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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

997000

1000000

499000

275000

185000

101940

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1233.5

14.90

29.19

35.29

تغييرقيمت )دالر(

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.10

1.391

3.673

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3470

3830

4850

956

3019.7

3297.8

4185

822

-

-

-

-

- شهروند| شاید هنوز دوران کودکی را به خاطر 
داشــته باشــید. زمســتان نفس های آخر خود را 
می کشید، سرمای دلچســبی بر هوای شهر حاکم 
بود؛ با وجود این، به شوق آب بازی پاچه های شلوار 
خود را باال زده، کاسه به دست به جان قالی خیسی 
که کف حیاط پهن شده بود، می افتادیم. آن روزها 
نزدیک عید که می شد، سراســر شهر پر می شد از 
قالی های رنگارنگی که از بام خانه ها آویزان شــده 
بود. قالی هایی که نوید رســیدن فصل بهار و  سال 
نو را می داد. امــا حاال دیگر نــه از حیاط های دنج 
برای شستن قالی خبری است و نه از آب بازی های 
کودکانه در واپسین روزهای زمستان. این روزها با 
آپارتمانی شدن خانه ها، بازار قالیشویی ها حسابی 
داغ شده و خیابان های شهر پر شده از خودرو های 
مخصوص قالیشویی که کلی فرش پشت آنها قرار 
گرفته اســت. حاال سال هاســت که قالیشویي ها 
این کار را به صورت حرفــه اي انجام مي دهند تا بار 
شستن فرش از دوش ساکنان آپارتمان هاي کوچک 
و بزرگ برداشته شــود. در این میان افزایش تقاضا 
برای شست وشــوی فرش در روزهای آخر ســال، 
بعضا زمینه ســودجویی برخی افراد را فراهم کرده 
اســت تا در قالب ارایه خدمات ویــژه برای تمیزی 
فرش، هزینه های گزافــی را از مردم طلب کنند. از 
شــرکت های قالبی که تحت عنوان قالیشویی به 
ســرقت فرش های نفیس مردم دست می زنند که 
 بگذریم، تفاوت نرخ در قالیشویی های سطح شهر 

از دیگر انتقادات این روزهای مردم است. 
در ایــن میــان »حمیــد محمدی کم ســرخ« 
رئیس اتحادیه قالیشــویان تهــران درحالی نرخ 
مصوب قالیشــویی بــرای فرش های ماشــینی 
4 متر و فرش های دســتباف را 6 هــزارو 900 تا 
 11 هزار و200 تومــان اعالم می کند که این نرخ ها 
در مناطق مختلف تهران متفاوت است؛ به گونه ای 
که در یک مرکز قالیشــویی منطقه جنوب غرب 
تهران شست وشوی هر متر فرش ماشینی 3500 
تومان بوده و در مناطق شــمال تهــران این نرخ 
حتی به متری 9هزار تومان هم می رسد. البته بازار 
سودجویی در فرش های دســتباف و تابلوفرش ها 
بسیار گرم تر اســت. فرش هایی که به دلیل ارزش 
باالیی که دارند، مشــتریان حاضر می شوند هزینه 
باالیی برای شست وشوی آنها بپردازند و این هزینه 
در برخی موارد به متری 20 هزار تومان هم می رسد. 
با احتســاب متری 20 هزار تومــان درحالی بهای 
شست وشوی یک تخته فرش دستباف 12 متری به 
حدود 240 هزار تومان می رسد که شست وشوی آن 
براساس قیمت های مصوب اتحادیه قالیشویی بین 

82 تا 144 هزار تومان است. 
خدمات ویژه، بهانه ای برای گرانفروشی 

محمدي کم سرخ درباره هزینه های قالیشویی به 
»شــهروند« می گوید:  با توجه به آخرین مصوبه ای 
که برای تعیین نرخ خدمــات در آذرماه به تصویب 
رســید، هزینه های 20 نوع خدمت قالیشویی 14 
درصد افزایش یافته اســت؛ هرچند قیمت برخی 
از خدمــات اضافی از قبیل لکه بــری، روفوگری یا 
شست وشوی تابلوفرش ها به صورت توافقی تعیین 
خواهد شد. همچنین هر مترمربع موکت معمولی 
در واحد های درجه یک 1450 تومان و موکت های 
پرزدار و برجسته 1850 تومان شست  وشو می شود. 
رئیس اتحادیه قالیشویان تهران همچنین بیشترین 

