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بازدهي بورس در مرز 20 درصد
ــيزدهم  ــاخص كل بورس تهران در هفته منتهي به س ش
ــيد تا  ــزار و 590 واحد رس ــم 45 ه ــه رق ــاري ب ــاه ج خردادم
ــرمايه گذاران بازار به طور ميانگين در 48 روز كاري امسال،  س

بازدهي 19/8 درصدي را كسب كنند.  
ــورس در هفته منتهي به  ــاخص كل ب به گزارش ايرنا، ش
سيزدهم خردادماه جاري، شاخص شناور آزاد بورس نيز با 671 
ــد در عدد 52 هزار و 154 واحد متوقف شد و شاخص  واحد رش
صنعت با 270 واحد افزايش به رقم 39 هزار و 644 واحد رسيد. 
ــاخص هاي بازار اول و دوم به ترتيب 427 و 276  همچنين ش
واحد رشد يافت تا تمامي متغيرهاي بازار سهام در هفته گذشته 
ــاس اين گزارش، در معامالت  ــود. بر اس با افزايش روبه رو ش
هفته گذشته بورس تهران، يك ميليارد و 184 ميليون سهم و 

حق و تقدم به ارزش 4781 ميليارد ريال معامله شد.

 عرضه كاالهاي اساسي
 با 20 درصد تخفيف در ماه رمضان

ــور از برگزاري 400 نمايشگاه  ــوراي اصناف كش رئيس ش
عرضه مستقيم كاال تا 20 درصد تخفيف به مناسبت ماه مبارك 

رمضان در سطح كشور خبر داد.
ــارس، گفت: در اين  ــم نوده فراهاني در گفت وگو با ف قاس
ــگاه ها اقالم مورد نياز مردم در ايام ماه مبارك رمضان  نمايش
عرضه مي شود.وي اظهار كرد: كاالهاي اساسي نظير گوشت، 
ــرغ، برنج و روغن بدون محدوديت و با قيمت تنظيم بازار در  م

اين نمايشگاه ها عرضه مي شود.
ــزود: زولبيا و باميه و خرما نيز با هماهنگي  نوده فراهاني اف
صورت گرفته با اتحاديه هاي تخصصي آنها با قيمت مناسب و 
كيفيت مناسب در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كاال عرضه 
خواهد شد.رئيس شوراي اصناف كشور گفت: هيچ نگراني به 
ــي در كشور وجود ندارد و ذخاير  لحاظ موجودي كاالي اساس

كشور در شرايط عادي قرار دارد.

نمايشگاه داران: شوك قيمتي 
در بازار خودرو نخواهيم داشت

ــندگان خودروي  ــگاه داران و فروش رئيس اتحاديه نمايش
كشور تاكيد كرد: با وجود افزايش نسبي قيمت برخي خودروها، 

شوك قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت. 
ــن زماني افشار در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: دو سه  حس
ــبي تقاضا در كنار كاهش  ــه اخير تحت تاثير افزايش نس هفت
ــوي برخي خودروسازان، قيمت برخي خودروهاي  عرضه از س

داخلي اندكي افزايش يافت. 
وي با بيان اين كه افزايش قيمت رخ داده به معناي ادامه دار 
ــودي قيمت خودروها در بازار آزاد نخواهد بود،  بودن روند صع
ــت كه اكنون با توجه  ــان كرد: نكته قابل توجه آن اس خاطرنش
ــرايط  ــت كارخانه  و بازار خودروها و ش ــان بودن قيم به يكس
ــطه ها  ــكه و ارز، دالالن و واس ديگر بازارهاي رقيب مانند س
ــودرو و احتكار اين محصول  ــراي ورود به بازار خ ــزه اي ب انگي
نخواهند داشت. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
ــور ادامه داد: البته اوايل زمستان سال گذشته به  خودروي كش
دليل تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها، رشد قابل توجهي 
ــازار آزاد رخ داد اما آن اتفاق ديگر  ــرخ اين محصوالت در ب در ن

تكرار نخواهد شد.

ــه طرح ها و  ــش ورود كاالهاى چينى ب ــا افزاي ــان ب همزم
ــت: هر  پروژه هاى صنعت نفت ايران، وزير نفت اعالم كرده اس
ــاخته  پيمانكارى كه كاال و تجهيزاتى كه نمونه آن در داخل س
شود، از خارج كشور وارد صنعت نفت كند، از فهرست همكاران 

صنعت نفت حذف خواهد شد.
ــازندگان تجهيزات صنعت نفت از روند  به گزارش مهر، س
خريد كاال و تجهيزات نفتى از سوي مجموعه وزارت نفت راضى 
نيستند و معتقدند با وجود تحريم كااليى غرب، ميزان خريد كاال 
و تجهيزات نفت و گاز از سازندگان و صنعتگران داخلى به هيچ 
وجه رضايت بخش و مطلوب نيست. به طور متوسط ساالنه بايد 
ــيميايى و  30 ميليارد دالر كاال، تجهيزات، اقالم يدكى، مواد ش
كاتاليست توسط مجموعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى كشور 
ــود كه ميزان خريد مجموعه صنعت نفت در سال  خريدارى ش

91 با كاهشى 50 درصدى به 15 ميليارد دالر رسيد.
 بر اين اساس سهم سازندگان خارجى و بويژه چينى از تامين 

ــهم  ــال 91 حدود ده ميليارد دالر و س كااليى صنعت نفت در س
سازندگان ايرانى حدود پنج ميليارد دالر بوده و اين در حالى است 
ــازندگان ايرانى تضمين داده بود كه ميزان  كه وزارت نفت به س
خريد كاال و تجهيزات از اين فعاالن داخلى در سال 91 از مرز ده  

ميليارد دالر خواهد گذشت.
ــازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران  اين آمارها نگرانى س
ــران داخلى از  ــت؛ به طورى كه صنعتگ ــته اس را به همراه داش
خالى ماندن ظرفيت هاى توليدى خود خبر مى دهند و معتقدند 
با اين روند خريد و افزايش مطالبات معوق بزودى كارخانجات 
ــازنده كاالهاى مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمى كشور  س
ــد. از سوى ديگر  نيمه تعطيل يا به طور كامل تعطيل خواهند ش
ــترده برخى كاالها بويژه از  ــبت به واردات گس وزارت نفت نس
ــت و حتى اخيرا وزير نفت  ــان داده اس ــور چين واكنش نش كش
نسبت به نحوه خريد كاال و تجهيزات برخى از پيمانكاران شاغل 

در صنعت نفت هشدار داده است.

 قاسمي: اگر كاالى چينى بخريد 
از فهرست پيمانكاران نفت حذف مى شويد

ــريح آخرين وضع  ــن تش ــك مركزي ضم ــس كل بان رئي
متغيرهاي پولي كشور، به افزايش روند واردات طال در سال هاي 
ــاره كرد و گفت: در سال هاي گــــذشته ذخيره طالي  اخير اش

15 سال كشور را وارد كرده ايم.
 گزارش امسال پنجاه  و سومين مجمع عمومي بانك مركزي 
به عنوان آخرين مجمع عمومي اين بانك در دولت مستقر، از چند 
لحاظ با سال هاي قبل تفاوت داشت. مجمعي كه پس از نزديك 
به يك  سال تحريم نفت و گذشت چند ماه از تحريم كامل بانك 
ــد، طبيعي بود كه محملي باشد براي بيان  مركزي برگزار مي ش

حرف هاي تلخ و شيرين رئيس كل بانك مركزي.
ــال گذشته به دليل اتخاذ  محمود بهمني كه در طول يك س
ــنامه هاي متعدد براي  ــت هاي متناقض و از جمله بخش سياس
ــديد كارشناسان قرار گرفته، مجمع  تنظيم بازار ارز مورد انتقاد ش
عمومي ساالنه را مغتنم شمرد تا از برخي جزئيات پرده برداشته 
ــواري هاي مجموعه تحت مديريت خود طي  و موفقيت ها و دش
يك سال گذشته را بيان كند؛ جزئياتي كه اكنون با مقداري تاخير 
و ظاهرا در پاسخ به اظهارات برخي نامزدهاي انتخابات رياست 

جمهوري مطرح مي شود.
ــى، رئيس  كل بانك مركزي  ــت، محمود بهمن در اين نشس
گزارشي از روند تحوالت مهم ترين متغيرهاي كالن اقتصادي 
ــال 1391 را ارائه كرد و اهم اقدامات و تالش هاي  ــور در س كش
ــد نقدينگي، تامين  ــتاب رش ــتن از ش بانك مركزي براي كاس

نيازهاي ارزي و مقابله با آثار تحريم  را برشمرد.
ــزود: اقتصاد ايران بخش  ــزارش خبرگزاري ها، وى اف به گ
عمده سال 1391 را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن  و 
ــديد محدوديت هاي بانك مركزي در دسترسي به بازارهاي  تش
بين المللي مالي، نقل و انتقال درآمدهاي ارزي و استفاده از ذخاير 
ــد عملكرد داخلي اقتصاد، اغلب  ــپري كرد. در بع خارجي خود س
ــتين سال، سير افزايشي  متغيرهاي عمده پولي از ماه هاي نخس
ــكالت و فضاي موجود در اقتصاد،  ــتند و به دليل شدت مش داش
ــده براي  ــتي به كار گرفته ش اقدامات جبراني و ابزارهاي سياس
ــد پايه پولي و كاستن از شتاب تورم، گرچه نتايج  كنترل نرخ رش
ملموسي داشت، ليكن در عمل امكان تحقق سناريوي مطلوب 
فراهم نبود و در مديريت بازار ارز، مسائل و چالش ها، موجب تغيير 

تصوير كلي اين حوزه شد.
 كاهش توان مديريت ارزي

رئيس شوراى پول و اعتبار ضمن اشاره به اين مطلب كه بازار 
ــور در سال 1391 يكي از دشوارترين برهه هاي تاريخي  ارز كش
ــت، بيان كرد:  اجراي تحريم هاي خريد  ــت سر گذاش خود را پش
نفت و برخي مشتقات آن و نيز خدمات حمل و بيمه محموله هاي 
نفتي و البته تحريم كامل بانك مركزي از دسترسي به عمليات 
كارگزاري بين المللي و خدمات مالي، توان مداخله بانك مركزي 

در بازار ارز را كاهش داد.
ــترده ارز با نرخ مرجع  ــزود: به موازات آن،  فروش گس وي اف
ــخيص  ــر قيمت فروش كاالها تش ــدون تاثير الزم ب ــا ب نه تنه
ــع بانك مركزي نيز  ــه حتي به لحاظ گردش مناب ــد؛ بلك داده ش

ــام تخصيص ارز از طريق  ــكلي از نظ قابل تداوم نبود. ناگزير ش
ــدي كاالهاي وارداتي و برخي، فعاليت هاي خدماتي،  اولويت بن
ــادالت ارزي نيز در  ــكيل اتاق مب ــتور كار قرار گرفت.تش در دس
همين راستا و به منظور پاسخگويي به واردات اقالم بدون اولويت 

نخستين ضرورت يافت.
 مهار نقدينگي

بهمنى در ادامه ضمن ارائه عملكرد متغيرهاي عمده پولي و 
اعتباري در سال 1391 تاكيد كرد: بانك مركزي همواره تالش 
ــور، از انبساط  ــت تا ضمن تامين نقدينگي اقتصاد كش كرده اس
بي رويه آن جلوگيري كند، ليكن بررسي ارقام در سه ماه اول سال 
1391 و نيز پيش بيني هاي انجام شده حاكي از افزايش شديد نرخ 
ــد نقدينگي در ماه هاي پاياني سال بود. بر اين اساس، بانك  رش
مركزي از تير 1391 تمهيدات مختلفي را انديشيد كه مهار روند 
ــاركت بانك  بدهي بانك ها به بانك مركزي و فروش اوراق مش
مركزيـ  كه با استقبال مناسبي نيز روبه رو شدـ  از جمله آنها بود و 
در صورت عدم اتخاذ اين تصميمات، فشارهاي تورمي به مراتب 

شديدتري حفظ ثبات اقتصادي را تهديد مي كرد.
 تاثيرات پيش فروش سكه

ــت بانك مركزي از  ــه محورهاي مهم فعالي ــاره ب وى با اش
جمله فعاليت هاي صورت گرفته با هدف بهبود كاركرد و ارتقاي 
ــش  ــال) افزود:  رويكرد افزايش پوش ــاماندهي بازار پول(ري س
ــات اعتباري  نظارت بانكي و جلوگيري از تخلفات برخي موسس
كوچك، همچنان در دستور كار بود و بانك مركزي تالش كرد 
تا از طريق افزايش درجه فراگيري عمليات الكترونيك و استفاده 
ــازي فرآيندهاي  عمومي از ابزارهاي نوين پرداخت، براي نوس

بانكي گام هاي محكمي بردارد.
ــوب در زمينه ايفاي  ــن مديريت مطل ــه گفته وي همچني ب
ــده در سال  ــكه هاي پيش  فروش ش تعهدات و تحويل بموقع س
ــدي از آن در روزهاي پاياني  ــراي مرحله جدي ــه اج 1390 و البت
ــته با هدف پاسخگويي به نيازهاي خرد افراد در بازار  سال گذش
ــكه نيز بخش قابل توجهي از اهتمام بانك مركزي را در سال  س

1391 به خود معطوف داشت.
 مروري بر روند تغييرات نقدينگي

رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اين كه نقدينگى در پايان 
ــفند 1391 بيش از 4607 هزار ميليارد ريال بوده و با توجه به  اس
ــت 1392 اين ميزان به  ــده در پايان ارديبهش اقدامات انجام ش
ــت، افزود: در پايان  ــزار ميليارد ريال بالغ گرديده اس 4581/5 ه
ــت 1391 نسبت به پايان اسفند 1390 نقدينگى حدود  ارديبهش

 5 درصد افزايش داشت در حالى كه نقدينگى در پايان ارديبهشت 
ــبت به پايان سال  1391 نه تنها افزايش نداشته بلكه  1392 نس
ــال نيز بتوانيم رشد  ــته است و اميدواريم امس حتى كاهش داش

نقدينگى را به ميزان قابل توجهى كاهش دهيم.
 منابع و مصارف شبكه بانكي

ــخنانش به بحث منابع و مصارف  وى در بخش ديگرى از س
شبكه بانكى در سال 1391 پرداخت و خاطرنشان كرد: مانده كل 
سپرده ها در اسفند 1391 پس از كسر سپرده قانونى 4404 هزار 
ميليارد ريال و مانده تسهيالت در پايان اسفند 1391 مبلغ 4391 
ــهيالت به سپرده ها  ــبت تس ــت و نس هزار ميليارد ريال بوده اس
ــيده در حالى كه در پايان  ــال 1391 رس 99/7 درصد در پايان س
سال 1390 نسبت تسهيالت به سپرده ها بيش از 110/6 درصد 
ــكل گرفته است.وى  ــت؛ يعنى نظام و انضباط پولى ش بوده اس
 همچنين مانده تسهيالت قرض الحسنه در پايان سال 1391 را

 220/6 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين رقم با 21 درصد 
ــد نسبت به پايان سال قبل 38/3 هزار ميليارد ريال افزايش  رش
داشته و ظرفيت مناسبى براى پرداخت جديد ايجاد كرده است.

 ذخيره 15 ساله طال
ــبت به  ــور نس وى اعالم كرد: مانده بدهى هاى خارجى كش
ــه و از 17/3 ميليارد دالر به  ــال قبل 57/1 درصد كاهش يافت س
ــال گذشته بى سابقه  ــيد كه در طول 30 س 7/4 ميليارد دالر رس
ــت. ضمن اين كه در طول اين دوره ذخاير طالى كشور  بوده اس
به طور قابل توجهى افزايش يافته و كشور را براى مدت 15 سال 

بى نياز كرده است.

بهمني: تخصيص ارز مرجع نتوانست قيمت ها را كاهش دهد
بدهي خارجي كشور در يك سال گذشته 57 درصد كاهش داشته است

ــود تحريم ها طي دو هفته  ــرز اعالم كرد ايران با وج رويت
ــت  ــته 600 هزار تن گندم از بازار اروپا خريداري كرده اس گذش
كه اين امر نشان مي دهد دولت ايران نيازهاي غذايي اش را به 

هر قيمت ممكن تامين مي كند.
به گزارش تسنيم، با توجه به كاهش ميزان محصول گندم 
ــور با خريد بيش از نيم ميليون تن  ــال، اين كش ايران طي امس
گندم براي پر كردن سيلوهاي ذخيره گندم داخلي اش، بار ديگر 

به بازار بين المللي غالت بازگشته است.
تجار گفتند، ايران طي دو هفته گذشته حدود 600 هزار تن 
گندم از منطقه درياي بالتيك و آلمان خريداري كرده كه حدود 
200 هزار تن آن روز دوشنبه هفته گذشته خريداري شده است.

يك تاجر اروپايي گفت: «فكر مي كنم در چند ماه آينده ما شاهد 
ــتر گندم از سوي ايران خواهيم بود، زيرا چشم انداز  خريد بيش

برداشت محصول در ايران نامشخص است.»

خريد 600 هزار تن گندم از اروپا

ــيمي گفت:  ــع پتروش ــي صناي ــركت مل ــل ش مديرعام
ــيمي ايران  ــي كه در طرح هاي پتروش ــرمايه گذاران خارج س
ــي تامين خوراك  ــرارداد تضمين ــال ق ــور يابند از 25 س حض

بهره مند خواهند شد. 
عبدالحسين بيات در گفت وگو با شانا اظهار كرد: وزارت نفت و 
شركت ملي صنايع پتروشيمي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
ــاعدت هستند.وي  حمايت كرده و آماده هرگونه همكاري و مس
ــرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي صنعت پتروشيمي  افزود: س
ــرارداد تضميني تامين خوراك بهره مند  ــال ق مي توانند از 25 س
شوند.وي ادامه داد: قيمت خوراك به شكلي برنامه ريزي شده كه 

سرمايه گذاران بيشترين سود را تجربه خواهند كرد و در اين مسير 
ــت صنعت نفت چندين طرح ملي براي تامين  در بخش باالدس

خوراك واحد هاي جديد پتروشيمي در حال ساخت است.
ــت  ــعه در بخش باالدس ــات گفت: همزمان با روند توس بي
ــز برنامه هاي كالني براي تامين  ــيمي ني صنعت نفت در پتروش
ــه افزون بر بخش  ــت و بايد گفت ك ــت اقدام اس خوراك در دس
باالدستي صنعت پتروشيمي، در بخش ميان دستي و نيز صنايع 
ــور وجود دارد كه با تامين مالي  تكميلي طرح هاي زيادي در كش
و حضور فعال بخش خصوصي مي تواند زمينه را براي جلوگيري 

از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده باال مهيا كند.

خوراك تضميني براي سرمايه گذاران خارجي پتروشيمي

ــور در نامه اي به بانك مركزي،  انتشار  ــبات كش ديوان محاس
اوراق سلف نفتي را غيرقانوني و موضوع را كان لم يكن اعالم كرد.

ــاره اعالم كرد:  ــك مركزي در اين ب ــنيم، بان به گزارش تس
پــيشنهاد وزارت نفت بـــراي انتشار اوراق سلف نفتي در بانك 
ــي همه جانبه قرار گرفت و گرچه انتقاداتي بر  مركزي مورد بررس
ــكاالت مترتب بر  ــود، اما بانك مركزي درصدد رفع اش آن وارد ب
ــت:  آن و اجرايي كردن طرح مورد نظر برآمد.در اين نامه آمده اس

ــبات،  ــال 91 ديوان محاس ليكن طبق نامه مورخ 13 بهمن ماه س
ــد و لذا موضوع  ــلف نفتي مغاير قانون اعالم ش موضوع اوراق س
ــئوليتي متوجه  كان لم يكن تلقي گرديد، بنابراين از اين بابت مس

بانك مركزي نمي باشد.
ــه ميزان  ــاي پيش فروش نفت ب ــي به معن ــلف نفت اوراق س
ــود  ــت كه وزارت نفت بازخريد اوراق با س ــخص به مردم اس مش

مشخص بر مبناي قيمت نفت در آينده را تصمين مي كند.

انتشار اوراق سلف نفتي منتفي شد 
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