اقتصاد

دوشنبه  17آذر 1393

خبر

تراز بازرگانی ایران
منفی  18میلیارد دالر شد

یادداشتمیهمان

سخنانی که
در شأن رئیسجمهور نیست

ادامه از صفحه اول

ما باید علیه آمریکا در دادگاههای بینالمللی
اعالم جرم کنیم .اینها برای ما ارمغانی جز ناامنی
نداش��تند .البته ما تابع ولی فقیه هس��تیم .طبق
فرمای��ش رهبری ،حاصل مذاکرات برای ما اثبات
بیاعتمادی به آمریکاست.
آقای ظری��ف چند روز پیش در س��خنرانی
عنوان کرده بود مذاکرات برای کشور ما امنیت به
ارمغان آورده است .این تصور بسیار سادهاندیشانه
است .امنیت کش��ور ما را در درجه اول خداوند،
حضرت مهدی موعود(عج) ،ولی فقیه ،انس��جام
مردم و در نهایت بسیج و سپاه و ارتش و اقتدار
جمهوری اس�لامی به بار آوردند .چند روز پیش
یکی از سیاستمداران آمریکایی عنوان کرده بود
آمریکا از قدرت انقالب اسالمی میترسد .بدون
شک کس��انی که انتقاد میکنند ،تازه به دوران
رسیده نیستند.
 -2آق��ای روحانی در مراس��م  16آذر عنوان کرد
وزی��ر علوم همان راهی را میرود که  3وزیر قبلی
قرار بود بروند اما اجازه ندادند.
آیا از نظر رئیسجمهور نمایندگان حق ندارند
به کس��ی که وابسته به فتنه اس��ت رای ندهند؟
ای��ن چه انتظاری اس��ت ک��ه از مجل��س دارید.
توصیه میکنم آقای روحانی تحت فش��ار جریان
تن��د افراطی خاص قرار نگیرن��د .ما نمیخواهیم
شخصیت ایشان مچاله اقتدارخواهی عدهای شده
و همین عده خواستههای خود را بر رئیسجمهور
تحمیلکنند.
فک��ر نمیکن��م آق��ای فره��ادی آنطور که
رئیسجمه��ور عن��وان کردند ،باش��د .به دکتر
فره��ادی توصی��ه میکن��م مش��ی وی ،گوش
س��پردن به ولیفقی��ه ،حری��ت،آزادی و آنچه
مصلحت کش��ور و دانش��گاه در آن خواهد بود،
باشد.
 -3اینکه در مراس��م  16آذر سخنرانی چهرههای
انقالبی همچون حس��ین شریعتمداری و همسر
ش��هید پروفس��ور علیمحمدی لغو شود ،درست
نیست .ش��ریعتمداری مالکاش��تر والیت است.
مرح��وم عس��گراوالدی وی را س��ردار اهلقل��م
یدانست.
م
اینه��ا دلس��وز و خیرخواه هس��تند .نقد آنها
مستند است .آقای شریعتمداری در هر موضوعی
که نقد کن��د منطق دارد .لغو کردن س��خنرانی
وی و چهرههایی همانند ایش��ان به این معناست
ک��ه جریان فتن��ه و جریانهایی که نمیخواهند
فکر حزباللهی در دانش��گاه دایر باش��د ،فعالند
و بهرغم آنکه آمریکا را در حد پرس��تش دوس��ت
دارند ،میتوانند در مراس��م  16آذر که مراسمی
ضدآمریکایی اس��ت ،س��خنرانی کنن��د(!) ولی
انقالبیونواقعینمیتوانند.
کسانی که مدعی هستند سعهصدر دارند ،باید
اجازه میدادند دلسوزان انقالب در مراسم  16آذر
در دانشگاههای کشور سخنرانی کنند.
آقای روحانی! لیبرالها برای دولت و کش��ور
خوب نیستند .لیبرالیسم و سکوالریسم در کشور
ما جواب نمیدهد.
*نماینده سابق مجلس و امام جمعه موقت اصفهان

بازارچه

سیف :باالترین مبلغ تخلف  70میلیارد تومان بود!

