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ریزش 4284 واحدى بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
ديــروز دوشــنبه، ٤٢٨٤ واحــد ريزش داشــته و به رقم 
٣٠٤ هزار و ٦٧٦ واحد رسيد. شاخص کل با معيار هم وزن 
٧٨٨ واحد افت کرده و به رقم ٨٥ هزار و ٣١٦ واحد رســيد. 
معامله گران بورس بيش از ٣ ميليارد سهام حق تقدم و اوراق 
مالی در قالب ٣٦٣ هزار معامله و بــه ارزش ١٣٢٠ ميليارد 
تومان دادوســتد کردند. شاخص قيمت همچنين با معيار 
وزنی- ارزشی ١٤٤٧ واحد عقب نشــينی داشته و به رقم 
٨١ هزار و ٦٢٥ واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هم وزن با 
٥٢٧ واحد کاهش به رقم ٥٧ هزار و ٤٧ واحد رسيد.  شاخص 

آزاد شناور با کاهش ٤٩٥٨ واحد به رقم ٣٤٨ هزار و ٦١٨ واحد رسيد. شاخص بازار اول بورس با کاهش ٣٣٨٠ واحد 
به رقم ٢٢١ هزار و ١٢٣ واحد رسيد.  شاخص بازار دوم بورس با کاهش ٧٥١١ واحد به رقم ٦٢١ هزار و ٩ واحد رسيد.

در تاالر حافظ
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اقتصاد شرکت های هواپيمايی ايرانی پروازهای خود به فرودگاه های نجف و بغداد را قطع کرده اند. مقصود 

اسعدی ســامانی، دبير انجمن صنفی شــرکت های هواپيمايی از کاهش شــديد پروازهای نجف از 
سوی تعدادی از ايرالين ها و قطع شــدن پروازهای نجف و بغداد از سوی تعدادی ديگر از شرکت های 
هواپيمايی ايرانی خبر داد و افزود: «درحال حاضر بسياری از پروازها به عتبات عاليات قطع شده است. 
برخی شرکت ها هم که درحال انجام پروازها هستند، صرفا برای بازگرداندن مسافرانی می روند که در 

فرودگاه نجف منتظر هستند.»

توقف 
پروازهاى 

ایران به عراق 

در روزهـاى پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
بترسـند  ممکن اسـت خیلى 
و فشـار زیـادى به آنهـا وارد 
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بهاءالدین هاشمى حسینى
کارشناس بانکى 

بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام قيمت دالر به طور 
چشــمگيری افزايش پيدا کرد که اين ميزان افزايش در 
طول تاريخ بی سابقه بود. پنج برابر شدن قيمت دالر شوک 
بزرگی به ارزش پول ملی وارد کرد و درســت زمانی که 
ترامپ اعالم کرد سخت ترين تحريم ها را عليه ايران اعمال 
خواهد کرد، ارزش پول ملی  ايران با شــيب تندی رو به 

کاهش بود و ريزش شديدی را تجربه کرد. 
حاال رئيس بانک مرکزی اعالم کرده اســت که ارزش 
پول ملی ٢١درصد تقويت شــده است. گرچه اين ميزان 
تقويت پول ملی در مقابل ريزش شــديد ارزش آن، رقم 
قابل توجهی نيست اما اين اتفاق نشان می دهد که انضباط  
مالی در کشور حاکم شده است و اگر بانک مرکزی بتواند 
اين انضباط مالی را تقويت کند، می توان به ثبات قيمت 

دالر و حتی کاهش تورم اميدوار بود. 
البته اين نکتــه را بايد يادآوری کنــم که تحريم های 
اعمال شــده عليه ايران تحريمی بزرگ بــا اتحاد تمام 
مخالفان است. طبيعی است که اين اتفاق فشار سنگينی 
به اقتصاد کشــور وارد کند اما خوشبختانه بانک مرکزی 
توانســت در يک ســال اخير با اقداماتی جلوی ريزش 

