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 قیمت سکه به ۱۰میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان رسید

توسعه ایرانی- قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید دیروز یکشــنبه دوم 
شــهریورماه ۹۹ در جریان معامالت بازار آزاد 
تهران به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

همچنین دیروز هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طــرح قدیم ۱۰ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، 
ربع سکه ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و سکه 
یک گرمی یــک میلیون و ۶۷۰ هــزار تومان 

معامله شد.
همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۹۴۱ دالر و ۲۱ سنت و هر گرم طالی 
۱۸ عیار یک میلیون و ۵۴ هــزار و ۶۰ تومان 

است.
    

تامین سکه های پیش خرید شده 
سال ۹۷

توسعه ایرانی- رئیس کل بانک مرکزی از 
ایفای تعهد این بانک در تامین سکه هایی خبر داد 

که در سال ۹۷ پیش فروش شده اند.
عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه بانک مرکزی از پرداخت سکه به افرادی که 
بیش از ۵۰۰ سکه در سال ۹۷ پیش خرید کرده 
اند به بهانه تامین نشدن از سوی بانک مرکزی، 
طفره می رود، گفت: چنین موردی نداریم و هرچه 
که ثبت نام شده را تحویل دادیم؛ مگر اینکه حکمی 
از قوه قضاییه در این بین باشد که تکلیف آن ها جدا 
است. وی با بیان اینکه ما به تعهداتمان به صورت 
کامل عمل کردیم، افزود: بخشی از سکه ها مربوط 
به زیر ۱۸ ساله ها بوده که، ولی آن ها برای آن ها 
ثبت نام کرده بود در این بین اختالف نظری وجود 
داشت که باتوجه به اعالم نظر قضایی در این باره، 
این موضوع را حل کردیم و ابالغ کردیم که برای 

ذینفعالن حل شود.
رئیس کل بانک مرکــزی همچنین با بیان 
اینکه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات مطلوب 
بوده، گفت: در فرصتی که مقــرر کردیم حدود 
دو و نیم میلیارد دالر ارز مورد نیــاز واردات از ارز 
صادرکنندگان تامین شــد و واردکنندگانی که 
منتظر گرفتن گواهی تامین ارز از بانک مرکزی 

بودند توانستند ارزشان را تامین کنند.
همتی افــزود: اکنون هم باتوجــه به اینکه 
صادرکننده ها باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه 
کنند، عرضه ارز بسیار بهتر شــده و به تدریج به 
ســمتی می رویم که میان عرضه و تقاضای ارز، 

توازن و ثبات برقرار می شود.
    

گرانی ۲۰ درصدی لوازم التحریر 
در سال جاری

ایســنا-  رئیس انجمن تولیدکنندگان 
نوشــت افزار کشــور از افزایــش قیمت ۲۰ 
درصدی قیمت لوازم التحریر نســبت به سال 
گذشــته به دلیل افزایــش هزینه های تولید 
و کاهــش ۶۰ تــا ۷۰ درصــدی تقاضای این 
محصوالت در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد.

محمودرضا صنعتکار، با بیان اینکه با وجود 
کاهش مصرف، تولید مانند گذشته ادامه دارد، 
اظهار کرد: تولیدکنندگان به امید بازگشــت 
بازار به حالت قبل محصوالت خــود را تولید 
و دپو می کننــد، چرا که نمی توانند ســرمایه 
اصلی خود، یعنی نیروی انسانی شان را هر روز 

کاهش دهند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

ســومین هفته کاری بورس دوباره 
سرخ پوش شد و حاال سهامداران خرد 
هراسان شده اند. دیروز خبرهای بورسی 
در فهرست پربازدیدترین اخبار رسانه ها 
نشســتند و کاربران فضــای مجازی 
نگرانی هایشــان را برای بازار سرمایه با 

یکدیگر به اشتراک گذاشتند. 
بسیاری از آنها نوشتند که دیگر به 
وعده های اقتصــادی دولت بی اعتماد 
شده اند و بورس ضربه کاری بود. برخی 
نوشتند که سهام شــان را با ضررهای 
سنگین فروخته اند و برخی، دیگران را 
تشویق کردند که پشت بقیه سهامداران 
را خالی نکنند و هیجانی نفروشند. در 
البه الی بحث های داغ و گاهی دعوای 
لفظی ســهامداران خرد، سهامداران 
آخرین نقل  قول های دولتی ها را درباره 
بورس توییت و ری توییت و البته تاکید 
می کردند که وعده ها محقق نشــد و 

ریزش بازار با وجــود تاکید چهره های 
عالی دولت، ادامه دار شده است. 