تناقض اظهارات دربارهفساد 12هزار میلیاردی

گروه اقتصادی :س��خنان روز گذش��ته سیف در مورد
فس��اد  12هزار میلی��ارد تومانی تناقض آش��کاری با
اظهارات طیبنیا وزیر اقتص��اد دارد .در حالی که وزیر
اقتصاد پروسه فساد  12هزار میلیارد تومانی را  2ساله
می داند سیف اعالم میکند که این فساد  7سال طول
کشیده است .رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
با تکرار تخلفات برخی بانکها و موسسات اعتباری این
بانک از حق انحالل خود استفاده خواهد کرد از جزئیات
فس��اد  ۱۲هزار میلیاردی گفت و تاکید کرد ۲۵ :هزار
میلیارد از معوقات در اختیار  ۵۷۵بدهکار دانهدرش��ت
است .ولیاهلل سیف در برنامه نگاه یک تلویزیون با بیان
اینکه بانک مرک��زی باید از کفایت کنترلهای داخلی
بانکه��ا اطمینان حاصل کند ،افزود :اگر کنترل وجود
داشته باشد هیچ وقت خطری بانک را تهدید نمیکند.
این عضو کابینه دول��ت یازدهم به تدوین برنامه بانک
مرکزی اشاره کرد و ادامه داد :یکی از سامانههای بانک
مرک��زی که در حال حاضر با هم��کاری وزارت اقتصاد
پیادهسازی میشود بهکارگیری شبکه نسیم است که
خاص حسابهای دولتی است .با بهکارگیری این سامانه
وظیفه اصلی بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت اجرایی
میشود . .وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد
نظام بانکی برای مبارزه با فساد رضایت دارید؟ تصریح
کرد :انتظارات بیشتری دارم ،با بازسازی نظام بانکی این
انتظارات برآورده میشود .خیلی نسبت به فناوریهای
روز دنیا عقب هس��تیم .رئیسکل بانک مرکزی با بیان
اینکه اگر نرخ را س��رکوب کرده و مثال هنگام تورم 20
درصد نرخ سود  15درصد بگذاریم موجب ایجاد رانت
میشود ،خاطرنشان کرد :باید مراقب این رانتها باشیم،
هرچند با یک دستور کار عملیاتی نمیشود ولی میتوان
با ایجاد تعادل واقعی در قیمتها از رانت جلوگیری کرد.
س��یف با تاکید بر ل��زوم خودداری از دس��توریکردن
نرخها ،گفت :اگر نرخها متعادل باشد جلوی رانت گرفته
میشود.
■■ جزئیات فساد جدید  12هزار میلیاردی
س��یف درباره خبر فس��اد  12هزار میلیارد تومانی
نیز گفت :این اتفاق از س��ال  85تا اوایل س��ال  91رخ
داده اس��ت که اواخر ش��شماهه اول س��ال  92کشف
ش��د .خوش��بختانه مرجع قضایی هم در جریان است
اما برای حفظ منابع بانک ،اطالعرس��انی نش��د .البته
آن  12میلیارد تومان هم حجم سوءاس��تفاده نیس��ت
بلکه گردش��ی اس��ت که اتفاق افتاده است و باالترین
مبلغی که در اختیار متخلفان بوده  70میلیارد تومان
بوده اس��ت .وی ادامه داد :االن همه عوامل این تخلف
شناسایی ش��ده و تحت پیگرد هستند که یکی از آنها

نما
مجبور شویم تا انحالل هم میرویم
رئیس ش�ورای پول و اعتبار درباره اخباری مبنی بر احتمال منحل ش�دن یک بانک خصوصی در کشور گفت:
اینک�ه احتمال دارد چنین بانکی منحل ش�ود ،خیر .ولی بانک مرکزی در جهت صیانت از س�پردههای مردم
الزامات�ی را تکلی�ف میکند که هر نهاد فعال در ب�ازار پول باید رعایت کند .برای اینک�ه بتواند این نظارت را
داش�ته باش�د باید همه اینها از بانک مرکزی مجوز بگیرند .وی اضافه کرد :در مقاطعی در گذشته هستههایی
برای تشکیل موسسات مالی شکل گرفته و گسترش یافتهاند که بانک مرکزی نظارت نداشته ،نمونهاش برخی
تعاونیهای اعتباری .سیف افزود :در مقطعی که بانک مرکزی متوجه شد جلوی کار را گرفت ولی برخی هستهها
ریشه دوانده و تعداد زیادی شعبه دارند البته بانک مرکزی اینها را در اولین مرحله شناسایی کرد که  14گروه
شناسایی شدند و هرکدام هسته مرکزی داشتند .وی تصریح کرد :این گروه موسسات و تعاونیها شروع کردند
به تطبیق خود با ضوابط بانک مرکزی 4-5 .تا مجوز گرفتند که اکنون برخی در ش�رف اخذ مجوز هس�تند اما
بانک مرکزی اخطار کرده اگر در ظرف زمانی مشخصی خود را ضوابط و معیارهای بانک مرکزی تطبیق ندهند
آن قول و قرارها منتفی میشود؛ از طرفی اینها االن نمیتوانند سپرده جدید بگیرند تا وقتی که خود را تطبیق
دهند .سیف خاطرنشان کرد :سعی میکنیم بیخودی اقدام به انحالل بانکها یا موسسات مالی نکنیم ولی اگر
فعالیت آنها منطبق بر ضوابط نشود به ناچار این کار را خواهیم کرد تا به سفته بازی دامن زده نشود.

