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كالم نور
کسی که خواهان بینیازی بدون مال،
آرامش دل از [گزند] حسادت و سالمت
دین است ،باید با تضرع و زاری از خدای
عزوجل بخواهد که عقلش را کامل کند،
زیرا عاقل به قدر کفایت قناعت کند.
امام کاظم

صعود تاریخی شاخص بورس
به قله  155هزار واحد

ش��اخص بورس در آغاز معامالت دیروز بازار
سرمایه در مدت چند دقیقه رشد بیش از 6000
واح��دی را ب��ه خود دید و به کان��ال  155هزار
واحد صعود کرد .به گزارش تس��نیم ،در جریان
دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه تعداد 466
میلیون سهم و حقتقدم بهارزش 129میلیارد
تومان در  19هزار نوبت دادوستد شد و شاخص
بورس با ثبت رش��د  6000واح��دی در ارتفاع
 155هزار و  387واحد قرار گرفت .بیش��ترین
اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام دیروز نیز
به نام نمادهای معامالتی فوالد مبارکه اصفهان،
صنای��ع پتروش��یمی خلیجف��ارس و معدنی و
صنعتی گلگهر شده است؛ و شاخصهای اصلی
بازار سرمایه هم تاکنون روند مثبتی داشتهاند،
بهگونهای که ش��اخص قیمت (وزنی -ارزشی)
 1114واح��د ،کل (هموزن)  240واحد ،قیمت
(هموزن)  196واحد ،آزاد شناور  4478واحد و
ی بازار اول و دوم بهترتیب  3185و
ش��اخصها 
 7618واحد رشد کردهاند .بر اساس این گزارش،
در بازارهای فراب��ورس ایران هم با معامله 158
میلی��ون ورقه بهارزش  436میلی��ارد تومان در
 11هزار نوبت ،آیفکس  52واحد رشد کرد و در
ارتفاع تاریخی  1748واحد قرار گرفت.

حذف دالر از مبادالت روسیه و چین
کلید خورد

رئیس صندوق س��رمایهگذاری روسیه اعالم
کرد مبادالت صندوقهای سرمایهگذاری روسیه و
چین با ارزهای ملی انجام میشود و پروژههایی هم
با ارزهای ملی در حال اجراست .به گزارش فارس،
آهنگ رن��گ باختن هژمون��ی دالر در مبادالت
جهانی نواخته شده و کشورها درصدد حذف دالر
از مبادالت جهانی هستند .این مسأله از سالهای
گذشته با جدیت پیگیری میشود اما مدتی است
موضوع ح��ذف دالر از مبادالت جهانی عملیتر
شده است .خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت:
«کریل دمیتروف» رئیس صندوق سرمایهگذاری
در روس��یه اعالم کرد که ای��ن صندوقها تمایل
دارند مبادالت با چین را با حذف دالر و جایگزینی
ارزهای مل��ی آغاز کنند .دمیتروف که در مجمع
اقتصادی ش��رق صحب��ت میکرد ،اع�لام کرد:
نخستین مبادالت این صندوقها با چین از اوایل
س��ال آینده آغاز خواهد ش��د ،ما توافقی با بانک
توس��عه چین در مقیاس بزرگ و ب��ه ارزش 10
میلیارد دالر داریم که با یوآن چین انجام خواهد
ش��د .وی گفت :اخی��را ً هم یک س��رمایهگذاری
منطقهای را بهطور مش��ترک با ی��وآن چین در
ایالت «هلیونجیانگ» چین انج��ام دادهایم .این
یک طرح آزمایشی است و انتظار داریم نخستین
سرمایهگذاری در آینده نزدیک انجام شود.
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■■ورود س�پاه «عمر بن س�عد» به سرزمين
كربال 61 -ق
■■پيوس�تن ايران به اعالمي�ه ملل متحد-
1322ش
■■دع�وت جهان�ي اسلام توس�ط پيامبر
اكرم(ص) 7 -ق
■■وقوع نبرد «منصوره» در جريان جنگهاي
صليبي بين فرانسه و مصر1250 -م
■■اختراع آسانسور در آمريكا1780 -م
■■حمل�ه ارتش ايتالي�ا به كش�ور ليبي در
جريان جنگ دوم جهاني1940 -م
■■فرود نخستین سفينه م ه نورد شوروي به
نام لونيك  2در سطح كره ماه1959 -م
■■پايان جنگهاي  24ساله بين امپراتوري
ايران و روم627 -م
■■م�رگ دانت�ه اليگي�ری ،اديب و ش�اعر
بلندآوازه ايتاليايی1321-م
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راه

