روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی صبح ايران
مديرمسؤول :محمد آخوندي رئيسشوراي سياستگذاري :رضا شكيبايي
نشانی  :خيابان شهيد بهشتي ،خيابان پاكستان ،كوچه هجدهم ،پالك 2
تلفن ،88517250 :نمابر 88512034 :صندوق پستي15875-5455 :

اذان ظهر 13:06 :غروب آفتاب 20:24 :اذان مغرب 20:45 :نیمهشب شرعی00:13 :
اذان صبح فردا 4:02 :طلوع آفتاب5:49 :

پيامك 300088 :چاپ :بانك ملي

با وجود شك و انكار ،هيچ عملي فايده ندارد .امام محمدباقر

اردبيل 27 / 10

تبريز

31 / 16

شيراز 38 / 19

اصفهان 37 / 22

تهران 35 / 24

مشهد 37 / 20

46 / 33

رشت 32 / 21

44 / 30

اهواز

(ع)

چهارشنبه 2تير 10 1389رجب  1431سال دوم شماره 16 451صفحه

ی به بازار آمد
 10هزار تومان 

راهاندازی مرکز مدیریت راهها
در 17استان

مع��اون وزی��ر راه و تراب��ری از
راه
راهان��دازی مرک��ز مدیریت راهها
در  17استان کشور تا پایان سالجاری خبر داد .شهریار
افن��دیزاده از راهان��دازی مرکز مدیری��ت راهها در تمام
استانهای کشور تا پایان سال  90خبر داد و اعالم کرد :تا
پایان سالجاری در  17استان کشور مرکز مدیریت راهها
ایجاد خواهد ش��د .وی به راهاندازی مرکز مدیریت راهها
در 6استان کشور اشاره و تصریح کرد :تاکنون استانهای
تهران ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،خراسانجنوبی،
آذربایجان غربی و اصفهان به مرکز مدیریت راهها تجهیز
ش��دهاند .معاون وزیر راه و ترابری علت ع��دم راهاندازی
مرکز مدیریت راهها در تمام استانهای کشور را ضعیف
بودن سیس��تمهای ارتباطی مورد نیاز اعالم کرد و اظهار
داش��ت :در حال حاضر در حال فراهم کردن زمینههای
ارتباطی م��ورد نیاز(مانند فیبر نوری) ب��رای این مراکز
هستیم و امیدواریم تا پایان سال  90مرکز مدیریت راهها
در تمام اس��تانها کش��ور ایجاد و راهاندازی شود .رئیس
س��ازمان راهداری وحمل و نقل جادهای اعالم کرد :پس
از راهاندازی مرکز مدیریت راهها در تمام استانهای کشور،
این شبکهها توسعه خواهد یافت.

افزایش  5میلیون تنی
ظرفیت پتروشیمی در سال 89

در ح��ال حاضر ظرفی��ت تولید
پتروشيمي
محصوالت پتروش��یمی در ایران
 48میلیون تن است که این رقم
در پایان برنامه پنجم توسعه باید
به  95میلیون ت��ن افزایش یابد.
س��ید مس��عود میرکاظمی وزیر
نف��ت با اعالم ای��ن مطلب گفت:
امروزه صنایع پاییندستی در صنعت پتروشیمی نسبت به
سایر بخشها بسیار پایینتر است ،بنابراین توسعه صنایع
پاییندس��تی در پتروشیمی یک امر الزامی است تا بدین
وسیله ایران دیگر صادرکننده محصوالت خام پتروشیمی
نباشد .وزیر نفت اذعان داشت :اگر صنایع پاییندستی در
تمام حلقههای پتروشیمی افزایش یابد به طور قطع هزینه
ایجاد شغل در این صنایع نسبت به پتروشیمی تا  20برابر
کاهش پیدا خواهد کرد .وی افزود :در ش��رایط فعلی نرخ
خوراک پتروشیمیها بسیار پایین است و بر اساس مصوبه
مجلس باید قیمت خوراک پتروشیمیها تا  65درصد نرخ
فوب خلیج فارس افزایش یابد.