بازداشت شده است ضمن اینکه کل مبلغ اکنون وصول
شده است .سیف در ادامه خاطرنشان کرد :درشتترین
پروندههایی که بانکها در محاکم قضایی دارند به بانک
مرکزی اعالم ش��د و در نهایت  575پرونده جمع شد
که حجم درشتترین پروندههای نظام بانکی با ارزش
 25هزار میلیارد تومان است که یکسوم مطالبات کل
کش��ور اس��ت .رئیسکل بانک مرکزی ضمن اشاره به
اینکه معوقات بانکی هماکنون  87هزار میلیارد تومان
با س��هم  14/3درصد نسبت به مانده تسهیالت است،
گفت :معوقات  150هزار میلیارد تومان از اینجا ناشی

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران:

بازار مسکن آماده جذب سرمایههای سرگردان است
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران با بیان اینکه
تاخیر در تصویب افزایش تسهیالت خرید مسکن میتواند
رک��ود موجود در ب��ازار معامالت واحدهای مس��کونی را
تشدید کند ،گفت :افزایش تسهیالت خرید مسکن بویژه
در کالنشهرها ،از جمله تهران در
ش��رایط فعلی یکی از واجبترین
اقداماتی اس��ت که دولت باید در
دس��تور کار خود قرار دهد تا بازار
مسکن س��رمایهها را جذب خود
کند .حسام عقبایی افزود :از دولت
انتظار میرود در ادامه جو مثبتی که طی یکسال اخیر در
کشور در راستای امیدواری به مسائل اقتصادی ،سیاسی
و ...ایجاد شده است ،قبل از پایان سال  ،93با افزایش رقم
تسهیالت خرید و ساخت مسکن و اجرای طرحهای تامین
مس��کن برای گروههای کمدرآمد ،گام مثبتی در جهت
خروج بازار معامالت مس��کن از حالت رک��ود بردارد .وی
با بیان اینکه به تعویق انداختن افزایش تسهیالت تامین
مسکن چه در بخش ساخت و چه در بخش خرید میتواند
از موجبات ایجاد ناامیدی در مردم بویژه طبقات متوسط
رو به پایین جامعه باشد ،خاطرنشان کرد :هر چند دولت
در فاز اول ،افزایش تس��هیالت ساخت و نوسازي در بافت

فرسوده تا سقف  50میلیون تومان را تصویب و در دستور
کار قرار داده است اما این اقدام نباید تنها به بافت فرسوده
منحصر ش��ود بلکه دولت باید با تدابیر ویژه برای س��ایر
مناطق نیز به تناس��ب نیاز موجود تسهیالت مناسب در
اختیار متقاضیان قرار دهد .عقبایی
با تاکید بر لزوم افزایش س��رعت
عم��ل دولت در راس��تای افزایش
سقف تس��هیالت مسکن تصریح
کرد :کندشدن روند خانهدارکردن
مردم در نتیجه عدم اقدام بموقع و
سریع در راستای افزایش تسهیالت مسکن در وهله اول با
کاهش انگیزه صاحبخانهشدن بین متقاضیان ،باعث ایجاد
وقفه در تحرک بازار مس��کن میشود که این تاخیرها یا
بروکراسیهای احتمالی در مسیر افزایش تسهیالت مسکن
میتواند در نهایت منجر به طوالنیتر شدن دوران رکود در
بازار مسکن و تشدید اقتصاد رکودی در همه بخشها شود.
وی با اشاره به وابستگی  300صنعت و همچنین 1200
ش��غل مستقیم و غیرمستقیم به بازار مسکن گفت :خیز
خروج از رکود در کشورهای در حال توسعه از بازار مسکن
آغاز شده و در ایران نیز مسکن بهعنوان عامل پیشران در
خروج از رکود اقتصادی نقش بسزایی دارد.

