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واردات گوشت افزایش یافت

محمــود حجتی وزیــر جهاد کشــاورزی با تکذیــب کاهش
 ۳۱درصدی کشــتار دام سبک در کشــور ،گفت :کشتار دام
ســبک بین  ۱۰تا  ۱۵درصد نســبت به سال گذشته کاهش
یافته است.وی اظهارداشت :در سالجاری نسبت به سال
گذشــته به صــورت رســمی  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش کشــتار
در کشتارگاهها داشــتیم.وی گفت :درســال جاری واردات
گوشت افزایش پیدا کرد/.مهر

نفت خام هر هفته در بورس انرژی عرضه میشود

بیــژن زنگنه وزیر نفــت گفت :وزارت نفت هــر هفته نفت
خــام را در بورس انرژی عرضه میکند .وی درباره فروش
نفــت خام در شــرکت بورس انــرژی ایران گفــت :ممکن
اســت مدت زمانی طول بکشــد تا فــروش نفت در بورس
جا بیفتد ،اما وزارت نفت هر هفته نفت خام را در بورس
انــرژی عرضــه میکند .وزیر نفت همچنیــن از رایزنیها و
مذاکرات پشت پرده و آشکار برای فروش نفت خام خبر داد /.خانه ملت

کدام مذاکرات مهم نفتی نافرجام ماند؟

تعللکردید!

تومان
نرخ هر کیلو دام زنده ارزان شد

منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام
زنده با بیان اینکه قاچاق دام مولد از کشور واقعیت
ندارد ،گفت :با کنترل خروج و واردات دام زنده،
قیمت دام حدود  ۵هزارتومان درهرکیلو کاهش
یافت.

۷۰۰

کانتینر
گوشت در گمرک داریم

حدود  ۷۰۰کانتینر گوشت در گمرک است که
 ۳۰۰کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص
دارد .در  ۱۱ماه امسال  ۱۳۷هزارتن گوشت گرم و
منجمد وارد شده که این آمار غیرازواردات دام زنده
و مواد پروتئینی و مرغ است.

۷۴۰

میلیارد تومان
مشوق صادراتی کاهش یافت

محمد الهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی گفت:
در بودجه سال  ۴۶۰ ،۹۸میلیارد تومان ردیف بودجه به
عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که سال گذشته
 ۱۲۰۰میلیارد تومان برای این موضوع مصوب
شده بود.
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واحد
پوشاکقاچاقپاکسازیشد

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه از هفته گذشته ۱۱۰واحد
ارائه کننده پوشاک محرز قاچاق پاکسازی شده است،
از توسعه طرح مبارزه با عرضه قاچاق پوشاک به ۷
استان خبر داد.
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بنزین بدون سهمیه  ،ثروتمندان بدون یارانه
ادامه از
صفحه اول

