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كالم نور
ای مردم! خدای شما یکی است ،پدر شما
یکی است ،همه شما از آدم و آدم از خاک
است .محترمترین شما نزد پروردگار
پرهیزکارترین شما است و عرب را به
عجم برتری و امتیازی نیست مگر به تقوا.
رسولاهلل

رشد بیش از حد قیمت مسکن
به ضرر بازار است

رئی��س اتحادیه مش��اوران
ام�لاک ب��ا تاکید ب��ر اینکه
اگر روند کاهش��ی ن��رخ ارز
ادام��ه یابد ،قیمت مس��کن
ثب��ات پیدا میکن��د ،گفت:
قطعا رش��د بیش از حد قیمت موجب کسادی
ی قلیخسروی در
بازار مسکن میشود .مصطف 
گفتوگو با فارس ،با تاکید بر اینکه اگر قیمت
مسکن افزایش یابد قدرت خرید متقاضیان نیز
کاهش مییابد ،اظهار داشت :متاسفانه هر زمانی
که کاالیی گران میش��ود مردم برای خرید آن
اقدام میکنند .وی در پاس��خ به این سوال که
اگ��ر روند نزولی نرخ ارز ادام��ه یابد ،آیا قیمت
مس��کن نیز کاهش مییابد ،گفت :نمیتوان با
قاطعیت درباره رش��د یا کاهش قیمت مسکن
اظهار نظر کرد .رئیس اتحادیه مشاوران امالک
گفت :بنده بارها اعالم کردهام مس��کن بهترین
گزینه برای سرمایهگذاری است و متقاضیانی که
نیازمند مسکن هستند ،برای خرید اقدام کنند.
وی در پاس��خ به اینکه عدهای عنوان میکنند
مس��کن دیگر کشش رشد قیمت ندارد ،گفت:
سال گذشته نیز برخی عنوان میکردند قیمت
مسکن افزایش نمییابد و کشش ندارد اما دیدیم
که قیمت مسکن افزایش یافت ،بنابراین وجود
نقدینگی سرگردان و ورود آن به هر بازاری آن
بازار را دستخوش تغییر قیمت میکند .خسروی
تأکید کرد :اگر روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد،
قیمت مسکن ثبات پیدا میکند اما درباره اینکه
ب��ا قاطعیت بگوییم قیمت مس��کن افزایش یا
کاهش خواهد یافت ،نمیتوان اظهارنظر کرد.

خبری از کاهش قیمت بلیت
هواپیمانیست

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت:
ب��ه دلیل اینکه تغیی��ری در نرخ ارز س��امانه
نیما ایجاد نش��ده ،در حال حاضر کاهشی در
قیمت بلیت هواپیما نخواهیم داشت .مقصود
اسعدیس��امانی در گفتوگ��و با می��زان ،در
پاسخ به این سوال که آیا با کاهش قیمت ارز
نرخ بلیت شرکتهای هواپیمایی تغییر کرده
اس��ت یا خیر؟ اظهار کرد :نرخ ارز شرکتهای
هواپیمایی بر اساس نرخ ارز سامانه نیما تنظیم
شده است و در حال حاضر کاهش نرخ ارزی در
سامانه نیما انجام نشده است که بگوییم قیمت
بلیت هواپیما باید کاهش پیدا کند .وی افزود:
از طرفی برخی شرکتها هنوز هم نتوانستهاند
ارز نیمایی دریافت کنند و ناچار برای هزینهها
باید از بازار آزاد ارز تامین کنند و بر این اساس
طبیعتا تغییری در نرخ توافق ش��ده رخ نداده
است .وی گفت :به دلیل اینکه در حال حاضر
تعداد مس��افر کاهش یافته است ،طبق روال
بلیت با نرخ کمت��ر از نرخهای توافقی در بازار
در حال فروش اس��ت .سامانی در پاسخ به این
سوال که آیا نرخ بلیت هواپیما کاهش خواهد
یافت ،خاطرنش��ان کرد :اگر ن��رخ ارز نیمایی
کاهش پیدا کند و شرکتها بتوانند ارز نیمایی
تهیه کنند ،این موضوع قابل بررسی است .وی
افزود :نرخها در حال حاضر بر اساس نرخهای
توافقی شهریورماه تعیین میشود و فعال همین
نرخ تداوم خواهد داشت.
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شاخص بازار سرمایه طی  2روز اخیر  8898واحد افت کرد

بورس همچنان در سرازیری!

