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آرامشبازار،يكروزپسازاجرايتحريمها
بازار ارز و طال ثابت ماند، بورس رشد كرد

تشكيل ۳۷۰۰ پرونده شكايت از واردكنندگان خودرو در تهران

سازمانصنعتتهران:معترضانبهسامانه۱۲۴مراجعهكنند

در حالي كه برخي 

سینا  جعفري
   گزارش یک

جريان هاي معاند 
روز 1۳ آب���ان و 
روزهاي پس از آن را ايامي قلمداد مي كردند 
كه قيم�ت دالر و س�كه ب�ه ش�دت افزايش 
مي يابد، اما نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد، بلكه 
ش�اخص كل بورس تهران نيز افزايش يافت. 
به گزارش »جوان«، بس��ياري از رسانه هاي معاند 
كشور و دالل هاي سازمان يافته در بازار ارز و سكه 
با اين توجيه ك��ه قيمت ها در روز اجرايي ش��دن 
تحريم ها به شدت افزايش مي يابد، فضاي اقتصادي 
كش��ور را وارد يك جنگ رواني كردند تا بتوانند با 
گل آلود ك��ردن آب به صيد اهداف خود مش��غول 
باش��ند. با اين وجود، صدور معافيت هاي تحريمي 
توس��ط امريكا براي خريداران نف��ت ايران و اعالم 
شكست تحريم هاي امريكا موجب شد تا بهاي دالر 
در كانال دو هفته گذشته خود باقي بماند و خريد 
و فروش به صورت عادي ادامه داش��ته باشد. البته 
س��كه طي 10 روز گذش��ته با افزايش همراه بوده 
است، ولي جنس اين افزايش با افزايش هاي پيشين 
بس��يار متفاوت اس��ت و ديگر خبري از پرش هاي 

نجومي و افسارگسيخته نيست. 
گزارش هاي ميداني از بازار ارز حاكي از آن اس��ت 
كه روزهاي آرامي در بازار حاكم اس��ت و با وجود 
ت��الش دالالن براي افزاي��ش ن��رخ ارز، تعادل در 
بازار حكمفرماست. از سوي ديگر بازار سرمايه هم 
روزهاي خوبي را تجرب��ه مي كند به طوري كه روز 
گذشته قيمت سهام شركت هاي خودرويي و بانكي 
بر خالف روز يك شنبه در مدار رشد قرار گرفت. در 
عين حال با افزايش قيمت سهام بيشتر شركت ها، 
شاخص كل توانست حدود 1۲۴1 واحد رشد كند. 

   در بورس چه خبر بود؟
از لحظه باز ش��دن معامالت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران شاخص كل شروع به رش��د كرد و توانست 
با 1۲۴1 واح��د افزايش تا رق��م 1۸۴ هزار و 1۵۹ 
واحدي باال رود. همچنين شاخص كل هم وزن نيز 
هم راس��تا با نماگر اصلي ۳۴۹ واحد رشد كرد و به 

رقم ۲۸ هزار و ۲۵0 واحدي رسيد. 
شاخص آزاد شناور نيز با 1۵۵۴ واحد رشد به رقم 
1۹۳ هزار و ۹0۴ واحدي دست يافت. شاخص بازار 
اول و دوم نيز هر يك به ترتيب ۸۷۲ و ۲۶۷۴ واحد 
رش��د كرد. بانك ملت، معدن��ي و صنعتي گلگهر، 

