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كالم نور
هر گاه خدا خیر بندهای را بخواهد ،به او
میانه روی و حسن تدبیر الهام فرماید و از
سوءتدبیر و اسراف به دورش دارد.
امام علی

(ع)

یادداشت امروز

تاریخ درباره این سالها
چه خواهد گفت؟

ادامه از صفحه اول

بیایید کمی هم به دولت بپردازیم و به یاد
بیاوریم که ما به مدد سلبریتیها و شبکههای
اجتماعی تحت سیطره یک باند خاص ،دولتی
را انتخ��اب کردهایم که هنوز چند ماه از روی
کار آمدنش نگذش��ته ،پشیمان شدهایم .حال
آنکه آدم عاقل ،دولت را برای  4سال انتخاب
میکن��د ،نه  4ماه! طنز بیش��تر ماجرا در آن
است که س��لبریتیها به عنوان پیشقراوالن
حامل هیجان و سطحینگری در شبکههای
اجتماع��ی ،خود زودتر از پیروان س��طحی و
کممطالعهشان پشیمان شدهاند! تکاندهندهتر
اینکه آنان که افسار این هیجانات سطحی در
دستش��ان بوده و عامل اصلی فریفتن مردم
بودهان��د ،ح��ال در موضع طلبکار ایس��تاده،
مجددا قص��د فریب افکار عموم��ی کردهاند.
مثال عبداهلل ناصری ،مش��اور سیاسی محمد
خاتمی اخیرا و ب��رای بار دوم ،از واقعیت تلخ
و تکاندهنده ش��روع به کار حسن روحانی از
س��اعت  10صبح در این اوضاع شلمشوربای
اقتصادی خبر داده ،خود را در جایگاه مدعی
نشانده است!
خالص��ه! ما ب��ه مدد هیجانات س��طحی
و بیمطالع��ه خود ،چند س��الی هس��ت که
دس��تهجمعی در حال اجرا و تماش��ای یک
سیرک سیاسی در عرصههای مختلف کشور
هستیم .محمود صادقی ،نماینده اصالحطلب
مجلس را ش��اید بتوان یک��ی از برازندهترین
نمادهای وضعیت سطحی و مبتذل سیاست
امروز ایران دانس��ت؛ نماین��دهای که فعالیت
اصلیاش در همین شبکههای اجتماعی است
و درس��ت مانند کودکان ش��رور و تخس ،هر
چند وقت یکبار توئیت��ی میزند که پس از
اندک��ی مجبور ب��ه عذرخواهی باب��ت دروغ
بودن آن میش��ود .این اما تمام ماجرا نیست.
صادقی آنقدر پتانس��یل دارد که مسالهای را
که قبال چند بار بابت آن عذرخواهی کرده نیز
ب��رای جلب توجه ،مجددا توئیت کند .چنین
پدیدهای واقعا نوبر اس��ت و ما خوش��بختانه
یا متاس��فانه او را نه در می��دان ترهبار ،که در
مجلس قانونگذاریمان راه دادهایم .ش��ورای
نگهبان طبیعتا باید نس��بت ب��ه قرارگرفتن
مج��دد چنی��ن نوابغ��ی(!) در راس ه��رم
قانونگذاری برای این خاک مقدس تجدیدنظر
کند.
نماین��دهای که نهتنه��ا کتابهای مدنظر
دوستش ،عباس عبدی را تهیه نکرده ،نخوانده و
آزمون نداده است ،بلکه بیشتر وقت و زندگیاش
درگیر هیجانات توئیتری است ،حتما نخواهد
دانس��ت هنگام تکرار ک��ردن دروغی که قبال
مکرر بابت آن عذرخواهی ک��رده ،باید از خود
و پیش��گاه ملت برای قرق��ره کردن حرفهای
بیبیسی درباره قوهقضائیه ،سپاه و ....شرم کند.
این البته یک س��وی ماجراست و سوی دیگر
میتواند این باشد که س��وژه مدنظر پیرو رمز
«اکنون س��اعت دقیقا  12نیمهش��ب است»
باش��د .با این ح��ال ،در هر دو ص��ورت ،فرقی
در اص��ل و نتیجه نمایندگی چ��ون اویی برای
ملت ایران حاصل نخواهد ش��د .من اما ش��ک
ندارم تاریخ بعدها هرگز به این مقطع از حیات
سیاسی ما افتخار نخواهد کرد؛ مقطعی آنقدر
س��طحی و مبتذل ک��ه در آن «هزارپا» با آن
همه شوخی جنسی پرفروشترین فیلم است
و ریاستجمهوریاش را حسن روحانی بر عهده
دارد و وزیرش عباس آخوندی اس��ت و طبیعتا
در این مس��یر نباید نمایندهای بهتر از محمود
صادقی را در خود جای دهد که جمع سطحی
و مبتذل را تکمیل کند.
بیایید محض وطن هم که شده ،با کتابها
آشتی کنیم و اینقدر راحت گول نخوریم و به
یاد بیاوریم که پیش از هر چیز ،از ماست که
بر ماست!