بيشتر ارزش پول ملی و افزايش نرخ ارز را بگيرد؛ از جمله 
تأثيرگذارترين اين اقدامــات کنترل واردات غيرضروری 
به کشــور بود که مصارف ارزی در ايــن بخش را کاهش 
داد؛  ضمن اينکه مصــارف ارزی مــردم مانند تقاضای 
دانشجويان خارج از کشور برای ارز و همين طور سفرهای 

خارجی کاهش داشته است. 
موضــوع ديگــر راه انــدازی ســامانه نيمــا و الزام 
صادرکنندگان به برگشت ارز و فروش آن در اين سامانه 
است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غيرنفتی را 
به کشور برمی گرداند. ضمن اينکه از سياست های بانک 
مرکزی در ماه های گذشته کامال مشخص بود که دولت 
قصد دارد نرخ های مختلف ارز را به يکديگر نزديک کند؛ 
چرا که ايجاد شکاف بين نرخ های بازار آزاد با سامانه های 

نيما و سنا واسطه گری را در بازار ارز افزايش می دهد. 
اين را هم فراموش نکنيم که کوتاه شدن دست دالالن و 
سوداگران از بازار ارز تأثير زيادی روی ثابت ماندن قيمت 
ارز داشــته اســت. نکته قابل ذکر اين است که محاکمه 
اخاللگران اقتصاد باعث شده اســت که برخی از دالالن 
بزرگ ارز عقب نشينی کنند و اين مسأله به تثبيت قيمت 

در اين بازار کمک کرده است. 
با اين شرايط من تصور می کنم که اگر اين انضباط مالی 
ادامه داشته باشد تا پايان سال بازار ارز شوک دوباره ای را 

تجربه نکند. 

شــهروند| مســتأجران تهرانی 
راهی حاشيه شهر شــده اند. حسن 
محتشــم، عضو هيأت مديره انجمن 
انبوه سازان ساختمان تهران  صنفی 
می گويد که تقاضای اجاره در تهران 
به شــدت کاهش داشــته اســت و 
مستأجران راهی حومه شهر شده اند. 
علی کرد، عضو کميسيون اجتماعی 
مجلس هم گفته اســت که به دليل 
گرانی ها در  ســال ۹۷، يک ميليون 
نفر مستأجر از شهرهای بزرگ کوچ 
کرده اند و به جمعيت حاشيه نشــين 

کشور اضافه شده اند.  
اين موضــوع درحالی رخ می دهد 
که بنا بر اعالم وزارت راه وشهرسازی 
ايرانــی دچار  حدود ١١ ميليــون 
بدمسکنی و حاشيه نشينی هستند. 
حاال در شــرايطی که مســتأجران 
تهرانی ناچار به سکونت در حاشيه 
شهر شده اند، قيمت در اين مناطق 
به ســرعت صعودی شــده است. 
سعيد اســالمی، معاون سابق وزير 
راه وشهرســازی بــه «شــهروند» 
می گويــد: «افزايش تقاضــا برای 
ســکونت در حاشــيه تهــران به 
اندازه ای بوده کــه قيمت ملک در 
اين مناطق با شيبی تندتر از تهران 
درحال افزايش اســت.»  او توضيح 
می دهد: «به دليــل افزايش تقاضا 
ميزان رشــد قيمت ها در شهرهای 
حاشــيه ای تهران حتــی بيش از 
متوســط کشــور بوده و اين روند 
صعودی همچنان ادامــه دارد.» به 
گفتــه او، به دنبــال باالرفتن بهای 
مســکن و اجاره بهــا، بســياری از 
مســتأجران ديگر قادر به سکونت 
در داخل کالنشــهرها نبوده و ناچار 
به حاشيه نشينی شــده اند. همين 
مســأله موجب شــده کــه تعداد 
خانه هــای خالی در کالنشــهری 
همچون تهران بيشــتر از سال های 
پيــش باشــد.  معاون ســابق وزير 
راه وشهرســازی حاال می گويد که 
مستأجران تهرانی در معرض خروج 
از شهر هســتند و مشخص نيست 
که جامعه ۴۲ درصدی مســتأجران 
تهرانــی بتواننــد شــانس دوباره 
سکونت در اين شهر را داشته باشند 

يا خير. 

