اقتصاد

پنجشنبه  4دی 1393

اخبار

افت  7/5درصدی
شاخص بورس

ش��اخص بورس با  ۵۷۱۱واحد کاهش ،آذرماه
امس��ال را در ارتفاع  ۶۹هزار و  ۵۳۷واحد به پایان
رس��اند .به گزارش تس��نیم ،در نهمین ماه امسال
تعداد  16570میلیون سهم در یکمیلیون و 334
هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 5/8
و  14درصد کاهش را نسبت به آبان ماه تجربه کرد.
ارزش معامالت نرمال نیز در این مدت به 40901
میلی��ارد ریال و حجم معامالت معامالت نرمال به
 16412میلیون سهم رسیدند که به ترتیب با 5/8
و  3/6درصد کاهش نس��بت به ماه گذشته همراه
شدند .تعداد  2090184برگه اوراق مشارکت هم
در آذرماه امس��ال ب��ه ارزش  2086میلیارد ریال
معامله شد که نس��بت به ماه قبل خود به ترتیب
افزایش  71و  71/26درصدی را نشان میدهد.

افتتاح سپرده ویژه ممنوع

بخش��نامه جدی��د بان��ک مرک��زی مبنی بر
تغیی��ر برخی نرخهای س��ود س��پرده و تاکید بر
اج��رای چارچوب کلی س��ودهایی که بانکها در
اردیبهش��تماه س��ال جاری در باره آن به توافق
رس��یدند در تابلوی اغلب بانکها جای گرفت .به
گزارش ایس��نا ،در پی بینظمیها و تخطیهای
بانکها در اجرای تفاهمی که اوایل س��ال جاری
برای ساماندهی س��ودهای سپرده بانکی صورت
گرفت هفته گذش��ته بانک مرکزی با تش��کیل
جلس��های ضمن تاکید بر پایبندی به س��ودهای
تعیین شده قبلی ،در دو دوره سودهای سپرده را
افزایش داد .همچنین بانک مرکزی تاکید کرد که
با استقبال از پیشنهادات طرح شده و مورد توافق
اعضای جلس��ه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر
سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
که در گرو رعایت دقی��ق ضوابط مقرر و انضباط
مالی مستمر و جدی در این زمینه است ،از همه
ظرفیته��ای قانونی خود در این ب��اره بهره برده
و با بانکها و مؤسس��ات اعتباری که این ضوابط
را رعایت نکنند ،بش��دت برخورد خواهد کرد .اما
با گذش��ت کمتر از یک هفته از جلسه بین بانک
مرکزی و بانکها ،دس��تورالعمل جدید از س��وی
بانک مرکزی به بانکها ابالغ ش��ده و مراجعه به
شعب نشان میدهد که بخشنامه جدید در دستور
کار اغلب آنها قرار گرفته است .در بخشنامه ابالغی
بانکها به شعب آمده است که پیرو بخشنامههای
م��ورخ  1393/02/11و  1393/02/30ب��ه
آگاهی میرس��اند که نرخ سود علیالحساب انواع
سپردههای س��رمایهگذاری مدتدار از تاریخ اول
دی ماه  1393طبق جدول زیر است.
نوع سپرده

نرخ سود (پرداخت ماهانه)

کوتاهمدت

 10درصد

سه ماهه

 14درصد

شش ماهه

 18درصد

نه ماهه

 20درصد

یکساله

 22درصد

دو تا پنج ساله

طبق بخشنامه1390/02/30

همچنین در بخشنامه ابالغی یکی از بانکها
تاکید شده:
 -1افتتاح انواع سپردههای ویژه اکیدا ممنوع است.
 -2بدیه��ی اس��ت در ص��ورت اس��ترداد وج��ه
سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه (6 ،3
و  9ماهه) و سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت
قبل از سررسید ،سود وجوه مسترد شده متناسب
با مدت زمان س��پری شده از تاریخ افتتاح آنها ،با
نرخ سود سپرده متناظر و کسر نیمدرصد جریمه
محاسبه و پرداخت خواهد شد .الزم به ذکر است
در صورت استرداد وجه سپردههای سرمایهگذاری
کوتاهم��دت ویژه ( 6 ،3و  9ماهه) و س��پردههای
س��رمایهگذاری بلندمدت یکس��اله ،سود وجوه
مسترد شده متناسب با مدت زمان سپری شده از
تاریخ افتتاح آنها ،با نرخ سود سپرده متناظر و کسر
نیم درصد جریمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 -3س��ود سپردههای بلندمدتی که قبل از ابالغ
بخشنامه حاضر افتتاح شدهاند تا سررسید آنها با
شرایط قبلی محاسبه و پرداخت میشود.
سوخت