گزارش

استاد دانشگاه در گفتوگو با «وطن امروز»:
عملکرد ضعیف وزیر راه بازار سکه و ارز را ملتهب کرد

آخوندی گرانی مسکن را گردن شهرداری انداخت!
تعداد امضاهای استیضاح آخوندی افزایش یافت

اس�داهلل خس�روی :وزی��ر راه در ش��رایطی که
باید پاس��خگوی وضعیت نابسامان بازار مسکن
باش��د و برنامههای کارشناسی برای جلوگیری
از س��وداگری در ب��ازار ارائه کند ،ش��هرداری و
تراکمفروش��ی را عل��ت گرانی مس��کن عنوان
میکند .وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه
ح��دود  4/5میلیون نف��ر در بافتهای ناکارآمد
تهران زندگی میکنن��د ،گفت فروش تراک م در
ته��ران در منطقههایی مانند  ۴ ،۲ ،۱و  ۵باعث
افزایش قیمت مسکن شده است .عباس آخوندی
در حاش��یه چهل و نهمین جلس��ه ستاد ملی
بازآفرینی ش��هری پایدار گفت :فروش تراک م در
تهران در منطقههایی مانند  ۴ ،۲ ،۱و  ۵نهتنها به
ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده ،بلکه باعث
توسعه گس��ترده س��وداگری و افزایش قیمت
مسکن نیز در این کالنشهر شده و زندگی را برای
افرادی با بضاعت کمتر در اطراف تهران سختتر
کرده است .وی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی
رویک��رد بازآفرینی بر ارتق��ای کیفیت محالت
متمرکز ش��ده است ،گفت :در حال حاضر تمام
محالت ناکارآمد استان تهران شناسایی و تبدیل
به  ۶۳محله ش��ده اس��ت .در این باره بیتاهلل
ستاریان ،استاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه
بازار مس��کن درباره بیتوجهی دولت به مقوله
ساخت مسکن به «وطنامروز» گفت :مسؤوالن
بویژه وزرای راهوشهرس��ازی همیش��ه در زمان
رکود مسکن سناریوی وجود واحدهای مسکونی
به اندازه کافی را راه میاندازند و میگویند مسکن
اضافه داریم و نیازی به تولید نیست ،این در حالی
است که چنین رویکردی به
هیچ عنوان صحیح نیست،
چرا که ما اکنون در کش��ور
نیازمند بی��ش از  4میلیون
واحد مسکونی هستیم .وی
به مزایای تولید مس��کن با
توج��ه به تقاضای فراوان به این کاال در کش��ور
اش��اره کرد و گفت :توجه به تولید مس��کن نه
فقط باعث جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی
و نیز مهاج��رت معکوس میش��ود ،بلکه مانع
رشد قیمتها هم خواهد ش��د .ستاریان اضافه
کرد :با رونق بازار معامالت مس��کن و رها شدن
فنر قیمتها ،تقاضا به نحو چشمگیری افزایش
یافته و در این زمان دولت به جای پاس��خگویی
دنبال مقصر میگردد و ای��ن افزایش قیمت را
ناش��ی از نحوه عملکرد بنگاهها و شهرداریها و
افزایش نقدینگ��ی میداند .وی با بیان اینکه ما
بشدت در تولید مسکن کسری داریم ،گفت :در
دولت روحانی متاس��فانه هیچ اقدام عملی برای
ساختوس��از انجام نش��د و اینکه بخش عمده
نقدینگی موجود در بازار به سمت سفتهبازی و
خرید طال ،ارز و سکه رفته ،ناشی از بیتحرکی
بازار مسکن و بیتوجهی به تولید در این بخش
است .استاد دانشگاه تهران مشکل کمبود و گرانی
مسکن را بهخاطر فقر دانش دولت و مجلس در
ساماندهی و سازماندهی این بخش عنوان کرد و
گفت :صنعت ساختمان نیمی از اقتصاد کشور را
درگی��ر میکند و  63درصد مردم با این صنعت
سر و کار دارند ،همچنین نیمی از کل نقدینگی
موجود کش��ور در اختیار این صنعت مهم است
اما در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هیچ ارادهای

برای کار کارشناس��ی شده و برنامهریزی دقیق
جهت شناس��ایی مش��کالت و حل آنها وجود
ن��دارد .وی با بیان اینکه وزارت راهوشهرس��ازی
به جای پاس��خگویی به رک��ود ،کمبود عرضه و
بیتوجهی به ساختوساز صورت مسأله را پاک
میکند ،گفت :تا بخش خصوصی فعال نشود و
بخش ساختوساز مورد توجه جدی قرار نگیرد،
نمیتوان گفت اقتصاد مسکن جایگاه خود را پیدا
کرده است.

