرگتر سرايت كند،
يورو را در برابر بيش��تر ارزهاي بزرگ در روز جمعه با كاهش ارزش روبهرو
كرد .به گزارش والاس��تريت ژورنال ،يورو بيش از يك سنت در برابر دالر
و بيش از يك درصد در برابر پوند كاهش يافت .اين ارز واحد همچنين با
روي آوردن س��رمايهگذاران به داراييهاي مطمئن ،بيش از  1/5درصد در
برابر ين ژاپن و فرانك سوئيس كاهش يافت .مشاغل بخش غيركشاورزي
آمريكا در ماه ژوئن تنها  18هزار نفر افزايش يافت كه بسيار كمتر از 125
ه��زار نفر مورد پيشبيني اقتصاددانها ب��ود و در نتيجه اعتماد بازار را به
چشماندازهاي رشد جهاني متزلزل كرد .در اين بين نگرانيها در مورد ثبات
كشورهاي بزرگتر منطقه يورو به ويژه ايتاليا در بحبوحه بحران بدهي در
حال ادامه ،توجه معاملهگران را به خود جلب كرد .يورو از  1/4364دالر در
روز پنجشنبه به  1/4257دالر در ساعات پاياني روز جمعه كاهش يافت.
دالر از  81/61به  81/25ين رسيد در حاليكه يورو از  116/62به 114/93
ين كاهش يافت .پوند انگليس از  1/6043به  1/5974دالر رسيد .دالر از
 0/8443به  0/8370فرانك س��وئيس رسيد .شاخص دالر آيسياي كه
دالر آمريكا را در برابر سبدي از ارزهاي پرمبادله مقايسه ميكند ،صعود كرد
و از  74/957به  75/13رسيد.

ش�رق :بازار س��هام هفته جديد را ديروز با عقبنشيني شاخص آغاز كرد.
به اين ترتيب بورس باز هم نش��ان داد به ثبات در فصل تابس��تان نرسيده
است .ديروز در تاالر معامالت خيابان حافظ  186سهم و حقتقدم به ارزش
720ميليارد و  494ميليون ريال در 20هزار و  787نوبت معامالتي دست
به دست شد .در نهايت هم سهامداران شاهد رشد قيمت  65شركت بودند؛
اين در حالي اس��ت كه  24ش��ركت بدون تغيير قيمت به كار خود پايان
دادند و  130ش��ركت با كاهش نرخ مواجه ش��دند .شاخص كل هم با 84
واحد كاهش ،رقم 24هزار و  716را تجربه كرد ،شاخص  30شركت بزرگ
هش��ت واحد پايين آمد و ش��اخص آزاد شناور با افتي  173واحدي مواجه
ش��د .نمادهاي بانك پارسيان ،مپنا ،س��رمايهگذاري صندوق بازنشستگي،
سرمايهگذاري سايپا ،سرمايهگذاري غدير ،مخابرات ،حفاري شمال و فوالد
مباركه بيش��ترين تاثير را بر كاهش شاخص در بازار داشتند .اين در حالي
بود كه دو نماد ملي مس و بانك صادرات با تاثير مثبت بر ش��اخص ،مانع
افت بيش��تر آن شدند .صدرنشيني بازار با بيشترين رشد قيمت متعلق به
نمادهاي سرمايهگذاري ملت ،حق تقدم سيمان شاهرود ،فرآوردههاي نسوز
آذر ،حق تقدم البرز دارو ،كشت و صنعت پياذر ،بينالمللي محصوالت پارس،
پمپس��ازي ايران ،توليدي مهرام ،شكر ش��اهرود و معادن بافق همراه بود.
آنچه در بازار ديروز قابل لمس و ديدني بود ،صدرنشيني تقاضا در نمادهاي
س��يماني بود كه اقبال بازار به اين گروه ناش��ي از تصويب افزايش سرمايه
14درصدي در اين صنعت است .كارشناسان پيشبيني ميكنند اين افزايش
نرخ باعث ميشود تا س��يمانيها بتوانند به راحتي عايدي خود را پوشش
دهند .گذش��ته از اين ،ديروز فش��ار عرضه باز هم بر دو صنعت پيمانكاري
و خودرو ش��دت گرفت و اين در حالي بود كه بازار راكد ،تنها گروه سيمان
و برخي نمادهاي پرپتانسيل چندين صنعت ديگر را با برتري تقاضا همراه
ميديد .انتشار اخباري از پيشرفت نامطلوب پروژههاي پارس جنوبي سبب
ش��د نمادهاي گروه پيمانكاري باز هم با صف فروش روبهرو شوند .در اين
بين نمادهاي صدرا ،مپنا و ماشينسازي اراك با صف عرضه روبهرو شدند.
خص��درا كه در اين هفته به مجمع عادي و فوقالعاده ميرود ،هنوز صدور
مجوز افزايش سرمايه را در هالهاي از ابهام ميبيند در حالي كه هرگونه تاخير
در اجراي اين پروژهها و پرداخت مبالغ قراردادهايشان ،به اين شركت ضربه
خواهد زد .رمپنا نيز كه دو سال است در حوزه نفت و گاز فعالتر از پروژههاي
نيروگاهي است ،در پي اين اخبار با شوك عرضه روبهرو شد .در اين بين البته
صنايع آذرآب در عين شگفتي حتي با صعود قيمت تا محدوده مثبت نيز
مواجه شد اما در پايان وقت به صف عرضه رسيد .حفاري شمال نيز برتري
عرضه را شاهد بود .اما توقف نماد سايپا براي تعديل عايدي كه پيشبيني
ميش��ود تعديلي منفي باش��د ،جو گروه خودرو را با عرضههاي سنگيني
روبهرو كرد .نمادهاي سرمايهگذاري سايپا و رنا با صف فروش روبهرو شدند
و نماد ايرانخودرو نيز به اين دو پيوست .ديگر نمادهاي اين گروه نيز برتري
محس��وس عرضه را شاهد بودند .تش��كيل چندباره صف فروش براي نماد
بانك پارسيان ،گسترش سرمايهگذاري ايرانخودرو را به صف فروش رساند.

