
خس�ارت 150ه�زار ميلي�ارد تومان�ي بابت 
كارت  ح�ذف  و  س�هميه بندي  ح�ذف 
س�وخت؛ اي�ن بخش�ي از عملك�رد وزارت 
نفت طي چند س�ال گذش�ته بوده اس�ت كه 
عليرض�ا زاكان�ي، رئيس مرك�ز پژوهش هاي 
مجل�س روزگذش�ته از آن پ�رده برداش�ت. 
روزگذشته زنگنه به مجلس رفت تا درباره عملكرد 
وزارت نفت گزارشي ارائه دهد؛ گزارشي مملو از 
فرار به جلو و انداختن تقصيرها گردن اين و آن، 
اما برخي نمايندگان با اشاره به اينكه تصميمات 
وزارت نفت گاهاً منافع جمهوري اسالمي ايران را 
نشانه گرفته است، نسبت به عملكرد وي واكنش 

نشان دادند. 
عليرضا زاكاني نماينده مردم قم در مجلس پس 
از گزارش بيژن زنگنه وزير نفت به مجلس اظهار 
داشت: »ما باور داريم كه ايران تحريم پذير نيست 
و مي توانيم از ش��رايط فعلي يك فرصت طاليي 
بسازيم و كشور را در جهت پيش��رفت و آباداني 
و رس��يدن به اهداف  انقالب اس��المي بهره مند 

كنيم.«
وي خطاب ب��ه زنگنه اف��زود: »آق��اي زنگنه! ما 
خس��ارت هاي جدي را ديديم كه ني��از به دقت 
دارد و اي��ن خس��ارت ها بيش از صده��ا ميليارد 

دالر است.«
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در صحن علني 
پارلمان تأكيد ك��رد: »خس��ارت هاي متعددي 
كه ما در اين ح��وزه ديده ايم بخش��ي از آن عدم 
النفع است و بخش ديگر آن خسارت هاي جدي 
مستقيمي اس��ت كه ما از آن برخوردار شده ايم؛ 
يكي از خسارت هاي ما در حوزه قراردادهاي نفت 
و گاز است. كرسنت، توتال، استات اويل، قرارداد 
با تركمنستان، بوتاش و... شرايطي است كه به ما 
تحميل شد و عدم االنفع برخي از اين قراردادها 

ده ها ميليارد دالر اس��ت و جرائمي كه پرداخت 
كرديم معلوم و بخشي از آن مشخص نيست.«

   كاهلي در توسعه ميادين مشترك
زاكاني با تأكيد بر اينكه در توسعه ميادين مشترك 
  Bكاهلي صورت گرفته است، گفت: »ميدان فرزاد
در يك شرايطي به سر مي برد كه عربستان عماًل 
يكه ت��ازي مي كند، در مورد پ��ارس جنوبي طي 
هفت »سال 35ميليارد دالر عدم النفع به دليل 

سياست غلطي كه اعمال شد، داشتيم.«
   ترجيح زنگنه

عليرضا زاكانی در مورد تحقير توان دفاعي گفت: 
»ترجيح جناب آق��اي زنگنه و دوستانش��ان در 
ش��رايط متوازن نيز واگذاري قراردادهاي نفتي 
به ش��ركت هاي خارجي بود و البته آثار و تبعات 
اعتماد به اين ش��ركت ها بر ما معلوم شده است. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به گاز 
فلر گفت: س��االنه يك ميليارد دالر در اين زمينه 

عدم النفع، آاليندگي داريم.«
زاكاني در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد 
بر اينكه ما بال��غ بر 150 هزار ميلي��ارد تومان به 
دليل لغو س��هميه بندي بنزين خسارت ديديم، 
گفت: »ما مي توانستيم از س��هميه بندي بنزين 
در جهت سازندگي كشور اس��تفاده كنيم، اما از 

آن بهره نبرديم.«
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به فاصله ايجاد شده در حوزه بهينه سازي با 
سياست هاي برنامه ششم توسعه گفت: »اقداماتي 
بايد در دستور كار وزارت نفت قرار گيرد، از جمله 
تنوع فروش نفت خ��ام، احداث ذخيره س��ازها، 
ناظر به گاز طبيعي و ميعانات، احداث پااليشگاه 
به وي��ژه پتروپااليش��گاه ها، تجديدنظر در دقت 
نداش��تن در حوزه ظرفيت هاي داخل��ي. در اين 
مورد آخر ضررهاي بسياري ديديم، وزارت نفت 

