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بازار شكر متعادل شد
در شرايطي كه طي ماه هاي گذشته برخي محصوالت اساسي كشاورزي مانند گوشت قرمز، مرغ، شكر و برنج بازار پر نوسان و گراني را تجربه كرده اند، وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد: گران فروشي يك محصول 
مانند گوشت مرغ در خرده فروشي ها و مغازه هاي سطح شهر به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد و اين وزارتخانه تا مراكز عمده فروشي موظف به پاسخگويي است. محمود حجتي به ايسنا گفت: در زمينه 
گوشت مرغ بايد ديد قيمت آن در مراكز عمده فروشي مانند ميدان بهمن تهران چقدر است كه بر اساس آخرين گزارش هاي رسيده، از كيلويي ۶5۰۰ تا حدود ۶۹۰۰ تومان متفاومت است.

 موضع جديد بانك ها 
در وام دهي

در حالي سود تسهيالت بانكي در مقايسه 
با حدود دو سال گذش��ته تا 10 درصد 
كاه��ش يافته و تا ح��دي يكي از موان��ع و دغدغه هاي 
دريافت وام را تس��هيل كرده كه اين ب��ار همين تغيير، 
عاملي براي س��نگ اندازي در تس��هيالت دهي شده و 
بانك ها اعالم مي كنند كه پرداخت وام با سود 1۸ درصد 
به صرفه نبوده و پاسخگوي هزينه آنها نيست. دريافت 
تسهيالت بانكي همواره كار آساني براي متقاضيان نبوده 
و محدوديت منابع، ضامن، وثيقه و س��ود بازپرداختي 
باال از موانع پيش روي مش��تري در مقابل درخواس��ت 
وام به ش��مار مي رود. اين در حالي اس��ت ك��ه با وجود 
پرداخت بيش از 400 هزار ميليارد تومان وام بانكي كه 
در طول يك س��ال اتفاق مي افتد، همچنان متقاضيان 
تسهيالت گيري به ويژه مشتريان عادي از روال موجود 
بانك ها رضايت چنداني ندارند. زماني كه از آنها خواسته 
مي شود حتي براي وام هاي كم رمق و خرد تا دو ضامن 
رسمي ارايه و چند ماه قبل از اعطاي وام، سپرده گذاري 
 بدون حق برداش��ت انج��ام دهند و از س��ويي ديگر تا 
25 درص��د مجم��وع وام پرداخت��ي را تا پاي��ان دوره 
بازپرداخت نزد بانك س��پرده گذاري كرده و در نهايت 
س��ود بااليي بابت بازپرداخت به بانك برگردانند. اما از 
س��ال گذش��ته بود كه به دنبال انتقادات بسيار نسبت 
به باال بود س��ود تس��هيالت و عدم انطباق آن با شرايط 
موجود اقتصادي، همزمان با كاهش سود سپرده بانكي، 
نرخ سود تس��هيالت نيز در مسير كاهشي قرار گرفت و 
از ارقام باالي 2۸ درصد كه گهگاه از 30 درصد هم عبور 
مي كرد به طور مرحله اي تا 1۸ درصد در تيرماه امسال 
كاهش يافت. تغييري كه چندان به مذاق بانك ها خوش 
نيامد، چراكه در نظام بانكي ايران بر خالف بسياري ديگر 
از كش��ورها بهاي تمام شده پول به دليل باال بودن سود 
سپرده اي كه به مشتري پرداخت مي شود به طور قابل 
توجهي باال است. عمده اين هزينه از طريق سود ناشي 
از تسهيالت تامين مي شود و منبع ديگر مرسوم تامين 
مالي يعني درآمد ناش��ي از كارمزد خدمات جايگاهي 
در درآمد بانك ها ندارد. اين نارضايتي از كاهش س��ود 
تس��هيالت را مي توان در مراجعه به ش��عب بانك ها به 
عنوان يك مشتري و متقاضي عادي دريافت تسهيالت 
نيز درك ك��رد؛ به طوري كه برخي ب��ه ويژه بانك هاي 
خصوصي از محدود ش��دن تس��هيالت پرداختي خود 
سخن گفته و در كنار تنگناي مالي عنوان مي كنند كه 
با وجود هزينه هاي موجود، توان پرداخت تسهيالت با 
سودي كه در يك دوره كوتاه مدت تا بيش از 10 درصد 
كاهش يافته را ندارند، چراكه براي آنها به صرفه نيست 
و ترجيح مي دهند ميزان تسهيالت دهي خود را كاهش 
دهند.  اظهارات مديران برخي شعب بانك ها در مورد به 
صرفه نبودن سود تس��هيالت بانكي گفت وگو با برخي 
روس��اي ش��عب بانكي حاكي از آن بود كه وقتي تغيير 
