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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

9170000

9175000

4620000

2600000

1690000

94070

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1217/20

17/79

95/19

92/06

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

31850

41250

52000

8720

26640

34180

43410

7250

آنچه در مذاکرات 1+5 در دولت قبل ش��اهد بودیم 
بیش��تر بن بس��ت در مذاکرات و عدم حصول نتیجه 
مشخص در این مذاکره بود. این عدم توفیق و رسیدن 
به نتیجه باعث ش��د تا غرب تحریم های خود را علیه 
ایران آغاز کرده و با اس��تفاده از این اهرم فش��ار، قصد 
گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات را داشت. البته آنچه 
از این تحریم ها حاصل شد بروز بحران های اقتصادی 
در کشور بود که مسلما عدم مدیریت صحیح در کنار 
تحریم ها دلیل ایجاد آن شده بود. رشد فزایند تورم و 
افزایش قیمت ارز در بازار داخلی )که به دلیل کمبود 
منابع ارزی دول��ت دهم رخ داد( اقتصاد کش��ور را در 
محاق قرار داد و باعث ش��د تا بس��یاری از پروژه های 
اقتصادی در سطح کالن با توقف مواجه شود. عالوه بر 
آن رشد قیمت ها که تقریبا برای تمامی کاالها اتفاق 
افتاد مشکالت فراوانی را برای مردم پدید آورد. بعد از 
روی کار آمدن دولت یازدهم یک��ی از اقدامات دولت 
جدید پیدا کردن راهکار مناسب برای رفع تحریم در 

سایه مذاکرات 1+5 بود. 
این اتفاق تا ح��دودی درمذاکرات ژن��و رخ داد و به 
دلیل توافق نس��بی که در این مذاک��رات پدید آمد از 
این مذاک��رات به نام توافق ژنو یاد ش��د. رفع برخی از 
تحریم ها که در نتیجه توافق ژنو اتفاق افتاد باعث شد 
تا اقتصاد کشور تا حدودی از وضع بحرانی درآمده و با 
امید نظاره گر افق های آینده باشد البته پس از توافق ژنو 

آنچه در مذاکرات بعدی حاصل 
ش��د چندان نتیجه بخش نبود 
و وضع بعد از ژنو تغییر چندانی 
نداش��ت. اما اکن��ون و در زمان 
حدود دو ماه مانده به دور بعدی 
مذاکرات س��ؤال اینست که در 
صورت توافق یا ع��دم توافق در 
مذاکرات پیش��رو چه وضعیتی 
برای اقتصاد کشور متصور است. 

عدم رفع تحریم و 
مشکالت اساسی اقتصاد

وحید محمودی اقتصاددان و 
کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اثرات موفقیت 
یا عدم موفقی��ت در مذاک��رات آتی به »ش��هروند« 
می گوید: اقتصاد ایران به واسطه نتایجی که تحریم ها 
در پی داشته دچار محدودیت های زیادی بوده است 
البته این محدودیت ها در کنار سوءمدیریت و ناتوانی 
در برخورد با تحریم ها بحران ه��ای مختلفی را برای 
اقتصاد ایران ایجاد کرده اس��ت. به نظر می رسد رشد 
و توس��عه اقتصادی ایران منوط به تعامل گسترده با 
اقتصاد بین المللی است و باید بتوانیم که با حل وفصل 
مس��ائل و مش��کالت موجود حضوری مناس��ب در 
اقتصاد جهان داشته باشیم. الزمه این امر نیز خروج از 
 تحریم و عبور از آن است. اگر این اتفاق رخ ندهد عدم 
تعادل های فراوانی مثل رشد تورم و بیکاری، کاهش 
رفاه عمومی و بروز مش��کالت اساس��ی برای اقتصاد 
کشور ایجاد خواهد شد که قرار گرفتن تمام این موارد 

در کنار تحریم ها می تواند پیچیدگی اقتصاد ایران را 
بیشتر کند. 

