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كالم نور
کسی که به مردم ستم کند ،روز قیامت،
به سبب ستمش ،گرفتار و معذب و
تهیدست خواهد بود.
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بازار

(ع)

ارز

تقویم امروز
■■ص�دور اعالمي�ه مش�ترك علم�ا در تأيي�د
مرجعيت حضرت «امام خميني(ره)»  1342 -ش
■■برگزاري دومين انتخابات رياستجمهوري و
انتخاب شهيد «محمدعلي رجايي» 1360 -ش
■■انق�راض سلس�ل ه س�امانيان توس�ط
«ايلكخان» 389 -ق
■■درگذشت «شيخ فخرالدين محمد بن حسن
بن شهيدثاني» عالم نامدار شيعه1030 -ق
■■پايان جنگ  7ساله بين امپراتوري ايران و
روم با شكست روميان 579 -م
■■تصوي�ب ط�رح واگ�ذاری قيموم�ت
سرزمينهای عربي خاورميانه1921-م
بولیوار» فرمانده انقالبی و

■■تولد «سیمون
سیاستمدار ونزوئالیی1783-م

اخبار

آغاز بیمه تکمیلی رایگان
 ۹۰۰هزار راننده کامیون

معاونوزیرراهوشهرسازیگفت:براینخستین
بار در تاری��خ حملونقل جادهای کش��ور ،طرح
گس��ترده بیمه تکمیلی رایگان  ۹۰۰هزار راننده
حملونقل بار از روز یکشنبه آغاز شد .به گزارش
تسنیم ،عبدالهاشم حسننیا اظهار کرد :رانندگان
شاغل در بخش حملونقل جادهای کاال میتوانند
با مراجعه به مراکز ارائه کارت هوشمند در سراسر
کشور نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز برای بهرهمندی از خدمات بیمه
تکمیلی رانندگان ش��امل شماره شبای حساب
بانکی راننده و مش��خصات شناسنامهای همسر
(کارت ملی و شناس��نامه) اس��ت .بیمه تکمیلی
بهعنوان یکی از مطالبات رانندگان با فرآیند محور
قرار دادن کنترل هزینه بین صاحب کاال ،شرکت
حملونقل و راننده اجرایی میشود .قرار است در
فاز اول بدون پرداخت هزینه رانندگان و همسران
آنها و در مرحله بعد همه اعضای خانواده رانندگان
تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

عبور از بحران زلزله
با راهکارهای معمارانه

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز
مسابقه معماری زیستا با عنوان
«راهکاره��ای معماران��ه برای
عبور از بحران»  5مرداد 1397
برگزار میش��ود .محمدسعید
ای��زدی ،مع��اون معم��اری و شهرس��ازی وزیر
راهوشهرس��ازی درباره این مسابقه گفت :اجرای
چنین مس��ابقههایی توس��ط بخش خصوصی
که هم از بعد اجرایی ب��ودن و هم داوری ،بدون
نقص انجام میش��ود ،دلگرمکننده اس��ت .وی
این رویداد را فراخ��وان ایدههای خالق با همت
بخش خصوصی دانست که با موضوعی با اهمیت
در فرآیندی منس��جم و با رویکردی همهجانبه،
بروندادی قابل عرضه به جامعه مدیریت تقدیم
خواهد کرد .محمدجواد اقدامیان ،رئیس هیات
مدیره واحد تولیدی در و پنجره یوپیویسی نیز
درباره برگزاری مسابقه معماری زیستا با عنوان
«راهکاره��ای معماران��ه برای عب��ور از بحران»
گفت :زلزله کرمانشاه بخوبی نشان داد به دالیل
گوناگون هنگام بروز چنین اتفاقاتی ،فقط خود
مردم میتوانند کمک حال یکدیگر باشند ،چرا
که دولتها و مس��ؤوالن ،درگیر بروکراسیهای
مت��داول خ��ود هس��تند .وی ادام��ه داد :با این
دیدگاه که جوانان و اندیشمندان بسیاری دارای
تفکر ناب در موضوعات زلزله و بحرانهای پس
از آن هس��تند به فکر اجرای مس��ابقه معماری
زیستا افتادیم تا ایدههای ناب را شناسایی کرده
و در معرض نقد و بررس��ی قرار دهیم .اقدامیان
گفت :داوران گرانقدری انتخاب شدند تا بهترین
ایدههای قابل اجرا را به ما معرفی کنند ،سپس
این ایدهها در معرض دید بخش خصوصی قرار
خواهد گرفت تا روی عملیاتی شدن آن کار شود.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقه معماری
زیس��تا پنجم مرداد  1397در سالن آمفیتئاتر
هتل سیمرغ تهران برگزار خواهد شد.
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پول

