
تعيين تكليف قرارداد هاي مسكن قسطي
مديرعامل بانك مسكن از تعيين تكليف شدن قرارداد هاي مسكن قسطي خبر داد و گفته است: نرخ كارمزد در فروش قسطي مسكن به 2/3 درصد كاهش يافته و سياست ما كماكان حمايت از انبوه سازان 
است. به گفته محمد هاشم بت شكن تاكنون 3 انبوه ساز براي فروش قسطي مسكن به بانك مسكن مراجعه كرده اند و در حال تنظيم و انعقاد قرارداد با آنها هستيم. او همچنين گفته است نرخ كارمزد مورد 
توافق ميان بانك مسكن و كانون سراسري انبوه سازان سرانجام پس از بحث هاي صورت گرفته به 2/3 درصد كاهش يافت تا بتوانيم فروش قسطي مسكن را روان تر كنيم. 
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خريد هواپيما؛ يكي به نعل و يكي به ميخ 
داللي گسترده در بازار شكالت واكاوي يك تالش 40 ساله براي هواپيما ساز شدن در صف آرايي منتقدان خريدهاي خارجي

 واردات 4500 تومان
فروش 50 هزار تومان!

ايران ساالنه حدود 600 ميليون دالر 
صادرات شيريني و شكالت دارد و اين 
در حالي اس��ت كه در مقابل، ميزان واردات رس��مي 
شيريني و شكالت به ايران رقمي حدود سه ميليون 
دالر اس��ت. با اين حال توليدكنندگان ش��يريني و 
شكالت معتقدند كه بخش بزرگي از واردات را قاچاق 
تشكيل مي دهد. شكالت هايي كه به نظر مي رسد با 
قيمتي بس��يار پايين تر از قيمت فروش به ايران وارد 

 مي شوند. 
صنعت شيريني و شكالت در ايران يكي از مهم ترين 
صنايع غذايي به ش��مار مي رود و با توجه به داشتن 
مزيت هايي در توليد نسبت به ساير كشورها، توانسته 
جايگاه خوبي نيز در بين توليدات صنايع غذايي براي 
خود دس��ت و پا كند، به طوري كه حدود يك س��وم 
از كل ص��ادرات صنايع غذايي اي��ران، در اختيار اين 
بخش از صنعت اس��ت. كيفيت مطلوب آرد و توليد 
مناس��ب گندم در ايران، وضعيت مناس��ب ايران از 
لحاظ توليد ش��كر و سازندگان ماش��ين آالتي كه از 
كيفيت مطلوبي در اين حوزه برخوردارند، مي تواند 
كمك بس��يار بزرگي به صنعت ش��يريني و شكالت 
ايران باشد، هرچند كه در برخي دوره هاي زماني عدم 
مديريت مطلوب بر بخش واردات، س��بب مي شود تا 
توليدكنندگان ب��ا چالش تامين مواد اوليه و افزايش 

قيمت ها روبه رو شوند. 
با اين حال به گفته رييس س��ازمان توس��عه تجارت 
ايران، شيريني و شكالت دومين محصول صادراتي 
ايران در صنايع غذايي اس��ت، به طوري كه هر ساله 
حدود يك س��وم از ص��ادرات اين بخ��ش را به خود 
اختصاص مي دهد و از سوي ديگر افزايش 20درصدي 
صادرات ب��راي صناي��ع غذايي در س��ال جاري هم 

پيش بيني شده است. 
البته خسروتاج با اشاره به صادرات 850 ميليون دالر 
صنايع غذايي در پنج ماهه نخست سال جاري گفته 
بود كه در اي��ن مدت تنها دو درصد رش��د صادرات 
محقق شده و بايد اين رقم تا پايان سال جبران شود، 
هرچند كه دبير انجمن صنفي ش��يريني و شكالت، 
رش��د ص��ادرات اين بخ��ش را در اين م��دت حدود 

5/8درصد اعالم كرده است. 
واردات رسمي شيريني و شكالت، كمتر از سه 

ميليون دالر
اما ميزان واردات رسمي شيريني و شكالت در نيمه 
نخست امسال كه در آمار گمرك جمهوري اسالمي 
ايران آمده اس��ت، تنها يك ميليون و 400 هزار دالر 
اس��ت و اگر همين رقم را براي نيمه دوم سال نيز در 
نظ��ر بگيريم، حجم واردات رس��مي اين محصوالت 
دسال به زحمت به سه ميليون دالر مي رسد، در حالي 
كه نگاهي به فروشگاه هاي عرضه كننده شكالت هاي 
خارجي در ايران نش��ان مي دهد ك��ه ميزان واردات 

