اخبار
بورس انرژی امروز میزبان اولین
محموله نفتی سال ۹۸

امروز س��ه ش��نبه  ۲۰فروردین ماه ،۹۸
نفت خام س��بک ش��رکت ملی نفت در
رین��گ بینالملل بورس ان��رژی ایران با
قیمت پایه هر بشکه  ۶۳دالر و  ۳۶سنت
عرضه میشود.به گزارش سازمان بورس
و اوراق بهادار ،بنا بر اطالعیه شرکت ملی
نفت ،فردا سه شنبه  ۲۰فروردین ماه ،۹۸
برای هشتمین بار یک میلیون بشکه نفت
خام سبک شرکت ملی با قیمت پایه ۶۳
دالر و  ۳۶سنت عرضه میشود و در این
عرضه نیز حداقل حج��م خرید  ۳۵هزار
بشکه تعیین شده است.در این مرحله نیز
خبرگان س��هام به عنوان کارگزار عرضه
کننده معرفی شده و این کاال با سر رسید
تحویل پنج��م اردیبهش��ت  ۹۸با فوب
جزیره خارک عرضه میشود.
نشست ماه آوریل اوپک لغو شد

نشس��ت فوقالعاده اوپک که قرار بود در
ماه آوریل برگزار ش��ود ،لغو شد و یکصد
و هفتاد و شش��مین نشس��ت عادی این
سازمان  ۲۵ژوئن (سهشنبه ،چهارم تیرماه)
در وین برگزار میشود.به گزارش وزارت
نفت ،سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپ��ک) در یکصد و هفت��اد و پنجمین
نشس��ت عادی این س��ازمان که هفتم
دسامبر ( ۱۶آذرماه  )۹۷در وین برگزار شد
تصمیم گرفته بود با هدف بررسی وضع
توافق کاهش عرضه نفت ،یک نشس��ت
فوقالعاده در ماه آوریل  ۲۰۱۹برگزار کند.
در همین حال ،ششمین نشست مشترک
وزیران نفت و انرژی کش��ورهای عضو و
غیرعض��و اوپک  ۲۶ژوئن (چهارش��نبه،
پنجم تیرم��اه) در دبیرخان��ه دائمی این
سازمان در وین برگزار میشود.بر اساس
تصمیم صد و هفتاد و پنجمین نشس��ت
عادی وزیران نفت و انرژی اوپک ،تولید
نفت این سازمان با هدف ایجاد تعادل در
بازار نف��ت از یکم ژانویه  ۲۰۱۹میالدی،
 ۸۰۰ه��زار بش��که در روز کاهش یافت.
پیشنهاد لغو نشست ماه آوریل اوپک ،در
نشست کمیته مش��ترک وزارتی نظارت
بر تواف��ق کاهش عرضه اوپ��ک و غیر
اوپک ( )JMMCدر نشست ماه مارس
(اسفند -فروردین) مطرح شد.
قیمت نفت رکورد  ۵ماهه زد

با تداوم کاهش تولیدات اوپک و تحریمهای
آمریکا علیه ایران و ونزوئال ،قیمت نفت به
باالترین سطح  ۵ماهه خود رسید.به گزارش
مهر به نقل از رویترز ،روز دوشنبه ،با تداوم
کاهش تولیدات اوپک و تحریمهای آمریکا
بر علیه ای��ران و ونزوئ�لا قیمت نفت به
باالترین س��طح  ۵ماهه خود رسید.قیمت
پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای
شمال ،بنچمارک بینالمللی قیمت نفت۳۵ ،
س��نت یا  ۰.۵درصد رشد کرد و به ۷۰.۶۹
دالر رسید.قیمت پیشخرید هر بشکه نفت
خام نیمهس��نگین تگزاس غ��رب آمریکا،
دابلیوتیآی ۳۵ ،س��نت یا  ۰.۶درصد رشد
کرد و به  ۶۳.۴۳دالر رسید.بانک آمریکایی
جیپی م��ورگان در یادداش��تی که دیروز
منتشر کرد گفت :قیمت نفت برنت بیش
از  ۳۰درصد در س��ال جاری رش��د داشته
است .این درحالی اتفاق میافتد که کاهش
تولی��دات اوپ��ک پالس ب��رای چهارمین
م��اه متوالی تداوم داش��ته و خوشبینی به
مذاکرات تجاری آمریکا و چین ،چشمانداز
تقاضا را تقویت کرده است.
مخالفت وزارت صنعت با تامین ارز
دولتی برای  ۲۶۳پرونده