گزارش

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی وعده داد

انتشار لیست دریافتکنندگان ارز  4200تومانی از فردا
گ�روه اقتص�ادی :پ��س از چپاول مناب��ع ارزی
کشور با اجرای سیاست ناکارآمد پرداخت ارز از
طریق ثبت سفارش ،نمایندگان مجلس خواهان
شفافس��ازی تخصیص ارز به دریافتکنندگان
آن ش��دند ،چ��را که آنه��ا معتقدن��د خیلی از
دریافتکنندگان ارز  4200تومانی ،کاالهایی را
وارد کشور کردهاند که اکنون با ارز  8هزار تومان
در بازار به ف��روش میروند و این موضوع باعث
ش��ده موج گرانیها ب��ازار را فراگیرد و از طرفی
پول بیتالمال نیز با این شیوه به جیب عدهای
رانتخوار س��ودجو برود ،البته برخی وزارتخانهها
نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام به
انتشار اسامی ارزبگیرانی کردند که از طریق ثبت
سفارش اقدام به دریافت ارز دولتی کرده بودند.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز ابتدا نخواست
اسامی ارزبگیران را فاش کند اما پس از چند روز
اعالم کرد اسامی ارزبگیران
را به بانک مرکزی ارائه کرده
اس��ت ولی بان��ک مرکزی
اس��امی را منتشر نمیکند.
در ای��ن می��ان مدی��رکل
مقررات ارزی بانک مرکزی
از تصمیم ستاد اقتصادی دولت در جلسه اخیر
این ستاد خبر داد و گفت :بر اساس مصوبه این
ستاد ،بانک مرکزی لیست همه دریافتکنندگان
ارز ب��ه نرخ رس��می را طی یک��ی ،دو روز آینده
منتشرمیکند.
■■بان�ک مرک�زی :وزارت صم�ت لیس�ت
دریافتکنندگان ارز را سانسور کرد

مدیرکل سیاس��تها و مق��ررات ارزی بانک
مرکزی در گفتوگو با برنامه پایش درباره انتشار
لیست دریافتکنندگان ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت:
رئیسجمهور ب��ه بانک مرکزی و وزارتخانههای
متولی واردات کاال دستور داد آمار گیرندگان ارز
دولتی را منتشر کنند ،با توجه به درخواستی که
از طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت در تاریخ
 10تیرماه داشتیم فهرست کاالیی منتشر شد2 ،
روز بعد از آن لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰
تومانی نیز منتشر شد .مهدی کسراییپور افزود:
البته این دو لیس��ت شامل همه کسانی که ارز
گرفتند نبود و وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت
برخی اس��امی را منتش��ر نکرد .لیستی هم که
آقای جهرمی منتش��ر کرد لیست تخصیص ارز
بود نه تامین ارز .واردات فرآیند مش��خصی دارد
و ثبتسفارش ،تخصیص و تامین ارز از مراحل
واردات است.
■■ اسامی دریافتکنندگان ارز  ۴۲۰۰تومانی
منتشرمیشود

ویدربارهزمانانتشارلیستدریافتکنندگان
ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت :ما به عنوان بانک مرکزی
دغدغههایی داش��تیم و امروز در جلسهای که با
حضور آقای جهانگیری داشتیم مقرر شد بانک
مرکزی ظرف  2روز آینده لیست همه ارزبگیران
را منتشر کند.
■■وزارت صنعت :ما آمار دادیم تا بانک مرکزی
منتشرکند

در حالی بانک مرکزی قرار اس��ت اس��امی
دریافتکنندگان ارز را منتش��ر کن��د که وزیر
صنع��ت روز یکش��نبه گفت��ه بود م��ا از بانک
مرکزی خواس��تیم این لیس��ت را منتشر کند.
وزیر صنعت گفت :این وزارتخانه انتشار اسامی
دریافتکنن��دگان ارز  4200تومانی را از بانک