مي تواند روزانه تا 50 هزار بشكه ميعانات را تبديل 
به نفتا كند و در بازار مصرف به فروش برساند و ارز 
مورد نياز را به كشور برگرداند، اما اين كار صورت 

نمي گيرد.«
وي افزود: »مش��كل بعد ناظر ب��ه قراردادهايي 
است كه اخيراً بسته شده مثل فاز چهارم ستاره 
خليج فارس كه البته زمين آن هنوز تحويل داده 
نشده اس��ت. آقاي وزير اصرار به قرارداد سيراف 
دارد، در حالي كه در سيراف نسبت به ستاره خليج 
فارس س��ه برابر زمان به خود اختصاص مي دهد 
و قيمت خليج فارس نيز يك دوم آن خواهد بود.«

زاكاني با بيان اينكه انتقال خط لوله گاز به عمان از 
ديگر كارهايي است كه وزارت نفت بايد در دستور 
كار قرار ده��د، گفت: »وزير نفت بايد نس��بت به 
ايجاد ديپلماسي انرژي دقت الزم را داشته باشد به 
خصوص در ارتباط با پاكستان تجديدنظر كند.«

   1900 پرونده قاچاق سازمان يافته 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: »وزير نفت سلس��له  كارهايي را نيز 
نبايد انجام دهد و به اعتق��اد مركز پژوهش هاي 
مجلس تجديدنظري بايد در ارتباط با اولويت ها 
صورت گيرد، از جمله ايجاد انحصار در فروش كه 

به مشكل جدي تبديل ش��ده يا فساد در فروش 
نفت خام؛  متأسفانه با قاچاق سازمان يافته شده 

با هزار و 900پرونده مواجهيم.«
   هشدار درباره تحميل قطع نفت و گاز 

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: »فعال كردن بخش داخلي صنعت نيز 
از جمله كارهايي اس��ت كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد، متأسفانه آقاي وزير اش��كال راهبردي در 
سال هاي 82 و 97 به سيستم وارد كرده است، ما 
حدود 600 ماشين دوار باالي 4 هزار اسب بخار 
و 11 هزار زير 4 هزار اسب بخار داريم، آقاي وزير 
در سال 82 و 97 اعالم كرد كه اين ماشين ها حق 
تعمير ندارند و بايد برون س��پاري شوند. ما براي 
تعمير و استفاده مجدد از اين ماشين ها دو سال 
زمان نياز داريم و با نگاه آقاي وزير تا دو سال آينده 
اگر اقدامي صورت نگيرد قطع نفت و گاز به كشور 

تحميل مي شود.«
زاكاني ادامه داد: »نكته حائز اهميت ديگر ناظر بر 
معماري توليد پتروشيمي در كشور است، در اين 
حوزه سياست هاي غلطي اعمال شده كه مشكل 

آفرين خواهد شد.«
وي پيش��نهاد كرد: »ابعاد مختلف اين حوزه در 
محيط كارشناس��ي بايد بررسي شود و پيشنهاد 
اصالحي به وزير نفت و كميسيون انرژي ارائه شود،  
بنابراين پيشنهاد ما تشكيل كارگروهي متشكل 
از نمايندگان كميسيون انرژي و نمايندگان وزير 
نفت و مركز پژوهش هاس��ت تا طي 10 روز ابعاد 
ماجرا را بررسي و پيشنهاد عملياتي مورد تفاهم را 

به مجلس تقديم كنيم.«
   دفاع وزير نفت

زنگنه در اين جلس��ه، در پاس��خ به س��ؤال يكي 
از نماين��دگان مبني بر اينك��ه اطالعات مناطق 
حياتي نفتي به قطري ها داده ش��ده است،  گفت: 
»ما در سال 96 مصوبه شوراي امنيت ملي داريم 
كه چگونه اطالعات داده شود و ما طبق آن مصوبه 
عمل كرديم و گفتند برنامه توس��عه انرژي داده 
نشود و دولت اين برنامه توسعه را تصويب كرده 

است.«
وزير نفت در مورد سهميه بندي بنزين كه عليرضا 
زاكاني رئيس مركز پژوهش هاي مجلس تصريح 
كرده بود كه 150 هزار ميلي��ارد تومان به دليل 
لغو سهميه بندي بنزين خس��ارت ديديم،  گفت: 
»مگر س��هميه بندي بنزين را من لغو كردم؟ لغو 
سهميه بندي بنزين تصميم دولت بوده و مجلس 

