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مدتی اس��ت که ش��رکتهای تبلیغاتی در
سیمای جمهوری اسالمی ایران مثل رسانههای
غربی از جذابیت زنان در تبلیغات سوءاستفاده
میکنند و نظارت��ی در اینباره صورت نگرفته
است .به چه قیمتی راه غرب را پیش گرفتهاند.
مسؤوالن چه میکنند؟
0912****216

بس��یار کار خوبی اس��ت که دول��ت درآمد
خود را از تکمحصولی خارج کند لکن بس��تر
تولید در جامعه بس��یار نامس��اعد است .اگر با
فش��ار غیرمعقول بر افزای��ش مالیاتها اصرار
ش��ود فرار س��رمایه را به دنبال خواهد داشت
و س��رمایهگذاری خارجی نیز صورت نخواهد
گرفت .باید بس��تر و تس��هیالت مناسب برای
تولید ایجاد شود تا تداوم تولید و افزایش تعداد
کارگاههای تولیدی را شاهد باشیم.
حسینشریفیان

ن��گاه دولتم��ردان باید بیش��تر متوجه ارائه
تسهیالت برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد
اشتغالپایدار در سطح کالن جامعه باشد ولی
آنطور که مش��اهده میشود بیشتر روبنایی و
مسکنگونه عمل میشود.
یک شهروند

از دس��تگاه قضایی درخواس��ت داریم بر
زندانه��ا و ورود هر گونه وس��ایل غیرمجاز
ب��ه داخ��ل آن جهت ارتب��اط با بی��رون یا
رش��وهدهی یا اس��تعمال موادمخدر بشدت
برخورد شود.
صبوری از تهران

همه مس��ؤوالن بر مضرات س��یگار و قلیان
اس��تحضار دارند اما نمیدانم چطور اس��ت که
آزادان��ه س��یگار در همه مراکز در دس��ترس
همه س��نین حتی زیر  18سال است؟ چطور
در هم��ه کوچهها با وج��ود ممنوعیت عرضه
قلیان در مراکز عمومی یک قهوهخانه س��ر در
آورده و پاتوق جوانان ش��ده است؟ تا زمانی که
دروازه ورود به اعتیاد وجود دارد چطور عزیزان
س��تاد مبارزه با موادمخدر میخواهند از ورود
موادمخدر و کم شدن معتادان سخن به میان
آورند؟ایکاش کار عملی صورت میگرفت.
نظامدوست

از مطبوع��ات تقاضا داریم پیگیری فرمایند.
قرار ب��ود به ایثارگ��ران بابت حضورش��ان در
جبهههای جن��گ تحمیلی حق��وق و پاداش
بدهند ولی خبری نشد.
0912****211

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور
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ارز

آغ�از انتش�ار روزنامه «نس�يم ش�مال» به
مديريت «سيداشرفالدين حسيني» در رشت
 1286شانتق�ال «محمدعلي ميرزا» پادش�اه مخلوع
قاجار به روسيه  1288 -ش
درگذش�ت عال�م مجاه�د مب�ارز آي�تاهلل
«سيدمحمود طالقاني» اولين امامجمعه تهران
  1358شاعالم شهادت خبرنگار و ديپلماتهاي ايراني در
مزارشريف پس از گذشت يكماه  1377 -ش
آغ�از دور ه جديد جنگهاي ايران و عثماني
در زمان سلطنت «محمدشاه قاجار»  1258 -ق
آغاز نبرد «مازوري» ميان آلمان و روسيه در
جريان جنگ اول جهاني 1914 -م
برپايي اولين كنفرانس كشورهاي صادركننده
نفت( اوپك) در بغداد 1960 -م
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مسکن