در نرخ س��ود سپرده و تس��هيالت بدون رعايت فاصله 
زماني مناس��ب و شرايط س��پرده گيري بانك ها انجام 
مي ش��ود، روال به س��متي مي رود كه سود تسهيالت 
روي كاغذ و در پيش��خوان بانك ها كاهش مي يابد ولي 
در عمل تمايلي براي اجراي آن و پرداخت تس��هيالت 
با س��ود موجود وجود ندارد.  در عين حال عنوان شد با 
وجود اينكه كاهش سود سپرده و به تبع آن كاهش سود 
تسهيالت مي تواند براي شبكه بانكي و مجموعه اقتصاد 
بسيار مثبت باشد اما اينكه آيا در عمل اين تغيير اعمال 
شده و با توجه به ش��رايط زماني و عملكرد صورت هاي 
مالي بانك ها مي توانند مثبت باشد يا خير موضوعي ديگر 
اس��ت. در اظهارات روساي شعب بانك ها تاكيد مي شد 
سپرده هايي كه يك بانك طي مدتي جمع آوري مي كند 
در ادامه براي آن تعهد ايجاد كرده اس��ت، در اين حالت 
هنگامي كه تغيير يكباره در س��ود بانكي اتفاق مي افتد 
موجب متضرر ش��دن بانك ه��ا خواهد ش��د؛ بنابراين 
بايد فاصله زماني مش��خصي بين كاهش منابع و تغيير 
تسهيالت و از سوي ديگر فاصله مناسبي بين سود بانكي 
و نرخ تسهيالت وجود داشته باشد؛ به طوري كه براي هر 
نرخي كه به جذب منابع يعني س��ود سپرده اختصاص 
پيدا مي كند، حداقل پنج درصد فاصله سود تسهيالت 
تعيين شود. در اين باره اين توضيح نيز وجود داشت كه 
در مجموع هزينه پول در بانك ها باال بوده و اگر اين فاصله 
رعايت نشود در نهايت به وجود تضاد در كاهش سود و 
اجراي آن در شبكه بانكي خواهد انجاميد. اين در حالي 
است كه بانك ها براي پول جذب شده بايد ذخيره تاديه 
كرده و 13 درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك 
مركزي قرار دهد. از س��وي ديگر فقط ۸0 درصد منابع 
جذب ش��ده مجوز مصرف داشته و 20 درصد آن دست 
نخورده باقي مي ماند. در اين حالت اگر قرار است اتفاق 
مثبتي در تغيير سود بانكي رخ دهد و بانك ها به جايي 
نرس��ند كه تس��هيالت دهي آنها به صرفه نباشد، بايد 
فاصله بين سود و تسهيالت و زمان الزم براي تغيير سود 
سپرده و سود تسهيالت به طور معقول رعايت شود. اين 
در حالي است كه اكنون فاصله بين دو نرخ يعني سپرده 
15 درصدي و تسهيالت 1۸ درصدي به حدود سه درصد 
مي رسد كه مي تواند عواقب خوبي براي بانك ها به همراه 
نداش��ته باش��د.  همچنين در گفته هاي مديران شعب 
بانك ها وثيقه گيري از بخشي از تسهيالت پرداختي هم 
مورد توجه قرار گرفت و گفته شد موضوعي كه اين روزها 
مورد انتقاد دريافت كنندگان تسهيالت قرار مي گيرد، 
يعني وثيقه گيري از وام دريافتي به همين جريان به صرفه  
نبودن پرداخت تسهيالت نيز برمي گردد، هنگامي كه 
سود تسهيالت نمي تواند پاسخگوي سودهاي سپرده اي 
كه بانك ها پرداخت  مي كند، باشد. در اين حالت بخشي 
از آن را نگه داشته تا با سپرده گذاري كه بدون ارايه سود 
به مش��تري انجام مي شود بتوان بخشي از سود كاهش 
يافته تسهيالت را جبران كرد. در شرايطي رعايت فاصله 
زماني بين كاهش سود سپرده و تسهيالت مورد توجه 
مديران بانكي قرار دارد و آن را عاملي براي عملي نشدن 
سودهاي كاهش يافته تسهيالت مي دانند كه در دو سال 
گذشته براي كاهش نرخ سود و تسهيالت هيچگاه اين 
فاصله رعايت نشده و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار 
به طور همزمان هر دو نرخ را كاهش و با ابالغ مصوبه اي 
بانك ها را موظف به رعايت آن كرده اند. اين در حالي است 
كه به اعتقاد كارشناسان تغيير در بازار پولي و بانكي بايد 
خارج از دستور و با ابزار هاي پولي و بانكي رخ دهد كه در 
اين ميان كاهش تورم و گذر زمان خود به خود مي تواند 

موجب تغيير در سود بانكي باشد.

