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كالم نور
در میان ما اهل بیت در هر نسلی
مردمان عادلی هستند که دین را از
تحریف افراطیها و ادعای باطلگرایان
و تأویل بیمورد جاهالن میپیرایند.
امام صادق

(ع)

تقویم امروز
■■پناهندگ�ي «محمدعلي ش�اه» قاجار به
س�فارت روسیه در پي تصرف تهران توسط
مشروطهطلبان1288-ش
■■استعفاي دكتر «مصدق» از نخستوزيري
و انتخاب «قوامالسلطنه» به اين مقام توسط
شاه 1331 -ش
■■وفات «ابنخزيمه» محدث و فقيه 311 -ق
■■قتلع�ام خانواده س�لطنتي روس�یه در
هنگامه انقالب بزرگ روسيه1918 -م
■■انفجار آزمايشي نخستین بمب هستهاي
جه�ان در صحراي «آالماگ�وردو»ی آمريكا
1945-م

اخبار

افت  ۸۴۴واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
س��رمایه  ۸۴۴واحد افت کرد .به گزارش تسنیم،
در جری��ان دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه
تعداد  868میلیون س��هم و حقتق��دم بهارزش
176میلی��ارد توم��ان در  62ه��زار نوبت مورد
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 844
واحدی در ارتفاع 108هزار و  72واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام به
نام نمادهای معامالتی توس��عه معادن و فلزات،
صنایع پتروشیمی خلیجفارس و معدنی و صنعتی
چادرمل��و ش��د و در مقابل نماده��ای معامالتی
پتروش��یمی پارس ،پاالیش نف��ت بندرعباس و
سایپا با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس
شدند .شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم دیروز
دور منفی را پش��ت سر گذاش��تند بهطوری که
ش��اخص قیمت (وزنی ـ ارزشی) 253واحد ،کل
(ه��موزن) 35واحد ،قیمت (ه��موزن) 25واحد،
ی بازار اول و
آزاد شناور 1054واحد و شاخصها 
دوم ب��ه ترتیب  777و  936واحد افت کردند .بر
اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم
با معامله  200میلیون ورقه بهارزش  210میلیارد
تومان در  55هزار نوبت ،آیفکس  5/4واحد افت
کرد و در ارتفاع 1219واحد قرار گرفت.

راهاندازی بورس بینالملل
در مناطق آزاد

مش��اور رئیسجمهوری راهان��دازی «بورس
بینالمل��ل» در مناط��ق آزاد را در راس��تای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم
انقالب و با هدف توس��عه اقتصادی کشور عنوان
کرد .به گزارش تسنیم ،مرتضی بانک در نشست
هیات موس��س بورس بینالملل در مناطق آزاد
با اش��اره به ض��رورت اس��تفاده از منابع پایدارتر
برای تضمین فعالیته��ای اقتصادی در مناطق
آزاد ،اظه��ار کرد :تاکید دولت بر این اس��ت که
فعالی��ت مناط��ق آزاد تجاری ـ صنعت��ی برای
حیات اقتصادی کش��ور ضروری اس��ت .مناطق
آزاد میتوانن��د الگوهای جدیدی در فعالیتهای
اقتصادی کش��ور خلق کنن��د و فرصت تعمیم
نتایج این الگوها به کل کشور از مناطق آزاد مورد
انتظار است .وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت
بورس بینالملل در مناطق آزاد به منظور تامین
مالی ارزی از محل منابع خارجی در دس��تور کار
ق��رار دارد ،تصریح کرد :این ماموریت بر اس��اس
سیاس��تهای اقتص��اد مقاومت��ی ابالغی رهبر
معظم انقالب و با مش��ارکت و همکاری سازمان
سرمایهگذاری خارجی ،صندوق توسعه ملی ،بانک
مرکزی ،س��ازمان بورس ،وزارت امور اقتصادی و
دارای��ی ،فعاالن اقتصادی کش��ور و صاحبنظران
این حوزه صورت میپذیرد .وی با یادآوری اینکه
آییننامه بورس بینالملل در مناطق آزاد کشور در
شورایعالی بورس تصویب شده که پس از تصویب
نهایی در شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اجرا خواهد شد ،افزود :بورس بینالملل در مناطق
آزاد سکوی پرتاب اقتصاد به سوی موفقیتهای
بیشتر است و مناطق آزاد کشور به ابزارهای نوین
کسب و کار مانند مراکز پولی و مالی ،بازار سرمایه
و بورس بینالملل مجهز میشوند.

