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بازار سرمایه
کار بورس از احتیاط گذشت

زیان سهامداران 8/7درصد شد
ی سال گرفتار
ش�هروند| بورس تهران از ابتدا 
رکود ش��ده و در حالت انتظار است اما ظاهرا با باال
گرفتن رکود ،کار از احتیاط و انتظار گذشته و بازار
وارد فاز خطر و نگرانی ش��ده اس��ت .به این ترتیب
در هفتهای که گذش��ت بازار زیان س��هامداران و
معاملهگران خود را1/6درصد دیگر افزایش داد و به
8/7درصدرساندوموجبتشدیدنگرانیهاوخروج
سهامدارانشد.
معامالت سهام و حق تقدم
نوع

دوره گذشته درصد تغییر

ارزش کل معامالت و حق تقدم

6522

-26/4

حجم و حق تقدم معاملهشده

2508

-16/8

تعداد خریداران

63161

-9/1

میلیاردریال

میلیونسهم

اتفاق روز
با تکمیل ساخت خط لوله نهم سراسری؛

آمادگی زیرساختها
برای صادرات گاز به اروپا

علیرضا غریبی ،مدیرعامل ش��رکت مهندسی
و توس��عه گاز ای��ران ب��ا اع�لام اینک��ه اج��رای
 ٢٣٠کیلومت��ر خط لوله  ٥٦اینچ نهم سراس��ری،
عالوه بر افزایش پایداری انتقال گاز در مرکز ،غرب
و شمال غرب کشور ،زیرس��اختهای الزم را برای
صادرات گاز به اروپا نیز فراه��م میکند ،گفت :در
حال حاضر ورقهای ٢٣٠کیلومتر از خط ٥٦اینچ
نهم سراس��ری ،حدفاصل میان��دوآب تا دهکالن
تأمین شده و پس از تبدیل به لوله ،عملیات اجرایی
نصبآنآغازمیشود.

آغاز مرحله دوم
قطع آب مشترکان پرمصرف
رس��ول باقری معاون نظ��ارت بر درآم��د و امور
مشترکینشرکتآبفایاستانتهرانگفت:مهلت
یکماهه به مشترکان پرمصرف در  24شهریورماه
پایان خواهد یاف��ت و برای مش��ترکانی که باالی
 50مترمکعب آب به ازای هر خانوار در ماه مصرف
داش��ته باش��ند ،محدودیت اعمال خواهد شد .به
گزارش مهر ،او افزود :آب این مش��ترکان به مدت
هفت ساعت در روز قطع میشود و به آنان یک ماه
فرصت داده میشود تا با کاهش مصرف خود الگوی
مصرفآبرارعایتکنند.

رخداد

نگاهی به دالیل اقتصادی کشمکش در عراق و  3دلیل کارشناسی

سیاهکاری نظامی برای بشکههای نفت
جنگ برسرکرکوک برای نفت است

درآمد نفتی عراق به ثانیهای  7000دالر میرسد

10درصد نفت عراق در کردستان تولید میشود
گروه اقتصادی ش�هروند -ش�یوا س�عیدی| در
ماه ژوئ��ن درکمتر ازیک هفته گروه تروریس��تی داعش
درعراق چند ش��هر کلی��دی در مرکز و ش��مال عراق را
به تصرف خ��ود درآوردن��د و به این ترتی��ب بزرگترین
پاالیش��گاههای نفتی هفتمین تولیدکننده نفت جهان
بس��ته ش��د .درنتیجه قیمت نفت در بازارهای جهانی
دچار نوس��ان ش��د .تجار بیم آن داش��تند ک��ه افزایش
خش��ونتها تولید نف��ت این کش��ور را بهط��ور کامل
متوقفکند.
اکنون ماههاس��ت که تروریس��تهای داعش کنترل
بخشهایی ازعراق را دراختی��ار دارند .اما فقط زمانی که
آنها به اربیل پایتخت اقلیم کردس��تان نزدیک ش��دند،
آمریکا تصمیم به اقدام نظامی گرفت .چراکه دراین شهر
ش��رکتهای نفتی بزرگی مانند «ش��ورون» و «اکسون
موبیل» حضور دارند .هرچند دالیل مختلفی برای حضور
آمریکا در عراق وجود دارد ولی اکنون همه میدانند دلیل
اصلی دخالت آمریکا به خاطر نفت اس��ت .کارشناسان
س��ه دلیل را بیان میکنند که نشان میدهد نفت عامل
تمام این بحرانهاست .نخس��ت آنکه کردستان عراق
به دلیل منابع نفتی قابل توجهی که در اختیار دارد برای
کنترلکننده آن یک جایزه بزرگ محس��وب میش��ود.