■■استیضاح وزیر راه

مدیری��ت ضعی��ف وزی��ر راه موجب ش��ده
چهارمین استیضاح عباس آخوندی در مجلس
کلید بخ��ورد .نمایندگان مجل��س وضعیت بد
بازار مس��کن و انفع��ال وزارتخانه را علت اصلی
اس��تیضاح عن��وان کردهان��د و با وج��ود اینکه
آخوندی  3بار در استیضاحها موفق عمل کرده
اما استیضاحکنندگان اعتقاد دارند این بار شانس
با آخوندی یار نیس��ت و تعداد منتقدان وی در
پارلمان افزایش یافته اس��ت به طوری که تعداد
امضاهای اس��تیضاح به  50عدد رس��یده و قرار
است این طرح بعد از تعطیالت مجلس به هیات
رئیسه ارائه شود.
■■بازار مسکن در رکود

تح��والت اخی��ر در بخش مس��کن نش��ان
میدهد رشد قیمت مسکن در ماههای گذشته
موجب کاهش قدرت مردم و رکود معامالت در
ش��هریورماه شد و این امر باعث شده متقاضیان
خرید مسکن در انتظار کاهش قیمتها باشند.
گ��زارش بانک مرکزی از بازار مس��کن تهران در
مردادم��اه نش��ان میدهد
در ادامه روند رش��د قیمت
مس��کن در ماهه��ای اخیر،
این نرخ مردادماه به باالترین
میزان خ��ود طی  ۵س��ال
گذشته رس��یده و رشد 62
درصد را نس��بت به ماه مشابه سال قبل به ثبت
رسانده است .اگر چه نایبرئیس اتحادیه امالک
معتقد اس��ت نباید مس��کن را با نرخ ارز و سکه
مقایسه کرد و نباید هر روز منتظر افزایش قیمت
آن بود اما بر اس��اس تجربیات قبلی هر زمان که
نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته قیمت مسکن
نیز رو به رشد بوده است .سازندگان و فروشندگان
مسکن بر این باورند که قیمت تمامشده مسکن
با رشد نرخ ارز هر روز افزایش مییابد و نمیتوان
انتظار داش��ت قیمت نهایی مسکن کاهش یابد.
از س��وی دیگر روند رکودی در بخش مس��کن
که یک ماه اس��ت آغاز ش��ده اگر ادامه یابد ،هر
چند میتواند از رش��د قیمت مسکن جلوگیری
کند و تا حدودی به نفع متقاضیان باشد اما این
رک��ود میتواند موجب کاهش اش��تغال در این
بخش که اش��تغالزاترین بخش اقتصادی است
ش��ود .برخی مش��اوران امالک نیز در گفتوگو
با فارس میگویند این روزها فروش��نده مسکن
بندرت پیدا میشود و اغلب فروشندگان منتظر
هستند ببینند وضعیت بازار مسکن چه خواهد
شد .طبق گزارش بانک مرکزی ،تعداد معامالت
آپارتمانهای مس��کونی شهر تهران در مردادماه
سال  1397به  12هزار واحد مسکونی رسید که
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 11/2و  33/2درصد کاهش نشان میدهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

ایرانازشرکتهواپیماسازی ATRشکایتمیکند
رئی��س کمیس��یون عم��ران مجل��س
ش��ورای اس�لامی از ش��کایت ایران از ش��رکت
فرانس��وی -ایتالیای��ی ایت��یآر خب��ر داد.
محمدرض��ا رضاییکوچ��ی در گفتوگ��و ب��ا
خان��ه مل��ت ،در واکن��ش ب��ه اق��دام ش��رکت
فرانسوی -ایتالیایی ایتیآر مبنی بر عدم تحویل
هواپیما به ایران به دلیل اجرای تحریمها ،گفت :بر
اساس قرارداد قرار بود شرکتایتیآر  20فروند
هواپیمای سبک و متوسط را به ایران تحویل دهد،
حال طبق گفته مسؤوالن این شرکت ،طی مدت
یک سال اخیر ،حدود  12فروند هواپیما به ایران
داده شد .نماینده مردم جهرم در مجلس شورای
اس�لامی ادام��ه داد :حال با اج��رای تحریمهای
ت ایتیآر اعالم
ظالمانه آمریکا علیه ایران ،شرک 
کرده نمیتواند به تعهدات خود به صورت کامل
عمل کند ،این یعنی آنکه  8فروند از این هواپیماها
به ای��ران تحویل داده نمیش��ود .وی با انتقاد از
ت ایتیآر در عدم تحویل هواپیما
رویکرد ش��رک 
و اجرایی نشدن تعهداتش ،تصریح کرد :شرکت
در هر ش��رایطی ملزم به اجرای قراردادش است
و آنها نمیتوانند به خاطر برخی مسائل ،از اجرای
ت ایتیآر با
تعهداتشان کنار بکشند ،زیرا شرک 

