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وطن امروز

بازار

اخبار

ماندگاریدالردرکانال 11هزارتومان

شاخص بورس  ۳۵۳واحد افت کرد

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز
بازار سرمایه با افت  ۳۵۳واحدی روبهرو شد .به
گزارش تس��نیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار سرمایه تعداد  2میلیارد و  887میلیون سهم
و حقتقدم بهارزش  894میلیارد تومان در 334
هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص
ب��ورس با افت  353واحدی در ارتفاع  246هزار
و  437واحد قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار
س��رمایه هم روز منفی را پش��ت سر گذاشتند
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی -ارزشی) 97
واحد ،کل (هموزن)  216واحد ،قیمت (هموزن)
ص بازار
 146واحد ،آزاد شناور  801واحد و شاخ 
اول  614واحد افت و ش��اخص ب��ازار دوم 875
واحد رش��د کردند .بر اس��اس این گزارش ،در
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد
و  952میلیون ورقه بهارزش  695میلیارد تومان
در  198هزار نوبت ،آیفکس  6واحد رشد کرد و
در ارتفاع  3213واحد قرار گرفت.

قیمتها در بازار خودرو کاهش یافت

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خ��ودروی تهران از کاهش قیم��ت خودروهای
واردات��ی در ب��ازار به دنب��ال افت ن��رخ ارز در
یک هفت��ه اخی��ر و کاه��ش قیم��ت در بازار
خودروه��ای داخلی به دلی��ل افزایش عرضه به
بازار در روزهای اخیر خبر داد .سعید موتمنی در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :قیمت خودروهای
وارداتی ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد به همین
دلیل با توجه به کاهش نرخ ارز در هفته گذشته،
قیمت این خودروها در بازار با کاهش روبهرو شده
است .وی خاطرنشان کرد :تغییر اساسی قیمت
خودروها در بازار زمانی خود را نش��ان میدهد
که قیمت ارز هفتهه��ا در یک نرخ ثابت بماند.
وی تاکید کرد :در حال حاضر هم فروشندگان
و هم خریداران خودرو ،بیشتر منتظر مشخص
شدن تکلیف قیمت ارز هستند تا بتوانند درباره
ب��ازار تصمیمگیری کنند .موتمنی همچنین از
کاهش قیم��ت خودروهای داخل��ی خبر داد و
گفت :به طور معمول قیمت خودروهای داخلی
در بازار به میزان عرضه به بازار بستگی دارد .طی
بررسیهای  ۱۰روز اخیر میبینیم که محصوالت
ایرانخودرو اکثرا کاهش قیمت داشتهاند.

کاهش قیمت گوشی همراه

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
معتقد است با کاهش نرخ ارز قیمت گوشی همراه
نیز نزولی میشود ،چرا که این کاال وارداتی است
و  ۱۰۰درصد ارزبری دارد .رمضانعلی سبحانیفر
در گفتوگ��و با خانه ملت ،با بی��ان اینکه برای
واردات موبایل از ارز بازار آزاد اس��تفاده میشود،
افزود :در روزهای اخیر بازار ش��اهد کاهش نرخ
ارز بود به گونهای که قیمت آن تا حدود  11هزار
تومان نزولی ش��د ،این اُف��ت نرخ دالر بر قیمت
گوشیهای همراه نیز اثرگذار بوده و بازار این کاال
در روزهای آینده کاهش قیمت را تجربه میکند.
وی با بیان اینکه با کاه��ش نرخ ارز ،خودرو نیز
ارزان ش��د ،اظهار ک��رد :در صورتی که کاهش
نرخ ارز ادامهدار باش��د یا حتی قیمت آن حدود
 10هزار تومان تثبیت شود ،طبیعی است که بازار
شاهد کاهش نرخ گوشیهای همراه خواهد بود.