این منطقه که هماکنون 5میلیون شهروند دارد از زمان
اش��غال عراق توس��ط آمریکا به تولید نفت روی آورد .تا
پیش ازس��ال  2004میالدی از نفت این منطقه غفلت
شده بود ولی در سالهای اخیر به منظور استخراج نفت

در سال  2019عراق 60درصد رشد تولید نفت اوپک را انجام میدهد

جهان به نفت عراق نیاز دارد

برای نش��ان دادن تأثیر تولید نفت عراق در بازار جهانی به  4نمودار س��اده س��ازمان جهانی
انرژی و مرکز سیاس��تهای انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا اشاره میکنیم که براساس آمار
سازمان انرژی آمریکا تهیه ش��دهاند .البته به دلیل اینکه پیشبینی س��ازمان جهانی انرژی
قبل از حمالت داعش به ش��مال این کشور بوده اس��ت .احتماال با ادامه حضور شبهنظامیان
دراین منطقه باید پیشبینیها را کاهش داد .براس��اس اعالم س��ازمان جهانی انرژی افزایش
تولید نف��ت در آمریکا طی بلندمدت برای پاس��خگویی ب��ه تقاضا کافی نیس��ت و اوپک باید
تولیدات نفت خام و گاز طبیعی خود را بیفزاید .براس��اس پیشبینی س��ازمان جهانی انرژی
60درصد رش��د تولید نفت اوپک تا  2019میالدی از طریق عراق تأمین خواهد شد که البته
با توجه به شرایط جدید این کش��ور باید با احتیاط به این پیشبینی نگاه کرد .درحال حاضر
عراق روزان��ه ح��دود  3/3میلیون
بش��که تولید میکند ک��ه 4درصد
کل تولی��د جهان��ی را تش��کیل
میده��د و پیشبین��ی میش��ود
ظرفیت تولید آن تا  2019میالدی
40درصد رش��د داش��ته باشد و به
 4/6میلیون بش��که در روز برس��د.
یکچه��ارم ذخایر نفت ع��راق در
شمال این کش��ور به منطقه داعش
بسیار نزدیک هس��تند .سهچهارم
میزان صادرات نفت عراق به قاره های جهان
دیگر در جنوب کشور قرار دارند.

سرمایهگذاران بیشماری وارد کردستان عراق شدهاند و
اکنون سرمایهگذاری آنها به ثمر نشسته است .هماکنون
در کردستان عراق از دو حوزه بزرگ نفتی منطقه یعنی
«طق طق» و «تاوک» روزانه 360هزار بش��که نفت تولید
میشود که این رقم  0/5درصد تولید جهانی را تشکیل
میدهد .پس بیدلیل نیس��ت که داعش این منطقه را
انتخاب کرده اس��ت .دوم آنکه آمریکا اجازه نمیدهد
کردستان نفت خود را بهطور مستقیم بفروشد .درعمل
تمام ف��روش نفت درعراق به وس��یله دولت مرکزی در
بغداد انجام میشود که براساس توافقنامهای درآمد آن

را میان مناطق مختلف تقس��یم میکند .البته دراین
اواخرکردستان برای فروش بیشتر نفت بهطور مستقیم
بهکشورهایدیگر فشار میآورد .مقاماتکردستانادعا
میکنند که دولت مرکزی 17درصد سهم این منطقه
از فروش نفت را که متعهد به پرداخ��ت آن بوده به این
منطقهپرداختنکردهاست.اکنوناینمنطقهیکسوم
نفت خود را از طریق خط لوله به ترکیه صادر میکند و
س��عی دارد با تخفیف زیاد نفت خود را به طورمستقیم
بفروش��د .البته آمریکا مخالف فروش مس��تقیم نفت
کردستان است .دلیل س��ومی که کارشناسان مطرح
میکنندایناستکهنفتعاملاصلیکشمکشنظامی
برای کنترل کرکوک است .آنچه که اوضاع را پیچیدهتر
میکند ،موقعیت استراتژیک کرکوک است که رقابت
برای کنترل آن را تش��دید کرده است .این شهر با 400
هزار سکنه در مرز منطقه کردس��تان و دولت مرکزی
عراق قرار دارد ک��ه در نزدیکی یک حوزه نفتی کالن با
ذخیره حدود 10میلیارد بش��که نفت خام واقع ش��ده
است .تحلیلگران بازار انرژی انتظار داشتند عراق در دهه
آتی تولید نفت خود را به میزان قابل توجهی بیفزاید و
به تثبیت بهای نفت در سراسر جهان بهخصوص چین
کمک کند .اما مناقش��ات نظامی در ع��راق که به افت
تولید نفت این کشور منجر شد ،قیمت جهانی نفت را
تا حدودی افزایش داد بهطوریک��ه از  110دالر در هر
بشکه تجاوز کرد .به عقیده موسسه کپیتال اکونومیک
از زمانی که بهای نفت به ازای هر بشکه به باالتر از 100
دالر رسید ،رشد اقتصاد جهانی کند شد و فعالیتهای
اقتصادیکاهشیافت.