نعمتی اضافه کرد :بررسی بودجه در سه
شیفت تا پایان رسیدگی به الیحه بودجه
ســال  ۹۸کل کشــور ادامه خواهــد یافت،
تمام تالش ما این است که قبل از موعد
مقرر بررســی بودجه را به اتمام برسانیم
زیرا شورای نگهبان هم برای بررسی این
مصوبات  ۱۰روز زمان نیاز دارد البته آنان
قــول دادهانــد که همزمان با بررســی این
الیحه در مجلس ،نسبت به رسیدگی آن
در شورای نگهبان اقدام کنند .وی در پایان
در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بررسی
و تصویــب بودجــه یــک دوازدهم گفت:
بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.
ëëنهسهمیهبندینهافزایشنرخبنزین
ســهمیه بنــدی و افزایش قیمــت بنزین
در ســال آینــده منتفــی شــد .نمایندگان
مجلس با پیشنهادی مخالفت کردند که
بر اســاس آن قرار بود به هر ایرانی روزانه
یک لیتــر بنزین داده شود.مجلســیان در
جلسه علنی نوبت عصر دیروز در بخش
درآمدی وارد بررســی تبصــره  ۱۴مربوط
به یارانهها شــدند که در زمان بررسی این
بند،احمــد امیرآبــادی فراهانی نماینده
قم،پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس
آن در روز بــه هــر ایرانــی یــک لیتر بنزین
داده شــود.این پیشــنهاد  ۵۳رأی موافق،
 ۱۴۷رأی مخالــف و  ۳رأی ممتنــع از
مجموع  ۲۲۷نماینده حاضر در مجلس
را کســب کــرد که ایــن رأی نشــان دهنده
مخالفتمجلسبااینپیشنهاداست.
درتوضیحاینپیشنهاد،امیرآبادیگفت:
اگــر به هر ایرانی روزانه یک لیتر ســهمیه
بنزین داده شود یعنی در روز  ۸۰میلیون
لیتــر بنزیــن به قیمت هــزار تومــان داده
میشــود که تورم زا نخواهد بــود و دولت
میتواند مابه التفاوت  ۸۰تا  ۱۰۵میلیون
لیتر تولیدی در روز را به قیمت آزاد یعنی
۳هزارتومانبفروشد.
علــی اصغــر یوســفنژاد نایــب رئیــس
کمیســیون تلفیــق بــه عنــوان مخالــف
ایــن پیشــنهاد گفــت :ایــن کار یعنــی
سیاستگذاری در ســال آینده که درست
نیســت .چــون بودجــه بــرای یــک ســال
اســت و اگر سال  ۹۹این موضوع تصویب
نشــود پیامدهایی خواهد داشــت .وی با
بیان اینکه دولت اختیار ایــن کار را دارد،
گفت :نباید در شب عید چنین مشکالتی

را به مردم تحمیل کنیــم کما اینکه این
موضــوع باعــث افزایــش قاچــاق بنزین
خواهد شد .پورمحمدی معاون سازمان
برنامهوبودجهبااعالممخالفتدولتبا
این پیشنهاد گفت :دولت موافق افزایش
قیمت بنزین در شرایط فعلی است ولی
با این توجیه که به بخش تولید داده شود
نه اینکــه پــول آن را به مــردم دهیم .در
سازمان برنامه و بودجه  ۲۰سناریو درباره
قیمت بنزین وجــود دارد کــه این یکی از
این سناریوها بود ولی چرا سایر سناریوها
مــورد توجــه قــرار نگرفــت .همچنیــن
نماینــدگان مجلس بــا افزایــش قیمت
بنزین در سال آینده نیز مخالفت کردند.
ëëثروتمنــدان از فهرســت یارانــه نقــدی
حذف میشوند
مصوبــه دیگــری کــه بــا یارانههــا ارتباط
داشــت ،پیشــنهاد پرداخت یارانه نقدی
تنها به افراد تحت پوشــش کمیته امداد
و بهزیســتی بود .ولــی نماینــدگان به آن
رأی ندادند.بــا وجــود ایــن نماینــدگان
دولت را مکلف به شناســایی و حذف سه
دهک بــاالی درآمدی از فهرســت یارانه
بگیــران کردنــد .در این راســتا دولت باید
با اســتفاده از کلیه بانک هــای اطالعاتی
در اختیــار نســبت بــه حــذف ســه دهک
باال اقدام کننــد .بدین ترتیب نمایندگان
مجلــس با پیشــنهادی مخالفــت کردند
کــه بــر اســاس آن قرار بــود یارانــه نقدی
تنها به افراد تحت پوشــش کمیته امداد،
سازمان بهزیستی ،زنان سرپرست خانوار
یا بــد سرپرســت و فرزنــدان آنهــا تعلق
گیرد .اما این پیشنهاد تنها  46رأی موافق
داشــت و رد شــد.در جریان این بررســی،
علی مطهــری نماینده تهــران به عنوان
پیشنهاد دهنده گفت :تفکیک برخوردار
از غیر برخــوردار در اعطــای یارانه نقدی
کار مشکلی اســت و عمالً اجرا نمیشود.
در شــرایط فعلی کشــور بــه درآمــد زایی
نیاز دارد و باید یارانه به درستی پرداخت
شود .وی افزود :پیشنهاد بنده آن است که
یارانهنقدیصرفاًبهخانوارتحتپوشش
کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کسانی
کــه در نوبت این نهاد قرار میگیرند داده
شــود .همچنین بــه زنان بیسرپرســت و
بــد سرپرســت خانــوار و متقاضــی آنها و
فرزنــدان آنهــا یارانه نقدی تعلــق گیرد.
همچنیــن کســانی که مشــمول هســتند
میتوانند درخواســت خود را به ســازمان
هدفمندیاعالمکند.