شکایات مردم را مربوط به قیمت ها دانست و گفت: 
به دلیل این که حجم کار در قالیشــویي ها به ویژه 
در ایام پایاني  ســال باالســت، به همان نسبت هم 
شکایت هاي زیادي از ســوي مردم به اتحادیه ارایه 
مي شود که بیشتر آنها در مورد قیمت هاست؛ این 
درحالی است که قالیشــویي ها براي شستن انواع 
فرش و موکت نرخ مصوب دارند که از سوي اتحادیه 

ابالغ مي شود. این فعال صنفی 
با بیــان این نکته کــه برخي 
قالیشــویي ها به بهانــه انجام 
خدمات اضافي مثل لکه بري، 
سفیدشویي و... مبالغ بیشتري 
را از مشتري دریافت مي کنند، 
اضافه کرد: در بســیاري موارد، 
فرش ها اصال نیازي به این کارها 
ندارد و مشــتري نباید تحت 
تاثیر تبلیغات در این مورد قرار 

گیرد. 
ویژه شویی ممنوع!

در بسیاری از فاکتورهای قالیشویی ها بندی به نام 
ویژه شوری با قیمت هایی باالتر از نرخ مصوب وجود 
دارد که رئیس اتحادیه قالیشــویی آن را غیرقانونی 
دانســت و گفت: قالیشــویی ها موظف هستند که 
فرش های مشــتریان را تمیز تحویــل آنها دهند و 
نیازی به شست وشوی ویژه نیســت. اما استفاده از 
شــوینده هایی همچون وایتکس در شست وشوی 
فرش و طوالنــی بودن مدت زمــان تحویل از دیگر 
نگرانی های مردم اســت که این مقام مســئول آن 
را غیرقانونی دانســت و گفت: در روند شست وشــو 
تنها باید از شامپو و پودر اســتفاده شود، اما در مورد 
مدت زمان تحویل فرش هیچ تبصره ای وجود ندارد 
و به صورت میانگین قالیشویی ها ظرف 5 روز فرش 
را تحویل مشــتریان خود می دهند. رئیس اتحادیه 
قالیشــویی تهران همچنین با تاکید بر این که مردم 
قبل از امضای رسید به دقت مندرجات آن را مطالعه 
کنند، گفت:  امضای این رسید به معنای توافق بین 

دو طرف بوده و نمی توان شــکایتی درباره مفاد آن 
داشت. 

 فعالیت سارقان و خالفکاران 
در پوشش قالیشویي

اما مشکل دیگري که در ماه های پایاني  سال ایجاد 
مي شود، فعالیت ســارقان و خالفکاران در پوشش 
قالیشویي اســت. رونق بازار قالیشــویی در روزهای 
پایانی  ســال باعث شده برخی 
تبهکاران با توزیع انواع آگهی های 
تبلیغاتی در کمین شــهروندان 
باشــند. این تبلیغات به صورت 
پخش کردن برگه هایی است که 
تنها یک شماره در آن ذکر شده 
است. این شرکت ها در تبلیغات 
خود هیچ اشــاره ای بــه آدرس 
کارگاه قالیشویی خود نمی کنند. 
رئیس اتحادیه قالیشویی با بیان 
این کــه در دو ماه پایانی  ســال 
تعداد مشــتریان قالیشویی 10 
برابر افزایش می یابد، در این باره توضیح داد: با توجه 
به افزایش مشتریان این صنف در این روزها، همین 
امر موجب شده تا برخی شرکت ها با اجاره دفتر و تهیه 
اســناد جعلی، در این ایام به فعالیت پرداخته و پس 
از جمع آوری فرش های شهروندان با تعطیل کردن 
دفتر فرار  کنند. اعالم قیمت های پایین از سوی این 
تبهکاران، ترفندی برای فریب مردم است. او با اشاره 
به این که کسب اطمینان از مجاز بودن قالیشویي ها، 
مسأله اي است که باید مورد توجه مردم قرار بگیرد؛ 
در ایــن رابطه هشــدارهایي به مــردم داد و افزود: 
مشــتریان بهتر است ابتدا از درســتي ادعاي مراکز 
قالیشــویي مطمئن شــوند و بعد فرش هاي خود را 
براي شست وشــو در اختیار آنها قــرار دهند. ضمن 
این که مردم مي توانند در سایت اتحادیه قالیشویان به 
آدرس ir. 1351  eght فهرست قالیشویي هاي مجاز 