توضیح استاندارد
درباره آلودگی بنزین

پیرو خبر منتش��ر ش��ده در روز دوشنبه 10
آذر  1393با عنوان «روش جدید برای سیاس��ی
ک��ردن آلودگی؛ تأیی��د آالیندگی ب��دون آنالیز!
تناقض اس��تاندارد در برابر بنزین پتروشیمیها»
جوابیه س��ازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر
اعالم میش��ود :در نتایج آزمون نمونههای بنزین
عرضه شده در جایگاههای ش��هر تهران در سال
( 1392ک��ه طبق اظه��ارات وزارت نفت ،تولید و
توزیع آن از س��وی پاالیشگاهها انجام شده است)
مغایرتهای��ی از جمله؛ وجود مرکاپت��ان باال در
بنزینهای معمولی ،مردود بودن کلیه نمونهها در
آزمون دکتر ،مردود بودن  83درصد از نمونهها در
آزمون عدد اکتان ،مردود بودن نمونه بنزینهای
یورو در آزمونهای فشار بخار ،جرم حجمی و مواد
آروماتیک ،مردود بودن نمونههای بنزین معمولی و
 83درصد از بنزین یورو در آزمون نسبت بخار به
مایع و مردود بودن  20درصد از نمونههای بنزین
سوپر در آزمون میزان صمغ مشاهده شد .بدیهی
است با توجه به نوع مواد اولیه مصرفی در بنزین
پتروش��یمیها ،میتوان به وضعیت بنزین تولید
شده توسط این مراکز نیز پی برد.

وطن امروز

بازارچه

مرکز پژوهشهای مجلس اثرات الیحه بودجه  94را بررسی کرد

کسری  8هزار میلیاردی بودجه هدفمندی

حمیدرضا یزدان فرحی :مرکز پژوهشهای
مجلس در تحلیلی از درآمد و هزینه بودجه
هدفمن��دی یارانهها در الیح��ه بودجه 94
نوش��ت :در الیحه بودجه س��ال  94همانند
قانون بودجه  1393دولت پیشبینی کرده
است که مبلغ  48هزار میلیارد تومان از محل
افزای��ش قیمت حاملهای انرژی و کاالهای
اساسی دیگر درجشده در قانون حاصل شود.
در این الیحه پیشبینی ش��ده اس��ت این
منابع کنار س��ایر منابع و اعتبارات یارانهای
دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف
ش��ود -1 :توزیع نقدی و غیرنقدی یارانهها:
 42هزار میلیارد تومان  -2کمک به تولید،
بهبود حملونقل عمومی ،بهینهسازی انرژی
و محیطزیس��ت 5200 :میلی��ارد تومان-3
بهداش��ت و درمان 4800 :میلی��ارد تومان
 -4تأمین یارانه سود تسهیالت تأمین مسکن
زوجهای جوان ،اقشار آسیبپذیر ،روستاییان،
ساماندهیمسکنبافتفرسودهوسکونتگاههایحاشیه
شهرها و مسکن مهر 1300 :میلیارد تومان -5کمک به
برنامه اشتغال جوانان و فارغالتحصیالن 1000 :میلیارد
تومان .جمع مصارف تعیینش��ده برای منابع ناشی از
ت حاملهای انرژی(بهج��ز آب و برق) و
افزایش قیم 
سایر ردیفهای بودجهای دیگر مرتبط با یارانهها حدود
 54هزار میلیارد تومان بوده اس��ت .با این حساب در
سال  94ضروری است معادل  63هزار میلیارد تومان از
محل سایر ردیفهای بودجه برای تأمین منابع اجرای
قانون هدفمند کردن یارانهها استفاده شود .این گزارش
ابه��ام بخش قانون هدفمندک��ردن یارانهها در الیحه
بودجه  94را نامشخص بودن ردیفهای تأمین کسری
منابع و مص��ارف مربوط به هدفمند ک��ردن یارانهها
دانس��ت ،این در حالی اس��ت که ردیفهای اعتباری
تأمین کس��ریهای قوانین سنوات قبل مشخص بود.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی
مفصل تحت عنوان «بررسی تحوالت بازار جهانی نفت
و اثرگذاری آن بر بودجه کش��ورهای تولیدکننده در
سالهای  2014و  »2015به بررسی پیشبینیهای
منتشر شده درباره قیمت نفت در سال آینده میالدی
پرداخت و بر این اساس قیمت منطقی نفت در بودجه
 94را  60دالر در هر بشکه پیشنهاد کرد.
■■ کسری  8هزار میلیاردی بودجه هدفمندی
برآوردها حاکی از آن اس��ت ک��ه بهرغم افزایش
ت حاملهای انرژی که در ابتدای سال  93رخ داد،
قیم 

