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با ورود تيم جديد مديريتي به شركت بورس اتفاق افتاد

رشد  4750واحدي 
شاخص كل بورس تهران 

روز گذشته نماگر هاي بازار سرمايه به لطف صنايع صادرات محور 
با جهش مواجه ش�دند، به طوري كه ش�اخص كل قيم�ت و بازده 
نقدي ب�ورس اوراق به�ادار تهران ب�ا افزاي�ش 4۷۶۷ واحدي به 
مح�دوده 14۷ ه�زار واحد رس�يد، البت�ه برخي از كارشناس�ان 
ورود تي�م جدي�د مديريت�ي ب�ه ش�ركت ب�ورس، باالتري�ن 
نهاد اجرايي بازار س�رمايه را در رش�د ب�ازار نيز مؤث�ر مي دانند. 
به گزارش »جوان«، ب��ازار ارز آزاد اين روزها صنايع صادرات محور را با 
اقبال عمومي در بازار سرمايه و همچنين افزايش نرخ سهام همراه كرده 
است از طرف ديگر انتشار اخباري مبني بر صدور مجوز افزايش قيمت 
روي برخي از صنايع واردات محور نيز اثر مثبت گذاشته است، در عين 
حال نزديك شدن به موعد تحريم هاي امريكا ريسك هايي را همچنان 
به بازار تحميل كرده اس��ت،  اما نبايد از ياد برد كه بيشترين رشد هاي 
بازار سرمايه طبق آنچه در ابتداي دهه 90 اتفاق افتاد مربوط به دوران 

تحريم ها و محدوديت ها بوده است. 
افزايش به��اي ارز در ب��ازار آزاد صنايع��ي چون فوالد، پااليش��ي ها و 

پتروشيمي را در هفته جاري با افزايش بها همراه كرده است. 
معامله گران بورس تهران در حالي با تقوي��ت حجم و ارزش معامالت 
سهام شاهد صف نشيني اغلب سهامداران در نمادهاي معامالتي پيشرو 
به رهبري گروه فلزات اساسي و پااليش��ي بود كه ارزش معامالت روز 

گذشته بورس تهران به مرز هزار ميليارد تومان رسيد. 
گروه فلزات اساس��ي به رهبري فوالد مباركه و ملي مس ايران در كنار 
پااليشي هايي كه اين روزها با مصوبه فروش فرآورده هاي نفتي بر اساس 
نرخ ارز آزاد روبه رو شده اند، اصلي ترين سهم هاي پيشرو در بازار سهام 
امروز بودند. در اين بين انتش��ار خبرهايي مبني بر تمركز دولت   روي 
حمايت از كاالهاي اساس��ي و دارو و به تبع آن تعيين نرخ ساير كاالها 
و محصوالت توليدي از جمله فوالد و پتروش��يمي بر اس��اس عرضه و 
تقاضا در بازار باعث ش��ده تا دوباره تمايل براي خريد س��هام در بازار 

افزايش يابد. 
در گروه قند و شكر به اميد آزادسازي قيمت ها پس از پايان فصل زراعي 
امسال باعث شده تا معامله گران حقيقي بورس باز را به سمت خود جذب 
كنند. به نظر مي رسد پس از روندي صعودي در كوتاه مدت، نقدينگي 
بازار سهام به سمت سهم هاي برخوردار از ارزش بازاري كمتر نسبت به 

ارزش بازاري سهم هاي بزرگ تر حركت كند.
در معامالت بازار سرمايه، نماد معامالتي فوالد )فوالد مباركه اصفهان( 
با 451 واحد، نماد كگل )معدني و صنعتي گل گهر( با 246 واحد، نماد 
فملي )ملي  صنايع  مس  اي��ران ( با 229 واحد، نماد ش��بندر )پااليش 
نفت بندرعباس( با 192 واحد، نماد ش��پنا )پااليش نفت اصفهان( با 
182 واحد، نماد تاپيكو )س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين( با شتران 
)پااليش نفت ته��ران( با 172 واحد، نماد فارس )صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس( با 155 واحد، نماد كچ��اد )معدني وصنعتي چادرملو( با 
152 واحد، نماد پارس )پتروش��يمي پارس( با 145 واحد، نماد فخوز 
)فوالد خوزستان( با 143 واحد، پارسان )گسترش نفت و گاز پارسيان( 
با 135 واحد، نماد اخابر )مخابرات ايران( ب��ا 130 واحد و نماد وغدير 
)سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( با 124 واحد افزايش، بيشترين تأثير 