گزارش

بازار سرمایه قرمزپوش شد

افت  ۱۰۴۳واحدی شاخص بورس
گروه اقتصادی :در نتیجه دادوستدهای بازار سرمایه،
ش��اخص بورس دیروز  1043واحد ریزش کرد و به
کانال  63هزار و  467واحدی رس��ید .بازار س��هام
آخرین روز کاری خود در هفته س��وم ش��هریورماه
را در حال��ی به پای��ان برد که
با بازگش��ایی دس��تهجمعی
اغل��ب نماده��ای معامالتی
متوق��ف در این بازار ش��اهد
تکاپوی برخ��ی معاملهگران
ب��رای نق��د ک��ردن داراییها
در ای��ن نماده��ا ب��ود .ش��اخص قیم��ت وزن��ی
نی��ز در پای��ان معام�لات دی��روز بازار ب��ا کاهش
 412واح��دی به عدد  25هزار و  89واحد رس��ید.
همچنین ش��اخص سهام آزاد ش��ناور نیز با 1606
واحد کاهش عدد  71ه��زار و  441واحد را تجربه
کرد .ش��اخص بازار اول اما با هزار و  117واحد افت
به  44هزار و  638واحد رس��ید و شاخص بازار دوم
ب��ا افت  154واحدی عدد  137هزار و  606واحد را
برای خود ثبت کرد .شاخص کل فرابورس (آیفکس)
نی��ز در پایان معامالت دیروز بازار با افت  3واحدی،
ع��دد  722واحد را به نمایش گذاش��ت .ارزش کل
معام�لات دی��روز بورس ته��ران به بی��ش از 116
میلیارد تومان بالغ ش��د که ناشی از دستبهدست
شدن  622میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله
ط��ی  35هزار و  881نوبت خریدوف��روش بود .در
معامالت دیروز نماد معامالتی  3ش��رکت پاالیش
نف��ت بندرعباس ب��ا  282واحد ،ف��والد مبارکه با
 241واحد و فوالد خوزس��تان با  138واحد کاهش
باالترین تأثیر منفی را در برآورد شاخص کل بورس
به دوش کش��یدند .در عین ح��ال نماد معامالتی
 3ش��رکت بان��ک صادرات ب��ا  6واح��د ،ارتباطات
س��یار ایران ب��ا  5واحد و پاالی��ش نفت اصفهان با
 4واحد تأثیر مثبت ،باالترین نمادهای اثرگذار مثبت
بر محاسبه این نماگر بازار سهام بودند .براساس این
گزارش دیروز نماد معامالتی شرکتهای مخابرات
ای��ران ،پاالیش نفت بندرعباس ،گس��ترش نفت و
گاز پارسیان ،بانک پاسارگاد ،سرمایهگذاری توسعه
معادن و فل��زات ،ذوبآهن اصفهان ،فوالد مبارکه،
فوالد خوزستان ،معدنی و صنعتی چادرملو ،معدنی
و صنعتی گلگهر ،سختآژند ،صنعتی و کشاورزی
ش��یرین خراس��ان و بیمه آرمان از سوی ناظر بازار
س��هام بازگش��ایی و در عین حال نماد معامالتی
ش��رکتهای قاس��م ایران ،بیمه س��ینا ،حق تقدم
خرید سهام شرکت صنایع ریختهگری ایران و حق
تقدم خرید سهام شرکت فوالد افزاسپاهان متوقف
ش��د .بهگزارش فارس ،بازار سهام ،دیروز بازگشایی
دس��تهجمعی نمادهای معامالتی پیش��رو و مورد
اقب��ال بازار که اغلب در بازار اول بورس قرار دارند را
نظارهگر بود .اقدام متولی بازار سهام برای بازگشایی
یکجای نمادهای معامالتی متوقف ،اگرچه به تقالی
برخ��ی معاملهگران ب��رای نقد ک��ردن داراییهای
متوقفش��ده خود در آخرین روزهای ش��هریورماه
انجامید ،اما به شکلگیری صفهای فروش چندانی
در بازار منتهی نش��د؛ هرچن��د در نماد معامالتی
پاالی��ش بندرعب��اس ش��کلگیری ص��ف فروش
 8میلیون سهمی ،به روز معامالتی بعد موکول شد.
ب��ه گزارش فارس ،آنچه در بازار س��هام بهخوبی به
چشم میآید ،امکان نقدشوندگی سهام و داراییهای
مالی برای همه فعاالن ب��ازار و در عین حال تعداد
انگشتشمار فروش��ندگان در نمادهای معامالتی
مختلف اس��ت .براس��اس این گ��زارش عمده افت
شاخص دیروز ناش��ی از فروش سهام در نمادهای