بيش از اين مقدار است. 
مغازه اي، دبير انجمن صنفي ش��يريني، ش��كالت و 
بيس��كوييت ايران كه معتقد اس��ت مي��زان واردات 
غيررسمي شيريني و شكالت بسيار بيشتر از واردات 
رسمي آن است، مدعي شده است كه اين محصوالت 
قاچاق حتي در فروشگاه هاي زنجيره اي تحت نظارت 

دولت نيز به فروش مي رسد. 
وي استدالل خود براي قاچاق بودن اين محصوالت را 
قيمت پايين آنها با توجه به تعرفه هاي باالي واردات 
ش��يريني و ش��كالت عنوان كرده اس��ت. مغازه اي 
جلوگيري از قاچاق در اين حوزه را از خواس��ته هاي 
جدي توليدكنندگان دانست و ابراز اميدواري كرده 
است كه با امحاي كاالهاي قاچاق اين امر محقق شود. 

شيريني و شكالت وارداتي، كيلويي 4500 
تومان

يكي ديگر از نكاتي كه در واردات شيريني و شكالت 
خارجي به چشم  مي خورد، قيمت پايين شكالت هاي 
وارد ش��ده به كشور نس��بت به قيمت فروش آنها در 
س��طح بازار است. هرچند كه بخش��ي از اين واردات 
را كاكائوه��اي تخته اي كه به عنوان ماده اوليه توليد 
شكالت به كار مي روند، تشكيل داده است، اما بازهم 
قيمت واردات اين محصوالت پايين به نظر مي رسد. 
در حال حاضر شيريني و شكالت هاي خارجي موجود 
در فروشگاه هاي سراسر ايران به قيمتي بسيار باالتر 
از نمونه هاي داخلي به فروش مي رسند و بعضا قيمت 
يك بسته ش��كالت خارجي با وزن يك كيلوگرم به 
ارقامي بيش از 50 هزار تومان نيز مي رسد و در عين 
حال اين ارقام مربوط به محصوالت خاص هم نيست. 
با توج��ه به اينك��ه بخش عمده اي از ش��كالت هاي 
موج��ود در بازار ب��ه ادعاي دبير انجمن ش��يريني و 
ش��كالت از راه هاي غيررس��مي وارد كشور مي شود 
و بالطب��ع واردكننده آنها ع��وارض و تعرفه پرداخت 
نمي كند، مي توان س��ود فروش اي��ن محصوالت را 

بسيار باال ارزيابي كرد. 
سهم باالي تركيه از صادرات شكالت به ايران

آم��ار گمرك نش��ان مي دهد كه بخ��ش عمده اي از 
شيريني و شكالت هاي وارد ش��ده به ايران از كشور 
تركيه بوده است؛ به عبارت ديگر از مجموع 970 تن 
شيريني و شكالت وارد شده، بيش از 400 تن آن از 
تركيه به ايران وارد شده است. ايران همچنين مقصد 
ش��يريني و شكالت هاي س��وييس، هلند، لهستان، 
اوكراي��ن، ام��ارات، آلمان، چين، فرانس��ه، بلژيك و 

ايتاليا نيز هست. 
حج��م باالي ص��ادرات ش��يريني و ش��كالت ايران 
نش��ان مي دهد كه ايران مي تواند ن��ه تنها نياز خود 
را به شكالت هاي خارجي به حداقل برساند، بلكه به 
عنوان يكي از توليدكنندگان برتر اين محصوالت در 
دنيا شناخته شود، هرچند كه برخي توليدكنندگان 
معتقدن��د كه در حال حاضر ايران اين توانايي را دارد 
كه ش��كالت هايي با كيفيت جهان��ي توليد كند، اما 
به دليل ع��ادت ك��ردن توليدكنن��دگان به فروش 
محصوالت ارزان و كم كيفيت به بازارهاي كاذب عراق 
و افغانستان، كمتر كسي به دنبال توليدات با كيفيت 
باال مي رود.  دبير انجمن ش��يريني و ش��كالت نيز بر 
همين اساس است كه توان صادرات توليدكنندگان 
ايران��ي اين صنعت را حدود ي��ك و نيم ميليارد دالر 
مي داند و ب��ه اين ترتيب مي توان امي��دوار بود كه با 
تغيير نگاه توليدكنندگان، ش��كالت ايراني نيز جاي 

خود را در بازارهاي جهاني باز كند. 

