
اتمام ريل گذاري راه آهن كرمانشاه پيش از پايان دولت يازدهم
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تا قبل از پايان دولت يازدهم ريل گذاري راه آهن كرمانشاه به اتمام مي رسد، گفت: عمليات اجرايي اتصال راه آهن كرمانشاه به عراق به طول 263 كيلومتر آغاز شده است و ريل تا 
4 سال آينده به مرز خسروي مي رسد. خيراله خادمي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه يكي از طوالني ترين مسيرهاي ريلي كشور اتصال كرمانشاه به شبكه ريلي است، گفت: پروژه راه آهن كرمانشاه و اتصال اين استان به 
شبكه ريلي يكي از پنج پروژه اقتصاد مقاومتي در حوزه راه آهن بوده و اهميت بسيار زيادي براي كشورمان دارد. 
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 رنجنامه ارزاني سوخت
 و نوسازي ناوگان

آرزوي نوسازي ناوگان فرسوده  برآورده مي شود؟
اقتصاد يارانه اي مانع 
خصوصي سازي است 

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: 
بخش زيادي از ش��ركت هاي دولتي به 
دليل اينك��ه كاال و خدمات يارانه اي دريافت مي كنند، 
اجازه واگ��ذاري آنها به بخش خصوص��ي وجود ندارد. 
ميرعلي اشرف پوري حسيني با اشاره به اينكه در قانون 
بودجه، ريال به ريال و ميليارد به ميليارد درآمد و هزينه 
هر شركت مقابل آن نوشته شده است، گفت: تقاضاي 
ما اين اس��ت كه با تهيه يك جدول تلفيقي به سازمان 
خصوصي سازي اعالم شود كه افزايش بودجه ها مربوط 
به چيس��ت و آيا مربوط به س��رمايه گذاري هاي جديد 
دول��ت در گروه هاي 1 و 2 اس��ت يا م��وارد ديگر را در 
برمي گيرد. معاون وزير اقتص��اد با بيان اين مطلب كه 
دولت ب��راي س��رمايه گذاري در گروه 3 مجاز اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: بخش خصوصي اجازه ورود به گروه 
3 را ندارد و ب��ه عبارت ديگر، اين گ��روه انحصارا براي 
س��رمايه گذاري در اختيار دولت قرار گرفته است و در 
مقابل هرگونه فعاليت دولت در گروه يك ممنوع بوده 
و كاري خالف محسوب مي ش��ود. وي اذعان كرد: ما با 
بخش اعظمي از شركت هاي گروه 1 و 2 مواجه هستيم 
كه به دليل اينكه كاال و خدمات يارانه اي ارايه مي دهند، 
اجازه واگ��ذاري آنها به بخش خصوص��ي وجود ندارد. 
پوري حسيني، شركت هايي را كه در حوزه آب، برق و 
گاز فعاليت مي كنند جزو اين گروه از شركت ها خواند 
و افزود: تا زماني كه قيم��ت كاال و خدمات اين گروه از 
شركت ها تكليفي است، واگذاري ها به طور كامل صورت 
نخواهد گرفت. رييس سازمان خصوصي سازي تصريح 
كرد: مجلس بايد توجه داشته باشد كه الزم است توسعه 
فعاليت هاي اقتصادي، بنگاه داري و تصدي گرايانه دولت 
در گروه يك را متوقف كند اما تصور مي شود كه اكثريت 
قريب به اتفاق س��رمايه گذاري هاي دول��ت در گروه 3 

صورت مي پذيرد. 

در حالي ك��ه بخش خص��وص از اخذ 
۵0 درصد ع��وارض كرايه حمل كاال با 
شناورهاي خارجي انتقاد دارد، رييس سازمان راهداري 
گفت: قانون 10 درصد، ش��امل حمل دريايي كاال نيز 
مي شود. داود كشاورزيان در جلسه شوراي عالي ترابري 
در پاسخ به گاليه بخش خصوصي حمل ونقل مبني بر 
اينكه قانون اش��اره اي به اخذ 10 درصد از كرايه حمل 
دريايي نداشته اس��ت، تصريح كرد: در مشروح نتايج و 
بررسي هاي انجام شده در زمان تصويب قانون فوق الذكر 
مشخص ش��د هدف اصلي اجراي اين قانون، اخذ 10 

درصد كرايه حمل دريايي است. 

