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افزايش 24/1درصدي
قيمت هرمتر مسكن در سال 90

استاندار تهران:

مرغ تك نرخي شد

ايس�نا :استاندار تهران گفت :از امروز قيمت مرغ در
تمام استانهاي كشور تك نرخي و با قيمت  5200تومان
عرضه خواهد شد .مرتضي تمدن با اعالم اين خبر گفت:
ب��ا توجه به اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت از امروز
قيمت مرغ در تمام استانهاي كشور يكسان ميشود و
اين مصوبه به همه اس��تانها ابالغ شده است .وي اضافه
كرد :در مدت اخير قيمتهاي متفاوت در هر اس��تان و
شهرستان باعث بروز مشكالت متعدد شده بود و به همين
دليل با تك نرخي ش��دن قيم��ت مرغ ديگر قيمتهاي
باالتر و پايينتر از  5200تومان بيمعني خواهد بود.

قيمت جهاني نفت
به مرز  108دالر رسيد

فارس :قيمت جهاني نف��ت با ادامه تنش غرب با
ايران و به علت ايجاد اميدواري نسبت به اعمال سياست
محرك اقتصادي در آمريكا 1/5دالر افزايش يافت و به
مرز 108دالر در هر بشكه رسيد .قيمت جهاني نفت
براي چهارمين روز متوالي تحتتاثير تحريمها عليه
ايران و اميدواري در مورد اعمال سياستهاي محرك
از س��وي فدرال رزرو آمريكا افزايش يافت .به گزارش
رويت��رز ،ناآراميها در س��وريه و تنش غ��رب با ايران
همچنان بيثباتي در بازارهاي نفتي را شدت ميبخشد.
در پايان معامالت هفته گذشته بازارهاي جهاني قيمت
نفت برنت درياي ش��مال با افزايش 1/5دالر بشكهاي
107/92دالر معامله ش��د .نفت خ��ام آمريكا نيز 74
س��نت افزايش يافت و به 90/13دالر در هر بش��كه
رس��يد .قيمت نفت از زمان عملي شدن تحريم نفتي
غرب عليه ايران طي  ۲۸روز گذش��ته حدود  19دالر
در هر بشكه افزايش داشته است.

مرغ از سبد كاالي ماه رمضان
كارمندان حذف شد

ايس�نا :معاون توس��عه بازرگاني داخل��ي وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت گفت :مرغ از س��بد كاالي
ماه رمضان كارمندان حذف شد .حسن رادمرد افزود:
متاس��فانه بودجه الزم براي گنجاندن مرغ در س��بد
كاالي ماه رمضان تامين نش��د و به همين دليل فقط
روغن ،شكر و برنج در سبد كاالي كارمندان گنجانده
شد .وي افزود :بودجه خريد مرغ به اندازه كافي نيست،
بنابراين اگر اين بودجه به طور كامل تامين شود ،مرغ
نيز در فرصت مناسب به كارمندان تحويل داده خواهد
ش��د و در غي��ر اين صورت اين كاال حذف ميش��ود.
رادمرد با اشاره به اينكه سبد كاالي كارمندان از امروز
توزيع ميش��ود ،ادامه داد :اين سبد شامل پنج كيلو
روغن ،پنج كيلو شكر و  20كيلو برنج است.
دبير انجمن شاليكاران:

كاهش قدرت خريد ،تقاضا
براي برنج خارجي را افزايش داد

ايلنا :دبير انجمن شاليكاران اظهار داشت :عرضه
برنج ايراني با قيمت مناسب و پايين به مصرفكننده،
نيازمند تخصيص يارانهاي از سوي دولت به اين بخش
اس��ت .جميل عليزاده گفت :براي عرضه برنج ايراني
با قيمت مناسب به مصرفكننده بايد مكانيسمي از
سوي دولت مورد اس��تفاده قرار گيرد كه هماكنون
اعم��ال نش��ده اس��ت .در اين خص��وص دولت بايد
براي خريد برنج به منظ��ور حمايت از توليد داخل،
ياران��هاي اختصاص دهد .به گفت��ه وي ،دولت بايد
برنج را با قيمت مناس��ب از كشاورز خريداري كرده
و ب��ا تخصيص يارانهاي ب��ه آن ،برن��ج را در اختيار
مصرفكننده قرار دهد .وي با اشاره به قيمت پايين
برن��ج خارجي موجود در ب��ازار تصريح كرد :در حال
حاضر قيمت برنج خارجي كه وارد بازار ايران ميشود
بسيار پايين است كه اين محصول باتوجه به قدرت
خريد پايين خانوارها ،مورد اس��تقبال مصرفكننده
ايراني قرار ميگيرد .عدهاي نيز از اين شرايط به نفع
خود سوءاستفاده ميكنند .عليزاده اظهار داشت :در
حال حاضر قيمت بهترين و باكيفيتترين برنج ايراني
در شمال كش��ور حدود سههزار و  500تا سههزار و
 600تومان اس��ت .حال آنكه وقتي همين محصول
به بازار تهران ميرس��د ،با حداقل قيمت پنجهزار و
 500تومان عرضه ميشود .به تبع وضعيت كنوني،
توليدكننده داخلي نيز آسيب ميبيند.