گزارش

چهارشنبه  17مرداد 1397
رکود

تصویب قانون جدید چک برای تحدید عملیات بانکی بدهکاران

در پی افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم

حسابهای  بانکیصاحبانچکبیمحلمسدودمیشود
گروه اقتصادی :نمایندگان مجلس مصوب کردند
تم��ام حس��ابها و کارته��ای بانک��ی صاحبان
چکهای بیمحل مسدود شود .نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در نشس��ت علنی دیروز پارلمان
ط��رح اصالح قانون ص��دور چک را م��ورد بحث
و بررس��ی قرار داده و م��واد  3و  4این طرح را به
تصویب رس��اندند .به موجب مصوبه مجلس ،در
صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد
بانک کمتر از مبلغ چک باشد ،به تقاضای دارنده
چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب
را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک ،با قید مبلغ
دریافت ش��ده پش��ت چک ،آن را به بانک تسلیم
کند .همچنین بانک مکلف
ش��د بنابر درخواست دارنده
چک فورا ً کسری مبلغ چک
را در س��امانه یکپارچه بانک
مرکزی وارد کند و با دریافت
کدرهگی��ری و درج آن در
گواهینامهای مش��ابه ماده قبل ،آن را به متقاضی
تحویل دهد .به گواهینام��ه فاقد کدرهگیری در
مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیش��ود و
چک مزبور نس��بت به مبلغی که پرداخت نشده،
بیمحل محس��وب و گواهینامه بانک در اینباره
برای دارنده چک جانش��ین اصل چک میش��ود.
درباره ای��ن ماده نیز بانک مکلف اس��ت اعالمیه
مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال
کن��د .در ماده  4این طرح مقرر ش��د بعد از ثبت
غیرقابل پرداخت بودن یا کس��ری مبلغ چک در
سامانه یکپارچه بانک مرکزی ،این سامانه مراتب
را ب��ه صورت برخط به تمام بانکها و مؤسس��ات
اعتباری اطالع میدهد .پس از گذشت  24ساعت
تمام بانکها و مؤسس��ات اعتباری حس��ب مورد
مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک ،اقدامات زیر
را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:
الف -عدم افتتاح هرگونه حس��اب و صدور کارت
بانکی جدید
ب -مس��دود کردن تمام حس��ابها و کارتهای
بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان
نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری
مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی
ج -عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور
ضمانتنامههای ارزی یا ریالی
د -عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
در تبصره یک این ماده مصوب ش��د چنانچه
اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای «الف»،
«ج» و «د» درباره بنگاههای اقتصادی با توجه به
شرایط ،اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخالل در
امنیت اقتصادی استان مربوط شود ،به تشخیص
شورای تأمین اس��تان موارد مذکور به مدت یک
سال به حالت تعلیق در میآید .آییننامه اجرایی
این تبصره ب��ا در نظر گرفت��ن معیارهایی مانند
میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد ش��اغل
آن ظرف مدت  3ماه از الزماالجرا شدن این قانون
به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی
و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
طبق تبص��ره  2این ماده ،در صورتی که چک
به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم
از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود ،اقدامات
موضوع این ماده عالوه بر صاحب حس��اب ،درباره
یشود مگر اینکه در
وکیل یا نماینده نیز اعمال م 
مرج��ع قضایی صالح اثبات نمای��د عدم پرداخت
مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده
ادامه از صفحه اول
روزنه
در ع��وض فق��دان اق��دام
متقابل در برابر حس��ننیتهای تهران ،مواضع
تندروان��ه در ایران را تقویت میکرد تا به خارج
ک��ردن هر نوع امیدی از ریل آش��تی با غرب و
ایاالت متحده ادامه داده ش��ود»« ،رفسنجانی
تک��رار ک��رد ک��ه اس��تراتژی اصل��ی م��ا برای
تنشزدایی با غرب نیازمند برداش��تن خصومت
بین تهران و واش��نگتن ب��ا حرکتی تدریجی به
سوی روابطی عادی است»« ،رفسنجانی از هر
تالشی برای متقاعد کردن شورای عالی امنیت
ملی و رهبر انقالب برای آزمایش مسیری جدید
جه��ت تنشزدایی با آمریکا از طریق گش��ودن
روابط اقتص��ادی فروگذار نمیک��رد»« ،محمد
هاش��می ،برادر رئیسجمهور  ۱۹ش��هریور ۷۲
ضم��ن مالقاتی با هلم��وت که��ل ،صدراعظم
آلمان نامه هاش��می را تقدی��م وی کرد .در این
نامه رفس��نجانی پیشنهاد پایان دادن به  ۲دهه
دشمنی بین ایران و غرب شامل ایران و آمریکا
را داده ب��ود»« ،با وجود دیدگاه بدبینانه آیتاهلل
خامنهای نس��بت به سیستم سیاس��ی آمریکا،
رفسنجانی و خاتمی آش��کارا به دنبال مصالحه
با آمریکا بودند .رفسنجانی برای رسیدن به این