عوارض حمل كاال با ناوگان 
خارجي 10 درصد شد

   وزير نفت كويت: پايبندي توليدكنندگان نفت به 
توافق جهاني براي كاهش عرضه نفت خوب بوده و 

اميدهايي را دربردارد. ايسنا
  رييس سازمان راهداري: چاره اي جز واقعي كردن 

قيمت نداريم. تسنيم
  300 ه�زار تن محص�والت لبني در بهار امس�ال 

صادر شد. ايرنا
  وزير انرژي امارات متحده عربي: بازارهاي نفت در 

نيمه دوم امسال تحكيم مي شوند. ايلنا
  عضو هيات رييس�ه اتاق بازرگاني تهران: كاهش 
نرخ سود بانكي اثر منفي هم دارد؛ براي جلوگيري 

از آن بايد برنامه ريزي كرد. مهر
  توسعه نهالستان منابع طبيعي در انتظار تخصيص 

اعتبار. مهر
  وزير نفت: دولت به پتروشيمي ها براي حل مشكل 

صادرات به چين كمك مي كند. فارس

عددنوشت

سرخط خبرها تحليل صنعت

قراردادي براي 
ناوگان فرسوده

بازه�م  گذش�ته  روز 
ق�راردادي جدي�د براي 
نوسازي ناوگان فرسوده 
جاده اي كشور منعقد شد 
ت�ا ش�ايد آرزوي ديرينه 
نوسازي س�نگين وزن ها 
اين ب�ار ب�ا كم�ك 2/7 
ميلي�ارد دالري نفتي ها 
محق�ق ش�ود. ش�ركت 
سايپاديزل در قراردادي 
چهارجانبه با مش�اركت 
و  راه�داري  س�ازمان 
حم�ل و نق�ل ج�اده اي، 
بهينه س�ازي  ش�ركت 
مص�رف س�وخت و بانك 
توسعه تعاون، جايگزيني 
كاميون ه�اي فرس�وده 
ن�اوگان ب�اري كش�ور را 

برعهده گرفت.

 كارگران ساختماني 
بيمه مي شوند

5 هزار نفر

حتما به��ره وري خودروي 
نو باالتر از فرس��وده است. 
اين نه ادعاس��ت و نه توصيه. حتي اگر به 
آنچه علم اقتصاد راهنمايي كرده مراجعه 
نكنيد، واضح اس��ت كه فرس��وده بودن 
ناوگان حمل و نقل، بيش��ترين زيان را به 
اقتصاد كش��ور وارد مي كند. اول از همه 
هدردادن سوخت اس��ت؛ سوختي كه به 
نسبت كشورهاي همسايه ارزان و فراوان 
است و به راحتي در خودروهاي فرسوده 

هدر مي رود. 
دومي��ن زي��ان، آلودگي ه��اي زيس��ت 
محيط��ي اس��ت. خ��ودروي فرس��وده 

بيشترين آاليندگي را دارد. 
س��ومين عاملي ك��ه به��ره وري ناوگان 
حمل و نق��ل را كاهش مي ده��د، پايين 
آمدن راندم��ان نيروي كار اس��ت. قصه 
نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل س��ر دراز 
دارد. س��ال هاي س��ال اس��ت كه طرح 
نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل از س��وي 
دولت هاي مختلف پيگيري مي شود و به 
سرانجام نمي رسد. در سال هاي گذشته 
با وجودي كه بارها قراردادهاي مختلفي 

بين سنگين وزن سازان جاده مخصوص 
با س��ازمان راهداري و حمل و نقل كشور 
و البته اتحاديه هاي كاميون داران منعقد 
شده، اما كاميون هاي ايراني هنوز در رنج 

سني فرسودگي هستند. 
با هم��ه اين اح��وال روز گذش��ته بازهم 
ق��راردادي جديد براي نوس��ازي ناوگان 
فرس��وده جاده اي كش��ور منعقد شد تا 
ش��ايد آرزوي ديرينه نوس��ازي سنگين 
وزن ها اين بار با كمك 2/7 ميليارد دالري 