و تلفن و نشاني آنها را مالحظه کنند.
کم سرخ با اشاره به تراکم کاری پایان  سال قالیشویان 

سراسر کشــور افزود: اگر واقعا قصد دریافت خدمت 
کامال مناسب و بدون عجله را داریم بهترین گزینه این 
اســت که برای شست وشوی فرش هایمان دقیقه 90 
و در روزهای پایانی  سال تصمیم گیری نکنیم بلکه از 
اواخر بهمن به دنبال یافتن بهترین گزینه برای دریافت 

خدمات باشیم.
  شکایت از کیفیت پایین خدمات 

برخی از قالیشویی ها 
این روزها اگر پای درددل مردم بنشینیم با اظهارات 
جالبی مواجه می شویم. مجید ایمانی که به تازگی دو 
تخته فرش ماشینی خود را برای شست وشو به یکی از 
مراکز قالیشویی جنوب غرب تهران داده است، ضمن 
اعالم نارضایتی از کیفیت خدمات ارایه شده، می گوید: 
با وجود این که ویژه شــوری را برای شست وشــوی 
فرش های خود انتخاب و بابــت آن هزینه ا ی باالتر از 
نرخ اعالم شده پرداخت کردم، اما هنگام تحویل یکی 
از فرش ها به خوبی تمیز نشــده بود و به ناچار فرش را 
برای شست وشوی مجدد به قالیشویی ارسال کردم. او 
با بیان این که بیشتر لک های نقش بسته روی فرش در 
نوبت اول شست وشو پاک نشده بود، گفت: بعد از دوبار 
شست وشو وقتی فرش را تحویل گرفتم، مشخص بود 
که از وایتکس در روند شست وشــو استفاده شده که 

کامال غیرقانونی است و به فرش آسیب می رساند. 
 هرگونه خسارت احتمالی

 بر عهده مشتری است!
اما از آنجا که معموال فرش های دستباف ارزش مادی 
زیادی دارد، برخی قالیشویان اقدام به افزودن  بندی به 
قرارداد کرده اند که در آن نوشته شده »هرگونه خسارت 
احتمالی به عهده مشــتری است«. ســمیه لطفی در 
این باره می گوید: هنگام تحویل فرش فاکتوری را امضا 
کردم که در پایان آن این جمله نوشــته شده بود. او با 
بیان این که هنگام تحویل گرفتن گوشه ای از فرش پاره 
شده بود، گفت:  پیگیری هایمان برای دریافت خسارت 
به نتیجه نرسید و مسئوالن این قالیشویی که مجاز هم 
بود، عنوان کردند که فرش های شما بیمه نبوده، بنابراین 

نمی توان ضرر و زیان وارده به شما را جبران کرد.

»شهروند« از بهار قالیشویی در روزهای زمستان گزارش می دهد

ترفندهای کالهبرداران در بازار داغ قالیشویی
  گفت و گو با رئیس اتحادیه قالیشویی تهران: ویژه شویی، شست وشو با وایتکس و گرانفروشی ممنوع است

از تاالر چه خبر 

  معاملــه 780 میلیون اوراق بهادار در 
فرابورس| روز گذشــته 780 میلیون اوراق 
بهادار در بازارهــای فرابورس مورد معامله قرار 
گرفت.  معامــالت بازار فرابــورس در دهمین 
روز اســفندماه درحالــی به پایان رســید که 
براســاس این گزارش در مجموع 780 میلیون 
اوراق بهادار در 27 هــزار و 660 نوبت به ارزش 
35 هــزار و 800 میلیارد ریــال خرید و فروش 
 شــد.  در بازار اول 89 میلیون ورقــه بهادار به 
ارزش 201 میلیارد ریال انجام شــد و باالترین 
حجــم و ارزش معامالت این بــازار متعلق به 

 سرمایه گذاری مسکن تهران بود. 