سرخط خبرها بانك انرژي

محموله نفت 
كوره كه 

در پرونده 
بابك زنجاني 

جاخوش كرده 
اما از آن به 

عنوان محموله 
گم شده تعبير 

شده است

پيش بيني سرمايه خارجي

60 تا 70 ميليارد دالر
رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به پيش��نهادات اين كميسيون 
به كميس��يون تلفيق برنامه ششم توس��عه، بر لزوم 
پيش بين��ي حداقل 60 تا 70 ميليارد دالر س��رمايه 
خارجي در برنامه شش��م تاكيد ك��رد و گفت كه اگر 
اين را قبول نداري��م بايد در چهار طرف ايران تابلوي 
ورودممنوع سرمايه را بزنيم. غالمرضا تاجگردون با 
اشاره به پيش بيني رش��د اقتصادي هشت درصدي 
در برنامه شش��م گفت: ب��راي دس��تيابي به چنين 
رش��دي كه به نظرم به داليل متعدد فعال تا حدودي 
غيرقابل دسترس اس��ت، بايد الزاماتي تعريف كنيم 
زيرا به صرف نوشتن هشت درصد رشد و نرخ بيكاري 
يك رقمي آنچه مي خواهيم حاصل نخواهد شد. براي 
اين رش��د بايد اول  از همه منابع تجهيز شود. آوردن 
حداقل 60، 70 ميليارد دالر س��رمايه خارجي الزام 
برنامه است و ما بايد شرايط را براي هر دولتي كه روي 

كار باشد فراهم كنيم. 

فعال سازي طرح معدني 
متوقف شده

هشت ميليارد دالر 
فعال س��ازي 15 طرح معدني راكد، تعريف 23 طرح 
معدني جديد و همچنين عملياتي ش��دن 250 هزار 
كيلومتر مربع اكتش��اف معدني تا به امروز، اقداماتي 
بودند كه در صدر گزارش عملكرد س��ازمان توسعه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( در سه 
سال گذش��ته قرار گرفتند. در اين بخش بيش از ۸/1 
ميليارد دالر طرح متوقف فعال شده اند كه 15 پروژه در 
بخش هاي مختلف فوالد، آلومينيوم،  طال و... در دولت 
يازدهم به بار مي نشينند. همچنين از 23 طرح، با ارزش 
س��ه ميليارد دالر كه در دولت فعلي تعريف شده اند 9 
پروژه در اكتشاف، زغال سنگ، زيرساخت و... در دولت 
يازدهم به بار خواهد نشس��ت و مابقي طرح ها نيز در 

دولت بعدي به بهره برداري خواهند رسيد. 
 

 پيشرفت طرح توسعه 
بندر چابهار 

80 درصد 
منصور آرام��ي، معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع 
س��ازمان بنادر گفت: در گذش��ته ب��ه بندرچابهار و 
پتانسيل هاي موجود در آن توجه نشده بود اما درحال 
حاضر درحال س��رمايه گذاري در اين بندر هستيم و 
خريدهاي مناسبي از محل فاينانس براي تجهيز اين 
بندر انجام شده اس��ت. به بندر چابهار مي توان نگاه 
جدي تري داشت چرا كه ورودي درياي عمان است 
و اهميت زي��ادي براي ايران دارد و بايد ظرفيت هاي 
بيش��تري به آن اضافه كرد. درحال حاضر ۸0 درصد 
طرح توس��عه بندر چابهار به اتمام رسيده است. وي 
همچني��ن به اهميت ايجاد پس كرانه ها اش��اره كرد 
و گفت: افزاي��ش پس كرانه ها براي كم��ك به بندر، 
سياس��ت ديگر اس��ت. بايد براي افزايش بهره وري و 
رقابت��ي كردن بنادر و ديگ��ر بخش هاي حمل  ونقل 
برنامه ريزي هاي منسجمي داش��ته باشيم. در حال 
حاضر برنامه هايي براي بنادر شمالي و جنوبي كشور 
تدوين شده و در حال اجراست تا بنادر كشور بتوانند 
خود را در حد استانداردهاي جهاني بهبود بخشند و 

از ظرفيت هاي دريايي بيشتر از قبل استفاده شود. 
 

ICT ارزش بازار

برات قنبري از ظرفيت بازار ICT كشور براي افزايش 
س��ه  برابري در پنج س��ال آينده خب��ر داد. نماينده 
دولت در هيات مديره ش��ركت مخابرات ايران امروز 
در مجمع عمومي اين ش��ركت ب��ه ارايه توضيحاتي 
كوتاه پرداخت و عنوان كرد: طي پنج سال آينده اين 
 امكان وجود دارد كه ارزش بازار فاواي كشور از حدود 
35 هزار ميليارد تومان به 120 هزار ميليارد برس��د. 
طي سال هاي گذشته بهره گيري از ICT به گونه اي 
بوده كه از حالت تهديد خارج شده و همگان بر لزوم 
استفاده از اين فضا و بهره گيري از آن تاكيد كرده اند. 
وي با تاكيد بر اينكه بحث يكپارچه س��ازي به عنوان 
نوعي تكليف براي شركت مخابرات تعيين شده، اظهار 
كرد: از سوي ديگر بحث اقتصاد مقاومتي مطرح است 
و در اين ش��رايط اگر شركت مخابرات نتواند از سهم 
خود محافظت كند، بازار در حال رشد و گسترش اين 

حوزه سهم مخابرات را خواهد گرفت. 