   به دليل افزايش ذخاير نفت امريكا؛ قيمت نفت 
كاهش يافت. رويترز 

  گواهي ترخيص خودرو، الكترونيكي شد. تسنيم 
  كشتيراني: به خارج سفارش ساخت نداده ايم. 
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هوانوردي در 
ايران چيزي 

حدود 5 درصد 
است

20 شركت 
هواپيماساز

14 ش�ركت هواي�ي در 
كش�ور فعال اس�ت و با 
آغاز به كار شش شركت 
تازه، ش�مار شركت هاي 
هواپيمايي اي�ران به 20 
مورد افزاي�ش مي يابد. 
ابت�داي س�ال ج�اري 
بخش�نامه اي از س�وي 
هواپيماي�ي  س�ازمان 
كش�ور به ش�ركت هاي 
هواپيماي�ي ابالغ ش�د 
كه ب�ر مبن�اي آن براي 
تاس�يس ه�ر ش�ركت 
تامين س�ه ه�زار و 500 
ميليارد ري�ال نقدينگي 
و برخ�ورداري از پن�ج 
فرون�د هواپيماي ملكي 
با عمر كمتر از 15 س�ال 

الزامي شد. 

آمار گمرك ايران نشان مي دهد در شش ماهه 
نخس��ت س��ال جاري ميزان صادرات موي 
حيوانات ايراني نس��بت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
وزني 34 درصد كاهش يافته اس��ت. عمده مشتريان موي 

حيوانات ايراني عبارتند از ايتاليا، انگلستان و چين. 
موي حيوانات ايراني همه ساله بخشي از صادرات كشور 
را ب��ه خ��ود اختصاص مي دهد. امس��ال ني��ز آنگونه كه 
گمرك ايران گزارش داده اس��ت در شش ماهه نخست 
س��ال جاري نزديك به 329 تن موي حيوانات ايراني به 
كشورهاي آسيايي و اروپايي صادر شده است. اين ميزان 
شش ميليارد و ششصد ميليون تومان ارزش داشته است. 

همچنين اطالعات گمرك ايران حاكي از آن است كه در 
شش ماهه نخست سال جاري، انواع موي حيوانات ايراني 
به اين شرح صادر شده اس��ت: »موي حيوانات حالجي 
نشده و شانه زده نش��ده« به وزن 146 تن و ارزش 215 
ميليون تومان، »موي نرم )كرك( بز كشميري حالجي 
شده يا شانه زده«، به وزن 70 تن و به ارزش سه ميليارد 
و 602 ميليون تومان و»ساير انواع موي حيوانات« به وزن 
112 تن و ارزش دو ميليارد و 800 ميليون تومان.  برخي 
مش��تريان موي حيوانات ايراني به شرح جدول هستند: 
اطالعات گمرك ايران حاكي از آن است كه صادرات موي 
حيوانات ايراني در شش ماهه نخست سال جاري نسبت 

به ش��ش ماهه مشابه سال گذش��ته كاهش يافته است، 
همچنان كه در ش��ش ماهه نخست س��ال 1394 ميزان 
موي حيوانات صادراتي به آن كش��ور 506 تن به ارزش 
شش ميليارد و 400 ميليون تومان بوده است. اين ميزان 
نشان از كاهش 34 درصدي صادرات موي حيوانات دارد. 

مشتريان موي حيوانات ايراني كدام كشورها هستند؟
به روايت آمار

گروه اقتصادي| »تا هشت 
سال ديگر بين 400 تا 500 
هواپيما وارد ناوگان هوايي ايران مي شود. « 
اين خبر را اصغر فخريه كاش��ان، قائم مقام 
وزير راه و شهرس��ازي درامور بين المللي و 
تامين مالي داده اس��ت. عددي كه او اعالم 
ك��رده، بين 400 ت��ا 500 هواپيما، يكصد 
فرون��د اختالف دارد ش��ايد منظور فخريه 
كاش��ان اين اس��ت كه خريد 400 فروند 
نهايي شده و ممكن است در مذاكراتي كه 
هم اكنون با ليستي از هواپيماسازان دنيا در 
جريان است، يكصد فروند هواپيماي ديگر 
هم به س��بد خريد ايران اضافه شود و عدد 

روي 500 فروند بايستد. 
 مهم نيس��ت كه 400 هواپيم��ا بخريم يا 
500 تا؛ مهم اين اس��ت كه آي��ا مي توانيم 
اين ميزان هندوانه را با دو دس��ت برداريم؟ 
به عبارت روشن تر ميزان تقاضا براي پرواز 
با هواپيما آنقدر در بازار ايران وجود دارد كه 
500 هواپيماي تازه روي دست شركت هاي 
هواپيمايي نمانند و بپرند و پول دربياورند؟ 
حال آنكه از 14 شركت هواپيمايي فعال در 
كشور تنها 3 ايرالين، داراي كفايت سرمايه 
الزم، يعني توانايي مالي حداقل 350ميليارد 
تومان دارند. نكته تامل برانگيز در اين ميان 
اين اس��ت كه با تقاض��اي پاييني كه براي 
مس��افرت هاي هوايي وجود دارد و توانايي 
پايين ايرالين هاي كشور، خريد اين ميزان 