بعدی او اس��ت .بانکها مکلفن��د به هنگام صدور
گواهینامه ع��دم پرداخت ،در صورتی که چک به
نمایندگی صادر شده باشد ،مشخصات نماینده را
نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند .در تبصره 3
مقرر شد ،بانک مکلف اس��ت مراتب را در سامانه
یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فورا ً و به صورت
برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف -واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد
بانک محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در
این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن
مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر
به مدت یک س��ال ،ظرف مدت  3روز واریز مبلغ
را به شیوهای اطمینانبخش و
قابل اس��تناد به اطالع دارنده
چک برساند.
ب -ارائه الش��ه چک به بانک
محالعلیه
ج -ارائه رضایتنامه رس��می
(تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک
یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی
غیردولتی دارنده چک
د -ارائ��ه نامه رس��می از مرج��ع قضایی یا ثبتی
ذیصالح مبنی بر اتمام عملی��ات اجرایی درباره
چک
 ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحبحساب درباره چک
و -س��پری ش��دن مدت  3س��ال از تاریخ صدور
گواهینام��ه عدم پرداخت مش��روط به عدم طرح
دعوای حقوقی یا کیفری درباره چک توسط دارنده.
در تبصره دیگر این ماده مقرر شد که چنانچه
صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم
پرداخت طبق ماده  16این قانون و تبصرههای آن
باشد ،سوءاثر محسوب نخواهد شد .همچنین در
تبصره  5مصوب شد که بانک یا موسسه اعتباری
حس��ب مورد مسؤول جبران خس��اراتی خواهند
بود که از عدم انج��ام تکالیف مقرر در این ماده و
تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
■■آخرین آمار چک برگشتی