نما
کسری بودجه کلید خورد!
برآوردهای کارشناسی حاکی است ،از مجموع  ۸۶هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای الیحه بودجه سال
 ۹۴پیشبینی شده است ،حداکثر  ۷۹هزار میلیارد تومان قابل تحقق است .به گزارش تسنیم ،دولت در الیحه
بودجه سال  94کل کشور بیش از  86هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیشبینی کرده است که 48
درصد آن یعنی حدود  42هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و  52درصد یعنی حدود  44هزار میلیارد تومان
مالیات غیرمستقیم است .از مجموع این مالیاتها حدود  25هزار میلیارد تومان مالیات ارزش بر افزوده است.
بر اساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده ،پیشبینی  83هزار میلیارد تومان مالیات در
س�ال آینده که رشد  22درصدی نس�بت به قانون بودجه امسال دارد ،در حالی است که حداکثر تحقق درآمد
مالیات در سال جاری  79هزار میلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال  94نسبت به
سال جاری به نظر میرسد رقم مالیاتهای در نظر گرفته شده برای سال آینده خوشبینانه باشد .در این گزارش
تصریح شد :با توجه به افزایش یک درصدی پیشبینی شده در مالیات بر ارزش افزوده و لحاظ سایر شرایط به
نظر میرس�د رقم بیش برآورد مالیاتی پیشبینی شده برای س�ال آینده حدود  7هزار میلیارد تومان است .به
گزارش تسنیم ،عالوه بر پیشبینی عدم تحقق کامل درآمد مالیاتی ،قیمت نفت نیز در بودجه سال آینده  72دالر
پیشبینی شده که احتمال کاهش قیمت نفت به کمتر از این رقم در سال  94وجود دارد و در صورتی که مجلس
همین رقم را مصوب کند ،احتمال بروز کسری بودجه از این محل نیز زیاد است.

دولت موفق به کسب درآمد  48هزار میلیارد توماني
از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است.
محاسبات کارشناسی نشان میدهد حداکثر وصولی
دولت از محل افزایش قیمتها حدود  40هزار میلیارد
تومان اس��ت که با  8هزار میلیارد تومان عدم تحقق
مواجه اس��ت .دولت برای جبران این کس��ری دو راه
پیش رو دارد ،افزایش قیمت حاملهای انرژی یا حذف
یارانه نقدی برخی اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز

 ۴۰درصد معامالت بورس در اختیار  ۵کارگزار
پایگاه اطالعرسانی بورس اوراق بهادار تهران در گزارش
عملکرد  ۹ماهه کارگزاران بورس اعالم کرد۴۰ :درصد کل
معامالت بورس در اختیار  ۵شرکت کارگزاری بوده است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه
(سنا) ،از میان شرکتهای کارگزاری فعال در بورس اوراق
به��ادار ،کارگزاری مفید از ابتدای امس��ال تا پایان آذرماه،
بیشترین ارزش معامالت الکترونیک را به خود اختصاص
داد .در عین حال ،رتبه نخس��ت از نظ��ر ارزش معامالت
ع��ادی به کارگزاری حافظ و از حیث ارزش کل معامالت،
کارگزاری صبا تامین صدرنش��ین کارگزاریها شد .آمار و
اطالعات منتشره از سوی اداره آمار و اطالعات بازار شرکت
بورس ،حاکی از آن است که طی  9ماه امسال ،از میان 101
کارگزار حاضر در بورس اوراق بهادار ،تعداد  94کارگزار در
معامالت آنالین فعالیت داش��تهاند .در عین حال ،آمارها
نشان میدهد حدود  40درصد از کل معامالت الکترونیکی
در  6کارگزاری انجام شده که به ترتیب کارگزاریهای مفید
ب��ا  23/11درصد ،آگاه با  6/08درصد ،بانک کش��اورزی با