مرکزی خواستار شده است .محمد شریعتمداری
درباره انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز 4200
تومانی اظهار داش��ت :با ارسال نامهای به بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ایران اعالم کردهایم
با انتشار اسامی تمام افرادی که مراحل مختلف
را ط��ی میکنند و از تخصیص به تامین اعتبار
میرسند و ارز  4200تومانی دریافت میکنند،
موافق هس��تیم .وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت
گفت :باید اس��امی دریافتکنندگان ارز 4200
تومانی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به اطالع عموم برس��د .ش��ریعتمداری در
پایان با تاکید بر اینکه اسامی دریافتکنندگان
ارز  4200تومانی باید در اختیار گمرک نیز قرار
گیرد ،تصریح کرد :گمرک از این طریق میتواند
ظرف مدت معین در صورتی که کاالهای مورد
نیاز کشور از محل تخصیص ارز وارد نشده باشد
به تعزیرات حکومتی اعالم
جرم کند ،انتش��ار اس��امی
دریافتکنن��دگان ارز را از
بانک مرکزی خواس��تهایم و
امیدواریم اقدام��ات الزم را
انجام دهد.
■■شفافسازی؛ از ارز تا حقوقهای دریافتی

سال گذش��ته و در جریان بررسی برنامه ششم
توسعه ،نمایندگان مجلس ماده  ۲۹برنامه ششم
توس��عه را تصوی��ب کردند که ب��ه موجب این
ماده قانونی ،دولت مکلف اس��ت طی س��ال اول
اجرای قانون برنامه نس��بت به راهاندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا اق��دام کرده و امکان تجمیع
تم��ام پرداختها ب��ه مقامات ،روس��ا و مدیران
همه دستگاههای اجرایی ش��امل قوای سهگانه
جمهوری اس�لامی ایران را فراهم کند .متاسفانه
با گذش��ت موعد مقرر و بی��ش از  3ماه از پایان
مهلت ،دولت تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده
و معاون رئیسجمهور اخیرا اعالم کرده دسترسی
عمومی برای مشاهده دریافتی و حقوق مدیران
امکانپذیر نیس��ت و س��ایر قوا هم در این زمینه
همکاری نمیکنند .به گزارش مهر ،حس��ینعلی
حاجیدلیگانی ،نماین��ده مجلس در گفتوگو با
برنامه تلویزیونی «پای��ش» در این زمینه گفت:
دولت در این زمینه تعلل کرده اس��ت ،عدهای در
دولت نمیخواهند شفافسازی حقوق پرداختی
انجام ش��ود ،زیرا ممکن است دست خودشان رو
شود .در حال حاضر برخی افراد دچار زیادهخواهی
شدهاند و نمیخواهند حقوقشان افشا شود .عضو
ش��ورای مرکزی فراکس��یون نمایندگان والیی
تصریح کرد :این افراد سعی میکنند از اجرای این
قان��ون طفره روند ،در زمان اجرای این قانون هم
مخالفتهای زیادی از طرف برخی نمایندگان و
اعضای دولت انجام شد .ما اعتقاد داریم همه مردم
باید حقوقها را ببینند ،مردم کارفرما هس��تند و
دولت ،مجلس و قوه قضائیه پیمانکار و مردم باید
بدانند چه کس��ی به چه میزان حقوق میگیرد.
وی اظهار داشت :دولت از خودش شروع کند ،من
قول میدهم اگر کسی حقوقش را افشا نکرد ما در
مجلس پیگیری و برخورد کنیم .من به عنوان یک
نماینده و از طرف نمایندگانی که دغدغه افشای
حقوق و شفافس��ازی را دارند به رئیسجمهور،
رئیس مجل��س و قوه قضائیه هش��دار میدهم
اطالع��ات و حقوق مدیران زیرمجموعهش��ان را
منتش��ر کنند و اگر این کار را نکنند ،مجلس با
آنها برخورد میکند.

