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دعاى روز بیست و ششم ماه رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اج َعل َس ْعیی فیهِ َم ْشكورا ًو َذن ْبی
«اللهم ْ
ّ
فیهِ َمغْفورا ًو َعملی فیهِ َم ْقبوالً و َع ْیبی فیهِ
السامعین؛
َم ْستورا ًیا ْ
أس َم ِع ّ
خدایا قرار بده كوشش مرا در این ماه
قدردانـى شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده
و كردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در
آن پوشیده ،اى شنواترین شنوایان».

تیتر یک

چرا اروپا
حاضر نیست بفهمد؟

ادامه از صفحه اول

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جایگاه رفیع
جمهوری اسالمی در میان توده های اکثر ملت
ها افزودند :ایران اس�لامی در میان دولت های
مس��تکبر و بی ارزش بیشترین دشمنان را دارد
همانگونه که در توده های مردم منطقه و اغلب
کشورها بیشترین آبرو ،طرفداری و نفوذ را دارد
و همین موجب شده است که دشمنان خبیث
دائم به فکر توطئه باش��ند که به فضل الهی در
مقابل ملت ایران و جمهوری اسالمی همچنان
شکست خواهند خورد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به
مظلومنمایی ش��م ِر زمان یعنی نخس��ت وزیر
کودککش رژیم اشغالگر در سفر به اروپا گفتند:
این جنایتکار که سرآمد همه ظالمان تاریخ است
به اروپایی ها به دروغ گفت ایران می خواهد ما
و چند میلیون یهودی را نابود کند در حالی که
راه حل ما برای مسئله فلسطین کام ً
ال منطقی و
منطق بر موازین دموکراسی است.
رهبر انقالب با انتقاد از س��کوت اروپایی ها
در مقابل جنایات رژیم صهیونیس��تی در غزه و
قدس افزودند :همیشه گفته ایم برای تعیین نوع
حکومت در کشور تاریخی فلسطین باید براساس
ش��یوه ای که همه جهان قب��ول دارد به افکار
عمومی مراجعه کرد و از همه فلسطینیان واقعی
اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی که حداقل
 ۸۰سال در این سرزمین بوده اند چه در داخل
و چه در خارج از سرزمینهای اشغالی نظرخواهی
و همه پرسی شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :این طرح
جمهوری اس�لامی که رسماً در سازمان ملل به
ثبت رسیده است آیا با موازینی که جهان قبول
دارد منطبق نیست؟ پس چرا اروپایی ها حاضر
نیستند آن را بفهمند؟
در ابت��دای ای��ن دیدار  ۱۳نفر از اس��اتید و
اعضای هیأتهای علمی حدود دو ساعت به بیان
مطالب و دغدغه های خود پرداختند .در پایان
دیدار ،نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقالب
اسالمی اقامه شد و حاضران ،روزه خود را همراه
با ایشان افطار کردند.
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انتقاد کارشناسان از بیتوجهی دولت نسبت به تولید و ساماندهی بخش مسکن