آغاز ساخت  57هزار مسکن
در قالب طرح اقدام ملی

عكسdolat.ir :

اولی��ن روز از آخرین هفته تیرماه در حالی
سپری شد که دالر با وجود افزایش  500تومانی
نسبت به پنجشنبه هفته گذشته باز هم در کانال
 11هزار تومان ماندنی شد .دیروز هر دالر آمریکا
در ب��ازار آزاد  11800تومان فروخته و 11600
تومان توسط صرافیهای شخصی و کنشگران
بازار خریداری میشد .صرافیهای بانکی و مورد
اعتماد بانک مرکزی با اختالف بین  200تا 100
تومان��ی ارزانتر از ب��ازار آزاد ،دالر و دیگر ارزها
را عرضه میکردند یا میخریدند .ش��نبه هفته
جاری دیگر خبری از دیدار تاریخی و لحظهای
ارز نیما و میدان فردوس��ی نب��ود و این دو نرخ
دوباره از یکدیگر فاصله گرفتند .بر این اس��اس
هر یورو  ،13400پوند انگلستان  14900و یوان
چین  1700تومان معامله شدند .اغلب فعاالن
بازار دلیل این افزایش قیمت هیجانی را اتفاقات
بینالملل��ی و تنفس طبیعی ب��ازار پس از یک
هفته روند کاهشی ارزیابی و پیشبینی میکنند
در هفتهه��ای ج��اری دالر در کان��ال  11هزار
تومان باقی بمان��د .کاهش قیمتی که رخ داده
یک دس��تاورد مهم داشته و آن افزایش ریسک
سفتهبازی است ،در حال حاضر به دلیل نوسانات
مکرر سرمایهگذاری در این فضا انجام نمیشود.
از سوی دیگر دلیل سفتهبازی پشتیبانی سمت
تقاضای واقعی مصرف است که آن هم به دلیل
مش��کالت اقتصادی به پایینتری��ن حد خود
رسیده است.
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روحانی در دیدار با مدیران ارشد بخش مسکن:

آمار افزایش اجارهبها امیدوارکننده است!
 900هزار مسکن ظرف امسال و سال آینده ساخته و تکمیل می شود

گ�روه اقتصادی :با وج��ود انتقادات ف��راوان درباره
وضعی��ت مس��کن و قیمته��ای نجوم��ی خانه
و اجارهبه��ا ،روحان��ی دی��روز اعالم ک��رد افزایش
 30درصدی اجارهبها در تهران امیدوارکننده است.
به گزارش «وطنامروز» ،حس��ن روحانی دیروز
در نشس��ت با مدیران ارش��د بخش مسکن درباره
لزوم رس��یدگی به دغدغه مس��کنی مردم گفت و
مثل همیش��ه بایدهایی را مطرح کرد .او اظهارات
کلیش��های مانند با اهمیت بودن مسکن و تاثیر آن
در مس��ائل اجتماعی و اقتصادی را عنوان کرد و باز
هم وعده داد .البته روحانی دوس��ت داشت پس از
 6س��ال که از ریاستش بر دولت میگذرد دستش
برای ارائه آمارها و عملکردها پر باشد اما عمال در این
 6سال کار خاصی نشده و رئیسجمهور هم دستش
برای ارائه عملکرد درخشان خالی بود .او فقط تکمیل
پروژههای مسکن مهر (که وزیر سابق راهوشهرسازی
روحانی کامال با آن مش��کل داش��ت و مانع بزرگ
تکمیل مس��کن مهر بود) و احیای بافت فرسوده را
به عنوان عملکرد دولت تدبیر و امید اعالم کرد .اما
نکته جالب در سخنان روحانی بخش اجارهبهای آن
بود .وی از آمارهای ارائه ش��ده در رسانهها مبنی بر
نجومی بودن اجارهها انتقاد کرد و گفت :بر اس��اس
آم��ار وزارت راهوشهرس��ازی ،در بخ��ش مس��کن
استیجاری بهطور متوسط در تهران میزان اجارهبها
 30درص��د افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده
اس��ت ،البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار
و ارقامی که این روزها منتش��ر میش��ود ،متفاوت
است .شهرداران کالنشهرها میتوانند طرحی برای
اجاره ارزان مس��کن به اقش��اری که تحت فش��ار
اقتصادی هستند ،داشته باشند که در این راستا باید
برنامهریزی کنند .رئیسجمهور در حالی آمار افزایش
 30درصدی اجارهبها را امیدوارکننده میداند که در
صورت صحت این آمار ،مستاجران با همین افزایش
میانگینی هم بشدت به زحمت میافتند .کارشناسان
اعتقاد دارند با توجه به افزایش  100درصدی قیمت
مس��کن و تورم ش��دید در اقتصاد حت��ی افزایش
 30درصدی هم فش��ار بس��یاری به زندگی و رفاه
جامعه وارد میکند و در این ش��رایط امیدوارکننده
بودن این آمار غریب به نظر میرسد.
■■وعد ه و وعیدهای جدید مسکن