بالغ بر  1/3میلیون فقره چک به ارزشی حدود
 ۱۳۵هزار میلیارد ریال در خردادماه  ۱۳۹۷در کل
کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۷درصد و 3/3
درصد کاهش نشان میدهد .در استان تهران بالغ
بر  ۴۶۴هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر  ۶۶هزار
میلیارد ریال برگش��ت داده شد و در کل کشور
 14/6درص��د از کل تع��داد چکه��ای
مبادل��های و  17/3درص��د از کل مبل��غ
چکه��ای مبادل��های برگش��ت داده ش��ده
اس��ت .در ماه م��ورد گزارش ،در اس��تان تهران
 ۱۴درص��د از کل تعداد چکه��ای مبادلهای و
 14/9درص��د از کل مبلغ چکه��ای مبادلهای
برگش��ت داده ش��ده اس��ت .در م��اه مذکور در
بین س��ایر استانهای کش��ور بیشترین نسبت
ارزش چکه��ای برگش��تی بـ��ه کل ارزش
چکهای مبادلهش��ده در اس��تان به ترتیب به
اس��تانهای خوزس��تان ( 30/7درصد) ،سمنان
( 27/9درص��د) و لرس��تان ( 27/8درص��د)
اختصاص یافته اس��ت و اس��تانهای کرمانشاه
( 10/6درصد) ،بوش��هر ( 14/7درصد) و گیالن
( 15/5درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای
برگش��تی به کل ارزش چکهای مبادلهشده در
استان را به خود اختصاص دادهاند.

بازار گوشت قرمز هم با رکود مواجه شد
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره به
دستور رئیسجمهور برای مقابله با قاچاق کاال از
کشور ،گفت :قیمت گوش��ت گوسفندی مجددا
افزایش یافته و امیدواریم این دستور رئیسجمهور
موثر واقع شود .علیاصغر ملکی در گفتوگو با مهر
با اش��اره ب��ه افزایش مجدد
قیمت گوش��ت گوسفندی
در بازار ،اظهار داشت :قیمت
این کاال ط��ی هفته جاری
حدود  ۲ه��زار تومان گران
شده است .وی با بیان اینکه
هماکنون مغازهداران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه
را  ۵۲تا  ۵۳هزار تومان خریداری میکنند ،گفت:
این رقم برای مصرفکنندگان با  ۱۰درصد سود به
 ۵۸هزار تومان رسیده است .رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی با اشاره به اینکه از  2روز گذشته بازار
گوش��ت با رکود خاصی مواجه شده است ،گفت:
مردم ق��درت کافی برای خرید گوش��ت ندارند و
همین مس��اله موجب ایجاد رکود در بازار ش��ده
است .این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه
ما شرایط بازار را به مسؤوالن اطالعرسانی کردهایم،
تصریح کرد :از مسؤوالن خواستهایم تا حد امکان
مانع خروج دام از کشور شوند .وی با اشاره به اینکه
صادرات دام زنده از کشور ممنوع است و مجوزی
برای آن صادر نمیشود ،گفت :با این حال به دلیل
افزایش قیمت دالر ،انگیزهها برای قاچاق دام زنده
به صورت چشمگیری افزایش یافته است .ملکی
با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور اضافه کرد:
رئیسجمهور اعالم کرد از نهادهایی مانند سپاه و
نیروی انتظامی خواس��ته شده مانع قاچاق کاال از
کشور ش��وند .وی با بیان اینکه یکی از کاالهایی

که هماکن��ون قاچاق آن افزایش یافته ،گوش��ت
گوسفندی اس��ت که هم از غرب و هم از جنوب
کش��ور خارج می ش��ود ،گفت :امیدواریم دستور
رئیسجمهور در این زمینه موثر واقع شود تا ما در
ایام عید قربان با چالش مواجه نشویم .ملکی درباره
پیشبینی قیمت طی روزهای
آینده افزود :با توجه به اینکه
با کمب��ود دام در بازار مواجه
هستیم ،اگر شرایط به همین
منوال باش��د باز هم افزایش
قیمت خواهیم داش��ت ،البته
طی هفته آینده فکر نمیکنم این افزایش قیمت
چشمگیر باشد ،چرا که به هر حال نخریدن مردم
بر وضعیت بازار موثر است.