نيز در زمان خودش هيچ مخالفتي با آن نكرد.«
وی تصريح كرد: »در مورد قرارداد با توتال ما به 
تكنولوژي آنها نياز داشتيم و موضوع فشارافزايي 
كه يكي از نمايندگان به آن اش��اره كرد، با افت 
تولي��د در پارس جنوب��ي مواجه مي ش��ود و در 
س��ال هاي آينده مش��كل ايجاد مي كند، ما در 
سند تراز مصرف و توليد گاز آورديم هر فاز پارس 
جنوبي به يك ميليارد دالر براي جلوگيري از افت 
توليد نياز دارد. از س��وي ديگر نكت��ه اي كه بايد 
درخصوص انعقاد قرارداد با توتال فرانس��ه به آن 
اشاره كنم اين است كه چيني ها هم از تكنولوژي 
مورد نياز در اين بخ��ش برخوردار نبودند، عالوه 
بر آن نه تنه��ا توتال بلكه چيني ه��ا هم به دليل 
تحريم حاضر نشدند براي فعاليت در اين بخش 

همكاري كنند.«
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خسارت 150هزار ميليارد توماني حذف كارت سوخت

ترجيح جن�اب آقاي زنگنه 
و دوستانش�ان در ش�رايط 
مت�وازن ني�ز واگ�ذاري 
ب�ه  نفت�ي  قرارداده�اي 
خارج�ي  ش�ركت هاي 
ب�ود و البت�ه آث�ار و تبعات 
اعتماد ب�ه اين ش�ركت ها 
بر م�ا معلوم ش�ده اس�ت

زاكاني: وزير نفت مقصر است/ زنگنه: من كاره اي نبودم!

وحید حق رضایی
  گزارش  یک

تداوم روند افزايشي قيمت جهانی طال 
قيم�ت ط�ا در معام�ات روز گذش�ته ب�ازار جهان�ي تح�ت 
نشس�ت  آس�تانه  در  دالر  ارزش  مان�دن  پايي�ن  تأثي�ر 
ك�رد.  پي�دا  افزاي�ش  اندك�ي  امري�كا،  مرك�زي  بان�ك 
به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز 
گذشنه 0/3 درصد افزايش يافت و به هزار و 962 دالر و 78 سنت رسيد. 

بهاي معامالت اين بازار روز دوشنبه 0/8 درصد افزايش داشت. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 0/5 درصد رشد كرد و به هزار 
و 972 دالر و 60 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز دوشنبه 15 
دالر و 80 سنت معادل 0/8 درصد افزايش يافت و در هزار و 963 دالر 
و 70 سنت بسته شد.  شاخص دالر پس از پشت سر گذاشتن بدترين 
جلسه معامالتش در بيش از دو هفته گذشته، در برابر رقيبانش كاهش 
پيدا كرد و طال را براي خريداران غيرامريكايي ارزان تر ساخت.  فعاالن 
بازار اكنون منتظر نتيجه نشست سياست پولي دو روزه بانك مركزي 
امريكا هستند كه امروز خاتمه پيدا مي كند. اين نشست نخستين ديدار 
مقامات بانك مركزي از زمان رونمايي تغيير سياست پولي به سوي تورم 
باالتر از سوي جروم پاول، رئيس بانك مركزي است.  به گفته كايل رودا، 
تحليلگر شركت  اي جي ماركتس، پس از س��مپوزيوم جكسون هال، 
فعاالن بازار خواهان دريافت جزئيات بيشتر از برنامه بانك مركزي براي 

تقويت تورم هستند. 

برنامه چين براي افزايش محبوبيت يوان
ب�ه گفت�ه ي�ك مق�ام چين�ي، دول�ت اي�ن كش�ور ب�ه دنب�ال 
تقوي�ت جاي�گاه ي�وان در نظ�ام ارزي و مال�ي جهان�ي اس�ت. 
به گزارش راشاتودي، يكي از مقامات ارش��د دولت چين از برنامه اين 
كشور براي ترغيب ديگر كشورها به اس��تفاده از يوان به عنوان ذخيره 
ارزي و هم چنين تقويت جايگاه اين ارز در پيشبرد پروژه موسوم به جاده 
و كمربند كه از آن به عنوان جاده ابريشم جديد ياد مي شود، خبر داد. 