روحان��ی دیروز وعدههای زیادی هم داد و اعالم
کرد  900هزار مس��کن ظرف امسال و سال آینده
در کشور ساخته و تکمیل میشود اما آمار دقیقی
از س��اخت مسکن در  6سال گذش��ته نداد .وی با
توجه به گزارشهای ارائهشده در این جلسه از سوی
مسؤوالن دس��تگاههای ذیربط در بخش مسکن،
اظهار داش��ت :در این راس��تا بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در بخش مسکن روستایی  200هزار مسکن
در س��ال جاری و  200هزار مس��کن س��ال آینده
ایجاد میکند و وزارت راهوشهرس��ازی نیز امسال و
سال آینده در مجموع  400هزار مسکن را ایجاد و
 500هزار مسکن را نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیسجمهور ادامه داد :ایجاد این تعداد مسکن
رقم قابل توجهی است که باید بر مبنای قولی که
دس��تگاهها دادهاند ،تا پایان سال  98و  99تکمیل

ش��ود .روحانی ت�لاش و س��رمایهگذاری در زمینه
احیای بافت فرسوده در شهرها را اقدامی ارزشمند
دانس��ت و گفت :کارهایی نظی��ر احیای بافتهای
فرسوده و س��اماندهی حاشیهنش��ینی در شهرها
موجب رفاه بیش��تر و افزایش سرمایه زندگی برای
مردم خواهد بود .وی با اشاره به اجرای طرح تأمین
مس��کن کارمندان توس��ط وزارت راهوشهرسازی،
نما

رشد نرخ اجارهبها با درآمدهای مردم همخوانی ندارد
نایبرئی�س اول اتحادی�ه امالک تهران گف�ت :افزایش نرخ اجارهبه�ا در حالی  30درصد اعالم میش�ود
که این رقم با میزان درآمد قش�ر حقوقبگیر و ضعیف جامعه تناسبی ندارد .حسام عقبایی در گفتوگو با
«وطنامروز» ،با اشاره به رشد  30درصدی نرخ اجارهبها و انتقاد رئیسجمهور از گزارشها و اعداد و ارقامی
که برخی رس�انهها در زمینه افزایش نرخ اجارهبها منتش�ر میکنند ،گفت :رشد  30درصدی متوسط نرخ
اجارهبها در سال جاری را رد نمیکنم اما باید به این نکته مهم توجه شود که دهکهای ضعیف و قشر متوسط
ب�ه پایی�ن جامعه اکنون با کاهش قدرت خرید مواجهند و از طرفی میزان درآمد آنها متناس�ب با افزایش
قیمتها در بازار نیس�ت .وی با بیان اینکه حقوق کارگران ،کارمندان و ...در س�ال جاری کمتر از  20درصد
افزایش یافت اما نرخ اجارهبها  30درصد رش�د کرده اس�ت ،گفت :افزایش درآمدها با افزایش  30درصدی
اجارهبها همخوانی ندارد .عالوه بر این س�ایر اقالم سبد مصرفی خانوارها نیز بیش از  50درصد گران شده
است .عقبایی افزود :افزایش  30درصدی نرخ اجارهبها در کالنشهرها و  25درصدی در شهرستانها موجب
شده است خیلی از مستاجران در تامین و پرداخت اجارهبها ناتوان شوند و باالجبار از مرکز شهرها به پایین
یا حاشیه شهرها کوچ کنند .وی افزود :طی یکی ،دو سال اخیر مردم فقط با افزایش اجارهبها روبهرو نشدند،
بلکه سایر اقالم سبد مصرفی آنها نیز افزایش یافته است ،بنابراین هزینههای باالی بهداشت ،آموزش ،رفاه،
تغذیه ،حملونقل و ...در کنار نرخ باالی اجارهبها ،مستاجران را با فشار مضاعفی روبهرو کرده است.