هواپيما محقق خواهد شد؟
آماره��ا مي گويند، 14 ش��ركت هوايي در 
كش��ور فعال اس��ت و با آغاز به كار ش��ش 
شركت تازه، شمار شركت هاي هواپيمايي 

ايران به 20 م��ورد افزايش مي يابد. ابتداي 
سال جاري بخش��نامه اي از سوي سازمان 
هواپيمايي كشور به شركت هاي هواپيمايي 
ابالغ ش��د كه بر مبناي آن براي تاس��يس 
هر ش��ركت تامين سه هزار و 500 ميليارد 
ريال نقدينگ��ي و برخورداري از پنج فروند 
هواپيماي ملكي با عمر كمتر از 15 س��ال 

الزامي شد. 
مقصود اس��عدي س��اماني، دبي��ر انجمن 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي در اي��ن رابطه 
مي گويد: »پس از برجام توجه بس��ياري از 
سرمايه گذاران به اين صنعت جلب شد، اما 
واقعيت اين است كه سود صنعت هوانوردي 
در ايران چيزي حدود 5 درصد است. اكثر 
شركت هاي هواپيمايي خدمات خود را به 
يكديگر به اشتراك مي گذارند براي مثال از 
ظرفيت خالي يكديگر در پروازها استفاده 
مي كنند و همچنين پروازهاي پش��تيبان 

يكديگر را پوشش مي دهند. «
الزام منابع مال��ي 350 ميليارد توماني در 
كنار بدهي 1500 ميليارد توماني ايرالين ها 
بابت خريد قس��طي س��وخت، به شركت 
ملي پخش و پاالي��ش فرآورده هاي نفتي 
از يك س��و و بدهي 650 ميلي��ارد توماني 
آنها به ش��ركت فرودگاه ها از س��وي ديگر، 
حاال شرايط را براي ايرالين ها سخت كرده 
اس��ت. در چنين وضعيت��ي، امكان خريد 
اين تع��داد هواپيما كمي س��خت و دور از 
انتظار به نظر مي رس��د. اگرچ��ه دولت در 
نظر دارد ك��ه ايرالين هاي ضعيف را در هم 
ادغام كرده و بنيه قوي براي صنعت هوايي 
كشور بسازد، اما به گفته اسعدي ساماني، 

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي، دولت 
نمي تواند ايرالين ه��ا را وادار به ادغام كند 
و شركت هاي هواپيمايي متعلق به بخش 
خصوصي درباره شيوه اداره مجموعه خود 
اختيار كامل دارند، چه آنكه در حال حاضر 
هم ايرالين ها اقدامات مشترك با هماهنگي 

هم انجام مي دهند. 
سوداي درآمد از فرودگاه هاي »بيكار«

تا اينج��اي كار، ايراليني وج��ود ندارد كه 
بتواند ب��ار خريد اين مي��زان هواپيما را بر 
دوش بكش��د. در مقاب��ل، دولت هم تحت 
فشار افكار عمومي است كه هر روز دست به 
مقايسه مي زند و مي خواهد هواپيماهايي 
ايمن و پروازهايي مطمئن در كشور داشته 
باش��د تا خاطره تلخ سقوط هاي سال هاي 
اخير را فرام��وش كنند. ب��ه آمارهايي كه 
ارايه شد، 54 فرودگاه در كشور را هم اضافه 
كنيد كه بنا به گفته مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي تنها 12 فرودگاه كشور توجيه 
اقتصادي دارند. اين ميزان فرودگاه »بيكار« 
هزينه هاي بسياري هر سال بر دوش دولت 
مي گذارند. آن طور كه علي عابدزاده، رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري گفته، در 12 
 ف��رودگاه كش��ور 90 درص��د پروازها و در 
42 ف��رودگاه ديگ��ر تنه��ا 10 درصد كل 
پروازها انجام مي ش��ود. اين بدان معناست 
كه فقط 12 فرودگاه كشور توجيه اقتصادي 
دارد و مابقي بنا به داليل سياسي و اجتماعي 
و بدون درنظر گرفتن عامل توجيه پذيري 
اقتصادي، طراحي، اج��را و به بهره برداري 
رسيده اند. حاال دولت مي خواهد براي اين 
ميزان ف��رودگاه »بي��كار« كار ايجاد كند. 