وزارت صنع��ت در مکاتب��ه ای ب��ا بانک
مرکزی و گمرک ،در خصوص تامین ارز
 ۲۶۳پرونده ثبت س��فارش به نرخ دولتی
و همچنین دریافت ما ب��ه التفاوت ارزی
تاکید کرد .به گزارش تس��نیم ،مدیر کل
دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت
صنعت در مکاتبه ای با مدیر کل عملیات
و تعهدات ارزی بانک مرکزی و همچنین
دفتر واردات گمرک ایران ،فهرست 263
پرونده ثبت سفارش را ارسال کرد .با توجه
به اینکه این پرونده ها با توجه به تشخیص
مدیر کل صنایع وزارت صنعت ،مشمول
دریاف��ت ارز با نرخ دولتی نمیباش��ند ،از
مدیران مذکور خواسته شده نسبت به عدم
پرداخت ارز دولتی و همچنین دریافت ما به
التفاوت نرخ ارز اقدام شود.ترخیص و رفع
تعهد ارزی پروندههای مذکور نیز منوط به
پرداخت ما به التفاوت ارزی شده است.

آنچه آقای الریجانی نگفت

تفاوتهای اجرای درخواستهای «  »FATFبا قوانین داخلی مبارزه با پولشویی

در حالی رئیس مجلس با اش��اره به قانون مبارزه با
پولشویی مصوب سال  ،۸۶مخالفان « »FATFرا
متهم به سیاس��ی کاری در برخورد با تصویب لوایح
مرتبط با « »FATFکرده است که این دو موضوع
با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد .به گزارش فارس،
اخیرا علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
در گفتگو با ویژهنامه نوروزی روزنامه اعتماد با تاکید
بر اینکه بسیاری از منافع ملی ،دچار کشمکشهای
سیاسی میشوند ،درباره لوایح مربوط به گروه ویژه
اقدام مال��ی « »FATFگفت« :اگ��ر واقع ًا [لوایح
چهارگانه مربوط به « ]»FATFخالف اس��تقالل
کش��ور و منافع ملی بود ،چرا در س��ال  ۸۶تصویب
کردی��د؟! چرا س��ال  ،۹۰دبیرخانه ب��ه این موضوع
ورود ک��رد و نظر داد؟! میخواه��م بگویم بحث «
»FATFچه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است
موضوع��ی که محتوایش درباره منافع ملی کش��ور
است ،دستمایه مسائل جناحی میشود .من موافقم
کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختالف
نظر هم باشد ،ولی اینکه کشمکش ایجاد میکنند و
بحث استقالل کشور را پیش میکشند ،محل بحث
است .چطور است که در س��ال  ۸۶استقاللمان از
دس��ت رفت و کسی هم متوجه نش��د؟! قانون هم
تصویب ش��د و به ش��ورای نگهبان هم رفت و این
شورا هم تأیید کرد! البته بعد برخی جزئیات این لویح
را شورای نگهبان رد کرد ،اما نهایت ًا تأیید شد».
ماج�رای تصویب قانون مبارزه با پولش�ویی در
سال 86

این اظهارات عجیب در حالی از سوی رئیس فعلی
مجلس و دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی بیان
میش��ود که قانون مبارزه با پولشویی در سال ،86
یک قانون داخلی در زمینه جرمانگاری پولشویی و