گ�روه اقتصادی :ب��ازار س��رمایه در روز تصویب
کنوانس��یون  CFTدر مجل��س ،با اف��ت 7665
واحدی شاخصها ،به س��هامداران این بازار روی
خوش نش��ان نداد .خیلیها معتقد بودند ریزش
شدید شاخصها ،هیجانی بوده و بورس همچون
یکی دو ماه اخیر رشد و نمو خود را از سر میگیرد
اما دیروز نیز بازار سرمایه با افت شاخصها همراه
ش��د و ش��اخص بورس با افت  1232واحدی در
معامالت به کانال  ۱۷5هزار واحد رسید و نسبت
به روز ماقبل خود همچنان س��یر نزولی را تجربه
کرد .در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار سرمایه
تع��داد  3میلی��ارد و  254س��هم و حق تقدم به
ارزش یکهزار و  187میلیارد تومان در  168هزار
نوبت معامله ش��د و شاخص بورس با افت 1232
واح��دی در ارتفاع  175ه��زار و  185واحد قرار
گرفت .ش��اخص بورس در حالی سیر نزولی را در
پیش گرفته است که رئیس سازمان بورس اعالم
کرده است سهامداران هنگام کاهش قیمتها باید
از رفتارهای هیجانی بپرهیزند .ش��اپور محمدی
میگوید نوسان قیمت س��هام ذات بازار سرمایه
است.
■■چرا بورس ب�ه تصویب  CFTواکنش منفی
نشان داد؟

دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری اعالم
کرد وقتی سرمایهگذاران حقیقی متعددی به طور
مس��تقیم در بورس سرمایهگذاری میکنند ،این
سرمایهگذاران که معموال سطح تحلیل پایینتری
دارند باعث بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه
میشوند .علی اسالمیبیدگلی در گفتوگو با ایلنا
درباره علت واکنش منفی بازار سرمایه به تصویب
 CFTگف��ت :طی یکی دو روز گذش��ته ،بورس
به تصویب  CFTواکنش منفی نش��ان داد .این
واکنش بازار س��رمایه ناشی از این است که وقتی
سرمایهگذاران حقیقی متعددی به طور مستقیم
در بورس س��رمایهگذاری میکنن��د که معموال
سطح تحلیل پایینتری دارند باعث بروز رفتارهای
هیجانی در بازار سرمایه میشوند .وی با بیان اینکه
در گذش��ته این رفتارهای هیجانی قابل کنترل
بود ،چرا که میزان سرمایهگذاران حقوقی چندین
برابر س��رمایهگذاران حقیقی در بازار سرمایه بود،
ادام��ه داد :اما در حال حاض��ر با ورود منابع مالی
جدید در چند ماه گذشته توسط سرمایهگذاران
حقیق��ی ،تقریبا به لحاظ ق��درت تصمیمگیری
سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی با یکدیگر برابری
میکنن��د ،بنابراین فش��ار عرضهای که توس��ط
اشخاص حقیقی وارد شد در لحظه منجر به بروز
رفتار معکوس در بازار سرمایه شد .دبیرکل کانون
نهادهای سرمایهگذاری افزود :همزمان متاسفانه
برخی س��رمایهگذاران حقوقی ه��م بهرغم اینکه
یک بنگاه را اداره میکنند تصمیماتشان را مانند
س��رمایهگذاران حقیقی اخذ میکنند که منجر
به تش��دید این رفتار در بازار شد .اسالمی گفت:
امیدواریم در روزهای آینده بازار روند صعودی در
پیش بگیرد اما باید  2نکته در نظر گرفته ش��ود؛

اول اینک��ه بخش عمدهای از رش��د انتظاری بازار
که ناشی از تغییر نرخ ارز بوده در ماههای گذشته
رخ داد و دوم اینکه افزایش قیمت ارز الزاما منجر
به افزایش درآمد همه بنگاههای پذیرفته شده در
بورس نخواهد شد.

