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پیشبینی قیمت دالر تا زمان مذاکرات وین
کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت نرخ ارز در روزهای آینده گفت :در چند روز اخیر شاهد بیشترین نرخ دالر در یک
سال گذشته بوده ایم ،اما روند صعودی دالر خیلی ادامهدار نبود چرا که همزمان با رکود زنی دالر خبر آزاد سازی ۳.۵
میلیارد دالر منابع بلوکه شده ایران منتشر شد .رضا زنگویی افزود :از طرفی نزدیک شدن به  ۸آذر که در واقع تاریخ
مذاکرات وین است ،خود مانند مانعی مقابل روند صعودی دالر است .او افزود :از طرفی توئیت میخائیل اولیانوف ،نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین و رئیس تیم مذاکره کننده در رفع تحریمهای ایران ،مبنی بر اینکه ما شاهد
پیشرفت بسیار مثبتی هستیم ،نیز مانع صعود نرخ ارز در چند روز گذشته شد .همه این عوامل توانستند این روند صعودی
را مهار کنند.

چشمانداز صنایع فلزات غیرآهنی
اهمیت انواع فلزات غیرآهنی شامل مس ،آلومینیوم ،سرب ،روی ،طال و ...در صنایع مختلف مادر و استراتژیک بر کسی
پوشیده نیست .اما سودآوری در این حوزه نیازمند بهرهبرداری بهینه و تولید حداکثری ارزشافزوده از این نعمات در
کشور است .این مهم با بهکارگیری راهبردهای نوآورانه و هوشمندانه مسیر میشود .با توجه به برقراری طوالنیمدت
تحریمها و ابهام درباره امکان برطرفشدن آنها ،این صنایع که از جنبه امکان صادرات و ارزشآفرینی ارزی ،جایگاه
ویژهای دارند ،نیازمند توجه دوچندان خواهند بود .از برجستهترین نمونههای ارزآوری این صنایع ،میتوان به رشد
۱۱۶درصدی میزان صادرات مس در نیمه نخست سال  ۱۴۰۰با وجود تحریمها اشاره کرد.

پروژههای بهینهسازی و مدیریت مصرف برق حمایت میشوند
شرکت توانیر با دعوت از همه شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینه بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی برای
ارائه طرحهای خطرپذیر ،نسبت به حمایت از آنان اعالم آمادگی کرد .به گزارش پاون ،بر اساس بند «ز» تبصره

 ۱۵قانون بودجه سال  ،۱۴۰۰وزارت نیرو مکلف است بخشی از منابع حاصل از افزایش بهای برق برخی از صنایع
بزرگ را تا سقف ۱۳هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر به شرکتهای دانشبنیان صنعت برق و
شرکتهای فعال در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی کند.

راهیابی قراردادهای کشف پریمیوم در بازار فلزات بورسکاال
بر اساس آمارهای معامالتی در هفته گذشته ۱۲قرارداد کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت جهان فوالد سیرجان۱۱ ،قرارداد
کشف پریمیوم شمش فوالد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و چهار قرارداد کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت فوالد
کاوه جنوب کیش ،جمعا معادل ۱۷۵هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت که دو قرارداد جهان فوالد سیرجان و
چادرملو برای تحویل سهماه پایانی سال و قرارداد فوالد کاوه جنوب کیش برای دو ماه پایانی سال منعقد شد .در معامالت
چادرملو نیز تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم از ۶دیماه شروع میشود و تا  ۱۶اسفندماه ادامه مییابد .تاریخ
تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم  ۱۴دیماه است و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا  ۱۶اسفندماه ادامه مییابد.

