
 برنام�ه وزارت راه و شهر س�ازي ب�راي كنترل 
اجاره به�ا ي مس�كن در نهاي�ت ب�ه راهنماي 
قيمتي و بدون تعيين س�قف محدود شد كه به 
اي�ن ترتيب با اتم�ام امتحان�ات دانش آموزان 
و آغاز فص�ل جابه جاي�ي، 25 درصد تهراني ها 
تنها راه�كاري ك�ه در تهيه س�رپناه ب�ا خود 
به هم�راه خواهند داش�ت چانه زن�ي و تالش 
ب�راي يافتن موج�ران ب�ا انصاف خواه�د بود. 
اين دومين سالي است كه به اصطالح برنامه هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي براي بازار اجاره بها همان 
تقريباً هيچ  اس��ت و به قول مع��روف كوه، موش 

زاييد ! 
هم اكن��ون ح��دود 25/9 درص��د از خانوار ها در 
مسكن هاي اجاره اي زندگي مي كنند و نايب رئيس 
اتحاديه مش��اوران امالك طي مصاحبه اي اعالم 
كرده كه نرخ اجاره بها در سال جاري در شهر هاي 
بزرگ و تهران نسبت به سال گذشته حداكثر 25 
تا ۳۰ درصد افزايش مي يابد؛ بنابراين بزرگ ترين 
چالش پيش روي يك چه��ارم خانوار هاي ايراني 
هم اكنون افزايش اجاره بهاست كه در 1۰ روز آتي 
بازار آن داغ مي شود و مستأجران به ناچار بايد به 

پاي ميز مذاكره و معامله بنشينند. 
در يك سال گذشته قيمت مسكن به مانند ساير 
كاال ها رشد چشمگيري داشته و افزايش قيمت آن 
در آخرين گزارش بازار معامالت مسكن كه مربوط 
به فروردين ماه س��ال جاري اس��ت، از صددرصد 

گذشته و به 1۰۴ درصد رسيده است. 
همين موضوع و فش��ار افكار عمومي باعث شد تا 
وزارت راه و شهرسازي نسبت به اين بازار واكنش 
نشان داده و حداقل فكري به حال اين بازار كند، اما 
حاصل اين تفكر بعيد است كه به بازار داغ امسال 
برسد و مردم بايد با اتكا به وجدان خود اين بازار را 

حداقل امسال پشت سر بگذارند. 
  عقب نشيني از تعيين سقف اجاره بها

نيمه تير ماه سال گذشته نيز عباس آخوندي، وزير 
مستعفي راه و شهرسازي بسته تعادل بخشي به بازار 
مسكن را زمزمه كرد كه حامد مظاهريان معاونش 
از راهكارهاي نه گانه تعادل بخشي به بازار مسكن 
در آن سخن گفت، اما هيچگاه جنبه عملي به خود 
نگرفت. يكي از مواد اين بسته تعادل بخشي به بازار 
مسكن، مربوط به بازار اجاره و راهكارهاي كاهش 
يا حداقل كنترل اجاره بها بود. مهم ترين راهكار اين 
وزارتخانه، ارائه بسته هاي تش��ويقي مالياتي براي 
موجراني بود كه اوالً قراردادهاي اجاره با مستأجر را 
باالي يك سال تنظيم مي كردند و ثانياً در سال دوم 
تنها 1۰ درصد به رقم اجاره بهاي قبلي مي افزودند. 
اما بار ديگ��ر با آغاز فصل جابه جايي مس��تأجران 
و افزايش اجاره بها كارشناس��ان، سياستگذاران، 
برنامه ري��زان دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن 
و مديران معاونت مسكن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي، بس��ته اي هر چند در قالب جديد، 

اما با همان ساختار بس��ته نه گانه مظاهريان براي 
تعادل بخش��ي به بازار اجاره بها تهيه كرده اند كه 
بنا به ادع��اي خبرگزاري مهر تقريباً ش��اكله آن و 
تشويق ها و تنبيه هاي مالياتي و تعيين سقف براي 