دولت 5سال است به جای تولید مسکن فقط حرف میزند
گ�روه اقتصادی :در طول  5س��ال فعالیت دولت
روحانی نه تنه��ا هیچگونه اقدامی در راس��تای
ساخت و ساز مسکن انجام نشده است بلکه این
دولت به هشدارهای مکرر کارشناسان نسبت به
افزایش قیمت مس��کن و ایجاد راهکارهای الزم
برای اجرای طرحهای تولیدی نیز بیتوجه بوده
و ای��ن بیتوجهیها اکنون تامی��ن نیازها در این
بخش را برای مردم بش��دت مشکل کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید
فکر اساسی کرد و باید سیاست کالن تدوین شود،
گفت :از مرداد سال گذشته روند افزایش قیمت
مس��کن را به دولت اعالم کردیم اما به آن توجه
نش��د .صدیف بدری افزود :تحوالت اقتصادی 3
ماهه آخر سال  96موجب افزایش قیمت کنونی
مسکن است .وی گفت :مردم زمانی که میبینند
ارزش سرمایه آنها در بازارهای دیگر ثبات ندارد و
حفظ نمیشود سراغ بازار مسکن میروند و این
موجب میشود بازار مسکن متالطم شده و اقشار
ضعیف جامعه آس��یبپذیرتر شوند .بدری افزود:
حجم نقدینگی کشور در  5سال گذشته  3برابر
شده و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت
بازار مسکن نوسانات کنونی قیمت مسکن را ایجاد
کرده است .وی گفت :اینکه میگویند بخشی از
قیمت مسکن حباب است،
اینچنی��ن نیس��ت و تجربه
نشان داده است هر افزایش
قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد
قیمتها دیگر پایین نمیآید.
سخنگوی کمیسیون عمران
مجلس افزود :برای کاهش قیمت مسکن و رونق
این بازار باید فکر اساس��ی کرد و باید سیاس��ت
کالن تدوین ش��ود .ب��دری با بی��ان اینکه آمار
بانک مرکزی با واقعیت بازار مغایرت دارد ،گفت:
اکنون در خیابان شهید ستاری تهران مسکن از
متری  7میلیون تومان به  12میلیون تومان ،در
خیاب��ان آذری از  2میلی��ون تومان به  5میلیون
تومان و در منطقه  5تهران قیمت مس��کن 54
درص��د افزایش یافته اس��ت .وی افزود :اگر وضع
اینگونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن
ایجاد خواهد ش��د .بدری گفت :برای حمایت از
بخش کمدرآمد جامعه بای��د به آنها برای خرید
مسکن تس��هیالت کمبهره داده شود .وی افزود:
صندوق سپردهگذاری مسکن یکم به دلیل بحث
سپردهگذاری در آن مورد استقبال متقاضیان قرار
نگرفته است .سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
گفت :دولت باید از زمینهای در اختیار خود برای
ساخت مسکنهای با متراژ پایین استفاده کند و
برای مسکنهای مهری که اطراف شهرها ساخته
شده است امکانات فراهم کند .بدری افزود :دولت
 5سال است درباره مسکن اجتماعی فقط حرف
میزند اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده
نشده است.
■■تورم مسکن  12/5درصد است نه  ۳۴درصد

معاون دفت��ر برنامهریزی و اقتصاد مس��کن
وزارت راهوشهرسازی با رد تورم  ۳۴درصدی یک
سال اخیر بخش مسکن ،گفت :این شاخص 12/5
درصد است .پروانه اصالنی در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری شبکه  2سیما با بیان اینکه نهادههای
تولید مسکن حدود  ۲۴درصد رشد داشته ،ادامه
داد :نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال
 ۱۵درصد و در اردیبهشت  15/8درصد افزایش

یافته و نرخ رش��د ش��اخص دس��تمزد کارگران
س��اختمانی نیز  8/7درصد افزایش داشته است.
با توجه به اینکه بازار مس��کن در چند سال اخیر
با رکود روبهرو بوده است بنابراین انتظار افزایش
قیمت غیرمنتظره نیست .معاون اداره کل دفتر
برنامهریزی و اقتصاد مس��کن معاونت مسکن و
ساختمان وزارت راهوشهرسازی افزود :در سال ۹۶
میانگین افزایش قیمت مس��کن  ۵درصد بود در
حالی که در این س��ال نرخ ارز حدود  ۸۰درصد،
س��هام  ۲۴درصد و خودرو ح��دود  ۱۰۰درصد
افزای��ش یافت .اصالنی یادآور ش��د :در حالی که
دیگ��ر داراییهای مال��ی افزایش قیمت مییابد،
افزای��ش بهای مس��کن غیرعادی نیس��ت و اگر
قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی
که تنها دارایی آنها مس��کن اس��ت دچار کاهش
شدید میش��ود .اصالنی درباره وجود حباب در
قیمت مسکن اظهار داشت :افزایش قیمت مسکن
بر اس��اس افزایش نهادههای ساخت است و اگر
حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.
وی افزود :باید سیاس��تهای تش��ویقی تولید را
همپای سیاستهای تشویقی تقاضا به کار بگیریم.
در حال حاضر تقاضای مؤثر برای بخش مسکن
مربوط به خانوارهای با درآمد متوس��ط به پایین
است .وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار
مسکن بسیار دشوار ،زمانبر و
پرهزینه اس��ت ،گفت :بازار
توس��عه یافتهای برای کمک
ب��ه بازار پول��ی نداریم و حل
مشکل متقاضیان کمدرآمد
مسکن در برنامه کوتاهمدت
امکانپذیر نیست .اصالنی درباره بازار اجاره مسکن
نیز تصریح کرد :کنترل بازار اجاره مسکن عملی
نیست و بهترین راه ،حمایت از عرضه و تقاضا در
این زمینه است.
■■قیمتهای جدید حباب دارد