قبضهای نجومی در کمین پرمصرفهای گاز
یکی از جدیترین پیشنهادهای روی میز وزیر نفت ،افزایش قیمت گاز بخش خانگی است که از سال  ۱۳۹۴به بعد تغییر
نکرده است .البته قرار است این تصمیم بهصورت یکسان و برای همه رخ ندهد و بهجای افزایش قیمت برای همه مشترکان
گاز ،هزینه گاز مشترکان خانگی پرمصرف بهصورت پلکانی افزایش یابد ،البته از سوی دیگر مشترکان کممصرف مورد تشویق
قرار خواهندگرفت و هزینهای نخواهند پرداخت .جواد اوجی وزیر نفت میگوید :طبق مصوبه هیأت دولت هیچ افزایش
قیمتی را برای گاز خانگی ،جهت عموم مردم ،نخواهیم داشت .ولی برای مشترکان بدمصرف گاز که  ۲۵درصد جمعیت
کشور هستند و  ۵۰درصد مصرف گاز را بهخود اختصاص دادهاند ،جرایمی درنظر گرفته شده است» .از ابتدای سال ۱۴۰۲
ساختمانهای دارای حداقل رده انرژی یا همان برچسب انرژی مشمول تخفیف یا پاداش صرفهجویی معادل  ۵درصد گاز
بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی هم  ۲.۵درصد تخفیف بیشتر دریافت میکنند .دولت در
حالی تخفیف یا پاداش حداقلی برای ساختمانهای با کمترین میزان مصرف انرژی درنظر گرفته که جریمه سنگینی را برای
ساختمانهای انرژی خوار منظور کرده است در مصوبه اخیر تأکید شده درصورت کسب نکردن برچسب انرژی برای
ساختمانهای در دست ساخت بخش خصوصی ،از ابتدای سال  ۱۴۰۲بهترتیب مشمول افزایش  ۳۰درصد گاز بها و ۳۰
درصد تعرفه برق خواهند شد.

صنایع بزرگ در تیررس قطع گاز
فرایند قطعی گاز بهدلیل کاهش دما ،بعد از صنعت سیمان به نیروگاهها هم رسیده است .آنطور که روحاهلل متفکر آزاد ،عضو
هیأت رئیسه مجلس اعالم کرده ،طبق مصوبه وزارت نفت در تابستان ،سهم مصرف گاز در نیروگاههای حرارتی تبریز و
سهند ،صفر تعیین شده است .به همین دلیل این ۲نیروگاه باید روزانه 1.8میلیون لیتر مازوت مصرف کنند .کریم عباسزاده،
مدیر نیروگاه حرارتی سهند بناب نیز چند روز پیش از قطعی سهمیه گاز این نیروگاه خبر داد و گفت :برای تداوم فعالیت
خود به اجبار از سوخت مازوت استفاده میکنیم.
این اتفاقی است که احتماال بهزودی در برخی نیروگاههای دیگر هم رخ خواهد داد و یک نشانهاش ،نامه عباس مقتدایی،
نماینده اصفهان به رئیسجمهوری و هشدار درخصوص تبعات استفاده از مازوت در نیروگاه اصفهان است .هماکنون
16نیروگاه درسطح کشور مجوز مصرف مازوت دارند .پیشبینیها این است که در شرایط اضطرار۵۰ ،درصد این نیروگاهها
به استفاده از مازوت روی خواهند آورد.

تمدید تحریمهای آمریکا علیه شرکت هواپیمایی ماهان
وزارت بازرگانی آمریکا ،روز جمعه از تمدید تحریمها علیه شرکت هواپیمایی ایرانی «ماهان ایر» و تعدادی از شرکتها در
کشورهای مختلف که قبالً با این شرکت هواپیمایی همکاری داشتند ،خبر داد .تحریمها علیه  ۱۲شرکت به مدت  ۱۸۰روز
تمدید خواهد شد و فروش هرگونه تجهیزات هوانوردی یا قطعات یدکی آمریکایی به این شرکتها ممنوع است.

امروز چه محصوالتی در بورس انرژی عرضه میشود
امروز شنبه  ۲۹آبان ماه کاالهای  MTBEپتروشیمی شیمی بافت ،آیزوریسایکل ،آیزوفید ،حالل  ۴۰۴و حالل  ۴۰۲پاالیش
نفت تبریز در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه میشود.