عکس :خانه ملت

معاون پیشــین توســعه و مهندســی شــرکت ملی نفت ایران روز
گذشــته در ششمین کنگره و نمایشــگاه صنعت حفاری و سومین
گزارش کنگره و نمایشــگاه اکتشاف و تولید  ،موضوعی را عنوان کرد که اگر
به نتیجه میرســید ،شــاید امروز شــرایط تحریمهای نفتی تغییر
عطیه
لباف میکرد و برخی از شــرکتهای ســرمایهگذار خارجــی از تحریمها
خبرنگار
معــاف میشــدند .غالمرضــا منوچهــری در نشســت تخصصی
«چشــمانداز صنعت نفت و گاز ایران ،ســناریوهای پیش رو» ،گفت« :بعد از برجام
گاه مذاکــرات قــراردادی  ۱۵میــدان بهطور همزمان دنبال میشــد و حتــی حدود ۱۰
قرارداد نهایی شده بود که با مشکالت بعدی ،این فرآیند متوقف شد ».او توضیح داد:
«مذاکرات قرارداد توســعه میدان بندکرخه با  OMVاتریش ،چنگوله با  DNVنروژ،
آذر با گازپروم نفت ،کیش با شل و فرزاد با  ONGCبعد از برجام نهایی شده بودند.
حضور«توتال»و «سیانپیســی» با همکاری شــریک ایرانی در فاز  11پارس جنوبی
قوت گرفته بود .مذاکره با «مرســک» در الیه نفتی و میدان آب تیمور جریان داشت
و مذاکرات با «شــل»و «ساینوپک» برای یادآوران و همینطور با سه کنسرسیوم برای
توســعه آزادگان جلو میرفت .اما برای آماده شــدن قراردادها تعلل شد و نافرجام
شدن برجام هم دلیل مضاعف شد».
تعلل در نهایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی ،رفت و برگشتهای آن در مجلس،
دولت و تمام نهادهای نظارتی کشور و چند صدایی در داخل کشور برای جذب سرمایه
خارجی تقریباً  2سال پس از اجرای برجام را بیفایده کرد و سرمایه گذاران خارجی را
از صرافت انداخت .به گفته منوچهری در صورت به ثمر نشستن مذاکرات توسعهای
پس از برجام ،زمینه  ۲۰۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری در کشــور فراهم میشــد .با این
حال کارشناسان انرژی عقیده دارند اگر  200میلیارد دالر قرارداد توسعهای در صنعت
نفت امضا شــده بــود ،امروز صنعت نفت ایران تحریم نمیشــد و غولهای نفتی به
واسطه منافعشان در صنعت نفت کشور مقابل امریکا قرار میگرفتند و برای گرفتن
معافیتها میجنگیدند .در این باره ســید مهدی حســینی که رئیس کمیته بازنگری
قراردادهــای نفتی بود ،با اشــاره به امضای قرارداد طرح توســعه فــاز  11پارس جنوبی
به «ایران» گفت« :اگر به جای یک شــرکت اروپایی سرنوشت ،چندین شرکت با نفت
ایــران گره خــورده بود ،امریــکا توان اعمال تحریمهــای نفتی علیه ایران را نداشــت و
چنانچه سنگ اندازی عدهای جلوی امضای قراردادها را نمیگرفت ،امضای چندین
قرارداد سدی برای مقابله با تحریمها میساخت .یکی از راههای مبارزه با تحریم این
بود که اقتصادهای دنیا را با اقتصاد کشــور خودمان درگیر میکردیم .امریکا به هشت
مشــتری نفــت ایران بــرای ادامــه واردات نفت از ایــران معافیــت داد ،چراکه به نفت
ایران نیاز داشــتند .اگر به جای این هشــت کشور ،شرکتها و کشورهای بیشتری تحت
تأثیــر نفــت ایران بودند ،آیا تحریم ایران برای امریکا کار آســانی بود؟ اما متأســفانه با
فرصت سوزیهایی که انجام شد ،این موقعیت از دست رفت».