نفتي ها محقق شود. 
ق��راردادي  در  س��ايپاديزل  ش��ركت 
چهارجانبه با مشاركت سازمان راهداري 
و حمل و نق��ل جاده اي، ش��ركت بهينه 
س��ازي مصرف س��وخت و بانك توسعه 
تعاون، جايگزيني كاميون هاي فرس��وده 
ناوگان باري كش��ور را برعه��ده گرفت. 
بر اس��اس اين ق��رارداد در ف��از اول آن 
600 دس��تگاه از كاميون هاي فرسوده با 
عمر بيش از 3۵ س��ال در ح��ال تردد در 
جاده هاي كش��ور با كاميون ه��اي ولوو 
جايگزين خواهد ش��د. با اجرايي ش��دن 
اين قرارداد مصرف سوخت ناوگان حمل و 
نقل باري كاهش يافته و ميزان آاليندگي  
اين ناوگان نيز كمتر خواهد شد. با اجراي 

اين ق��رارداد ضمن ايج��اد زمينه امكان 
بهره مندي ناوگان حم��ل و نقل باري از 
محص��والت روزجهان��ي، زمينه كاهش 
مصرف سوخت و هزينه هاي حمل و نقل 
و همچنين افزايش سرعت جابه جايي بار 

در كشور فراهم مي شود. 
در اين مراس��م داوود كشاورزيان معاون 
وزير راه و شهرس��ازي با ابراز خرسندي 
از اينكه باالخره بخشي از ناوگان فرسوده 
كشور از طريق اين قرارداد جديد نوسازي 
خواهد شد، گفته اس��ت: با توجه به آمار 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از 
كل ناوگان داراي كارت هوشمند بالغ بر 
۵۵ هزار دستگاه كاميون بيش از 3۵ سال 
عمر دارند كه طبق مصوبه شوراي اقتصاد 
بايد 6۵ هزار دس��تگاه كاميون باالي 3۵ 
سال در يك دوره ۵ ساله نوسازي شوند. 
بر همين اساس بخش��ي از ناوگان داراي 
شرايط مي توانند از مصوبه شوراي اقتصاد 
استفاده كنند. وزارت نفت براي 6۵ هزار 
كاميون فرس��وده اج��ازه دارد 2 ميليارد 
و 700 ميلي��ون دالر در ي��ك دوره پنچ 
تا شش س��اله هزينه كند، بر اين اساس 
وزارت نفت ب��راي هر كاميون كش��نده 
ب��زرگ 60 هزار دالر، كش��نده س��بك 

43 ه��زار دالر و پايين ت��ر 37 هزار دالر 
هزينه كند. 

وي با اش��اره به مدل طراحي شده براي 
ناوگان فرس��وده جاده اي گفت: از محل 
صرفه جويي مصرف س��وخت بخش��ي از 
س��ود دريافتي پرداخت مي ش��ود كه 9 
درصد توسط مصرف كننده و بقيه توسط 

وزارت نفت و سازنده پرداخت مي شود. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي از تحويل 
404 دس��تگاه كامي��ون تحت ق��رارداد 
نوسازي ناوگان فرسوده با شركت ايراني 
سازنده كاميون خبر داد و افزود: امروز نيز 
ش��اهد قرارداد با يك خودروي سنگين 
س��از و توليدكنن��ده كاميون هاي تحت 
برند يك شركت سازنده اروپايي هستيم 
كه جزو برندهاي ش��ناخته شده هستند 
و اميدواريم مورد اس��تقبال مالكان قرار 

گيرد. 
وي با اش��اره به وظايف سازمان راهداري 
در قبال نوس��ازي ناوگان ج��اده اي بيان 
كرد: وظيفه ما محاس��به ميزان پيمايش 
ناوگان و مق��دار صرفه جويي در مصرف 
س��وخت اس��ت همچنين در نظر داريم 
با اس��تفاده از ابزاره��اي قانوني از تعليق 
اقساط تس��هيالت ناوگان از سوي مالك 
جلوگيري كني��م. يكي از آثار نوس��ازي 
ناوگان، بهس��ازي محيط  زيس��ت است 
كه ما متعهد به كاهش انتش��ار گازهاي 