 حضور شــرکت های ایرانی در بورس 
ترکیه| روز گذشــته در نشســت مشــترک 
مدیران  عامل بــورس ایــران و ترکیه، ضمن 
تبادل دیدگاه های مشــترک نســبت به اجرا 
شدن نخســتین تفاهمنامه مشــترک توافق 
شــد. در ایــن جلســه حســن قالیباف اصل، 
مدیرعامل بــورس اوراق بهادار تهــران بابیان 
این که تفاهمنامه مشــترک با بورس استانبول 
نخستین قرارداد بین المللی برای بورس ایران 
اســت، عنوان کرد: این نخستین فرصتی است 
که شــرکت های ایرانی می توانند در فهرست 
بورس یک کشــور خارجی قرار گیرند. این که 
کدام شرکت ها و براساس چه شرایطی پذیرش 
خواهند شد  یا این که چه شرکت هایی از کشور 
ترکیــه می تواننــد در بورس تهــران پذیرش 
شوند، نیازمند رعایت شرایط و چارچوب های 

پذیرش در بورس های دو کشور است.

ارزش  ۴0 درصــدی  افزایــش   
صندوق هــای قابــل معاملــه| ارزش 
صندوق های قابل معاملــه در پایان بهمن ماه 
امســال بــا رشــدی 40 درصدی نســبت به 
مدت مشــابه ماه قبــل )دی مــاه 94( به رقم 
17 هزار و 974 میلیارد ریال رســید. براساس 
جدیدترین آمارهای منتشــر شــده توســط 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تســویه وجوه )ســمات(، ارزش صندوق های 
قابل معامله در پایان بهمن ماه امسال با رشدی 
40 درصدی نســبت به مدت مشــابه ماه قبل 
)دی مــاه 94( به رقم 17 هــزار و 974 میلیارد 

ریال رسید.

 عرضه ۲۵۵77 میلیارد ریال ســهم 
دولتی| از ابتدای امســال تا پایــان بهمن ماه 
بالغ بــر 25 هــزار و 577 میلیارد ریال ســهم 
دولتی توسط ســازمان خصوصی سازی واگذار 
شــده که از این میزان، 20832 میلیارد ریال 
در بورس، 368 میلیــارد ریــال در فرابورس 
و 4377 میلیــارد ریــال از طریــق مزایده به 
فروش رســیده اســت. همچنین از 25 هزار و 
577 میلیارد ریال ســهم دولتی واگذار شــده 
در این مــدت، 18396 میلیارد ریال به صورت 
بلوکی، 9 میلیارد ریال به صــورت تدریجی و 
1542 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار 

شده است.

حمل و نقل

شهروند| نرخ بلیت نوروزی اتوبوس در راستای 
جبران تردد یکسرخالی ناوگان، برای تاریخ های 25 
اســفند 94 تا 20 فروردین 95 بین 25 تا 30 درصد 
افزایش می یابد. پیش فروش  بلیت اتوبوس برای ایام 
نوروز امسال از امروز 11 اسفند به صورت اینترنتی 
آغاز می شــود. همچنین پیش فروش حضوری نیز 
از طریق دفاتر فروش ســطح شهر و نمایندگی  های 
شرکت ها در پایانه های اتوبوسرانی از 18 اسفند ماه 
آغاز خواهد شــد.  طرح نوروزی سیستم حمل ونقل 
جاده ای از 25 اســفند  سال جاری آغاز خواهد شد و 

تا 15 فروردین  سال 95 ادامه خواهد یافت.
  متقاضیان می توانند جهت تهیه بلیت اینترنتی 
www. و www.payaneh.ir به نشــانی های

 www.payaneha.com و   irsafar.com
و همچنین سایر ســایت های استانی و سایت های 
 اختصاصــی شــرکت های حمل ونقــل مســافر