عدد نوشت

 يك محموله نفتي گم شده است 
مدير امور بين الملل وزارت نفت جزيياتي ديگراز پرونده بابك زنجاني بازگو كرد 

سرنوشت بخشي از ميعانات گازي كه در اختيار بابك زنجاني بود، معلوم نيست 

مدير امور بين الملل ش��ركت ملي نفت 
درباره پرون��ده بابك زنجاني، س��وآپ و 
واردات بنزين توضيحاتي مبس��وط ارايه 
كرده است. هر سه مورد، از مواردي است 
كه پرونده هاي شان در دولت پيشين باز 
ش��د و نتايج برخورده��اي دولت دهم با 
مساله، هنوز اقتصاد و سياست و اجتماع 
ايران را تحت تاثير خود قرار داده اس��ت. 
ق��رار دادن محموله هاي نفت��ي ايران در 
دوران تحري��م در اختي��ار بابك زنجاني 
و همچنين قطع س��وآپ نفت از س��وي 
ديگر به همراه آغاز عمليات توليد بنزين 
در پتروش��يمي ها براي مقابله با تحريم 
فروش بنزين به ايران، هر س��ه اقداماتي 
بود كه نتايج آن امروز ني��ز در كام ايران 
باقي مانده است. حاال قمصري از ابهامات 
ت��ازه در پرونده باب��ك زنجاني مي گويد 
و از مذاكرات براي آغاز دوباره س��وآپ و 

همچنين كاهش واردات بنزين. 
جزييات تازه اي از پرونده بابك 

زنجاني 
ابعاد تازه اي از پرونده مردي كه 2 ميليارد 
و 700 ميليون دالر بابت پول نفتي كه در 
دوران تحريم فروخته است، بدهكار است 
و مدت هاست چش��مانش جز ديوارهاي 
بلند زندان، جايي ديگر را نديده اس��ت، 

كم كم اعالم مي شود. 
داس��تان پيچيده پرون��ده بابك زنجاني 
هنوز پيچيده مانده است، با وجود انتشار 
تمامي مطالبي كه در اين حوزه منتش��ر 
شده است. در حالي كه وزير نفت، معاون 
اول رييس جمه��ور و ديگ��ر دولتمردان 

بارها و بارها تاكي��د كرده اند كه زنجاني 
عزمي ب��راي بازپرداخت بده��ي ندارد و 
از ابتدا بنا نداش��ت اين اقدام را در دستور 
كار خود قرار دهد ح��اال پولي به بزرگي 
2 ميلي��ارد و 700 ميلي��ون دالر در اين 
ميان گم شده اس��ت و زنجاني همچنان 
بلوف مي زند كه مي تواند در يك روز اين 
پ��ول را بازپرداخت كن��د اما آدرس هاي 
اشتباهي اش مانع از آن است كه راهي به 

حقيقت ماجرا باز شود. 
 مدي��ر ام��ور بين الملل ش��ركت نفت از 
نامش��خص بوده وضعيت ي��ك محموله 
نفتي خبر داده است. محموله نفت كوره 
كه در پرونده بابك زنجاني جا خوش كرده 
اما از آن به عنوان محموله گم شده تعبير 

شده است. 
 اين تنها گم ش��ده دولت س��ابق نيست. 
اش��يايي با ابعادي به مرات��ب بزرگ تر و 
كوچك تر از آن هم گم شده اند. دكل نفتي 
و نفتكش جزو مواردي از اين دست است. 
آنها كه گم شده اند و حاال سرنوشت شان 
به داس��تاني مرموز و ج��ذاب براي افكار 

عمومي تبديل شده است. 
 حاال مشخص ش��ده است پولي كه بابت 
خريد دكل از ايران خارج شده به فروشنده 
تعلق نگرفته است و دكل نفتي گمشده 
در حقيقت دكلي است كه متعلق به ايران 
نيست. از س��وي ديگر نفتكش ها نيز به 
همين سرنوش��ت دچار ش��ده اند. پولي 
بابت خريدشان پرداخت شده اما فعال در 