هوانگ كي فان كه پيش��تر شهردار ش��هر چونگ كينگ بوده است، با 
اش��اره به س��هم 1/76 درصدي يوان از پرداخت هاي ارزي خارجي تا 
پايان ماه ژوئن گفت: سهم يوان از ذخاير ارزي هنوز پايين است كه اين 
مسئله با جايگاه چين در اقتصاد جهاني همخواني ندارد. چين دومين 
اقتصاد بزرگ جهان و ش��ريك نخست تجاري بس��ياري از كشورها به 

شمار مي رود. 
هوانگ با بيان اينكه دولت چين بايد به تالش هاي خود براي س��رمايه 
گذاري بيشتر در زيرساخت كشورهاي مختلف با استفاده از يوان شدت 
ببخشد، انعقاد پيمان هاي پولي و تشويق بانك هاي مركزي به استفاده 
از يوان را راه شتاب بخشيدن به روند جهاني سازي يوان دانست. چين در 
حال حاضر به دليل كرونا با اخالل در زنجيره تجارت جهاني مواجه شده 
و اين مسئله يك فرصت دو لبه است كه به اين كشور امكان مي دهد تا 
زمان عادي ش��دن جريان هاي تجاري روي امضاي پيمان ها تجاري و 

سرمايه گذاري جديد با ديگر كشورها متمركز شود. 
پروژه جاده و كمربند كه در س��ال 2013 توسط شي جين پينگ- 
رئيس جمهور چين با هدف ايجاد كريدور تجاري جديد اعالم شد و 
اكنون 167 كشور جهان در آن مشاركت دارند. قرار است اين پروژه 
عظيم كه تاكنون حدود 1/37تريليون دالر هزينه در بر داشته است 
باعث ايجاد زنجيره متصل تجارت جهاني با محوريت چين بين آسيا، 
اروپا، آفريقا و امريكاي جنوبي شود و به عقيده كارشناسان، با توجه 
به امكان نصف شدن هزينه تجارت جهاني از طريق آن انتظار مي رود 

كشورهاي بيشتري نيز در آينده به آن ملحق شوند. 

ريزش هاي لير تمامي ندارد
ت�ا  ياف�ت  ب�ار ديگ�ر كاه�ش  براب�ر دالر  لي�ر در  ارزش 
ش�ود.  گذش�ته  از  س�خت تر  ترك ه�ا  ب�راي  ش�رايط 
به گزارش رويترز، س��ايه تحوالت سياس��ي بر بازار ارز تركيه كماكان 
سنگيني مي كند و پس از جدال لفظي همه جانبه با يونان، تركيه دومين 
كشتي اكتشاف گازي را به مديترانه اعزام كرده است. وزير خارجه امريكا 
و برخي از مقامات اروپايي از اين اقدامات ابراز نگراني كرده اند و برخي 
از مقامات اروپايي نس��بت به اعمال تحريم هايي ضد تركيه در صورت 

تداوم روند كنوني هشدار داده اند. 
رئيس كميسيون اروپا در گفت وگويي تلفني با رجب طيب اردوغان- 
رئيس جمهور تركيه به وي هشدار داده است تداوم وضعيت كنوني 
توس��ط اروپا قابل تحمل نخواهد بود. اردوغان پيش��تر گفته بود در 
تبديل تركيه به يكي از 10 كش��ور نخس��ت جهان مصمم هستيم 
و كوچك ترين حمله اي به كش��تي هاي اكتش��افي خود را بي پاسخ 

نخواهيم گذاشت. 
عالوه بر درياي مديترانه، تنش بين تركيه و كشورهاي عربي و اروپايي 
بر سر ليبي نيز باال گرفته است و ش��ماري از كشورهاي عربي اقدامات 

تركيه را تحريك آميز خوانده اند. 
از سوي ديگر مؤسس��ه رتبه بندي موديز نيز در گزارش جديد خود از 
وضعيت اقتصادي تركيه، رتبه اعتباري اين كشور را به »B2« و چشم 

انداز اقتصادي آن را از باثبات به منفي كاهش داده است. 
مسائل ژئوپلتيكي و كاهش رتبه اعتباري باعث شد تا لير كه در طول 
هفته هاي گذشته به پايين ترين سطح تاريخ خود رسيده بود، بار ديگر 
يك ركورد ديگر ثبت كند و به كمترين نرخ برابري خود برسد تا جايي 

كه نرخ برابري دالر در آستانه ورود به كانال 7/5 لير قرار گيرد. 
 در آخرين دور از معامالت ارزي اس��تانبول، ه��ر دالر با 0/25 درصد 
افزايش به 7/496لير رسيد. لير تركيه كماكان نسبت به ابتداي سال در 
موقعيتي ضعيف قرار دارد و تنها طي هشت ماه، 25 درصد ارزش خود 

در برابر دالر را از دست داده است. 
ارزش پول ملي تركيه از سال 2018 تاكنون 46 درصد در برابر اسكناس 
امريكايي تضعيف شده است. در برابر ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر 

يورو معادل 8/895لير و هر پوند معادل 9/638لير اعالم شد. 