وی در ادامه به هزینه های مبادله در فضای کسب 
و کار اش��اره کرده و می افزاید: این اتفاقات همچنین 
باعث می ش��ود هزینه مبادله در فضای کسب و کار 
افزایش یافته و در ش��رایطی که بنگاه های اقتصادی 
30 تا 40 درصد هزینه اضافی برای فعالیت های خود 
می پردازند در ای��ن فضا به اعتقاد 
اقتصاددان��ان نهادگرا تئوری های 
عم��ل  درس��ت  نئوکالس��یک 
نمی کند. ای��ن تحریم ه��ا باعث 
می شود با نامناسب شدن فضای 
کس��ب و کار تعادل بین عرضه و 
تقاضا به هم خورده و طرف عرضه 
توان پاس��خگویی به طرف تقاضا 
را نداش��ته باش��د. در اص��ل بروز 
بحران های اقتصادی که در کشور 
ما که تاکنون رخ داده بیشتر ناشی 
از عدم تحرک ط��رف عرضه بوده 
به طوری که هرگاه عرضه نتوانسته 
تقاضا را پوشش دهد بحران اقتصادی در ایران پدید 
آمده است. بنابر این برای رفع این مشکل نیازمند این 
هستیم که مشکل تحریم را به صورت عزتمندانه رفع 

کنیم. 
چالش بیکاری و تورم

این اقتصاددان چالش بیکاری را مهم ترین مشکل 
اقتصاد کشور دانسته و تأکید می کند: چالش بیکاری 
مهم ترین مشکلی است که اقتصاد را تهدید کرده و در 
صورت عدم رف��ع آن چالش های اجتماعی نیز پدید 

خواهد آمد به نظر می رس��د که اگر نتوانیم مسائل 
مورد مجادله را حل کنیم و در رفع تحریم ها توافقی 
نداش��ته باش��یم دولت نیز نمی تواند چالش های 

موجود در اقتصاد کشور را رفع کند. 
محمودی خاطرنش��ان می کند: بدیهی اس��ت 

که در صورت حل این مش��کل و توفیق در مذاکرات 
پیش رو اقتصاد نفس می کشد هزینه های بنگاه های 
اقتصادی کاهش یافته و قادر خواهیم بود در بازارهای 
جهانی حضور داش��ته باش��یم عالوه ب��ر آن رویکرد 
صادراتی کشور نیز تقویت شده و ظرفیت های اقتصاد 

ملی نیز متبلور می شوند. 
او درب��اره راهکار ه��ای احتمالی ه��م توضیح داد: 

اگر بخواهیم برای رس��یدن به 
توس��عه اقتصادی عدم تعادل 
و بحران ه��ا را مدیری��ت کنیم 
نیاز به جه��ش 8 درصدی نرخ 
رش��د اقتصادی داریم این رقم 
محقق نخواهد ش��د مگر با رفع 
تحریم ها؛ درواقع حل مس��ائل 
به مدیریت خوب بستگی دارد 
و مس��لما ای��ن مدیریت منوط 
به همراهی و هم��کاری حوزه 
سیاست با اقتصاد کشور است. 
محمودی اف��زود: در ش��رایط 
فعلی باید رویکرد دولت نجات 

اقتصاد باشد چون رش��د اقتصادی رفاه مردم را در پی 
دارد؛ عدم وجود رفاه اقتصادی، نبود شغل و تورم شدید 
اثرات منفی خود را در حوزه های اجتماعی نیز نشان 
داده و برای مردم و جامعه مش��کالت اساس��ی ایجاد 

کرده است. 
رفتارهای هیجانی بازار

این کارشناس اقتصادی درخصوص تأثیر توفیق یا 
عدم توفیق در مذاکرات بر بازار های داخلی می گوید: 