توجه به اقدامات آمریکا باید پیشبینی این مسأله
را میک��رد .رضاییکوچی ادامه داد :به طور حتم
شرکت فرانسوی -ایتالیایی ایتیآر نباید زیر فشار
سیاسی آمریکاییها تسلیم ش��ود ،حال رویکرد
کنونی آنها نشان میدهد که هیچ ارادهای از خود
برای تحقق تعهداتشان ندارند .نماینده مردم در
مجلس دهم گفت :از طرف دیگر ما باید قرارداد
خود را به گونهای با ایتیآر منعقد میکردیم که
این شرکت نتواند از عمل به تعهداتش فرار کند.
وی با اعالم اینکه ایران قطعا از ش��رکت ایتیآر
به مجامع بینالمللی شکایت خواهد کرد ،افزود:
این شرکت یا باید به تعهدات باقیمانده خود عمل
کرده یا اینکه باید به کش��ور خس��ارت پرداخت
کند .رئیس کمیسیون عمران مجلس از حضور
عباس آخوندی ،وزیر راهوشهرس��ازی در نشست
آتی این کمیس��یون خب��ر داد و گفت :رویکرد و
اقدامات جدید شرکت ایتیآر با حضور مسؤوالن
مربوط مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت .گفتنی
اس��ت ،مدیرعامل هما مبلغ کل قرارداد را بیش
از  ۴۰۰میلی��ون دالر عنوان کرده بود .ش��رکت
هواپیماسازیایتیآر در سال  ۱۹۸۱با مشارکت
 2کشور ایتالیا و فرانسه تاسیس شد.

لبنیات

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

14000

-

یورو

15694

-600

پوند

17608

-32

درهم امارات

3690

-

ین ژاپن

12157

-

ریالعربستان

3616

15

یوآن چین

1969

-1

لیرترکیه

2130

23

دینار کویت

44918

-25

دینار عراق

11/1

-

دالر کانادا

10380

56

روبل روسیه

195

1

روپیه هند

188

2

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4006000

-100000

طرح جدید

4370000

-30000

نیم سکه

2124000

-10000

ربع سکه

1123000

-

سکه گرمي

622000

-

هر مثقال طال

1614000

-1000

یک گرم طالی  18عیار

372620

-230

یک گرم طالی  24عیار

496820

-310

هر اونس طال

( 1194/42دالر)

-2/14

هر اونس نقره

( 14/16دالر)

-0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/86

0/5

برنت درياي شمال

79/22

0/1

اوپک

75/2

-

سکه

نفت

بورس
بورس تهران

رئیس انجمن صنفی گاوداران:

صنایع لبنی دروغ میگویند؛ کمبود شیرخام نداریم
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه
مشکلی بابت تامین ش��یرخام دامداران وجود
ندارد ،گفت :میزان تولید ش��یرخام و صادرات
شیرخشک در مقایسه با سال گذشته تغییری
نکرده اس��ت و صنایع لبنی برای جلوگیری از
کمبود ش��یرخام خود کمتر محصوالت لبنی
صادر کنند .به گزارش تس��نیم ،احمد مقدسی
اظهار کرد :با توجه به آنکه کارخانههای صنایع
لبنی در گذش��ته ط��ی اقدام��ی هماهنگ در
مقاطعی ش��یر دامداران را پس زدند ،س��ازمان
تعاون روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان
شیرخام یعنی دامداران خرد و صنعتی اقدام به
خرید تضمینی شیر خام آنها کرد .وی افزود :این
امر باعث شد از افزایش قیمت بیش از حد نرخ
شیرخام جلوگیری به عمل آمد و حتی بخشی
از مازاد شیرخام تولیدی دامداران با تبدیل شدن
به شیرخش��ک به روس��یه و برخی کشورهای
اروپایی صادر شد .رئیس انجمن صنفی گاوداران
صنعتی ای��ران ادامه داد :با نوس��انات نرخ ارز،
دامداران توانس��تند بدون دریافت یارانهای که
در سال گذش��ته برای صادرات شیرخام مازاد
پرداخت میشد ،محصول خود را در سال جاری
نیز صادر کنند اما این موضوع به مذاق انجمن
تولیدکنندگان صنایع لبنی خوش نیامده است
و برای اینک��ه بتوانند کماکان ش��یرخام خود
را ب��ا قیمتی پایین دریاف��ت و آن را با نرخ ارز
آزاد به کش��ورهای دیگر ص��ادر کنند مواردی
مانند کمبود ش��یرخام در بازار و نیاز به واردات
شیرخشک را مطرح میکنند .مقدسی تصریح
ک��رد :صنایع لبن��ی میخواهند ب��ا ارز دولتی
 4200تومان��ی شیرخش��ک را به کش��ور وارد
اما محصوالت خود را با ارز آزاد به کش��ورهای
دیگر صادر کنند که این امر منطقی به حساب