عضو هیأترئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس:

ارزش پول ملی با گرانی سکه و ارز 40درصد کاهش یافت
عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس میگوید برای جبران کاهش
ارزش پول ملی باید تیم اقتصادی دولت ترمیم
شود .محسن بیگلری در گفتوگو با خبرگزاری
خان��ه ملت ،ب��ا اش��اره به
اینکه ارزش پ��ول ملی 40
درصد کاهش یافته اس��ت،
اظه��ار داش��ت :ارزش پول
مل��ی رابطهای مس��تقیم با
ارزش ط�لا و دالر دارد،
ه��ر چه طال و دالر گران ش��ود ارزش پول ملی
کاهش مییابد .عضو هیاترئیس��ه کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجل��س ادامه داد:
افزایش قیمت دالر ،ارز ،سکه ،مسکن و خودرو
نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی است .نماینده
مردم سقز در مجلس دهم شورای اسالمی گفت:
در گذش��ته اگر فردی با پسانداز چندین ماهه
میتوانست بعد از چندماه خودرو تهیه کند امروز
بعد از چند سال پسانداز شاید بتواند خودرویی
آبرومند خریداری کند ،این نشان کاهش ارزش
پول ملی و قدرت خرید مردم اس��ت .وی تاکید
کرد :متاسفانه سیر صعودی قیمتها و در واقع

سیر نزولی ارزش پول ملی ادامه دارد و این اتفاق
بار روان��ی منفی برای مردم به دنب��ال دارد ،به
همین جهت رئیسجمهور برای جبران شرایط
نامناسب اقتصادی کشور باید در تیم اقتصادی
خود تغییرات��ی ایجاد کند.
بیگلری در ادامه گفت :اگر
دولت دس��ت به ترمیم تیم
اقتص��ادی خود نزند درواقع
در حق مردم ظلم میکند.
این نماینده مجلس با اشاره
به اینکه دولت مقصر اصلی نابسامانی اقتصادی
را خارجیها میداند ،اظهار داش��ت :این نظریه
را قبول ندارم ،اگر سهم خارجیها در نابسامانی
اقتصادی ایران  10درصد است ،اعتقاد دارم که
سهم مسؤوالن ایران در این موضوع  90درصد
اس��ت .عضو هیاترئیس��ه کمیس��یون برنامه،
بودجه و محاس��بات مجلس تاکید کرد :اعمال
تحریمهای جدید نی��ز تاثیری بر کاهش ارزش
پول ملی داش��ته اما تصمیمگیریهای ضعیف
مسؤوالن برای مقابله با تحریمها نقش بسزایی
در کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم
داشته است.

مسکن

اظهارات آخوندی در حوزه مسکن خارج از عرف است

■■دولت از تولید مسکن غافل نشود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :بازار

دالر آمریکا (رسمی)

4373

8

یورو

10608

212

پوند

11875

218

درهم امارات

2464

47

ین ژاپن

814

18

ریالعربستان

2411

41

یوآن چین

1331

20

لیرترکیه

2463

46

دینار کویت

30014

571

دینار عراق

7/5

0/2

دالر کانادا

6880

126

روبل روسیه

143

4

روپیه هند

131

2

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3130000

115000

طرح جدید

3365000

111500

نیم سکه

1620000

20000

ربع سکه

810000

10000

سکه

سکه گرمي

455000

3000

هر مثقال طال

1186000

25500

یک گرم طالی  18عیار

273810

5890

یک گرم طالی  24عیار

365070

7850

هر اونس طال

( 1228/98دالر)

-2/79

هر اونس نقره

( 15/48دالر)

-0/08

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/67

0/54

برنت درياي شمال

73/81

0/79

اوپک

70/91

-

نفت

بورس
بورس تهران

انتقاد نمایندگان مجلس از بیتوجهی وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن
رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس گفت:
صحب��ت آخوندی مبنی بر اینک��ه دولت هیچ
مس��ؤولیتی درباره ساخت مسکن ندارد ،کامال
خارج از عرف اس��ت .محمدرضا رضاییکوچی،
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه در قانون
برنامه ششم توسعه دولت باید ظرف مدت یک
سال ضمن تامین  200هزار واحد مسکونی در
روستاها و  150هزار واحد مسکونی در شهرها
ب��ه بازآفرینی ش��هری  270محله بپ��ردازد،
گفت :دول��ت درباره تأمین
مس��کن تا به ام��روز هیچ
اقدام��ی نکرده اس��ت .وی
ادام��ه داد :وظیفه مجلس،
تعیین تکلی��ف برنامههای
دولت اس��ت ،بنابراین باید
دول��ت با اقدام��ات خود به
حوزه تولید ،اش��تغال و ایجاد تعادل در بخش
مس��کن کمک کند .رئیس کمیسیون عمران
مجلس اظهار کرد :دولت باید برای تولید مسکن
سیاستگذاریهای الزم را اتخاذ کند و صحبت
آخوندی مبنی بر اینکه دولت هیچ مسؤولیتی
درباره ساخت مسکن ندارد ،کامال خارج از عرف
است .رضایی تصریح کرد :زمانی که دولت حرف
از اشتغال و کس��ب و کار میزند ،باید با تولید
مسکن و تعادل در عرضه و تقاضا این حرف را به
مرحله اجرایی برساند .وی تأکید کرد :هماکنون
میزان تولید مسکن کاهش یافته است و دولت
باید با سیاس��تگذاریهای درس��ت در مسیر
مس��کن و حمایت از انبوهسازان ،این کاهش را
جبران کند.