محمــود واعظــی، رئیــس دفتر 
رئیس جمهوری به یک برنامه تلویزیونی 
گفته بود که: »بــورس دارد خودش را 
اصالح می کند و این ریزش نیست. بورس 
برای کشــور خوب است و نظر دولت بر 
صیانت و حمایت بر بورس است و دولت 
بورس را رها نمی کنــد. وقتی بورس با 
سرعت افزایشی شد همه می گفتند این 

بورس خودش را اصالح می کند.« 
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان 
بورس هم دیروز در نشست شورای عالی 
بورس در واکنش به ریزش های بورس 
گفت: »ما با حقوقی ها صحبت می کنیم، 
بازار ســرمایه هم صعود دارد هم نزول، 
ولی هر چقدر این روند کاهشی با شیب 
مالیم تری صورت بگیرد، مناســب تر 
است. در چند هفته گذشــته با وجود 
ریزش در بازار متغیرهای بنیادی بازار 
تغییری نکــرده اســت.« او خطاب به 

سهامداران خرد تاکید کرده است: »بازار 
ســرمایه نیازمند صبر و حوصله است، 
کسانی در بازار سود می برند که صبر و 
شکیبایی پیشه کنند. در بلند مدت بازده 
بازار سرمایه بیشتر از دیگر بازارها است.«

بورس همچنان در سراشیبی
شاخص بازار ســرمایه که امسال تا 
مرز دو میلیون و ۱۰۰ واحد صعود کرده 
بود دیروز با نزدیــک ۲۵ درصد ریزش 
به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
رسید. این اتفاق در شرایطی است که 
بازار از دو هفته پیش روند ریزشی خود را 
از سر گرفته بود و هفته جاری هم دو روز 
کاری اش را سرخ پوش پشت سر گذاشته 
است. ریزش شــاخص بازار سرمایه در 
این مدت به حدی بوده که رکوردهای 

تازه ای به جا گذاشته است. 
بورس هفته گذشته رکورد بی سابقه 
افت هفتگی ۱۱ درصدی را به نام خود 
ثبت کرد و در چهارشــنبه گذشته به 
سطحی از افت شــاخص کل رسید که 

دی مــاه ۹۸ یک روز پس از شــهادت 
سردار سلیمانی، آن را تجربه کرد.

بورس اما به این سراشیبی تند قانع 
نشد و شاخص کل که روز شنبه هفته 
جاری نزدیک به ۳۰ هزار واحد ریزشی 
شده بود، دیروز یکشنبه با شدت بیشتر 
و افت حدود ۶۵ هزار واحدی مواجه شد. 
بازار سرمایه صبح دیروز در کمتر از یک 
ساعت  افت سنگین ۵۲ هزار واحدی را 

تجربه کرد. 
در این روز شاخص کل بازار سرمایه 
با افت ۳/۷ درصدی به کانال یک میلیون 
و ۶۶۰ هزارتایی ســقوط کرد و ارزش 
کل معامالت هم ۳۰ درصد کم شــد. 
در پایان معامالت دیروز شــاخص کل 
بورس تهران با افتــی ۶۵ هزار واحدی 
به پایین ترین مقدار خود از ۱۵ تیرماه 
رسید.  این ریزش های مکرر بورس اما نه 
با تالش حقوقی های بازار کنترل شد و 
نه وعده و وعید مقام های عالیرتبه دولت 

توانست اطمینان را به بازار برگرداند. 

تشدید نگرانی سهامداران خرد 
عامل ریزش بود

محمدعلی حقانی نسب، تحلیلگر 
ارشــد بورس در گفت و گو با »توسعه 
ایرانــی« تاکید می کند کــه بورس به 
صورت توده وار عمل می کند و با افزایش 
بی اعتمادی سهامداران خرد صف های 
فروش تشدید شده است و تعداد زیادی 
از سهامداران خرد در حال خروج از بازار 

سرمایه هستند. 
او توضیــح می دهــد کــه تحلیل 
اشــتباهی حبابی بودن بازار سرمایه 
تصمیم گیران را به ســمتی برد که با 
رفتارهایی مانند عرضه آبشــاری ۳۰ 
درصد دوم سهام عدالت و خبرهای ضد 
و نقیض درباره عرضه دارا دوم و فروش 
اوراق سلف نفتی تالش کنند تا حباب 
بازار را تخلیه کنند اما ایــن برخورد با 
بورس موجب بی اعتمادی سهامداران 
خرد شد و صف های فروش حتی با ضرر 