عکس :جامجم

مه�ر :مرك��ز آمار اي��ران از افزاي��ش 24/1درصدي
قيمت هر مترمربع زيربناي مس��كوني در نقاط شهري
كش��ور در نيمه اول سال  90نس��بت به نيمه اول سال
 89خبر داد .براس��اس گزارش مركز آمار ايران ،بررسي
معامالت ثبت شده در سامانه اطالعات مديريت معامالت
امالك و مستغالت كشور در نيمه اول  1390براي تمام
ش��هرهاي كشور كه توس��ط مركز آمار ايران انجام شده
اس��ت نش��ان ميدهد ،متوس��ط قيمت خريد و فروش
هر مترمربع زيربناي مس��كوني معامله ش��ده از طريق
بنگاههاي معامالت ملكي در كل كشور هشتميليون و
675هزار ريال بوده اس��ت .براين اساس ،اين رقم نسبت
به دوره قبل 0/4درصد كاهش و نس��بت به دوره مشابه
سال قبل 24/1درصد افزايش داشته است .همچنين بنا
بر آخرين آمار ،متوس��ط اجاره ماهانه به عالوه سهدرصد
وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني
معامله ش��ده از طريق بنگاههاي معامالت ملكي در كل
كش��ور 41هزار و  678ريال بوده كه نسبت به دوره قبل
24/4درصد افزایش داشته است.

به هر حال ش��رايط
ادامهاز اخير مجلس��يها را
صفحه اول
در مس��ير تدوي��ن
طرحي مغاير با قانون برنامه پنجم
توسعه قرار داده است و در صورت
تصويب و عملياتي ش��دن آن بايد
منتظر وخامت بيشتر حال بخش
مول��د اقتصاد باش��يم .بر اس��اس
اين گ��زارش در م��اده يك طرح
كميسيون اقتصادي مجلس آمده
اس��ت :به منظور استفاده بهينه از
ظرفيته��اي اقتصادي كش��ور و
كاهش نيازه��اي ارزي و تكيه بر
تواناييهاي تولي��د داخل و حذف
نيازه��اي غيرض��روري ارزي از
جمله واردات كاالهاي تجملي ،ارز
مسافرتي و نظاير آن دولت مكلف
به تشكيل و فعالسازي كميتههاي
تخصيص ارز اس��ت .همچنين در
ماده س��ه نيز آمده اس��ت :دولت
مكلف است تامين ارز براي واردات
با نرخ مرج��ع را صرفا به كاالهاي
اساس��ي و اس��تراتژيك راهبردي
محدود كند .گفتني اس��ت بر اس��اس اين ماده فهرست
كااله��اي موض��وع اين م��اده ظرف يك م��اه از تصويب
اين قانون توس��ط دولت تهيه و به تصويب هيات وزيران
ميرسد و به منظور روزآمد کردن اين فهرست در مقاطع
يكماهه توس��ط دولت مورد بررسي دوباره قرار گرفته و
تغييرات آن به اطالع كميسيونهاي اقتصادي ،صنايع و
كشاورزي مجلس ميرسد .اين طرح همچنين تسهيالت
ويژه گمركي را نيز براي دو گروه ياد شده تعيين و گمرك
را مكلف كرده است تا تشريفات ترخيص كاالهاي اساسي
موضوع اين ماده را طي آييننامهاي به حداكثر  48ساعت
برساند .بر همين اساس بانك مركزي نيز موظف ميشود
تا با همكاري وزارتخانه ذيربط نسبت به تخصيص فوري
و خ��ارج از نوبت ارز مورد نياز براي واردات اقدام كند .اين
طرح مادهاي نيز براي متوليان تنظيم بازار دارد و بر اساس
ماده پنج وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و وزارت جهاد
كشاورزي موظف خواهند شد تامين كاالهاي اساسي در
بازار را به گونهاي س��اماندهي كند تا ميانگين قيمت اين
كاالها در طول يك هفته نس��بت به ميانگين هفته قبل
بيش از سهدرصد افزايش پيدا نكند و در غير اين صورت
نسبت به ايجاد تعادل در بازار اقدام كنند.
بر اس��اس اين گ��زارش در م��اده هفت ني��ز تبصره
پيشگيرانهاي با اين مضمون كه واردكنندگان در صورتي
ك��ه ارز دريافتي را در محل��ي غير از محل مصرف اصلي
آن مندرج در سيستم بانكي هزينه كرده باشند ،به ميزان
دوبرابر ارز دريافتي مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و
در صورت عدم پرداخت جرايم مذكور با رعايت تشريفات
مندرج در قانون مجازات اسالمي به مجازاتهايي از قبيل
ابطال كارت بازرگاني و محروميت از فعاليتهاي تجاري
محكوم خواهند شد ،گنجانده شده است .در نهايت ماده9