سرزمين ايران يافت نمي شوند. 
مصاديقي از اين دس��ت فراوانند. فروش 

بان��د ف��رودگاه، واگذاري هايي عجيب و 
غريب، اعطاي تسهيالت بدون ضمانت و 
بزرگ ترين شان تاكنون، همان پرونده اي 
كه به نام بابك زنجاني مهر خورده است 
حاال روشن ش��ده اس��ت در اين پرونده 
ازابهام، سرنوش��ت يك محموله نفت  پر
كوره نيز مبهم تر از ساير موارد باقي مانده 
اس��ت. سيد محس��ن قمصري جزيياتي 
درباره محموله ه��اي نفتي كه در اختيار 
بابك زنجاني قرار گرفته بود، ارايه كرد و 
گفت: وضعيت نامعلوم محموله نفت كوره 
اين متهم نفتي يكي از مواردي است كه 

در پرونده اش وجود دارد. 
قمصري با تاكيد ب��ر اينكه محموله نفت 
خام را توانس��تيم پس بگيري��م، درباره 
ميعانات گازي هم بيان كرد: بخش��ي از 
ميعانات گازي در اختيار خودش بود كه 
مشخص نيست با آنها چكار كرده است اما 
بخش اعظم ميعانات گازي را پس گرفته و 

به تدريج خواهيم فروخت. 
مدير امور بين الملل ش��ركت ملي نفت 
اي��ران از پايان فروش ميعان��ات ذخيره 
ش��ده ايران در ماه هاي آينده خبر داد و 
گفت: بخش اعظم ميعانات گازي متهم 
نفتي پس گرفته ش��د كه به تدريج آن را 
خواهيم فروخت.  وي توضيح نداده است 
محموله هاي پس گرفته شده چه بخشي 
از محموله هاي در اختيار اين متهم نفتي 
بوده اس��ت. پيش از اين وكيل ش��ركت 
ملي نفت تاكيد كرده اس��ت ك��ه اموال 
بابك زنجان��ي در داخل كش��ور به يك 
شش��م بدهي وي نيز نمي رسد. مسوول 

كميت��ه وصول مطالب��ات وزارت نفت از 
بابك زنجاني نيز گفته ب��ود برخي افراد 
ب��راي خريد ام��وال و ام��الك متعلق به 
متهم پرونده نفتي كه اخي��را نيز آگهي 
مزايده آن منتشر شده، با اين وزارتخانه 

وارد مذاكره شدند. 
 در حال حاضر وزارت نفت بخشي از اموال 
اين متهم را بابت بدهي هاي وي تحويل 
گرفت��ه و مزايده براي ف��روش اين اموال 
به زودي برگزار خواهد ش��د. آگهي هايي 
بابت فروش اموال وي نيز در روزنامه هاي 

كثيراالنتشار، به چاپ رسيده است. 
قالب قراردادهاي فروش نفت ايران 

فوب است
مدير امور بين الملل ش��ركت ملي نفت 
ايران در بخش ديگري از س��خنانش در 
تشريح شرايط فروش نفت ايران، درباره 
قرارداد فروش نفت ايران گفت: بيش��تر 
قراردادهاي فروش نفت ايران به صورت 
فوب اس��ت و قراردادهاي سيف نداريم، 
منته��ا محموله هاي��ي ك��ه در مقصد به 
خريدار تحويل داده مي ش��ود، هزينه آن 

دريافت مي شود. 
در قرارداده��اي ف��وب تحوي��ل كاال در 
عرش��ه كشتي در مبدا اس��ت. فروشنده 
وقتي كاال را از روي نرده كشتي عبور داد 
ريس��ك خود را خاتمه داده است. هزينه 
حمل و بيمه با خريدار است. عقد قرارداد 
حمل از بندر تحويل و بيمه و بازرس��ي با 

خريدار است. 
در قرارداد س��يف، هزينه حمل و بيمه با 
فروش��نده اس��ت همچنين عقد قرارداد 

چهره روز

كمتر از 30 درصد جمعيت ايران ش��اغل 
هس��تند.  بررس��ي هاي ص��ورت گرفته 
توس��ط مركز آم��ار ايران نش��ان مي دهد 
در ح��ال حاضر از جمعي��ت 7۸ ميليون و 
هش��تصد هزار نفري اي��ران، 22 ميليون 
 نفر شاغل هستند. به اين ترتيب با اشتغال 
27 درصدي جمعيت ايران، به ازاي هر فرد 
ش��اغل در ايران بيش از دو نفر فاقد شغل 
وجود دارند. اين بدان معناست كه بار تامين 

هزينه هاي 3/5 نفر در ايران - ش��امل يك 
فرد شاغل و 2/5 فرد بدون شغل - بر عهده 
يك نفر است. از جمعيت 79 ميليون نفري 
ايران 57 ميليون نفر هيچ فعاليت ش��غلي 
و اقتص��ادي در حال حاض��ر ندارند. فعال 
نبودن اين جمعيت به معناي عدم مشاركت 
اقتصادي اين افراد نيست چرا كه بخشي از 
اين جمعيت را بيكاران و كس��اني تشكيل 
مي دهند كه در جست وجوي كار هستند.  