كار، يعن��ي تعريف مس��افرت هوايي براي 
فرودگاه هايي كه در شهرهايي با جمعيت 
يك ميليون نفر احداث شده و بعضا تقاضايي 
هم ب��راي مس��افرت هوايي ندارن��د. حاال 
كليد همه آمارها در قفلي بايد بچرخد كه 
درهاي فرودگاه ها را به روي درآمدزاشدن 
بازكند. درست به همين دليل دولت تالش 
مي كند كه در خريدهاي ت��ازه، براي ورود 
هواپيماهاي��ي مذاكره كن��د كه در كالس 
هواپيماهاي كوچك ق��رار دارند. خريد از 
آر  بمباردير كانادا، ميتوبيشي ژاپن،  اي تي 
ايتاليا و س��ي 919 چيني همگي نش��انه 
هدف گذاري دولت براي خريد هواپيماهاي 
كوچك دارد كه فرودگاه ه��اي »بيكار« را 
نش��ان رفته اند كه از اين مس��ير هم دولت 

منتفع شود و هم ايرالين ها رونق بگيرند. 
هواپيما ساز بشويم يا واردكنيم؟

در كنار تالشي كه براي خودروساز شدن از 
5 دهه پيش صورت گرفت، نزديك به 40 
سال اس��ت كه تالش مي كنيم، در صنعت 
هواپيمازي ه��م صاحب كرس��ي در دنيا 
باشيم. شركت صنايع هواپيماسازي ايران 
)ِهسا( كه در س��ال 1355 در شاهين شهر 
اصفه��ان ديده ب��ه جهان گش��ود، اگرچه 
مالكيتش در اختيار سازمان صنايع هوايي 
ايران است، اما عمال در اين مسير نظامي ها 
پيشرو تر بوده اند. تا قبل از پيروزي انقالب 
يعني در فاصله تاس��يس اين ش��ركت تا 
س��ال 57 قرار بود اين شركت هلي كوپتر 
توليد كند، اما بعد از پيروزي انقالب با آغاز 
تحريم هاي هواپيمايي امريكا عليه ايران، 
مناقصه اي كه اين شركت با بل تكسترون 

امريكا بس��ته بود، يكطرفه فس��خ شد و در 
نتيج��ه توان اين ش��ركت در دوران جنگ 
در اختيار وزارت دفاع قرار گرفت. در سال 
1387 اعالم شد كه ايران توليد هواپيماي 
ايران-140 را با توليد 12 فروند در س��ال 
آغاز كرده است و هسا قصد دارد يك مدل 
نظامي نيز براي گشتزني دريايي توليد كند 
تا جايگزي��ن هواپيماهاي امريكايي پي-3 
اوريون كند. پروژه اي كه هسا براي ساخت 
هواپيماي مسافري آغاز كرد، ايران - 140  
نام گرف��ت. هواپيماي��ي ك��ه از آنتونوف 
اوكرايني كپي برداري ش��ده ب��ود و تحت 
ليس��انس آنتونوف اوكراين مونتاژ مي شد. 
ظرفيت اين هواپيما حمل 52 مسافر بود. 
تا سال 92 و پيش از تشكيل دولت يازدهم 
7 فروند هواپيما ساخته شد از اين تعداد 4 
فروند سقوط كرد كه مهم ترين سقوط آن 
19 مرداد 93 اتفاق افتاد و در پي اين حادثه 
حسن روحاني، رييس جمهور دستور توقف 