 مراجعه کنند .  
پیش فروش بلیت حضــوری در محل پایانه های 
عمومی مســافر و همچنین دفاتــر مرکزی و دفتر 
فروش بلیت سطح شهر شــرکت های مسافربری 
برای ســرویس های هر شــرکت و در صورت نیاز با 
دایر کردن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح 
شهر و تعیین ساعات کار مناسب و کافی برای آنها، 
انجام می شــود. بنابراین گزارش در  سال جاری نیز 
همانند سال های گذشــته در راستای جبران تردد 
یکســر خالی، قیمت بلیت ها  بــرای تاریخ های  25 
اسفند امسال تا 20 فروردین  سال آینده، بین 25 تا 
30 درصد افزایش می یابد و پس از آن نرخ ها باید به 

حالت قبلی خود برگردد. 
براساس اعالم داود کشــاورزیان، رئیس سازمان 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، هماهنگی با نهادهای 
دست اندرکار به ویژه پلیس راه درخصوص مواردی 
همچون کنترل شرایط الزم برای رانندگان، کنترل 
اســتانداردهای فنی وســایل  نقلیه به ویژه ناوگان 
کمکی، نظارت بر جلوگیری از پیاده کردن مسافران 
در اطراف پایانه ها و تسهیل جریان ترافیکی جاده ها 
 انجام شده است. کشــاورزیان اظهار داشت:  مرکز 
مدیریت راه های کشــور نیز در راســتای مدیریت 
ترافیک جاده ای و اطالع رســانی آنالین در اختیار 
مســافران خواهد بــود.  دفاتر ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جــاده ای در پایانه ها امســال همانند 

سال های گذشته حضور فعال خواهند داشت . 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن از 
آماده ســازی محورهای جــاده ای قبل از شــروع 
ســفرهای نوروزی خبــر داد و گفــت: لکه گیری، 
درزگیری و اجرای روکش های موضعی رویه هایی 
که در اثر عملیات راهداری زمستانی و پاشیدن شن 
و نمک دچار فرســایش و خرابی شده اند، پاکسازی 
سطح راه ها و آب روی پل ها از شن و ماسه باقیمانده 
از عملیات راهداری زمســتانی و بهره بــرداری از 
پروژه های تقاطع های همســطح و غیرهمسطح و 
باندهای ســبقت در گردنه ها، برخی کار هایی است 
که در راستای آماده سازی جاده ها قبل از نوروز انجام 

شده یا درحال انجام شدن است. 
رئیس ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اضافــه کرد: ســاماندهی عالیم افقــی، عمودی و 
تجهیزات ایمنی در راه ها ازجمله اصالح، تکمیل و 
نصب تابلوهای کیلومتر شمار و اطالعاتی، تابلوهای 
محدودیت سرعت و هشداردهنده، از دیگر اقدامات 

برای آماده سازی محور هاست.

آغاز پیش فروش بلیت از امروز 

افزایش ۲5 تا ۳۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس 

اتفاق روز

شهروند|  امسال نیز به شیوه سال های گذشته 
برای استقبال از بهار و همین طور ترمیم پوشش 
گیاهی به خصوص در شــهر تهران، توزیع نهال 
رایگان انجام می شود. علی کیان،  مدیرکل اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از توزیع 
150 هزار اصله نهال رایگان در هفته منابع طبیعی 
خبر داد و اعالم کرد: امســال در تهــران حدود 

یک میلیون اصله نهال کاشته می شود.
وی با بیــان این که کل نهال هایی که امســال 
در اســتان تهران کاشته می شــود، یک میلیون 
اصله نهال خواهد بود، گفت: کســانی که قصد و 
شرایط کاشــت نهال را دارند می توانند به ادارات 
 منابع طبیعی شهرســتان خود مراجعه و نهال 

دریافت کنند.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
تهران درباره طرح ایجاد کمربند ســبز در استان 
تهران افزود: میزان اعتباری که برای تکمیل این 
طرح نیاز داریم بســیار زیاد است و اگر بخواهیم 
سرانه فضای سبز تهران را به 2 برابر میزان فعلی 
افزایش دهیم نیاز به 60 هزار هکتار جنگل کاری 

وجود دارد.
به گفته کیان، تنها کاشــت هــر هکتار نهال، 
حداقل به 4 میلیون تومان هزینه نیاز دارد ضمن 
 این که ســایر هزینه های آن را نیــز باید مدنظر

 قرار داد.
وی با بیان این که بخشی از این هزینه از محل 
بودجه ســاالنه دولت، تأمین می شــود، افزود: 
برای  ســال آینده با همکاری سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و ســازمان جنگل ها اعتباری بیش 
از 35 میلیارد تومان بــرای بیش از 3800 هکتار 

 توســعه جنگل در دامنه جنوبی در نظر گرفته 
شده است.