گفت :اگر بتوانیم با برنامهریزی مناسب ظرف مدت
چند سال واحدی مس��کونی برای کارمندان ایجاد
کرده و در اختیارشان قرار دهیم ،اقدامی بسیار خوب
برای جوانانی است که تازه مشغول به کار شده و با
این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش
خواهد یافت .وی با اش��اره به اهمیت اجرای طرح
احیای بافت فرسوده در نقاط مختلف کشور ،گفت:
هر کجا زمین دولتی مناس��ب برای ساختوس��از
وجود دارد ،ضروری اس��ت که برای ساخت مسکن
در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد .رئیسجمهور
ش بخشهای مختلف برای بازس��ازی
درباره ت�لا 
مناطق آسیبدیده از حوادث و بالیای طبیعی ،بویژه
س��یل و زلزله ،گفت :براس��اس وعده وزیر کشور و
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی تا نیمه مردادماه
سال جاری در مناطق سیلزده همه منازل مسکونی
که نیاز به ترمیم داشته تحویل مالکان خواهد شد و
این اقدامی ارزشمند است.
روحانی اضافه کرد :همچنین خانههایی که نیاز
به بازسازی کامل داشتهاند نیز با تالش دستگاههای
مربوط تا پایان سال تکمیل خواهد شد و در اختیار
مردم در این مناطق قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن از نگرانیهای
م��ردم بهش��مار میرود ،گف��ت :ام��روز آنهایی که
مس��تأجر ب��وده و در بافته��ای فرس��وده زندگی
میکنند و مسکن مستقلی ندارند هر یک بهگونهای
دچار مشکل هستند که دولت وظیفه دارد در این
زمین��ه به آنها کمک کند .رئیسجمهور افزود :اگر
بتوانیم در منطقهای که امکان ارائه خدمات گوناگون
در آن وجود داش��ته باش��د ،یک ش��هر متوسط با
معماریای که یادی از معماری جمهوری اسالمی

بررسی وضعیت رمز ارزها در مجلس
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی
رمزارز
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
روز دوشنبه جلسهای با حضور وزرای نیرو ،صنعت،
اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در محل کمیس��یون
اقتصادی مجلس درباره ساماندهی بیتکوین برگزار
خواهد شد .الیاس حضرتی از تشکیل جلسه درباره
ساماندهی وضعیت بیتکوین
در کمیسیون اقتصادی خبر داد
و افزود :این جلسه روز دوشنبه
با حض��ور وزرای نیرو ،صنعت،
معدن و تجارت ،اقتصاد و دارایی
و رئیس بانک مرکزی در محل
کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد .وی گفت :با
کشف و ضبط دستگاههای استخراج رمز ارز نمیتوان
راه��ی را پیش برد ،بلکه باید فرآین��د تولید رمز ارز
ساماندهی شده و به صورت قانونی مدیریت شود .این
نوع روشها ،در گذشته بارها شکست خورده و درباره

ایران را زنده کند ،ایجاد کنیم ،اقدامی حائز اهمیت
خواه��د ب��ود .روحانی حت��ی درباره آتشس��وزی
حس��نآباد هم اظهارنظر کرد .وی با ابراز تأسف از
وقوع حادثه آتشسوزی در میدان حسنآباد تهران،
اب��راز کرد :آثار و ابنیه تاریخی نش��اندهنده هویت
ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده و ارزش��ی ملی،
فرهنگی و باس��تانی دارد که بای��د بخوبی حفظ و

بیتکوین نیز جوابگو نخواهد بود .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود :ایران کشوری
اس��ت که ارز خارجی در آن طرفدار زیادی دارد پس
نباید با غیرقانونی دانستن تولید بیتکوین و خرید
و ف��روش آن ،خود را تحری��م کنیم .وی در مجلس
عنوان کرد :ما در تحریم هس��تیم و بهترین وسیله
برای مقابله با تحریم اس��تفاده
از ارزهای دیجیتالی است .یکی
از اعضای دیگر این کمیسیون
هم در همین باره گفت :فناوری
بالکچی��ن و پدیده رم��ز ارز از
موضوع��ات جدی��د و مهم��ی
هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیتهای
استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون
اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری با
برگزاری جلسهای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور
وزرا و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کنیم.