معامالتی ش��رکتهای بزرگ حاضر در ب��ازار اول
بورس بود که به نظر میرس��د طی روزهای آینده
با پایان دوره تسویه اعتباری شرکتهای کارگزاری
و کن��ار رفتن فضای عرض��ه در این نمادها ،روندی
متع��ادل را از اواس��ط هفته
آینده در این بازار شاهد باشیم.
دی��روز همچن��ان معامالت
کدبهک��د در برخی نمادهای
معامالت��ی ادام��ه یاف��ت .در
عین حال بازار س��هام دیروز
درحالی ب��ا معامله  850میلی��ون برگه حق تقدم
خرید سهام ش��رکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی
ب��ه ارزش  98میلیارد و  500میلیون تومان روبهرو
ب��ود که این مؤسس��ه مالی و اعتب��اری از مجموع
 3میلی��ارد برگه حق تقدم قابل پذیرهنویس��ی در
فرابورس تاکنون بی��ش از  61درصد از این اوراق را
پذیرهنویسی کرده است .بازار سهام دیروز همچنان
ب��ازاری کمرون��ق و کمحج��م بود که بازگش��ایی
دستهجمعی نمادهای معامالتی شرکتهای پیشرو
و پراقبال بازار از اصلیترین رویدادهای آن بود .بازاری
که معاملهگران نوس��انگیر حاضر در ب��ازار دوم را از
گزند افت شاخص مصون نگه داشت .به نظر میرسد
طی روزهای آینده با تقویت خبرهای حوزه سیاسی،
بویژه انتشار خبرهای امیدوارکننده از توافق «برجام»
هستهای از سوی طرفهای خارجی روند معامالت
بورس با افزایش انگیزه خرید از سوی معاملهگران در
روندی متعادل ،اما امیدوارکننده قرار گیرد.
■■تاالر خلوت حافظ و سهامداران بیرمق

ب��ورس ته��ران در آخری��ن روز معامالتی این
هفته ش��اهد بازگشایی  ۱۱نماد معامالتی متوقف
در تابل��وی معامالت بود .معاملهگران بورس تهران
چش��مانتظار کاهش نرخ سود بانکی و رونق کسب
و کار و خبرهای خوب سیاس��ت خارجی هستند.
مشاهدات عینی نشان میدهد ،تاالر حافظ بورس
ته��ران ای��ن روزها اگرچ��ه با خلوت ش��دن تاالر
شیش��های از س��هامداران وفادار و با تجربه مواجه
شده ،اما انتظار برای انتشار خبرهای مثبت در حوزه
سیاست خارجی باعث شده تا همچنان اغلب نگاهها
به تابلوی معامالت بورس تهران دوخته شود .رفت و
آمد خبرنگاران این روزها در تاالر شیشهای ،اگرچه
ی روبهرو اس��ت ،اما نشستن پای
کمی با دش��وار 
صحبت برخی سهامداران حاضر در این تاالر نشان
میده��د که همچنان امیدواری ب��ه دورنمای بازار
برای اغلب سهامداران وجود دارد .معاملهگران بورس
تهران معتقدند با اجرایی شدن مفاد توافق هستهای
در ماهه��ای آینده و در عین ح��ال بهبود مراودات
بینالمللی بین کش��ور و دنیا میتوان به بازگشت
رونق به بازار س��هام امیدوار بود .اغلب دیدگاهها در
تاالر شیشهای حاکی از پدید آمدن بهترین فرصت
برای ورود به بازار س��هام و خرید داراییهای مالی
بش��دت ارزان در این بازار اس��ت .بازاری که از نظر
برخی سرمایهگذاران روی مدار منطق و مبتنی بر
ت اقتصادی کشور حرکت میکند .در همین
واقعی 
راستا متولیان بازار سهام با بازگشایی دستهجمعی
ف مانده بورس تهران
اغلب نمادهای معامالتی متوق 
تالش میکنن��د با افزایش نقدش��وندگی در بازار،
فرآیند معامالت س��هامداران ب��ازار را فراهم کنند.
همچنین رفتار اغلب معاملهگران در شرایط فعلی
از احساس و هیجان به سمت منطق و تحلیل سوق
یافته و معاملهگران ب��ورس تهران تالش میکنند
با بررس��ی شرایط کالن سیاسی و اقتصادی کشور
سهام ارزنده خود را نگهداری یا خریداری کنند.