افتتاحنمایشگاهبینالمللیایرانپالست

هفتمی��ن نمایش��گاه بینالمللی
نمايشگاه
ای��ران پالس��ت با حض��ور 680
ش��رکت داخلی و خارجی در تهران آغاز به کار کرد .رضا
محتشمیپور ،رئیس دفتر توس��عه صنایع پایین دستی
پتروشیمی با اعالم این مطلب گفت :در این نمایشگاه 423
ش��رکت داخلی و  257شرکت خارجی در  4گروه کاالیی
محصوالت ساخته و نیمساخته ،ماشین آالت و تجهیزات،
مواد اولیه و خدمات ش��رکت کردهاند.وی افزود :هفتمین
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست از لحاظ تعداد شرکتها
 28درصد و از نظر میزان فضای نمایش��گاهی نس��بت به
نمایش��گاه دوره قب��ل  20درصد رش��د داش��ته و حضور
ش��رکتهای خارجی در این نمایشگاه  77درصد افزایش
داشته است.

افزایش13میلیونلیتریظرفیتتولیدبنزین

ظرفی��ت تولی��د بنزی��ن در
بنزين
پاالیشگاههای ایران طی  2سال
آینده 13،میلیون لیتر افزایش خواهد یافت .سیدعلیرضا
ضیغم��ی ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با اعالم این مطلب
اظهار داش��ت :در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در
ایران 43/5 ،میلیون لیتر است که با افزایش  13میلیون
لیتری به ظرفیت تولید بنزین ،حجم تولید روزانه بنزین
در کشور به  56/5میلیون لیتر در روز خواهد رسید .وی
گفت :برای تکمیل احداث این پاالیشگاه نیاز به تامین
اعتبار  2میلیارد دالری داریم ،بنابراین با  2بانک ملت و
صادرات وارد مذاکره شدهایم.

اس�داهلل حس�نزاده :چاپ و انتشار اس��کناسهای درشتتر
در راس��تای حف��ظ و نگهداری ثروت مل��ی و با هدف تامین
نی��از جامعه به تس��هیل و تس��ریع در امر مب��ادالت پولی و
بانکی همچنین جلوگیری از هزینه تولید و امهال اس��کناس
و جمعآوری اسکناسهای ریز صورت میگیرد .سیدمحمود
احم��دی دبير كل بان��ك مركزي ديروز در مراس��م رونمايي
از اس��كناس 10هزارتومان��ي با بی��ان اینکه اس��کناسهای
10هزار تومانی از امروز وارد بازار میش��ود ،تصریح کرد :ورود
اس��کناسهای 10هزار تومانی به معنای خروج چکپولها از
شبکه بانکی نیست و بانک مرکزی فعال هیچ برنامهای در این
زمینه ن��دارد .به گزارش «وطن ام��روز» ،اگرچه برخی بدون
آگاهی از تعریف واقعی ارزش پول ،چاپ وانتش��ار اسکناس با
ارقام باالتر را مبنایی برای بیارزش شدن پول ملی میدانند،
ام��ا باید گفت ،پایین آم��دن ارزش پول ملی مقوله اقتصادی
دیگر ،متف��اوت از چنین تفکری بوده و رویکرد بانک مرکزی
درچاپ اسکناس درش��تتر صرفا به جهت مزایای خاص آن
چون صرفهجویی در وقت ،سهولت مبادالت و حملونقل پول
به همراه کاهش هزینههای تولید و امهال ساالنه اسکناس است
و این موضوع هیچ نقش��ی در کاه��ش ارزش پول یا باالرفتن
نرخ تورم ندارد .دبیرکل بانک مرکزی در مراس��م رونمایی از
اسکناس 100هزار ریالی درپاس��خ به «وطن امروز» راجع به
اینکه آیا درش��ت شدن اسکناسها تاثیری بر روان شدن جو
بازار ،افزایش نرخ تورم یا تلقی شدن کاهش مجازی ارزش پول
دارد ،اظهار داش��ت :از آنجایی که پول بهعنوان ابزار پرداخت
محسوب میشود درشت شدن رقم آن در اسکناسها تاثیری
بر رش��د تورم ندارد و برعکس این تورم است که با باال رفتن
نرخ آن ارزش پول ملی را کاهش میدهد .همچنین تجربه نشر
چکهای 50هزار تومانی خود گواه بر این است که با انتشار آن
نرخ تورم نسبت به گذشته سیر نزولی را طی کرد .وی گفت:
اسکناس 10هزار تومانی تلفیقی از هنر اسالمی ،طراحی ویژه
و نکات امنیتی باالیی است که حاصل زحمات مجموعه یکهزار
نفری کارشناس��ان بانک مرکزی است .احمدی با بیان اینکه
نگهداری اسکناس در کشور بسیار نامطلوب است ،تصریح کرد:

نما
ویژگیهای امنیتی اسکناس 10هزار تومانی
اس�کناس  10هزار تومانی در ابعاد  166میلیمتر در  79میلیمتر دقیقا مش�ابه اسکناس  5هزار تومانی چاپ شده است .تصویر
3بعدی امام خمینی (ره) به عنوان واترمارک در خمیره کاغذ که در برابر نور به آسانی قابل رویت است طراحی شده است؛ سطوح
امنیتی در اس�کناس  10هزار تومانی در 3س�طح تعریف شده است که سطح اول توسط عامه مردم قابل تشخیص است .وجود
نخهای امنیتیواترمارک ازجملهویژگیهای امنیتی این اسکناسهاتلقیمیشود،تشخیصتوسطمتصدیانبانکیوکارشناسان
بانکها با استفاده از ابزار خاص از دیگر ویژگیهای امنیتی به شمار میآید .یکی دیگر از ویژگیهای امنیتی اسکناسهای  10هزار
تومانی این است که قابلیت تشخیص کارشناسان بانک مرکزی با استفاده از دستگ اههای ویژه وجود دارد .استفاده از  2رشته نخ
امنیتی در اسکناس 10هزار تومانی ضریب امنیتی اسکناسهای 10هزار تومانی را افزایش داده است .یک قطعه نوار پنجرهای از نوع
هولوگرام 2/5میلیمتری شامل آرم بانک مرکزی در طول نخ اسکناس با قابلیت تغییر رنگ طراحی شده است .نخ امنیتی پنهان از
جنس پلیاستر با عرض یک میلیمتر در میان کاغذ با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با قابلیت تغییر رنگ نیز در این
اسکناسها طراحی شده است .وجود الیاف پلرسنتی نامرئی در خمیره کاغذ که تحت تابش اشعه ماورای بنفش در رنگهای سبز،
زرد ،آبی و قرمز قابل مشاهده است ،از دیگر ویژگیهای این اسکناسها به شمار میآید.

در حال حاضر  9قطعه اسکناس ریز و درشت در جامعه وجود
دارد ک��ه این آمار امروز با ورود اس��کناس 10هزار تومانی به
10قطعه افزایش یافت .دبیرکل بانک مرکزی هزینههای تولید،
توزیع و استفاده اسکناس در مبادالت را باال دانست و این امر
را موجب صدمه زدن در نگهداری اسکناس تلقی کرد .دبیرکل
بانک مرکزی درباره هزینههای تولید اسکناس در کشور گفت:

ساالنه قریب  30میلیارد تومان هزینه ریالی اسکناس در کشور
است که البته اس��کناسها عالوه بر هزینههای باال وسیلهای
برای انتقال میکروب نیز هستند .احمدی با اشاره به اینکه از
سال  82تاکنون کاغذ مورد نیاز اسکناس در داخل کشور تولید
میشود ،اظهار داشت :به مردم اطمینان میدهیم کاغذ تولید
داخلی در حد استانداردهای خوب دنیا و حتی باالتر از آنهاست.
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احمدی تاکید کرد :مکانیز م امنیتی اسکناسهای تولید شده
در بانک مرکزی بیش از  70درصد استانداردهای کشورهای
اروپایی اس��ت .احمدی درباره خروج ایرانچکها از بازار مالی
گفت :بانک مرکزی جمعآوری ایرانچک را در دستور کار دارد
ولی هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اخذ نش��ده است .وی
اضافه کرد :بعد از ورود اس��کناسهای 5ه��زار تومانی به بازار
س��رانه اس��کناس در کش��ور بهبود یافت و با ورود اسکناس
10ه��زار تومانی نیز این آمار ارتقا خواهد یافت .دبیرکل بانک
مرکزی درب��اره حذف صفرهای پول ملی گفت :برنامه حذف
 3صف��ر از پول ملی جدی بوده و هس��ت اما به خاطر الیحه
هدفمندی یارانهها قرار ش��د اجرای این طرح به بعد از اجرای
قانون هدفمندی موکول شود .احمدی در پایان با بیان اینکه
هماکنون 10میلیون قطعه اسکناس 10هزار تومانی در بانک
مرکزی چاپ ش��ده اس��ت ،گفت :تا پایان سال اسکناسهای
10هزار تومانی به  200میلیون قطعه خواهد رسید.
سرانه  100برگی اسکناس در ایران
مدیر انتشار اداره نشر اسکناس خزانه بانک مرکزی با اشاره
به سرانه باالی اسکناس در ایران گفت :سرانه مصرف اسکناس
در ایران بیش از  100برگ اس��ت .بهزاد غیاثوند در ادامه این
مراسم با بیان اینکه بانک مرکزی به موجب ماده  3قانون پولی
و بانکی مصوب سال  51اقدام به انتشار اسکناس میکند ،ادامه
داد :س��رانه بیش از  100برگ اس��کناس در ایران برآورد شده
اس��ت که مدیریت این حجم مش��کل اس��ت .وی اضافه کرد:
حجم س��رانه اسکناس در ایران تفاوت چشمگیر در مقایسه با
س��ایر کش��ورها دارد؛ به گونهای که سرانه اسکناس در ترکیه
 14برگ ،اردن  23برگ ،مجارستان  30برگ ،چک  30برگ،
انگلس��تان و س��وییس  25برگ و استرالیا  40برگ است .وي
درباره مزایای انتش��ار اسکناس با مبالغ باال گفت :صرفهجویی
در وق��ت و کاهش ص��ف در بانک و دس��تگاههای خودپرداز،
سهولت حمل و جلوگیری از خطرات سرقت اسکناس ،کاهش
هزینههای تولید ،دستگاههای پولشمار ،خودپردازها ،بیمهها و
حمل و نقل اسکناسها از جمله مزایای انتشار اسکناس با ارقام
باال تلقی میشود.

یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال(دالر)

پروتئين
عرضهگوشتگوسفندیارزانازهفتهآینده

ایس�نا :آخری��ن قیم��ت گوش��ت
گوسفندی به صورت عمده فروشی
12ه��زار و  900تا 13ه��زار تومان
و خ��رده فروش��ی می��ان  14هزار
ت��ا  14ه��زار و 500تومان اس��ت.
فرهاد باقریمعی��ن ،رئیس اتحادیه
فروشندگان گوشت گوس��فندی تهران گفت :با راهبردهایی
که وزارت بازرگانی درباره بهبود بازار و س��اماندهی گوش��ت
گوسفندی در پیش گرفته است ،مباشران اتحادیه و سازمان
بازرگانی اس��تان تهران ،تفاهمنامههایی را با تامینکنندگان
گوشت به امضا رساندهاند که از یکشنبه آینده و پس از تعطیلی
گوشت به قیمت ارزانتری در مغازهها به دست مصرفکننده
برس��د .وی افزود :درحال حاضر دام از قرقیزس��تان به کشور
وارد میشود و گوشت گوسفندی هم از سیستان بلوچستان
در حال ورود به تهران اس��ت که پس از کش��تار ،زیر قیمت
کشتارگاه توزیع میشود و تمام برندهایی که در مغازهها زده
میشود ،باید نام شرکت تعاونی یا اتحادیه گوشت گوسفندی و
قیمت مصوب وزارت بازرگانی را داشته باشند.
ف�ارس :مدیر طرح اجرایی «میزان یک» با اعالم اینکه یک
میلیون کارمند در سامانه خرید اعتباری  1/5میلیون تومانی
ثب��ت نام کردهاند ،گفت :طی جلس��های که ب��ا معاون اول
رئیسجمهور داشتیم مصوب شد تا کارمندان پس از دریافت
کارت بتوانند خریدهای خود را به صورت اینترنتی هم انجام
دهند .امیرمس��عود عطایی درباره آخرین وضعیت س��امانه
خرید اعتباری کارمندان (طرح میزان یک) اظهار داش��ت:
4وزارتخانه آموزش و پرورش ،کار و امور اجتماعی ،بازرگانی
و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی با جمعیتی حدود

انرژي
گاز ایران از اوکراین به اروپای غربی میرود

فارس :سفیر ایران در کیيف با اشاره
به عزم کشورش برای توسعه روابط
اقتصادی با اوکراین ،خواهان احیای
مذاکرات صادرات گاز ایران از طریق
این کش��ور به اروپای غربی شد .به
گزارش ریانووس��تی اکبر قاس��می
علیآبادی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران گفت :ما میتوانیم
دس��ت کم در  30ت��ا  35زمینه مذاکرات��ی را جهت تعیین
دورنمای همکاری انجام دهیم .به عنوان مثال تجدید صادرات
فلزات ،غالت و منابع انرژی با اس��تفاده از بنادر دریای خزر و
خلیج فارس میتواند از دورنماهای خوش آتیه برای همکاریها
باشد .وی افزود :همچنین ظرفیتهای مساعدی در توسعه و
ایجاد کریدورهای جادهای ،ریلی و هوایی وجود دارد .در همین
حال وی احتمال داد در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات،
تبادالت کاال میان ایران و اوکراین میتواند تا  2الی  3میلیارد
دالر افزایش یابد .علیآبادی همچنین ابراز اطمینان کرد ،ایران
و اوکراین میتوانند مذاکرات درباره امکان ترانزیت گاز ایران به
اروپای غربی را از سر گیرند.