پس از اولويتبندي 10گانه دولت ،مجلس طرح 9بندي ارايه كرد

ترافيك اولويتبندی ارزي

ديد واكنش دولت به اين طرح چه خواهد بود و آيا پس از
اين طرح اجراي دقيق براي همه س��ازمانها ،شركتها،
تصويب و تبديل شدن به قانون ضمانت اجرايي از طرف
دستگاهها و واحدهاي مربوط از جمله آنهايي كه شمول
دولت براي آن وجود خواهد داشت يا كماكان اولويتبندي
قانون از آنها مس��تلزم ذكر ن��ام اس��ت را الزامي كرده و
انجام شده در دولت مالك عمل خواهد بود زيرا دولت در
متخلفان از اين قانون را حسب مورد و متناسب با تخلفات
هفتههاي گذشته براي مديريت بهتر
صورت گرفته ب��ه ترتيب ،به تذكر،
بر بازار ارز و تسهيل واردات كاالهاي
درج در پرونده ،تعليق و انفصال دايم
اظهارات خالقي پيرامون
از خدمات دولتي محكوم وعده داده اولويتبندي گروههاي كااليي براي اساسي ،حساس و ضروري مورد نياز
و تاكيد كرده كه اين مجازاتها مانع تخصيص نرخ ارز نشاندهنده اين كشور كه نيازمند دريافت ارز با نرخ
از مجازات مربوط به س��اير قوانين مهم است كه هم طرح دولت و هم مرجع هستند 10 ،اولويت را در نظر
گرفت كه بر اساس آن ،اولويت اول
نميشود.
مجلس نقايص و ابهامات بسياري
دارد چراكه دولت تخصيص ارز
و دوم ،تخصي��ص ارز  1226توماني
اولويتبن�دي دول�ت ي�ا طرح
به موز و خودرو را نيز از نظر دور
به واردكنندگان كاالهاي اساسي و
مجلس؟
نداشته و مجلسيها نيز با اين
دارويي و تجهيزات پزشكي در نظر
بر اس��اس اين گ��زارش هرچند
بهارستاننش��ينان با تدوين طرح 9طرح ،قانون برنامه پنجم توسعه را گرفته شده بود .البته مسووالن اعالم
نقض خواهند كرد
ميكنند كه ارز  1226توماني را به
م��ادهاي س��عي در بازگرداندن بازار
راحتي در اختي��ار اولويتهايي قرار
ارز به ريل آرامش دارند اما نگاهي به
ميدهند ك��ه در باالي جدول اولويتبن��دي دريافت ارز
جريان حاكم بر بازار و اقتصاد كشور نشاندهنده اين مهم
دولتي قرار گرفتهاند ،در حالي كه هماكنون بس��ياري از
است كه تمامي موارد ذكر شده در طرح در حال حاضر در
تج��ار و بازرگانان با مراجعه خود به بانكها براي دريافت
حال اجرا بوده و تنها در تبصره دو اين ماده مكلف شدن
ارز دولت��ي ،با كلمه «نه»« ،نميش��ود» ي��ا «در اولويت
دولت به ارايه گزارش عملكرد درخصوص ذخيرهس��ازي
نيس��ت» مواجه ميشوند .اين در ش��رايطي است كه به
كاالها به مجلس هر سه ماه يك بار ،نكته جديدي است
گزارش «مهر» برخي از فع��االن اقتصادي خبر از حذف
كه در اين طرح آمده اس��ت .از طرفي بايد منتظر ماند و