 3/49درصد ،امین آوی��د با  2/64درصد ،بانک ملی ایران
ب��ا  2/27درصد و حافظ با  2/19درص��د رتبههای اول تا
شش��م را از نظر ارزش معامالت آنالین به خود اختصاص
دادن��د .در عین حال ،از کل معامالت انجامش��ده در این
م��دت ،بیش از  165هزار میلی��ارد ریال خرید و فروشها
بهصورت الکترونیکی انجام ش��ده که  18/60درصد از کل
خرید و فروشهاس��ت .این در حالی اس��ت که ارزش کل
خری��د و فروش کارگزاریهای فعال در این مدت ،بیش از
 889هزار میلیارد ریال بوده اس��ت .از سوی دیگر ،ارزش
خرید و فروش معامالت بهصورت خرد و بلوک معادل 67
درصد کل معامالت و ارزش خرید و فروش عمده و س��ایر
نیز  32درصد از معامالت را در این مدت به خود اختصاص
داده اس��ت .این در حالی است که شرکتهای کارگزاری
صبا تامین ب��ا  13/08درصد ،بانک ملی با  12/33درصد،
کارگ��زاری مفید با  5/33درصد ،کارگزاری حافظ با 5/11
درص��د و کارگزاری امین آوید با  4/79درصد در رتبههای
اول تا پنجم جدول کل ارزش معامالت قرار گرفتند.

موافقت بانک مرکزی با تشکیل مؤسسات اعتباری تعاونی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از موافقت بانک
مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب
تعاونیهای سهامی عام خبر داد .به گزارش فارس به
نقل از مرک��ز روابط عمومی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در نشست با مدیران اتحادیههای تعاونی سراسر کشور
اظهار داشت :بر اساس ماده  154قانون برنامه پنجم
توس��عه مبنی بر افزایش س��هم بخش تعاون به 15
درصد از بازار پولی کش��ور ،بانک مرکزی با تشکیل
موسس��ات مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی

عام موافقت کرد و مقرر ش��د ،اقدامات بعدی صورت
گیرد .ربیعی همچنین از اعتبار  2هزار میلیارد تومانی
صن��دوق بیمه بیکاری خبر داد و گف��ت :در فرآیند
اش��تغال مجدد مقرریبگیران بیمه بیکاری ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه آمادگی دارد موضوع اش��تغال این
افراد را در تعاونیه��ا مدنظر قرار دهد .وی گفت :در
صورتی که تعاونیها آمادگی داشته باشند میتوانیم
ای��ن افراد را به تعاونیها معرفی کنیم ،تا بخش��ی از
حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش
تعاون به آنان پرداخت کنند.

دام ژنتیکی خودشیفتگان
يادداشتروز ادامه از صفحه اول
بقی��ه رهب��ران التی��ن ه��م
یکییکی س��رطان گرفتهاند؛ فرناندو لوگو رئیسجمهور
پاراگوئ��ه ت��ا پی��ش از کودتا ،خ��وآن مانوئل س��انتوس
رئیسجمهور فعلی کلمبیا پس از آنکه با گروه چپگرای
فارک قرارداد صلح بست ،لوال داسیلوا رئیسجمهور سابق
برزیل و رئیسجمهور بولیوی اوو مورالس .همه آنها در یک
ویژگی مشترک هستند :آنها مجبور بودند دستکم برای
شرکت در مجامع س��ازمان ملل مدت زمانی را در خاک
ای��االت متحده بگذرانند یا به دالیلی در آن جا بس��تری
شوند و همین فرصت را به دست جنایتکاران ژنتیکی سیا
میداد .نکته مهمی که درباره کلیپ تبلیغاتی مزبور مغفول
مانده ،این است که تنها درصد بسیار کمی از مخاطبان آن
ممکن اس��ت جزو هموطنان مبتال یا در معرض سرطان
باشند که نیاز به دریافت نوع خاصی از سلولهای بنیادین
از بان��ک اروپایی «یوروپ دانر» داش��ته باش��ند اما بر اثر