شرق :قيمت سكه در بازار آزاد ديروز هم كاهش يافت .اين در حالي است
كه بانك مركزي نرخ دولتي سكه طرح جديد براي عرضه در شعب بانكي
را  426هزار و  400تومان ،نيم سكه را  213هزار و  200تومان و ربع سكه
را  120هزار و  640تومان تعيين كرد .اين به آن معناست كه قيمت فروش
در شعب بانك ملي تغييري نسبت به چند روز گذشته نداشته است .ثبات
قيمت در بازار رسمي در حالي بود كه ارزش سكه بهار آزادي طرح جديد
و قديم نس��بت به آخرين روز هفته گذش��ته تغييري نكرد .در روزي كه
گذشت هر سكه بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد  ۴۳۵هزار تومان قيمت
داشت و هر سكه تمام بهار از نوع جديد هم  ۴۲۹هزار و  ۵۰۰تومان فروش
ميرفت .اين در حالي اس��ت كه در همين روز ،ارزش نيم بهار آزادي هزار
تومان كاهش يافت و به  ۲۱۵هزار تومان رسيد و ربع سكه بهار آزادي هم
ب��ا  ۵۰۰تومان كاهش به  ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نزول كرد .رييس اتحاديه
كشوري طال ،جواهرات ،نقره ،سكه و صراف در تحليل وضعيت بازار گفت:
در پي افزايش تورم در چين و آمريكا و باال رفتن نرخ رشد بيكاري در آمريكا
باعث شد كه قيمت طال در هفته گذشته  57دالر افزايش يافته و ارزش ارز
كاهش يابد .محمد كشتيآراي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت طال و كاهش
نرخ ارز در روزهاي اخير به گونهاي يكديگر را پوشش دادند به قيمت سكه
اشاره كرد و افزود :هر سكه طرح قديم در بازار داخلي  455هزار تومان ،سكه
طرح جديد  430هزار تومان ،نيم س��كه  217هزار تومان ،ربع سكه 128
هزار و  500تومان و سكه يكگرمي  75هزار تومان به فروش ميرسد .اما
در بازاره��اي جهاني به دنبال افزايش نگرانيها در مورد وضعيت اقتصادي
آمريكا و افزايش نرخ بيكاري در اين كشور قيمت جهاني طال بيش از 14
دالر افزايش يافت و به هزار و  545تومان رس��يد .به گزارش رويترز ،نرخ
بيكاري آمريكا طي ماه گذشته به  9/2درصد رسيد كه اين باالترين ركورد
در س��ال  2011به شمار ميرود .اقتصاد آمريكا طي ماه گذشته در زمينه
اشتغالزايي عملكرد بسيار ضعيفي داشته است .ميزان اشتغال ايجادشده در
اقتصاد آمريكا طي ماه گذشته به پايينترين حد در  9ماه اخير رسيده است.
كارشناسان و سرمايهگذاران بينالمللي به شدت نگران وضعيت اقتصادي
آمريكا در ش��ش ماهه دوم  2011هس��تند كه اين امر باعث افزايش 14
دالري قيمت طال در روز جمعه و قبل از تعطيلي بازارهاي بينالمللي شد.
بر اين اساس قيمت هر اونس طال در بازار نيويورك به بيش از 1545/30
دالر رسيد كه اين رقم در دو هفته اخير بيسابقه بوده است .قيمت طال طي
هفته گذشته بيش از  3/8درصد رشد داشته كه اين ميزان افزايش از نوامبر
 2009بيسابقه است .به دنبال انتشار گزارش وزارت كار آمريكا ،ارزش دالر
در برابر ساير ارزهاي بينالمللي كاهش يافت و اين مساله نيز تاثير زيادي
در افزايش قيمت طال داشته است .كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه
با توجه به واقعيتهاي موجود در اقتصاد آمريكا ،فدرال رزرو تا سال 2012
ميالدي نرخ بهره بانكي را افزايش نخواهد داد .بر اين اساس قيمت هر اونس
نقره نيز به بيش از  36/82دالر رس��يد كه اين رقم در چهار هفته گذشته
بيسابقه بوده است .قيمت هر اونس پالتين نيز به  1734دالر رسيده است.
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دالر آمريكا