ایجاد بس��ترهای قانونی مبارزه با این مفاس��د بوده
اس��ت ،امری که اتفاق مثبتی محسوب می شود و
هیچ کس تا کنون در کش��ور با آن مخالفت نکرده
اس��ت .این قانون جزو قوانین داخلی ایران به شمار
میرود و هیچ ارتباطی با کنوانسیونهای بینالمللی
نداش��ته و تعهدی برای ای��ران در تبادل اطالعات
مالی با طرفهای خارجی ایجاد نمیکند.تصویب و
اصالح چنین قوانینی یکی از درخواست های مقام
معظ��م رهبری از نمایندگان فعلی مجلس نیز بوده
اس��ت .معظم له در دیدار نمایندگان مجلس در 30
خرداد  97پس از آنکه کنوانس��یونهای بینالمللی
را دس��تپخت اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ برای
تأمین مصالح خودشان دانستند ،فرمودند« :همانگونه
المللی اخیراً
که درباره برخی کنوانس��یونهای بین ِ
مط��رح ش��ده در مجلس گفتیم ،مجلس ش��ورای
اس�لامی ک��ه رش��ید و بال��غ و عاقل اس��ت ،باید
مس��تق ً
ال در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا

مبارزه با پولش��ویی قانونگذاری کند ...البته ممکن
اس��ت برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد
اما هیچ ضرورتی ندارد با اس��تناد ب��ه این مفاد ،به
کنوانس��یونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها
آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکالتی دارند».
تفاوت لوایح الح�اق ایران به پالرمو و  CFTبا
قانون داخلی مبارزه با پولشویی

ام��ا لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانس��یون
پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم  CFTهیچ
س��ابقهای در سالهای گذش��ته نداشتهاند و پس از
امضای برنامه اقدام «»FATFدر سال  95توسط
طیبنی��ا وزیر اقتصاد دولت یازده��م آن هم بدون
ط��ی مراحل قانون��ی ،مطرح ش��دهاند .مخالفان «
»FATFپیوس��تن به این دو کنوانسیون را خالف
استقالل کشور و منافع ملی میدانند؛ زیرا در صورت
پیوس��تن به این دو کنوانسیون ،ایران متعهد خواهد

شفافیت
شد در صورتی که هر یک از اعضا خواستار
ِ
مالی تراکنشهای داخلی ایران شوند ،واحد اطالعات
مالی کشور  FIUبدون هیچگونه مالحظه امنیتی،
سیاس��ی ،اقتصادی و  ...همه اطالعات درخواس��ت
ش��ده را در اختیار آنان قرار دهد« .اس��تقالل کامل
واح��د اطالعات مالی» یکی از خواس��تههای مهم
«»FATFاز ایران است که تضمین میکند هیچ
فیلتری در مقابل اطالعات خواس��ته ش��ده از ایران
وجود نداشته باشد « »FATFدر بیانیه اخیر خود،
بار دیگر به موضوع «استقالل کامل واحد اطالعات
مال��ی» تأکید کرده و اقدامات ایران را در این زمینه
ناکافی دانس��ته اس��ت .طبع ًا پذیرش چنین تعهدی
سبب خواهد ش��د آمریکا به تمام راههای دور زدن
تحریم واقف ش��ده و فش��ار تحریمها را علیه ایران
افزایش دهد.با توجه به آنچه گفته ش��د و برخالف
اظهارات رئیس مجل��س ،هیچ ارتباطی میان لوایح
مربوط به پیوس��تن ایران به کنوانسیونهای پالرمو
و  CFTب��ا قوانی��ن داخلی مبارزه با پولش��ویی و
تأمی��ن مالی تروریس��م وجود ن��دارد و ارتباط دادن
این دو کنوانس��یون به قوانین داخلی بیشتر به یک
ش��یطنت رس��انهای ش��باهت دارد تا ی��ک تحلیل
کارشناس��ی! عالوه بر این ،کنار هم قرار دادن این
اظهارات الریجانی با ادعای ظریف درباره پولشویی
گسترده در کشور و همچنین ادعای رئیس جمهور
درب��اره موافقت رهبری با لوایح مربوط به FATF
نشاندهنده خالی بودن دست موافقان  FATFاز
استداللهای فنی و کارشناسی در دفاع از تصویب
این لوایح است .با توجه به نکات مذکور ،این سوال
مطرح می ش��ود که چه کسانی مسائل منافع ملی
را دس��تمایه مسائل جناحی میکنند و در این زمینه
دچار سیاس��ی کاری شده اند ،مخالفان  FATFیا
موافقان آن؟

