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حسین کاظم پور اردبیلی درگذشت

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت 
عامل اوپک که دو هفته پیــش به دلیل خونریزی 
مغزی در بیمارســتانی در تهران به کما رفته بود، 
درگذشت. وی در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ 
در کابینه محمدعلی رجایی، وزیر بازرگانی بود. از 
سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در جایگاه معاونت اقتصادی 
وزیر امور خارجه فعالیت می کرد و از ســال ۱۳۶۴ 
تا ۱۳۶۹ نیز معاونت امور بین الملــل وزیر نفت و 
عضویت هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران را 
برعهده داشت.  وی در فاصله ســال های ۱۳۶۹ تا 
۱۳۷۴ ســفیر ایران در ژاپن بود و از سال ۱۳۷۴ تا 
۱۳۸۷ نیــز نمایندگی ایران در اوپــک را به عهده 
داشت. کاظم پور اردبیلی از سال ۱۳۹۲ تاکنون نیز در 
جایگاه نماینده ایران در اوپک فعالیت می کرده است.

    
پیشنهاد افزایش مجدد وام 

مسکن به دولت می رود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
از برنامه ایــن وزارتخانه برای افزایش ســقف وام 
مسکن در کشور خبر داد. به گزارش تسنیم: محمود 
محمودزاده گفت: پیشــنهاد افزایش وام مسکن 
را مجددا مطرح کرده ایم و در حــال کار بر روی آن 
برای ارســال به دولت هســتیم. وی ادامه داد: در 
شرایط ویژه ای به ســر می بریم اما تالش می کنیم 
این وضعیت را آرام تر کنیم. امیدواریم بتوانیم کمک 
بیشتری را در حوزه تامین مالی مسکن انجام دهیم. 
وی درباره جزئیات پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
برای افزایش وام مسکن،  افزود: پیشنهادی را بانک 
مسکن برای افزایش سقف وام مسکن از قبل به دولت 
ارسال کرده بودند، بخشی از این پیشنهاد در دیماه 
سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

    
دالر 16.800 تومان قیمت خورد

توســعه ایرانی-  قیمــت دالر دیــروز در 
صرافی های بانکی با عقب نشــینی ۵۰ تومانی از 
سد مقاومتی شــکل گرفته در دو روز پایانی هفته 
گذشته، روی قیمت ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان ایستاد.  
دیروز هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی به قیمت 
۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد، این کاهش اندک 
قیمت، بازار آزاد ارز را نیز تحت تاثیر قرار داد و سبب 
شد روند صعودی قیمت ها در این بازار متوقف شود.  
بر اســاس این گزارش نرخ خرید هر دالر آمریکا از 
مردم در صرافی های بانکی نیز برابر با ۱۶ هزار و ۷۰۰ 
تومان گزارش شد.  هر یورو نیز به قیمت ۱۸ هزار و 
۲۰۰ تومان در صرافی های بانکی فروخته شد؛  اما نرخ 
خرید دالر در این صرافی ها به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان 
رسید. بر این اساس نوســان قیمت دالر از ابتدای 
امسال آغاز شده و این نوســان همچنان در سقف 

کانال ۱۶ هزار تومان ادامه دارد.
    

قیمت گذاری و شیوه عرضه 
فوالد بازنگری می شود

توسعه ایرانی-  سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت از برگــزاری جلســه کمیته 
ساماندهی فوالد در هفته پیش رو خبر داد و گفت: 
بازنگری در شــیوه عرضه محصوالت فوالدی و 
تعیین قیمت با اتکای به فرمول های اقتصادی در 
دستور کار این کمیته قرار دارد. حسین مدرس 
خیابانی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر 
ضرورت رفع دغدغــه تولیدکنندگان و صاحبان 
کارخانه ها برای تامین مواد اولیه گفت: جلســه 
کمیته ســاماندهی محصوالت فوالدی در هفته 
جاری با حضور تولیدکننــدگان برگزار خواهد 
شد تا بتوان در شیوه عرضه محصوالت فوالدی و 
تعیین قیمت با فرمول های اقتصادی، تجدیدنظر 
الزم صورت گیــرد. سرپرســت وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت افزود: هــدف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آن اســت که عالوه بر اینکه مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی فوالد تامین 
شود، صادرات نیز به عنوان یکی از دستورکارهای 