editorial@iran-newspaper.com

5000

وظیفه ما تعادل بخشی به بازار است

محمداســامیوزیرراهوشهرسازی با بیان
این که وظیفه ما تعادل بخشــی به عرضه
چهــرهها و تقاضــای مســکن اســت ،گفت :مــا باید
جریانی را ایجاد کنیم که به خانهدار شدن مردم منتهی شود.
وی اظهــار کرد :یکی از وظایف ما تعادل بخشــی به عرضه و
تقاضای مســکن بویژه برای اقشار کم درآمد و پایین جامعه
اســت .بر این اســاس جریان پایــداری را دنبال میکنیم .ما زمیــن در اختیار فعاالن
بخش مسکن قرار میدهیم/.ایسنا
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آستان قدس و بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات شدند

یکــی از مصوبــات مهم روزگذشــته مجلس
مکلــف شــدن آســتان قــدس رضــوی و
برش
بنگاههــای اقتصــادی نیروهــای مســلح بــه
پرداخــت مالیــات بود.بدین ترتیب نماینــدگان مجلس
در جلســه علنی صبح روزشنبه و در جریان بررسی الیحه
بودجه سال  ،۹۸در مصوبهای آستان قدس رضوی ،ستاد
اجرایــی فرمان حضــرت امــام(ره) و بنگاههای اقتصادی
نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات کردند.
براین اســاس در راســتای تحقق مــاده ( )۷۸قانون الحاق
برخــی از مــواد به قانــون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی
دولت و در جهت اجرای اصل سیام قانون اساسی ،آستان
قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی
زیرمجموعهنیروهایمسلحوستاداجراییفرمانحضرت
ëëزائراناربعیــن 98ازپرداختعوارض
خروجمعافشدند
نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده
مصــوب کردنــد که زائــران اربعیــن که از
 24شــهریور تــا  12آبــان  98از مرزهــای
زمینــی بــه مقصد کشــور عــراق از کشــور
خــارج میشــوند ،از پرداخــت عــوارض
خروج معاف هستند.به موجب مصوبه
مجلس ،در ســال  ،1398عوارض خروج
از کشــور برای زائران عتبات و مرزنشینان
برای یکبار در طول ســال براساس قانون
بودجه سال  1396کل کشور با اصالحات
و الحاقــات بعــدی آن أخــذ میشــود.
نمایندگان مقرر کردند که افراد مرزنشین

امــام(ره) به اســتثنای مــواردی کــه اذن صریــح ولی فقیه
مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تســویه آن را دارند،
موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه اقدام کنند.
نماینــدگان همچنیــن مصوبــهای دیگــر را بــه تصویــب
رســاندند که براســاس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مکلف اســت 10درصــد بهای بلیت اجراهــای صحنهای
(کنسرت) در تهران و کالنشهرها را أخذ و به حساب درآمد
عمومــی نــزد خزانهداری کل کشــور واریــز کند .همچنین
درآمد ســازمان آمــوزش فنی و حرفهای کشــور مربوط به
خدماتآموزشیوفرهنگی،خدماتمشاورهودرآمدهای
حاصل از صدور ،تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت
اختصاصــی تلقــی میشــود و پــس از تخصیص توســط
سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

بــه کســانی اطــاق میشــود کــه ســاکن
در روســتاها و شــهرهای مــرزی هســتند؛
بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران
شهرســتانهای مــرزی اســت .همچنین
ســازمان تعزیرات حکومتی موظف شد
با همــکاری نیــروی انتظامــی جمهوری
اسالمی ایران نسبت به شناسایی اموال،
داراییهــا و وجــوه نقــدی و ســپردههای
بانکی محکومــان تعزیرات حکومتی که
احــکام آنها صــادر و تا پایان ســال 1397
بــه مرحله اجرا در نیامــده و معوق باقی
مانده اســت ،اقدام و درآمد حاصله را به
حســاب درآمد عمومی نــزد خزانهداری
کل کشور واریز کند.