سهامدار، تشدید شده است. 
سایر کارشناســان بازار سرمایه نیز 
در گفت و گو با دیگر رسانه ها به موضوع 
هیجان سهامداران خرد و خروج از بازار 
اشــاره کرده و گفته اند که این موضوع 
نمی تواند بــه اندازه خروج ســرمایه 
حقوقی ها از بازار خطرناک باشــد. زیرا 
با خروج ســرمایه حقوقی هــا از بازار و 
هزینه کرد آن به جای کسری بودجه، 
بخش بزرگ تری از بازار دچار مشــکل 

می شود. 
 بورس پربازده ترین بازار

 مانده است
این تحلیل ها در شــرایطی اســت 
که برخی دیگر از کارشناســان بورس 
ســهامداران خرد را دعوت به آرامش 
کرده و گفته اند که انتظارات هیجانی و 
غیرواقعی شان را از بازار اصالح کنند و به 
بورس به عنوان یک سرمایه گذاری بلند 
مدت نگاه کنند. آنها می گویند که بورس 
همچنان سودآورترین بازار ایران است 
و برای این گفته خود به آمار بلندمدت 

بازدهی بازارها رجوع کرده اند. 
بر اســاس ایــن آمارهــا از ابتدای 
فروردین تا پایان مرداد امسال، در میان 
چهار بازار مالی بورس بــا ۲۴۳ درصد 
بیشــترین و دالر با ۵۱ درصد کمترین 
رشد را داشــته و بازار ســکه و طالی 

۱۸ عیار نیز به ترتیــب ۸۲ و ۷۴ درصد 
بازدهی داشته اند.

براســاس داده های سازمان بورس 
و اوراق بهادار، شاخص کل این بازار در 
طول پنج ماهه نخســت یک میلیون و 
۲۴۵ هزار واحد رشــد کرده است و از 
سطح ۵۱۲ واحدی در پایان اسفند ۹۸ 
به سطح یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحدی 
در پایان مرداد ماه سال ۹۹ رسیده است.

شــاخص کل بورس در مرداد ماه تا 
سطح دو میلیون و ۷۹ هزار واحدی نیز 
باال رفت، اما در دهه سوم ماه با افتی که 
متحمل شــد پایین تر از آخرین سطح 

شاخص در تیر ماه قرار گرفت.
اگر چه بورس در پنج ماهه نخست 
ســال جاری پربازده ترین بازار مالی 
بود، اما از میزان رشد آن در مرداد ماه 
کاسته شــد، در حالی که بازدهی این 
بازار چهار ماهه ۲۷۴ درصد بوده، در 
بررسی پنج ماهه با ۳۱ پله افت به ۲۴۳ 
درصد رسیده است. پس از بورس، سکه 
پربازده ترین بازار پنج ماهه نخست شد 
و در این مدت تا پایان مرداد ماه رشد 
۸۲ درصدی داشته است. در پنج ماه 
گذشته دالر هم بازده ۵۱ درصدی را به 
ثبت رساند. بنابراین به گفته این دسته 
از کارشناسان بازار سرمایه همچنان 
بازار جذابــی برای ســرمایه گذاری 
است و دولت باید با عمق بخشیدن به 
آن، خطرهای احتمالــی را از این بازار 

دور کند. 

تداوم ریزش در بازار سرمایه صف فروش حقیقی ها را سنگین کرد

فرار بزرگ سهامداران خرد
محمدعلی حقانی نسب، 

تحلیلگر ارشد بورس 
در گفت و گو با »توسعه 

ایرانی«: تحلیل اشتباهی 
حبابی بودن بازار سرمایه 

تصمیم گیران را به سمتی برد 
که با رفتارهایی مانند عرضه 

آبشاری 3۰ درصد دوم سهام 
عدالت تالش کنند تا حباب 
بازار را تخلیه کنند، اما این 

برخورد با بورس موجب 
بی اعتمادی سهامداران خرد 
طویل شدن صف های فروش 

شده است

مدیر عامل شرکت نفت خزر گفت: از سال ۱۳۷۷ با انجام 
مطالعات وسیع ژئوفیزیکی، زمین شناسی و مهندسی نفت 
به نتایج بسیار خوبی به لحاظ وجود منابع غنی هیدروکربوری 
در بخش جنوبی آب های عمیق دریای خزر دست یافته ایم به 
طوری که امروز بر اساس همین مطالعات ۴۶ ساختار کوچک و 
بزرگ نفتی در اعماق بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر با ذخایری بالغ بر ۴۸ 