درباره نفت عراق

این کش��ور بیش از 115میلیارد بش��که ذخیره نفت دارد و قصد دارد تا  2020میالدی تولید
نفت خود را به 6میلیون بش��که در روز برس��اند .این کشور س��ومین صادرکننده بزرگ انرژی
دنیاس��ت که 82درصد نفت خود را صادر میکند .براس��اس پیشبینیه��ای صورتگرفته تا
 2035این کش��ور 5هزارمیلی��ارد دالر درآمد از نفت خواهد داش��ت که مع��ادل  6895دالر
در ثانیه اس��ت .بنابراین در س��ال  ،2035عراق ب��ه دومین صادرکننده ب��زرگ دنیا در جهان
تبدیل خواهد شد .البته نباید این
موض��وع را انجامش��ده تلقی کرد.
برای دستیابی به این سطح تولید و
درآمد ،عالوه بر دستیابی به ثبات
سیاسی عراق به 530میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز دارد که حدود
10درص��د عای��دی ای��ن صنعت
ت��ا  2035را ش��امل میش��ود ،تا
زیربنای خود را بهبود بخشد.
ظرفیت تولید نفت خام کشورهای اوپک

تقدیر خانه كارگر
از وزیر نفت ،تقدیر وزیر نفت از وزیر کار

زنگنه :صاحبان خودروهای میلیاردی
دیگران را هم فاسد میکنند!
ش�هروند| دبی��رکل و اعضای خان��ه کارگر به
مناسبت هفته دولت به وزارت نفت رفتند و با وزیر
دیدار داش��تند .بیژن زنگنه وزیر نفت در این دیدار
با ابراز نگرانی از وضع بیکاری در کش��ور گفت :این
معضالت باعث احس��اس ش��رمندگی است ،باید
همگی دست به دست هم بدهیم و مشکل بزرگ
بیکاری را در کشور حل کنیم .او با اشاره به اینکه
نفت ،لکوموتیو خروج از رکود در کشور است ،افزود:
طی 8س��ال گذش��ته  600تا 700میلیارد دالر از
بودجه کشور خرج شده اما نتیج ه مطلوبی در پی
نداشته اس��ت .وی تصریح کرد :یکی از مشکالت
کش��ور بعد از تحریمها ،بیکاری آن هم در سطوح
تحصیلکردگاناست،بنابراینازجملهاقداماتیکه
برایحلاینمسائلبایدانجامشود،بهبودسیاست
خارجی و توس��عه روابط با دیگر کشورهاست .وی
بیکاری را منجر به بروز فس��اد و ناآرامی و التهابات
اجتماعی دانس��ت و گفت :بس��یاری از مطالبات
کارگران و تأمیناجتماعی محقق ش��ده که دلیل
تحقق این ام��ر انتخاب وزیری ب��رای وزارت کار از
جنس کارگران است که این رویه حایزاهمیت بوده
وفرصتیاستثناییبرایجامعهکارگریاست.
زنگنه با ابراز ناخرس��ندی از ظهور اشرافیگری
و ت��ردد خودروهای گرانقیم��ت چندمیلیاردی
در خیابانهای کش��ور گفت :پ��ول خرید اینگونه
خودروها بادآورده و حاصل بدبخت ش��دن عدهای
از مردم ب��وده و صاحبان برخی از آنه��ا رانتخوار و
فاسدندکهدیگرانرانیزبهفسادمیکشانند.
دبیرکل و اعضای خانه کارگر نیز در این دیدار با
اشاره به اینکه وزارت نفت از کیان اقتصادی کشور
صیانت کرده خواهان آن شدند که مجموعه وزارت
نفت تمام تالش خود را برای تکرار نش��دن دوباره
ماجرایبابکزنجانیبهکارببندد.
علیرضا محجوب ،دبیرکل خان��ه کارگر در این
خصوص گفت :وزارت نفت از کیان اقتصادی کشور
صیانت کرد؛ تمام دعواها و تحریمها برسر نفت بوده
و تمام هدف تحریمکنندگان جلوگیری از کسب
درآمد ایران بود که اگر کیاس��ت و سیاست عمیق
و کار پرتالش و بابرنامه وزیر نفت نبود امکان بهبود
وضع صنعت نفت و افزایش می��زان صادرات نفت
وجودنداشت.
او با تأکید بر اینکه ابتدا و انتهای تمام تحریمها
به نفت ختم میشود ،تصریح کرد :صنعت نفت با
درایت آقای زنگنه بهتر از دیگر دستگاهها با مقابله
با تحریمها رفته و توانسته از کیان مالی و اقتصادی
کشوربهبهترینوجهممکنصیانتکند.
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وعده تولید یکمیلیارد فوت مکعب گاز فاز  12تا زمستان 93