تبهکارجویان
وصولمطالباتبرایتسهیال 

وطن ام�روز :مدیرعامل صندوق
مه��ر ام��ام رض��ا(ع) خواس��تار
جدی��ت مدی��ران ای��ن صندوق
در وصول مطالب��ات معوق برای
فراهم ش��دن امکان تس��هیالت
ده��ی به جوان��ان جوی��ای کار
ش��د .سیدمحمد کریمی که در جلسه شورای معاونین
و مدیران صندوق مهر امام رضا(ع) س��خن میگفت با
تاکید دوباره ب��ر لزوم پیگیری و وصول مطالبات معوق
این صندوق گفت :از آنجا که بخش قابل توجهی از منابع
مالی صندوق از بازگش��ت اقس��اط وامگیرندگان تامین
میش��ود ،لذا وصول مطالبات مع��وق میتواند صندوق
را در ارائه خدمات بیش��تر به جوان��ان جویایکار یاری
کن��د .مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با اش��اره به
آموزههای دینی درباره بازپ��س دادن دیون ،از معاونان
و مدیران صندوق در سراس��ر کش��ور خواس��ت نسبت
به وصول اقس��اط معوق متقاضیان با جدیت بیش��تری
اقدام کنند.

تحویل یک میلیون کارت خرید 1/5میلیون تومانی به کارمندان

یک میلیون و  400هزار نفر به عنوان پایلوت در
حال ثبت نام هس��تند و تاکن��ون نزدیک به یک
میلیون نفر در س��امانه خرید اعتب��اری ثبت نام
کردهاند و اطالعات آنها وارد سیس��تم شده است.
وی در پاس��خ به اینکه آیا ای��ن یک میلیون نفر
کارتهای خود را تحویل گرفتهاند یا خیر گفت:
بان��ک ملی به عنوان بانک عامل این ط��رح باید کارتها را

ترهبار

اختالف شدید قیمت میو ه از میادین تا خرده فروشها

فارس :بررسی قیمت انواع میوههای
ميوه
تابس��تانه ش��امل گی�لاس ،آلبالو،
هنداونه ،خربزه ،گوجه سبز ،زردآلو ،شلیل و شبرنگ ،طالبی
و انگ��ور در میادین میوه و ترهبار و خردهفروش��یها حاکی از
اختالف ش��دید قیمتها در این
مراکز و در مناطق مختلف شهر
تهران اس��ت .بنا به این گزارش
با بررسیای که در هفته منتهی
به  28خرداد انجام ش��ده است،
زردآلو در میادین شهرداری تهران
به قیم��ت هر کیلوگرم  1250تا
 1450تومان عرضه شد ،در حالی
که متوسط قیمت زردآلو در سطح شهر تهران  2770تومان به
فروش رسید که نسبت به هفته قبل از آن  17/5درصد و هفته
مش��ابه سال قبل با  8/7درصد کاهش همراه بود .گوجه سبز
در میادین ش��هرداری تهران به قیمت کیلویی یکهزار تومان
عرضه میش��د ولی متوسط قیمت آن در شهر  2216تومان
بود که این رقم در مقایسه با هفته قبل  4/3درصد افزایش و
نسبت به هفته مشابه س��ال قبل  5/1درصد کاهش داشت.
محصول شلیل و ش��برنگ در بازارهای سطح شهر تهران به
قیمت  53890ریال عرضه میشد که نسبت به هفته مشابه
س��ال قبل  37درصد رشد قیمت داشته است .بر اساس این
گزارش ،محصول گیالس در میادین ش��هر تهران به قیمت
 24هزار ریال بود که در میوهفروشیها متوسط  39390ریال
عرضه میشد که این رقم در مقایسه با هفته قبل  3/7درصد
و هفته مش��ابه سال قبل  21درصد کاهش را نشان میدهد.