توليد اين هواپيما را صادر كرد. 
دس��تور به توق��ف تولي��د اي��ران - 140 
طرفداران س��اخت داخل را ب��ه واكنش وا 
داشت. گروهي معتقدند كه پرونده هواپيما 
نبايد در ايران براي هميشه بسته شود، اما 
در مقابل گروهي هم مي گويند، بنا نيست 
كه در همه صنايع توليد كننده باشيم. بعد 
از تواف��ق برج��ام و آزادس��ازي خريدهاي 
هواپيما دوب��اره گروه منتق��د خريدهاي 
خارجي فعال ش��ده اند. آنها مي گويند، اگر 
بناست اين ميزان خريد صورت بگيرد- به 
صورت ليزينگ يا قسطي- آيا بهتر نيست، 
فروشندگان را ترغيب به مشاركت در توليد 
به مثابه آنچه در صنعت خودروسازي اتفاق 
افتاده كنيم؟ اين سوالي است كه اين روزها 
ب��ه صف آرايي مجدد منتق��دان رو در روي 
وزارت راه و شهرس��ازي وا داش��ته اس��ت. 
منوچهر منطقي از طرفداران ساخت داخلي 
هواپيماست. او كه مدتي مديرعامل سازمان 
صنايع هوايي نيروهاي مسلح - وابسته به 
وزارت دف��اع – ب��وده در پروژه هايي چون 
طراحي بالگردهاي هشت و 14 نفره، توسعه 
خان��واده هواپيماي اي��ران 140 و اجراي 
طرح كالن هواپيم��اي 150 نفره فعاليت 
كرده اس��ت. او در توجي��ه توانايي داخلي 
براي ساخت هواپيما مي گويد: » اگر روي 
هر كمپاني  كه مي گويي��د االن در صنعت 
هواپيمايي صاحب نام است، دست بگذاريد 
و مراحل اوليه شكل گيري اش را نگاه كنيد، 
خواهيد ديد با پروژه اي شبيه ايران كارشان 
را ش��روع كردند. معموال كش��ورهايي كه 
در زمين��ه هوايي هيچ تخصص و تجربه اي 
 ندارن��د، كارش��ان را ب��ا هواپيماي كالس 
60 -50 نفره شروع مي كنند و بر اين مبنا 
شالوده هاي صنعت هوايي را ايجاد مي كنند. 
بنابراين انتخاب  ايران - 140 با اين هدف كه 
پايه هاي صنعت هوايي مان را شكل دهيم 
كار درس��تي بوده اس��ت. گام بعدي اينكه 
س��راغ يك هواپيماي 100 ت��ا 120 نفره 
برويم و گام سوم اين است كه به سمت توليد 
هواپيماي پهن پيكر حركت كنيم. پس اين 
از بحث اول كه انتخاب ايران - 140 انتخاب 

درستي بوده است. «

بازاربورس

معامله گران بورس تهران ش��اهد معامالتي پرحجم با پيشرو شدن گروه فوالدي ها و معدني ها بود، بازاري كه البته نيم نگاهي به 
گروه پااليشي ها داشت، شاخص كل نيز با 537 واحد رشد به 79299 واحد رسيد. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران 
در پايان معامالت ديروز چهارشنبه 5 آبان 95 با افزايش 537 واحدي روي رقم 79 هزار و 299 واحد ايستاد. شاخص كل هم وزن 
نيز با 116 واحد افزايش عدد 15 هزار و 715 واحد را تجربه كرد. همچنين ش��اخص سهام آزاد شناور با رشد 652 واحدي عدد 
88 هزار و 368 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص بازار اول اما با افزايش 525 واحدي روي عدد 55 هزار و 645 واحد ايستاد و 
شاخص بازار دوم با 292 واحد افزايش به عدد 172 هزار و 497 واحد ايستاد. همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( با رشد 
يك واحدي عدد 828 واحد را به نمايش گذاش��ت.  بر اساس اين گزارش، معامالت س��هام در نماد معامالتي سه شركت فوالد 
مباركه اصفهان با 94 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با 67 واحد و پااليش نفت اصفهان با 62 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت 
را بر محاس��به شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت ايران ترانسفو با 
19 واحد، مخابرات ايران با 15 واحد و س��رمايه گذاري صندوق بازنشستگي با 14 واحد كاهش باالترين تاثير منفي را بر برآورد 
اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معامالت بورس تهران به بيش از 284 ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست 
شدن بيش از يك ميليارد س��هم و اوراق قابل معامله طي 95 هزار و 240 نوبت دادوستد بود. طي معامالت كمتر از 30 ميليون 
سهم صنعتي دريايي ايران به ارزش بيش از 7/5 ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده كد به كد شد. در آتيه داده پرداز نيز امروز 

كمتر از 21 ميليون سهم به ارزش كمتر از 21/5 ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي انتقال داده شد. 
بر اس��اس اين گزارش، بازار سهام شاهد نش��انه هاي ضعيفي از ورود نقدينگي همگام با افزايش غلبه خريداران در فروشندگان 
سهام بود بازاري كه همسو با روند قيمت ها در بازارهاي جهاني پيشرو شدن گروه فلزات اساسي و معدني ها را به نظاره نشستند. 
در اي��ن ميان اصالح كوتاه مدت قيمت ها در گروه پااليش��ي ها همزمان ب��ا افزايش انتظارها در اين گروه براي منتفع ش��دن از 
محاسبه فرآورده هاي فرعي بر اساس نرخ ارز آزاد باعث شد تا اين گروه با پيشرو شدن پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت تبريز 

امروز خودنمايي كند. در گروه انفورماتيك نيز 
پس از شفاف س��ازي »مداران« اين سهم شاهد 
ش��كل گيري صف خريد ناپاي��دار در باالترين 

سقف قيمتي بود. 
رون��د معامالت س��هام در بازار نش��ان مي دهد 
كه موض��وع ارز تك نرخ��ي اين روزه��ا باعث 
ش��ده تا در ميان جا ماندن گروه خودرويي ها و 
پتروشيمي ها گروه هاي معدني و فلزات اساسي 

حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشند. 