مثبت را در جهش امروز شاخص كل بورس داشتند. 
 مديريت جديد در شركت بورس

در پي انتخاب هيئت مديره هفت نفره بورس تهران در اواخر تير و لزوم 
تأييد صالحيت ها توسط سازمان بورس، اولين جلسه هيئت مديره در 

روزهاي اخير برگزار شد. 
نتايج اين جلسه نشان داد كه دو مدير بازار سرمايه يعني محمد ابراهيم 
پور زرندي و محمود رضا خواجه نصيري ) به نمايندگي از سرمايه گذاري 
ملي ايران و كارگزاري خبرگان س��هام ( به عنوان رئيس و نايب رئيس 
هيئت مديره »بورس« انتخاب ش��دند تا در مديريت ش��ركت بورس 

باالترين نهاد اجرايي بازار سرمايه ايران فعاليت خود را آغاز كنند. 
ديگر اعضای هيئت مديره هم شامل س��ولماز وزير زاده از بانك آينده، 
علي اكبر امين تفرشي از گروه ارزش آفرينان پاسارگاد، وحيد رجبيان از 
سرمايه گذاري صبا تأمين، عباس نعيمي از سرمايه گذاري توسعه ملي و 

محمد مهدي بحرالعلوم از كارگزاري بورس بيمه ايران هستند. 
در اين ميان با توجه به قطعي شدن كناره گيري حسن قاليباف اصل 
بعد از 10 س��ال در مديريت ب��ورس تهران و حضور دو م��اه اخير در 
رياست دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا، انتخاب و 
معرفي مديرعامل به جلسه آينده و بعد از بررسي هاي بيشتر و تكميلي 

موكول شد. 

هادی غالمحسینی

اين روزها بس�ياري از جامعه شناسان اخبار 
نگران كنن�ده اي از كاهش مي�زان ازدواج در 
كش�ور مي دهند و در توجيه آن نيز از داليل 
مختلفي س�خن به ميان مي آورند كه يكي از 
مهم ترين اين داليل مشكالت اقتصادي جامعه 
اس�ت؛ جامعه اي كه نرخ اش�تغال آن كاهش 
يافته و متعاقب آن نيز هزينه هاي تشكيل يك 
زندگي به شدت افزايش يافته است.  آنچه در 
ادامه مي خوانيد، گزارشي از حداقل هزينه هاي 
تشكيل يك زندگي متوسط و آبرومند در شهر 
تهران است كه قيمت اقالم آن در هفته سوم 
ش�هريور ماه 139۷ اس�تخراج ش�ده است. 

     
 وضعيت مسكن در اغما

يكي از مهم ترين موضوعات در تشكيل زندگي، 
تهيه يك سرپناه است. هم اكنون در شهر تهران 
و يك محله متوس��ط ميانه ش��هر مانند خيابان 
پيروزي، براي اجاره يك آپارتمان 65 متري بايد 
مبلغ 40 ميليون تومان پول پيش و ماهانه يك 
ميليون و 200 هزار تومان اجاره بها پرداخت. اين 
قيمت همانند محله هاي مشابه همچون افسريه، 
خيابان جيحون و ميدان حر است. از اين رو بخش 
بس��يار مهمي از هزينه هاي تشكيل يك زندگي 

شامل هزينه هاي تأمين مسكن مي شود. 
 جهش باور نكردني لوازم منزل

بخش مهم ديگري از موضوع تشكيل زندگي به 
تهيه لوازم منزل باز مي گردد. جايي كه اين روزها 
با نوسانات شديد قيمت ارز، نه تنها قيمت ها رشد 
وحشتناكي داشته اند، بلكه بسياري از متقاضيان 
خريد لوازم منزل عنوان مي كنند كه فروشگاه ها 