ëëدولــتمجــازبــهفــروشداراییهــای
غیرمنقولخودشد
نماینــدگان مجلــس در الیحــه بودجــه
 98دولت را مجاز بــه فروش داراییهای
غیرمنقولخوددرسالآیندهکردند.طبق
مصوبــه مجلــس ،دســتگاههای اجرایی
مجــاز شــدند از محــل فــروش امــوال و
داراییهایغیرمنقولمازاددراختیارخود
بهاستثنایانفالواموالمشمولواگذاری
در قانون اجرای سیاســتهایکلی اصل
 44بــا رعایت قوانین و مقــررات مربوطه
به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد
ل کشور واریز کنند.بر اساس
خزانهداری ک 
مصوبــه مجلــس ،بــه منظــور تکمیل یا

احداث مجتمعهای اداری شهرستانها،
استاندارانموظفشدندپیشنهادفروش
ســاختمانهای ملکــی دســتگاههای
اجرایی مســتقر در شهرستانهای استان
را به شــورای برنامهریزی و توسعه استان
ارائه و پس از تصویب ،درآمد حاصل را به
ل کشور واریز کنند.
خزانهداری ک 
ëëکســر کمــک هزینــه مســکن ســاکنین
خانههایسازمانی
نماینــدگان مجلــس در بودجــه 98
نیروهــای مســلح را مکلــف بــه کســر
کمکهزینــه مســکن کارکنان ســاکن در
خانههای سازمانی از حقوق ماهانه آنها
کردند.بــه موجــب مصوبه مجلــس ،در
راســتای اجــرای مــاده  110قانــون برنامه
پنجساله ششم توسعه،نیروهای مسلح
مکلفشدندکمکهزینهمسکنکارکنان
ساکن در خانههای ســازمانی را از حقوق
ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری
کلکشورواریزکنند.
ëëسود دریافتی ســپرد ه دستگاهها ،درآمد
اختصاصیآنهاشد
بر اساس مصوبه مجلس ،سود دریافتی
ســپردههای مجــوزدار دســتگاهها درآمد
اختصاصی آنها محسوب خواهد شد.بر
ایــن اســاس ،از ابتدای ســال  1398ســود
دریافتــی ناشــی از ســپردههای دارای
ی مشــمول بهاستثنای
مجوز دستگاه ها 
بانک هــا ،بیمههــا ،ســازمان بــورس و
اوراقبهــادار و صندوقهــا بــه عنــوان
درآمد اختصاصی آن دســتگاه محسوب
و به حســاب متمرکز خزانه وجوه درآمد
اختصاصــی واریــز میشــود به اســتثنای
مــواردی که بــا اجــازات مربوط بــه مقام
معظمرهبریاست.
ëëعوارض گمرکی واردات لوازم آرایشــی
 10درصدزیادشد
نمایندگان مجلس بودجــه  98مصوب
کردنــد کــه در ســال آینــده بــه عــوارض
گمرکــی و ســود بازرگانــی واردات لــوازم
آرایشــی مجموعاً  10درصد اضافه شود.
عــاوه بــر ایــن طبــق مصوبــه مجلس،
شرکتهای بیمهای مکلف شدند مبلغ
ســه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه
شــخص ثالث دریافتــی را طــی جدولی
که بر اســاس فروش بیمــه (پرتفوی)هر
یــک از شــرکتها تعییــن و بــ ه تصویب
شــورایعالی بیمــه میرســد بهصــورت
هفتگی به درآمد عمومی خزانهداری کل
کشور واریز کنند.