از آنها حراس��ت کرد .رئیسجمه��ور افزود :باید هر
آنچ��ه را که از گذش��ته برای ما باق��ی مانده پاس
بداری��م ،چرا که آثار و ابنی��ه تاریخی مانند میدان
نقش جهان اصفهان نشاندهنده هنر و همت بلند
ایرانیان با مهندسی و معماری دقیق است .روحانی
با بیان اینکه شهرداریها باید برنامهای فوری برای
بازس��ازی و مقاومسازی ابنیه تاریخی و ساماندهی
اماک��ن مجاور آنها که ام��کان حادثهآفرینی دارند،
داشته باش��ند ،گفت :بر اساس قول شهردار تهران
میدان حسنآباد ظرف مدت  6ماه به حالت قبلی باز
خواهد گشت و اقدامات بعدی برای حفاظت از این
اثر تاریخی انجام خواهد شد .روحانی اظهار داشت:
این جلسات از این پس بهصورت فصلی برای بررسی
دقیق و س��اماندهی بخش مسکن برگزار میشود،
چرا ک��ه معتقدیم باید تمرک��ز و هماهنگی میان
دس��تگاهها در بخش مسکن بیش از پیش تقویت
ش��ود .در این جلسه ،اسالمی وزیر راه و شهرسازی،
تاب��ش رئیس بنی��اد مس��کن انقالب اس�لامی و
شماری از مدیران ارشد بخش مسکن گزارشهای
جداگان��های از روند اقدامات انجامش��ده در دولت
یازدهم و دوازدهم در زمینه س��اخت مس��کن در
حوزههای مختلف شهری ،روستایی ،بافت فرسوده،
حاشیه شهرها و تکمیل طرحهای مسکن بهجامانده
از دورههای گذشته مانند مسکن مهر ارائه کردند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی
گفت :س��اخت  57هزار و  8واحد مس��کونی در
ب��ه گزارش
طرح اقدام ملی آغاز ش��ده اس��ت .
فارس ،س��یدمازیار حسینی درباره جلسه دیروز
مسؤوالن بخش مس��کن و وزیر راهوشهرسازی
با رئیسجمهور ،گفت :این جلس��ه  3ساعت به
طول انجامید که به طور مفصل راجع به مسکن
بحث ش��د و در آن  3سرفصل اصلی مورد بحث
و تبادلنظر قرار گرفت .وی افزود :اولین سرفصل
این بود که مسائل مرتبط با اقتصاد کالن مسکن
و روند  20س��ال گذش��ته بویژه چند سال اخیر
بخش مسکن به رئیسجمهور گزارش داده شد
تا بتوانیم سیاستگذاری بخش مسکن را بخوبی
پیاده کنیم .حسینی ادامه داد :بحث بعدی این
جلسه که در حوزه کاری و عملیاتی وزارت راه و
شهرسازی بود ،طرح اقدام ملی است که بر اساس
آن قرار است  400هزار مسکن احداث شود؛ در
این باره بحث ش��د که در نهایت در گزارشی که
ارائه شد مشخص شد تا االن  57هزار و  8واحد
مسکونی در طرح اقدام ملی شروع شده است و
بزودی نیز ساخت  150هزار واحد مسکونی در
طرح اقدام ملی با حضور مس��ؤوالن ارشد کشور
آغاز خواهد شد .معاون مسکن و ساختمان وزیر
راهوشهرسازی با اشاره به اینکه تکمیل و راهاندازی
مسکنمهر بحث دیگر این جلسه بود ،گفت165 :
هزار واحد مسکنمهر که نیازمند انشعابات آب و
برق بود با همکاری وزارت نیرو وارد مدار ش��د و
بخش عمدهای از مس��کنمهر که مورد تقاضای
مردم است در مدار مصرف قرار گرفت.

افزایش  3برابری قیمت سیمان

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :وزارت
راهوشهرسازی از مهمترین شاخصه و عامل بازار
مسکن ،یعنی بازار مصالح ساختمانی غافل مانده
اس��ت ،تا جایی که قیمت سیمان طی چند ماه
اخیر  3برابر شده است .حسن خستهبند با انتقاد
از افزایش غیرمنطقی قیمت مصالح ساختمانی
گفت :قیمت سیمان در ابتدای سال  98کیلویی
 6یا  7هزار تومان بود اما در چند ماه اخیر قیمت
ای��ن محصول به حدود  18هزار تومان رس��یده
است ،این معنای افزایش  3برابری قیمت سیمان
در بازار ساختمان است ،حال چگونه انتظار داریم
قیمت مسکن کاهش یابد.