جدی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

سکه با رفتاری پیش بینی نشده، 
از ۷ میلیــون تومان عبــور کرد. این 
اتفاق در شــرایطی رخ داد که دیروز 
نه تنها قیمت هر اونس طالی جهانی 
کاهشی داشــت بلکه، قیمت دیگر 
عامل تعیین کننده قیمت ســکه در 
بازار ایران، یعنی دالر هم کمتر شد. 
فعاالن بازار طــال می گویند که طرح 
احتماالت برای توقف معامله سکه در 
بورس باعث رشد قیمت ها شده است. 
آنها همچنین می گویند که قرمز شدن 
نمادهای بورسی در رشد قیمت سکه 
بی تاثیر نبوده است زیرا بورس برای 
بسیاری از ســرمایه گذاران مبتدی 
ترسناک شده و ممکن است که آنها 
سرمایه های خود را از بازار خارج کرده 
و به ســمت رقبای تاالر عالمه یعنی 

سکه و ارز ببرند. 

رشد قیمت سکه و ریزش 
شاخص کل بورس

در نخســتین روز از هفته پایانی 
اردیبهشت ماه قیمت هر قطعه سکه 
بهار آزادی در بازار تهران به بیشــتر 
از ۷ میلیــون تومان رســید. بر این 
اســاس بهای هر قطعه سکه امامی 
به ۷ میلیــون و ۱۳۹ هــزار تومان 
رسید و نرخ هر سکه طرح جدید به 
۷ میلیون و ۵۷ هزار تومان افزایش 
یافت. افزایش عجیب قیمت ســکه 
در شــرایطی رقم خورد که بهای هر 
اونس طال در بازار جهان به یک هزار 
و ۷۴۳ دالر کاهش داشــت و دیگر 
عامل تعیین کننده بهای ســکه در 
بازار ایران یعنی دالر هم کاهشــی 
بود. هر اسکناس دالر در صرافی های 
ملی روز شنبه ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان 

معامله شد. 
ایــن اتفاقات بــازار طــال و ارز 

همزمان بود با افــت قابل مالحظه 
شــاخص بورس و قرمز شدن اغلب 
نمادهای بورســی. دیروز شاخص 
بورس با ثبت افــت ۳۲ هزار و ۱۳۷ 
واحد، ارتفاع یک میلیــون واحد را 

از دست داد.
در بازار ســرمایه دیــروز، تعداد 
۴میلیــارد و ۲۱۱میلیون ســهم و 
حق تقــدم بــه ارزش ۴هــزار و 
۹۷۶میلیارد تومــان در ۶۶۳ هزار 
نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و 
شــاخص بورس با افــت ۳۲هزار و 
۱۳۷واحــدی در ارتفاع ۹۸۵هزار و  

۵۲۴واحد قرار گرفت.
دیروز بیشترین اثر منفی بر رشد 
دماسنج بازار سهام به نام نمادهای 
شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و 
ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل 
شرکت های مخابرات ایران، خدمات 

انفورماتیک و سایپا با رشد خود مانع 
افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه 
هم روز منفی را پشت سر گذاشتند؛ 
ـ  به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
ارزشی ۸ هزار و ۵۴۴ واحد، شاخص 
کل هم وزن ۵ هــزار و ۸۷۴ واحد، 
آزاد شــناور ۴۴ هزار و ۳۶۶ واحد و 
شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 
۲۵ هزار و ۷۶ واحد و ۵۸ هزار و ۴۸۶ 