افزایش ساعات کاری برای جبران عقبماندگی پارسجنوبی
گالیه گارگران از هوای ناسالم پارسجنوبی
گ�روه اقتص�ادی ش�هروند| در میانه آب��ی دریا،
سکویی نفتی قد برافراش��ته که از دوردست کوچک به
نظر میرسد؛ هرچقدر نزدیکتر میشوی ،بر عظمت آن
افزودهمیشود.نقطههایآبیکهگاهیباکندیازاینسو
بهآنسومیرفتند،اکنونجانگرفتهاند.کارگرانیکهبه
سرعتمشغولکارند،اینجاسکوی A12پارسجنوبی
است .بخشی از بزرگترین فاز توسعهای میدان مشترک
گازی ایران با قطر که تأکید ویژهای بر توس��عه آن وجود
دارد .برای بازدید از پروژه جمعی از خبرنگاران در محل
حاضرندومدیرانبهآنهاازروندکارتوضیحمیدهند.آنها
میگویند که در مجموع بخش خشکی و دریا 95درصد
و در بخش اجرایی پیشرفت کار داشتهایم و این بخش از
پارسجنوبی شامل سکوهای  A، B، Cاست جای کار
زیادترینیزدارد.
هدف،تولید110هزاربشکهمیعاناتگازی
بنا به گفته شهام انوشه یکی ازمس��ئوالن این پروژه،
ظرفیت اس��می هر فاز 25میلیون مترمکعب گاز است؛
این پروژه چندی اس��ت که آغ��از ش��ده و در فروردین
سالجاری بخش��ی از این گاز وارد سیستم مصرف شد.
هدف این فاز ،تکمیل س��کوهای A،Bو  ،Cتولید روزانه
78میلی��ون مترمکعب گاز طبیعی و 110هزار بش��که
میعانات گازی اس��ت .طر ح توسع ه فاز  12پارسجنوبی
بهروشبیعمتقابلبینشرکتنفتوگازپارسوشرکت
س به امضا رس��یده اس��ت و پس از تأخیرهای
پتروپار 
طوالنیدرعملیاتاجراییبخشهایمختلفتوسعهای
این فاز از پارسجنوبی که بزرگترین فاز توس��عهای این
میدان مشترک اس��ت ،درحال حاضر در مجموع بخش
خشکی و دریا به پیش��رفت اجرایی 95درصدی رسیده
تا اولین محموله میعان��ات گازی ف��از  12اوایل تیرماه
س��الجاری جهت صادرات بارگیری ش��ود .براس��اس
گفتههای مدیران ،آبان 92نصب سکوی Aهدفگذاری
شدتاازاسفندماهگذشتهتولید12میلیونمترمکعبدر
این بخش آغاز ش��ود .به گفته انوشه یکی از مهندسان
مسئول پروژه ،سکوی دیگر فاز  12عرشه  Bنام دارد که
به منظور تولید گاز از مخزن این فاز به میزان یکمیلیارد
فوت مکعب در روز ،در یارد قائم(عج) شرکت مهندسی
تأسیساتدریاییایراندرخرمشهربهدستمتخصصان
ایرانی ساخته شده است و  27تیرماه در محل موردنظر
برای بهرهبرداری در قلب خلیجفارس نصب ش��د .از این
تاریخ تا امروز ،عملیات نهایی اتصال لولهها و ش��یرهای