مهار بازار ارز را به دست داريم

طالو سكه

(تومان)

قيمت

1970

+۱۸

طرح قديم

742,000

+۳۰۰۰

ارز
يورو

2447

+۳۲

طرح جديد

739,000

+۲۰۰۰

پوند انگليس

3100

+۳۰

نيمسكه

370,000

+۲۰۰۰

دالر كانادا

1985

+۲۵

ربعسكه

188,000

+۱۰۰۰

یکصد ين ژاپن

249

+۲

سكه يك گرمي

112,000

+۱۰۰۰

درهم امارات

535

+۵

يك گرم طالي  18عيار

75,440

+۲۵۰

لير تركيه

1109

+۲۴

يك اونس طال (دالر)

1627

-

دالر آمريكا

قيمت

تغيير

«سكه» با احتياط پيش ميرود
(تومان)

(تومان)

اولوي��ت پنج��م از مجم��وع پنج
اولويت تعيين ش��ده براي دريافت
ارز  1226تومان��ي ميدهن��د .بر
اساس اعالم بانك مركزي ،اولويت
پنجم تخصيص ارز شامل رزينها،
روانكنندهه��ا ،كربونات منيزيوم،
س��نگ منيزيوم ،س��نگ فلزات،
ذغال س��نگ و گازه��اي كمياب،
سولفاتها ،ماش��ينآالت چاپ و
تراكتور است .حذف اولويت پنجم
از دريافتكنن��دگان ارز دولت��ي
اين هش��دار را هم در پي دارد كه
ممكن است كه به هر دليلي ،بانك
مركزي تصمي��م بر اين بگيرد كه
اولويتهاي س��ه به بع��د را حذف
كن��د ،زيرا ب��ه اعتق��اد برخي از
مس��ووالن دولتي ،تنه��ا كاالهاي
اساسي و مواد اوليه ضروري مورد
نياز برخ��ي كارخانج��ات بايد در
دس��تور كار اراي��ه ارز دولتي قرار
گيرد و بايد مكانيزمي فراهم شود
كه س��اير گروهه��ا بتوانن��د از ارز
حاص��ل از ص��ادرات تامين منابع
كنند .اين در شرايطي است كه مسووالن سازمان توسعه
تجارت ايران اع�لام كردهاند كه هر يك از تجار و فعاالن
اقتصادي با ارايه ادله كافي ميتوانند درخواست تجديدنظر
در اولويتبنديها را داشته باشند.
بر اس��اس اين گزارش اولويتبندي دولت نيز چندان
خالي از اش��كال نبوده و به گفت��ه عضو كارگروه حمايت
از تولي��د ،قرار گرفتن برخ��ي كاالهاي غيرضروري مانند
خودروهاي شاس��يبلند و موز در  ۱۰اولويت دريافت ارز
دولتي يا ارز حاصل از صادرات منطقي نبوده و نبايد اين
اتفاق رخ دهد .به گزارش «فارس» آرمان خالقي با اشاره
ب��ه اولويتبندي 10گانه كاالها ب��راي دريافت ارز دولتي
توسط وزارت صنعت ،اظهار داشت :كاالهاي غيرضروري
بايد از اين فهرست خارج شوند .وي با بيان اينكه قرار است
طرحي از طرف مجلس در مورد نحوه تخصيص ارز دولتي
به بخشهاي مختلف تنظيم شود ،تصريح كرد :از طريق
اين طرح كاالهاي غيرضروري از دريافت ارز دولتي خارج
ميشوند كه البته بايد مشخص شود مرجع تشخيص اين
مساله چه سازماني خواهد بود .وي ادامه داد :ارز دولتي بايد
براي تهيه مواد اوليه ،قطعات و ماشينآالت ضروري كه در
داخل امكان تهيه و توليد ندارند اختصاص يابد و اين مساله
در اولويت طرح مجلس قرار گيرد .خالقي توضيح داد :مواد
اوليه شامل موارد مختلفي مانند گندم و خوراك دام نيز
ميشود كه بايد در اولويت دريافت ارز دولتي قرار گيرند.
اظهارات خالقي پيرام��ون اولويتبندي گروههاي كااليي
براي تخصيص نرخ ارز نشاندهنده اين مهم است كه هم
طرح دولت و هم مجلس نقايص و ابهامات بس��ياري دارد
چراكه دولت تخصيص ارز به موز و خودرو را نيز از نظر دور
نداش��ته و مجلسيها نيز با اين طرح ،قانون برنامه پنجم
توسعه را نقض خواهند كرد.