بانك صادرات اي��ران و پااليش نفت تهران هر يك 
به ترتي��ب 110، ۷1، ۶۳ و ۵۹ واح��د تاثير مثبت 
روي شاخص هاي بازار سهام داشتند، اما در طرف 
مقابل نفت بهران، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
و پااليش نفت تبريز هر يك به ترتيب ۳۴، ۲1 و ۲0 
واحد تأثير كاهنده روي شاخص هاي بازار داشتند. 
در گروه بانك ها و مؤسسات اعتباري قيمت سهم ها 
با رش��د همراه بود و اكثراً بيش از ۳ درصد رشد را 
در اين نمادها ش��اهد بوديم. حت��ي در تعدادي از 
نمادهاي بانكي صف خريد قابل مش��اهده بود. در 
گروه فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 
نوسان قيمت سهم ها عمدتاً كمتر از ۲ درصد بود. 
برخي از اين نمادها نيز همچون نماد سرمايه  گذاري 
صنعت نفت توانس��ت ۴ درص��د افزايش قيمت را 
شاهد باشد،  در عين حال نفت بهران با حدود ۳/1 

درصد كاهش قيمت روبه رو شد. 
در برخي از روزها در هفته گذش��ته خودرويي ها و 
بانكي ها توانسته بودند شاهد رشد قيمت سهم شان 

باش��ند، اما از ابتداي هفته گذش��ته اين سهم ها و 
مخصوصاً خودرويي ها با كاهش قيمت روبه رو شده 
بودند، اما ديروز فعاالن بازار س��هام شاهد افزايش 
فزاينده س��هم ها در گروه خودرو و ساخت قطعات 
بودند؛ به طوري كه تعداد زيادي از سهم هاي اين 
گروه بيش از ۴ درصد رشد قيمت را تجربه كردند و 

بعضاً با صف خريد همراه شد. 
اما در گروه اس��تخراج كانه هاي فلزي ش��اهد رشد 
قيمت ها بوديم. البته اين رش��د قيمت ها در برخي 
س��هم ها كمتر از يك درصد، در برخ��ي حدود ۲/۵ 
درصد و در اندك س��هم هايي ح��دود ۵ درصد بود. 
ارزش معامالت ب��ورس تهران امروز ب��ه رقم ۷۹۴ 
ميليارد تومان رس��يد و حجم معام��الت رقم ۲/۳ 
ميليارد سهم و اوراق مالي را رد كرد. همچنين تعداد 
معامالت اين بازار به عدد 1۳۲ هزار و ۷1۲ واحدي 
رس��يد. آيفكس نيز روز گذش��ته با ۲۶ واحد رشد 
توانس��ت بار ديگر از تراز ۲هزار واحدي رد شود و به 
رقم ۲011 واحدي برسد. ارزش معامالت فرابورس 

ايران ب��ه رق��م ۳۵۸ ميليارد تومان رس��يد و حجم 
معامالت اين بازار عدد ۶۹۴ ميليون س��هم و اوراق 
مالي را رد كرد. همچنين تع��داد معامالت اين بازار 

رقم ۹۲ هزار و ۸۴ را تجربه كرد. 
   بازار ارز راكد است

ب��ازار ارز نيز كه روزهاي پر تالطم را پش��ت س��ر 
گذاش��ته در آس��تانه اعمال دور جديد تحريم ها 
فضاي با ثباتي را پشت سر گذاشت و عماًل طي دو 
روز گذشته هيچ جهش چشمگيري نداشته است. 
بر اين اساس تا ساعت 1۴ روز دوشنبه 1۴ آبان، نرخ 
خريد دالر در ش��عب ارزي بانك ها با افزايش1۲۲ 
توماني نس��بت به روز گذش��ته به 1۲ هزار و ۲01 
تومان رسيده است. از سوي ديگر نرخ خريد يورو در 
شعب ارزي بانك ها نيز نس��بت به ديروز با افزايش 
همراه بوده و بانك ها هر يورو را ت��ا 1۴ هزار و ۳0 
تومان خريداري كردند. اين در حالي اس��ت كه دو 
روز قب��ل و روز آغاز مرحله جدي��د تحريم ها، نرخ 
خريد دالر و يورو در بانك ها ب��ه ترتيب 1۲ هزار و 