عنوان شاخص
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تغيير
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-
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شاخص  ۳۰شركت بزرگ
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بهار آزادی طرح جديد
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-

پوند
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شاخص آزاد شناور

31896/1
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نيم سکه بهار آزادی
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-1000

دالر كانادا

1235
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شاخص بازار اول
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ربع سکه بهار آزادی
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يكصدين ژاپن
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-

شاخص بازار دوم
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هرمثقال طالی  18عيار

197550

درهم

318

-2

شاخص صنعت

19080/8

-60/3

یک گرم طالی  18عيار

42870

ف�ارس :رييس سازمان بورس از انجام نخستين عرضه
نفتخام در بورس كاالي كيش در چهارشنبه جاري خبر
داد و گفت :امروز فرمهاي پذيرش از سوي شركت ملي نفت
تكميل و اين هفته عرضه آن انجام ميش��ود .علي صالح
آب��ادي درخصوص عرضه نفتخام اظهار داش��ت :با توجه
به اينكه امروز فرمهاي پذيرش و عرضه نفتخام از س��وي
ش��ركت ملي نفت پر و امضا شد ،قرار است در چهارشنبه
اين هفته نخس��تين عرضه اين كاال انجام شود .وي افزود:
نخس��تين محموله نفتخام  22تي��ر در تاالر بينالمللي
كيش عرضه ميش��ود و به احتمال زياد امروز مشخصات
اين كاال روي سايت بورس كاال درج خواهد شد .به گزارش
فارس ،در  23خرداد ش��ركت ملي نفت ايران درخواس��ت
عرضه نفتخام را در هيات پذيرش مطرح كرد كه تصويب
ش��د .بر اساس نامهاي كه به سازمان بورس ارايه شده بود،
حجم استاندارد  100بشكه در هر قرارداد است .همچنين
امكان معامله به صورت س��لف موازي يا نقدي وجود دارد.
قيمت پايه اين كاال بر مبناي دالر بوده كه از سوي شركت
ملي نفت اعالم ميشود .همچنين برنامه بارگيري از جزيره
خارك بوده و خريداراني مجاز به خريد هستند كه به تاييد
بورس و شركت ملي نفت رسيده باشند.