اجاره بها حفظ شده است. 
به نظر مي رسد وزير راه و شهرسازي نيز با محتواي 
اين بسته موافقت كرده و آن را به زودي در هيئت 
دولت به تصويب مي رس��اند تا به ص��ورت اليحه 
دو فوريتي به مجلس تقديم كند تا بتواند آن را در 

فصل جابه جايي مستأجران به اجرا درآورد. 
  جزئيات بسته چيست ؟ 

در اين بس��ته جديد، موجراني كه دامنه اجاره بها 
كه توس��ط كميته تعيين س��قف اجاره بها تعيين 
مي ش��ود را رعايت كنند، از معافيت هاي مالياتي 
بر اجاره برخوردار ش��ده و موجراني كه اين دامنه 
قيمتي را بش��كنند، مش��مول ماليات بر اجاره بها 

خواهند شد. 
س��قف متراژي اين بس��ته تش��ويقي- تنبيهي- 
مالياتي نيز 15۰متر مربع در ته��ران و 2۰۰ متر 
مربع در شهرستان هاس��ت؛ اين متراژ به مجموع 

واحدهايي هم كه يك نف��ر در مالكيت خود دارد، 
تعلق مي گيرد به اين معنا كه اگر فردي سه واحد 
مس��كوني ۷۰ متري داشته باش��د، به واحد سوم 

ماليات تعلق خواهد گرفت. 
تنبيه مالياتي نيز كس��ر ۴ درصد از عايدي ساالنه 
اجاره بهاي يك واح��د 15۰ متري اس��ت كه به 
نظر بازدارنده نمي آيد، بلك��ه مي تواند در صورت 
الزم االجرا شدن در چنين شرايطي حتي به عاملي 

براي گراني نيز بدل شود. 
با توجه به اينك��ه در بخش هايي از ته��ران مانند 
غرب و شمال پايتخت، اجاره بها به صورت متري 
۳ ميليون تومان از مس��تأجران اخذ مي شود، در 
نتيجه هزينه رهن كامل يك واحد 15۰ متري در 
تهران ۴5۰ ميليون تومان براي يك سال محاسبه 
خواهد شد. با فرض اينكه سود سپرده ساالنه بانكي 
15 درصد باشد، عايدي يك ساله موجر از اين رقم 

۷۷ ميليون و 5۰۰ هزار تومان خواهد بود. 
۴ درصد سود حاصله از رهن كاملي كه در اختيار 
موجر ق��رار مي گيرد تنها 2 ميلي��ون و ۸۰۰ هزار 
تومان با فرض كسر ۴ درصد ماليات از موجر گرفته 

خواهد شد كه نش��ان مي دهد اين پايه مالياتي به 
هيچ عنوان نمي تواند بازدارنده باشد. 

  شاخص براي اجاره بها تعيين كنيم
اما ايراد دوم را عب��اس فرهادي��ه، مديركل دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
در گفت وگو با مهر درباره تعيين س��قف اجاره بها 
اظهار داش��ت و گفت: آنچه قرار اس��ت در كميته 
تعيين س��قف اجاره  بها اعالم كنيم، يك شاخص 
اس��ت مانند همان اتفاقي كه در پايان هر س��ال 
براي تعيي��ن حداقل حقوق و دس��تمزد كارگران 
اتفاق مي افتد و ش��وراي عالي حقوق و دس��تمزد 
يك ش��اخص را براي كارفرمايان تعيين مي كند. 
بديهي است بسياري از كارگران با ارقامي پايين تر 
از حداقل دستمزد تعيين شده از سوي اين شوراي 
عالي ب��ا كارفرما قرارداد مي بندن��د و تعدادي هم 
با ارقامي باالتر از حداقل دس��تمزد تعيين شده، 
اما اين ش��اخص يك معي��ار )Guide Line( به 
مردم مي دهد ك��ه بدانند دامنه ن��رخ مصوب چه 

رقمي است. 
وي افزود: اينكه بياييم و در اي��ن كميته، به صورت 
دس��توري ميزان افزايش اجاره بها را تعيين كنيم، 
جواب نمي دهد، اما در تيم 9 نفره اي كه قرار اس��ت 
دامنه قيمتي اجاره بها را تعيين كنند، هم سمت موجر 
و هم مستأجر را مي بينند. تصور ما بر اين است كه اگر 
حكم اعضاي اين كميته را نهاد رياس��ت جمهوري 
بر اساس اصل 1۳۸ قانون اساسي يا بر اساس مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بدهد، يك 