۲01 و 1۳ هزار و ۹00 تومان بوده است. 
اين شعب همچنين در صورت تكميل بودن مدارك 
مس��افران، تا ۵00 يورو براي س��فر به كشورهاي 
همسايه و مشترك المنافع و تا سقف هزار يورو به 
ساير كش��ورها ارائه مي كنند كه قيمت اين ارز نيز 
در شعب ارزي بانك ها با احتساب كارمزد 1۴ هزار 

و ۵00 تومان است. 
   صرافي ها با نرخ معقول معامله مي كنند

در ب��ازار آزاد ارز نيز قيمت ها ب��دون هيچ جهش 
چشمگيري توس��ط صرافان معامله شد. اين در 
حالي اس��ت كه يكي از صرافان فعال در بازار ارز 
با اشاره به شايعات مطرح شده مبني بر بازگشت 
گراني به اي��ن بازار گف��ت: به نظر مي رس��د اين 
فعاليت ه��اي منفي از جانب ع��ده اي در خارج از 
كش��ور تغذيه مي ش��ود، زيرا بازار ارز اين روزها، 
جو شلوغي را مشاهده نمي كند و صرافي ها نيز با 

نرخ هاي كاماًل معقول در حال معامله هستند.
 وي اظهار كرد: با توجه به تجربه اين جانب در بازار 
ارز، ديگر شاهد روند صعودي قيمت ارز نخواهيم 
بود؛چراكه آن اضطراب موجود در بازار نيز بيشتر 
بر پايه مانُور جنگ رواني ايجاد مي شد. همچنين 
شايان ذكر اس��ت كه نظارت جدي و دقيق بانك 
مركزي، بر ميزان عرضه و تقاض��اي بازار آزاد ارز 
اين جرئ��ت را از برخي س��ودجويان گرفت تا با 
دستكاري نرخ ها به صورت دلخواه موجب برهم 

زدن بازار ارز باشند. 
  بازارهاي مختلف

كشش افزايش قيمت ارز را ندارند
همچنين حس��ين مختاريان، كارشناس اقتصادي 
از مثبت بودن تغييرات ب��ازار ارز خبر داد و بر عدم 
كشش بازارهاي مختلف از افزايش قيمت ارز تأكيد 
كرد. اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به تغييرات 
پيش آمده در بازار ارز گفت: اين تغييرات مثبت بوده 
و بانك مركزي با سياست هاي خود توانسته بازار را 
در اين نقطه به تعادل برساند و توانست با مديريت 
منابع ارزي ش��رايط بحراني را كه ناشي از فعاليت 
دالالن بود، كنترل كند. مختاريان با تأكيد بر عدم 
كشش بازارهاي مختلف از افزايش قيمت ارز خاطر 
نشان كرد: در ش��رايط اقتصادي كنوني با افزايش 
قيمت ارز، بازاره��اي مختلف امكان فعاليتش��ان 
كاهش مي يابد و بانك مركزي توانسته با مداخله به 

موقع جلوي اين اتفاق را بگيرد.

88498433سرويس  اقتصادي
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مراقبباشيدلوازمخانگيتقلبينخريد!
مدير مركز اطالعات لوازم خانگي با اشاره به فروش 

برخي لوازم خانگي  معمولي با بسته بندي برندهاي   خبر
با كيفيت و گرانقيمت در بازار، به خريداران توصيه كرد كاالهاي مورد نياز خود 
مطمئ�ن ش�وند.  كاال  اصال�ت  از  ت�ا  كنن�د  تهي�ه  نمايندگي ه�ا  از  را 
مهرداد توريان در گفت وگو با »ايسنا«، از وجود كاالهاي تقلبي و غيراصل در بازار لوازم 
خانگي خبر داد و گفت: افزايش نرخ ارز و كمبود كاال باعث ش��ده برخي از افراد سودجو 
دستگاه هاي ايراني با كيفيت معمولي را در بسته بندي برندهاي معتبر داخلي يا بين المللي 
در بازار عرضه كنند. وي با بيان اينكه خريداران، شاخصي براي تشخيص اصل يا تقلبي 
بودن اين كاالها ندارند، اظهار كرد: در اين شرايط بهتر است كه خريداران، كاالي مورد نظر 
خود را از نمايندگي  شركت هاي معتبر تهيه كنند. به گفته توريان، افزايش ميزان اجاره  
مغازه ها و فروشگاه هاي عرضه لوازم خانگي و ركود بازار باعث شده برخي مغازه داران براي 
تأمين هزينه هاي خود به فروش كاالهاي تقلبي و غيراصل اقدام كنند؛ بنابراين احتمال 