س�� ِر چاهه��ای تولیدی
حفاریشده در فاز  12و
همچنیناتصاللولههای
کش��یده ش��ده در بستر
خشکی
دریا از پاالیشگاه
ِ
ای��ن ف��از ب��ه لولههای
تولیدی در عرشه که در
بس��تر دریا کار گذاشته
شده درحال انجام است.
شرکت نفت و گاز پارس
و ش��رکت مهندس��ی
و س��اخت تأسیس��ات دریایی ایران طوری برنامهریزی
کردهان��د تا یکمیلی��ارد فوت مکعب گاز این س��کو در
زمستانسالجاری تولید شود .به این ترتیب گاز تولید
سکوی  Bدر زمس��تان  93وارد شبکه سراسری خواهد
ش��د .س��کوی  Cنیز بهمنظور تولید یکمیلیارد فوت
مکعب در تیرماهس��ال جاری در محل چاههای حفاری
نصب شده و مراحل پیش راهاندازی آن مانند پرتونگاری
اتصاالت زیردریا درحال انجام اس��ت .ب��ه دلیل کندی
روند انجام این بخش امکان بهرهبرداری درس��الجاری
فراهمنیست.
فاز17
ی دیگر از پروژههای اولویتدار
فاز 17پارسجنوبی یک 
وزارت نفت در میدان مش��ترک پارسجنوبی است که
عملیات نصب س��کوی این فاز در مهرماه س��ال 1391
انجام شد .طبق آمارهای اعالمشده با بهرهبرداری از این
س��کو بیش از 14/5میلیون مترمکع��ب گاز به ظرفیت
تولید گاز کش��ور افزوده میش��ود .بر این اساس اکنون
ش راهاندازی و راهاندازی سکوی  17در دست
عملیات پی 
انجام اس��ت و گاز این فاز تا اواخر دیماه س��الجاری به
شبکهسراسریگازکشورتزریقخواهدشد.
پایانلولهگذاریفاز22تاهفتهآینده
از دیگ��ر اقدامات در دس��ت انجام ب��رای بهرهبرداری
س��ریعتر از میادی��ن گازی مش��ترک پارسجنوب��ی
لولهگذاریفاز 22است.دراینراستامحمدصادقکفایت،
نماینده شرکت مهندسی س��اخت و تأسیسات دریایی
در این پروژه درباره عملیات لولهگذاری توس��ط ش��ناور
 C-masterگفت :از ابت��دای تیرماه لولهگذاری دریایی
صد کیلومتری فاز  22پارسجنوبی آغاز ش��ده و تا پایان
هفته آینده در مدت زمان کمتر از 80روز به پایان میرسد.

قطر دو برابر ایران از میدان گازی مشترک برداشت دارد
او گفت :این شناور بهطور
متوسط روزانه  2کیلومتر
لولهگ��ذاری میکن��د
و البت��ه دارای رک��ورد
لولهگذاری  2/4کیلومتر
در روز نی��ز اس��ت .خط
لولهخش��کی و دری��ا فاز
 15و  16پیش��رفتی
حدود 97درصد دارد و در
مرحله راهاندازی اس��ت و
احداث صدکیلومتر خط
دریایی و  4/8کیلومتر خط لوله خشکی فازهای  17و 18
نیز به پایان رسیده و در مرحله هیدرو تست قرار دارد .او با
تأکید بر اینکه کلیه عملیات نصب و راهاندازی سکوهای
پارسجنوبی توسط کارکنان ایرانی انجام میشود ،اظهار
کرد :با توجه به اولویت بهرهبرداری از این پروژه س��اعات
کاری افزایش یافت��ه و عملیات با رعایت اس��تانداردها و
نظارتدقیقپیشمیرود.
تولیدایرانبهنصفقطرمیرسد
در صورت تحقق وعده وزیر نفت برای رش��د  4برابری
تولید گاز از پارسجنوبی ،ظرفیت تولید گاز در این میدان