کیان  با اشاره به این که هزینه ساالنه نگهداری 
از هر هکتار جنگل کاری بین 2 تا 3 میلیون تومان 
است، اضافه کرد: در تمام کشــورها، دولت برای 
منابع طبیعی یارانه می دهــد و ما هم باید به این 

باور برسیم.
کیان با بیان این که یکــی از اقدامات اصلی ما 
براساس قانون حفاظت و بهره برداری حفاظت از 
منابع طبیعی است، افزود: ما در این راستا وظیفه 
داریم با افرادی که به عرصه های ملی تجاوز یا آن 
را تخریب می کنند، برخورد کنیم که در  سال 94 
در سطح اســتان تهران 141 فقره اجرای حکم 
انجام و 185 هکتار از اراضی ملی تصرف شده از ید 

متصرفان خارج شد.
وی درباره عملکرد حقوقی اداره کل در  ســال 
94 در حوزه استان تهران اظهار داشت: ما 3060 
فقره دادخواست به محاکم ارجاع کردیم که احکام 
صادر شده به نفع منابع طبیعی 600 فقره و احکام 

صادره علیه آن 152 فقره بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
تهران با اشــاره به تثبیت مالکیت اراضی ملی و 
دولتی و اخذ ســند، تصریح کرد: تاکنون بیش 
از 92 درصد اراضی براســاس مــدارک موجود 

تخصیص سند برای آن انجام شده است.
کیان اضافه کرد: در ســال جاری برای 67 هزار 
هکتار از اراضی که در گذشــته سند دفترچه ای 
داشته اند، سند تک برگ گرفته شده است که با 
این سند دیگر هیچ کس برای محدوده مشخص 

نمی تواند سند دیگری اخذ کند.

به ادارات منابع طبیعی مراجعه کنید

توزیع ۱5۰ هزار اصله نهال رایگان در تهران

 شاخص بورس
 ۱۹۴ واحد کاهش یافت

شــهروند| شــاخص بورس در جریان 
معامالت دیروز بــازار ســرمایه 194 واحد 
 کاهــش یافــت. روز گذشــته بازار ســهام

 با تعــداد 1591 میلیون ســهم و حق تقدم 
به ارزش 436 میلیارد تومــان در 110 هزار 
نوبت دادوستد شد و شــاخص بورس با افت 
 194 واحدی در ارتفاع 77 هزار و 539 واحد

 قرار گرفت.
بیشــترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار 
ســهام نیز در همین روز توســط نمادهای 
معامالتی شــپنا، تاپیکو و شبندر رقم خورد 
و در مقابل نمادهای معامالتی فارس، ورنا و 
اخابر با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص 

شدند.
در بازارهــای فرابــورس ایــران هــم با 
جابه جایــی 779 میلیــون ورقه بــه ارزش 
358 میلیــارد تومــان در 27هــزار نوبت، 
آیفکس 8.9 واحد افت کرد و در ارتفاع 831 

واحد قرار گرفت.