حل مشکالت اقتصادی را به امید ارتباط با اروپا نگذاریم

یک نماینده مجلس گفت :دولت ،مجلس و س��ایر
نهادها بپذیرند که ما باید روی پای خودمان بایستیم
و مشکالت اقتصادی را حل کنیم ،چراکه این اصل
سخن رهبری اس��ت .به گزارش تسنیم ،حمیدرضا
حاجیبابای��ی در مصاحبه با رادیو عنوان کرد :یکی
از مشکالت ما در سیاست خارجی این است نسبت
به ش��ناختی که از دنیا داریم مواضع درس��تی را در
دولته��ا نتوانس��تهایم اعمال کنی��م .برخی تصور
میکنند مسئوالن ما نسبت به آمریکا یا اروپا شناخت
ندارند .در حالی باید بگویم ش��ناخت بس��یار خوبی
دارن��د ،اما نوع نگاهها متفاوت اس��ت .اما در مقابل
وقت��ی ما میخواهیم عزت خودمان را حفظ کنیم و
آمریکا حاضر است در برابر اقتدار جمهوریاسالمی
با ایرانی سخن بگوید ،اشکالی ندارد.وی افزود :اگر
اروپا میخواهد با ما ارتباط برقرار کند ،باید بر اساس
اقتدار ،عزت و مصالح و منافع ما باشد .اما متاسفانه
شاهد این هستیم با وجود اطالعاتی که درباره اروپا
و آمری��کا داریم ،به دلیل نوع ن��گاه و اعتقادی که
در بعض��ی از سیاس��تمداران وج��ود دارد ،علیرغم
اقتداری که اروپا و آمریکا به ما نش��ان میدهد ،از
یک موضع تفس��یرگونه با آنها ورود پیدا میکنیم،
اسم ،ارتباط و مذاکره را مصالحه میگذاریم ،در واقع
نوع مذاکرهای که با آمریکا یا اروپا داریم به عنوان
صلحخواهی تلقی میکنیم.نماینده مجلس ادامه داد:
در حالی برخی از سیاستمداران ما به دنبال مذاکره و
صلحخواهی با آمریکا هستند که آمریکا جلوی چشم
ما برجام را پاره پاره کرده و از آن خارج شده است!
زیرا ترامپ برجام را قبول ندارد و معتقد اس��ت که
باراک اوباما امتیاز بسیار کمی از جمهوریاسالمی
گرفته و او خواهان گرفتن امتیاز بیشتری است .به
عبارتی ترامپ بسیار علنی با ما صحبت میکند ،اما
ما س��خنانش را تفسیر میکنیم و میگوییم ترامپ

به دنبال آن نیس��ت و به دنبال آن اس��ت که با ما
مراوده داشته باشد! داستانی که در برجام اتفاق افتاد.
حاجیبابایی گفت :اما رهبری در مش��هد ،سیاست
داخلی را به ش��کل دقیق تبیین فرمودند ،سیاست
داخلی که اگر بر طب��ق رهنمودهای رهبری پیش
میرف��ت ،امروز با مش��کالتی چون فس��اد مواجه
نبود ،امروز جامعه ما از مس��اله فس��اد رنج میبرد.
جامعهای که نوعی اشرافیگری در آن شکل گرفته
و افرادی از دل این اش��رافیگری به صورت جسته
و گریخت��ه در دل نظ��ام حضور دارند و س��عی نیز
میکنند که سیاس��تهای خودشان را اعمال کنند،
به عبارتی نه تنها به دنبال اش��رافیگری هس��تند،
بلکه میخواهند اقتصاد لیبرالی و اش��رافیگری را
تئوری��زه کنند و در جامعه ج��ا بیندازند .این یکی از
مشکالتی است که با آن مواجه هستیم که باید در
پی رفع آن باش��یم.وی افزود :از سوی دیگر بحث
رونق اقتصادی است و رهبری زیباترین انتخابی که
در نامگذاری سال  98داشتند به آن اختصاص دادند
و آنرا س��ال رونق اقتصادی نامیدند ،زیرا مش��کل
بانکها با رونق اقتصادی حل میش��ود ،مش��کلی
به نام اختاپوس بانکها ،همچنین مش��کل قاچاق
کاال و بح��ث نقدینگ��ی و هدای��ت آن نیز با رونق
اقتص��ادی و تولید برطرف میگ��ردد .بحث تولید
سرمایه ،اش��تغال ،معیش��ت مردم و صادارت همه
ب��ا رونق تولید امکانپذیر اس��ت و راه حل آن تنها
یک کلمه اس��ت باید دولت ،مجلس و سایر نهادها
بپذیرن��د که ما باید روی پای خودمان بایس��تیم و
مشکالت اقتصادی را حل کنیم و این اصل سخن
رهبری است.نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :نمیتوانیم مشکالت اقتصادی را به امید ارتباط
با اروپا بگذاریم ،اروپایی که آن قدر گس��تاخ ش��ده
و میگوید م��ا در برابر یک لقمه ن��ان حاضریم با