ريل گذاري براي بخش اجاره خواهد بود. 
به اين ترتي��ب از آنجايي كه مالي��ات بر عايدي و 
به خصوص ماليات بر خانه هاي خالي با وجود چند 
صد هزار خانه خالي تنه��ا در تهران، چندان مورد 
توجه سياس��تگذاران نيس��ت به نظر مي رسد كه 
اين بازار قرار نيست به س��امان برسد، هر چند كه 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي گفت: بنده معتقدم اجراي همزمان 
ماليات بر عايدي مسكن و ماليات بر خانه هاي خالي 

نيز در كنترل بازار مسكن مؤثر است. 
وي درباره سرنوش��ت اين دو پاي��ه مالياتي افزود: 
س��ازمان امور مالياتي در حال جمع بندي اليحه 
ماليات بر عايدي مس��كن اس��ت، آن را آماده و به 
دولت ارسال خواهد كرد. درباره ماليات بر خانه هاي 
خالي نيز كه نيازمند ايجاد س��امانه ملي امالك و 
اسكان است، من شخصاً در حال پيگيري راه اندازي 
اين سامانه هستم كه نهايي ش��ود. فرهاديه ادامه 
داد: قطعاً اگر سامانه اطالعات بازار امالك قانوني 
شود، شفافيت در بازار مسكن و اجاره مي تواند به 

مردم كمك كند. 
 ايا اين س��امانه ها و ماليات هاي جدي��د در حوزه 
مسكن در سال جاري عملياتي مي شود يا همچنان 
در فضاي كدر اين بازار سوداگران بر گراني ها دامن 
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قیمت ارشادی دولت برای اجاره بهای گران!
بعد از چند ماه وزارت راه و شهرسازي، پيشنهاد افزايش ماليات بر اجاره بها و اعالم قيمت متوسط منطقه اي را ارائه داد 

كه بعيد است تأثيري در بازار اجاره بها داشته باشد

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

رؤيارويي ترامپ بنگاهدار با فدرال رزرو! 
دكتر اديب، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه اصفهان در يادداشتي 
ك�ه روي تلگرام خود قرار داده مدعي ش�ده اس�ت ك�ه امريكا با 
جنگ تعرف�ه اي كه ب�ه راه انداخته به زودي به مراحل س�ختي از 
وضعيت اقتصاد مي رسد. در واقع به نوعي ترامپ كه يك بنگاهدار 
موفق اس�ت و با تفكر اقتصاد خرد به دنبال ح�ل بحران اقتصادي 
بوده به زودي در مص�اف با ف�درال رزرو كه با ن�گاه اقتصاد كالن 
به بازارهاي مختلف مي نگرد دچار مش�كالت جدي خواهد ش�د. 

مهم ترين بخش هاي اين يادداشت را در زير مي خوانيد: 
اس��تيگليز، برنده جايزه نوبل اقتصاد مي نويسد فقط يك شاخص براي 
ارزيابي عملكرد رؤساي بانك هاي مركزي دنيا وجود دارد و آن اينكه آن 
مملكت بايد به گونه اي اداره شود كه خريد اوراق خزانه 1۰ ساله امريكا 
با بازدهي 2 درصد در سال اقتصادي باش��د. من ۳۰ سال اقتصاد امريكا 
تدريس كرده ام. اقتصاد جهان همين يك جمله است و بقيه تفسير آن. 
زيرا اگر خريد اوراق 1۰ ساله خزانه امريكا با بازدهي 2 درصد اقتصادي 
باشد بايد تورم در جهان ساالنه 2 درصد باشد. لذا همه بانك هاي مركزي 
دنيا )منهاي 1۰ اقتصاد خراب ( كشورشان را به گونه اي اداره مي كنند كه 
تورم هدف يا تورم ساالنه، بيش از 2 درصد نباشد، اما چرا امريكا خواهان 