افزايش  14درصدي
قيمت بليت هواپيما در تابستان

فارس :نمايندهوزارت راه در هدفمندي يارانهها با اشاره
به اينكه س��تاد هدفمندي يارانهها بررسي افزايش قيمت
بليت هواپيما را به ش��ورايعالي هواپيمايي محول كرده
است ،از افزايش  14درصدي قيمت بليت هواپيما در آينده
يزاده اظهار داشت:
بسيار نزديك خبر داد .ش��هريار افند 
پس از اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانهها و آزادسازي
ت حاملهاي انرژي تا مدتي قيمت بليت انواع شقوق
قيم 
حملونقل هيچگونه افزايش��ي نداشت .وي با بيان اينكه
پس از هدفمندي يارانهها قيمت س��وخت هواپيما ازهر
ليتر  1000ريال به چهار هزار ريال و نرخ سوخت قطار از
هر ليتر  165ريال بهيك هزار و  500ريال افزايش يافت،
ادامه داد :وزارت راه و شهرس��ازي تالش كرد متناس��ب با
اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و در راستاي همكاري
با مردم ،افزايش قيمتها منطقي و مناسب باشد .معاون
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اينكه تا قبل از ايام نوروز
 1390و در طول تعطيالت نوروزي هيچ افزايش قيمتي در
سيستمهاي حملونقل ريلي و هوايي اعمال نشد ،اظهار
داش��ت :پس از ايام ن��وروزپرداخت به دليل عدم افزايش
قيمتهايبليت،مابهالتفاوتقيمتسوختبهشركتهاي
هواپيمايي و ريلي تحميل شددر حالي كه قسمت اعظم
اين ش��ركتها خصوصي هس��تند .وي خاطرنشان كرد:
با برگزاري جلس��ات مختلف تصميم بر اين شد كه براي
جبران مابهالتفاوت قيمت سوخت قطار از 165ريال به يك
هزار و  500ريال و نيز براساس ميزان تورمي كه هر ساله
ت قطارها حدود  14درصد افزايش
وجود داشت ،قيمت بلي 
يابد .نماينده تاماالختيار وزارت راه در هدفمندي يارانهها
اظهار داشت:سيستم حملونقل هواييمعموال حدود 2/5
درصد كل سفرهاي حملونقل عمومي كشور را در سال
تشكيل ميدهد و طبق بررسيهاي انجام شده 65 ،درصد
يزاده يادآور شد :در ستاد
از اين سفرها كاري هستند .افند 
هدفمندييارانههاوشورايعاليهواپيماييجلساتزيادي
درباره قيمت بليت هواپيما تشكيلو در نهايت مقرر شد
كه حداكثر بهطور متوسط  14درصد به قيمت انواع بليت
هواپيما در مسيرهاي داخلي افزوده شود.
در مسيرهاي خارجي مشكلي با قيمت بليت هواپيما
نداريم
نماين��ده تاماالختي��ار وزارت راه در هدفمندي يارانهها
افزود :در مس��يرهاي خارجي هيچ مشكلي با شركتهاي
هواپيمايي وجود ندارد ،زيرا موضوع قيمت بليت در پروازهاي
خارجي رقابتي است و در بحث رقابتي طبيعتا متناسب با
ميزان مشتري و مس��افران و نوع كالسبندي صندليها،
قيمتها اعمال ميش��ود .نماينده تاماالختيار وزارت راه در
هدفمندي يارانهها اظهار داشت :قطعا تا پايان سال 1392
(سال سوم برنامه پنجم) آزادسازي كامل نرخ خواهيم داشت
بنابراينبايدشركتهايهواپيماييازهماكنونبهدنبالارايه
انواع خدمات در پروازهاي خود باشند .براساس اين گزارش
قيمت بليت هواپيما در برخي از مسيرهاي پرتردد داخلي با
احتساب  14درصد افزايش به شرح زير است:
مسيرپروازي
تهران – مشهد

قيمت فعلي قيمتآينده
661000

753540

تهران – شيراز

633000

721620

تهران – عسلويه

842000

959880

تهران – اهواز

507000

577980

تهران – بندرعباس

949000

1081860

تهران – كيش

895000

1020300

مشهد – بندرعباس

897000

1022580

مشهد – اصفهان

727000

828780

953000

1086420

مشهد – اهواز
مشهد – عسلويه

1178760 1034000

مشهد  -تبريز

974000

1110360

مشهد  -خرمآباد

881000

1004340

شيراز – اصفهان

458000

522120

شيراز  -اهواز

458000

522120

شيراز – بندرعباس

458000

522120

شيراز – رامسر

738000

841320

شيراز – مشهد

825000

940500

شيراز – اروميه

963000

1097820

شيراز – كيش

458000

522120

تبريز – اصفهان

659000

751260

اصفهان – كيش

637000

726180

اهواز – كيش

701000

799140

* (قيمت به ريال)