آمارها نشان میدهد

کاهش خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن در سال۹۷

گزارش ها نش��ان می دهد در س��ال  ،۹۷هزار
و  ۱۸۷میلیارد تومان اوراق تس��هیالت مسکن
خری��د و فروش ش��د که نس��بت به س��ال ۹۶
کاهش  ۷درصدی داشته است.به گزارش مهر،
در حالی که بازار مسکن در سال گذشته تجربه
رشد حدوداً  ۱۰۰درصدی قیمت مسکن نسبت
به سال  ۹۶را تجربه کرد ،اما آمار نشان میدهد
ب��ه دلیل کاهش قدرت خری��د خانوارها ،حجم
معامالت مسکن نسبت به سالهای گذشته با
کاهش ش��دیدی روبه رو بوده است.از آنجایی
که یکی از مهمترین منابع تأمین مالی خانوارها
برای خرید مس��کن ،تس��هیالت بانکی است و
از س��ویی نیز این تس��هیالت عمدت ًا به دو نوع
تسهیالت خرید مسکن «از محل صندوق پس
انداز مسکن یکم» و هم چنین «از محل اوراق
تس��هیالت مس��کن» محدود میشود و سقف
هیچکدام از این دو نوع تسهیالت ،افزایشی در
سال گذشته نداشت ،لذا میزان اقبال خانوارها به

دریافت تس��هیالت مسکن نیز در سال گذشته
به تدریج کاهش یافت.بر اساس اعالم شرکت
فرابورس ایران ،در س��ال  ۹۷تعداد  ۱۹میلیون
برگه گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن با
دو نم��اد معامالتی اصلی «تس��ه» (متعلق به
تسهیالت وابسته به بانک عامل بخش مسکن)
و «تملی» (متعلق به تسهیالت مسکن وابسته
به بانک ملی) در این بازار خرید و فروش ش��د
که ارزش کل اوراق معامله ش��ده ،هزار و ۱۸۷
میلی��ارد و  ۹۰۰میلی��ون تومان بوده اس��ت.بر
اساس آنچه فرابورس اعالم کرده است ،ارزش
کل معامالت اوراق تس��هیالت مسکن در سال
گذش��ته ( )۹۷نسبت به س��ال قبل از آن ()۹۶
کاهش  ۷درصدی داش��ته که ع�لاوه بر آنکه
گویای کوچکتر ش��دن حج��م معامالت بازار
مسکن اس��ت ،میتواند نش��ان دهنده کاهش
اس��تقبال متقاضیان خرید مس��کن از دریافت
تسهیالت مسکن نیز باشد.

شما مذاکره کنیم .همه افرادی که اعالم کردند که
سدهای تحریم شکسته شده و در حال چکه کردن
اس��ت ،در یک سال گذش��ته دریافتند که اروپا نیز
در ح��ال دور زدن ماس��ت .اروپایی که میگفت ما
میخواهیم جلوی آمریکا بایس��تیم و از ش��ما دفاع
کنیم ،امروز اگر قرار است که چند بشکه نفت برای

شما بفروشیم یک خطی برای شما درست میکنیم
تا بتوانید صبحانه بخورید .رفتار آنها آنقدر شرمآور
اس��ت که حتی هاللاحمر م��ا را تحریم کردند تا
نتوانند به سیل زدگان ما کمک کنند .لذا مشخص
ش��د سیاس��ت اروپا و آمریکا در رابطه با جمهوری
اسالمی یکی است و فرقی بین این دو نیست.