نمیآید .وی خاطرنش��ان ک��رد :در فصل گرما
که اکنون نیز در آن ق��رار داریم همواره میزان
شیردهی گاوها  10تا  15درصد کاهش مییابد
ک��ه این امر به معنی کمبود در بازار نیس��ت و
ش��یر مورد نیاز صنایع لبنی به طور کامل وارد
میشود .رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی
ایران به ممنوعیت صادرات شیرخشک توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت واکنش نش��ان
داد و گفت :در حالی که وزارت جهاد کشاورزی
بر اساس قانون انتزاع مسؤولیت تصمیمگیری
در امور بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن
را دارد ،وزارت صنع��ت بدون هماهنگی با این
وزارتخانه و دامداران ،صادرات مازاد شیرخشک
را ممنوع کرده اس��ت که این ام��ر منجر به از
دست رفتن بازارهایی میشود که طی سنوات
گذش��ته برای ج��ذب آنها تالش زیادی ش��ده
اس��ت .مقدسی در پاس��خ به این سوال تسنیم
که بخش صنعت کشور دلیل اعمال ممنوعیت
صادرات شیرخشک را کاهش ورودی شیرخام
کارخانهه��ا میداند ،گفت :ای��ن موضوع دروغ
است و بشدت تکذیب میشود تا به حال تمام
نیازه��ای کارخانهها تامین ش��ده و منبعد نیز
مشکلی برای تامین آن نداریم .بنابر این گزارش،
سیاوش سلیمی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان
شیرخشک صنعتی کش��ور نیز در این نشست
گفت :بازارهای صادراتی شیرخش��ک براحتی
به دس��ت نیامده که هماکنون جلوی صادرات
این محصول را گرفتهاند .وی افزود :شیرخشک
کش��ورمان به  12کش��ور دیگر صادر میشود
که این رقم در س��ال گذش��ته  30هزار تن و تا
مردادماه سال جاری  10هزار تن بوده است که
ارزش آن در س��ال قب��ل  70میلیون دالر و در
سال جاری  20میلیون دالر بوده است.

تغییر(درصد)

مقدار

شاخص بورس

155000

4/36

شاخص  30شركتبرتر

7637/5

5/08

شاخص  50شركتبرتر

6711/1

4/74

شاخص بازار اول

115921/0

4/63

شاخص بازار دوم

300723/3

3/87

شاخصصنعت

141775/9

4/48

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
صنايعشيمياييسينا

10534

29/81

داروسازي زاگرس فارمد پارس

4016

10/18

رينگسازيمشهد

1990

10/01

ن چين
ت چي 
ت و صنع 
كش 

8378

9/9

صنايعريختهگريايران

1156

9/68

ح.سرمايهگذارينيرو

207

9/52

1866

9/51

لبنياتكالبر
تنفت
يصنع 
سرمايهگذار 
معدني و صنعتي گل گهر

بيشترينكاهش

2408

9/4

6473

8/86

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ت قند قزوين
كارخانجا 

6216

-3/45

قندلرستان

6471

-3/29

كيميدارو

4183

-3/26

ن خراسان
قند شيري 

40060

-3/26

توليدمحورخودرو

4885

-3/17

پگاهآذربايجانغربي

4114

-3/11

7099

-3/06

12160

-2/67

6098

2/09

گروهصنعتيبوتان
گلوكوزان(غگل)1

قندهكمتان(قهكمت)1


شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25971

-7

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22610

-56

بورسشانگهای

2256

-9

بورساسترالیا

6283/9

-3/7