واحد افت کردند. 
سهامداران خرد به سمت بازار 

طال تغییر مسیر دادند 
حاال برخی فعاالن بازار تهران از 
رونق خرید سکه طال و اقبال به این 
بازار می گویند. آنها اعتقاد دارند که 
آینده مبهم بورس برای سهامداران 
خرد باعث شده اســت که برخی از 
آنها راهشان را به ســمت بازار طال 
کج کنند. هرچند که ســهامداران 

حرفــه ای اعتقــاد دارند کــه افت 
شــاخص بورس مقطعی است و در 
واقع شــاخص کل بازار سرمایه در 
حال اصالح است. آنها معتقدند که 
موج ورود نقدینگی به بــازار آنقدر 
زیاد بوده و تقاضا نســبت به عرضه 
آنقدر پیشــی گرفته است که جای 

نگرانی نیست. 
بجز این دولــت بارها اعالم کرده 
اســت که چتر حمایتی خــود را از 
بورس دریغ نمی کنــد. حاال کابینه 
دوازدهم آنقدر در حمایت از بورس 
مصمم اســت کــه چنــدی پیش 
عبدالرضــا رحمانی فضلــی، وزیر 
کشــور با اعالم حمایت همه جانبه 
دولت از بــورس گفته اســت که با 
رســانه هایی که در جهت تضعیف 

بورس عمل کنند، برخورد می شود!
در همین زمینه فرهاد دژپسند، 
وزیر اقتصاد هم با اعالم اینکه حداقل 
هزار هزار میلیارد تومان برای تحقق 
جهش تولید نیاز اســت، وعده داد 
که هــر هفتــه حداقل ســهام یک 
شرکت بخش خصوصی در بورس یا 

فرابورس عرضه اولیه می شود. 
با این حال اصالح شــاخص بازار 
گویا به مذاق مبتدی ها چندان خوش 
نیامده و تعدادی از آنهــا را نگران و 
راهی بازار طال کرده اســت. گرچه 
درباره رشد قیمت سکه دیدگاه های 
دیگری نیز وجــود دارد که البته آن 
دیدگاه ها هم چنــدان بی ارتباط با 

بازار سرمایه نیست. 
علت گرانی سکه از دیدگاه 

بورسی ها و بازاری ها 
در همین زمینه نادر بذرافشــان، 
دبیر اتحادیه طالی تهران به تجارت 
نیوز گفته است که با توجه به معامالت 
ســکه در بازار بورس قیمت سکه  به 
صورت میانگین ۲۰۰ هــزار تومان 
گران شده اســت. این در حالی است 
که در بــازار هیچ تقاضایی از ســوی 
مردم برای خرید ســکه و مصنوعات 
طال وجود ندارد. با ایــن وضعیت به 
نظر می رسد قیمت طال تا پایان هفته 

نوسان محدود داشته باشد.
حاال گفته می شود که معامالت 
ســکه در بورس رونق گرفته است، 
همین رونق معامالت در بورس آن 
هم از طریق بانک ها باعث شــده که 
قیمت سکه در بازار گران شود. دبیر 
اتحادیه طالی تهــران اعتقاد دارد 
که قیمت سکه تا پایان هفته جاری 

نوساناتی خواهد داشت. 

در شــرایطی برخی فعاالن سکه 
و طال معتقدند بــورس عامل گرانی 
سکه اســت، که فعاالن بازار سرمایه 
نظر دیگری دارنــد. مریم رحمتی، 
کارشناس بازار سرمایه دلیل دیگری 
برای افزایش قیمت سکه قائل است. 
او در یادداشتی برای تسنیم نوشته 
است که  در شرایطی که در ماه های 
اخیر تمام مسئوالن ارشد اقتصادی 
کشــور از رئیس جمهــوری و وزیر 
اقتصــاد گرفته تا رئیــس کل بانک 
مرکزی بــر لزوم حمایت و توســعه 
بازار سرمایه تاکید کرده اند، از بازار 
سرمایه خبر می رســد که احتماال 
اشتباه تعطیلی بازار آتی سکه این بار 
در خصوص بازار گواهی سپرده سکه 