قائممقام وزیر راهوشهرسازی خبر داد

فروش اقساطی 45درصد از واحدهای مسکن مهر
قائممقام وزیر راهوشهرس��ازی در مسکنمهر
گف��ت :پرون��ده مس��کنمهر ت��ا پای��ان س��ال
 95بس��ته میش��ود و از  2میلی��ون و
 300هزار واحد مس��کنمهر  45درصد از آنها در
دولت یازدهم فروش اقس��اطی شده است .اصغر
احمدیمهرآب��ادی در آیین افتتاح  50هزار واحد
مسکونی مهر اس��تان تهران تصریح کرد :تا امروز
تحویل  4میلیون و  400هزار واحد مسکن را که
در دست ساخت بوده عملیاتی کردهایم .قائممقام
وزیر راهوشهرس��ازی در مسکنمهر اظهار داشت:
از  2میلیون و  300هزار واحد مس��کنمهر که از
ابتدای شروع مس��کنمهر احداث شده است یک
میلیون و  820هزار واحد را به اتمام رساندهایم .وی
یادآور ش��د 45 :درصد فروش اقساطی واحدهای
مسکنمهر در دولت رخ داده است و در حال حاضر
اگر تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی انجام شود
آم��اده افتتاح  300هزار واحد مس��کنمهر دیگر
هس��تیم و تا پایان امس��ال
 400هزار واح��د را به اتمام
میرسانیم .مهرآبادی توضیح
داد :دولتهای هفتم و هشتم
س��اخت  104ه��زار واح��د
اس��تیجاری را ش��روع کرده
بودند که به دلیل همکاری نداشتن سیستمهای
بانکی س��اخت ای��ن واحدها  12س��ال به طول
انجامیده اس��ت .قائممقام وزیر راهوشهرسازی در
مسکنمهر تصریح کرد :در شهرهای زیر  25هزار
نفر پرونده مسکنمهر تا سال آینده بسته میشود.
مهرآبادی با اشاره به اینکه به دستور جهانگیری،
مع��اون اول رئیسجمهور برنامهه��ای جدی در
دست دولت اس��ت که هر چه سریعتر واحدهای
مس��کنمهر به اتمام برس��د ،یادآور شد 21 :باب

مسجد از محل تأمین خدمات مالی دولت در دست
ساخت است که بزودی آنها نیز به اتمام میرسد.

■■واگذاری  ۲۰۰هزار مسکن مهر

مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران با بیان
اینکه از  ۳۳۰هزار واحد مسکونی مهر که سهمیه
استان بوده تاکنون  ۲۰۰هزار مسکنمهر افتتاح
شده اس��ت ،گفت :طرحهای جدید دولت برای
تأمین و تولید مسکن با اتمام پروژه مسکنمهر
آغاز و دنبال میش��ود .فریبرز واحدی در آیین
افتتاح  50هزار واحد مسکونی مهر استان تهران
در ش��هریار گفت :در هدفگذاری مسکنمهر در
اس��تان تهران ،س��همیهای که به این استان در
قالب مس��کنمهر تعلق گرفت  330هزار واحد
مس��کونی بود و تا امروز بالغ بر  200هزار واحد
مس��کونی در کل اس��تان تهران تحویل ش��ده
اس��ت .به گفته وی ،از این س��همیه مورد اشاره
 106هزار واحد مس��کونی مربوط به شهرهای
باالی  25ه��زار نفر تکلیف
اداره کل راهوشهرس��ازی
بود که امیدواری��م تا پایان
خردادماه س��ال آینده تمام
واحدهای مورد تکلیف اداره
کل شهرسازی استان تهران
در ش��هرهای باالی  25هزار نفر به پایان برسد.
واحدی با اش��اره به اینکه در پایان سال گذشته
 35هزار مسکنمهر بدون حضور مقامات مسؤول
به اتمام رسیده بود ،گفت :بسیاری از سایتهای
باقیمانده مس��کنمهر منتظ��ر تأمین خدمات
زیربنای��ی و روبنایی هس��تند ،بنابراین اگر این
خدمات بموقع تأمین ش��ود در سال  95پرونده
مسکنمهر استان تهران جز شهر جدید پردیس
به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3385

2

یورو

3865

5

پوند

5280

10

درهم امارات

940

-2

یکصد ین ژاپن

2900

-

ریالعربستان

913

-

یوآن چین

545

-

لیرترکیه

1170

5

دینار کویت

11300

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2630

10

روبل روسیه

56

-

روپیه هند

54

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

915000

-3000

طرح جدید

915500

-4000

نیم سکه

471000

1000

ربع سکه

261000

1000

سکه

سکه گرمي

171000

-

هر مثقال طال

405900

-2400

یک گرم طالی  18عیار

93614

-554

یک گرم طالی  24عیار

124788

-738

هر اونس طال

( 1118/9دالر)

-4/2

هر اونس نقره

(14/83دالر)

-0/07

قیمت (دالر)