بازار ايران روندي متفاوت با بازارهاي جهاني را طي كرد و هر چند نرخ اونس در بازارهاي جهاني اندكي كاهش داش��ت، قيمت 
انواع سكه و طال در ايران همچنان رشد مي كند. 

روز گذشته، چهارشنبه، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش قيمت سه هزار و 900 توماني، يك ميليون و 114 
هزار و 600 تومان خريد و فروش ش��د. همچنين نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در حالي يك ميليون و 100 هزار تومان 
اعالم ش��د كه اين مهم حاكي از افزايش قيمت دو هزار توماني اين سكه است. نيم سكه و ربع سكه به ترتيب 560 هزار تومان و 
296 هزار تومان خريد و فروش ش��دند كه بر اين اس��اس هر دو آنها دو هزار تومان گران تر شدند. سكه يك گرمي نيز 187 هزار 

تومان ارزش گذاري شد. 
در بازارهاي جهاني، اونس طال با كاهش دو دالري، هزار و 273 دالر دست به دست شد. به گزارش اقتصاد آنالين، انتظار مي رود 
تقاضا براي طال در آس��تانه جش��نواره هاي مذهبي هند كه دادن طال به عنوان هديه مرسوم است، افزايش پيدا كند. همچنين 
طبق آمار رس��مي، صادرات طالي هنگ كنگ به چين در هشت ماه نخست س��ال 2016 به 555 هزار و 300 كيلوگرم رسيد 

كه 15 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشت. چين و هند بزرگ ترين 
مصرف كنندگان طال در جهان به شمار مي روند. بعضي از تحليلگران معتقدند فشار ناشي 
از افزايش قريب الوقوع نرخ ها با ساير عوامل از جمله تقاضاي فزاينده براي خريد فيزيكي 
طال از سوي چين و هند متعادل خواهد شد. به گفته جيمز استيل، تحليلگر شركت مالي 
اچ اس بي سي، بهبود تقاضاي خريد فيزيكي، زمينه را براي ادامه افزايش قيمت طال فراهم 
مي كند. س��رمايه گذاران طال تاثير منفي دالر قوي تر بر اين فلز را ناديده گرفته اند. ادامه 
ورود سرمايه به صندوق هاي سرمايه گذاري و رشد تقاضاي آسيايي، وضعيت طال را تثبيت 
كرده است. به گفته دومنيك اشنايدر، تحليلگر شركت مديريت سرمايه يو بي اس، بازارها 
احتمال افزايش نرخ هاي بهره امري��كا را در قيمت ها لحاظ كرده اند. بانك مركزي امريكا 
ممكن است امسال نرخ هاي بهره را افزايش دهد اما روند تحكيم سياست پولي اين بانك 
تدريجي خواهد بود و بنابراين نرخ هاي بهره واقعي اين كشور در واقع منفي خواهند بود. 
تحليلگران در نظرسنجي رويترز پيش بيني كردند بانك مركزي امريكا نرخ هاي بهره را در 
دسامبر افزايش خواهد داد. در اين بين، اظهارات اخير مارك كارني، رييس بانك مركزي 
انگليس، انتظارات براي گسترش سياست هاي تسهيلي در اروپا را مورد ترديد قرار داد در 
حالي كه ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا اظهار كرده است ترجيح مي دهد نرخ هاي 
به��ره براي مدت طوالني پايين نماند. مثقال طال 482 هزار و 800 تومان و هر گرم طالي 
18 عيار هم 111 هزار و 350 تومان در ميان خريداران و فروشندگان دست به دست شدند. 

طال در جهان ارزان شد و در ايران گران!شاخص كل بورس در آستانه 80 هزار واحدي

قيمت انواع طال در بازار آزاد
482800مظنه مثقال

111350گرم طالي 18 عيار
 1273اونس جهاني ) دالر (

1100000سكه تمام طرح قديم
س�كه تم�ام ط�رح 

1114600 جديد

560000نيم سكه
296000ربع سكه

187000سكه يك گرمي

قيمت ارز در بازار آزاد
3617دالر
3956يورو
4429پوند

987درهم
1194لير تركيه

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
79299/60537/710/68شاخص كل

28000/80189/890/68شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
15715116/510/75شاخص كل )هم وزن(