فروش اين اجناس در مغازه هايي كه پروانه كسب ندارند، بيشتر است. 
..................................................................................................................................................

۳۹درصدبيكارانتحصيالتدانشگاهيدارند
در تابستان ۹۷ سهم جمعيت بيكار فارغ التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران 

۳۹/5 درصد بوده است. 
به گزارش »تس��نيم«، مطابق آمارگيري نيروي كار تابس��تان ۹۷، بررسي نرخ بيكاري 
جمعيت 10ساله و بيشتر فارغ التحصيل آموزش عالي نشان مي دهد 1۸/۷ درصد جمعيت 
فعال فارغ التحصيل آموزش عالي بيكار بوده اند. اين نرخ در بين زنان نسبت به مردان و 
در نقاط روستايي نسبت به نقاط شهري بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات اين نرخ 

حاكي از كاهش 0/۸درصدي در تابستان ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل است. 
سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه 10 درصد جمعيت شاغل، داراي اشتغال ناقص 
بوده اند. اين شاخص در بين مردان بيش��تر از زنان و در نقاط روستايي بيشتر از نقاط 
شهري بوده است. سهم اشتغال ناقص در تابستان ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل 
0/۸ درصد افزايش داشته است. بررسي سهم شاغلين 10 ساله و بيشتر با ساعت كار 
معمول ۴۹ ساعت و بيشتر نشان مي دهد ۴1 درصد شاغلين، به طور معمول، ۴۹ ساعت 
و بيشتر در هفته كار مي كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است، نشان 
مي دهد كه در كشور سهم زيادي از شاغلين بيشتر از استاندارد كار مي كنند. اين شاخص 

نسبت به فصل مشابه سال قبل0/۲ درصد افزايش داشته است. 
..................................................................................................................................................

سپردفاعيبرايصادراتدرشرايطتحريم
از  دف�اع  س�پر  تش�كيل  از  ص�ادرات  ضمان�ت  صن�دوق  مديرعام�ل 
ص�ادرات در مقاب�ل ريس�ك هاي تحري�م خب�ر داد و گف�ت: كارم�زد 
پوش�ش ريس�ك براي صادركنن�دگان ع�راق و افغانس�تان يك درصد ش�د. 
به گزارش »مهر«، سيدكمال سيدعلي گفت: امروز اولين روزي است كه تحريم رسماً شروع 
شده و صندوق سپر دفاعي است كه به عنوان مدافع صادركنندگان بوده و ريسك را پوشش 
خواهد داد؛ اين در حالي است كه نفت و نقل و انتقاالت بانكي از سوي امريكا مورد تأكيد است، 
اگرچه هشت كشور نيز معاف شدند، اما در اين حالت صندوق ضمانت صادرات مي تواند ريسك 
را پوش��ش دهد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: محصوالت پتروشيمي، 
خشكبار و كاالي ايراني در دنيا فروخته مي شود؛ اين در حالي است كه وظيفه داريم پوشش 
ريسك صادركنندگان را قوي تر كنيم. وي تصريح كرد: تأمين مالي و پوشش ريسك دو بال 
صادركنندگان در مسير صادرات هستند و بنابراين صندوق هاي ضمانت صادرات دنيا وظيفه 

اين را دارند كه صادركننده بتواند با اتكا به مؤسسات پوشش ريسك دهند.
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