ساختار مخابرات تا پایان سال تغییر میکند

مدیرعام��ل مخاب��رات ایران گفت :ممکن اس��ت
ساختار جدید مخابرات با ادغام هلدینگ و شرکت ثابت
تا پایان سال تدوین شود که در این صورت از سال ۹۴
شاهد تحوالتی در این شرکت خواهیم بود .به گزارش
تسنیم ،کاظم ابراهیمیصدرآبادی با بیان اینکه سیاست
مخابرات ایران اعمال مدیریت مشارکتی و استفاده از
نظر همه مدیران و کارشناسان در بخشهای مختلف
اس��ت ،درباره تغییر ساختار این ش��رکت اظهار کرد:
ساختار جدید شرکت مخابرات ایران با ادغام هلدینگ و
شرکت ثابت بزودی تدوین میشود .وی افزود :هر چند

به همه یادآور شدهام که نباید عجله کرد زیرا اگر چنین
کاری تا پایان سال هم آماده شود ،میتوانیم از سال 94
با ترکیب و مدیریت یکپارچهتر کارها را پیش ببریم .او
گفت :بنا داریم س��اختار را به نوعی طراحی کنیم که
ب��رای هیچ یک از همکاران مخابراتی مش��کلی ایجاد
نشود و همه بتوانند با امنیت شغلی مناسب و آرامش
روانی به مسؤولیت خود بپردازند .ابراهیمی خاطرنشان
کرد :مخابرات بعد از تغییر و تحول جدید  3مساله مهم
مالی ،ساختاری و پرسنلی را با مشارکت همه مدیران و
کارکنان مدیریت میکند.

پیشنهاد درآمد  ۱۳۰هزار میلیاردی گمرک در بودجه ۹۴
رئیس کل گمرک از پیشنهاد
درآمدهای  ۱۳۰هزار میلیاردی
گمرک در بودج��ه  ۹۴خبر داد.
مسعود کرباس��یان درگفتوگو
ب��ا تس��نیم ،درب��اره پیشبینی
درآمده��ای گمرک��ی دربودجه
سال  ،94اظهار داشت :این رقم نسبت به سال گذشته
رشد  30درصدی داشته است .رئیس کل گمرک ایران
با بیان اینکه درآمد گمرکی پیشبینی شده در بودجه
امسال  86هزار میلیارد ریال بود ،افزود :گمرک در سال

و هدایت میش��ود به مسیر درست تا به نتیجه برسد.
دس��تاوردهای بس��یار خوبی در این زمینه داش��تیم.
رئیسکل بانک مرکزی اضافه کرد :نرم بینالمللی برای
مطالب��ات غیرجاری زیر  5درصد اس��ت و امیدوارم تا
اسفند سال آینده به آنجا برسیم .وظیفه من این است
ک��ه نظام بانکی را وادار کرده و انگیزه بدهم تا به دنبال
وصول مطالباتشان از طریق شکایت و مصالحه و ...بروند.
بخشهایی هم نیاز به همکاری دستگاههای دیگر دارد.
سیف همچنین با ارائه توضیحاتی درباره رشد اقتصادی
کشور ،گفت :رشد اقتصادی سهماهه دوم امسال احتماال
تا پایان آذرماه تدوین خواهد شد .رئیس شورای پول و
اعتبار همچنین تصریح کرد :محاسبات انجامشده نشان
میدهد طی  20سال گذشته متوسط تورم ماهانه 1/5
درصد بوده و نرخ متوسط تورم ماهانه منتهی به مرداد
 92حدود  3/5درصد و نرخ متوسط تورم ماهانه مرداد
 93حدود  1/1درصد بوده اس��ت .وی همچنین تاکید
کرد :با توجه به روند نزولی نرخ تورم نرخ سود تسهیالت
بانکی هم باید کم شود .بانک مرکزی محاسباتی در این
زمینه انجام داده که امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره برنامه یکسانسازی
نرخ ارز گفت :یکسانس��ازی یکی از برنامههای جدی
است ولی پیشنیاز آن ارتباطات بینالمللی نظام بانکی
است و تا زمانی که این ارتباطات مهیا نشده باید همین
وضعیت فعلی را دنبال کنیم .سیف ضمن اشاره به اینکه
بازار طی چند ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده
و دلیل نوسان روزهای اخیر تحلیلهای غلط از برخی
اخبار بوده است ،افزود :همه میدانستند که نرخ بودجه
افزایش مییابد بنابراین تحلیلهایی دال بر اینکه افزایش
قیمت رسمی دالر در بودجه بازار آزاد را تحریک کرده
چندان کاربردی نیس��ت .وی در ادامه درباره نرخ دالر
برای بودجه  94گفت :این نرخ بر مبنای محاس��باتی
پیشنهاد ش��ده که یک بخش به صادرات نفت مربوط
میشود؛ بودجه ما عمال به ریال است و مبانی محاسباتی
فقط در همان ابتدا از دالر اس��تفاده میکند .رئیسکل
بانک مرکزی در ارتباط با برنامه دولت برای شناس��ایی
دهکه��ای درآمدی و اس��تفاده از اطالع��ات بانکی،
اظهار داش��ت :بانک مرکزی با این کار موافق نیست و
شخص رئیسجمهور هم این نظر را ندارد .به هیچوجه
این ذهنیت وجود ندارد که در آینده احتمال اس��تفاده
از اطالعاتی بانکی برای شناس��ایی دهکهای درآمدی
هدفمندی یارانه وجود دارد .وی ادامه داد :البته درباره
مالیات بهخاطر قوانین موجود میتوان از سیستم بانکی
کم��ک گرفت و میت��وان از سیس��تمهای مالیاتی در
اینباره کمک گرفت.