■■ بازار سهام ش�اهد اصالح طبیعی قیمتها
است

یک کارش��ناس بازار س��رمایه عنوان کرد در
ح��ال حاضر بازار س��هام ش��اهد اصالح طبیعی
قیمتهاست .علی تیموریشندی در گفتوگو با
فارس ،پیرامون دلیل ت��داوم ریزش صف فروش
و قیمت س��هام در بازار و ش��ائبه دس��ت داشتن
صندوقه��ای درآمد ثابت در س��قوط نماگرهای
ی صندوقهای
بورسی عنوان کرد :کل حجم دارای 
سرمایهگذاری درآمد ثابت در بازار سرمایه در حالی
به حدود  120هزار میلیارد تومان کاهش یافته که
اگر با فرض رعایت سقف  5درصدی خرید سهام،
مجموع سبد داراییهای این صندوقها معادل با 6
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ود ،این رقم
باید ظرف  3روز در بازار عرضه و هضم میشد .وی
افزود :این در حالی است که در بازار سهام کنونی
روزانه بیش از  2هزار میلیارد تومان سهام از سوی
سرمایهگذاران خریداری میشود که ارزش سهام
موجود در سبد داراییهای صندوقهای با درآمد
ثابت ،عدد موثری برای بازار تلقی نمیش��ود .این
کارش��ناس بازار سرمایه عنوان کرد :واقعیت بازار
سهام کنونی حاکی از تاثیر شایعاتی از بابت الیحه
 FATFو نگرانیهای ناش��ی از آن بوده که حتی
با وجود تصویب بخشی از آن از سوی مجلس اما
همچنان بازار سهام شاهد افت قیمتها بود .وی
ادامه داد :دلیل اصلی ریزش قیمت سهام در بازار
عمدتا ناشی از ورود صاحبان پول و نقدینگیهای
جدیدی بوده که براساس دیدگاه سرمایهگذاری
بلندمدت وارد بازار سهام نشدهاند .وی با اشاره به
اینکه از خردادماه امس��ال هر سهامداری که وارد
بازار شده ،از حدود  80درصد سود برخوردار شده،
عنوان کرد :رخدادها و نوسانهای شدید قیمتی
در بازار ارز و همچنین عقبگردهای پیدرپی از نرخ
 19هزار تومان تا  12هزار تومان برای هر اسکناس
دالر باعث ش��ده س��هامداران تازهوارد در بورس
ته��ران دچار هیجان و وحش��تزدگی دوچندان
ش��وند .بر همین اس��اس این تصور در بازار پدید
آمده که ریزش قیمت ارز میتواند به افت شدید
قیمت سهام و بر باد رفتن بازدهیهای کسب شده
بینجامد .تیموریش��ندی در برابر پرسش فارس
مبنی بر اینکه رشد دستهجمعی یا افت یکپارچه
قیمت سهام در بازار تا چه حد از فرآیند مهندسی
ش��ده یا عمدی تبعیت میکند ،پاسخ داد :روند
بازار سهام هم اکنون طبیعی بوده و این در حالی
اس��ت که وقتی انتظارات سرمایهگذاران مبنی بر
رشد بازار سهام و خرید سهام و سایر داراییهای
مالی با هر وضعیت خوب و بدی اس��ت ،میتوان
انتظار داش��ت در فرآیند اصالح نیز مجموع بازار
سرمایه با افت قیمتها مواجه باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد

توقف تولید برخی خودروهای داخلی از دی97
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید:
هماکنون استاندارد مبارزه با فساد و رشوهخواری
تدوین شده است در حالی که کسی فکر نمیکند
استانداردی در این موضوع وجود داشته باشد .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،نی��ره پیروزبخ��ت
درجمع خبرن��گاران اظهار
کرد :بحث استاندارد در دنیا
به سمت و سویی میرود که
همانند سابق تنها در حوزه
کاال و خدمات نیس��ت ،بلکه در تمام س��طوح و
عرصههای زندگی استاندارد جاری میشود .وی
افزود :بعد از ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
از س��وی مقام معظم رهبری باید استاندارد در
تمام تولیدات داخل اجرا ش��ود ،چرا که زیبنده
جمهوری اسالمی ایران نیست که تنها معدودی
از کاالها در زمره استاندارد قرار گیرد ،همه كاالها
و محصوالت بايد زير پوش��ش استاندارد برود و
همين برنامه در دستور كار قرار دارد .پیروزبخت با
اشاره به اینکه بسیاری از استانداردهای مسؤولیت
اجتماعی به منشور حقوق شهروندی بازمیگردد،
گف��ت :هماکنون اس��تاندارد مبارزه با فس��اد و
رشوهخواری تدوین شده است در حالی که کسی
فکر نمیکند اس��تانداردی در این موضوع وجود