گلخانه اي هستيم. 
وي در ادام��ه راه حل اصلي س��اماندهي 
ناوگان فرسوده حوزه حمل ونقل جاده اي 
را اص��الح قيمت س��وخت عن��وان كرد: 
مادامي كه قيم��ت گازوييل ليتري 300 
تومان باش��د ب��ه طور قطع كس��ي براي 
كاميون فرس��وده خود رغب��ت نمي كند 
و از طرف��ي هيچ��گاه تغيي��ري در رفتار 
و انتق��ال بار از ج��اده ب��ه روي ريل رخ 
نمي ده��د. س��وخت در ايران ني��ز بايد 
همچون ساير كش��ورها با قيمت واقعي 
عرضه شود. تش��كيل صف هاي طوالني 
توس��ط كاميون ها در بن��ادر، تردد يك 
س��ر خال��ي كاميون ها و كاه��ش رغبت 
به س��رمايه گذاري در حوزه ن��اوگان به 
دليل پايين بودن قيمت س��وخت است. 
اميدوارم روزي در خصوص اين مساله به 

جمع بندي نهايي برسيم. 

تسهيالت گران بانك هاي داخلي
همچنين در اين مراس��م عل��ي وكيلي، 
مديرعامل ش��ركت بهينه سازي مصرف 
سوخت از همكاري با سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي و تالش براي استفاده 
از سرمايه گذاري خارجي در امر نوسازي 
ناوگان فرسوده جاده اي خبر دادو گفت: 
وزارت نف��ت طبق م��اده 12 قانون رفع 
موانع توليد مي تواند تا سقف 100 ميليارد 

دالر در طرح هاي موثر در كاهش مصرف 
سوخت سرمايه گذاري كند. صرفه جويي 
و باالبردن بهره وري يك س��رمايه گذاري 
بسيار خوب و مفيد براي كشور محسوب 

مي شود. 
وي با اش��اره به ماده 12 قانون رفع موانع 
تولي��د و كارك��رد آن در حوزه نوس��ازي 
ناوگان ج��اده اي بيان داش��ت: با وجود 
اينكه تا كنون 2 ش��ركت داخلي كاميون 
س��از در طرح نوس��ازي ناوگان فرسوده 
جاده اي مش��اركت كرده اند اما حضور 2 
ش��ركت كفايت نمي كند ل��ذا اميدواريم 
ساير شركت ها نيز با توجه به حمايت هاي 

دولتي در اين طرح مشاركت كنند. 
وكيلي در ادامه از مذاكره با شركت داخلي 
كاميون س��از به منظور نوسازي 17 هزار 
دستگاه اتوبوس فرس��وده درون شهري 
ب��ا اتوبوس هاي پايه گازس��وز خبر داد و 
گفت: اميدواري��م هرچه زودتر اين اقدام 
مشترك توس��ط اين شركت آغاز شود. با 
توجه به گران  بودن تسهيالت ارايه شده از 
سوي بانك هاي داخلي در تالش هستيم 
با همكاري مش��ترك سازمان راهداري و 
حم��ل و نقل جاده اي از س��رمايه گذاري 
خارجي براي نوس��ازي ناوگان جاده اي 

استفاده كنيم. 
وي با اشاره به اجراي طرح هدفمندسازي 
يارانه ه��ا در دول��ت ده��م بيان ك��رد: با 
هدفمندس��ازي يارانه ها به طور ناگهاني 
بس��ياري از قواعد كش��ور نابود ش��دند، 
شرايطي كه در آن تنها راه تطابق صنايع 
با افزايش قيمت ها فق��ط از طريق توليد 
و بهره وري باال ميس��ر مي ش��ود كه براي 
تحقق آن به فناوري هاي نوين نياز دارند 
و آن نيز مستلزم تامين منابع مالي است 
اما متاس��فانه با پول گراني كه از س��وي 
موسس��ات مالي داخلي ب��ه توليدكننده 
عرض��ه مي ش��ود، صنايع عقب نش��يني 
مي كنن��د. اميدوارم در دول��ت دوازدهم 
با هدفمندسازي يارانه ها، يارانه به توليد 
تعلق گيرد. در ح��ال طراحي مكانيزمي 
براي تبديل بازپرداخت هاي تس��هيالت 
ب��ه صورت ارزي هس��تيم تا از پش��توانه 
صنعتي ماده 12 قانون رفع موانع توليد از 
منابع خارجي استفاده كنيم زيرا با چنين 
اقدامي سقف تامين شده از سوي شركت 
بهينه سازي مصرف سوخت به ارزش 60 
ه��زار دالر تا ۵0 درصد مناب��ع مورد نياز 