تعهد بدهید ،حقوق بگیرید!
به گزارش ایسنا ،بعد از دستور رئیس جمهور جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق
و مزایا ،طی هماهنگی صورت گرفته بین سازمان اداری و استخدامی ،سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل
کشور ،مقرر شد که حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف
قانون برای ورود اطالعات عمل کرده باشد ،در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.

سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد :دستگاههایی که ورود اطالعات نداشتهاند تنها در صورت ارائه تعهد ،برایشان مجوز
صادر میشود .بر این اساس ،از امروز همزمان با همزمان با  ۲۹آبان ماه ،باالترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموما
معاونان مالی و اداری سازمانها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی ،به سازمان تعهد کتبی بدهند که
اطالعات را هر چه سریعتر در سامانه بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور
مجوز واریز حقوق اقدام کند.

ریزش مجدد بورسهای جهانی
شاخص های مهم بورسی در اروپا و آمریکا ریزش کردند .در هشداری آشکار برای اقتصاد آمریکا ،شاخص خوش بینی به
اقتصاد این کشور تا پایان ماه اکتبر به  ۶۶.۸واحد رسیده که این رقم  ۴.۹درصد کمتر از رقم ثبت شده در ماه قبل است.
با توجه به این روند انتظار می رود ورود جریان سرمایه های جدید به بخش های مختلف اقتصادی آمریکا کندتر شده و
دولت مجبور شود به طور مستقیم نقدینگی بیشتری به بازارها تزریق کند .کار بررسی الیحه پیشنهادی دولت برای تخصیص
یک تریلیون دالر اعتبار در مجلس سنا به زودی آغاز می شود .وضعیت تورم نسبت به ماه های قبل نه تنها بهتر نشده که
حاال با اوج گیری قیمت انرژی و مسکن و همچنین نقدینگی موجود روز به روز شرایط وخیم تری را تجربه میکند .نرخ
تورم بزرگترین اقتصاد جهان در  ۱۲ماه منتهی به اکتبر با  ۰.۸درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به
سطح  ۶.۲درصد رسید .این نرخ تورم که  ۰.۴درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و باالترین سطح تورمی ثبت شده در
آمریکا در  ۳۰سال اخیر بوده است

کاهش شهرستانهای قرمز کرونایی به  ٨شهر
تعداد شهرستانهای قرمز کرونایی همزمان با خروج اکثر نقاط کشور از خیز پنجم کرونا کاهش پیدا کرد و به
 ۸مورد رسید .هماکنون شهرستانهای اشنویه ،پیرانشهر (آذربایجان غربی) ،طبس ،فردوس (خراسان جنوبی)،
زابل (سیستان و بلوچستان) ،زرند ،شهربابک (کرمان) و خاتم (یزد) در وضعیت قرمز هستند.
 ۸شهرستان قرمز
 ۵۸شهرستان نارنجی
 ۲۳۶شهرستان زرد
 ۱۴۶شهرستان آبی

حفظ و رعایت برجام تنها راه موثر برای حل مساله هسته ای ایران است
سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که حفظ و رعایت توافقنامه برجام ،تنها راه حل موثر مساله هسته ای
ایران به شمار می رود .وی افزود :از همه طرفهای ذیربط دعوت میکنیم که نقش سازندهای در این مورد ایفا
کنند .چین همیشه بر این باور است که حفظ و رعایت مطلوب توافقنامه برجام تنها راه مؤثر برای حل مسئله
هستهای ایران است.
وی تاکید کرد :همه طرفها باید با تقویت تالشهای دیپلماتیک در پیشبرد روند ازسرگیری مذاکرات هستهای
ایران و دستیابی به ثمرات مثبت آن کوشش کنند .در عین حال امیدواریم جوانب مختلف با در نظر گرفتن اوضاع
کلی ،با حفظ خویشتنداری و منطق ،از دخالت در تالشهای دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات هستهای ایران
جلوگیری کنند.