براساس آمار متغیرهای پولی خردادماه امسال مشخص شد

رشد  18درصدی پایه پولی کشور

پایه پولی در پای��ان خردادماه به  218هزار و
 660میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه
سال قبل رشد  18درصدی را نشان میدهد .به
گزارش فارس ،براس��اس مجموع ارقام اسکناس
و مس��کوک در دست اش��خاص و نزد بانکها و
سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی میتوان
حجم پایه پولی را مش��خص کرد .براساس آمار
متغیرهای پولی خرداد ماه امس��ال ،با احتساب
ارق��ام مولفههای یادش��ده ،حجم پای��ه پولی به
 218ه��زار و  660میلی��ارد تومان رس��یده که
نس��بت به خردادماه سال گذشته  18/07درصد
و در  3ماه اول امس��ال  2/1درصد رش��د داشته
اس��ت .روند رو به رش��د پایه پولی در یک سال
منتهی به خردادماه امس��ال در شرایطی به عدد
 18درصد رس��یده که مجموع نرخ تورم و رشد
اقتص��ادی در ارقام پایینتری قرار دارد .بررس��ی
جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانکها
به بانک مرک��زی ،بدهی دولت به بانک مرکزی،
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و سایر
داراییهای بانک مرکزی است ،نشان میدهد در
این دوره  12ماهه بیش��ترین عامل افزایش پایه
پولی ناشی از رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی
بوده است .بدهی بانکها به بانک مرکزی در دوره
یکس��اله منتهی به خردادماه  97از  101هزار و