قیمت(تومان)

تغییر

نیازمند تولید انبوه مس��کن برای ایجاد تعادل
قیمتی اس��ت .حسن خس��تهبند در گفتوگو
ب��ا خانه ملت ،با اش��اره به اظهارات مس��ؤوالن
س��ازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر انتخاب
سامانه جامع امالک و مستغالت ،گفت :دولت
باید بداند شناسایی خانههای خالی از اهمیتی به
مراتب کمتر از ضرورت ساماندهی بازار مسکن
برخوردار است .وی با بیان اینکه تولید خانههایی
با زیربنایی کمتر از  100متر مربع باید در دستور
کار دولت قرار بگیرد ،گفت :بیتوجهی به تولید
مسکنکوچکمقیاسعامل
اصلی وضعی��ت فعلی بازار
اس��ت .وی با بی��ان اینکه
دول��ت باید ان��رژی خود را
ب��رای کاره��ای اولویتدار
هزین��ه کند ،گف��ت :تولید
مسکن در مقیاس کوچک
ضمن ایجاد اشتغال در کشور میتواند نقدینگی
را نیز ساماندهی کند .خستهبند با تاکید بر اینکه
با توجه به گرانیهای اخیری که در بازار مصالح
ساختمانی رخ داده دولت باید تسهیالت ویژهای
به تولیدکنندگان مسکن ارائه کند ،افزود :قیمت
زمین باید برای سازندگان مسکن کاهش یابد،
در غی��ر این صورت صرفه اقتصادی در این نوع
حرفهها وجود ندارد .وی با بیان اینکه بسیاری از
کشورهای پیشرفته با در اختیار قرار دادن زمین،
تولید مسکن را رونق دادهاند ،تصریح کرد :دولت
باید از این سیاست استفاده کرده و نیاز جامعه
به مسکن را که در سال حدود  800هزار واحد
است جبران کند .این نماینده مردم در مجلس
دهم ادامه داد :در شرایط فعلی دولت باید روی
تامین مسکن اقش��ار متوسط و ضعیف جامعه
تمرکز کرده و از بیراهه رفتن بپرهیزد.

شاخص بورس

تغییر(درصد)

مقدار
108658/9

-0/16

شاخص  30شركتبرتر

5193/4

0/19

شاخص  50شركتبرتر

4602/8

-0/05

شاخص بازار اول

78630/6

0/17

شاخص بازار دوم

223176/6

-0/70

شاخصصنعت

98248/3

-0/14

بيشترينافزايش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

پااليش نفت تبريز

8055

عبهشهر
توسع هصناي 

1485

7/92

ن قائن
ح .سيما 

5227

6/41

بيمهآسيا

1260

5

نفتسپاهان

13532

5

2673

4/99

ي فارابي
داروساز 
گروهصنعتيسپاهان
سيمانغرب
نقائن
سيما 

بيشترينكاهش

8/41

1653

4/75

3134

4/71

6231

4/63

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فرآوردههاينسوزآذر

137

-8/67

ح .الكتريك خودرو شرق

1241

-7/18

غربي
ح.پگاهآذربايجان 

1609

-5/24

ي الوند
كاش 

3518

-5

داروسازيزهراوي

8126

-4/99

كمكفنرايندامين

994

سايپاآذين

-4/97

1875

-4/97

4013

-4/93

907

-4/93

نيروكلر
فنرسازيزر

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25058

-

نیکی ژاپن

22397

-301

بورسشانگهای

286

3

بورساسترالیا

6320/1

-57/3