 پايبندي 103 درصدي اوپكي ها 
به كاهش توليد

 760 آگوس�ت  م�اه  در  اوپ�ك گرچ�ه  كش�ورهاي عض�و 
داش�تند،  روز  در  نف�ت  تولي�د  افزاي�ش  بش�كه  ه�زار 
103 درص�د ب�ود.  ام�ا پايبندي ش�ان ب�ه تواف�ق اوپ�ك 
به گزارش ت��اس، كش��ورهاي عضو اوپ��ك در ماه آگوس��ت افزايش 
توليد 760 هزار بشكه اي در روز داش��تند و مجموع توليدشان به رقم 
24/05ميليون بش��كه در روز رسيد كه بيش��تر به علت افزايش توليد 

عربستان، امارات و كويت بود. 
 اين سازمان در گزارش ماه سپتامبر خود اعالم كرد: با اين حال، رشد 
توليد كمتر از حجم در نظر گرفته شده در توافق كاهش توليد بود و اين 
بدان معناست كه در ماه آگوست، پاي بندي به توافق اوپك 103 درصد 
بوده اس��ت. 10عضو از 13 عضو اوپك، كاهش توليد داشتند و ايران، 
ليبي و ونزوئال از اين محدوديت ها مستثني بودند.  به طور ويژه، عراق 
كه بيشترين شكايت در مورد عدم پايبندي به شرايط توافق را داشت، 
ميزان توليد خود را در ماه آگوست 100 هزار بشكه ديگر كاهش داد و 

به روزانه 3/65ميليون بشكه در روز رساند. 
در عين حال، عربستان توليدش را 475 هزار بشكه در روز افزايش داد 
و به 8/89ميليون بشكه در روز رساند. اين رقم براي امارات روزانه 180 
هزار بش��كه بود و ميزان توليدش به 2/7 ميليون بشكه در روز رسيد. 
توليد نفت كويت با افزايش روزانه 127 هزار بش��كه به 2/28 ميليون 
بشكه در روز رس��يد. در ميان اين كشورها، تنها، امارات بيش از ميزان 

تعيين شده، افزايش توليد داشت. 

حدود يك ماه اس�ت كه بازار س�رمايه در حال 
اصاح بوده و ب�ا وجود هم�ه تصميمات دولت 
و س�ازمان بورس براي مديريت بازار س�رمايه 
و حت�ي حمايت ه�اي مجل�س از اي�ن ب�ازار، 
همچنان ش�اهد اين هس�تيم كه حركت بازار 
به س�مت صعود، كج دار و مريز ب�وده و بعضي 
روزها  به جز چند سهم بزرگ، صف فروش ساير 
س�هم ها ادامه دارد. اتفاقي كه ي�ك تحليلگر 
ب�ازار س�رمايه ضمن بررس�ي آن اع�ام كرد 
سهم هايي در بازار بهتر معامله مي شوند كه از 
لحاظ بنيادي ارزنده تر از ساير بازارها  هستند. 
مهرزاد منتظ��ري در گفت و گو با ايس��نا، با تأكيد 
بر اينكه دو يا س��ه سال اس��ت كه همه بازارهاي 
س��رمايه گذاري در كش��ور در حال رشد هستند، 
اظهار كرد: البته ميزان رش��د در چند ماه گذشته 
هم در بازار ارز، هم بازار سكه و هم بورس تشديد 
شده است. در اين راستا بايد گفت بازاري كه تا اين 
اندازه رش��د كرده اس��ت، براي تداوم رشد نياز به 
محرك دارد كه براي بازارهاي كشور، اين محرك 
بايد انتظارات تورمي باشد؛ يعني سرمايه گذار بايد 
به اين نتيجه برسد رش��د تورمي كه سال 1397، 
1398 و چند ماه 1399 اتف��اق افتاد در ادامه هم 