تبلیغات عوامفریبانه ،بس��یاری از افراد سالم هم تشویق
میش��وند برای روز مبادا بهاصطالح نمونه دهانی خود را
پسانداز کنند بیآنکه بدانند فقط یک دهنده هستند مگر
در موارد بسیار خاص که متاسفانه تحریمهای غربی علیه
ای��ران هم بخت دریافت نمون��ه الزم در روز مبادا را برای
س��رطانیهای متقاضی در فهرست انتظار بسیار کاهش
میدهد .در عوض بخش خدمات فنی س��ازمان س��یا و
همتای اس��رائیلیاش ،در صورت ارس��ال تعداد زیادی از
نمونههای ایرانی ،این فرصت را به دس��ت میآورند که به
طیف متنوعی از کدهای ژنتیکی مردم ما دست پیدا کنند.
این کدهای ژنتیکی بهخاطر پیوند خونی خانوادهها و اقوام
ایرانی ،دش��من را به دامنه وسیعتری از کدهای ژنتیکی
خاص مردم این مرز و بوم میرساند .بدین ترتیب با دست
خودمان اطالعاتی حیاتی به بزرگترین جنایتکاران جهان
دادهایم تا با در اختیار داشتن رموز خدادادی خلقتمان هر
بالیی که خواستند بر سرمان آورند.

صراحتاً در الیحه بودجه مطرح نشده است.
■■بودجه عمرانی غیرواقعی است
مرکز پژوهشهای مجلس ب��ا اعالم اینکه بوجه
 ۴۷ه��زار میلیارد تومانی عمرانی س��ال  ۹۴بس��یار
غیرواقعی اس��ت ،اعالم کرد :دولت معموال از طریق
عدم تخصیص بخش��ی از بودجه عمرانی ،کس��ری
بودجه جاری را پوش��ش میدهد .به گزارش تسنیم،
مرکز پژوهشهای مجل��س در تحلیلی درباره محل

انجام س��رمایه گذاریهای عمرانی نوشت:
اص��وال س��رمایهگذاریهای عمرانی برای
نگهداری و توس��عه ظرفیتهای اقتصادی
انجام میشود .اعتبارات سرمایهگذاریهای
عمرانی (موس��وم ب��ه تمل��ک داراییهای
س��رمایهای) در الیحه بودجه سال 1394
با رقم 47/8هزار میلیارد تومان در مقایسه
با قانون  41/2(1393هزار میلیارد تومان)
 16درصد افزایش یافته اس��ت .با توجه به
اینکه بنا بر پیشبینیها ،اعتبارات عمرانی
تخصیص داده ش��ده تا پایان س��ال 1393
حدود  30هزار میلی��ارد تومان خواهد بود
و با در نظر گرفتن اینکه دولت با محدودیت
ج��دی در منابع مواجه اس��ت ،رقم 47/8
هزار میلی��ارد تومان ارائه ش��ده در الیحه
بسیار غیرواقعی به نظر میرسد .با توجه به
عملکرد اعتبارات عمرانی در بودجه سنوات
گذش��ته و برای جلوگی��ری از عدم ایفای
تعهدات دولت ،توصیه میش��ود از تعریف و تصویب
طرح عمرانی جدید بشدت پرهیز شود و نیز با توجه
به اینکه محدودیتهای موجود ،توزیع منابع بین همه
طرحهای عمرانی عمال کارآیی منابع را بشدت کاهش
خواهد داد ،لذا باید سیاس��ت دولت در سال گذشته
مبنی بر تخصیص منابع به طرحهای اولویتدار و با
پیشرفت فیزیکی باال تداوم یابد .در میان طرحهای با
اولویت طرحهایی که قرار بوده در سال  1393خاتمه
یاب��د ،ولی این امر محقق نش��ده اس��ت ،در اولویت
باالتری قرار داده شود .اما در حالی که ظرفیت منابع
بودجهای قابل اختصاص به طرحهای عمرانی محدود
بوده و در چند س��ال اخیر افزایش چندانی نداش��ته
اس��ت ،چرا معموالً و به صورت س��نتی ،دولتها در
لوایح بودج��ه ،اعتبارات طرحه��ای عمرانی را زیاده
از حد قابل حصول پیشبین��ی میکنند .این اقدام
معموال با دو هدف صورت میگیرد -1 :فراهم کردن
ام��کان چانهزنی و توافق با دس��تگاههای اجرایی در
مرحله تهیه بودجه و با نمایندگان در فرآیند تصویب
بودجه -2 .نش��اندادن اهتمام دولت در گس��ترش
فعالیتهای عمرانی و آبادانی کشور .معموالً به دلیل
ع��دم تحقق منابع و وجود کس��ری بودجه ،دولت از
طریق عدم تخصیص بخش��ی از اعتبارات طرحهای
عمرانی بخش��ی از کسریهای موجود در بخشهای
اجتنابناپذیر مانند حقوق و دستمزد ،یارانهها و سایر
امور را پوشش میدهد.