تکرار خواهد شد. 
اتفاقی که نگاهی ســاده به آمار 
قیمت سکه نشــان دهنده اقدامی 
نادرست و در جهت توسعه بازارهای 
غیرشــفاف و داللــی در اقتصــاد 
کشورمان است. او به سابقه این رفتار 
در سال های گذشــته اشاره کرده و 
نوشته اســت بازار قراردادهای آتی 
ســکه ی طال در بورس کاال با تجربه 
۱۰ ساله در شــهریور ۱۳۹۷ با اتهام 
خــط دادن به بازار نقدی ســکه و با 
فشــار بانک مرکزی تعطیل شد اما 
به وضوح مشخص است که به محض 
توقف معامالت این بازار، نقدینگی 
باالی موجود در این ابــزار مالی به 
بازار نقدی سرریز شد و در نموداری 
صعودی ســکه ۴ میلیــون تومان 
شهریور ۹۷ شــنبه ۲۷ اردیبهشت 
مرز ۷ میلیون تومان را رد کرده است؛ 
پس موافقان ارائه ســیگنال از بازار 
آتی به نقدی بایــد در نگاه و تحلیل 

خود تجدیدنظر کنند.
البته مسئوالن دولتی و متولیان 
اقتصاد در این زمینه سکوت کرده و 

هنوز اظهارنظر رسمی نداشته اند.

قیمت سکه از 7 میلیون تومان عبور کرد 

صعود پیش بینی نشده 
سهامداران خرد مسیرشان را به بازار سکه کج کرده اند؟

سهامداران حرفه ای اعتقاد 
دارند که افت شاخص بورس 

مقطعی است و در واقع 
شاخص کل بازار سرمایه 
در حال اصالح است. آنها 

معتقدند که موج ورود 
نقدینگی به بازار آنقدر 

زیاد بوده و تقاضا نسبت به 
عرضه آنقدر پیشی گرفته 

است که جای نگرانی نیست

در حالی بانک مســکن از پرداخــت وام ۴۰ میلیون 
تومانی تعمیر مسکن مهر برای مشتریان خوش حساب 
خبر داده که اقســاط ماهانه این وام یک میلیون تومان 

خواهد بود. به گزارش تســنیم، علمــداری، مدیر امور 
اعتباری بانک مسکن دیروز از فراهم شدن پرداخت وام 
تعمیر به واحدهای مسکن مهر خبر داده و گفته بود: برخی 
از مســکن های مهر که نیاز به بازسازی یا تعمیرات دارد 
مشتریان خوش حساب بانک مسکن می توانند با خرید 
اوراق، تســهیالت ۴۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد 

دریافت کنند.
در زمان حاضر برای دریافــت وام ۴۰ میلیون تومانی 
مشتریان خوش حســاب باید ۸۰ برگه اوراق حق تقدم 
مســکن را خریداری کنند. قیمت کنونــی این اوراق به 

طور متوسط حدود ۶۰ هزار تومان است،  به عبارت دیگر 
متقاضی دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی همان ابتدا باید 
۴.۸ میلیون تومان پرداخت کند. اقساط این وام نیز باید 

در یک دوره ۵ ساله )۶۰ ماهه( بازپرداخت شود.
در روش ساده مبلغ قســط ماهانه یک میلیون و ۱۵ 
هزار  تومان خواهد بود. ســود این وام حدود ۲۱ میلیون 
تومان )۲۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان( است و متقاضی 
در پایان ماه شــصتم حدود ۶۱ میلیون تومان پرداخت 

کرده است.
در روش بازپرداخت پلکانی مبلغ اقســاط ماهانه در 

سال اول ۹۶۶ هزار تومان، در ســال دوم مبلغ هر قسط 
۹۹۵ هزار تومان و در سال ســوم مبلغ قسط ماهانه یک 

میلیون و ۲۵ است.
مبلغ اقســاط ماهانه وام ۴۰ میلیــون تومانی تعمیر 
مسکن مهر در سال چهارم یک میلیون و ۵۶ هزار و ۲۷۶ 
تومان و در نهایت مبلغ قسط هر ماه سال آخر )پنجم( یک 

میلیون و ۸۷ هزار و ۹۶۴ تومان خواهد بود.
در مجموع متقاضی این وام ۶۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و 
۴۴۰ تومان پرداخت می کند که ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار 
و ۴۴۰ تومان آن سود تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی است.