در هر دو صورت اثرات خود را به صورت روانی و واقعی 
بر بازار خواهد داشت. در ش��رایط فعلی بازار بورس و 
مسکن شرایط چندان مناسبی را ندارند بازار های دیگر 

نیز به تبع آن مشکالت زیادی دارند. 
محمودی با اش��اره ب��ه این که در این ش��رایط اگر 
مشکل تحریم رفع نشود گرفتار رکود تورمی خواهیم 
شد و اس��تمرار این موضوع یعنی عدم توفیق در مهار 
تورم، افزود: این مسائل باعث بروز مشکالت عدیده ای 
می ش��ود و به نظر می رس��د در صورت توفیق یا عدم 
توفیق در مذاکرات آت��ی رفتار های هیجانی را در بازار 
شاهد خواهیم بود. او تأکید کرد: اگر مذاکرات با عدم 
توفیق مواجه باش��د که در بس��یاری از بازار ها با رشد 
قیمت همراه خواهیم بود البته موفقیت در مذاکرات 
نیز باعث بروز رفتار های هیجانی می ش��ود اما بعد از 

گذشت یکی دو ماه بازار به ثبات خواهد رسید. 
دولت منابع ارزی را مدیریت کند

کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این 
خصوص به »شهروند« می گوید: به هرحال آن چیزی 
که مهم اس��ت اینس��ت که در صورت عدم توافق در 
مذاکرات معموال شوکی که به اقتصاد وارد می شود در 
بازار ارز نمود پیدا می کند. پیش از این هم شاهد بودیم 
که در سال های 91 و 92 شوکی که در نتیجه تحریم به 
اقتصاد کشور وارد شد در بازار سرمایه نمود پیدا کرد و 

در آن جا تأثیرات منفی خود را نشان داد. 
اما او درعین حال تأکید کرد: البته 
در شرایط فعلی به دلیل این که در 
شرایط رکود اقتصادی هستیم این 
شوک به اندازه سال های گذشته در 
اقتصاد تأثیر منفی نخواهد داشت. 

این کارشناس اقتصادی توضیح 
داد: االن با توجه به تجربه ای که در  
سال 91 و 92 در این زمینه کسب 
کردی��م می توانیم با ع��دم توافق 
احتمالی راحت تر برخ��ورد کرده 
و آس��یب کمتری متوجه اقتصاد 
کشور ش��ود. در این شرایط دولت 
باید منابع ارزی مورد نیاز خ��ود را ذخیره کند که در 

صورت بروز مشکل بتواند در بازار مداخله کند. 
او ادامه می دهد: اگر هم اکنون منابع ارزی الزم را در 
اختیار ندارد باید با در پی گرفتن یک رویه مناس��ب و 
مقتصدانه اقدام به جم��ع آوری و پس انداز منابع الزم 
کند تا بتواند در مواقع الزم وارد عمل ش��ود. البته این 
رویه ای اس��ت که دولت حتی در صورت موفقیت در 
مذاکرات بای��د در پیش بگیرد تا بتواند ب��ازار ارز را به 

شرایط ثبات برساند. 

کارشناسان در گفت وگو با شهروند نتایج لغو یا ادامه تحریم بر اقتصاد کشور را ارزیابي کردند

هيجان سياه و سفيد در كمين اقتصاد ايران
|  حسام مهدوی  |

خودرويی ها شاخص را باال بردند

شهروند| شاخص کل بورس در پایان معامالت 
دیروز به کم��ک نمادهای خودرویی و قطعه س��از 
باالخره 100 واحد رش��د کرد و به رق��م 71 هزار و 
545 واحد رس��ید ک��ه ش��رکت های خودرویی و 
معدنی بیش��ترین تأثیر مثبت را داشتند. در گروه 
ش��رکت های خودروی��ی، ایران خودرو ب��ا حدود 
4 میلیون صف خرید، سایپا یک میلیون و 200 هزار 
صف خرید و پارس خودرو نیز با بیش از 20 میلیون 
تقاضای خری��د به کار خ��ود پایان دادن��د. در بازار 
فرابورس هم اوراق امتیاز تسهیالت مسکن در برخی 
نمادها به قیمت بیش از 100 هزار تومان معامله شد. 