توقیف یک فروند کشتی خارجی در آبهای پارسیان
ت فنگداران دریایی ناوتیپ پارسیان یک فروند کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق را در آبهای این شهرستان توقیف
کردند .رهنگ پاسدار احمد حاجیان فرمانده ناوتیپ  ۴۱۲ذوالفقار شهرستان پارسیان گفت :با رصد اطالعاتی و در عملیات
منسجم ،تفنگداران دریای این ناوتیپ موفق به توقیف یک فروند کشتی خارجی با  ۱۱خدمه در آبهای کشورمان شدند.
وی گفت :پس از بازرسی از این شناور بیش از  ۱۵۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد و هر  ۱۱خدمه خارجی آن برای
گذراندن مراحل قانونی به حوزه قضایی شهرستان پارسیان معرفی شدند.

ایران جزو  ۱۰کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد
رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی از «هوش مصنوعی »بهعنوان یک مسئله مهم و
آیندهساز نام بردند و با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف دنیا در توسعه هوش مصنوعی تأکید کردند :این مسئله
در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید بهگونهای عمل کنیم که ایران جزو  ۱۰کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار
بگیرد.

سامانه بارشی امروز وارد کشور میشود
سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور طی بعدازظهر امروز خبر و نسبت به آبگرفتگی معابر ،وقوع سیالب و
بارش تگرگ در  ۱۸استان هشدار داد  .بر اساس تحلیل نقشههای همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی از اوایل وقت
امروز شنبه در مناطق صنعتی و پرجمعیت انباشت آالیندهها وو کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود .بر اساس اعالم
سازمان هواشناسی روز سه شنبه در بخشهایی از شرق ،شمال شرق و ارتفاعات البرز بارش پراکنده پیش بینی شده و اوایل
وقت چهارشنبه سامانه بارشی از شرق کشور خارج میشود.

توافق تجارت پایاپای با ایران حاصل شد
مقامات پاکستان از توافق این کشور با ایران درباره تجارت پایاپای به منظور حل مشکل نبود کانال های بانکی خبر دادند .
صالح فاروقی ،معاون وزیر بازرگانی پاکستان بیان کرد موضوع تجارت پایاپای با ایران حل شده است .وی در ادامه گفت
که اجرای توافق تجارت پایاپای با ایران تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد .معاون وزیر بازرگانی پاکستان به کمیته سنا تاکید
کرد که قرار گرفتن نام این کشور در لیست خاکستری  FATFهیچ تاثیری بر صادرات پاکستان ندارد.

دولت برای رفع مشکالت معیشتی از همه فرصتها استفاده میکند
وزیر اطالعات گفت :دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر و برنامهریزیهای الزم به دنبال حل مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم است و در این مسیر همه فرصتهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی را مورد استفاده قرار میدهد.

عذرخواهی وزیر نیرو از کشاورزان اصفهانی
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو بیان کرد  :از کشاورزان اصفهانی عذرخواهی میکنیم که نمیتوانیم آنطور که الزم
است برای کشت آنها آب تهیه کنیم؛ امیدواریم با عنایت خداوند در ماههای آینده بتوانیم این کمبودها را جبران
کنیم .علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در گفتگو با رسانه ملی ضمن اعالم این مطلب افزود :به دستور معاون اول قرار
شد برای احیای رودخانه زایندهرود اصفهان هر چه سریعتر جلسهای برگزار و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و
صنعت در کنار وزارت نیرو به صورت فعال وارد شوند .وی ادامه داد :امیدواریم تصمیمات مناسبی را با پیشنهاداتی
که در این جلسه مطرح میکنیم ،اتخاذ کنیم و مردم عزیزمان را در مناطق مختلف مطلع و خوشحال کنیم.
وزیر نیرو افزود :تالش میکنیم موضوع را بهنحوی مدیریت کنیم تا آسیبی که برخی از کشاورزان دیدهاند را به
حداقل برسانیم.