جدولكلمات متقاطع 1494

افقی
 -1امر خالف نظام عمومی و فوق قواعد – رای فقیه و حاکم شرع
 -2روشناییها – پذیرایی و مهربانی از میهمان را دوست دارد
 -3متخص��ص امور فنی خودروها – گروه مس��افران که

به زیارت روند
« -4ژول »...نویسنده فرانسوی «بیست هزار فرسنگ زیر
دریا»  -گونه – آهنگ – ضربهای که به توپ میزنند
 -5دش��نام دادن عرب – نش��انه و آماج – لوس و بیمزه
– راه میانبر
 -6فن هدایت کشتی – گشاد
 -7پرندهای زیبا و شناگر – بالندگی -درختی بر سر – قادر
 -8قلعه مرکزی – س��رتیپ نیروی دریایی – زاده فرزند
از پسر یا دختر
 -9فیلمی از مجید مجیدی – یک لحظه – خوب – صدمتر مربع
 -10خداحافظی – نظامی سیاسی
 -11جهت – محلی در مکه – هواکش آشپزخانه – وسیله ارتجاعی!
 -12تنه درخت – یک مجموعه از هر چیز – نظر و عقیده
– از صفات پیامبر اسالم (ص)
 -13هوای مه گرفته و آلوده به بخار – قضاوت میکنند
 -14وساطت کردن – جمع سریه به معنی بخشهایی از لشکر
 -15بیم��اری س��گ و گربه – وس��یلهای در موتورهای
درونس��وز برای به صورت گرد درآوردن سوخت و مخلوط
کردن آن با هوا.
عمودی
 -1بیصدا و ساکت – اثری از عنصرالمعالی

که به کتاب النصیحه نیز مشهور است
 -2منکرتر و زش��تتر – محیط و پیرامون
– حرف گزینش
 -3شهری در استان کرمانشاه – کرایه – از
روزگار درآرند!
 -4هنوز قانع نش��ده است! – وسط و میان
ل تر – گوارا
– شام 
 -5از شعبههای نژاد سفید و نامی پسرانه –
مقابل رفتن – بافنده
 -6یکی از دو الماسی که نادرشاه به غنیمت
گرفت – تپهای باستانی در نزدیکی رودبار
 -7برادر پدر – ش��ود سبب خیر اگر خدا
جدول سودوكو 1494
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خواهد – دوست – ورزش تمرکز حواس
 -8از مصالح س��اختمانی – رئیس سپاه –
مرواریدهای درشت
 -9خشمگین و تازان – در مثل از کنده بلند
میشود – حشره مقاوم – سیب گاز زده!
 -10خوراکی از جگر گوسفند – بسته شدن
 -11نوسان کننده – کافه فرنگی – از صحابه
پیامبر (ص) در صدر اسالم
 -12نیستی – وصله هنری! – نوعی قایق -پشت سر
 -13داالن زیرزمین��ی ی��ا در کوه – واحد
شمارش چهارپایان – اثری از ابنسینا
 -14کالم تعجب نسوان – با ارزش و نفیس
– لباس شنا
 -15ملول و خستهدل – واحد پول کویت.
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ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3582

31

یورو

4400

25

پوند

5575

25

یکصد ین ژاپن

3000

-

ريالعربستان

963

-2

يوان چين

595

10

ليرتركيه

1585

25

درهم امارات

979

4

قیمت(تومان)

تغییر

993000

-1000

994500

-1500

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

499000

1500

270500

500

172000

-

101594

577

(1179دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

56/75

-0/67

61/19

-0/76

56/9

-

شاخص

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

70153/8

0/08

شاخص  30شركتبرتر

3149/2

0/21

شاخص بازار اول

51586/8

0/22

شاخص بازار دوم

138589/2

-0/24

شاخصصنعت

58737/7

0/09

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

پالسكوكار

۱۳۰۰

۴

كنترلخوردگيتكينكو

۱۱۲۲۴

3/99

صنايعريختهگريايران

۳۳۳۴

3/99

لعابيران

۲۹۱۹

3/99

نيروترانس

۵۸۲۸

3/98

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

س ايران
عم 
ي صناي 
ح  .مل 

۱۰۵۲

-66/02

بيشترينافزايش

ح.صندوقبازنشستگيبانك

۱۰۲

-65/42

توريستي و رفاهي آبادگران ايران

۳۹۴۳

-11/01

ت گرجي
ح  .بيسكوي 

۲۳۰۳

-7/7

ح  .ايرانياسا تايرورابر

۳۲۷۶

-4/88

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

-

-

18024/17

64/73

3555/22

8/66

5369/5

13/1

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