متغير نسبت كل جمعيت به تعداد شاغالن 
در س��ال هاي اوج درآمد نفتي ايران يعني 
در س��ال هاي 13۸4 تا 1392 با شرايطي 
بدتر از قبل روبه رو ش��د به ط��وري كه اين 
نسبت از س��ال 13۸4 تا پايان سال 1394 
از حدود 3/3 به 3/5 رس��يده است و اين به 
معناي دشواري در تامين نيازهاي خانوارها 
در ايران اس��ت.  متوسط اين رقم در جهان 
در حدود 2/3 نفر برآورد ش��ده است. اين 

در حالي است كه كش��ورهاي شرق آسيا 
مانند كره جنوبي و چين در اين ش��اخص 
نس��بت هايي پايين تر از متوس��ط جهاني 
را دارا هس��تند. برخي كارشناسان بر اين 
عقيده اند كه رشد رعد آساي اقتصادي اين 
كشورها ريشه در مشاركت باالي اقتصادي 
جمعيت آنها دارد، هرچند سختكوشي اين 
جمعيت نيز نكته مهمي از نظر تحليلگران 

بين المللي تلقي مي شود. 

به روايت آمار

تعداد شاغالن ايراني به 22 ميليون نفر مي رسد 

ش��اخص كل بازده نقدی و قيمتی بورس، روز سه شنبه 23 شهريور ماه  نزديك به 200 واحد كاهش يافت. همچنين آيفكس 
نيز با 10 واحد افت به رقم 796/9 رسيد در پايان معامالت روز گذشته دو نماد به علت آنچه ابهام در ارايه اطالعات خوانده شد، 
متوقف شدند.دماس��نج بازار سرمايه در سومين روز كاری اين هفته روندی نزولی به خود گرفت و پس از نزديك به 200 واحد 
كاهش به رقم 76 هزار و 444 واحدی رسيد، اما شاخص كل هم وزن با 63 واحد رشد رقم 14 هزار و 431 واحدی را تجربه كرد.

ش��اخص آزاد ش��ناور  با 205 واحد كاهش به رقم ۸4 هزار و 993 واحدی رسيد همچنين شاخص بازار اول با 153 واحد افت 
عدد 53 هزار و 637 واحدی را تجربه كرد.نماد معامالتی س��ه شركت ارتباطات سيار ايران، معدنی و صنعتی گلگهر و پااليش 

نفت بندرعباس به ترتيب با 32، 2۸ و 27 واحد تاثير منفی در شاخص بيشترين نقش را در كاهش دماسنج بازار ايفا كردند.
در طرف مقابل نماد معامالتی ش��ركت های سرمايه گذاری مسكن، توليد مواد اوليه دارو پخش و بين المللی توسعه ساختمان 
بيشترين فشار را وارد كردند تا شاخص كل بيش از اين افت نكند. ارزش معامالت به رقم 111 ميليارد و 272 ميليون و 600 هزار 
تومان بالغ شد كه اين رقم ناشی از دست به دست شدن 561 ميليون و 540 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی بيش از 4۸ 
نوبت دادوستد بود. در نماد معامالتی شركت ايران خودرو بيش از 10درصد خريدها مربوط به سهامداران حقوقی و 62 درصد 
از عرضه ها مربوط به سهامداران حقيقی می شد به طوری كه 913 هزار و ۸00 سهم توسط حقوقی ها خريداری و سه ميليون و 
402 هزار سهم توسط آنها عرضه شد.همچنين در نماد معامالتی سايپا 35درصد از خريدها مربوط به سهامداران حقوقی و بيش 
از ۸2 درصد از عرضه ها مربوط به سهامداران حقيقی بود.در پايان معامالت نمادهای معامالتی شركت آهنگری تراكتورسازی 

ايران و شركت ايران ارقام به دليل آنچه ابهام 
در ارايه اطالعات خوانده ش��د، متوقف شدند. 
همچنين نم��اد معامالتی ش��ركت البراتوار 
داروس��ازی دكتر عبي��دی به عل��ت تعديل 
پيش بينی هر س��هم متوقف شد.عالوه بر اين 
نماد معامالتی حق تقدم شركت پتروشيمی 
ش��ازند بابت عرضه بيش از 40 هزار عدد حق 
تقدم استفاده نش��ده با محدوديت هر دستور 
خريد حداكثر 100 هزار عدد بازگشايی شد. 