به  40س��ال از س��رگیری آن را آرزو داش��ت،
روحان��ی به عنوان مهمترین وارثش اعتقاد دارد
چیزی بیش��تر از دیوانگی نیس��ت! و به دیگران
(کرهشمالی) توصیه میکند مجنون نشوند.
ببیند موشکی که معتقد بود از صفح ه جهان
باید محو ش��ود و گفتمانها جای آن را بگیرد،
وارث عقی��دهاش ب��رای حفظ آن فق��ط تا ایام
انتخابات تاب آورد و این روزها نزدیکانی که به او
گفتند قدرت موشکی را زیر سوال ببر تا انتخابات
را ببری ،علیه ش��خص خودش جبهه گرفتند و
پشتوانه روحانی شده است همان قدرت نظامی
و موش��کی .برجام اگر باغ سیب و گالبی نشد،
در عوض س��ند ابطال نظریه هاشمیرفسنجانی
بود ت��ا روحانی آن را تصحیح کند که گفتمانی
هم اگر هست به پش��توانه قدرت نظامی کشور
محقق خواهد شد .هاشمی روزی را که روحانی
در آن استکبارستیز شود در خواب هم نمیدید
که ای��ن روزها در مرگ میبین��د .یعنی همان
مس��یری که اگر گروه معتقد به غیرقابل اعتماد
بودن آمریکا در آن قدم برمیداش��تند متهم به
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 370میلیارد تومان به  139هزار و  710میلیارد
تومان افزایش یافته است .رقم بدهیهای بانکها
ب��ه بانک مرکزی ب��رای خرداد م��اه  95هم 89
هزار و  510میلیارد تومان درج شده است .رشد
بیش از پیش بدهیهای بانکها بویژه بانکهای
خصوصی و غیردولتی موجب ش��ده این جزء از
پایه پولی بیشترین س��هم را در رشد این متغیر
داشته باشد .نسبت «بدهی کل بانکها به بانک
مرکزی» به پایه پولی در پایان س��ال  91بالغ بر
 50/02درصد بوده است که از این میزان37/3 ،
درص��د آن را بده��ی بانکه��ای دولتی به بانک
مرکزی شامل میشود و بخش عمده این بدهی،
برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است .اما در
خرداد ماه امس��ال ،نس��بت «بدهی کل بانکها
ب��ه بانک مرکزی» به پایه پول��ی به  63/9درصد
افزایش یافته است .از طرف دیگر بدهی بانکهای
خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری
که به تنهایی نسبت «بدهی بانکهای خصوصی و
موسسات اعتباری به بانک مرکزی» به پایه پولی
 40/08درصد است .در صورتی که سهم  20هزار
میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را از بدهیها
کسر کنیم ،نس��بت بدهی بانکهای خصوصی،
غیردولتی و موسس��ات اعتباری به بانک مرکزی
به پایه پولی به  30/9درصد میرسد.
تنشزایی و جنگافروزی میش��دند اما اکنون
شیخ مورد حمایت آیتاهلل به این نتیجه رسیده
اس��ت که وارد شدن از در اقتدار و مقاومت تنها
مسیر جلوگیری از فش��ار اقتصادی است .البته
بگذریم از اینکه تغییر رویکرد روحانی تا چه حد
واقعی��ت دارد و چه مدت ب��ه آن پایبند خواهد
ب��ود و از طرف دیگر کش��ور حداق��ل در دوران
روحانی هزین ه  ۵سال ه اتالف زمان ،نیرو و تلنبار
شدن مشکالت را متحمل شد تا این حقیقت به
رویکرد آقایان تبدیل ش��ود .اکنون در مقطعی
هستیم که تابوی شکسته شد ه رابطه با آمریکا
در دوران دولت حافظ میراث هاشمیرفسنجانی
در حال بندزنی است.
در موقعی��ت فعل��ی برای عالج مش��کالت
کش��ور دولتم��ردان به طرف بس��تن با کدخدا
نمیروند بلک��ه به قدرت بس��تن تنگهها تکیه
زدهان��د .س��تار ه رابطه ب��ا آمریکا در آس��مان
رویاهای هاش��می کمفروغ شده است ،آسمانی
ک��ه نور ماه مانور تجملش مس��یر عدالتخواهی
را تاریک کرده اس��ت و شاید اکنون تنها میراث
زند ه هاشمیرفسنجانی باشد که سرمنشأ انواع
زیادهخواهیها ،حقوقهای نجومی ،اشرافیگری
مسؤوالن و فسادهای مالی است.
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■■قیمت حدود  ۱۱۰۰۰تومانی مرغ در بازار

در حال��ی که قیمت گوش��ت م��رغ در بازار
افزایش یافته و به حدود  ۱۱۰۰۰تومان رس��یده
اس��ت ،معاون وزیر کش��اورزی معتقد است که
اگر چه برخی فروشندگان ،گرانفروشی میکنند
اما قیمت مرغ در بازار گران نیس��ت و مرغداران
از قیم��ت مص��وب  ۸۲۰۰تومان��ی ناراضیاند و
در حال رایزنی با س��تاد تنظیم بازار برای تغییر
نرخ مصوب هس��تند .مرغ طی روزهای گذشته
به کیلویی بی��ش از  11هزار تومان هم رس��ید
که البته مرغداران عام��ل آن را باال بودن قیمت
نهادههای تولید و خوراک مرغ عنوان میکردند.
این در حالی است که رضایی ،معاون وزیر جهاد
کشاورزی در امور دام معتقد است هیچ مشکلی
در زمینه تامین ،قیمت و بازار خوراک مرغ وجود
ندارد و ماههاست قیمت کنجاله سویا و ذرت به
ثبات رسیده است.