مصطفی قلیخسروی ،رئیس اتحادیه امالک
کش��ور نیز در این برنامه گفت :حدود  ۱۲درصد
از افزایش قیمت مس��کن حباب است و به مرور
با کاهش نوسانات بازار در بخش مسکن ،با ثبات
قیمت روبهرو خواهیم ش��د .در حال حاضر که
قیمتها افزایش یافته عقبنشینی فروشندهها از
فروش واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است.
وی ادامه داد :بیشترین افزایش قیمت در مناطق
 ۵و  ۲۲ته��ران روی داده اس��ت ام��ا در مناطق
دیگر تهران و شهرستانها چنین افزایش قیمتی
وجود ندارد .فرشید پورحاجت ،نایب رئیس کانون
سراسری انبوهسازان کش��ور نیز در این برنامه با
بیان اینکه نیمی از واحدهای س��اخته ش��ده به
وسیله انبوهسازان بیش از  ۸۰متر مساحت دارند،
گفت :بیشتر متقاضیان مسکن واحدهایی با کمتر
از این متراژ میخواهند و باید ریشهیابی شود که
چرا بخش تولید بهرغم اینکه در پی متقاضی است
اما واحدهایی میسازد که متقاضی برای آن وجود
ندارد .وی افزود :قوانین موجود دست بخش تولید
را بس��ته و ضوابط شهرسازی موجب شده است
این بخش نتواند بر اس��اس ظرفی��ت و نیاز بازار
مس��کن تولید کند .اگر بر اساس تقاضای بازار،
مسکن س��اخته بودیم اکنون دچار تورم در این
بازار نبودیم .پورحاجت یادآور ش��د :یکی دیگر از
مشکالت بخش تولید ،نایاب شدن زمین است و
بخش تولید نمیتواند زمین مناسب برای ساخت
و ساز بیابد.

مواد اولیه متهم اصلی افزایش قیمتها در بازار است

سوءاستفاده از رشد نرخ ارز برای گران کردن کاالها
در حالی که قیمت برخی کاالها مدتی است
در بازار افزایش یافته ،تولیدکنندگان متفقالقول
یکی از دالی��ل افزایش قیمتها در بازار را گران
شدن مواد اولیه به دلیل سودجویی برخی افراد
عنوان میکنند .به گزارش میزان ،با آغاز س��ال
جدید و تغییرات قیمت ارز،
قیمت برخی کاالها افزایش
یاف��ت و تولیدکنن��دگان
س��ایر کاالها نیز درخواست
افزایش قیم��ت دادند اما در
این بین اکثر تولیدکنندگان
متفقالقول یکی از دالیل افزایش قیمت کاالها
یا درخواست برای افزایش قیمت را گران شدن
مواد اولیه عنوان میکنند که با شدت زیادی رشد
کرد .در همین رابطه علی مرادی ،رئیس اتحادیه
سازندگان و فروش��ندگان ظروف آلومینیوم در
گفتوگو با میزان با بیان اینکه نرخ مواد اولیه در
سال جدید  ۲۰درصد افزایش داشته است ،افزود:
شمش آلومینیوم با قیمت  ۱۳هزار و  ۷۰۰تومان
به دست تولیدکننده میرس��د بنابراین قیمت
تمامشده باال میرود ،در نتیجه خریداران با توجه
به قیمت رغبتی ب��رای خرید ندارند .همچنین
رسول ش��جری نیز در این باره گفته بود :برخی
واردکنندگان مواد اولی��ه را با ارز  ۳۸۰۰تومانی
وارد کردند اما میخواهند با قیمت باالتر به فروش
برسانند و در حال حاضر نسبت به گذشته حتی