(تومان)

شرق :بازار ارز هنوز هيجانزده است؛ هيجان ناشي از حذف ارز مسافرتي
كه اگرچه سهم ناچيزي براي هر مسافر بود اما قيمتها را در بازار آزاد باز
هم باال برد .به اين ترتيب در شرايطي كه هفته گذشته ارزش دالر به كف
كانالهزار و ۹۰۰تومان سقوط كرده بود ،از روز چهارشنبه بر سرعت رشد
خود افزود و ديروز تا هزار و ۹۷۵تومان هم باال رفت.
ل هزار و ۹۶۲تومان خريداري
ديروز هر دالر آمريكا در چهارراه استانبو 
ميش��د وه��زار و ۹۷۰تومان فروش ميرفت .اي��ن در حالي بود كه پوند
سههزار و صدتومان در هنگام فروش ارزش داشت .يورو واحد پول اروپايي
هم در اين روز از سوي صرافها دوهزار و ۴۳۷تومان خريداري ميشد و در
هنگام فروش هم دوهزار و ۴۴۷تومان قيمت ميخورد.
همه آنچه گفته شد به اين معناست كه اگرچه ميزان ارز مسافرتي به
شدت از سال گذشته تعديل شده بود و قوانين سختگيرانهاي براي تخصيص
آن اعمال ميشد اما بازار به حذف همين ميزان كم هم حساس بود.
در همين شرايط ش��مسالدين حسيني وزير اقتصاد معتقد است :در
حال حاضر ميزان اثرپذيري نوسانهاي بازار ارز بر اقتصاد كشور به شدت
كاهش يافته است.
وزير اقتصاد بخش رواني بازار ارز را عامل نوس��انهاي اخير قيمت آن
توصي��ف كرد و افزود :بازار ارز تحت كنترل دولت قرار دارد و ثبات در اين
بازار حاكم است.
او تاكيد كرد :در تالش هستيم كه اين بخش را نيز با تمركز دقيق بر
فعل و انفعاالت بازار ارز ،مهار كنيم.
وزي��ر اقتص��اد با اش��اره به اينكه در گذش��ته و طي يك س��ال اخير،
برنامهريزيهاي اقتصادي كشور در بخشهاي دولتي و غيردولتي به نوعي
متاثر از بازار ارز بوده ،اظهار داش��ت :با تدابير اتخاذ ش��ده از س��وي دولت
و ب��ا توجه به درآمدهاي سرش��ار ارزي ،ضمن اينكه ارز م��ورد نياز براي
توليدكنندگان طي يك سال گذشته تامين شد ،ميزان اثرپذيري بازار ارز از
اقتصاد كشور كاهش يافت.
به گفته حسيني در حال حاضر بازار ارز از روند رو به ثبات برخوردار
اس��ت و تنها موضوعي كه آزاردهنده اس��ت ،بخش رواني بازار است كه
هرازگاهي اين بازار را تحت ش��عاع خود قرار داده و دچار نوس��انهاي
قيمتيميكند.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد :دولت در صدد است با بازبيني و
برنامهريزي در اين زمينه ،ضمن تمركز بر اين موضوع ،همچنان كه ميزان
اثرپذيري دالر و ساير ارزها را در اقتصاد كشور طي يك سال گذشته كاهش
داده ،بخش رواني را نيز كنترل و مهار كند.