گزارش

ت با قیمت  30تا  50هزار تومان خرید و فروش میشود
کارتهای سوخ 

رونق قاچاق بنزین در استانهای مرزی

گ�روه اقتص�ادی :کارت س��وخت در حال حاضر
عم�لا مورد اس��تفاده ق��رار نمیگی��رد اما برخی
از جایگاه��داران آن را ب��ا قیمت  30ت��ا  50هزار
توم��ان خریداری کرده و اقدام به قاچاق س��وخت
ب��ه مناطق م��رزی میکنن��د .اس��تفاده از کارت
سوخت و سهمیهبندی بنزین به دلیل جلوگیری
از رش��د فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید
خ��ورد و در دولت یازدهم ب��ا اما و اگرهایی همراه
ش��د به طوری که بیژن زنگنه ،وزیر نفت چندین
نوبت از ابقا یا حذف کارت س��وخت س��خن گفت
و در نهایت هم عنوان کرد کارت سوخت ابقا شده
اما س��همیهبندی صورت نمیگیرد .در هر صورت
با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت
سوخت باید کارت سوخت داشت ،حال این کارت
سوخت میتواند از جایگاهدار اخذ شود یا از کارت
شخصی برای سوختگیری استفاده شود اما بیشتر
مصرفکنندگان بنزین س��عی میکنن��د از کارت
سوخت جایگاهدار برای سوختگیری بهره ببرند
که علل مختلفی را میتوان برای این کار بیان کرد،
مثال حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت
یا نداشتن کارت سوخت و ...اما با این شرایط اخیرا
با پدیدهای به نام «خرید و فروش کارت سوخت»
مواجه ش��دهایم ،اقدامی که شاید در نگاه اول کار
بیهودهای باشد ،چون کارت
س��وخت برای م��ردم تقریبا
هی��چ خاصیت��ی ن��دارد اما
برخی جایگاهداران سوخت
ب��رای خرید کارت س��وخت
مردم حاضرن��د مبالغی بین
 30تا  50هزار تومان هزینه کنند! البته این مبالغ
برای کارت س��وخت بنزین است که سهمیهبندی
نمیش��ود .کارت س��وخت گازوئیل ه��م خرید و
فروش میش��ود و در خأل نظارتی برای بازار خود
ضوابطی را نیز تعیین کردهاند که فرد فروش��نده
باید سفتهای را به جایگاهدار بدهد تا ضمانتی باشد
که فروشنده ،کارت سوخت گازوئیل خود را باطل
نکند و در بعضی موارد مشاهده شده کارت سوخت
گازوئیل اجاره هم داده میش��ود .سوال اینجاست
که این کارتهای س��وخت چه کارب��ردی دارند و
جایگاه��داران با این کارتهای س��وخت چه کار
میکنند؟ در پاس��خ به این سوال باید گفت ،آنها
با خرید کارتهای سوخت در واقع داللی میکنند
و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار میدهند
و از آنج��ا ک��ه پایش فعالیت جایگاهها بر اس��اس
مانیتورینگ است و میزان کارتهای وارد شده به
دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد ،لذا قاچاقچیان
برای قاچاق نیازمند کارت س��وخت به تعداد زیاد
هس��تند تا بتوانند سوخت بیش��تری را دریافت و
سپس قاچاق کنند و در این خأل نظارتی چرخهای
ش��کل میگیرد که در نهایت به قاچاق س��وخت
میانجامد .چرخهای که موجب به وجود آمدن بازار
هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ
است .جالب اینجاست که کارتهای سوختی که
به فروش میرسد ،توسط دالالن به مناطق مرزی
کش��ور برده شده و در آنجا با قیمتهای گزاف در
اختیار قاچاقچیان سوخت قرار میگیرد .باید گفت
از زمانی که سهمیهبندی سوخت حذف شد ،روند
قاچاق س��وخت که پیش از آن روندی کاهش��ی
داشت صعودی شد .سیدمحمدرضا موسویخواه،
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران معتقد اس��ت در حال حاضر در کشور حدود
 3هزار و  600جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا

دوشنبه  25تیر 1397
آب

تیم اقتصادی دولت گام مثبتی در بخش آب و برق برنداشته است

اتالف 30درصدی آب در لولهکشیهای فرسوده
دبیر کل فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران
با اشاره به اینکه عدم سرمایهگذاری در صنعت آب
و برق عامل اصلی رکود این صنعت است ،گفت :تا
ی که اقتصاد انرژیمحور در کشور سامان نگیرد
زمان 
این صنع��ت از رکود خارج نمیش��ود .حمیدرضا
صالحی در گفتوگو با ایسکانیوز ،گفت :عمیقشدن
رکود صنعت برق بهدلیل کاهش درآمدهای دولت
و وزارت نیرو است؛ بنابراین چون رکود عمومی در
اقتصاد کشور ادامهدار شده است این رکود به بخش
صنعت برق نیز کش��یده خواهد شد .وی افزود :با
توجه ب��ه پیشبینیهای ص��ورت گرفته احتمال
خاموشی در سال آینده قطعی است اما اینکه تهران
هم دچار خاموش��ی شود باید دید وزارتنیرو چه
تدابیری در این زمینه میاندیش��د .صالحی گفت:
اگ��ر وضعیت میزان بارشها در کش��ور به همین
منوال ادامه پیدا کند ،وضعیت منابع آبی در کشور
قرمز میشود ،در چنین شرایطی باید به فکر راهکار
عملی و واکنش س��ریعی بود که بتوان کشور را از
بحران کمآبی که به س��رعت در حال وقوع اس��ت
نجات داد .او با اشاره به اینکه نمیتوان گفت بخش
آب متولی خاصی ندارد ،اظهار کرد :مسأله مهم این
اس��ت که آب و صیانت از منابع آبی تا به امروز به
ضعف مدیریت و نبود اس��تراتژی جامع با مشکل
روبهرو بوده اس��ت .همچنین به مسأله اقتصاد آب
هم بخوبی توجه نش��ده است .صالحی افزود :پرت
و تلفات آب در لولههای فرس��وده حدود  25تا 30

سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:

تخلفاتی از سوی آنها صورت میگیرد .وی با اشاره
به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاههای سوخت
گفت :نظارت بر این حجم وسیع کار سادهای نیست
و اساسا اینکه ما برای همه جایگاهها یک ناظر قرار
دهیم ،امکانپذیر نیس��ت از این رو ش��اهد برخی
تخلفات هس��تیم .مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران تاکید کرد :برای مقابله و
جلوگیری از تخلفات اینچنینی و قاچاق سوخت
میتوان سهمیه جایگاههای سوخت را کاهش داد
و نظارتها را بیش��تر کرد اما نظارت بر این تعداد
کار سختی است .همچنین مصطفی نخعی ،مدیر
شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار از
س��رازیر شدن کارتهای س��وخت مهاجر به این
منطقه خبر داده و گفته است :کارتهای سوخت
مهاج��ر به صورت بیروی��ه وارد منطقه چابهار و
اس��تان سیستان و بلوچس��تان میشود که روند
مدیریت و کنترل مص��رف فرآوردههای نفتی در
استان را با مشکل روبهرو میکند .وی با اشاره به
برگزاری جلسه کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز که با حضور
مسؤوالن در زاهدان برگزار شد ،گفت :باید با اعمال
کنترل و نظارت بیش��تر ،مانع از ورود کارتهای
سوخت مهاجر به اس��تان شویم .این اقدام گامی
مهم برای حفظ سرمایههای
عظیم ملی است .به گزارش
فارس ،مدیر ش��رکت پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی منطقه
چابه��ار ب��ا تاکید ب��ر لزوم
ساماندهی س��همیهبگیران
محلی ،تصریح کرد :اقدامهای س��ازندهای در این
زمینه انجام شده اما الزم است همه دستگاههای
متولی برای س��اماندهی و کنترل سهمیهبگیران
محلی با یکدیگر همکاری کنند.
■■ضرورت برخورد با سوءاستفادهکنندگان