از فروش محصوالت خود امتناع مي كنند. 
هم اكنون پايين ترين قيمت يك يخچال فريزر 
كه محصولي ايراني است، حدود 4 ميليون تومان 
اس��ت. اين قيمت ها همزمان با باال رفتن مدل، 

افزايش پي��دا مي كند و هم اكن��ون جديدترين 
يخچال يك م��ارك معروف ك��ره اي كه قابليت 
اتصال به اينترنت را دارد و به گفته فروشندگان 
هوش��مند اس��ت هم حدود 80 ميليون تومان 

قيمت مي خورد. 
اجاق گازهاي ايراني نيز كه از ديگر لوازم ضروري 
منزل به شمار مي رود هم اكنون در بازار با قيمت 
بين 800 هزار تا يك ميليون و 200هزارتومان 

قيمت گذاري مي شود. 
همچنين يك مدل لباسشويي ايراني با كيفيت 
نيز ب��ا قيمت 4 ميلي��ون تومان در ب��ازار عرضه 
مي شود.  عالوه بر اين يك تخته فرش 12 متري 
محصول كاشان هم در حدود يك ميليون و 500 

هزار تومان قيمت گذاري شده است. 
تلويزيون ايران��ي به عنوان ي��ك محصول مهم 
ديگر براي شروع زندگي نيز هم اكنون قيمتي در 

حدود 3 ميليون و 400 هزار تومان دارد. 
يك خانواده كه به تازگي براي دختر خود جهيزيه 
تهيه كرده هم عن��وان مي كند كه تهيه س��اير 
اقالم اساس��ي زندگي اعم از ظروف، جاروبرقي، 
لوازم برقي آش��پزخانه، مبلمان س��اده و س��اير 
لوازم مبلغي در سطح كاماًل اقتصادي حدود 25 
ميليون تومان خرج دارد.  متأسفانه در اين ميان 
بايد گفت كه به دليل افزايش شديد قيمت ها و 
ناتواني مردم در خريد اقالم مورد نياز براي آغاز 
زندگي، بخش��ي از عروس و دامادها به س��مت 
خريد لوازم دست دوم از س��ايت هاي اينترنتي 
مانند ديوار و شيپور روي آورده اند و بازار اين نوع 

خريدها به شدت داغ است. 
 تجارتي به نام مراسم عروسي

پس از تهيه منزل و ل��وازم، نوبت ب��ه برگزاري 
مجالس عروسي و حواشي مربوط به آن مي رسد.  
بر اس��اس مش��اهدات ارزان ترين لباس عروس 
موجود ب��راي اجاره 400 هزار تومان اس��ت كه 

البته چندين بار تن خ��ورده و قيمت يك لباس 
عروس معقول و استفاده نش��ده براي يك شب 
اجاره، 2 ميليون تومان است. تفاوت قيمت اجاره 
و خريد، چيزي حدود 500 هزار تومان اس��ت و 
خيلي ها ترجيح مي دهند ب��ه جاي اينكه لباس 

عروس را اجاره كنند، آن را بخرند. 
همچنين قيمت يك جفت كفش س��فيد براي 
عروس خانم ها در منطقه جمه��وري 100 هزار 
توم��ان و در منطقه جردن ح��دود يك ميليون 
تومان است. قيمت يك دست كت و شلوار دامادي 
در خيابان جمهوري يك ميلي��ون و 300 هزار 
تومان تمام مي ش��ود. قيمت يك كفش مناسب 
براي داماد در منطقه جمه��وري هم 200 هزار 
تومان و در منطقه ميرداماد حدود 1/5  ميليون 

تومان است. 
دستمزد براي آرايش��گاه عروس نيز در محالت 
پايين تر تهران 500 هزار تومان و براي محالت 
باالتر 2 تا 5 ميليون تومان اس��ت. براي آرايش 
داماد هم قيمت ها از 25 هزار تومان تا 500 هزار 

تومان متغير است. 
در بخش خريد طال نيز كه اين روزها به ش��دت 
باعث نگراني زوج هاي جوان ش��ده است، قيمت  
حلقه هاي ساده دوقلو از 2 ميليون تومان شروع 
مي شود و اگر قرار باشد حلقه هاي الماس نشان 
خريداري شود تا 10 ميليون  تومان هم بايد براي 
آن پرداخت كرد. براي خريد يك سرويس طالي 
س��اده بايد در بدترين حال��ت 7 ميليون  توماني 
هزينه كرد و اگر مش��كل مالي وس��ط نباش��د، 
س��رويس طالهاي 40 ميليوني، 80 ميليوني و 