زیرساختهای رسانههای دیجیتال باید فراهم شود
وزیر ارتباطات گفت :برخی از انتقادات درباره کندی اینترنت درست است؛ البته ما ادعا نمیکنیم که سرعت اینترنت
ایدهآل است ،بلکه باید به چند ده و حتی چند صد مگابیت برثانیه هم برسیم .وی در ادامه گفت :نگاه دولت سیزدهم و
نگاه شخص من با سابقه  ۱۵سال فعالیتی که در حوزه فناوری داشتم ،این است که فناوری اطالعات فرصتی است که
باید برای تسهیل امور مردم و فرایندها از آن استفاده کنیم .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین گفت :یکی از
کارهایی که قصد راهاندازی آن را داریم ،اشتغال فناوری پایه است که یک سر آن به فرهنگ و سر دیگر به فناوری متصل
است.

برخی مواد قانون کار پس از سالها اجرا نمیشود
علی دهقان کیا ،رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران ،درباره اجرایی نشدن برخی از مواد قانون کار ،گفت :قانون
کار مصوب سال  ،۶۹موادی دارد که اگر اجرا شود به نفع جامعه کارگری خواهد بود .او افزود :متاسفانه برخی از
مواد قانون کار اجرا نمیشود ،تبصره  ۲ماده  ۷این قانون گفته است که وزارت کار بعد از  ۶ماه از تصویب این قانون
باید آئیننامهای را مینوشت و شامل کارهای دائم ،موقت ،فصلی و پروژهای بود آن را تدوین نکرد که اگر آئیننامه
نوشته شده بود کارگران امروز امنیت شغلی بیشتری داشتند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت :آئیننامه تبصره  ۲ماده  ۷هنوز بعد از گذشت سالها از
تصویب قانون کار نوشته نشده و درخواست ما از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت جدید این است که
برای این تبصره قانون آئیننامهای نوشته شود و مشخص کند تعریف کارگر دائم و موقت چیست .ئیس کانون
بازنشستگان شهر تهران با اشاره به طرح جدید مجلس ،اظهار کرد :اخیرا  ۵۰نفر از نمایندگان مجلس طرحی را در
نظر دارند که یک تبصره به ماده  ۴۱قانون کار اضافه کنند تا در مناطق روستایی ،دستمزد کارگر براساس توافق
کارگر و کارفرما تعیین شود .این اقدام برای جامعه کارگری خوب نیست و زندگی را برایشان سخت میکند.
از نمایندگان مجلس خواستار این هستیم قدمهایشان را به نفع جامعه کارگری بردارند.

چه افرادی باید واکسن «آنفلوآنزا» دریافت کنند
محسن زهرایی ،رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره اینکه چه افرادی باید
واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند بیان داشت :تغییری در دستورالعمل اجرا آن نشده است و مانند سال گذشته
است .وی ادامه داد:گروههای پرخطر شامل کارکنان نظام سالمت ،سالمندان ،مادران باردار ،افراد دارای
بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای قلبی ،ریوی ،کبدی و کلیوی از جمله گروههای پر خطری هستند که

باید واکسن آنفلوآنزا را دریافت کنند .رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت
گفت:افرادی که سابقه سکته قلبی یا فشار خون دارند با نظر پزشک خود باید این واکسن را تزریق کنند.

بدهی  ٨میلیارد تومانی ایران ایر به ماهان تهاتر شد
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص تهاتر بدهی  ۸میلیارد و  ۱۲۰میلیون
و  ۵۳۰هزار و  ۶۹۵تومانی هواپیمایی جمهوری اسالمی (هما) به هواپیمایی ماهان با بدهی این شرکت به سازمان
امور مالیاتی (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) را به وزارت اقتصاد ابالغ کرد.

سقوط شاخص بورس به کانال  ۱.3میلیونی
شاخص کل بورس تهران در این لحظه  ۱۰:۳۰دقیقه با ریزش  ۱۱هزار و  ۹۰۰واحدی یک کانال سقوط کرد
و در سطح یک میلیون و  ۳۹۸هزار واحد قرار گرفت .شاخص کل هموزن نیز سرخپوش شد و با ریزش
 ۶۲۵واحدی  ،رقم  ۳۸۶هزار و  ۱۳۹واحد را ثبت کرد .شاخص کل فرابورس نیز به  ۲۰هزار و  ۱۱۳واحد
رسید .فوالد ،پارسان ،شستا ،شبندر وکچاد نمادهایی بودند که بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.

جو سیاسی در بازار سکه و طال
به گزارش اقتصادنیوز  ،قیمت سکه که در اولین روز هفته گذشته تا  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان پیشروی
کرده بود .در ادامه روند معامالتی هفته پیش ریزش کرد ،آنچنان که قیمت سکه در آخرین روز هفته یعنی روز
پنجشنبه گذشته  ۹۰هزار تومان افت قیمت را به ثبت رساند و تا محدوده  ۱۲میلیون و  ۴۷۰هزار تومان پایین
رفت  .کمتر از دو هفته دیگر به زمان آغاز اولین مذاکرات برجام در دولت رئیسی باقی مانده است .دو طرف
مذاکره کننده یعنی ایران و آمریکا قرار است در  ۸آذر  ۱۴۰۰بار دیگر دور یک میز جمع شوند و درباره
سرنوشت برجام تصمیم بگیرند .فعاالن بازار سکه معتقدند هر چه به زمان مذاکرات هسته ای نزدیک تر می
شویم بازار ارز و طال نوسان چندانی را به چشم نمی بیند و همه نگاه ها به برجام دوخته شده است.

ریزش قیمت نفت در واکنش به بلوف آمریکا
قیمت نفت روز جمعه با افزایش دوباره آمار ابتال به کووید  ۱۹در اروپا که روند احیای اقتصادی این منطقه را به
مخاطره می اندازد و دورنمای اقدام اقتصادهای بزرگ در برداشت از ذخایر ملی به پایین  ۸۰دالر در هر بشکه

سقوط کرد .ه گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه  ۲دالر و ۳۵
سنت معادل  ۲.۹درصد کاهش یافت و در  ۷۸دالر و  ۸۹سنت در هر بشکه بسته شد.

صندوقهای سهامی با  ۷سبزپوش در آبان
.

ارزش کل صندوقهای سرمایه گذاری در سهام در هفته منتهی به  ۲۸آبان  ،۱۴۰۰برابر با  ۵۴هزار و  ۹۳۸میلیارد
تومان بود و این صندوقها برای دومین هفته متوالی ،از ورود نقدینگی پذیرایی کرد؛ در هفته گذشته ۶,۴۹۶ ،همت
نقدینگی وارد صندوقها شد.
صندوق «مشترک امین آوید» با  ۰.۵درصد مثبت تنها صندوق سبزپوش در بین  ۷۸صندوق سرمایه گذاری در
سهام بود و مابقی تماما قرمزپوش بودند.
همچنین ،ضعیفترین بازدهی هفتگی را صندوق «واسطه گری مالی یکم» با  ۹.۹۲درصد و «پاالیشی یکم» با ۶.۵
درصد مثبت بود.

درآمد فوالدساز خوزستان به میانگین چندماهه نزدیک شد
فوالد خوزستان پس از ریزش درآمدی که در هفته گذشته مشاهده کرد طی این هفته توانست  ۲۲۸میلیارد تومان،
فروش بیشتری را به ثبت رساند .حجم معامله این هفته فوالد خوزستان به  ۴۸۶میلیارد و  ۷۴میلیون تومان
رسید .شمش بلوم فوالد خوزستان با حجم عرضهای به حجم  ۱۰هزار تن را در دستور کار خود قرار داد و در
حدود  ۱۶هزار و  ۵۰۰تن سفارش را مقابل خود دید و تمام عرضهها را هم به فروش رساند تا درآمدی بالغ بر ۱۳۶
میلیارد و  ۴۷۴میلیون تومانی را بدست آورد .ختال نیز دیگر محصول سبد کاالیی این فوالدساز همچون هفتههای
گذشته با عرضه  ۴۰هزارتنی را به میان رینگ نقرهای بورس کاال آورد که تقریبا کمی بیش از نیمی از عرضهها را
فروخت و درآمد فوالدخوزستان از این بخش ۳۴۹ ،میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان شد.

راه ورود کارگزاریها به بازارسرمایه را باز کنید
کانون کارگزاران بهشدت موافق ورود صنعت کارگزاری به بازارسرمایه است .برخی شرکتهای کارگزاری تمایل
زیادی به ورود بازارسرمایه دارند و درخواستهایی به کانون کارگزاران اعالم شده و به منظور فراهمکردن
فرصتی برای عرضهاولیه کارگزاران در بورس ،کانون کارگزاران نامهنگاریهای با سازمان بورس و اوراق بهادار
انجام داده است.

دهقانی افزود :در جلسهای که با عضو جدید هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار داشتیم ،این موضوع
مطرح شد اما؛ ورود شرکتهای کارگزاری به بازارسرمایه ،مشروط به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار خواهد
بود .مصرانه پیگیر ورود این شرکتها به بازارسرمایه هستیم و انتظار داریم سازمان بورس و اوراق بهادار هم
همکار ی الزم را در این زمینه داشته باشد و در آینده نزدیک شاهد عرضهاولیه کارگزاریها در بازار سرمایه
باشیم.

اولویت بندی وزارت نفت برای قطع گاز شرکت های فوالدی اعالم شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،دیسپاچینگ وزارت نفت برنامه اولویت بندی قطع گاز فوالدسازان به تفکیک
استان/شرکت را اعالم کرد .براین اساس ،فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت فوالدساز در مرحله اول مشمول
محدودیت نشده اما در مرحله  ۲و  ۳مشمول محدودیت قطع  ۶۲درصدی گاز مصرفی خواهد شد که عمال تولید
فوالد این شرکت را به کمتر از  ۵۰درصد کاهش می دهد !
همچنین قطع گاز برخی شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی در اولویت اول است که اثر مستقیم بر تولید
فوالدسازان خواهد گذاشت و نیاز است اصالح شود .در اولویت نخست ،مصرف گاز فوالدسازان  ۲۲.۶درصد کاهش
می یابد و از  ۴۴.۱۶به  ۳۴.۶میلیون مترمکعب در روز می رسد .در اولویت دوم و سوم ،گاز مصرفی فوالدسازان ۴۳
و  ۶۵درصد کاهش می یابد و به  ۲۵.۱۶و  ۱۵.۵۷میلیون مترمکعب در روز می رسد.

موافقت عراق در پرداخت همه بدهی های مربوط به واردات گاز و برق ایران
سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به خسارت بزرگ ناشی از کاهش صادرات گاز ایران به عراق ( از  ۵۰به ۸
میلیون متر معکب در روز ) اعالم کرد :درباره تعهدات پرداخت همه بدهیهای مربوط به واردات گاز و برق از ایران
 ،توافق شده و بغداد آماده پرداخت بدهیها به تهران است .
وی ادامه داد :پروژه اتصال شبکه برق به ترکیه  ،تکمیل شده و تنها اقدام برای واردات برق  ،توافق بر سر حجم
واردات و تعرفه است .این خط برق آماده بهره برداری از جانب عراق بوده و اتصال شبکه برق به ترکیه فقط برای
واردات نیست بلکه ضامن ثبات و بخشی از برنامه وزارت برق برای متنوع کردن منابع است.

افزایش سرمایه سنگین  33۴۲و  ٨۴درصدی از محل تجدید ارزیابی تصویب شد
مجمع فوق العاده شرکت ملی سرب و روی بعداز ظهر چهارشنبه  ۲۶آبان با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص
افزایش سرمایه با حضور  ۷۰درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس ،افزایش
سرمایه  ۳۳۴۲درصدی از محل تجدید ارزیابی مورد تصویب قرار گرفت.
براین اساس" ،فسرب" به منظور اجرای مفاد ماده  ۱۴قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ،سرمایه
فعلی را از  ۳۲.۲میلیارد به  ۱.۱هزار میلیارد تومان رساند.
همچنین مجمع فوق العاده پاالیشگاه اصفهان صبح چهارشنبه  ۲۶آبان با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص
افزایش سرمایه با حضور 68.8درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس ،افزایش
سرمایه  ۸۴درصدی از محل تجدید ارزیابی مورد تصویب قرار گرفت.