كار

این گزارش قیمت هلو را در میادین شهرداری تهران 8500
ریال و در میوه فروشیهای سطح تهران  25430ریال نشان
میدهد که نس��بت به هفته قبل 1/6درصد کاهش و نسبت
به هفته مش��ابه سال قبل  21درصد افزایش دارد .همچنین
انگ��ور در میادین ش��هر تهران
13هزار ت��ا 37هزار ری��ال بوده
که در میوه فروشیها با متوسط
قیمت  31810ریال عرضه شده
که این رقم در مقایس��ه با هفته
قبل  2/3درصد کاهش و نسبت
به هفته مش��ابه س��ال قبل 3/8
درصد افزایش را نش��ان میدهد.
بر اس��اس این گزارش هندوانه در هفته گذش��ته در میادین
ش��هرداری تهران به قیمت  2900تا  3200ریال عرضه شد
که در میوه فروشیهای سطح شهر به قیمت  4570ریال به
فروش رسید این رقم نسبت به هفته قبل  9درصد و نسبت
به هفته مشابه س��ال قبل  27درصد کاهش نشان میدهد.
تفاوت قیمتها در قسمتهای مختلف شهر خیلی بارز است
ب��ه عنوان مثال زردآل��و از 15هزار ریال در منطقه  18تهران
تا  30هزار ریال در قس��مت ش��مالی ش��هر در نوسان است.
آلبالو از  20هزار ریال تا  35هزار ریال به فروش میرسد که
تفاوت  15هزار ریالی از جنوب تا ش��مال دارد .توزیع میوهها
در میادین شهرداری که مرکز خرید فروشندگان میوه است
قیمت ثابتی دارد اما به چه دلیلی این محصوالت زمانی که به
دست مصرفکننده میرسد قیمت متفاوتی پیدا میکند را
باید مسؤوالن پاسخگو باشند.

صادر کند که از هفته گذشته این کار را آغاز کرد
و این بانک به ما قول داده است که روزانه  10هزار
کارت ص��ادر کند و فکر میکنی��م با این وضع تا
اواسط مهرماه همه کارتها تحویل داده شود .مدیر
طرح اجرایی میزان یک گفت:ما روز گذش��ته در
جلسهای که با معاون اول رئیسجمهور داشتیم این
موضوع تصویب شد تا تجارت الکترونیکی برای نخستینبار

آموزش روز

کارون 1/2،4میلیاردمترمکعبآبذخیرهکرد

وط�ن ام�روز :پ��س از 80روز از آغاز
آبگیری بلندترین سد بتونی کشور،
بیش از 1/2میلی��ارد مترمکعب آب
در مخزن س��د کارون 4ذخیره شد.
بهگ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت
توس��عه مناب��ع آب و نی��روی ایران،
حسین رنجبران ،مجری طرح کارون 4با اعالم این خبر افزود:
کارون 4در64روز گذش��ته موفق شد بیش از 1/2میلیارد متر
مکعب آب در دریاچه خود ذخیره کند .وی گفت :در حال حاضر
بیش از 54درصد حجم مفید مخزن سد کارون 4پر شده است.
رنجبران با بیان اینکه رودخانه کارون تا این مرحله آورد خوبی
داش��ته ،یادآور شد :مخزن س��دهای کارون  3و کارون یک که
در پایین دست سد کارون 4قرار دارند هماکنون پر هستند در
نتیجه امکان تولید انرژی برقابی از طریق سدهای حوضه کارون
به نسبت سال گذش��ته افزایش یافته است .وی یادآور شد :در
صورت عدم آبگیری این سد در ابتدای سالجاری ،استفاده بهینه
از بیش از یک میلیارد متر مکعب آورد رودخانه کارون میس��ر
نمیشد و این حجم از آب در خلیجفارس رها میشد.