براي خريد كاميون را تامين مي كند. 

گروه اقتصادي

عض��و هيات مدي��ره كانون عال��ي انجمن هاي صنفي 
كارگران با اش��اره به اينكه بي��ش از 60درصد حوادث 
ناشي از كار مربوط به كارگران ساختماني است، گفت: 
نزديك به ۵هزار نفربعد از تاييد در سامانه براي بيمه به 
تامين اجتماعي معرفي ش��ده اند. هادي ساداتي، عضو 
هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به روند بيمه كارگران 
ساختماني گفت: ثبت نام از طريق سامانه در حال ادامه 
اس��ت. نزديك به ۵هزار نفر بعد ازثبت نام در سامانه به 
س��ازمان تامين اجتماعي براي بيمه معرفي شده اند تا 
تحت پوشش بيمه قرار  گيرند.  وي بابيان اينكه كارگران 
ساختماني در مرحله اول بايد كارت مهارت را از سازمان 
فني و حرفه اي دريافت كنند و سپس در سامانه ثبت نام 
كنن��د، ادامه داد: تم��ام كارگران س��اختماني از نحوه 
ثبت نام مطلع هستند.س��اداتي اف��زود: در حال حاضر 
بيش از 60درصد حوادث ناشي از كار مربوط به كارگران 
ساختماني است. بسياري از ساختمان ها با طرح نظام 
مهندسي كه از چند سال قبل شروع شده است، بيمه 
مكمل يا بيمه مس��ووليت مدني را دارند. آن دس��ته از 
افرادي كه دچار مصدوميت شوند از طريق شركت هاي 
بيمه گر تحت پوشش هس��تند و ماده 66 قانون تامين 
اجتماعي هم براي آنها لحاظ مي شود. در ماده 66 آمده 
است كه اگر كارگري حين كار، حادثه اي ببيند و دچار 
مصدوميت ش��ديد ش��ود، خانواده وي مستمري بگير 
مي شوند و آن كارگر تحت پوشش سازمان قرار مي گيرد. 
شركت هاي بيمه گر نيز بايد به اين تعهدات عمل كنند. 

در حالي ك��ه پيش از اين 
اقالم��ي مانند آب معدني 
افزاي��ش قيمت هايي 20 تا 30 درصدي 
را به ثبت رسانده بود، مديرعامل انجمن 
حمايت از مصرف كنندگان معتقد است، 
افزاي��ش بي��ش از 40 درص��دي قيمت  
ش��يريني در قنادي ه��ا ني��ز در ابالغيه 
جديد اتحاديه مربوطه نامتعارف است. 

مس��يح انص��اري با بي��ان اينك��ه مردم 
باي��د ش��يوه قيمت گ��ذاري را ب��ه طور 
ش��فاف بدانند، عن��وان ك��رد: موضوع 
قيم��ت  افزاي��ش  و  خالص فروش��ي 
شيريني ها در قنادي ها همزمان مطرح 
ش��د و اين موضوع در خوش بينانه ترين 
حال��ت حتي اگ��ر فرضيه بي اثرس��ازي 
مصوب��ه خالص فروش��ي، بعي��د بدانيم 
بدسليقگي اس��ت. وي در ادامه با اشاره 
به موض��وع خالص فروش��ي ش��يريني 
عن��وان كرد: ت��الش بس��ياري صورت 
گرفته موضوع خالص فروشي به صورت 
مصوبه ابالغ شود، چراكه مردم حق دارند 

كاالهاي متعارف را به قيمت خودش��ان 
بخرند تا پي��ش از اين قنادي ها، مقواها، 
جعبه ه��ا و پايه ه��اي كيك خ��ود را با 
قيمت ش��يريني به فروش مي رساندند 
يعن��ي 100 تا 300 گرم پالس��تيك يا 
كاغذ را با قيمت ش��يريني پخته شده به 
مردم مي دادند كه به ش��كل متوسط هر 
قنادي در س��ال 830 ميليون تومان از 
محل فروش جعبه سود كسب مي كرد. 