باالتر هم در بازار طال موجود هستند. 
آينه  و ش��معدان ها نيز كه معم��والً جزو مهريه 
عروس ها محسوب مي شود، قيمت هاي متفاوتي 
در بازار دارند. هم اكنون آينه و شمعدان كوچك 
نقره قيمتشان از 4 ميليون  تومان شروع مي شود 

و تا 15 ميلي��ون  توم��ان قيمت دارن��د. آينه  و 
شمعدان هاي مس و فيروزه نيز قيمتشان حدود 
8 ميليون تومان است و اگر جنسشان برنز باشد از 

يك ميليون  تومان شروع مي شود. 
تزئين و گل آرايي ماشين عروس و خريد دسته گل 
عروس نيز جزو ديگر اقدامات الزم براي مجالس 
عروسي است. هم اكنون قيمت گل آرايي ماشين 
عروس و خريد دسته گل عروس با قيمتي معقول 
از 500 هزار تومان آغاز مي شود و تا 10 ميليون 
تومان نيز ادامه دارد. اين مبلغ به غير از هزينه اي 
اس��ت كه برخ��ي از زوج ها براي اجاره ماش��ين 

مي پردازند. 
 هزين��ه آتليه و فيلمب��رداري ه��م از يك تا 30 

ميليون تومان در تهران متغير است. 
هزينه تاالر و محل برگزاري عروسي هم با 150 
ميهمان و دو نوع غذا، در مناطق پايين تهران از 
11 ميليون تومان شروع مي ش��ود و بايد به اين 
مبلغ هزينه خريد ميوه و ش��يريني را نيز افزود 
كه ب��راي 150 مهمان ح��دود 4 ميليون تومان 

هزينه دارد. 
 هزينه هايی كه تأمين نمي شود

حال با جم��ع زدن تمامي اين مبال��غ و در نظر 
گرفتن اين نكته كه هزينه هاي عنوان شده براي 
تهيه مسكن در يك محله متوسط، خريد اقالم 
ايراني و برگزاري مراسم در يك تاالر ساده است، 
بايد گفت كه هزينه شروع يك زندگي متوسط رو 
به پايين براي خانواده عروس و داماد حداقل150 
ميليون تومان هزينه در ب��ر دارد كه اين مبلغ با 
توجه به سطح درآمدهاي اين روزها، مبلغ بسيار 
گزاف و بااليی است. اين در حالي است كه مبلغ 
وام ازدواج كه اي��ن روزها براي ع��روس و داماد 
مجموعاً 30 ميليون تومان است، حتي نمي تواند 
هزينه هاي مربوط به اجاره يك واحد مس��كوني 
و خريد چند قلم مورد نياز براي ش��روع زندگي 

را تأمين كند. 
يك كارش��ناس اقتصادي در اين باره با اشاره به 
وضعيت موجود اقتصادي و ب��اال رفتن هزينه ها 
مي گويد: »با توجه به شرايط پيش آمده تخصيص 
منابع بيشتر براي تأمين هزينه جهيزيه مي تواند 
نقش مؤثري رونق توليدات داخلي ايجاد كند و 
بايد دولت در اين باره بسته هاي حمايتي هدفمند 
را براي زوج هاي جوان و ايجاد اميد و در جامعه 

جوان فراهم كند. 
 وي با بيان اينكه افزايش سن ازدواج در جامعه 
نه فق��ط در اقتصاد كه در ب��روز ناهنجاري هاي 
فرهنگي مؤثر اس��ت، گفت: بايد دولت به جاي 
تخصيص يارانه ب��راي واردات و اعطاي ارز ارزان 
به عده اي خ��اص، از تولي��د در قالب خريدهاي 

تضميني توسط زوج هاي جوان حمايت كند. 
وي با بيان اينكه ش��رايط موج��ود كاماًل بيانگر 
شكست برنامه حمايتي دولت در اعطاي يارانه ها 
در سطح جامعه است،  افزود: اين روش ها بايد به 
سرعت تغيير يابد و نبايد دولت هم يارانه دهد و 
هم اعطاي اين يارانه موجب نارضايتي در آحاد 

جامعه شود. 
وي ادامه داد: به اصطالح دولت نبايد كاري بكند 
كه هم پياز را بخورد هم چوب را ! بلكه بايد اعطاي 
يارانه ها در نهايت به افزايش رفاه و رضايتمندي 

جامعه منتهي شود. 