تغيير

شرق :ديروز همزمان با رشد قيمت دالر در بازار ارز ،سكه ه م گران شد و
به پيشروي در مرز ۷۰۰هزارتومان ادامه داد اين در حالي بود كه بازارهاي
جهاني هم هفته كاري خود را با رشد سريع قيمتها به آخر رسانده و به
تعطيالت رفته بودند.
هفته گذشته براي بازار جهاني روزهاي احياي طاليهزار و  ۶۰۰دالري
ب��ود .روز جمعه يعني در آخري��ن روز كاري هفته ،ارزش هر اونس طال به
هزار و  ۶۲۷دالر رسيد.
كارشناسان كاهش شديد ارزش دالر را عامل اصلي گراني طال ميدانند
به عبارت ديگر كاه��ش ارزش دالر در برابر يورو و افزايش اميدواريها
نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي منطقه يورو مهمترين علت افزايش قيمت
طال طي روزهاي اخير بوده اس��ت .ارزش يورو پس از آن افزايش يافت كه
رييس بانك مرك��زي اروپا تاكيد كرد اين بانك و دولتهاي عضو منطقه
يورو آمادهاند تا در اقدامي هماهنگ هزينههاي اس��تقراض اسپانيا و ايتاليا
را كاهش دهند.
رويترز البته معتقد است بزرگترين نگراني ،سرعت اين حركت است
چون نميتوان چندان به ادامه سير صعودي قيمت طال اميدوار بود.
به هر حال در اولين روز كاري بازار داخلي ،ارزش هر سكه بهار آزادي به
۷۴۲هزارتومان رسيد .هر سكه بهار آزادي طرح جديد هم ۷۳۹هزارتومان
به ثبت رس��يد .اين رش��د البته در مقابل پرتاب قيمت دالر و طال چندان
چشمگير نيس��ت و بازار يا دستكم بازار نقدي با احتياطتر از هميشه به
نظر ميرسد .در سوي ديگر يعني در بازار آتي ،پيشبينيها صعود بيشتر
قيم��ت را محتمل ميداند .به اين ترتيب برخالف پيشبينيها كه انتظار
داشت ارزش سكه آتي با آمدن سكههاي پيشفروشي به بازار ،روند نزولي
را تجربه كند ،از اواس��ط هفته گذش��ته رشد قيمتها ادامه يافت و ميزان
صعود قيمتها چهاردرصد به ثبت رسيد .به اين ترتيب با توجه به داليلي
از جمله افزايش قيمت جهاني طال و اعالم حذف ارز مسافرتي قيمت سكه
تحويل مهرماه از 800هزارتومان به 831هزارتومان رسيد.اين افزايش قيمت
تا حدود 30هزارتومان در هريك از سررس��يدهاي تحويل سكه آتي موثر
بوده چنانكه س��كه تحويل مردادماه را به 746هزارتومان رس��اند و سكه
تحويل شهريور نيز به 796هزارتومان معامله شد .سكه تحويل آبانماه نيز
كه دورترين سررسيد را در سكههاي آتي دارد875 ،هزارتومان معامله شد.
البته ش��ركت ب��ورس كاالي ايران ب��راي كاهش حج��م قراردادها در
هفتههاي گذشته برآن ش��دند تا وجه تضمين را كه به سهميليونتومان
رسانده بودند كاهش داده و آن را در نهايت به دوميليون و 700هزارتومان
برسانند تا اين بازار رونقي دوباره بگيرد.