داشته باشد .وی با اشاره به مباحث مطرح شده
در کارگروههای مختلف بیان کرد :نقش استاندارد
در مس��ائل زیس��تمحیطی بویژه تغییر اقلیم،
استاندارد نوآوری و فناوری ،استاندارد شرکتهای
دانشبنی��ان ،اس��تاندارد
تحصیالت عالی و همچنین
بحث بحران آب آشامیدنی
سالم در بسیاری از کشورها
در کارگروهه��ای مختل��ف
مطرح ش��ده اس��ت .رئیس
سازمان استاندارد تأکید کرد :بر اساس زمانبندی
انجام ش��ده خودروسازان موظفند برنامه خود را
ب��راى ارتقای اس��تاندارد خودروها اعالم کنند و
طبق قانون 85گانه استاندارد اجباری خودروها
که قرار اس��ت از دیماه س��ال جاری اجرا شود،
یک سری از خودروها باید از لحاظ استاندارد ارتقا
یابند یا تولیدشان متوقف شود.
رئیس س��ازمان اس��تاندارد گفت :از ابتدای
دیماه برنامههای خودروس��ازان برای گذراندن
اس��تانداردهای ۸۵گانه بررس��ی میشود و هر
زمان به این نتیجه برس��یم ک��ه نمیتوانند این
اس��تانداردها را پاس کنند جل��وی تولید آنها را
میگیری��م و خودروهای پیشفروش ش��ده نیز
شامل این طرح میشوند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

14500

1700

یورو

16600

800

پوند

17900

-200

درهم امارات

3695

195

ین ژاپن

11984

1700

ریالعربستان

3622

-220

یوآن چین

1960

-100

لیرترکیه

2210

-40

دینار کویت

44855

-3000

دینار عراق

11/1

1

دالر کانادا

10439

1000

روبل روسیه

202

15

روپیه هند

183

-7

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3760000

10000

طرح جدید

4060000

270000

نیم سکه

1903000

-

ربع سکه

952000

-

سکه

سکه گرمي

643000

-

هر مثقال طال

1719000

82000

یک گرم طالی  18عیار

396860

18240

یک گرم طالی  24عیار

528200

24320

هر اونس طال

(1193/86دالر)

-8/93

هر اونس نقره

(14/49دالر)

-0/20

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

73/41

-0/88

نفت
برنت درياي شمال

82/89

-1/14

اوپک

84/09

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران

175185/5

-0/70

شاخص  30شركتبرتر

8597/9

0/42

شاخص  50شركتبرتر

7550/5

-0/38

شاخص بورس

مجلس

رئیس کمیته پولی ،مالی و بانکی مجلس شورای اسالمی:

ساختار بانک مرکزی تغییر میکند

رئیس کمیته پولی ،مالی و بانکی کمیسیون
اقتص��ادی مجلس با اش��اره به اص�لاح قانون
نظ��ام بانکی گفت :با این قانون س��اختار بانک
مرک��زی تغییر میکند و بان��ک مرکزی کامال
متحول میشود .به گزارش مهر ،محمدحسین
حس��ینزادهبحرینی با حض��ور در برنامه تیتر
امشب شبکه خبر سیما گفت :از نخستین روزی
که طرح قانون بانکداری اس�لامی بدون ربا در
مجلس نهم اعالم وصول شد تا امروز که طرحی
جامع در کمیس��یون اقتص��ادی داریم ،بخش
عم��دهای از آن تصوی��ب
شده اس��ت .وی افزود :این
طرح ،طرحی جامع اس��ت
که قانون عملیات��ی بدون
رب��ا و قانون پول��ی -بانکی
را زیر نظ��ر دارد .این قانون
همچنین س��اختار بانک مرک��زی را نیز تغییر
میده��د و بانک مرکزی با مصوبه کمیس��یون
اقتص��ادی کامال متح��ول میش��ود .در بانک
مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام
شده است .از زمان دکتر قاسمی که در دهه ۶۰
رئیس بانک مرکزی بود قانون اصالح نظام بانکی
شروع ش��د .در زمان آقای سیف ،رئیس سابق
بانک مرکزی  2پیشنویس برای بانک مرکزی و
بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این
پیشنویسها به نتیجه رسید 2 .پیشنویس به
دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب
در دولت داشت که وزیر وقت اقتصاد نپذیرفت
و مجددا  2پیشنویس به وزارت اقتصاد ارسال
شد و مدتها وقت صرف شد تا در صحن دولت
دوباره الیحه کنار گذاش��ته ش��د و فقط برخی

احکام و موارد تصویب ش��د که از نظر مجلس
پذیرفته نیس��ت .وی گفت :در کشور ما وزارت
اقتصاد اداره مالیات ،خزانه و گمرک را به عهده
دارد و مدیری��ت بانک به عه��ده وزارت اقتصاد
نیس��ت .اگر مجلس نیز بر اصالح ساختار نظام
بانکی نظارت نداشته باشد ،ذینفعان همچنان
نگران خواهند بود .وظیفه بانک مرکزی پایش
مق��ررات نظام بانکی اس��ت و به دلی��ل انجام
ن��دادن وظایف اس��ت که مجل��س ورود کرده
اس��ت .بحرینی افزود :در تکوین طرحی که در
کمیس��یون اقتصادی است
دهها نفر از افراد متخصص
بانک��ی ،فقه��ی و حقوقی
در اص�لاح نظام بانکی نظر
میدهن��د و این ی��ک کار
تکبعدی نیست بلکه همه
م��وارد در قانون دیده ش��ده اس��ت .وی افزود:
مجل��س یا باید کامال منفع��ل و فقط نظارهگر
باش��د یا طبق قانون اساس��ی طرح ارائه دهد.
متخصصان باتجربه بانک مرکزی در این طرح
دخیل بودهاند .حس��ین عیوضلو ،مدیر ابرپروژه
اص�لاح نظام بانکی ،دیگر میهم��ان برنامه نیز
گفت :وزارت اقتصاد  ۸ابرپروژه را دنبال میکرد
که یکی از آن ابرپروژهها اصالح نظام بانکی است
و پیرو آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی
بانکها وآیتی مطرح و تصویب ش��ود .وی در
ادامه افزود :تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل
و روند مشخص نباش��د و به جمعبندی کامل
و جامع نرس��یم ،به پیشرفت و نتیجه نخواهیم
رس��ید .وی افزود :شورای فقهی باید نگاه کالن
داشته باشد و نباید نگاهش صرفا فقهی باشد.

شاخص بازار اول

132298/0

0/11

شاخص بازار دوم

333350/2

-2/20

شاخصصنعت

158648/1

-0/45

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي رازك
ح .داروي 

11850

حملونقلبينالملليخليجفارس

9295

7/31

پرداختالكترونيكسامانكيش

12582

5

مهرام

توليدي

43298

5

سالمين

5605

4/98

لخوردگيتكينكو
كنتر 
ت پارس
نف 
فوالد خراسان
ن و فلزات
توسع ه معاد 

بيشترينكاهش

7/73

14886

4/71

14417

4/49

9381

4/36

5065

4/2

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .لعابيران

1771

ح .سرمايهگذارينيرو

367

-9/83

تكنوتار

3555

-9/73

ح .حفاري شمال

2026

-9/71

يالبرز
سرمايهگذار 

2096

-9/58

يآبادان
پتروشيم 

5153

-9/56

3299

-8/28

ع آذرآب
صناي 
ح .سرمايهگذاري نوركوثر ايرانيان
د
سختآژن 

تاالربینالملل

-9/96

475

-8/12

2864

-7/79

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

26447

-

نیکی ژاپن

23822

-

بورسشانگهای

2717

-105

بورساسترالیا

6218/6

-82/5