عكس :وطنامروز

ت��راز بازرگان��ی خارجی کش��ورمان بدون
احتس��اب صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی
در  10ماهه س��ال  2014میالدی ،کسری 18
میلیارد و  437میلی��ون دالری را تجربه کرده
است .به گزارش ایسنا ،در  10ماهه سال 2014
می�لادی  66میلیون و  365هزار تن کاال بدون
احتساب میعانات گازی و نفت خام به ارزش 27
میلیارد و  941میلیون دالر از کشور صادر شده
اس��ت که نسبت به مدت مشابه در سال 2013
بیش از  7درصد افزایش داش��ته است .براساس
این گزارش در  10ماهه س��ال  2013میالدی
 64میلیون و  813هزار تن کاال از کشور صادر
ش��ده بود ک��ه ارزش آن برابر  26میلیارد و 48
میلیون دالر بود .همچنین در  10ماهه 2014
می�لادی  34میلیون و  243ه��زار تن کاال به
ارزش  46میلی��ارد و  378میلی��ون دالر ارزش
واردات ایران بوده است که به این ترتیب واردات
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی
 24درصد رشد داشته است .به این ترتیب تراز
بازرگان��ی ایران در مدت مذک��ور برابر با منفی
 18میلی��ارد و  437میلیون دالر میش��ود که
این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته میالدی،
 11میلی��ارد و  340میلیون دالر بوده اس��ت.
بنابر اع�لام گمرک ارزش واردات در این مدت،
 62/4درص��د از ارزش کل مب��ادالت خارج��ی
کشور را تش��کیل داده که این نسبت در مدت
مشابه س��ال گذشته 58/94 ،درصد بوده است.
افزایش س��هم واردات از تجارت خارجی ایران
در حالی ص��ورت گرفته که اخیرا گمرک ایران
خبر از نزدیک ش��دن آم��ار واردات و صادرات
به یکدیگ��ر و افزای��ش آهنگ رش��د صادرات
غیرنفت��ی ایران در مقابل آهنگ رش��د واردات
داده بود.

وطن امروز

جاری اقدامات زیادی برای تحقق
بودجه سال  93انجام داده است.
وی در ادام��ه گفت :برای س��ال
آینده پیشبینی شده درآمدهای
گمرکی به 130هزار میلیارد ریال
افزایش یابد .به گزارش تسنیم،
پیش از این علی عسکری ،رئیس کل سازمان مالیاتی
گفته بود :فکر میکنم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال
 94بین  72تا  73هزار میلیارد تومان باش��د البته این
پیشبینی درآمدهای سازمان مالیاتی است.