اين است كه تورم در دنيا ساالنه 2 درصد باشد؟
مجموع بدهي دولت امريكا 22 هزار ميليارد دالر است، يعني تاكنون 22 
هزار ميليارد دالر اوراق خزانه منتش��ر كرده است و ساالنه هزار ميليارد 
دالر به آن اضافه مي شود. به عالوه ساالنه با كسري بودجه هزار ميليارد 
دالر به حجم اوراق خزانه امريكا اضافه مي ش��ود و از سوي ديگر امريكا 
امسال ۶۰۰ ميليارد دالر بابت بازدهي سود اوراق خزانه پرداخت مي كند 
)نزول به دارندگان اوراق خزانه كه بعضي سرمايه داران امريكايي و برخي 
دولت هاي خارجي مثل چين، عربس��تان و ژاپن هستند( حال اگر تورم 
جهاني ساالنه بيش از 2 درصد باش��د، پولي كه امريكا بابت سود اوراق 

خزانه بايد پرداخت كند سر به فلك مي زند. 
لذا براي اينكه جهان، كاغذهاي خزانه امريكا را بخرد و كسر بودجه هزار 
ميليارد دالري امريكا را تأمين كند )كاغذ بگيرد و سالي هزار ميليارد دالر 
به دولت امريكا بدهد( بايد تورم ساالنه در امريكا و جهان 2 درصد باشد. 
اين در حاليست كه تورم ماه قبل در امريكا 2/1 درصد بود كه يك دهم 
درصد از 2 درصد عبور كرده بود يعني تورم لب به لب بود، اما ترامپ بر 
واردات از چين تعرفه وضع كرده كه اين تورم را در امريكا از ۴ درصد عبور 
مي دهد. فدرال رزرو يعني همان بانك مركزي امريكا تورم ۴ درصدي را 
بر نمي تابد و با افزايش نرخ بهره بايد آن را جبران كند. در حالي كه تورم ۴ 
درصدي يعني اينكه امريكا بابت بدهي هايش بابت اوراق خزانه به جاي 
۶۰۰ ميليارد دالر در سال هزار و 2۰۰ ميليارد دالر نزول بدهد كه اين به 

منزله به هم ريختن نظم جهاني است. 
همچنين تراز بانك مركزي امريكا نشان مي دهد كه دالر كاغذي موجود 
در جهان سال گذش��ته ۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد دالر بود و اكنون ۳ هزار 
و ۸۶۴ ميليارد دالر اس��ت و براي مهار تورم بايد تراز به حدود ۳ هزار و 
۶5۰ كاهش يابد. كاهش تراز به ۳ ه��زار و ۶5۰ ميليارد دالر به معناي 
اين است كه ممكن است فدرال رزرو اين اختالف را با انتشار اوراق خزانه 

جديد جبران كند. 
بر اساس محاسبات اوليه تقريباً براي جبران كسر بودجه امريكا، فدرال 
رزرو بايد ماهانه ۸۳ ميلي��ارد دالر اوراق جديد منتش��ر كند، حال اگر 
بخواهد تورم را هم مهار كند بايد مازاد بر اين )مازاد بر ۸۳ميليارد دالر( 
اوراق جديد منتشر كند كه چنين خريداراني در جهان وجود ندارد، مگر 
اينكه بازدهي اوراق ب��اال برود يعني امريكا به جاي اينكه س��االنه ۶۰۰ 
ميليارد دالر به دارندگان اوراق خزانه بپردازد مبالغي بس��يار بيش��تر از 

اين را پرداخت كند. 
به اين ترتيب امريكا به زودي غرق در مشكالت ناشي از افزايش تعرفه بر 
واردات از چين مي شود، لذا اولويت اول سياست خارجي امريكا، فقط يك 
چيز است اجازه ندهد تا افزايش تعرفه بر واردات از چين نظم اقتصادي 

امريكا را به هم بزند. 
ترامپ در انتخابات قول داد معضل بدهي دولت امريكا كه س��االنه هزار 
ميليارد دالر به آن اضافه مي شود را حل مي كند و نتوانست و ندانست كه 
با اداره كردن يك بنگاه معامالت ملكي متفاوت است. ترامپ اخيراً توييت 
كرد كه از انتخاب رئيس فدرال رزرو پشيمان شده و با ادبيات خود رئيس 