س�لام امینی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس
در گفتوگ��و با «وطن امروز» درباره رونق گرفتن
قاچاق بنزین با خرید و فروش کارت سوخت گفت:
طرح کارت س��وخت از ابتدا با هدف جلوگیری از
قاچاق بنزین اجرا ش��د و با عملیاتی ش��دن این
طرح ،قاچاق بنزین نیز به صفر نزدیک شد اما در
حال حاضر با توجه به نزدیک شدن قیمت بنزین
آزاد به قیمت بنزین سهمیهای در عمل استفاده از
این کارتها بندرت مشاهده میشود .وی با بیان
ت حذف ش��ود اما
اینکه قرار بود که کارت س��وخ 
کمیس��یون انرژی مجلس با آن مخالفت و اعالم
کرد این طرح همچنان باید باشد ،افزود :از آنجایی
که این احتمال وجود دارد که محدودیتهایی در
بخش انرژی کشور ایجاد شود ،تصمیم بر این شد
ت از دور فعالیت خارج نشود و در
تا کارت س��وخ 
صورت بینیازی کشور به واردات سوخت و اشباع
تولید بنزین در داخل ،تصمیمات جدیدی در این
زمینه اتخاذ شود .امینی اضافه کرد :به هر صورت
جوانب کار در بحث حذف یا حفظ کارت سوخت
باید س��نجیده شود و نهادهای نظارتی در صورت
سوءاستفاده از کارتهای سوخت (خرید و فروش)
ضمن نظارت دقیق با متخلفان برخورد کنند .وی
افزود :اس��تفاده از بنزین با کارت «سوخت مادر»
فعال در جایگاههای سوخت ادامه مییابد و استفاده
از آن بالمانع است اما باید به این نکته توجه داشت
که حذف نشدن کارت سوخت به معنای آن است
ت سوخت
که در صورت سهمیهبندی بنزین ،کار 
دوباره احیا میشود.

آبوهوا

درصد است بنابراین برای بهبود این وضعیت باید
نظام رگوالتوری آب ایجاد شود ،چرا که این موضوع
یکی از شعارها و برنامههای وزیر نیرو بود تا جایی که
در مجلس اعالم شد ولی به نتیجه نرسید .او ادامه
داد :وزارت نی��رو میتواند به عنوان دبیرخانه آب و
متولی این موضوع همه نهادهای ذیربط از جمله
جهاد کش��اورزی و محیطزیست را دور هم جمع
کند و به عنوان متولی آب رگوالتوری آب را انجام
دهد و نگذارد منابع آب در کشور با مشکل مواجه
شود .وی افزود :در موضوع حفظ منابع آبی کشور
دیگر در شرایط آزمون و خطا نیستیم ،بنابراین باید
گامهای مثبتی در جهت رسیدن با اهداف خود در
زمینه تامین و مدیریت آب برداریم .صالحی تصریح
کرد :اگر در حوزه آب دچار چالش جدی ش��ویم و
سفرههای زیرزمینی از دست برود دیگر حتی اگر
آبخیزداری و آبخوانداری هم کنیم به دلیل اینکه
فضای ذخیره آبی از بین رفته اس��ت ،نمیتوانیم
منابع آبی کشور را به حالت اول برگردانیم .صالحی
درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم اظهار
داشت :تیم اقتصادی دولت نگاه درستی به اقتصاد
کالن نداشته و این امر سبب شده است که از نظر
زیرس��اختهای کالن اقتصادی دچار آسیبهای
زیادی ش��ویم ،چرا که هماکنون آسیبها خود را
در حوزههای مختلف نشان میدهند .او تاکید کرد:
اگر دولت به ظرفیت موجود کش��ور توجه میکرد
االن در حوزه مدیریت آب و برق مشکلی نداشتیم.

حقوق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

 11مدیر دولتی پاداش نجومی گرفتند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه برخی حقوقهای بسیار باال
و پاداشهای پایان خدمت نجومی در پی خألهای
قانونی پرداخت ش��ده است ،گفت 11 :نفر از این
افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را
دریافت کردهاند و دوباره در س��ال  ۹۷اعاده به کار
شدهاند .به گزارش تسنیم ،محمد حسینی با اشاره
به پاداشهای یک میلیارد تومانی پایان کار برخی
مدیران دولتی گفت« :مجلس برای این ارقام سقف
تعیین کرد تا از پرداخ��ت رقمهای باال خودداری
شود ،بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی
دادند تا ب��ا قوانین قبلی پاداش خ��ود را دریافت
کنند» .وی ادامه داد« :بس��یاری دوس��تان اعالم
کردن��د با این کار باعث خ��روج نخبگان از دولت
میشوید ،بنابراین ما عملکردها را از دستگاههای
نظارتی درخواست کردیم و بر اساس این گزارش
ش��اهد بودیم هیچ پرداختی خالف قانون صورت
نگرفته اس��ت ».حس��ینی در توضیح این مطلب
اف��زود« :حتی آن فردی که ی��ک میلیارد تومان
پاداش پایان خدمت دریافت کرده ،حقوق بس��یار
باالیی داش��ته که وقتی ضرب در  30ماه ش��ده،
پاداش��ی معادل  30ماه دریافت کرده است» .وی