ش��ده که تبصرههای قانون بودجه مطالبات غیرجاری
را تقس��یط میکرد و در این حال��ت از معوق به جاری
میرفت و بعد از سررسید قسط به مطالبات غیرجاری
برمیگشت .بهخاطر همین میگفتند رقم بیشتر از 88
هزار میلیارد تومان اس��ت .واقعیت این است که نظام
بانکی ما به دالیل مختلف حجم مطالبات غیرجاریاش
خیلی باالست که عاملش باید تحلیل شود که چیست.
رئیسکل بانک مرکزی گفت :کمیتههایی توسط ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی اکنون شکل گرفته است که
دانهدانه پروندههای درشت نظام بانکی در آنجا بررسی
جدولكلمات متقاطع 1483

افقی
 -1آش آرد– برجسته ،ورآمده – مانند و شبیه
 -2قلهای در شمال ایران – آپاندیس– لیف خرما
 -3گیج و حیران– ستوربان– از دست دادن تعادل روانی
 -4بشقاب کوچک – پیرو
 -5افسردگی یا غمگینی– باخت شطرنج– یاور چوپان
 -6ستون بدن– واژه بزرگ است خداوند– نرمی ،سستی
 -7دور دهان– دریای تازی– جاودانگی – سستو زبون
 -8برتری– نیستی– نخستوزیر عراق
 -9صفت دست شکسته – از عناصر اربعه – سقف دهان–

کوی و محله
 -10میوه مربایی– تاراج کردن– سنگریزه
 -11رود فرانسوی– کامل و کافی– پلید ،آلوده
 -12ابزارها– رهبر نخس��تین قیام بردگان سیاهپوس��ت
آمریکا که در  1831اعدام شد
 -13دس��تورات– دو چ��وب بلن��د دارای ج��ای پا برای
ایس��تادن که بازیگران سیرک به رویشان میایستند و به
کمک آنها راه میروند– برادری
 -14موسس– خوشایند ،لذتبخش– نگار و دلبر
 -15جیب و گریبان – ماهی کوچک خوراکی از راس��ته
شوکماهیان – باز نیست.
حل جدول شماره 1482

عمودی

 -1دریچ��ه اطمین��ان – اثری از رخش��ان
بنیاعتم��اد و ب��ازی انتظام��ی و فاطم��ه
معتمدآریا
 -2واژهای برای فراخواندن– عسل– یقین
و راست
 -3از پرندگان کوچک– ابر– آشیانه مرغ
 -4اثر پا– صندوقچه– زائو ترسان– از انواع
معماری تاریخی اروپا
 -5پایینترین– جناح چپ لشکر
 -6پایان– تنگه ،آبراه– پسوند دیوانگی
 -7از آثار تاریخی و دیدنی ش��هر تبریز–
رنگ– کوچک و ظریف
جدول سودوكو 1483
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 -8آبکش��یده– سرمای سختی که عبور و
مرور مختل شود – مرغابی کاکلدار
 -9امتیاز– خواجه و سرور– مرکز استرالیا
 -10می��وه دو حرف��ی– درس مه��م
دبستانیها– سراپا،تمامی
 -11سبقت گیرنده– در آغاز
 -12عل��ت اصلی تصادف��ات– نت چهارم
موسیقی– قصد– سست و بیحس
 -13برای– مسافر– کشاورزی
 -14براب��ر– دارای پیگی��ری و کوش��ش
بسیار– زبده و برگزیده
 -15نویسنده روس کتاب خداحافظی گری
کوپر– نگرشها.
حل جدول شماره 1482

ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3356

8

یورو

4163

13

پوند

5255

5

یکصد ین ژاپن

2900

-

ريالعربستان

910

-

يوان چين

585

-

ليرتركيه

1530

-8

درهم امارات

919

1

قیمت(تومان)

تغییر

955500

6500

956000

7000

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

تاالر شیشه ای

480000

2000

267000

-1000

172000

-

97904

704

( 1194دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

65/63

-

69/07

-

66/27

-

شاخص

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

71170

-0/76

شاخص  30شركتبرتر

3214/7

-0/65

شاخص بازار اول

52481/1

-0/61

شاخص بازار دوم

139631/9

-1/11

شاخصصنعت

59720/4

-0/74

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ح .سرمایهگذاری صنعت و معدن

455

7/31

کشاورزی و دامپروری مگسال

32744

4

ایرانترانسفو

6117

4

کابل البرز

2502

3/99

سرما آفرین

3268

3/91

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ح .گلوکوزان

33385

-6/62

ح .سرمایهگذاری نیرو

377

-5/75

ح .ایران یاساتایرورابر

2897

-5/02

ح .بیمه پارسیان

956

-4/21

تأمین ماسه و ریختهگری

7059

-4

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

-

-

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

17958/79

58/69

3607/25

33/78

5313/6

-31/8