تغییر

45/43

-0/24

49

-0/33

47/37

-

نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

63467/7

-1/62

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

2754/4

-3/43

آزاد شناور

2594/1

-1/97

شاخص بازار اول

44638/3

-2/44

شاخص بازار دوم

137606/6

-0/11

شاخصصنعت

52043/4

-1/7

بيشترينافزايش

نرخ

بانک مرکزی گزارش داد

گرانی  ۴۱قلم کاالی اساسی در  ۳۶۰روز گذشته
بانک مرک��زی جزئیات تغیی��رات قیمت ۴۱
قلم مواد غذایی را اعالم کرد که براس��اس آن ،نرخ
لبنیات ،برنج ،حبوب ،سبزیهای تازه ،گوشت قرمز،
قند و شکر و روغن نباتی در یکسال اخیر افزایش
یافته است .به گزارش تسنیم ،بانک مرکزی گزارش
متوسط قیمت خردهفروشی برخی مواد خوراکی
در تهران در هفته منتهی به  94/6/13را منتش��ر
کرد .در این گزارش قیمت  ۴۱ماده غذایی در قالب
 ۱۱گروه مواد خوراکی اعالم ش��ده است .براساس
این گزارش قیمت یک گ��روه مواد غذایی حبوب
نسبت به هفته مش��ابه ماه قبل افزایش ،قیمت 3
گروه کاهش و نرخ  ۷گروه دیگر ثابت مانده است.
در هفته م��ورد گزارش ،در گ��روه لبنیات قیمت
تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.
بهای تخممرغ بدون تغییر بود و ش��انهای 74000
تا  95000ری��ال فروش میرفت .در این هفته در
گروه برنج ،قیمت تمام اق�لام این گروه ثابت بود.
در گ��روه حبوب ،بهای عدس مع��ادل  0/1درصد
افزای��ش ولی بهای لپه و نخ��ود  0/5درصد و لوبیا
چیتی  0/7درصد افزایش داش��ت ولی بهای سایر
اقالم این گروه بدون تغییر بود .همچنین در هفته
مورد بررس��ی ،در میادین زیر نظر شهرداری اقالم
میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی

در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند ،به
نرخ مصوب س��ازمان میادین میوه و ترهبار عرضه
میشد .میوهفروشیهای سطح شهر اقالم میوه و
سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای
ت��ازه قیمت طالبی مع��ادل  5/0درصد و موز 3/4
درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین
 0/1درص��د تا  9/1درصد کاه��ش یافت .در گروه
سبزیهای تازه قیمت سبزیهای برگی ثابت بود.
بهای بادنجان معادل  1/3درصد و سیبزمینی 0/1
درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین
 0/7درصد تا  10/8درصد کاهش داش��ت .در این
گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و
گوساله بدون تغییر بود .قیمت گوشت مرغ معادل
 3/6درص��د کاهش یافت .در این هفته بهای قند،
ش��کر ،چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.
همچنین قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به
سیزدهم شهریورماه جاری نسبت به هفته مشابه
سال قبل 5/3درصد ،برنج  9/0درصد ،حبوب 20/1
درصد ،س��بزیهای تازه  3/2درصد ،گوشت قرمز
 7/2درصد ،قند و ش��کر  5/0درصد و روغن نباتی
 0/8درص��د افزایش و نرخ گ��روه تخممرغ 12/4
درصد ،میوههای تازه  1/1درصد ،گوشت مرغ 0/3
درصد و چای  1/0درصد کاهش داشته است.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن خراسان
قند شيري 

5397

45/59

يبروجرد
نساج 

3578

10/02

يسينا
صنايعشيمياي 

5369

4/99

سيمانغرب

3479

4/38

صنايعريختهگريايران

1404

4

آلومراد

2377

3/98

7381

3/81

س خزر
پار 
قندنيشابور
شكر شاهرود

بيشترينكاهش

1310

3/8

1227

3/63

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

فوالد خوزستان

2680

پااليش نفت بندرعباس

4162

فوالد مباركه اصفهان

1187

-14/91

حفاري شمال

2863

-12/04

ت پارس
نف 

8367

-10/1

ح  .صنايعريختهگريايران

196

-9/26

1387

-7/84

7864

-6/29

2752

-6/27

بانكپاسارگاد
ح  .قند نقشجهان
گسترش نفت و گاز پارسيان

تاالربینالملل

-21/84
-17/52

شاخص کل

تغییر

16493

31

بورس لندن

3443/51

57/02

بورساسترالیا

5236/9

103/4

نیکی ژاپن

18771

1344

بورس داوجونز