پول

پردردسر برای وارث
هدف به سختی مبارزه و تاکید کرد».
بعد از انعقاد برجام ،رفس��نجانی با همراهی
رئیس دولت که به عنوان عامل تحقق رویاهای
هاش��می کنش��گری میکرد ،خ��ود را در اوج
مسیری که انتهایش گشایش دروازههای غرب
و خان�� ه کدخدا! به روی آنها بود ،میدیدند .آنها
برجام را به عنوان بس��تر عادیس��ازی رابطه با
آمریکا ،حالل انواع مش��کالت کشور ناميدند و
در مقاطعی شاهد بودیم مستقیم و غیرمستقیم
موافق��ت خود را برای پیچیدن نس��خ ه مذاکره
ب��ا تجویز برجام منطقهای اع�لام میکردند .در
همین راس��تا ،رفسنجانی جمل ه معروف خود را
توئیت کرد« :دنیای فردا ،دنیای گفتمانهاست
نه موشکها».
کاش آیتاهلل زنده بود تا نظاره کند که شیخ
مذاک��رات این روزها میراثش را در طاقچ ه موزه
عبرت از تاریخ گذاش��ته اس��ت و از قفسههای
آن کتاب «چرا آمریکا غیرقابل اعتماد اس��ت»
را برداش��ته و ورق میزن��د .کاش حیات��ش
ادامه داش��ت تا ببیند درباره رابطهای که قریب

آبوهوا

بازار
ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (ثانویه)

8950

-

یورو

10726

-355

پوند

12010

-394

درهم امارات

2522

-88

ین ژاپن

832

-28

ریالعربستان

2472

-85

یوآن چین

1355

-43

لیرترکیه

1771

-81

دینار کویت

30688

-1086

دینار عراق

706

-0/3

دالر کانادا

7138

-229

روبل روسیه

145

-5

روپیه هند

134

-5

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2986000

-274000

طرح جدید

3186000

-254000

نیم سکه

1586000

-1100000

ربع سکه

832000

-40000

سکه

سکه گرمي

471000

-30000

هر مثقال طال

1156000

-38000

یک گرم طالی  18عیار

266880

-9010

یک گرم طالی  24عیار

355840

-12000

هر اونس طال

1211/77دالر

3/8

هر اونس نقره

15/40دالر

0/08

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/23

0/38

برنت درياي شمال

74/44

0/75

اوپک

72/27

0/2

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

133584/4

0/19

شاخص  30شركتبرتر

6704/5

0/43

شاخص  50شركتبرتر

5856/2

0/28

شاخص بازار اول

97106

0/12

شاخص بازار دوم

272286/8

0/31

شاخصصنعت

122849/7

0/1

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز
نیکی ژاپن
بورسشانگهای
بورساسترالیا

25613

119

22663

155

2779

74

6253/9

-19/1

بورس

تقویت 256واحدی شاخص کل بورس

معاملهگران بورس تهران در حالی دیروز شاهد
حرکت دس��ت به عصای معاملهگ��ران همزمان با
واگ��ذاری صفهای خری��د ناپایدار بودن��د که آغاز
معام�لات بازار ثانویه ارز بر اس��اس سیاس��تهای
جدید بانک مرکزی اصلیترین متغیر تأثیرگذار بر
رفت��ار معامل هگران بود .به گزارش فارس ،ش��اخص
کل قیمت و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران
(تدپیک��س) در پایان معامالت دیروز سهش��نبه با
افزایش  256واحدی به رقم  133هزار و  584واحد
رس��ید .شاخص کل هموزن اما با افزایش  7واحدی
ع��دد  18هزار و  949واحد را به نمایش گذاش��ت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش  533واحدی
به رقم  141هزار و  995واحد دست یافت .شاخص
بازار اول اما در حالی با افزایش  118واحدی به رقم
 97هزار و  105واحد دس��ت یافت که شاخص بازار
دوم ب��ا افزایش  843واحدی عدد  272هزار و 286
واحد را به نمایش گذاش��ت .بر اساس این گزارش،
دیروز بازار سهام ترجیح داد تا روشن شدن قیمت ارز
در بازار توافقی یا بهاصطالح بازار ثانویه ارزی همزمان
با اجرای سیاس��تهای جدی��د ارزی بانک مرکزی،
دست به عصا در تاالر شیشهای گام بردارد.