افت دماسنج بازار سرمايه 
بورس

قيمت انواع سكه در بازار روز گذشته، سه شنبه با نوسان جزيي مواجه بوده؛ به گونه اي كه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با 600 تومان افزايش و س��كه گرمي با 1000 تومان افزايش قيمت نسبت به آخرين نرخ ثبت شده در معامالت روزهاي 
گذشته، در بازار معامله شده اند. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و ربع سكه، ثبات را تجربه مي كند و در عين 
حال، قيمت نيم س��كه هم با كاهش 1000 توماني مواجه بوده است. بر اين اساس قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
 جديد يك ميليون و 115 هزار و ۸00 تومان، هر س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و 116 هزار تومان، نيم س��كه

 569 هزار تومان، ربع سكه 299 هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي 1۸7 هزار تومان 
است. قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1330 دالر و قيمت هر گرم طالي 1۸ عيار 
نيز 113 هزار و ۸17 تومان اس��ت. به گزارش رويترز، الييل برينارد، رييس هيات مديره 
فدرال رزرو اعالم كرد: فدرال رزرو بايد از حذف سريع حمايت از اقتصاد امريكا اجتناب كند. 
اظهارنظري كه نشان داد بانك مركزي در نشست هفته آينده نرخ بهره را تغيير نخواهد داد. 
به گزارش اقتصاد آنالين يوئيچي ايكميزو، رييس مركز معامالت كاالي اساسي استاندارد 
بانك در توكيو گفت: »اين اظهارات باعث ش��ده تا ط��ال مجددا جان بگيرد. با وجود اين، 
طال در محدوده 1300 ت��ا 1400 دالر باقي خواهد ماند و من فكر نمي كنم تا نشس��ت 
هفته  آينده فدرال رزرو، طال شاهد تغيير عمده اي باشد.« هر اونس طال در معامالت روز 
سه شنبه با رشدي 0/5 درصدي يكهزار و 329 دالر و ۸0 سنت معامله شد. معامله گران 
ش��انس افزايش نرخ بهره را از 24 درصد به 15 درصد كاهش دادند. در حالي كه بازارها 
همچنان درگير گمانه زني ها در خصوص چشم انداز نرخ بهره امريكا هستند، دالر در روز 
سه ش��نبه حالتي تدافعي به خود گرفت. هر دالر با افتي اندك نسبت به واحد پول ژاپن 
معادل 101/72 ين معامله شد. بازار سهام آسيا نيز در معامالت اوليه روز سه شنبه رشد 

اندكي را تجربه كرد كه ناشي از صعود شب گذشته وال استريت بود. 
 برخ��ي انواع ارز هم كاهش جزيي را تجربه مي كند. به نح��وي كه نرخ دالر هم اكنون به 
3551 تومان، يورو به 4006 تومان، درهم امارات به 972 تومان، پوند به 4742 تومان و 

لير تركيه به 1222 تومان رسيده است. 

نوسان جزيي در بازار طال و سكه 
بازار

قيمت انواع طال در بازار آزاد
۴۹25۰۰مظنه مثقال

113817گرم طالي 18 عيار
133۰اونس جهاني ) دالر (

111۶۰۰۰سكه تمام طرح قديم
س�كه تم�ام ط�رح 

11158۰۰ جديد

5۶۹۰۰۰نيم سكه
2۹۹۰۰۰ربع سكه

187۰۰۰سكه يك گرمي

قيمت ارز در بازار آزاد
 3551دالر
۴۰۰۶يورو
۴7۴2پوند

۹72درهم
1222لير تركيه

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
۰/2۶-1۹۹/73-7۶۴۴۴/2۰شاخص كل

۰/2۶-71/11-27227/2۰شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
1۴۴31/۴۰۶3/۰1۰/۴۴شاخص كل )هم وزن(

115۴3/1۰5۰/۴۰۰/۴۴شاخص قيمت )هم وزن(
۰/2۴-2۰5/5۰-8۴۹۹3/5۰شاخص آزاد شناور

۰/28-153/3۰-53۶37/5۰شاخص بازار اول
۰/21-35۶/37-1۶۶32۶/۶۰شاخص بازار دوم

حمل و بيمه نيز با فروشنده است. 
قمص��ري، ظرفيت نفتكش ه��اي ايران 
را ب��راي صادرات نفت كافي ندانس��ت و 
گفت: با هماهنگي هاي انجام شده بخشي 
از مش��تريان، نفت را با كشتي هاي خود 
حمل مي كنند، در واقع هم اكنون تركيبي 
از كشتي هاي ايران و خارجي نفت ايران را 

حمل مي كنند. 
مدير امور بين الملل ش��ركت ملي نفت 
ايران با بيان اينكه تالش مان اين است كه 
نفتكش هاي ايران به حالت عادي و قبل 
از تحريم ها برگردند، يادآور شد: در دوران 
تحريم نفتكش هاي ايراني يك س��ر بار 
بودند و اگر محموله اي را حمل مي كردند 

در بازگشت خالي بودند. 
وي دو س��ربار ش��دن نفتكش ها را براي 
كاهش هزينه هاي آنها ضروري دانس��ت 
و با بيان اينكه براي دريافت كالس انجام 
اين كارها الزم اس��ت، اف��زود: بنابراين 
بايد ت��الش كني��م بخش��ي از ظرفيت 
نفتكش ه��اي ايران��ي را خال��ي كنيم تا 
آنها بتوانند ب��ه انجام فعاليت بين المللي 