به گ��زارش ايس��نا، مديرعام��ل انجمن 
حمايت از مصرف كنن��دگان اظهار كرد: 
موضوع خالص فروشي شيريني از افزايش 
تعرفه ها جداس��ت اما اي��ن دو موضوع را 
در ي��ك بخش��نامه به هم پيون��د زدند و 
در كنار افزايش نامتع��ارف قيمت ها كه 
واقعا بايد مورد بررس��ي قرار گيرد، بحث 
خالص فروش��ي را نيز ابالغ كردند و اين 
موضوع باعث شد مصوبه اي كه در جهت 
حمايت از مصرف كننده بود عمال بهانه اي 
براي باال بردن قيمت ها شود. اين موارد در 
حالي مطرح مي ش��ود كه گفته مي شود 

اتحاديه صنف دارندگان قنادي و شيريني 
فروش و كاف��ه قنادي ته��ران علت اين 
حجم افزايش قيمت را عدم تغيير قيمت 
از سال 1393 عنوان كرده است. ولي نرخ 
مصوب س��ال 1393 و گزارشات ميداني 
سال هاي بعد تا 139۵ نشان مي دهد كه 
انواع شيريني هر س��ال افزايش قيمت را 

تجربه كرده بودند.  
به عنوان مثال در حالي كه در نرخ مصوب 
سال 1393 قيمت هر كيلوگرم شيريني 
 ت��ر 12 ه��زار و 200 تومان، ش��يريني 
زب��ان و پاپيون 10 ه��زار و 200 تومان، 
ش��يريني گل محم��دي )دانمارك��ي( 
9300 تومان و  كيك يزدي 7700 تومان 
اعالم شده اس��ت؛ در پايان سال 1394 
رييس اتحاديه شيريني فروش��ان تهران 
قيمت هاي س��ال 1393 را با 1۵ درصد 
افزايش اعالم ك��رده و در آن زمان گفته 
كه قيمت هر كيلوگرم شيريني پاپيون و 
زبان 12 هزار و ۵00 تومان، شيريني   تر 
درجه يك 1۵ هزار تومان و كيك يزدي 

9000 تومان است. اما در نهايت جدول 
قيمت مصوب ش��يريني كه در روزهاي 
اخير ابالغ شده، نشان مي دهد كه انواع 
شيريني نس��بت به قيمت اعالم شده در 
پايان سال 1394 معادل 43 تا 44 درصد 

افزايش يافته است. 
همه اينها در حالي است كه هم اكنون در 
بسياري از واحدهاي قنادي، شيريني ها 
با قيمتي به مراتب باالتر از آنچه اتحاديه 
مصوب كرده است، به فروش مي رسد؛ به 
گونه اي كه حتي هر كيلو شيريني  تر تا 3۵ 
هزار تومان نيز به فروش مي رسد. پيش از 
اين نيز سازمان حمايت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نسبت به افزايش قيمت 
20 تا 30 درصد آب هاي معدني واكنش 
نشان داده بود و چنين افزايش قيمتي را 
در يك مرحله نامتع��ارف توصيف كرده 
ب��ود، حاال باي��د ديد كه نح��وه نظارت و 
تصميم گيري درباره افزايش قيمت هاي 
انواع شيريني از سوي متصديان اين امر 

چگونه خواهد بود. 