با ابراز تاسف از اینکه برخی حقوقهای بسیار باال
و پاداشهای پایان خدمت نجومی در پی خألهای
قانونی پرداخت ش��ده است ،ادامه داد 11« :نفر از
این افراد درخواس��ت بازنشس��تگی داده و رئیس
دستگاهها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش
خود را بر اس��اس قانون دریافت کردهاند و جالب
اینجاس��ت که دوباره در س��ال  97اع��اده به کار
ش��دهاند ».حسینی در ادامه با اعالم اینکه چنین
اقدامی در دستگاههای اجرایی خالف قانون نبوده
و بر اس��اس خألهای قانونی صورت گرفته است،
گف��ت« :هماینک باید طرح��ی را پیگیری کنیم
که در مجلس تصویب شود تا دیگر شاهد چنین
اقداماتی نباشیم ».این نماینده مجلس تصریح کرد:
«این افراد هم حقوق بازنشستگی میگیرند و هم
حقوق جدید خود را! البته از طریق کمیسیون به
دس��تگاههای نظارتی اعالم کردهایم گزارشهای
خود را تا پایان ش��هریور ب��ه مجلس ارائه دهند».
حس��ینی اضافه ک��رد« :طبق آییننام��ه داخلی
میتوانیم دو حکم را برای این افراد اجرا کنیم تا به
عنوان جرم یا تقاضای رسیدگی ،به محاکم قضایی
ارسال کنیم یا این پرونده را به کمیسیون اصل 90
یا دیوان محاسبات ارسال کنیم».

«بقای خروجپذیر» در مقابل «خروج بازگشتپذیر»
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
 -2تکیه به ظرفیتهای داخلی
و حل مشکالت داخلی تضمینکننده قدرت چانهزنی
در بیرون است.
 -3هرق��در دولت خود را مش��تاقتر به حفظ برجام
نشان دهد ،احتمال نابودی کامل آن و هزینه آن برای
ما بیشتر خواهد شد.
 -4طرف اصلی ایران در حفظ برجام که ظرفیتهای
اقتصادی قابل ارائه و اتکا دارد چین ،س��پس روسیه
و کشورهای همسایه ایران هستند .اروپا در انتها قرار
دارد.
 -5ایران یکی از مهمترین مس��یرهای راهبرد «یک
کمربند ،یک جاده» چین اس��ت؛ راهبردی که اصل
اساس��ی سیاستهای سیاس��ی ـ اقتصادی چین در
آینده را شکل میدهد.
 -6اروپا قصد دارد ارائه بسته اصلی خود را تا آبانماه
به تاخیر اندازد با این تصور که تا آن زمان زهر بازگشت
تحریمها اثر خود را گذاش��ته و ای��ران به گزینههای
حداقلی تن خواهد داد .نباید این وقتکشی اروپاییها
را پذیرفت و باید هرچه زودتر تکلیف بسته پیشنهادی
آنها همراه با جزئیات روشن شود.
 -7جدا از بحث اثرگذاری تحریمها ،اروپا به استراتژی
تغییر رژیم ایران از سوی کاخ سفید دلخوش کرده و
به شدت گرفتن آشوبها و اعتراضات داخلی در ایران
امید بس��تهاست .بهزعم خودش��ان آنها با یک ایران
متزل��زل از درون خیلی راحتتر مذاکره کرده ،امتیاز
بیشتری گرفته و امتیازات کمتری خواهند داد.
 -8ابزار تحریم یکجانبه آمریکا برای همیش��ه موثر
نخواهد بود .چین ،روس��یه و اروپا با درک جدیدی از
تهدید تحریم آمریکا در راستای تضعیف این ابزار شروع
به برداشتن گامهایی کردهاند .وزیر اقتصاد فرانسه اخیرا ً
گفته است شاید اروپا هم نیازمند مرکزی مشابه دفتر
کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا باش��د تا
سیستم متمرکزی در این اتحادیه مساله تحریمها را
دنبال کند ،نه هر کشور به طور جداگانه.