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

71545/3

3294/2

80457/5

52550/8

141719

60670/3

100/3

6/4

244/4

103/3

15

85/4

0/14

0/19

0/3

0/2

0/01

0/14

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

از تاالر چه خبر 

   معام�الت اوراق مش�ارکت ش�هرداری 
مشهد| علیرضا توکلی رئیس اداره ابزارهای نوین 
مالی فراب��ورس ایران اعالم ک��رد: امروز همزمان با 
پذیرش اوراق مشارکت شهرداری مشهد، معامالت 
ثانویه این اوراق هم شروع می شود. او افزود: در پی 
درخواست شهرداری مشهد مبنی بر پذیرش اوراق 
مشارکت شهرداری مشهد به منظور تأمین بخشی 
از منابع مالی پروژه خط 2 قطار ش��هری مش��هد، 
 هزار  میلیارد ریال اوراق از روز دوشنبه 31 شهریور 
پذیرش و معامالت ثانویه آن هم شروع خواهد شد. 

   ابزار جدید برای رونق ساخت وساز| مجید 
پیره، کارشناس مالی اسالمی سازمان بورس درباره 
موافقت کمیته فقهی درباره کلیات انتش��ار اوراق 
اس��تصناع در حالت وحدت بانی و س��ازنده گفت: 
این اوراق که در آن بانی و س��ازنده یکی هستند از 
محل عقد استصناع و در نهایت عقد اجاره به شرط 
تملیک ساختار پیدا می کند. او درباره اثر و نقش این 
اوارق در رونق بازار مس��کن در سمت تولید گفت: 
اوراق اس��تصناع از این جهت که یک نوع ابزار مالی 
برای صنعت ساختمان است در ذات و اساس خود 
می تواند باعث رونق کس��ب و کار در حوزه مسکن 

شود. 

   7 میلی�ون و 600 ه�زار کد س�هامداری| 
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه تعداد کدهای 
سهامداری در بازار سرمایه را 7 میلیون و 600 هزار 
کد اعالم کرد و افزود: یک میلیون کد س��هامداری 
ظرف مدت یک سال و از خردادماه 92 تا خردادماه 
93 به بورس اضافه ش��ده اس��ت. او افزود: برخی از 
سرمایه گذاران به دلیل پذیرش شرکت ها و برخی 
دیگر به موجب انتقال قهری همانند فوت سرپرست 

خانوار به سهامداران اضافه شده اند. 

   تضاد حرف و عمل وزی�ر اقتصاد| فردین 
آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه با بیان این که دو 
مصوبه دولت فعلی ازجمله اصالح استاندارد شماره 
15 حس��ابداری و عرضه دارایی مازاد بانک ها تأثیر 
منفی بر بازار سهام می گذارد، گفت: دادوستدهای 
بورس همچنان از ت��داوم رکود در اقتصاد حکایت 
دارد. به گفته او چنین تصمیماتی منجر به بازدهی 

10-  درصد در 6 ماهه ابتدایی امسال شده است. 