 ۴۰تا  ۵۰درصد گرانتر میفروشند .محمدجواد
کرمی ،رئی��س اتحادیه نانهای فانتزی (حجیم
و نیمهحجی��م) نیز در اینباره اظهار کرده بود :با
توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ش��امل روغن
و بهبوددهندهه��ا ،قیمت نان پس از ماه مبارک
رمض��ان  ۲۰درصد افزایش
مییابد .حمیدرضا غزنوی،
س��خنگوی انجمن صنفی
تولیدکنندگان لوازم خانگی
نی��ز در گفتوگو ب��ا میزان
درباره دالیل افزایش قیمت
لوازم خانگی گفت :متوسط افزایش قیمت لوازم
خانگ��ی داخلی  ۷درصد بود که آن هم به دلیل
افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بوده است .از
صحبتهای اکثر تولیدکنندگان اینگونه میتوان
نتیجه گرفت که با تغییرات نرخ ارز ،برخی افراد
از این فضا سوءاس��تفاده ک��رده و با گران کردن
قیمت مواد اولیه به دنبال سودجویی و پر کردن
جیب خود هستند .این سوءاستفاده در حالی از
سوی این افراد صورت میگیرد که عمال به دلیل
افزایش قیمت کاالها ،متضرر اصلی در این زمینه
مردم هستند که برای تامین مایحتاج خود دچار
مشکل میشوند؛ در این زمینه مسؤوالن دولتی
باید تدابیری بیندیش��ند تا مواد اولیه با قیمت
ارزانتر به دس��ت تولیدکنندگان برسد تا بتوان
روند افزایشی قیمتها را متوقف کرد.

سپرده

سخنگوی بانک مرکزی آخرین وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز را تشریح کرد

جزئیاتپرداختسپردههایتا سقفیکمیلیاردتومان

بازپرداخت سپردههای تا سقف یک میلیارد
تومان س��پردهگذاران در مؤسسات مالی منحل
ش��ده از امروز دوشنبه  ۲۱خرداد آغاز میشود.
محمدعل��ی کریمی ،س��خنگوی بانک مرکزی
گفت :تاکنون س��پردهگذاران مؤسسات افضل
توس ،وحدت (آرمان) و سپردهگذاران تشکیالت
البرز ایرانیان ،سپرده خود را تا مبلغ  ۱۰۰میلیون
تومان ،مؤسسه فرشتگان تا  ۲۰۰میلیون تومان
و سپردهگذاران تعاونی غیرمجاز ثامنالحجج تا
ی اضافه
 ۳۰۰میلیون تومان دریافت کردهاند .و 
کرد :بی��ش از  ۹۸درصد از
سپردهگذاران تسویهحساب
شدهاند و  ۲درصد باقیمانده
در تصمیم اخیر تا مبلغ یک
میلی��ارد توم��ان میتوانند
تس��ویه و دریاف��ت کنند و
آنهایی که بیش از یک میلیارد تومان س��پرده
داشتند هم میتوانند تا مبلغ یک میلیارد تومان
را دریافت کنند .وی گفت :بانک عامل بازپرداخت
سپردههای تعاونی ثامنالحجج ،بانک پارسیان؛
تعاونی فرشتگان موسس��ه کاسپین و موسسه
وحدت یا آرمان ،موسس��ه اعتباری ملل؛ افضل
توس ،بانک آینده و تشکیالت البرز ایرانیان بانک
تجارت اس��ت .س��خنگوی بانک مرکزی افزود:
س��پردهگذاران از روز دوشنبه (امروز) میتوانند
بر اس��اس تاریخی که در س��ایت این بانکها و
احتماال بانک مرکزی درج میشود مراجعه کنند.
کریمی اضافه کرد :س��پردهگذارانی که  ۱۰۰تا
 ۲۰۰میلیون تومان س��پرده دارند از تاریخ ۲۱