میلیارد بشکه نفت وگاز شناسایی شده است.
علی اصولی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه  دریای خزر به 
عنوان بزرگترین دریاچه جهان با دارا بودن نزدیک به ۴۰ درصد 
مجموع مساحت دریاچه های دنیا از حیث ذخایر نفت و گاز جزو 
مناطق بکر جهان به شمار می آید، اظهار کرد: عالوه بر موقعیت 
ژئوپلتیک، به لحاظ ذخایر نفت و گاز نیز از اهمیت زیادی برای 

کشورهای حاشیه دریای خزر برخوردار است.
وی با بیان اینکه با وجود جوان بــودن موضوع تولید نفت 
از منابع آب های عمیق، طبق آمارهای اعالم  شــده در سال 
۲۰۱۵ میالدی حداقل سهم ۱۱ درصدی از تولید کل منابع 
هیدروکربوری در جهان از این منابع بوده است، تاکید کرد: به 
تبع آن نیز شرکت ملی نفت ایران با تاسیس شرکت نفت خزر از 
سال ها پیش در این حوزه استراتژیک  سرمایه گذاری و اقدامات 

مهمی انجام داده است.
مدیر عامل شرکت نفت خزر تاکید کرد: بعد از انقالب اسالمی 
و پس از مطالعات زمین شناســی که در حوضه خزر جنوبی 

صورت گرفت متوجه شــدیم عمق آب در این حوضه بسیار 
باال است و صنعت نفت کشور نیز تجربه ای در این حوزه ندارد 
و تکنولوژی های فعالیت در آب های عمیق نیز در اختیار تعداد 

معدودی از شرکت های بین المللی است.
اصولی با بیان اینکه با وجود تمام محدودیت ها اقدامات 
موثری برای ساخت سکوی نیمه شــناور ایران-امیرکبیر 
به عنوان بزرگترین و منحصر به فردترین ســکوی حفاری 
و نفتی خاورمیانه که قابلیت حفاری و کشــف نفت تا عمق 
۱۰۰۰ متر از ســطح و ۶۰۰۰ متر از بســتر را دارا است در 
دستور کار شــرکت نفت خزر قرار گرفت، گفت: نهایتا این 
سکوی عظیم به همراه ســه شناور پشــتیبان با نام های 
کاسپین در ســال ۱۳۸۸ آماده و با شــروع حفاری در آب 
های خزر برای اولین بار در سال ۱۳۹۱  موفق به کشف دو 
میلیارد بشکه نفت سبک در ســاختار ۶.۲ که اکنون با نام 

میدان سردارجنگل معروف است شدیم.
وی افزود: امروز این میدان که در فاصله ۲۵۰ کیلیومتری 
سواحل جمهوری اسالمی ایران قرار دارد از نظر حق مالکیت 
متعلق به جمهوری اسالمی ایران و مورد اجماع تمام کشورهای 
حاشیه خزر اســت و به عنوان برگ زرینی در تاالر افتخارات 

صنعت نفت کشور می درخشد.
مدیر عامل شــرکت نفت خزر اظهار کرد: در کل می توان 
ساخت سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر، شناورهای کاسپین، 

ایجاد پایگاه پشــتیبانی در منطقه عملیاتی خزر در بهشهر، 
ساخت ۸۰ هکتار اسکله آرامش، ایجاد پایانه نفتی شمال، ایجاد 
یارد کشتی سازی صدرا، حفاری و کشف نفت برای نخستین بار 
در خزر و تثبیت جایگاه و موقعیت جمهوری اسالمی در آب های 
استراتژیک شمال کشور را بخشی از فعالیت های انجام شده 

صنعت نفت طی سال های گذشته در حوزه خزر عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت نفت خزر با اشاره به هدفگذاری و اولویت 
های اکتشافی شرکت نفت خزر در سال جاری، گفت: اکتشاف 
منابع جدید هیدروکربوری همواره از اهداف و سیاست های 
شرکت نفت خزر به نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران در 
حوضه خزر جنوبی و سه استان ساحلی بوده است و در این راستا 
با برنامه ریزی و مطالعات باالدستی از سال ها پیش در تحقق 
اهداف اکتشافی فعال هســتیم و برهمین اساس مشارکت با 
شرکت های توانمند داخلی و بین المللی برای جذب سرمایه 
و استفاده از تجربیات مشابه در آب های عمیق کمک شایانی 
برای شناسایی بلوک های اکتشافی کرده است که حفاری و 

کشف موفقیت آمیز نفت در میدان سردار جنگل از جمله این 
دستاوردها در کارنامه شرکت نفت خزر محسوب می شود.