اتفاق روز

 رتبه ۱۲۳ ايران
 در داشتن مقررات زايد

غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به تراکم و تورم قوانین زاید، متناقض و موازی 
در کشور تأکید کرد: این وضع فعاالن اقتصادی را 
به سمت فعالیت های غیرشفاف سوق می دهد. وی 
همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت با توجه 
به این که بودجه 94 را در دس��ت تدوین دارد، باید 
نقش و نظر بخش خصوصی را در تدوین بودجه در 
نظر بگیرد و بداند استانداران تنخواهداران بودجه 
نیستند بلکه مسائل درآمدی استان ها در کنار موارد 
هزینه ای دولت مدنظر قرار گرفته و استانداران هم 
در تدوین بودجه ش��رکت کنند. وی خاطرنشان 
کرد: طبق آم��ار س��ازمان های جهانی در  س��ال 
2013، 2014 بار تحمیلی مقررات دولت در بخش 
خصوصی در کشورمان به حدی است که رتبه 123 
را در دنیا داریم، باید مقرراتی که با هم تناقض دارند، 
حذف ش��وند، چرا که آنچه اکنون به عنوان روش 
موجود، دولت در دس��ت اقدام دارد، سال ها زمان 
می برد تا به سرانجام برسد و دولت بخش خصوصی 

و تعاونی باید در کنار هم چاره ای بیندیشند. 

 تزريق ۲ هزار ميليارددالر
 به اقتصاد جهانی 

رهبران اجالس G20 اع��الم کردند به احتمال 
زیاد 2 هزار  میلی��ارد دالر اضافی به اقتصاد جهانی 
تزریق و میلیون ها شغل جدید خلق کنند اما رکود 
اقتصادی اروپا همچنان مانعی اساسی در این روند 
محسوب می شود. حدود هزار اقدام در این اجالس 
پیشنهاد ش��د تا رش��د اقتصاد جهانی را تا 2018 

میالدی 1/8 درصد بیفزایند. 

اوج گيری بازار مسکن دوبی
بورس دوبی برای دومین روز متوالی شاهد رشد 
بود و بیش��ترین میزان این رش��د به شرکت های 
ساخت وساز مربوط بود. شاخص کلی DFM نیز 
6 /0درصد افزایش یافته و به 5127/81 رس��ید که 
بیشترین مقدار از هفتم سپتامبر بوده است. بهای 
مسکن در دوبی به اوج رسیده است. از سوی دیگر 

شاخص بورس QE قطر 1/4 درصد کاسته شد. 

اقتصاد جهان
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-

-

-

-

-

-

-

-

یادداشت

 آقای محمد هاشم بت ش��کن مدیرعامل بانک 
مسکن در نشس��ت خبری که به مناسبت هفته 
دولت داشته اند در بخش��ی از مطالب خود تأکید 
می کنند تا پایان  سال جاری قیمت مسکن بیش 
ازنرخ تورم افزایش نمی یاب��د. این پیش بینی در 
شرایطی صورت می گیرد، که روند ثابت و کاهش 
قیمت حبابی مسکن به آرامی در بازار در جریان 

است. 
حال مدیریت بانک مس��کن در چنین رویکرد 
و فرآیندی با چ��ه نیتی این نگاه کارشناس��ی را 
داش��ته اند و چنین اظهارنظ��ری می کنند، جای 
تام��ل دارد! الزم اس��ت مدیریت اجرایی کش��ور 
و س��ازمان های نظارت��ی دق��ت کنن��د مباحث 
تحریک آمی��ز درخصوص کاالیی که بیش��ترین 
معضل و نیاز مردم کشور اس��ت با یک مصاحبه 
از س��وی مسئولی که متولی بخش��ی از بازار پول 
است با احتیاط انجام ش��ده تا در بازار این کاالی 
اساسی، اختالل ایجاد نش��ود. امروزه در شرایطی 
که مسئوالن پولی و تیم اقتصادی دولت و باالترین 
مقام اجرایی کش��ور تأکید به کاهش تورم دارند و 
توصیه به فروش اموال غیرمنقول بانک ها و خروج 
بانک ها از بنگاه داری و وصول مطالبات معوق است، 
انتظار افزایش قیمت مسکن عالوه بر این که در این 
بازار قابل تصور نیست، درجهتی با توجه به افزایش 
عرضه و فروش امالک، برآوردها در جهت کاهش 
قیمت آن اس��ت. افزون براین موارد پارامترهای 
دیگری اس��ت ازجمله اتمام پروژه های مس��کن 
مهر و عرضه آن به تدریج ب��ر بازار مصرف، اصالح 
قانون مالیات های مستقیم در جهت اخذ مالیات 
از خانه های خالی، اخ��ذ مالیات بر عایدی از اموال 

غیرمنقول و ارزش روز آنها، که فرصت و فضایی را 
برای افزایش قیمت مسکن دیگر فراهم نمی کند. 