تا  ۲۴خ��رداد؛ بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومان
از  ۲۹خرداد تا  ۲تیر؛ بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون
تومان در  ۶تیر؛  ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیون تومان در
 ۱۰تیر؛  ۵۰۰تا  ۷۰۰میلیون تومان در  ۱۳تیر؛
 ۷۰۰ت��ا  ۹۰۰میلیون توم��ان در  ۱۹تیر؛ ۹۰۰
ت��ا یک میلیارد تومان در  ۲۴تیر و بیش از یک
میلیارد تومان در  ۲۷و  ۲۸تیر میتوانند به شعب
مربوط مراجعه کنند .وی گفت :س��پردهگذاران
باید مدارک خود را ارائه کنند و اس��ناد مربوط
احراز شود و در مدت یک هفته بررسی و سپس
پول به حساب آنها پرداخت
میش��ود .کریمی افزود3 :
میلی��ون و  ۲۶۲ه��زار نفر
گرفتار این موسسات بودند
ک��ه  ۹۸درص��د از آنها قبال
تسویه شدهاند و حدود ۲۹
هزار و  ۵۰۰نفر باقی ماندهاند که با این اقدام ۲۸
هزار و  ۱۰۰نفر تعیین تکلیف میشوند .وی ادامه
داد :کمتر از  ۱۴۰۰نفر باقی میمانند که بیش از
یک میلیارد تومان در موسسات حساب دارند که
آنها هم تا یک میلیارد تومان را دریافت میکنند.
کریمی گفت :اگر مشکلی بود مردم میتوانند با
شماره تلفن  ۲۹۹۵۴۸۵۵واحد ارتباطات مردمی
بانک مرکزی تماس بگیرند .کریمی اضافه کرد:
بر اس��اس مصوبه س��ران  3قوه و با تدبیر و اذن
مق��ام معظم رهب��ری تصمیم بر این ش��د که
قوهقضائیه با دقت ،قاطعیت و سرعت به پرونده
مدیران و سهامداران عمده متخلف این تعاونیها
رسیدگی کند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4221

10

یورو

7641

-273

پوند

8676

-311

درهم امارات

1752

-63

ین ژاپن

590

-21

ریالعربستان

1740

-49

یوآن چین

1010

-36

لیرترکیه

1459

-41

دینار کویت

21587

690

دینار عراق

5

-0/2

دالر کانادا

5045

-141

روبل روسیه

104

-3

روپیه هند

96

-3

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2424500

91500

طرح جدید

2284000

90000

نیم سکه

1203000

60000

ربع سکه

692000

50000

سکه

سکه گرمي

396000

15000

هر مثقال طال

882000

9000

یک گرم طالی  18عیار

203620

2070

یک گرم طالی  24عیار

271500

2770

هر اونس طال

( 1299/04دالر)

-

هر اونس نقره

( 16/82دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

65/57

-

برنت درياي شمال

76/4

-

اوپک

73/62

-

نفت
وست تگزاس

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

95916/0

-0/17

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4507/2

-0/53

شاخص  50شركتبرتر

4029/6

-0/30

شاخص بازار اول

69015/7

-0/31

شاخص بازار دوم

199517/9

0/10

شاخصصنعت

86065/6

-0/20

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
سيمانشاهرود

1326

16/62

ت فوالدي
نورد و قطعا 

6723

5

نبهبهان
سيما 

12713

4/98

پتروشيميشيراز

2405

4/98

ن غربي
پگا ه آذربايجا 

2688

4/92
4/88

لتوكا
حملونق 

1762

سرمايهگذاريتوكافوالد

1058

4/86

توسعه معدني و صنعتي صبانور

2614

4/81

ي پارس
كاش 

4605

4/73

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .گروهصنايعبهشهر ايران

14

-6/67

ح  .فوالد خراسان

3313

-5/15

يبروجرد
نساج 

3682

-4/98

فيبر ايران

5373

-4/9

مهركامپارس

1637

-4/88

سايپا ديزل

804

-4/74

فوالد آلياژي ايران

1324

-4/54

ن منگنز ايران
معاد 

6251

-4/49

يمشهد
رينگساز 

1272

-4/22

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25317

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22695

-

بورسشانگهای

3067

-

بورساسترالیا

6156/8

-12/6