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

77539.1

3260.8

86876

53765.6

172549.2

64648.4

)194.7(

)18.5(

)338.9(

)226.8(

116.2

)60.6(

)0.25(

)0.56(

)0.39(

)0.42(

0.07

)0.09(

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

ادامه تولید شیل با نفت ۴0 دالری| حدود 
یک ســال پیش تولیدکنندگان نفت شیل اعالم 
کرده بودند که برای به صرفــه بودن این نوع نفت، 
قیمت نفت در بازار جهانی باید به بیش از 60 دالر 
افزایش یابد، اما درحال حاضر به نظر می رسد این 
شرکت ها با توجه به کاهش شدید قیمت نفت طی 
ماه های گذشته، رقم مناســب برای سوددهی این 
نفت را به حدود 40 دالر کاهش داده و اعالم کرده اند 
درصورتی که قیمت نفت به بیش از 40 دالر برسد، 

دوباره به بازار برخواهند گشت. )رویترز(
بدهــی ۹۴ میلیارد دالری کشــورهای 
عربی| شــرکت اچ اس بی ســی هولدینگز اعالم 
کرد، درحالی که منطقه خاورمیانه با کندی رشــد 
اقتصادی، افزایش نرخ ها و کاهش رتبه های اعتباری 
مواجه اســت، کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس ممکن اســت در دو ســال آینده برای 
بازپرداخت 94 میلیــارد دالر از بدهی های خود با 
مشکل مواجه شوند. امارات و قطر، باید 52 میلیارد 
دالر از اوراق قرضــه و 42 میلیــارد دالر وام هــای 

سندیکایی را بازپرداخت کنند)بلومبرگ(
حجم تجارت ایران و پاکستان ۵ میلیارد 
دالر می شود| تجار و بانکــداران پاکستانی برای 
بررسی راه های گسترش روابط تجاری و اقتصادی 
دوجانبه به ایران ســفر کرده انــد. الماس حیدر، 
سرپرســت هیأت 26 نفره اتاق بازرگانی و صنایع 
الهور که به ایران سفر کرده است گفت: »هدفگذاری 
شــده که ارزش مبادالت تجاری بین دو کشــور 
در 3 ســال آینده به ســاالنه 5 میلیارد دالر برسد.  

)آذرنیوز(
طال سودده ترین دارایی ۲016| طال از ابتدای 
امسال تاکنون بهترین عملکرد را در بین دارایی های 
مهم جهان داشته اســت. رشد 15 درصدی قیمت 
طال موجب شده تا این دارایی از اوراق قرضه با سود 
باال و ســرمایه گذاری، اوراق خزانه، تمامی ارزها و 
شــاخص های مهم بازارهای بورس در کشورهای 
درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور پیشی بگیرد. 
همچنین »اس پی دی آر گلد تراســت« بزرگترین 
صندوق سرمایه گذاری در بازار طال در  سال 2016، 
4.5 میلیارد دالر سرمایه جدید جذب کرده است. 

)بلومبرگ(

اقتصاد جهان

رخداد

 استقرار ۲۴ ساعته اکیپ های گشت
  در میدان مرکزی تره بار

شهروند| در حالی که این روزها از موضوع میوه های 
قاچاق و همچنین نظارت بر بــازار میوه و کنترل آن 
بسیار صحبت می شــود. به طوری که مردم می توانند 
حتی شکایات خود را با ارسال پیامک به مسئوالن خبر 
دهند. محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان تهران با اعالم حضور تیم های گشت مشترک 
تعزیرات حکومتی در میدان مرکــزی تره بار تهران 
از کشف مقادیر بســیاری میوه قاچاق و محکومیت 
15 میلیــون تومانی قاچاقچیان خبــر داد. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان تهران در مورد اســتقرار 
تیم های گشت مشترک در میدان مرکزی تره بار گفت: 
پایگاه گشت مشترک تعزیرات حکومتی حدود 2 سال 
است که در میدان مرکزی تره بار مستقر شده است. وی 
افزود: البته با توجه به بخشنامه اخیر سازمان تعزیرات 
حکومتی بــرای برخورد قاطع بــا ورود و عرضه میوه 
قاچاق، گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان 
تهران در 3 شیفت به صورت 24 ساعته در این میدان 
حضور دارند. محمدی تصریــح کرد: مردم می توانند 
شکایت خود را در سامانه پیامکی 30009651 ثبت 

و  موضوع را به ماموران مبارزه با قاچاق اعالم کنند.

 شست وشوی هر متر فرش 
دستباف 6۹00 تا 11هزار و ۲00 

تومان است
هزینه شست وشوی 

تابلوفرش و خدمات اضافی 
توافقی تعیین می شود

فرش ها با چه نرخی شسته 
می شود
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