گازی مش��ترک در س��الجاری به حدود 360میلیون
مترمکعب در روز میرس��د ام��ا این درحالی اس��ت که
میزان تولید قط��ر از این میدان گازی مش��ترک معادل
روزانه600میلیون مترمکعب گاز است و در نتیجه میزان
تولید ایران به نصف قطر خواهد رس��ید .در گذشته وزیر
نفت وعده رشد  4برابری تولید گاز از پارسجنوبی را داده
بود،ظرفیتتولیدگازدراینمیانمشترکدرسالجاری
360میلیون مترمکعب اس��ت .این درحالی اس��ت که
برداش��ت قطر از می��دان گازی مش��تری600 ،میلیون
مترمکعب است .در سال گذشته تولید گاز از این میدان
به262/6میلیونمترمکعبرسید.
حاشیههایبازدید
در جریان پروژه اغلب مس��ئوالن تمایل��ی به ارایه
اطالعاتدقیقدربارهپروژهنداشتند،درپاسخبهسواالت
خبرنگارانفقطظرفیتهایاسمیگفتهمیشد.
گرمای هوا در کنار سنگین بودن حجم کار شرایط
محیطیرابرایکارگراناینپروژهسختکردهاست.
یک��ی از ش��کایتهای کارگ��ران عس��لویه ،بدی
آب و هوا بود.
کارگران روزانه حداقل 12ساعت مشغول کارند تا با
سرعتهرچهتمامپروژهراتکمیلکنند.

نرخنامه
بازار سکهوطال
نوع

قیمت

تغییر

سکه طرح قديم

9460000

-

سکه طرح جديد

9466000

-

نيم سکه

4750000

-

ربع سکه

2660000

-

سکه يك گرمي

1700000

-

هر گرم طالي  18عيار

970700

-

بازار ارز
مبادالتی

تغییر

نوع ارز

بازار آزاد تغییر

دالر آمریکا

31750

-

26611

-

یورو

41900

-

34986

-

پوند انگلیس 52300

-

43800

-

8700

-

7245

-

درهم امارات

بازارجهاني
نوع

قيمت

(دالر)

هر اونس طال

1265

نقره

19/01

هر بشكه نفت اوپك

99/13

هر بشكه نفت برنت

94/5

نرخبرابريارزها

تغییر

تغيير

يورو به دالر

1/2948

پوند به دالر

1/6297

دالر به درهم

3/6731

-

اقتصاد جهان
بیپی باید
18میلیارد دالر غرامت بدهد
شرکت BPباید بتواند18میلیارد دالر غرامت
جدید مربوط به نشت نفت به خلیج مکزیک در
 2010را بدون فروش داراییها یا کاهش س��ود
پرداخت کند .پ��س از آنکه قاضی دادگاه ایالت
لوییزیانا رأی داد حادثه انفجار دکل در  2010در
نتیجه اهمال بوده است ،سهام این غول نفتی روز
پنجشنبهبهشدتکاهشیافت.

اعتصاب در لوفتهانزا
و سرگردانی 25هزار مسافر
اعتصاب خلبانان در ش��رکت لوفتهانزا روز
گذش��ته به مدت 6س��اعت به لغو شدن برخی
پروازها منجر ش��د؛ بیش از  200پرواز در اروپا و
آلمان و حدود 25هزار مسافر تحتتأثیر عواقب
ایناعتصابقرارمیگیرند.

برنامهریزی کالشینکف
برای تولید بیشتر
شرکت کالشینکف روسیه یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان سالحهایس��بک در جهان که
محصوالت آن در بس��یاری از کشورها نیز تولید
میشود،اعالمکردهاست:اینشرکتطی3سال
آینده تولید خ��ود را به 300هزار واحد س�لاح
افزایشخواهدداد.

از تاالر چه خبر
تقاضای موجود در بخش مسکن واقعی
اس�ت| علی صالحآبادی رئیس س��ازمان بورس
اوراق به��ادار ته��ران درخص��وص افزایش قیمت
برگههای حق تقدم تسهیالت مسکن با وجود همه
راهکارهای ارایهشده گفت :درحال حاضر تقاضای
موجود در بخش اوراق تس��هیالت مسکن واقعی
بودهوسفتهبازیرویایناوراقصورتنمیگیرد.
دالی�ل تأخی�ر راهان�دازی صندوقهای
زمین و ساختمان| علی سعیدی معاون سازمان
بورس گفت :نبود ام��کان انتقال مالکیت زمین به
صندوق ،خدش��هدار بودن اس��ناد مالکیت و وضع
مالکیت زمی��ن ،تغییر مدیریتی در ش��رکتهای
متقاض��ی و به تبع تغیی��ر راهبرد موجب ش��د تا
صندوقهادرسال ۹۲بهبهرهبردارینرسیدند.