کوچ يک ميليون مهاجر
و افزايش حاشيه نشينی 

گزارش های مرکز آمار ايران رشد 
نقطه ای ميانگين اجاره بها در شــهر 
تهران را حدود  ٣٥ درصد اعالم کرده 
است. اين درحالی اســت که ميزان 
اضافه حقوق هيچــگاه از ٢٥ درصد 
فراتر نرفته و همين مسأله به شکاف 
بيشــتر دخل و خارج مســتأجران 
رســيده اســت. مســتأجرانی که 
براساس نتايج سرشــماری نفوس و 
مسکن  ســال ١٣٩٥ حدود يک سوم 
جامعــه را در برمی گيرند. حســن 
محتشــم، عضو هيأت مديره انجمن 
انبوه سازان ساختمان تهران  صنفی 
هم به ايرنا گفته اســت کــه ناتوانی 
در پرداخت اجاره بها و شــرايط کلی 
اقتصاد کشور باعث شده که تهران از 

مستأجران قديمی خالی شود.
به گفتــه او، از  ســال ۹۷ تاکنون، 
خانــه بيــش از ۲۰۰ درصــد گران 
شــده اســت و در چندمــاه اخير با 
قرارگرفتن در مسير ثبات ۲۰ درصد 
کاهش داشته اما همچنان در مقابل 
درآمد خانــوار ايرانی رقمی بســيار 
سنگين است که باعث جلوگيری از 
خانه دارشــدن مصرف کننده واقعی 

می شود.

کاهش قيمت ها
قابل اعتنا نيست

کاهــش قيمــت خانــه در اغلب 
مناطق شــهری پايتخت به صورت 
الک پشــتی ادامه دارد و آن طور که 
گزارش های وزارت راه وشهرســازی 
از قيمــت خانــه در پايتخــت خبر 
می دهد، بازار مسکن در مسير ثبات 
قيمتی قرار گرفته و اکنون موقعيت 
مناســبی برای خريد خانه در تهران 
آغاز شده است. با اين وجود بيت اهللا 
ستاريان، کارشــناس ارشد مسکن 
آمار کاهش قيمت مسکن را چندان 
واقعــی و قابل اعتنــا نمی داند. او به 
«شــهروند» می گويد: «بــا توجه به 
رکود حاکم بر بازار استنباط کاهش 
قيمــت از تنها ٤ تا ٥ هــزار معامله، 
اســتنباط دقيقی نيســت و بيشتر 
معامالتی که ايــن روزهــا در بازار 
انجام می شــود، مربوط به کســانی 
است که به داليلی پول الزم هستند 
و حاضر به فــروش خانه های خود با 
قيمت پايين می شــوند.»  او نسبت 
به بروز رکود تورمی در حوزه مسکن 
هشــدار داد و گفت: «درحال حاضر 
قيمت تمام شده ســاخت مسکن در 
کشور  سال به سال باال تر می رود؛ اين 
درحالی است که قدرت خريد خانوار 

کاهش دارد و همين مسأله منجر به 
افزايش حاشيه نشينی می شود.» 
زيرساخت های سکونت

در حاشيه تهران فراهم نيست
ســاکنان شــهرهای اقماری که در 
اطراف شهرهای بزرگ ايجاد شده اند، 
سال هاست با مشــکالت بسياری به 
علت کمبود زيرســاخت ها، کيفيت 
پايين ســاختمان ها و نبود امکانات و 
خدمات و... دست وپنجه نرم می کنند و 
اکنون هم به علت مهاجرت مستأجران 
جمعيت آنها درحال افزايش است که 
اين مشکالت را چند برابر خواهد کرد. 
از ســوی ديگر، کمبود امکاناتی چون 
خدمات آموزشــی و بهداشتی و نبود 
شغل در اين شــهرها باعث می شود تا 
افراد هر روز مســيری طوالنی را برای 
رسيدن به محل کار و دانشگاه و... طی 