 -9ایران باید «آس��تانه تحمل» خ��ود را برای طرف
اروپایی و آمریکا مش��خص کند .به این معنا که اگر
وضعیت بهره اقتصادی ایران از برجام از مرحلهای بدتر
شود ،برای دولت روحانی توجیه پایبندی به برجام از
لحاظ هزینه /فایده سیاسی و روانی تقریباً غیرممکن
خواهد بود.
 -10آمادگی و تهیه زیرساخت الزم جهت غنیسازی
تا حد  190هزار سو ،تست تعدادی از سانتریفیوژهای
پیش��رفته با گاز هگزافلورای��د اورانیوم ،تعمیق طرح
تحقیق و توس��عه پیش��رانهای هس��تهای و از همه
جدیدتر پیشنهاد خرید نیروگاههای هستهای شناور از
روسیه از مهمترین راهکارهای صلحآمیز ایران در پاسخ
به خروج ترامپ است.
■■راهبرد «بقای خروجپذیر»

یکی از راهگش��اترین تصمیمات ایران برگرفته
از تعامل دولت و مجلس ش��ورای اسالمی است به
این صورت که همان رفتاری را که آمریکاییها در
زمان حضور ظاهریش��ان در برجام داشتند با آنها
انج��ام دهیم .بر اس��اس این طرح ،ای��ران «خروج
بازگشتپذیر» نخواهد داشت و به جای آن راهبرد
«بقای خروجپذیر» را اتخاذ میکند .به موجب این
طرح پیشنهادی ،مجلس شورای اسالمی دولت را
مکلف میکن��د در بازههای زمانی  180روزه نحوه
اجرا و عمل به تعهدات برجامی و بسته پیشنهادی،
توس��ط تئوریکای اروپایی را بررس��ی و به مجلس
ش��ورای اس�لامی گزارش دهد .مجلس ش��ورای
اسالمی نیز با بررسی گزارش دولت بقای ایران در
برجام را تایید یا لغو خواهد کرد.
ب��ا تحق��ق این راهکار پاس��خ ایران ب��ه ماندن یا
نماندن در برجام یک پاس��خ دفعی و قطعی نبوده و
به تناسب عملکرد طرف اروپایی و حفظ منافع ملی،
ایران میتواند بر اساس تعامل دولت و مجلس از برجام
خروج کرده و به این ترتیب از بنبست برجامی رهایی
یابد ،ضمن آنکه از تبعات ایرانهراس��ی و فشار روانی
«خروج بازگشتپذیر» در امان خواهد بود.
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بازار
ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4318

-9

یورو

9492

166

پوند

10755

188

درهم امارات

2212

39

ین ژاپن

723

12

ریالعربستان

2166

37

یوآن چین

1214

21

لیرترکیه

1673

29

دینار کویت

26895

470

دینار عراق

6/7

0/1

دالر کانادا

6178

108

روبل روسیه

129

2

روپیه هند

118

2

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

2700000

20000

طرح جدید

2850000

-9500

نیم سکه

1385000

30000

ربع سکه

710000

10000

سکه گرمي

410000

5000

هر مثقال طال

1027000

4500

یک گرم طالی  18عیار

237100

10400

یک گرم طالی  24عیار

316130

1390

هر اونس طال

1241/61دالر

-

هر اونس نقره

15/84دالر

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

70/56

-

برنت درياي شمال

74/86

-

اوپک

72/15

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

108072/3

-0/78

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5162/4

-1/43

شاخص  50شركتبرتر

4593/5

-1/19

شاخص بازار اول

78348/3

-0/98

شاخص بازار دوم

221298/4

-0/42

شاخصصنعت

97724/9

-0/85

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .به پرداخت ملت

6611

ح .فرآوردههاينسوز آذر

241

136/27

ح .فنرسازيخاور

1037

9/97

ح .سيمان كردستان

30

7/14

پتروشيميپارس

26460

5

3342

5

ت ترمز ايران
لن 
موتورسازانتراكتورسازيايران

5371

توليديگرانيتبهسرام
كارخانجات توليدي شهيد قندي

بيشترينكاهش

561/1

4/92

1861

4/9

2349

4/82

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .باما

3016

توسعهمعادنو فلزات

2053

-19/08
-10/78

ح .فوالد خراسان

4026

-8/46

فوالد كاوه جنوب كيش

2762

-6/78

ي پارس
دود ه صنعت 

6262

-4/99

ت فوالدي
نورد و قطعا 

7931

ي فارابي
داروساز 

-4/87

2437

-4/73

3049

-4/45

1591

-4/27

پارسالكتريك
سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25019

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22597

-

بورسشانگهای

2831

-

بورساسترالیا

6351/9

-