آگهی مفقودی کارت هوشمند راننده به شماره 2034630
به نام آقای علیرضا فرخی فرزند رمضانعلی به ش��ماره
ملی  2248636229و کارت هوش��مند خودرو به شماره
 3009496و دفترچه کار به ش��ماره  0064557و کارت
مشخصات وسیله نقلیه ( کارت شناسائی ) و پالک اتاق
خودرو مینی بوس سیستم فیات تیپ آ 60-9مدل 1369
به ش��ماره موتور  624058و شماره شاسی  941676به
شماره انتظامی  446 – 59ع  53مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.گرگان
آگهی مفقودی دفترچه ثبت س��اعت اتوبوس بش��ماره
 1046299م��ورخ  1397/01/19بن��ام آقای آرش زاهد
فرزند یوس��فعلی به ش��ماره ملی  2249435693مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
آگهی مفقودی اینجانب مازی��ار کریمی فرزند پرویز به
ش��ماره ملی  2110197323مالک خودرو س��واری پژو
تیپ  TU3 206مدل  1397رنگ سفید روغنی به شماره
شاس��ی  NAAP03EE0JJ528520ش��ماره موت��ور
 182A0017776و ش��ماره پ�لاک  979 – 59س 62
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند
خودرو مذکور را نموده است  .لذا چنانچه احدی ادعایی
در خص��وص خودرو فوق دارد ظ��رف مدت ده روز به
دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر  6جاده ساری به
نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس
از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .
آگه��ی اب�لاع اجرائیه مهری��ه کالس��ه  9700509بدین
وس��یله به آقای عل��ی اقبالی فرزند محمد شناس��نامه
ملی  1050151917س��اکن علی آباد کتول شهرک منابع
طبیعی مس��کن مهر کوچه اول س��مت راست کد پستی
 9313818317ابالغ می ش��ود که خانم مرضیه حسینی
جهت وصول تعداد 114عدد س��که تمام بهار آزادی به
استثناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره  3380دفتر
ازدواج ش��ماره  229عل��ی آبادکتول علیه ش��ما اجرائیه
صادرنموده و پرونده اجرائی به کالس��ه  9700509در
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/1/11
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا
مف��اد اجرائیه فق��ط یک مرتبه دریک��ی از روزنامه های
کثیراالنتشار محلی آگهی می شودو چنانچه ظرف مدت
ده روز از تاری��خ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می
گردد  ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیلت
اجرائی جریان خواهد یافت .
م.الف  51957عیس��ی حس��ن قاس��می رئیس اداره ثبت
اسناد وامالک علی آباد کتول
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خبر
شاخص بورس  ۵۱۸واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معامالت امروز
ب��ازار س��رمایه ۵۱۸واحد رش��د کرد .به
گزارش تس��نیم ،در جریان دادوستدهای
ام��روز بازار س��رمایه تع��داد  3میلیارد و
273میلیون س��هم و حقتق��دم بهارزش
10172میلیارد ری��ال در 260هزار نوبت
م��ورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص
ب��ورس با رش��د 518واح��دی در ارتفاع
188هزار و 592واحد قرار گرفت.بیشترین
اثر مثبت بر رش��د دماسنج بازار سهام در
روز جاری ب��ه نام نماده��ای معامالتی
پاالیش نف��ت اصفه��ان ،پاالیش نفت
ته��ران و ملی صنایع مس ایران ش��د و
در مقابل نمادهای معامالتی بانک ملت،
فوالد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی
گل گهر با افت خود مانع افزایش بیشتر
شاخص بورس شدند.شاخصهای اصلی
بازار س��رمایه هم روز متعادل و مثبتی را
پشت سر گذاشتند بهطوری که شاخص
قیمت (وزنی ــ ارزش��ی) 149واحد ،کل
(هم��وزن) 125واحد ،قیم��ت (هموزن)
87واح��د ،آزاد ش��ناور 502واح��د و
ی بازار اول و دوم به ترتیب
ش��اخصها 
546و 266واحد رش��د را بهثبت رساند.بر
اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس
ای��ران هم با معامل��ه 1208میلیون ورقه
ب��هارزش 495میلیارد تومان در 160هزار
نوبت ،آیفکس یک واحد رش��د کرد و در
ارتفاع 2412واحد قرار گرفت.