«ایران» از واکنش بازارها به تمدید  4ماهه مهلت  FATFگزارش میدهد

جهش  4700واحدی بورس ،سقوط  470تومانی دالر
سیاوش رضایی
خبرنگار

درنخســتین روز کاری پــس از انتشــار
خبر تمدیــد مهلت چهار ماهــه کارگروه
اقــدام مالــی ( )FATFبــه ایــران بــرای
جلوگیــری از بازگشــت به لیســت ســیاه
این نهــاد بینالمللی ،بازارهای مختلف
واکنشهای مثبتی از خود نشان دادند.
درحالی که تصویب نشــدن دو الیحه
باقیمانــده از لوایــح چهارگانــه مرتبط با
اف ای تــی اف درپایــان مهلت قبلی این
ســازمان بــه ایــران ( 27بهمــن) باعــث
واکنش منفی بازارها شده بود ،دادن یک
فرصت دیگر به ایران درکنار تحوالت در
بازارهای بینالمللی جهش کم ســابقه
شــاخص بــورس و ریــزش قابــل توجــه
قیمتها در بازار ارز را به دنبال داشت.
ëëرشد 3درصدیبورس
بــورس اوراق بهــادار تهــران دیــروز
پــس از مدتهــا جهش کرد و بخشــی از
ریــزش مــداوم ماههــای اخیــر را جبران
کــرد .درنخســتین روز هفته جــاری تمام
شــاخصهای بورس تهران به رنگ سبز
درآمــد و اکثــر نمادهــا نیــز بــا صفهای
خرید مواجه شــدند .دراین روز شاخص
کل بــورس  4هــزار و  781واحــد معادل

 3درصد رشــد کرد و به ارتفــاع  164هزار
و  271واحــد رســید .در روز شــنبه تمــام
شــاخصهای اصلی بازار ســهام با رشد
همــراه بود بهطوری که شــاخص قیمت
(وزنی  -ارزشی) ،یک هزار و  385واحد،
شــاخص کل (هــم وزن) 275 ،واحــد،
شــاخص قیمت (هــم وزن) 193 ،واحد
وشاخص آزاد شناور پنج هزار و 429واحد
افزایــش یافت .همچنین شــاخصهای
بــازار اول و دوم نیز بــه ترتیب چهار هزار
و  190واحد و  6هزار و  369واحد افزایش
یافــت .در معامــات دیروز ســه میلیارد
و  37میلیون ســهم ،حق تقــدم و اوراق
بهــادار بــه ارزش  9هــزار و  496میلیــارد
ریال در  301هزار نوبت دادوســتد شــد.از
سوی دیگرمعامالت روزگذشته شاخص
فرابــورس (آیفکــس)  38واحــد رشــد
کــرد و در جایــگاه  2هــزار و  28واحــدی
قــرار گرفــت.در این بــازار یک میلیــارد و
 103میلیــون ســهم و اوراق بهــادار بــه
ارزش بیــش از  9هــزار و  81میلیارد ریال
دادوستد شد.
ایــن درحالی اســت که شــاخص کل
بــورس یــک روز پــس از موکــول شــدن
تصویــب الیحــه پالرمــو در مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظام بــه دو هفته
دیگر یعنی  28بهمن مــاه با  958واحد

بازار تحت تأثیر اقتصاد سیاسی

شــاخص کل بورس اوراق بهــادار تهران
درحالی روزگذشــته با جهــش بیش از 4
یادداشت
هــزار و  700واحــدی مواجــه شــد که این
جهش بــه دو دلیــل اتفاق افتــاد .از یک
ســو روزگذشــته قیمت محصــوالت پایه
یا همان کامودیتیها مانند ســنگ آهن
حمیدمیرمعینی و فوالد در بازارهای جهانی با رشــد قابل
کارشناس توجهی همراه شــد و باعث شد تا سهام
بازار سرمایه شرکتهای مرتبط و عمدتاً صادراتی با
رشد باالیی روبهرو شود.دلیل دیگری که
شــاخص کل بــورس را چهارکانال باال برد بــه مهلت دوباره
کارگــروه اقــدام مالــی (اف ای تــی اف) مربــوط میشــود که
سیگنال مثبتی به بازار و ســرمایه گذاران آن داد .با این حال
دراینکه این روند صعودی در روزهای آینده نیز تداوم داشته
افــت مواجــه شــده بــود .امــا روزگذشــته
تمدید چهارماهه مهلــت اف ای تی اف
بــه ایــران و همچنیــن رشــد قابــل توجه
قیمت محصوالت پایه نظیر سنگ آهن
و فوالد باعث رشد چهار کانالی شاخص
بورس تهران از کانال  159هزار واحدی به
 164هزار واحدی شد.
ëëوضعیتدربازارارز
در بــازار ارز نیــز روزگذشــته شــاهد