12541/1093/000/75شاخص قيمت )هم وزن(
88368/20652/170/74شاخص آزاد شناور

55645/20525/400/95شاخص بازار اول
172497/50292/580/17شاخص بازار دوم

 مدير س��ازمان تعاون روس��تايي تهران با بيان اينكه 
90 درص��د مطالبات دامداران اين اس��تان پرداخت 
ش��د، گفت: قرار اس��ت چهار پايانه عرضه مستقيم 
محصوالت كش��اورزي در تهران ايجاد شود. سعيد 
زربخش درباره آخرين وضعيت خريد توافقي ش��ير 
در استان تهران با بيان اينكه تا پايان مهرماه 19500 
تن ش��ير خام از دامداران اس��تان تهران خريداري 
شده است، اظهارداشت: تاكنون 90 درصد مطالبات 
دامداران پرداخت ش��ده و تنه��ا 10 درصد آن باقي 
مانده اس��ت. وي با اشاره به اينكه 2 كارخانه لبني در 
اين زمينه با س��ازمان تعاون روستايي استان تهران 
طرف قرارداد هستند، افزود: تمام خامه استحصالي 

از شير خام خريداري شده به فروش رفته است. 

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد گفت: 
صادرات بخش كشاورزي در شش ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزني 15/37درصد 
افزايش داشته است. عبدالمهدي بخشنده با بيان اينكه 
صادرات بخش كشاورزي در شش ماهه نخست امسال 
از نظ��ر وزني 15/37 درصد نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته افزايش يافته است، اظهارداشت: ميزان 
صادرات محصوالت كشاورزي نيز در شش ماهه نخست 
امسال دو ميليون و 647 هزارتن بوده است. وي افزود: 
ارزش ص��ادرات محصوالت كش��اورزي در اين مدت 

دوميليارد و 314 ميليون دالر بوده است. 

با انتشار گزارشي مبني بر افزايش ذخاير نفت امريكا 
و توليد نفت نيجريه و اختالفاتي ميان توليدكنندگان 
بر س��ر كاهش توليد برنامه ريزي ش��ده، قيمت نفت 
در بازاره��اي جهان��ي كاهش يافت و نف��ت برنت به 
50/06دالر رس��يد. قيمت نفت بيش از يك درصد 
درهر بشكه نفت برنت با 73 سنت كاهش 50/06دالر 
فروخته ش��د. قيمت اين نوع نفت در س��اعات اوليه 
معامالت ت��ا 50/13 دالر، كمترين قيمت از 3 اكتبر 
تاكنون نيز كاهش يافته بود. هر بشكه نفت خام امريكا 
نيز با 73 سنت كاهش 49/23 دالر فروخته شد. اين 

نوع نفت تا 49/21 دالر نيز پايين آمده بود. 

بر اس��اس گزارش س��ال 2017 بانك جهاني، امتياز 
فاصل��ه ايران ت��ا اقتصاد پيش��رو در س��هولت انجام 
كس��ب و كار در س��ال 2016 ميالدي 57/08 بوده و 
در س��ال 2017 ميالدي 57/26 اعالم ش��ده اس��ت. 
همچنين رتبه ايران در سهولت كسب و كار نيز 120 
اعالم شد. طبق گزارش س��ال 2017 بانك جهاني از 
وضعيت بين المللي شاخص سهولت انجام كسب وكار 
)doing business 2017(، جاي��گاه ايران در بين 
190 كشور در رتبه 120 قرار گرفت كه بر اين اساس 
در دوره فعاليت دولت يازدهم جايگاه بين المللي ايران 
از رتبه 152 در س��ال 2013 ميالدي به رتبه 120 در 

سال 2017 ميالدي ارتقا يافت.

عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم گفت: پيش بيني 
ش��ده در كل برنامه شش��م در مجم��وع 540 هزار 
ميليارد تومان فروش نفت داشته باشيم، در حالي كه 
رقم در نظر گرفته شده براي ماليات، 2/5 برابر درآمد 
نفت است. حسينعلي حاجي دليكاني گفت: آخرين 
مصوبه در خصوص برنامه ششم، درباره صنايع هوايي 
در جهت تقويت بنيه هواپيماسازي كشور و ساخت 
پرنده هاي گوناگون براي كش��ور ب��ود كه با اكثريت 
آرا تصويب شد؛ در اين راس��تا اميدواريم كشورمان 
در برنامه 5 ساله شش��م توسعه، گام خوبي را در اين 
راستا در خدمت به مردم بردارد. در زمينه ممنوعيت 
پرداخت حقوق هاي نجومي هم مصوبه اي داشتيم تا 

بتوانيم به عدالت مد نظر نزديك شويم. 

پرداخت مطالبات دامداران
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فروش نفت در برنامه ششم

 90درصد 
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