کنند.
اسالمی که به شدت نگران تبعات 
اجتماعی رشــد حاشيه نشــينی در 
کالنشهرهای بزرگ کشــور به ويژه 
پايتخت اســت، معتقد است؛ ايجاد 
برخــی از امکانــات در شــهرهای 
حاشــيه ای ظــرف مدت ٢ ســال 
امکان پذير اســت امــا فراهم کردن 
برخــی از زيرســاخت ها و امکانات 

پنج سال زمان می برد. 

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در پایتخت، اجاره نشین ها را به حواشى شهر کشاند

طرد مستاجران از تهران
معاون سابق وزیر راه وشهرسازى در گفت وگو با «شهروند»: معلوم نیست جامعه 42 درصدى مستأجران بتوانند دوباره به تهران برگردند یا نه؟

چرا دالر ارزان شد؟
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ظرفيت توليد لوازم خانگی فعال است عد

حميدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن توليدکنندگان لوازم خانگی گفت: «با 
وجود کمبود سرمايه در گردش و افزايش قاچاق، همچنان توليدکنندگان با 
٤٠ درصد ظرفيت خود مشغول به کار هستند و نياز بازار را تأمين می کنند، به 

همين جهت است که شاهد ثبات قيمت ها در اين بازار هستيم.»همين جهت است که شاهد ثبات قيمت ها در اين بازار هستيم.»

40
درصد

قنادی مازاد در تهران 

رئيس اتحاديه قنادان تهران با اشاره به کاهش حداقل ۴۰ درصدی فروش 
شــيرينی با باالرفتن قيمت ها، گفت: «درطول اين مدت تعــداد زيادی از 
قنادی های تهران بسته شده اند.» علی بهره مند با انتقاد از بی توجهی به حريم 
صنفی در قوانين فعلی گفت: «متاسفانه عدم رعايت حريم صنفی خسارت های 
جبران ناپذيری به صنف ما وارد کرده و با توجه به اينکه قانون صراحتا اعالم کرده که 
حريم صنفی مطرح نيست، گاهی در يک خيابان مشاهده می کنيم که چندين قنادی در 
کنار هم مشغول فعاليتند و همين امر باعث شده تا اين واحدها با مشکالت متعددی برای تأمين هزينه های خود مواجه 
شوند.» او اضافه کرد: «درصورت رعايت حريم صنفی، تهران حدود ١٠٠٠ قنادی نياز دارد و تقريبا ٢هزار قنادی، اضافه 

بر نياز در تهران مشغول فعاليت هستند.»

کاهش سرمايه گذاری در پروانه های بهره برداری صنعتی

براســاس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز تأســيس در 
بخش صنعت ١٨,٧ درصد در پنج ماه اول امســال نسبت به مدت مشابه 
پارسال رشد کرد و ســرمايه گذاری در پروانه های بهره برداری صنعتی با 
افت ٤١,٨ درصدی همراه است. نماگرهای اقتصادی در بخش صنعت نشان 
می دهد در پنج ماهه  ســال ٩٨ بالغ بر ١٠ هزار ٥٠٠ فقره جواز تأسيس صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه  سال قبل ١٨,٧ درصد رشد داشته است. براساس اين 

گزارش، تعداد پروانه های بهره برداری (ايجادی و توسعه ای) صنعتی ٢٤٠٠ فقره بوده که ٨,٤ درصد رشد دارد. 

صنفی در قوانين فعلی گفت: «متاسفانه عدم رعايت حريم صنفی خسارت های 
جبران ناپذيری به صنف ما وارد کرده و با توجه به اينکه قانون صراحتا اعالم کرده که 
حريم صنفی مطرح نيست، گاهی در يک خيابان مشاهده می کنيم که چندين قنادی در 

2
هزار  باب

کاهش سرمايه گذاری در پروانه های بهره برداری صنعتی
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