وست تگزاس

77/82

برنت درياي شمال

77/98

-1/88

اوپک

75/96

0/72

نفت

دوربينعكاسي
قيمت

Canon
EOS 500D

9000000

IXUS 200IS

3560000

IXUS 120IS

2970000

Powershot SX120 IS

2500000

Powershot SX20 IS

4900000

Powershot S90

4500000

Powershot G11

5760000

IXUS 990 IS

3750000

A2100 IS

2620000

IXUS 100 IS

2560000

 2050000 IXUS 95 ISتا 2120000
 5700000 PowerShot SX1 ISتا 5850000
 3550000 PowerShot SX200 ISتا 3770000
Powershot G10

نماد شرکت

تاریخآخرینمعامله

CSCO

9:49-15/04

 +0/21تا+1/42

6007203

(بهعالوه سهام شرکتها ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک،
صندوقهای وابسته به شاخص و اوراق قرض ه دارای نماد خاص
خودشان هستند ).نماد برخی از این شرکتها بسیار ساده است
برای مثال نماد شرکت  IBMهمان  IBMاست .نماد شرکت
مایکروس��افت به صورت  MSFTو شرکت  ATTبه صورت
 Tو شرکت جنرال الکتریک به صورت  GEو شرکت سیسکو
سیستم به صورت  CSCOاست .اگر نماد شرکتها را دقیقا
نمیدانید نام آن شرکتها را در کامپیوتر تایپ کنید ،کامپیوتر
به سرعت نماد آن شرکتها را در اختیارتان قرار میدهد .اغلب
مردم به جای رجوع به نام کامل ش��رکت به عالمت اختصاری
آن رجوع میکنند .یک س��رمایهگذار حرفهای نماد بسیاری از
ش��رکتهایی را که دارای سهام پرطرفداری هستند به خاطر
میسپارد ،این کار فواید متعددی دارد .شما میتوانید با شمارش
تعداد حروف نماد یک شرکت دریابید که چه نوع سهامی رسما
ثبت میشود .اگر آن سهام در بورس نزدک وجود داشته باشد
یک نماد  4یا 4حرفی خواهد داشت و اگر در بورس نیویورک
باشد دارای یک نماد  2 ،1و یا  3حرفی خواهد بود.

5800000

 11000000 EOS 40Dتا 12960000
 6800000 EOS 450Dتا 7500000
IXUS 90 IS

2700000

EOS 1000D

6200000

قيمت

SONY
DSC-S2000

1290000

DSC-S2100

1490000

DSC-W330

1990000

DSC-WX1

3680000

DSC-W380

3030000

DSC-W360

2750000

DSC-W390

3190000

DSC-W370

2450000

DSC-W350

2650000

DSC-W310

1780000

DSC-TX7

4700000

DSC-TX5

4250000

DSC-TX1

3650000

DSC-HX1

5300000

DSC-S700

1670000

DSC-H20

3400000
قيمت

CASIO
EX-Z29

این کار برایتان مقدور نیست میتوانید از کارگزارتان سوال کنید.
همچنین برای آگاهی از قیمت س��هام میتوانید از جراید روز
بعد استفاده کنید .سادهترین شیوه دستیابی به قیمت نقدی
سهام اس��تفاده از اینترنت است .صدها سایت اینترنتی وجود
دارد که قیمت سهام را فورا ً در اختیارتان قرار میدهد .بهطوری
که در جدول مش��اهده میکنید هر شرکت نماد خاصی دارد.
نوسان

1233/12

-28

قیمت (دالر)

توسط این کارتها گس��ترش پیدا کند و کارمندان پس از
دریافت کارت خود میتوانند از طریق سامانهای که بزودی
اعالم میشود خریدهای خود را به صورت اینترنتی هم انجام
دهند .وی افزود :برای اجرای این طرح با  38تولیدکننده در
گروههای کاالیی لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی به تفاهم
رس��یدهایم و قرار اس��ت تا گروههای کاالیی پوشاک ،مواد
بهداشتی ،ش��ویندهها ،مواد غذایی ،محصوالت بستهبندی،
وس��ایل کودک ،دوچرخه و موتوس��یکلت نیز به این طرح
اضافه شوند.

حجم معامالت (دالر)

