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 نگاهی به احتماالت سهمیه، 
یک هفته قبل از پایان لیگ برتر

چهار شهر، یک نبرد

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

 عرضه های متنوع و سودآور 
دارایی های دولتی  به 

بورس ادامه دارد

فیلمی که به یک بار دیدنش می ارزد
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در ایران سقط می شود!

نگرانی فرانسه از آزادی زندانیان طالبان و 
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آنچه اروپا را می ترساند! 
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روز موعود ترکیدن حباب ها فرا رسیده است؟

وزهای  ر
جهنمی بورس

چرتکه 3

سومین ریزش تاریخی بورس رقم خورد. دیروز شاخص کل بورس 
تهران نزدیک به 90 هزار واحد ریخت که معادل 4.7 درصد بود.  رکورد 
باالترین ریزش بورس در 26 اسفند ســال 93 ثبت شده است که در 
این تاریخ شاخص کل بازار ســرمایه 5.51 درصد افت داشت که این 
رکورد هنوز شکسته نشده است. رکورد قبلی به تاریخ 5 آبان سال 87 
مربوط می شود که شاخص 5.3 درصد ریزش را تجربه کرد. این اتفاق 
سهامداران خرد را دستپاچه کرد و بســیاری از آنها در فضای مجازی 
نوشــتند که روز موعود ترکیدن حباب ها ســرانجام فرارسید. این در 
حالی است که کارشناسان اقتصاد نگاه دیگری به اتفاقات بورس دارند. 

دلهره سهامداران خرد
بورس تهران هفته آخر مرداد را قرمزپوش شروع کرد. دیروز شاخص 
کل بورس اوراق بهادار در پایان ساعت بازار 89 هزار و 693 واحد افت 
داشت و به رقم یک میلیون و 813 هزار و 574  واحد رسید. همچنین 
شــاخص کل با معیار هم وزن با کاهش 10 هزار و 623 واحدی به رقم  
490 هزار و 563 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی هم  
2.12 درصد به 321 هزار و 876 افت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز 2.12 درصد کاهش یافت. شاخص آزاد شناور 4.21 درصد کاهش 
یافت. شاخص بازار اول بورس 4.12 درصد افت کرد و شاخص بازار دوم 

بورس 5.54 درصد نسبت به روز قبل کاهش داشت. 
نمادهای شستا، فارس، فوالد، فملی، شپنا، شتران و اخابر به ترتیب 
بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.  روز شنبه هم بازار 

تجربه معامالتی خوبی نداشت و ...

روسای قوای قضائیه و مقننه در مخالفت با طرح دولت، به رهبری نامه نوشتند؛

سد دو قوه در مقابل فروش اوراق سلف نفتی
سياست 2

دسترنج 4

نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت در دنیا بر اثر کرونا

 6 میلیون ایرانی 
در آستانه بیکاری قرار می گیرند

رئیس  جمهوری گفــت: عرضه های متنوع، ســودآور و مطمئن از 
دارایی هــای دولتی و عمومی در بورس طبــق برنامه ریزی های انجام 
گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ 

کندی و تعللی صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری، حسن روحانی 
دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی ترین سیاست 
دولت را ایجاد آرامــش در اقتصاد و همچنین ثبــات در تصمیمات و 
سیاست ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور دانست و 

تاکید کرد: ایجاد فضایی مطمئن، آرام و باثبات و دادن اطمینان خاطر 
به مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور همواره مورد تاکید و توجه دولت 

بوده است.
روحانی خاطرنشــان کرد: دولت اجازه نداد که بدخواهان ایران به 
اهداف خود در آسیب زدن به اقتصاد کشور دست یابند اگر چه ممکن 
است در این جنگ شدید اقتصادی، کندی هایی در تحقق اهداف و روند 

اجرای برنامه های دولت ایجاد شده باشد.
رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت 
مردم در اقتصاد و کمک به جهــش تولید، تقویت بازار ســرمایه را از 
جمله راه های تحقق این هدف برشــمرد و افزود: بازار سرمایه ظرفیت 
قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به ســمت تولید و افزایش 

سرمایه گذاری و اشتغال دارد. 
روحانی با اشــاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس 
اظهار داشــت: عرضه های متنوع، ســودآور و مطمئن از دارایی های 
دولتی و عمومــی در بورس طبــق برنامه ریزی های انجــام گرفته با 
نظم و اســتمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی 
و تعللی صورت بگیــرد. رئیس جمهــوری گفت: کارشناســان بازار 
ســرمایه نوســانات تصحیح کننده در بورس را امری عادی و طبیعی 
 می دانند اما در عین حال باید از ناهماهنگی در اظهارنظرها و اقدامات 

اجتناب شود.

وزیر نفت گفــت: مشــکل قانونی فروش 
اوراق ســلف نفتی در بازار بورس با مشارکت 
مجلس و دیوان محاســبات و سازمان بورس 

حل خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، بیــژن نامدار زنگنه 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر ایــن که با 
توجه به عــدم صدور مجوز در بودجه ســال 
 99 برای فروش ســلف نفت در بورس انرژی،

 وزارت نفــت چگونه تصمیم بــه فروش این 
اوراق گرفته اســت، گفت: موضــوع ماهیتی 

فروش اوراق ســلف نفتی در حقیقت فروش 
اوراق مشــارکت بوده و قرار اســت، با حضور 
دیــوان محاســبات، کمیســیون برنامه و 
بودجــه، وزارت نفــت و ســازمان بــورس 
 طــی جلســه ای بررســی و راه حلــی برای 

آن پیدا شود.
وی تصریح کرد: ما می خواهیم همان اوراق 
مشــارکتی را که در قانون ذکر شــده در این 
طرح را بفروشیم، اما بحث اصلی این است که 
ســازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام 

دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و 
حل خواهد شد.

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

  عرضه های متنوع و سودآور دارایی های دولتی
 به بورس ادامه دارد

زنگنه: 

 مشکل قانونی فروش اوراق سلف نفتی در بازار بورس حل می شود
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