افزایش بی رویه و حبابی در قیمت مس��کن در 
سال های اخیر چنان سوداگرانه انجام شده است 
که بهتر است مسئوالن توان اقتصادی خرید مردم 
را با شکستن حباب قیمتی مسکن افزایش دهند. 
این درحالی است که مدیرعامل بانک مسکن در 
بخش��ی دیگر از اظهارات خود به افزایش قدرت 
خرید مردم با طرح افزایش وام خرید مسکن تأکید 
کرده اس��ت، اما باید گفت همین اظهارنظر فشار 
مضاعفی به افزایش احتمالی قیمت مسکن و عدم 
دسترسی مردم به یک مس��کن ساده و معمولی 
خواهد شد. همان گونه که تحت تأثیر اخبار افزایش 
وام خرید مسکن هم اکنون قیمت اوراق تسهیالت 
مس��کن در فرابورس به بیش از 100 هزار تومان 
رسیده است. افزایش قدرت خرید مردم در شرایط 
فعلی، با شکست قیمت حبابی یا کاهش قیمت 
مسکن میسر اس��ت و در این صورت متقاضیان 

خرید مسکن قادر خواهند بود اقدام کنند. 
در زمانی که نرخ بیکاری در ش��رایط نامطلوبی 
قرار دارد و جوانان کشور از نداشتن شغل در وضع 
نگران کننده ای هستند، افزایش وام خرید مسکن 
چه کمکی به این طبقه از جامعه می کند. بنابراین 
توصیه می ش��ود به منظور رونق بازار مس��کن از 
ابزار افزایش س��قف وام خرید مس��کن آن هم به 
روش فعلی ک��ه کارایی چندانی ن��دارد، اجتناب 
ش��ود. درواقع باال بردن س��قف وام خرید مسکن 
در شرایطی که پرداخت اقس��اط ماهانه آن برای 
متقاضیان امکان پذیر نیست تنها می تواند باعث 

اختالالتی در بازار مسکن شود.         

دولت در کنار مزایا،  مخاطرات را هم ببیند

نگاهی به آثار منفی افزايش وام مسکن 

|  واهب نصیری  |   كارشناس حقوقی   |

 وحید محمودی:
 رشد بدون رفع تحریم  ممکن 
نیست دولت مراقب هیجان 

بازار باشد

حل مشکالت اقتصادی 
مدیریت خوب می خواهد که 

منوط به همراهی حوزه سیاست 
با اقتصاد است

 کامران ندری: 
دولت برای جلوگیری از شوک 

عدم توافق، منابع ارزی را 
مدیریت کند

دولت حتی با موفقیت در 
مذاکرات هسته ای با 1+5 باید 

بازار ارز را به شرایط ثبات 
نزدیک کند

قدرتمند شدن دالر به زيان شركت های چندمليتی

اخیرا دارایی ک��ه با دالر تعریف می ش��دند، ارزش 
بیش��تری یافته اند و اگر مسیر قدرتمندتر شدن دالر 
ادامه یابد، این امر به از بین رفتن درآمد ش��رکت های 

چندملیتی منجر می شود.
 اکن��ون 10 هفته متوال��ی از افزای��ش ارزش دالر 

می گذرد. این امر سبب شده بهای کاالهایی مانند 
فلزات گرانبها، نفت و ذرت افزایش بیابد. ش��رکت 
اکس��ون موبیل نیز از این تغیی��رات تأثیر گرفته و 
ارزش س��هام آن طی 10 هفته گذش��ته 5 درصد 

کاسته شده است. 
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