 دولت باید یارانه هدفمند ازدواج 
به زوج های جوان دهد 

حداقل هزينه ازدواج 150 ميليون تومان شده و در عين حال تسهيالتی برای كمك به زندگی مشترک تعريف نشده است

تسهيل ورود ارز به كشور از یك ماه قبل
درحالي رس�انه ها از مكاتبه رئي�س كل بانك مركزي با وزير كش�ور 
در خص�وص ورود اس�كناس خبر داده ان�د كه از يك م�اه قبل ورود 
ارزهاي خارجي به كش�ور به ميزان قابل توجهي تسهيل شده است. 
به گزارش »تسنيم«، بعد از اعمال سياست دوم ارزي و تعميق بازار ثانويه، 
بسياري از ناظران به دنبال وعده هاي مطرح شده انتظار كاهش قيمت ارز 
در بازار سوم يا بازار آزاد را داشتند، اين درحالي است كه با وجود افزايش 
عرضه در بازار ثانويه قيمت در بازار آزاد افزايش يافته است. در حال حاضر 
با دستور العمل جديد بانك مركزي در خصوص تأمين اسكناس مورد نياز 
مسافران و دانشجويان تا حدودي قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يافت.  اين 
در حالي است كه خبري در خصوص مكاتبه رئيس كل بانك مركزي با وزير 
كشور در خصوص تسهيل ورود ارزهاي خارجي توسط بانك ها ، صرافان و 
اشخاص حقيقي و حقوقي منتشر شد.  با انتشار اين خبر قيمت ارز مجدداً 
در بازار آزاد روند كاهش خ��ود را ادامه داد. از س��وي ديگر پيگيري هاي 
انجام شده در گمركات هوايي كشور نشان مي دهد از يك ماه پيش بر اساس 
مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي و ابالغيه گمرك ايران، ورود ارز به كشور 

به صورت قابل توجهي تسهيل شده است. 
يك مقام گمركي در اين خصوص مي گويد، بعد از ابالغيه جديد ورود ارز 
به صورت اسكناس سرعت گرفته و روزانه مسافران تا 200 هزار دالر ارز به 

كشور وارد مي كنند. 
هرچند اين مقام مسئول عدد ميانگين مشخصي براي ورود ارز مسافري و 
غيرمسافري از طريق فرودگاه ها و مرزهاي هوايي مطرح نكرد، اما تأكيد كرد 

كه اخيراً بانك ها  نيز به ورود اسكناس در حجم هاي باال اقدام كرده اند. 
وي افزود: با توجه ب��ه آمارهاي موجود، ميزان ورود اس��كناس توس��ط 
اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگان بانك ها  سرعت قابل مالحظه اي 

گرفته است. 
وي با بيان اينكه نمايندگان بانك ها  هر روز مبالغ بااليي مانند يك ميليون 
دالر اسكناس وارد مي كنند، گفت: البته اخيراً ورود اسكناس در حجم هاي 
باال شدت بيشتري گرفته و )به نظر مي رسد( اشخاص حقيقي مثل صراف ها 

نيز رفته رفته به سمت ورود اسكناس در حجم هاي باال اقدام كرده اند. 
---------------------------------------------------
سيگاري ها ۲50 ميليارد تومان ماليات دادند