باشد با اما و اگرهای فراوانی همراه است چرا که برای حفظ
ایــن روند باید رشــد قیمت محصوالت جهانــی ادامه یابد و
در داخل نیز رویکرد مثبتی نســبت به تصویب لوایح پالرمو
و ســی اف تی اتخاذ شــود .درواقع آینده بازار ســهام ایران به
آینده مذاکرات سیاســی و تحــوالت در اقتصاد سیاســی گره
خورده اســت .چرا که حتــی اگر عوامل تأثیرگــذاری همانند
رشــد بــاالی قیمــت محصــوالت پایــه در بازارهــای جهانی
تداوم داشــته باشــد اما اگر ســرمایه گــذاران نــگاه مثبتی به
آینده اقتصاد نداشــته باشند شاهد رشــد پایدار و ادامهداری
در صنایع مختلف و ســپس بازار سهام نخواهیم بود .براین
اساس رشــدهای مقطعی در بازار ســهام چندان نمیتواند
امیدوارکننده باشــد .روزگذشــته نیز با وجود رشد قابل توجه
شــاخص کل ولی نقدینگی جدیدی وارد بازار ســهام نشد و
بیشتر شاهد جابهجایی سهم بودیم.

ریزش قیمــت اکثر ارزها در بازار رســمی
بودیم .براساس قیمتهایی که درسایت
صرافی ملی ایران درج شــده اســت نرخ
دالر نسبت به روز کاری قبل با  470تومان
افت به  12هزار و  500تومان کاهش یافته
اســت .همچنین دیــروز یورو نیــز با 350
تومــان کاهش بــه  14هــزار و  800تومان،
پونــد با  606تومــان کاهش بــه  16هزار و
 321تومــان ،درهــم بــا  125تومــان افت

بــه  3هزار و  404تومــان و لیرترکیه با 98
تومــان کاهــش بــه  2هــزار و  354تومان
رسید.
البتــه همچنــان در بــازار غیررســمی
و کانالهــای تلگرامــی قیمتهایــی بــه
مراتــب باالتر از آنچه به صورت رســمی
اعالم میشود ،دیده میشود بهطوری که
شــاهد اختالف بیش از هــزار تومانی این
نرخها با هم هستیم.

ëëمسیرمتفاوتبازارطال
درحالی که نــرخ ارزهای عمــده بازار
در روزگذشــته بــا کاهــش محسوســی در
بازارهــای رســمی مواجه شــده بــود ،اما
بازار طال و ســکه مســیر متفاوتی نســبت
بــه ارز درپیــش گرفــت و بــا رشــد قابــل
توجهی همراه شــد .بهطــوری که محمد
کشــتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی
ســکه وطال دراین زمینه به رفتار خارج از
انتظــار بازار اشــاره کرده و میگویــد :بازار
سکه و طال برخالف پیشبینیها نسبت
به تمدید مهلت ایران برای عضویت در
 FATFواکنش مثبت نشــان نداد .بدین
ترتیب در بازار روز گذشته هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد 130
هــزار تومانی  4میلیون و  700هزار تومان
قیمت خورد که نســبت به هفته گذشته
رشــد باالیــی نشــان میدهــد .همچنین
ســکه تمام طرح قدیــم نیز بــا  195هزار
تومــان افزایش به  4میلیــون و  661هزار
تومان رسید .در بازار نیم سکه و ربع سکه
هم به ترتیب  2میلیون و  624هزار تومان
و یک میلیــون و  702هزار تومان قیمت
خورد که  80و  100هزار تومان بیش از روز
پنجشنبه بود .از سوی دیگر هرگرم طالی
 18عیــار با رشــد  6هــزار و  230تومانی از
مرز  430هزار تومان هم عبور کرد.