فصل، فصل مجامع است. 
ديروز معامله گران بورس 
تهران شاهد پيشرو شدن گروه معدني ها 
و اقب��ال معامله گ��ران حقيق��ي ب��راي 
جمع آوري سهام هلدينگ  پتروشيمي و 
سنگ آهني ها بودند. معامالتي كه سبب 
شد تا شاخص كل بورس تهران در آخرين 
روز فصل مجامع ش��ركت هاي بورسي با 

۵08 واحد رشد همراه شود. 
ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس 
بهادار اوراق تهران در پايان معامالت روز 
ش��نبه با افزايش ۵08 واحدي روي رقم 
80 هزار و 670 واحد ايس��تاد. ش��اخص 
كل هم  وزن اما ب��ا افزايش 128 واحدي 
عدد 17 هزار و 669 واح��د را به نمايش 
گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با 
افزايش ۵92 واحدي ب��ه رقم 88 هزار و 
802 واحد دست يافت. شاخص بازار اول 
ام��ا در حالي با افزاي��ش ۵26 واحدي به 
رقم ۵6 هزار و 106 واحد دست يافت كه 
شاخص بازار دوم با افزايش 16۵ واحدي 
عدد 178 هزار و 124 واحد را به نمايش 
گذاشت. همچنين شاخص كل فرابورس 

)آيفكس( با افزاي��ش 3 واحدي به 923 
واحد رضايت داد. معامالت سهام در نماد 
معامالتي ش��ركت هاي معدني و صنعتي 
گل گهر ب��ا 192 واحد، معدني و صنعتي 
چادرمل��و با 87 واحد و گس��ترش نفت و 
گاز پارسيان با 44 واحد افزايش بيشترين 
تاثيرمثب��ت را ب��ر محاس��به ش��اخص 
كل بورس ب��ه نام خود ثب��ت كردند. در 
مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي 
شركت هاي تاپيكو با 17 واحد، مخابرات 
ايران با 10 واحد و پتروش��يمي فجر تا 6 
واحد افزايش بيش��ترين تاثي��ر مثبت را 
در برآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. 
به گ��زارش ف��ارس، ارزش كل معامالت 

ب��ورس تهران در بازار نق��دي اين بورس 
ب��ه بيش از 146 ميلي��ارد تومان نمايش 
داده شد كه ناشي از دست به دست شدن 
بيش از 688 ميليون س��هم و اوراق مالي 
قابل معامله طي 43 ه��زار و 3۵9 نوبت 
داد و ستد بود. طي معامالت روز گذشته 
نماد معامالتي شركت هاي گروه دارويي 
مه��رام، معدني و صنعتي گلگهر، ش��هد 
ايران، معدني و صنعتي چادرملو، صنايع 
مس ش��هيد باهنر، كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران، قراردادهاي اختيار خريد 
و فروش گلگهر، اوراق اجاره صمپنا، اوراق 
مرابحه فوالد مباركه، كش��تيراني درياي 
خزر، دامداري تليس��ه نمون��ه، جوش و 

اكسيژن ايران از س��وي ناظر بازار سهام 
بازگش��ايي و در مقابل، نم��اد معامالتي 
شركت هاي نوسازي و ساختمان تهران، 
قن��د هگمتان، س��يمان س��فيد ني ريز، 
پتروش��يمي پردي��س، س��رمايه گذاري 
مس��كن ش��مال غرب، فوالد خوزستان، 
كارخانج��ات تولي��دي شيش��ه دارويي 
رازي، بين الملل��ي توس��عه س��اختمان، 
فوالد خوزستان متوقف شدند. در بازار2 
بورس تهران كه به معامالت درون گروهي 
سهامداران عمده اختصاص دارد، 209/۵ 
ميليون س��هم مخابرات اي��ران به ارزش 
بي��ش از 41/۵ ميلي��ارد توم��ان مي��ان 
س��هامداران عمده اين سهم با معامالت 

انتقالي روبه رو شد. 
در نم��اد معامالتي تاپيك��و نيز امروز 19 
ميليون سهم به ارزش بيش از 3 ميليارد 
تومان به كدهاي درون گروهي سهامدار 
عمده جابه جا شد. همچنين 18 ميليون 
سهم سرمايه گذاري اعتبار ايران به ارزش 
بي��ش از 2 ميلي��ارد تومان ب��ا معامالت 
درون گروهي س��هامدار عم��ده در نماد 

صفر تابلو مواجه بود. 

افزايش 40 درصدي قيمت شيريني
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