ماه�ه نخس�ت س�ال، درآم�د  آماره�ا در چه�ار  براس�اس 
مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده 15/4 درص�د رش�د كرده اس�ت. 
به گزارش »فارس«، براساس وضعيت بودجه عمومي دولت در چهار ماهه 
نخست سال جاري، آمارها نشان مي دهد در اين مدت 9 هزار و 200 ميليارد 
تومان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده كه نسبت به 7 هزار و 970 ميليارد 
تومان سال قبل رشد 15/4درصدي مش��اهده مي شود.  ماليات بر فروش 
سيگار 250 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 42/9 
درصد افزايش دارد.  همچنين يك هزار و 890 ميلي��ارد تومان از فروش 
فرآورده هاي نفتي ماليات كسب شده اس��ت. در اين مدت 5 هزار ميليارد 
تومان ماليات بر واردات با رشد 98/3 درصدي اتفاق افتاده و مسافران براي 
خروج از كشور 300 ميليارد تومان با رشد 177/2 درصدي عوارض دادند. 
 براس��اس اين گزارش، در مجموع بالغ بر 19 ه��زار و 640 ميليارد تومان 
ماليات غيرمستقيم اخذ شده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 43/2 

درصد رشد دارد. 
---------------------------------------------------

كاسبان بدون مجوز مقصر گراني هستند
 همه را محتكر و گرانفروش نكنيم

رئي�س ات�اق اصن�اف اي�ران اع�الم ك�رد: اصن�اف هي�چ نقش�ي 
در تعيي�ن قيم�ت كااله�اي تولي�د داخ�ل ي�ا واردات�ي ندارن�د 
و الزم اس�ت موض�وع گران�ي از گرانفروش�ي تفكي�ك ش�ود. 
به گزارش »ايسنا«، علي فاضلي با بيان اهميت و نقش كاركردهاي اصناف 
از دو جنبه اجتماعي و اقتصادي اظهار كرد: دشمن نيز در بعد اقتصادي دو 
جنبه شامل بنيان هاي تأمين و واردات و همچنين بنيان هاي توزيع را مورد 

هدف خود قرار داده است. 
وي تصريح كرد: گزارش هاي بازرس��ان اصناف نشان مي دهد كه بيش از 
2ميليون و 500 هزار واحد صنفي داراي پروانه كسب، نرخ سودهاي تعيين 
ش��ده را در فروش كاال رعايت كرده اند و داراي كمترين تخلف هستند و 
بيشترين موارد تخلف مربوط به حدود 700 هزار واحد صنفي بدون جواز 

كسب است. 
فاضلي ادامه داد: ممكن است توليدكننده كاالهاي توليدي خود را به بهاي 
گرانتر به واحدهاي صنفي )شبكه توزيع( بفروشد كه آن هم مي تواند ناشي 
از افزايش بهاي مواد اوليه باشد كه در تعيين قيمت يك كاال نقش دارد و 
اين ميزان افزايش قيمت متوجه فروشنده و كسبه نيست. فاضلي گفت: در 
اين زمينه نيز الزم است موضوع انبارداري با احتكار از هم تفكيك شود. در 
قانون نيز به انبار كردن كاال وفق مقررات احتكار نمي گويند، اما چنانچه به 
عمد كااليي به قصد باال بردن قيمت آن در بازار توزيع نشود، احتكار تلقي 
مي شود. فاضلي تصريح كرد: در مبارزه صحيح با احتكار بايد به طور جدي 
با محتكران و متخلفان برخورد شود، اما نبايد اين گونه به جامعه القا شود 

كه اصناف كاالها را احتكار كرده اند.

   گزيده

جعفر تکبيري
  گزارش يک

درآمد نفت ایران ۶0 درصد رشد كرد
بررسي بودجه عمومي دولت نشان مي دهد  در چهار ماهه امسال 
درآمد نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶0 درصد رشد كرده است. 
به گزارش »فارس«، بر اساس جزئيات منتشرشده از وضعيت بودجه 
عمومي دولت آمارها نشان مي دهد در چهار ماهه سال جاري بالغ بر 42 
هزار و 110 ميليارد تومان درآمد كسب شده است. همچنين از محل 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي 42 هزار تومان حاصل شده كه رشد 

60/3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. 
وضعيت واگذاري دارايي هاي مالي نيز نشان مي دهد، در اين مدت 31 
هزار و 450 ميليارد تومان درآمد كسب شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 80/8درصد رشد يافته اس��ت. در بخش مصارف هزينه هاي 
جاري دولت با رشد 15/2 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
85 هزار و 410 ميليارد تومان افزايش يافته، همچنين در بخش تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي 23 هزار و 410 ميليارد توم��ان به طرح هاي 