307800

تغییر

درک قیمت سهام

بیشترمردمتصورمیکنندتنهاچیزی
قسمت  33
که باید راجع به س��هام بدانند قیمت
س��هام است ،در حالی که دانستن قیمت سهام تنها بخشی از
اطالعات مهم مربوط به سهام است ،با این حال از آنجایی که
سرمایهگذاری در بازار سهام در اصل نوعی حراج است آگاهی
از قیمت واقعی س��هام قبل از هرگونه خرید و فروش اهمیت
بسیار دارد.
قیمتنقدی
قیمت نقدی همان قیمت فعلی سهام است .نمونه قیمت نقدی
در جدول ذکر ش��ده است .اگر قیمت فعلی سهام را نمیدانید
میتوانید از کارگزارتان بپرسید .برای مثال«:بهای سهام شرکت
سیسکو امروز چقدر اس��ت؟» کارگزار به شما پاسخ میدهد:
 15/04دالر ،یعنی اگر ش��ما بخواهید در همان زمان س��هام
ش��رکت سیسکو را خریداری کنید باید برای هر سهم 15/04
دالر بپردازید .بهای س��هام برای اغلب مردم بیشترین اهمیت
را دارد ،زیرا آنها با آگاهی از قیمت س��هام برآورد میکنند که
ب��رای خرید س��هام دقیقا چقدر باید هزین��ه کنند و چنانچه
بخواهند سهامشان را بفروشند چه میزان سود کسب خواهند
کرد .برخی از بورسها طی س��الهاي بسیار ،تمایلی به اعالم
قیمت آنی سهام نداش��تند مگر اینکه مردم هزینه گزافی در
قبال کس��ب این اطالعات به ای��ن بورسها میپرداختند و به
س��رمایهگذارانی که این هزینه را پرداخت نمیکردند قیمت
نق��دی را اع�لام نمیکردند ،یا بع��د از  20دقیقه معطلی این
قیمت را اعالم میکردند .امروز آگاهی از قیمت نقدی س��هام
در تمام ساعات شبانهروز امکانپذیر است و شما میتوانید به
راحتی به برنامههای اقتصادی تلویزیون رجوع کنید .چنانچه

780000

-10000
-3500

-1/04

روي خط خبر

نيرو

قیمت (ریال)

تغییر
-20

ريالعربستان

افزايش ضريب امنيتي در اسكناسهاي جديد

صدور پروانه ساختمانی
برای  125هزار واحد مهر

مع��اون مس��کن ش��هری بنیاد
مسكن
مس��کن انقالب اس�لامی گفت:
پروانه س��اختمانی ب��رای احداث
125ه��زار و 540دس��تگاه واحد
مسکونی طرح مهر در شهرهای
زی��ر 25هزارنف��ر جمعیت صادر
ش��د .ج��واد حقش��ناس اظهار
داشت تاکنون بیش از  55هزار واحد مسکونی در شهرهای
یادشده پیریزی شده و این روند با سرعت الزم تداوم دارد.
وی افزود :اکنون حدود  30هزار واحد مسکونی طرح مهر
در شهرهای مذکور در مرحله نصب اسکلت و ساخت سقف
بناها قرار دارند و انتظار میرود تا نیمه نخست سالجاری
حجم فعالیت در این زمینه در مجموع به  60هزار دستگاه
برسد .معاون بنیاد مسکن از معرفی 110هزار و  581نفر
به بانک مربوط برای جذب تسهیالت ( 200غیرصنعتی)و
 250میلیون ریالی(صنعتی) ساخت مسکن مهر خبر داد و
گفت :تعداد قرارداد امضا شده برای اخذ تسهیالت ساخت
به میزان  82هزار واحد مسکونی است .وی اضافه کرد افراد
واجدشرایط معرفی شده به بانک ذیربط تاکنون به تعداد
حدود  44هزار نفر موفق به اخذ قسط نخست تسهیالت
بانکی شدهاند و نزدیک به  14هزار نفر قسط دوم تسهیالت
ساخت را جذب کردهاند و حدود  10هزار نفر نیز تسهیالت
بانکی در مرحله قسط سوم را دریافت داشتند.

يزد
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چهارسوق

بازارچه

2100000

EX-H10

5480000

EX-Z400

4430000

EX-S12

3750000

EX-Z450

4430000

EX-Z90

2570000

EX-Z33

1880000

EX-FC100

5070000

EX-FS10

5310000

EX-Z150

2950000

EX-Z77

2530000

EX-Z9

1970000

EX-Z1000

3510000

EX-Z100

3100000

EX-Z80

2460000

EX-Z1200

4200000

EX-Z8

2180000

EX-S880

3800000

قيمت

NIKON
COOLPIX S560

2530000

COOLPIX S510

2050000

COOLPIX D3000

6350000

COOLPIX D300

17500000

COOLPIX D700

25540000

COOLPIX D90

12000000

COOLPIX S60

2900000

COOLPIX L20

1500000

COOLPIX L100

3000000

COOLPIX P90

4650000

COOLPIX L19

1300000

COOLPIX S620

2800000

COOLPIX S70

4150000

COOLPIX S640

3500000

COOLPIX S1000pj

5200000

قيمتها به ريال است