قسط وام ۴0 میلیون تومانی تعمیر مسکن مهر چقدر است؟

خبر

ارزش روز ســبد بورسی ســهام عدالت 
چقدر است؟به گزارش تجارت نیوز ، پس از 
ابالغ رسمی رئیس سازمان خصوصی سازی 
مبنی بر آزادســازی سامانه ســهام عدالت، 
پرســش های متعددی در خصــوص نحوه  
آزادسازی و میزان ســود و زیان هر کدام از 
روش های آزادسازی در ذهن مردم به وجود 
آمده اســت. یکی از این روش ها آزادسازی 
مســتقیم اســت که طی آن ســهامداران 
می توانند به طور مســتقیم به ســهام خود 
دسترسی داشته و در بازار ســهام آنها را به 
فروش برســانند. اما اینکه این سهامداران، 
سهام چه شــرکت هایی را و به چه تعداد در 
اختیار خواهند داشت پرسش دیگری است 

که هنوز پاسخ قطعی به آن داده نشده است.

سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت یا کارخانه 
اســت که از این تعداد ۳۵ شــرکت معادل 
۷۰ درصد آن در بورس حضــور دارند و ۱۴ 
شرکت دیگر بورسی نیستند. هر سهامداری 
که قصد آزادســازی و به طبع فروش سهام 
عدالت را داشــته باشــد، نمی تواند درباره 
۱۰۰ درصد ســهامش تصمیم گیری کند؛ 
یعنی فقط ۷۰ درصد ســهام قابل دسترس 
و معامله اســت. بنابراین در روش آزادسازی 
مستقیم یک ســبد متشــکل از سهام ۳۵ 
شــرکت حاضر در ســهام عدالت برای هر 
ســهامدار در بورس تشکل می شــود و فرد 
 باید درباره تک به تک سهام این ۳۵ شرکت 

تصمیم گیری کند. 
با این اوصاف بــا توجه به درصد ســهام 

تخصیص داده شــده به ســهام عدالت هر 
شرکت و همچنین میزان دارندگان نزدیک 
به ۵۰ میلیون نفری این سهام، با یک محاسبه 
سرانگشــتی می تــوان به صــورت تقریبی 
حداقل تعداد سهام تخصیص داده شده به هر 
نفر را محاسبه کرد که این تقریب در جدول 

آمده است.
بر این اساس، با احتســاب ارزش روز هر 
کدام از این نمادها، می تــوان حداقل ارزش 
پورتفوی بورســی دارندگان سهام عدالت را 
محاسبه کرد. البته این میزان ۷۰ درصد کل 
ارزش سهام عدالت ســهامداران خواهد بود 
چرا که همانطور که اعالم شده، ۳۰ درصد از 
شرکت های حاضر در پورتفوی سهام عدالت 

بورسی نیستند.

با این وجود، محاســبه ارزش کل سهام 
عدالت نشــان می دهد که سبد هر سهامدار 
ســهام عدالت یک میلیون تومانی نزدیک 
۱۰ میلیــون تومان ارزش دارد کــه البته با 
توجه به متغیر بودن تعداد سهام هر فرد این 

مقدار می تواند متفاوت باشد. این محاسبات 
دیروز و با توجه به قرمز بودن بازار رخ داده و 
با توجه به تغییر قیمت هر سهم، در روزهای 
آینده ارزش کل سبد ســهامداران می تواند 

تغییر کند.

ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت چقدر است؟ 