فدرال رزرو را به باد انتقاد گرفت كه نبايد نرخ بهره را اضافه كند. 
اما فدرال رزرو نرخ بهره را اضافه نمي كند! فدرال رزرو ميزان دالر كاغذي 
)تراز بانك مرك��زي( را كاهش مي دهد، وقتي دالر در اقتصاد كم ش��د، 
امريكا با كمبود پول مواجه مي شود و كمبود پول، نرخ بهره را باال مي برد 

پس نتيجه طبيعي كاهش حجم دالر كاغذي، افزايش نرخ بهره است. 
ماه گذش��ته وقتي ترامپ حمالت به فدرال رزرو را افزايش داد، رئيس 
فدرال رزرو ابتدا در مصاحبه ماليمت نشان داد، اما طي يك ماه گذشته 
۸۰ ميليارد دالر از تراز كم كرده است. به اين ترتيب فدرال رزرو كار خود 
را مي كند. ترامپ هم ساز مخالف خود را مي زند. مواجهه ترامپ و فدرال 

رزرو ديدني ترين فصل كتاب خواهد بود. 

تمام نانوايي هاي كشور يارانه اي شدند
هيچ تغيير قيمتي در ح�وزه آرد نانوايي ها صورت نگرفته اس�ت 
و نرخ گندم عرضه ش�ده ب�راي نانوايي ها به دو ش�كل پريارانه و 
كم يارانه عرضه مي شود و واحدي نداريم كه يارانه دريافت نكند. 
يزدان سيف، مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران در نشست خبري 
روز گذشته قيمت واقعي شكر را ۳ هزار و 5۰۰ تومان اعالم كرد و از مردم 
خواست گران تر نخرند. وي از تشكيل پرونده تعزيرات براي كارخانه هاي 
شكر خبر داد و از سازمان  تعزيرات حكومتي خواست به گرانفروشي نان 
رسيدگي كند.  س��يف گفت: نرخ هر كيلوگرم شكر در ميادين ميوه و 
تره بار ۳ هزار و ۴۰۰ تومان و در واحدهاي صنف و صنعت نيز به همين 
قيمت است.  همچنين بر اساس تمهيدات صورت گرفته اين محصول 
در واحدهاي خرده فروشي نيز با قيمت ۳ هزار و 5۰۰ تومان براي شكر 
فله و به صورت بسته بندي با وزن 9۰۰ گرمي نيز با قيمت هاي متفاوت 

۴ تا ۴ هزار و 2۰۰ تومان با توجه به كيفيت آن عرضه مي شود. 
مدير عامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اينكه چرا برخي 
خرده فروش��ان اقدام به توزيع ش��كر با نرخ مصوب ۴ ه��زار و ۴۰۰ تا 
۴ هزار و 5۰۰ تومان نمي كنند، گفت: اين فروش��گاه ها براي دريافت 
شكر با نرخ دولتي به ش��ركت بازرگاني دولتي ايران مراجعه نكرده اند، 
زيرا ممكن است حاشيه سود كم اين محصوالت آنها را راضي نكند يا 
اينكه حوصله طي مراحل اداري ب��راي دريافت اين محصول را ندارند. 
سيف به مردم توصيه كرد كه شكر را با قيمتي باالتر از نرخ هاي مصوب 
خريداري نكنند و گفت: مردم در صورتي كه به فروشگاه رفتند و ديدند 
كه نرخ فروش آنها باالتر از نرخ هاي مصوب ياد شده است اقدام به خريد 
نكنند، زيرا برخي افراد با توجه به اينكه نرخ محصول خود را در گذشته 
با قيمت هاي باالتري خريداري كردند امروز مي خواهند به هر صورتي 
كه شده محصول خود را به فروش برسانند. معاون وزير جهاد كشاورزي 
در ادامه س��خنان خود در ارتباط با داليل افزايش قيمت نان در برخي 
از واحدهاي خبازي گفت: قيمت گندم عرضه شده براي نانوايي ها به 
صورت پريارانه و كم يارانه اختصاص مي يابد و امروز برخالف گذش��ته 
ديگر نانوايي نداريم كه آرد خود را به صورت يارانه اي دريافت نكند.  وي 
گفت: از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان 
تعزيرات حكومتي مي خواهيم به موضوع گرانفروش��ي نان رسيدگي 
كنند. سيف يادآور ش��د كه برخي اتحاديه ها چند سالي است كه نرخ 
جديد نگرفته اند، اما اين امر دليلي نمي ش��ود ك��ه از نرخ هاي مصوب 