بپردازند. 
كاهش واردات بنزين

قمص��ري درباره ص��ادرات فرآورده هاي 
نفت��ي اظهار ك��رد: ص��ادرات نفت كوره 
هم اكنون 2 ميليون تن در ماه اس��ت كه 
رك��ورد جديد در ص��ادرات اين فرآورده 

محسوب مي شود. 
وي ص��ادرات نفت گاز را بي��ش از 500 
هزار تن در ماه عنوان كرد و با بيان اينكه 
اميدواريم بتوانيم اي��ن ميزان را افزايش 
دهيم، درباره صادرات ال پي جي هم گفت: 
هم اكنون ماهانه 140 ت��ا 150 هزار تن 
ال پي جي صادر مي كنيم. البته ال پي جي 
عرضه كنندگان متفاوتي دارد و عالوه بر 
امور بين الملل ش��ركت ملي نفت ايران، 
ش��ركت ملي گاز و ش��ركت ملي صنايع 

پتروشيمي نيز آن را صادر مي كنند. 
به گفته مدير امور بين الملل شركت ملي 
نفت اي��ران، با وارد مدار ش��دن فازهاي 
جديد پارس جنوبي، صادرات ال پي جي 
افزايش مي يابد. وي در پاس��خ به سوالي 
درباره واردات بنزين هم با اشاره به اينكه 
واردات بنزين از 12 ميليون ليتر ش��روع 
ش��د و به 9 ميلي��ون كاهش پي��دا كرد، 
تصريح كرد: قرار است اين ميزان در نيمه 
دوم امسال به هفت ميليون و 500 هزار 

ليتر كاهش پيدا كند. 
مذاكره نيكو با متقاضيان سوآپ

قمصري درباره س��وآپ نف��ت خام هم با 
بيان اينكه زيرس��اخت و زمينه س��وآپ 
آماده است، افزود: البته تاكيد براي سوآپ 
اين است كه سوآپرها بتوانند نفت خام را 

خودشان به فروش برسانند. 
وي با اشاره به اينكه هم اكنون براي دريافت 
سهم از بازار آس��يا رقابت فشرده اي بين 
توليد كنندگان نف��ت وجود دارد، تصريح 
كرد: مسووليت سوآپ هم اكنون با شركت 
نيكو است و اين شركت در حال مذاكره با 
متقاضيان است. قراردادهاي سوآپ نوع 
نفت خام و فرآورده، قراردادهايي است كه 
به موجب آن، دوطرف متعهد مي ش��وند 
نفت خام يا فرآورده ه��اي نفتي خود را با 
دريافت/پرداخ��ت هزينه اختالف كيفي 

معاوضه كنند. 

  كش�ورهاي پيش�رفته اج�ازه ورود محصوالت 
غيرارگانيك را به كشورشان نمي دهند. ايسنا 

 قيم�ت نف�ت روز سه ش�نبه ب�ه دلي�ل افزايش 
نگراني ها در خص�وص افزايش حف�اري در اياالت 
متحده و همچنين افزايش يافتن يك درصد س�ود 
سرمايه گذاران در جلسه قبلي فروش نفت، كاهش 

پيدا كرد. رويترز 
 عادت چيني ه�ا به اولتيمات�وم نفتي ها؛ اختالف 
ايران-چين بر سر يك ميدان نفت/ زنگنه: قرارداد 

را ببنديد. مهر 
 كاهش 15۰ توماني قيمت مرغ. مهر 

 رييس كميته معماري و شهرس�ازي شوراي شهر 
تهران از دو مرحله اي شدن صدور پروانه ها در آينده 

نزديك خبر داد. ايسنا 
 روس�يه فقط به يك ش�ركت لبني اي�ران اجازه 

صادرات داد. تسنيم 

ابهامات تازه 
پرونده زنجاني

ق�رار دادن محموله هاي 
نفت�ي اي�ران در دوران 
تحري�م در اختيار بابك 
زنجاني و همچنين قطع 
س�وآپ نف�ت از س�وي 
ديگ�ر ب�ه هم�راه آغاز 
عملي�ات تولي�د بنزين 
در پتروش�يمي ها براي 
مقابله ب�ا تحريم فروش 
بنزين به ايران، هر س�ه 
اقداماتي بود ك�ه نتايج 
آن امروز نيز در كام ايران 
باق�ي مانده اس�ت. حاال 
قمصري از ابهامات تازه 
در پرونده بابك زنجاني 
مي گوي�د و از مذاكرات 
براي آغاز دوباره سوآپ 
كاه�ش  همچني�ن  و 

واردات بنزين. 

 120 ميليارد تومان