نوسان «شاخص»
عنوان شاخص

مقدار

تغيير

شاخص كل

۲۵۰۲۳/3

-۶۵/5

شاخص  30شركت بزرگ

۱۴۱۳/5

-۳/4

شاخص آزاد شناور

۳۱۲۲۳/2

-۶۰/4

شاخص بازار اول

۲۰۶۳۲/2

-۶۳/2

شاخص بازار دوم

۳۵۱۸۷

-۲۷/2

۱۹۸۸۴/1

-۵۶/4

شاخص صنعت

شرق :ديروز شاخص بورس تهران بعد از رشد كم در اولين ساعات معامالت
ناگهان روي مدار منفي قرار گرفت تا اولين روز كاري هفته با نزول و ركود
به پايان برسد.
به اين ترتيب در روزي كه گذشت شاخص بورس باز هم به دليل كاهش
قيمت سهام اغلب شركتها از ارقام مثبت به منفي تغيير جهت داد و با 65
واحد افت به  23قدمي نزول به كانال 24هزارتايي رسيد.
نتيجه اينكه شروع دومين هفته از مردادماه هم براي بورس و بورسبازان
خوشايند نبود و وضعيت ش��ك و ترديد سرمايهگذاران به خريد ،كاهش
قيمت سهام اغلب شركتهاي بزرگ و شاخص بورس و مهمتر از همه رشد
ساير بازارها و عدم پيادهسازي حمايتهاي عملي دولت تكرار شد.
اين در ش��رايطي بود كه دماسنج بازار س��هام در آغاز معامالت ديروز
به دليل رشد سهام برخي ش��ركتها با افزايش  14واحدي نشانههايي از
بهبود اوضاع را به نمايش گذاش��ت ام��ا اين نمايش ديري نپاييد و در پي
كاهش بهاي س��هام شركتهاي خودرويي و سپس پتروشيمي و فلزي و
تك سهمهاي بزرگ ،ارقام مثبت شاخص از ساعت  9و  45دقيقه به منفي
تبديل شد تا باز هم اين متغير با تغيير جهت  180درجهاي روبهرو شود.
بر اساس آمار در اولين روز كاري هفته ارزش معامالت به 297ميليارد و
741ميليون و 902هزار ريال رسيد كه در 13هزار و  335نوبت معامالتي
انجام ش��د .در اين روز معامالت نمادهاي ملي مس ،پتروشيمي پرديس،
پتروشيمي شازند ،س��رمايهگذاري غدير ،فوالد خوزس��تان ،گروه بهمن،
ايرانخودرو ،فوالد آلياژي ايران و حفاري ش��مال بيشترين تاثير منفي را
بر ش��اخص ثبت كرد و باعث شد شاخص كل  65پله نزول كند و به رقم
25هزار و  23واحد برسد .اين در حالي بود كه نماد پتروشيمي كرمانشاه
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كرد.
شاخص صنعت نيز ديروز  56واحد افت و رقم 19هزار و  884واحد را
تجربه كرد .همچنين شاخص  50شركت فعالتر چهار واحد پايين آمد.
در جريان معامالت بورس تهران ،شاخصهاي بازار اول و دوم به ترتيب
 63و  27واحد افت را ثبت كردند.
پربينندهترين نمادهاي بازار نيز س��ايپا ،بانك ملت ،گس��ترش نفت و
گاز پارسيان ،مپنا ،زامياد ،پتروشيمي كرمانشاه ،سرمايهگذاري غدير ،قند
نيشابور و گروه بهمن بودند.
همچنين از 132ميليون س��همي كه معامله ش��د بيش��ترين حجم
معامالت به نمادهاي سايپا ،بانك ملت ،بانك پاسارگاد ،سرمايهگذاري سايپا،
پتروشيمي كرمانشاه ،زامياد ،بانك انصار ،بيمه ملت ،گل گهر و فرآوري مواد
معدني اختصاص يافت.

جريمه 389ميليون دالري
«توتال» براي فساد مالي

فارس :ش��ركت نفتي توتال فرانسه اعالم كرد :براي
پرداخ��ت احتمال��ي جريمه يك پرونده فس��اد مالي در
اي��ران كه به دهه  ۱۹۹۰برميگ��ردد389 ،ميليون دالر
اختصاص داده اس��ت .ش��ركت نفتي فرانس��وي توتال
س��ر يك پرونده فس��اد مالي در ايران كه به دهه 1990
برميگردد با پرداخت 389ميليون دالر به عنوان جريمه
به دولت آمريكا موافقت كرده اس��ت .براس��اس گزارش
رويت��رز اين پرونده كه كميس��يون اوراق بهادار آمريكا و
وزارت دادگستري اين كشور در حال بررسي آن هستند
مربوط به واگ��ذاري قراردادهاي گازي به توتال در ايران
در جريان دهه  1990اس��ت .اين ش��ركت فرانس��وي و
رييس فعلي آن كريس��توف دي ماژري كه در آن زمان
مسوول بخش خاورميانهاي توتال بود از سال  2006نيز
در فرانسه به همين اتهام تحت تحقيق قضايي قرار دارند.
براساس اين گزارش توتال از سال  2010طي مذاكراتي
در جستوجوي دستيابي به مصالحه با دولت آمريكا در
اين خصوص خارج از چارچوب قضايي بوده است .در آن
زمان كميس��يون اوراق بهادار آمريكا پرداخت مبلغي به
عنوان جريمه از سوي توتال را مطرح كرد كه اين شركت
با آن مخالفت كرده بود .براساس گزارش عملكرد توتال،
تحقيقات دولت آمريكا در مورد انعقاد قرارداد توتال با يك
شركت مشاوره ايراني است و در پي آن است كه مشخص
كند آيا پولي كه براساس اين قرارداد رد و بدل شده است،
به ايران در نقض قوانين ضد فساد آمريكا كمك كرده است
يا نه .توتال در اين گزارش با پذيرش ضمني مس��ووليت
خود در اين زمينه اعالم كرده است 389ميليون دالر از
محل حسابهاي خود را براي پرداخت احتمالي در اين
زمينه به آمريكا اختصاص داده است.