اصولی ادامه داد: در سال های اخیر تولید از میدان سردار 
جنگل به عنوان یکی از اهداف اصلی ما محسوب می شود که در 
صورت تحقق، عالوه بر تکمیل فعالیت های اکتشافی مربوط به 
این میدان و بلوک های اولویت دار دریایی و خشکی، بدون شک 
برگ ِزرینی در تاریخچه فعالیت های پرافتخار شرکت ملی نفت 
محسوب خواهد شد و آغازگر ورود صنعت نفت ایران به حیطه 
جدیدی از فعالیت ها یعنی تولید از آب های عمیق می شود که 
در نوع خود برای اولین بار فعالیتی منحصر به فرد در منطقه 

خاورمیانه خواهد بود.
به گفته وی در همین راستا طرح تولید زودهنگام از سردار 
جنگل به عنوان فاز نهایی اخذ اطالعات اکتشافی و شناخت 
مخزن از طریق آزمایش طوالنی مــدت چاه ها در نظر گرفته 
شده که با توجه به شرایط ویژه ایران در آب های جنوبی دریای 
خزر از اهمیتی اساسی در تعیین پتانسیل های مخزنی و کاهش 
ریسک های ســرمایه گذاری برای طرح های توسعه ای آتی 

برخوردار خواهد بود.
مدیر عامل شــرکت نفت خزر افزود: همچنین این طرح 
زمینه ساز فعالیت مجدد سرمایه انسانی، ناوگان و تجهیزات 
شکل گرفته در شمال کشور پیرامون عملیات در آب های عمیق 
است که یکی از روش های اساسی نگاه ژرف و سیاست بلند مدت 
شرکت ملی نفت ایران به منظور تبدیل شدن ایران به عنوان یک 

قطب تولیدی در حوزه خزر جنوبی است.

سهم ایران از نفت دریای خزر چقدر است؟

خبر

نایب رییس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس شورای اســالمی اظهار کرد که پس از 
حضور وزیر نفت در کمیسیون بودجه و ارائه ی 
توضیحات وی در مورد فروش سلف نفتی از این 

موضوع رفع شبهه شد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدرضا 
میرتاج الدینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
برگزاری جلسات مفصل در کمیسیون برنامه و 
بودجه برای بررسی موضوع اوراق سلف نفتی 
گفت: ما جلســه مفصلی در این زمینه داشتیم 

یکی از مســائلی که باعث حساســیت بیشتر 
روی این موضوع شده بود همزمانی آن با اعالم 
گشایش اقتصادی و فروش نفت از سوی رییس 
جمهور بود که این موضوع در شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا مطرح شده بود و خیلی ها 
تصورشان این بود که اوراق سلف همان موضوع 

گشایش اقتصادی است.
وی با بیان این که رییس مجلس شــورای 
اسالمی و روسای کمیســیون های اقتصادی 
و برنامه و بودجه با طرح فــروش نفت موافقت 

نکرده اند، اظهار کرد: همزمان موضوع فروش 
اوراق نفت به صورت ســلف مطرح شــد آقای 
زنگنه در کمیسیون بودجه توضیح داد که این 
دو ارتباطی به یکدیگر ندارد بلکه فروش اوراق 
در چارچوب قانون بودجه انجام می شود که به 
شرکت ها اجازه می دهد تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان 
اوراق بفروشند و شــرکت ملی نفت هم اجازه 
فروش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد، 

لذا این در چارچوب بودجه است.
میرتاج الدینی ادامــه داد: طبق توضیحات 

وزیر نفت موضــوع فروش اوراق بــا ابزار مالی 
اسالمی در ســازمان بورس و اوراق بهادار و به 
صورت سلف تعریف شده است. معامالت سلف 
در واقع نوعی پیش فــروش در چارچوب اوراق 
است به شکلی که بها جلوتر پرداخت می شود و 

کاال بعدا داده می شود.
نایب رییس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس شورای اســالمی با بیان این که طبق 
اظهــارات وزیر نفت موضوع فــروش اوراق در 
شــورای فقهی ســازمان بورس به عنوان ابزار 

مالی اسالمی آمده و در چارچوب قوانین انجام 
می شــود، گفت: با توجه به رعایت این الزامات 
در این زمینه رفع شبهه شد و تاکید شد که این 
موضوع در چارچوب قوانیــن مربوط به اوراق 

انجام می شود.

رفع شبهات مربوط به فروش اوراق سلف نفتی با توضیحات زنگنه