عمراني پرداخت شد. 
بر اساس آمارها 190 ميليارد تومان نيز از دارايي هاي مالي تملك شده 
است كه 83/8درصد كاهش يافته است. با اين وجود تراز عملياتي بودجه 
به  رغم رش��د درآمدها همچنان تكافوي هزينه هاي جاري را نداده و با 
كسري 49 هزار و 850 ميليارد توماني روبه رو هستيم كه نسبت به ماه 

قبل حدود 11 هزار ميليارد تومان كسري دارد. 
تراز عملياتي سرمايه اي نيز با وجود رش��د 60 درصدي منابع حاصل 
از نف��ت و فرآورده هاي نفتي به منفي 31 ه��زار و 250 ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 93 درصد با افزايش كسري 

روبه رو است. 

معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس خبر داد 
معامله غيرقانوني اوراق »تسه« 

در حال�ي ك�ه در ب�ازار رك�ودي مس�كن هزين�ه خري�د اوراق تس�ه از فراب�ورس 
معام�الت  رون�د  در  اضاف�ي  هزين�ه  و  فراين�د  ي�ك  تس�هيالت  اخ�ذ  ب�راي 
ارزياب�ي مي ش�ود، روز گذش�ته مع�اون عملي�ات و نظ�ارت ب�ازار فراب�ورس 
از معامل�ه غيرقانوني اوراق تس�هيالت مس�كن »تس�ه« در دفات�ر غيرمج�از خبر داد. 
بهنام محسني اظهار داشت: طي بازرسي هاي به عمل آمده در ماه هاي اخير، شاهد فعاليت دفاتر 
غيرمجاز به منظور خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن هستيم كه عمدتاً در بنگاه هاي معامالت 

ملكي حاشيه تهران و كالنشهرها در پوشش كارگزاران داراي مجوز ديده مي شود. 
وي افزود: اين بنگاه ها با ارتباط با كارگزاري ها، سامانه هاي غيرحضوري فراهم كرده و فرايند احراز 
هويت افراد، دريافت كد بورس��ي و خريد و فروش را انجام مي دهند كه بعضاً ممكن است موارد 
پولشويي نيز در آن دخيل شود. در راستاي انجام اين امور، مبالغي اضافه بر كارمزد معامالت از 
فرد مراجعه كننده دريافت مي شود يا اگر مسير اعتباري را انتخاب كنند، نرخ بهره اي روي اين 

اعتبار اخذ مي كنند. 
اين مقام مسئول از اعالم ظن وقوع جرم توس��ط فرابورس بر اساس شكايات مطروحه خبر داد 
و گفت: پيگيري هاي قضايي در اين مورد در حال انجام است و از سرمايه گذاران انتظار مي رود 
دقت الزم را به عمل آورند و كارگزاري ها هم در صورت مشاهده تشابه اسمي كارگزاري ديگر، 

مورد را گزارش كنند.

۸۳۸هزار تن برنج واردكشور شد
طي پنج ماه ابتدايي سال جاري ۸3۸ هزار و 9۲۷ تن برنج به كشور وارد شده كه حكايت 
از كاهش 19/۶1 درصدي واردات اين محصول نس�بت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 
به گزارش »مهر«، مصرف ساالنه برنج در كشور حدود 3 ميليون و 200 هزار تن است كه كمتر 
از 2 ميليون تن در داخل كشت مي شود و طبق اعالم متوليان سهم واردات از بازار برنج ساالنه 

حدود يك ميليون و 200 هزار تا يك ميليون و 500 هزار تن در سال برآورد مي شود.  
بررسي تازه ترين آمار گمرك از تجارت خارجي ايران نشان مي دهد، در پنج ماهه نخست سال 
جاري 838 هزار و 927 تن برنج نيمه سفيد شده يا كامل سفيد شده به ايران وارد شده كه ارزش 
آن رقمي در حدود 863 ميليون و 131 هزار دالر است.  واردات اين محصول به ايران 6/01 درصد 

از وزن كل و 4/57درصد از ارزش كل واردات به ايران در اين مدت را شامل مي شود. 
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