اختصاص350ميليوندالر
درآمد نفتي به وزارت نيرو

مه�ر :وزير نيرو ب��ا تاكيد بر اينكه در س��ال  90ما
توانستيم از مازاد درآمدهاي نفتي يك رديف 500ميليون
دالري را در دولت براي استفاده در حوزه نيرو به تصويب
برسانيم ،افزود :از اين ميزان تقريبا 350ميليون دالر نيز
دريافت و هزينه شد .نامجو خاطرنشان كرد :از اين طريق
تعداد بس��يار زيادي از مجتمعهاي آبرساني در روستاها
ك��ه از قبل به دليل كمبود منابع مالي ناتمام باقي مانده
بود ،تكميل شد.

خريد  14حفاري نفت
با منابع صندوق توسعه ملي

مهر :مديرعامل حفاري شمال از خريد  14دستگاه
دكل جديد دريايي و خشكي با هزينه 800ميليون دالر
خبر داد و اعالم كرد :ايران يك پاداش جديد چندميليون
دالري توس��ط كارفرم��اي اماراتي بهمنظور تس��ريع در
عمليات حفاري در تركمنس��تان دريافت كرده اس��ت.
هداي��تاهلل خادمي در گفتوگو با مه��ر درباره جزييات
برنامههاي جديد ورود دكلهاي جديد حفاري خشكي و
دريايي به ناوگان حفاري ايران ،گفت :در حال حاضر براي
خريد  10دستگاه دكل حفاري خشكي و چهار دستگاه
دكل حفاري دريايي (جك آپ) برنامهريزي ش��ده است.
مديرعامل شركت حفاري شمال با اعالم اينكه قرار است
منابع مالي خريد اين  14دستگاه دكل حفاري خشكي
و درياي��ي از محل فاينانسهاي داخلي و خارجي تامين
شود ،تصريح كرد :همچنين بخشي از منابع مالي خريد
اين  14دستگاه دكل حفاري دريايي و خشكي از صندوق
توسعه ملي تامين خواهد شد.

واردات نفت «مانگلور»
هند از ايران كاهش نمييابد

فارس :يك مقام ارشد هندي تصريح كرد :پااليشگاه
مانگلور اين كش��ور برنامهاي براي كاهش واردات نفت از
ايران ن��دارد .به گزارش رويترز ،يك مقام ارش��د هندي
گفت :پااليش��گاه مانگلور برنامهاي براي كاهش واردات
خ��ود از ايران ندارد اما اين پااليش��گاه با مش��كالتي در
دريافت محمولهها به علت مش��كالت بيمه و كشتيراني
ناش��ي از تحريمه��اي اتحاديه اروپا علي��ه تهران مواجه
است .رس��انههاي هندي از ممنوعيت ورود كشتيهاي
ايران��ي تحت تحريم آمريكا به آبهاي هند خبر دادهاند
كه ب��ر واردات نفت اين كش��ور از ايران تاثير گذاش��ته
است .مديرعامل پااليشگاه مانگلور گفته بود :ما در حال
واردكردن چهار تانكر برابر با 90هزار بشكه نفت از ايران
در ماه جوالي بوديم كه با قبول نكردن مجوز بيمه و كرايه
كشتي از س��وي دولت ،تنها يك محموله را توانستهايم
وارد كنيم.

توزيع 50هزارميليارد ريال
ايرانچك

ايسنا :دبيركل بانك مركزي از توزيع 50هزارميليارد
ري��ال ايرانچ��ك خب��ر داد .محمود احمدي ب��ا اعالم
آغ��از توزيع ايرانچك از هفته گذش��ته ،اي��ن ميزان را
50هزارميليارد ريال عنوان كرد .وي ادامه داد :جلسهاي
كه بايد قبل از توزيع ايرانچك با هيات نظارت اندوخته
برگزار ميش��د هفته پيش برگزار و كار توزيع ايرانچك
انجام شد .احمدي تصريح كرد :در اين مرحله به اندازهاي
كه نياز چهار ،پنج ماه گذشته را كه توزيع نداشتيم تامين
كند ،ايرانچك توزيع كرديم .توزيع 50هزارميليارد ريال
ايران چك در حالي است كه در مدت چند ماهه امسال
بعد از نامهاي كه رييس مجلس ايران مبني بر غيرقانوني
بودن ايرانچك به بانك مركزي ارسال كرد ،ايرانچكي
توزيع نشد .اما پس از آنكه نمايندگان مجلس اجازه انتشار
مجدد ايرانچك را به بانك مركزي دادند ،بانك مركزي
روند انتشار و توزيع ايرانچك را از سر گرفت.