تداوم خواهد داشت. 
وي با اش��اره به انتخابات رياست جمهوري امريكا 
گفت: انتخابات امريكا در پيش است و نتيجه اين 
انتخاب��ات مي تواند روي قيم��ت دالر و انتظارات 
تورمي در ايران تأثيرگذار باشد. به همين دليل به 
نظر من ديدگاه خريد دارايي كه در دو تا سه سال 
گذشته در همه بازارها وجود داشت، تضعيف شده 

اس��ت. در واقع برخي همچنان انتظارات تورمي 
دارند و در بازارها خريد مي كنند، اما برخي ديگر 
ترجيح مي دهند با توجه ب��ه ابهامي كه انتخابات 
امريكا ايجاد مي كند، كم ك��م از دارايي ها فاصله 
بگيرند و منتظر ش��وند تا ش��رايط براي سرمايه 

گذاري روشن تر شود. 
اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: برآيند اين دو 
گروه مي شود اتفاقي كه در تابلوي بورس مي افتد، 
يعني در مقابل هر موج مثبتي كه در اين بازار ايجاد 
مي شود، يك سري فروشنده پيدا و موج سركوب 
مي شود. به همين دليل ش��اهد اين هستيم كه يا 
بازار بعد از 10 روز، رش��د خاصي نمي كند يا فقط 

چند سهم خاص رش��د مي كند و فضاي عمومي 
بازار منفي است. به نظر من اين روند تا زماني كه 
س��يگنال قطعي در بازار مشخص نشود كه بتواند 
روند رشد را مستحكم كند يا اصالح بيشتري را به 

بازار حكم كند، ادامه دارد. 
   هدف دولت مديريت بازار است نه صعود آن

منتظري در ادامه با اشاره به جلساتي كه در دولت يا 
سازمان بورس درمورد بازار سرمايه برگزار مي شود، 
اظه��ار كرد: هدف جلس��ات مذكور، اين نيس��ت 
اقدامي انجام دهند كه بازار رش��د كند بلكه سعي 
مي كنند بازار را مديريت كنند تا هيجان وارد بازار 
نشود. منظورم هيجاني است كه چند روزي شاهد 

آن بوديم و كل بازار صف فروش بود و ترس عجيبي 
در بازار وجود داشت. اگر اين فضا در بازار غالب شود 

شرايط خوبي براي دولت ايجاد نخواهد شد. 
وي همچنين با اش��اره به صحبت هاي رئيس كل 
بانك مركزي گفت: در يكی دو هفته گذش��ته در 
صحبت هاي آقاي همتي هم ديديم كه اعالم كرد، 
بازارهاي مختلف با يكديگر در ارتباط هستند. به 
نظر من در دولت هم نگراني وجود دارد كه اگر بازار 
بورس مديريت نشود و ريزش شديد داشته باشد، 

محرك دالر و مسكن شود. 
اين تحليلگر بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه فعاالن 
بازار ترجيح مي دهن��د در ب��ازار دخالتي صورت 
نگيرد، گفت: فعال ب��ازار ترجيح مي دهد خيالش 
راحت باشد از اينكه كشف قيمتي كه انجام مي شود 
واقعي است. اما از طرف ديگر چند ميليون سهام 
دار جديد درگير اين بازار ش��ده اند و اگر اين بازار 
از طرف دولت مديريت نش��ود، اين س��هامداران 
طوري از اين بازار مي ترس��ند كه عط��اي آن را به 
لقايش مي بخش��ند، بنابراين مديريت كردن بازار 
خوب اس��ت تا فاز انتقادي و ع��دم اطميناني كه 
ايجاد شده است، رفع ش��ود. از سوي ديگر، دانش 
سرمايه گذاري در ايران، نوع فعال هاي بازار ايران 
و... به شكلي نيست كه بازار را رها كرد و گفت هر 

اتفاقي كه افتاد افتاد. 
منتظري ادامه داد: برخي مي گويند بازار شده سهام 
دولتي، سهام مردم يا سهام بزرگ سهام كوچك. 
اين اتفاق افتاده است، اما سهم هايي در بازار بهتر 
معامله مي شوند كه از لحاظ بنيادي هم ارزنده تر از 

ساير بازارها  هستند. 

دولت درصدد هیجانی نشدن بورس است نه لزوماً رشد آن
تحليلگر بازار سرمايه: 

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد


