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ﺧﺒﺮ

مدیر عامل بزرگترین شرکت تولید کننده نفت ایران در گفتوگو با »شرق«:

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس

آقایان در دولت قبل دهها میلیارد دالر ضرر زدند

وضعیت مالیاتی شرکت اسنپ
چگونه است؟

 ۷۱درصد اشتغال سال  ۹۵فاقد
بیمه اجتماعی است

اصرار رئیسی برای معافیت مالیاتی
آستان قدس رضوی
 ایسنا :رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت:
آســتان قدس رضوی یا آســتان حضــرت معصومه
)س( یا آستان حضرت عبدالعظیم براساس قانون از
پرداخت مالیات معاف شدهاند .البته در قانون پیشین
تبصــره  ۳ماده  ۲قانون بوده اســت کــه به موجب
آن بعضــی آســتانها مثل فعالیتهــای اقتصادی
آســتان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنا شده
اســت .در اصالحیــه آن تبصره حذف شــده و طبق
همــان تبصره  ۳قانون اشــاره کرده اســت که همه
فعالیتهای اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی
کــه خود مشــمول معافیت هســتند ،بایــد مالیات
پرداخــت کنند .درحالحاضر به اســتثنای مالیات بر
عملکرد آســتان قدس رضــوی ،هیچگونه معافیت
دیگری در کشــور نداریم .سیدکامل تقوینژاد درباره
اصرار شــخصی آقای رئیســی برای معافیت آستان
قدس رضوی نیز گفت :بههرحال آقای رئیســی خود
رئیس یک نهاد اســت و طبیعی است که بخواهد از
نهاد خود حمایت کند .ما با مجموعه آســتان قدس
جلســاتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این
مؤسســات اقتصادی بــا پول نذورات ایجاد شــده و
نذورات مشمول معامالت نمیشود و این موضوع با
برداشت ما مغایرت دارد .ما در نظام مالیاتی ممکن
اســت تعبیر دیگری داشته باشــیم؛ ولی بههرحال
قانونگذار اجازه داده اســت که آن بخش از نهادها
و شــرکتهای وابسته که با اذن مقام معظم رهبری
معاف هستند ،از طرف ســازمان از پرداخت مالیات
معاف شوند.

مهدي افشــارنیک :بیژن عاليپور امروز مدیرعامل شــرکتي است که
ميتوان گفت آسکو و کنسرسیوم سابق است با تولید سه میلیون بشکه
نفت .در واقع اصل تولید نفت ایران در همین شــرکت رقم ميخورد.
مناطق نفتخیز جنوب ،محل تمرکز و تجمع همه مخالفان زنگنه بوده و
هست .اصوال طیف معروف »جنوبيها« در این شرکت متمرکز هستند.
ازاینرو مدیرعاملي این شرکت همیشه محل بحث و جدل بوده است.
رابطهاي که مدیرعامل این شــرکت با جنوبيها و تهران برقرار ميکرد
در سرنوشت نفت کشــور تأثیرگذار بود .برخي اوقات هم مدیرعاملي
دســت خود جنوبيها بود .مصاحبه با عاليپور بر ایــن محور بود که
رابطه فعلي جنوبيهــا و زنگنه و قراردادهاي تازه نفتي را شــفافتر
کنیــم؛ موضوعي که براي خیلــي از نفتيها مهم و جذاب اســت ،اما
عاليپور دوست داشت گریز بزند به دوران میرکاظمي .باالخره هم این
قســمت از مصاحبه ،تیتر را از آن خود کرد .دوران ۲۲ماهه میرکاظمي
به خیليها ضربه زد ،مهمترین آنها جنوبيها هستند که خاطرات تلخ
بسیاري دارند.
 آقاي عاليپور شما مدیرعامل شــرکتي هستید که پیش از انقالب به
آســکو معروف بود ،تابهحال حس اینکه شما میراث آسکو را مدیریت
ميکنید به شما دست داده است؟
چنین حســي دســت نداده ،اما همین که این شرکت کامال ایراني است
و توانسته از ســوی مدیران و کارشناســان ایراني اداره شود ،براي ما نکته
حائز اهمیتي است ،البته مشکالتي که ما درحالحاضر داریم ،آسکو در آن
زمان نداشته است ،برای مثال فرسودگي تأسیسات نداشتند یا بههیچعنوان
مشکالت مالي نداشــتند ،بهدلیل ممنوعیتهایي که در کشور وجود دارد،
امکان اســتخدام کارکنان از روي برنامهریــزي و در زمان الزم وجود ندارد،
اما بههرحال اگر انقالب نميشــد ،هیچ موقع چنیــن جایگاهي را به بنده
نميدادند ،شما اگر ساختار سازماني آسکو را نگاه کنید ،ميبینید که امکان
نداشــت یک ایرانــي را در رأس امور قرار دهند ،در آن زمان تنها شــرکت
آسکو بود که کارهاي عملیاتي و فني را انجام ميداد و شرکت نفت هم به
آسکو سرویس ارائه ميکرد ،درحالحاضر بنده مدیرعامل آسکوي قدیم و
مدیرعامل شرکت ملي نفت در خوزستان هستم.
 در واقع هم چهره غیرصنعتــي دارید و هم صنعتي ،این موضوع که
اکنون ایرانيها در حال اداره امور هســتند افتخار به حســاب ميآید؟
شــاید در دهه اول انقالب این عنوان یک افتخار به حساب ميآمد ،آیا
درحالحاضر نیز چنین موضوعي افتخار است؟
بله؛ درحالحاضر هم افتخار است.
 افتخــار به چه؟ امــروزه در دنیــا مدیرعامل را از کشــورهاي دیگر
بهراحتي استخدام ميکنند.
با تمام تحریمهایي که ما شــدیم و کاالهایي که اجــازه خریداري آنها
را به ما نميدادند ،توانســتیم با یاري سازندگان داخلي نیازمان را برطرف
کنیــم ،درحالحاضر  ۴۱درصد قطعــات و تجهیزات نفتي مــورد نیازمان

ﻋﮑﺲ :رﺿﺎ رﺳﺘﻤﯽ

 فارس :مرکز پژوهشهــای مجلس در جدیدترین
گزارش خــود با عنوان »واکاوی افزایش اشــتغال در
سالهای  ۱۳۹۴و  ،«۱۳۹۵اعالم کرد :با وجود آمارهای
رســمی افزایش تعداد درخور توجه شــاغالن ،هنوز
افــکار عمومی به این موضوع با دیده تردید مینگرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارش
رســمی خود اعالم کرد :به نظر میرسد بین برداشت
ذهنی جامعه و آنچــه در دادههای اقتصادی نمایان
شده است ،شــکافی موجود است که باعث میشود
برداشــت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشــد که در دو
ســال اخیر در بازار کار رخ داده است .بهعنوان مثال،
آمار و اطالعات رسمی مرکز آمار ایران ،نشان میدهد
در سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵به ترتیب تعداد ۶۱۵هزارو
 ۹۶۸و ۶۶۷هزارو  ۷۸۲نفر به شــاغالن اضافه شده
است و براي یکمیلیونو  ۳۰۰هزار نفر فرصت شغلی
ایجاد شده است .از این تعداد ،نزدیک به  ۵۰۰هزار نفر
به شــاغالن مرد و  ۸۰۰هزار نفر به شاغالن زن اضافه
شده اســت .همچنین به تعداد بیکاران در سالهای
 ۱۳۹۴و  ،۱۳۹۵به ترتیب ۴۷۴هزارو  ۳۰۶و ۲۱۴هزارو
 ۹۲۶نفر اضافه شــده اســت .از کل یکمیلیونو ۳۰۰
هزار نفر شــاغل اضافهشــده در کشــور در سالهای
 ۱۳۹۴و  ،۱۳۹۵بخــش خدمات در حدود یک میلیون
نفر افزایش اشــتغال داشته است که  ۶۰۰هزار نفر آن
مــردان و  ۴۰۰هزار نفر زنان بودهاند و خالص افزایش
تعداد شــاغالن بخش صنعت در این سالها ،حدود
هفت هزار نفر بوده است؛ به عبارت دیگر ،تعداد ۲۱۴
هزار نفر از شــاغالن مرد کاسته شــده و  ۲۲۰هزار نفر
به شاغالن زن اضافه شده است .بخش کشاورزی در
سالهای  ۱۳۹۴و  ،۱۳۹۵تعداد  ۲۵۰هزار نفر افزایش
شــاغالن داشته اســت که در حدود  ۷۰هزار نفر آنها
مردان و  ۱۸۰هزار نفــر از آنها زنان بودهاند .در ادامه،
مرکــز پژوهشها مهمترین عوامل ایجاد این شــکاف
را به این شــرح برشــمرد .۱ :عدم همسویی تحوالت
جمعیتی با اشــتغالزایی :افزایش تعداد شــاغالن و
همزمانی آن با مــوج جمعیت جوان و تحصیلکرده
کشــور -۲ .ترکیب جمعیت جوان بیکار و باال بودن
حساســیتهای جامعه به سرنوشــت این قشر-۳ .
افزایــش جمعیــت غیرفعــال :حضــور ۶۱درصدی
جمعیت غیرفعال در جمعیت در ســن کار در ســال
 ۱۳۸۴تــا  ۱۳۹۵و بهتبع آن کاهش نرخ مشــارکت.
-۴پایینبودن ســهم اشتغالزایی عمومی ۸۲ :درصد
مشاغل ایجادشده در سال  ۱۳۹۴در بخش خصوصی
و  ۸درصد مشاغل ایجادشــده در بخش دولتی-۵ .
افزایش اشتغال غیررسمی :افزایش  ۶۶۸هزار نفر به
جمعیت شاغل کشور در سال  ۵۳) ۱۳۹۴درصد فاقد
بیمــه و  ۴۷درصد بیمه( ،افزایــش  ۶۱۵هزار نفر به
شاغالن اضافهشده در سال  ۲۹) ۱۳۹۵درصد بیمه و
 ۷۱درصد فاقد بیمه( -۶ .باالبودن سهم اشتغالزایی
بنگاههای خرد :در سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵به ترتیب
 ۸۲و صد درصد از شــاغالن اضافهشــده ،مربوط به
بنگاههای زیــر  ۱۰نفر کارکن بودهانــد -۷ .پایینبودن
سطح دستمزد شــاغالن :دریافت دستمزدی کمتر از
 ۵۰۰هــزار تومان در ماه برای کارگــران در  ۵۲۲بنگاه
صنعتی در سال  ،۱۳۹۲وجود کارگران شاغل زیر خط
فقر و با دســتمزد پایین ،عدم کفایت ســطح حداقل
دســتمزد برای خــروج از فقــر -۸ .توزیــع نامتوازن
منطقــهای اشــتغال :تأثیر تحــوالت منطقــهای بر
ذهنیت مردم ،پراکندگی نامتوازن اشــتغال و بیکاری
بین مناطق ،دسترســی نامتعادل مناطق به نهادهای
ارتباطی و رســانهای ،عدم تقارن میان حساسیتهای
اجتماعی ،حساســیت زیاد جامعه به خبرهای منفی
تا خبرهای مثبت -۹ .ایرادهای تعریف رسمی شاغل:
به این معنی که تعریفهای ارائهشده از فرد شاغل یا
بیکار ،جامع و کامل نیستند.

میرکاظمي وزیر نفت احمدينژاد در  ۲۲ماه۲۵۰ ،مدیر و کارشناس را برکنار کرد

در خوزســتان تولید ميشــود و تولید نزدیک بــه  ۸۰درصد قطعات یدکي
نیز در داخل کشــور اســت ،به این دلیل ميگویم افتخار است که با وجود
تمام تحریمها و فرســودگي تأسیسات توانســتیم تولید را حفظ کنیم و اگر
امکانات و تکنولوژيهاي پیشرفتهاي را که اکنون شرکتهاي نفتي  -که با
کشورهاي آمریکایي و اروپایي در ارتباط هستند  -دارند ،در اختیار داشتیم،
شاید تولید ما بسیار بیشتر از مقدار کنوني بود.
 مشــکل ما این اســت که این حرف که ميگوییم ما ایرانيها اداره
کردیم ،منجر به آن شــده که خارجيها از صنعت بیــرون بروند و این
حرف به نوعي به یک تقابل با خارجيها بدل شده است.
متأسفانه مقصر آن هم خود ما هستیم ،همین قراردادهاي جدیدي که
آقاي وزیر ميخواســتند انعقاد کنند ،مستحضر هستید که با انواع و اقسام
مخالفتها مواجه شد و اگر اجازه ميدادند االن به ثمر نشسته بود و شاید
به تولید هم ميرسید.
 بخش مهمي از این مخالفتها از طرف کســاني است که در اهواز و
جنوب همکار شما بودهاند.
بله ،بهدلیل آن است که تجربه کافي ندارند و کمي بدبینانه به موضوع
نگاه ميکنند؛ اما در اینکه حسن نیت دارند نباید شک کرد.
 در واقع قبول دارید موضوع اینکه ما ایرانيها به خودکفایي رسیدیم
به معناي آن شــده که ما خودمان را از تکنولوژي و سرمایهگذاريهاي
مرسوم بازار نفت دنیا محروم کردهایم؟
دو قســمت اســت؛ یکي موقعي اســت که آنها مــا را تحریم کردند و
تکنولوژيهــا را به ما نميدادند ،بحث دیگر آن اســت که کســاني که در
داخل کشور هستند و مخالفت ميکنند ،اجازه ندادند این کار انجام شود.
 خروجي آن چیزي شــده است که آسکو شــش میلیون بشکه نفت
تولید ميکرد ،اما ما در بهترین حالت چهار میلیون بشکه تولید کردیم.
خب این تحلیل فني دارد .شــما هم خوب بلدي ...آن موقع که آسکو
شش میلیون بشکه تولید ميکرد ،مخازن ما به نیمه دوم عمرشان نرسیده
بودند.
 عربستان  ۵۰سال است که باالي هشت میلیون تولید ميکند.
عربستان میادین بیشتري دارد.

 ضریب برداشت آنها هم باالتر است.
بله ،ما از تکنولوژي ضریب برداشــت عقب هســتیم ،اما کارشناسان ما
هم به سمت این تکنولوژيهاي جدید ميروند ،مثالي هست که ميگویند
کســي که ميتواند در ایران حفاري انجام دهد و به نفت برســد ،در تمام
میادین دنیا ميتواند این کار را انجام دهد ،شــما عربستان را در نظر بگیرید
و ببینیــد که آیا عمق چاههایي که حفر ميشــود با عمق چاههاي ما قابل
مقایسه است؟ عمق چاه آنها  ۴۰۰ ،۳۰۰متر تا هزار متر بیشتر نیست ،اما ما
دو تا سه هزار متر حفاري انجام ميدهیم.
 بله اما ما تجربه میادین مشترک را نیز داریم ،مانند آزادگان و پارس
جنوبي که مخزن یکي اســت اما طرف مقابل ما برداشت بیشتري انجام
ميدهد ،مانند الیه نفتي پارس جنوبي که قطر  ۴۵۰هزار بشکه برداشت
ميکند و ما بهتازگي  ۳۰تا  ۴۰هزار بشکه برداشت ميکنیم.
بله دقیقا درست است ،ما آن تکنولوژي را نداریم و اگر آن تکنولوژي را
داشتیم ،قطعا هم ضریب برداشت ما بیشتر بود.
 این استدالل دیکالین )افت فشار( مخازن بهنظرم استدالل درستي
نیست.
کلي گرفتاري براي ما درست کردند .اینها را شما لحاظ نميکنید. ...
 شما استدالل دیکالین را قبول دارید یا خیر؟
بله.
 افت فشــار مخزن موضوعي بوده که دنیا آن را حل کرده اســت اما
ما به دلیل پارادایم خودکفایي به سمت تکنولوژي و سرمایه و بازار روز
دنیــا نرفتیم و االن ميگوییم که مخزن به طور طبیعي افت فشــار پیدا
کرده است.
نميتــوان گفت که به ســمت آنها نرفتیم ،ما تحریــم بودیم و پس از
آن هــم وقتي آقــاي مهندس زنگنه شــروع کــرد به حرکت به ســمت
تکنولوژيهاي روز دنیا ،دیدید که با چه مخالفتهاي شدیدي مواجه شد.
 یعني اگر بعد از انقالب به سمت تکنولوژيهاي روز دنیا رفته بودیم،
ما هم ميتوانستیم تولید شش میلیون خودمان را حفظ کنیم.
قطعا همینطور است.
 آقاي مهندس ،نسبت شما با افرادي که به بچههاي جنوب معروف
هستند ،چیست؟
بنده از زماني که آغاز به کار کردم ،ســعي کردم با همه کار کنم ،همین
افرادي که به جنوبيها معروف هستند ،کوچکترین مخالفتي با آمدن بنده
نداشــتند و زماني که ما شــروع به کار کردیم با یک آرامــش کار را انجام
دادیم.
 شما زماني آمدید که آنها از دوران میرکاظمي ضربه خورده بودند. ...
همیــن جنوبيها کامال با ما همکاري کردنــد و قبل از آنکه بنده بیایم،
نشســتهایي با آقاي وزیر و آقاي جوادي داشــتند کــه در جهت افزایش
تولیــد و همراهي و همدلي بوده و این زمینه مهیا شــد که بنده به عنوان
مدیرعامل به راحتي توانستم با آنها کار کنم.
ادامه در صفحه ۱۵

 تبعیت تــام از قوانیــن مالیاتــی و پرداخت
بهموقــع وجوه دولتی ،ازجمله مهمترین عوامل
و زمینههــای پیشــرفت کالن جامعه اســت که
میتواند در درازمدت موجب شــکوفایی هرچه
بیشــتر و رشــد اقتصادی و رفاه عمومی کشــور
عزیزمان ایران شــود .طبعا همراهی و مشارکت
بخش خصوصی با سیاستهای مالیاتی دولت
و پذیرش آنها ،عامل مهمی در تأمین منابع الزم
بــرای تحقق اهــداف کالن کشــور خواهد بود.
اسنپ ،به اســتناد مدارک و تأییدیههای موجود،
یکی از مؤدیان مالیاتی بخش خصوصی اســت
که از زمان آغاز فعالیت ،در مسیر شفافیت امور
مالیاتــی خود قدم برداشــته و همواره در موعد
مقرر ،مالیات تعیینی را بــه طور کامل پرداخت
کرده است .شــرکت اســنپ ،اولین و بزرگترین
ســامانه حمل و نقل هوشمند شــهری در ایران
از سال  ۱۳۹۳با دریافت همه مجوزهای قانونی
جمهوری اســالمی ایران فعالیت خــود را آغاز
و تــا به امروز توانســته اســت ضمن گســترش
ســرویسدهی خود به چهار کالنشــهر تهران،
کرج ،اصفهان و شیراز ،زمینه ایجاد  ۶۰۰فرصت
شــغلی به صورت مســتقیم و بیش از صد هزار
شــغل به صــورت غیرمســتقیم را فراهم آورد.
دریافــت گــزارش مقبول حسابرســی از یکی از
معتبرترین مؤسســات حسابرسی کشــور از بدو
تأســیس ،همچنین رســیدگی و دریافت تأییدیه
دفاتر مالــی از اداره کل امور مالیاتی کشــور که
تنهــا در صــورت وجود شــفافیت مالــی احراز
و اهدا میشــود ،نشــانگر پایبنــدی تمامقد این
مجموعه به نظام مالیاتی کشور و اهتمام اسنپ
به توســعه زیرســاختهای جمهوری اسالمی
ایران اســت .شــفافیت عملکرد مالی اســنپ و
به طور کلی ،کســبوکارهای آنالیــن برآمده از
ماهیت فضای الکترونیکی است که امکان خطا
را در قیــاس با مدلهای کســبوکار ســنتی به
حداقل ممکن میرســاند و بررسی آنها را برای
ســازمانهای نظارتی ذیربط تســهیل میکند.
امید اســت که با رشد فرهنگ عمومی و تبعیت
هرچه بیشــتر شــرکتهای خصوصی از قوانین
مالیاتی ،مشارکت کسبوکارهای کوچک و بزرگ
در بهبود وضع اقتصادی و توســعه کالن کشور
گسترش یابد.

ﺑﻮرس

اکثر گروههای معامالتی با افت همراه شدند

آژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﻮرس
تأثیر مثبت معامالت »میدکو« ،شــاخص این بازار
با افزایش ۲٫۲واحدی به رقم ۹۱۱٫۴واحدی رسید.
در معامالت این روز ،اکثر ســهام گروه انبوهسازی
مثبت و پرحجــم معامله شــدند .همچنین اکثر
شــرکتهای حوزه رایانه و فعالیتهای وابســته
بــه آن نیز شــاهد معامالتی پرحجــم بودند؛ اما
برخالف روزهای گذشــته ،معامالت خودروییها
چندان مناسب نبود و اغلب نماد شرکتهای آن،
با کاهش قیمت مواجه شــدند .بیشترین افزایش
قیمت معامالت دیروز را »کساوه« با  ۷٫۵۲درصد
به ثبت رســاند که پس از آن »کــرازی« با ۵٫۵۴
درصد و »شــلعاب« با  ۵٫۴۲درصــد افزایش ،در
صدر شرکتهای با بیشــترین افزایش قیمت قرار
داشتند .بیشــترین کاهش قیمت را نیز حق تقدم
شــرکتهای نیــرو ترانــس و ســیمان ارومیه و
همچنین نمادهای »حفارس«» ،کدما« و »فرآور«
تجربه کردند.معامالت روز شنبه در حالی آغاز شد
که در روزهای گذشــته ،اعالم جدیتری از سوی
مقامات ارشــد اقتصادی و گاهی بانکی در رابطه
با کاهش نرخ ســود مطرح شــده بــود و به نظر
میرســد بهزودی تغییراتــی در نرخهای موجود
ایجاد شــود .از نظر اکثر فعاالن اقتصادی ،کاهش
دستوری نرخ سود بانکی امکانپذیر نخواهد بود؛
مگر آنکه شــرایط اجرای آن از سوی شبکه مهیا
باشــد .تعدیل نرخ اندوخته قانونی ،کاهش نرخ
جریمه اضافهبرداشــت بانکهــا از بانک مرکزی
و همچنیــن فعالیت مؤثر بانک مرکــزی در بازار
بینبانکی ،از شروط اصلی خواهد بود.
از ســوی دیگر ،در روز جمعه شــاخص تورم
آمریــکا برخــالف پیشبینیهــا ،کمتــر از رقــم
۱٫۷درصــد و برابر بــا ۱.۶درصد اعالم شــد .این
کاهش شاخص قیمت مصرف ،منجر به تضعیف
شاخص دالر و تقویت قیمت جهانی کامودیتیها
شده است .این کاهش نرخ تورم ،کار را برای رشد
نرخ بهره این کشــور در مراحل بعدی ســختتر
خواهد کرد.

ﭘﺪرام ﺳﻤﯿﻌﻰﺗﺒﺮﯾﺰى
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮدان ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ
بازار سرمایه اولین روز هفته را با رشد ۱۴۷٫۳۲
واحدی ،معادل  ۰٫۱۹درصد شاخص کل آغاز کرد.
در این روز که بیش از  ۹۶۶میلیون انواع ســهام و
سایر اوراق بهادار به ارزش سههزارو ۱۴۷میلیارد
ریــال در بورس و فرابــورس معامله شــد ،رقم
شــاخص کل را به عدد ۷۹هــزارو  ۶۵۸٫۹واحد
رســاند .در این روز ،بانک ملــت که در هفتههای
اخیر شرایط مساعدی نداشته ،عالوه بر اینکه نماد
آن بیشــترین بازدیدکننده را میان ســهام بورسی
داشــت ،تأثیرگذارترین ســهم در رشــد شاخص
نیــز با  ۵۶واحد بود .پــس از آن ،معامالت فوالد
مبارکــه اصفهان و شــرکت ملی مــس ایران که
این روزها از رشــد قیمت جهانی فلزات اساســی
ســود میبرنــد ،در مجموع به رشــد بیش از ۷۰
واحدی شــاخص کمک کردند .شــاخص قیمت
نیــز با افزایــش ۴۹٫۸۱واحــدی ،عــدد ۲۶هزارو
 ۵۴۴٫۶واحد و شــاخص آزاد شناور نیز با افزایش
۲۶۰٫۰۶واحدی ،عدد ۸۷هــزارو  ۲۹۳واحد را به
ثبت رساندند.در معامالت روز شنبه بورس تهران،
 ۷۰۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دوهزارو
 ۲۳میلیــارد ریال دادوســتد شــد .عرضه بلوکی
۱۵۵میلیون ســهمی فوالد مبارکــه اصفهان به
ارزش ۲۳۴میلیارد ریال ،بیشترین حجم معامالت
و عرضه ۳۷میلیون ســهمی سهام گروه صنعتی
پاکشــو در بازار عادی با ارزش  ۴۶۵میلیارد ریال،
بیشــترین ارزش معامــالت بازار را رقــم زدند.در
بــازار فرابورس نیــز ۲۵۸میلیون انواع ســهام و
ســایر اوراق بهادار به ارزش هــزارو ۱۲۳میلیارد
ریال معامله شــد کــه از این میــزان ۴۳۸ ،هزار
ورقه بدهی به ارزش  ۴۳۲میلیــارد ریال در بازار
اوراق با درآمد ثابت دادوســتد شــد .همچنین با
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻐﯿﯿﺮ
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ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان

149,32

79658.90واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻓﺮاﺑﻮرس

2,2

911.40واﺣﺪ

ارزش ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس

5

3203ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان

680

2023ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان

183

708ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس

-32

 1123ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس

-85

258ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ

ÕZ°¼ÅZ]½YËY Y{Z¿Z¯Ö¿Z³Z]¾¼n¿Y
{-|À¯Ö»Y³]¶Ì³®»ÃZ´¿Y
{dËË|»ÕÃÁZ»ÖÂ»MÃÁ
Ã{Â»MZ¯½YË|»ÕÃËÁ
]Ö¼|»ÄWYYZ

Y{Z¿Z¯¶aÖf·Z»ÕYËÁ~yY
]Ô¯ÕY³

]Z]¾Ì·ÁYÕY

¶Ì³®»ÃZ´¿Y{{ZÅ

»ÖZ§½Z]Ä]½Z»¼Åºmf
µYf¿Â»,Y{Z¿Z¯Ö´ÀÅ§dzfËZaÁZ^ËÆ{d»Z«Y
]ÖfÌ®^¯ÁYÁZeY,Âf¿ÂeÕZÅÆÁYZ³ZÌ¿Z]MY|Ë{Z
Y{Z¿Z¯{ÕY~³ÄËZ»ÕZÅd§Z]ÖËZÀM

¨¿Ye
§ÖÅZ³{Á
Á
]ÕÆ¾Ì

 Á½ÂfËY,¾ËYÕ|Ì·ZÅ,½Âf¸ÌÅÃZfZÆqÕZÅ¶fÅ{d»Z«Y
]ÃÁ{Ä]Â]»ÕÄ»Z¿ÖÅYÂ³Á|Á¶Ì³®»ÃZ´¿Y{{ZÅ Ô¯ÕY³



]ÖËY{Z¿Z¯ÕZÅd¯|Y½YË|»Z]cZ¸mÕY³

§¬

¯|¿ÂÖ»Y³]Æ{ÃÁ{Z]½Z»¼ÅÄ¯ÖËZÅµYÂÌf§{d



]¸µYf¿Â»Ä]Z¼ÌaYÂÅd³]Ád§Ì
Y{Z¿Z¯ÕYËÁ¾f§³ÕY]½ZfÀ»YZËÄÌ¯eÂeÖ´ÀÅZ¼Å

آدرس اختصاصی دورهhttp://www.canirn.com/training-courses :

{Ó

http://instagram.com/mymcgill

     ¾¨¸e