فعلي تخطي كنند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

9736894شهدايران
13504643داروسازياكسير
11387542معادنمنگنزايران

305281453البراتوارداروسازيدكترعبيدي
195493ليزينگخودروغدير

225901075كارتنايران
16707795ايرانمرينوس

14249678آلومراد
10572503قندمرودشت

213561016كشتوصنعتچينچين
6769322شكرشاهرود
7466355سيمانايالم

6438306پمپسازيايران
9300442قندثابتخراسان

9595456پارسسويچ
5031239سرماآفرين

5411257حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(
4658221آهنگريتراكتورسازيايران

5657268كارخانجاتتوليديشيشهرازي
6255296شيميداروئيداروپخش

2608123سرمايهگذاريسپه
15806740موتوژن

17501819صنايعخاكچينيايران
12837600ايرانتاير
4773223كابلالبرز

7305341تراكتورسازيايران
4524210لبنياتكالبر

4896224مهندسينصيرماشين
6957318سامانگستراصفهان

2191100فيبرايران
2982136سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

2590118سيمانداراب
4929224موتورسازانتراكتورسازيايران

5768261صنايعكاشيوسراميكسينا
21970984آبسال

313291386صنايعشيمياييسينا
3893172سيمانكرمان

4388189لعابيران
3695159ماشينسازينيرومحركه

131256سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
2391102ليزينگايرانيان
5058215شيشههمدان
5468231كاشيالوند

18951798سيمانخاش
131055سرمايهگذاريمسكن

11710489پتروشيميفجر
6043252داروسازيامين
9555394سيمانتهران

5418220دودهصنعتيپارس
5775234داروسازيزاگرسفارمدپارس

10878440سيمانبجنورد
8428339نيروترانس

3235128كمكفنرايندامين
23203911گلوكوزان

5409212صنايعالستيكيسهند
146257ليزينگايران

6292244ايرانياساتايرورابر
7543291س.صنايعشيمياييايران

3918151فوالدآلياژيايران
119646زامياد

11116427جامدارو
142354سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

12548470گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
211179فنرسازيزر
188470سيمانشمال
11268417كاشيپارس
3946144سيماناروميه

6179225توليدمحورخودرو
191469سيماندورود

13076468كارخانجاتقندقزوين
8833310شيرپاستوريزهپگاهخراسان

213374قطعاتاتومبيلايران
3714127رينگسازيمشهد

5893200كيميدارو
144949سرمايهگذاريپرديس

3529116نوردآلومينيوم
173156ليزينگصنعتومعدن

12924411سيمانقائن
9870313بهنوشايران

6073192سرمايهگذاريساختمانايران
15040470سيمانآرتااردبيل

6667205كويرتاير
323798تكنوتار

175553واسپاريملت
4766143ايراندارو

8367248ريختهگريتراكتورسازيايران
8625253بيسكويتگرجي

18398534شركتارتباطاتسيارايران
104330سرمايهگذاريسايپا

10566298پارسالكتريك

آگهی مناقصات عمومى یک مرحله اى
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درحالي ك�ه س�رمايه گذاران بر س�ر دوراهي 
ادام�ه دار ش�دن جن�گ تج�اري بي�ن چين 
و امري�كا ي�ا امي�د ب�ه تواف�ق س�ريع دو 
اقتص�اد ب�زرگ جه�ان، س�ردرگم مانده اند، 
س�هام آس�يايي دچ�ار نوس�ان ش�دند. 
به گزارش رويت��رز، داده ها نش��ان مي دهند كه 
بازاره��اي اروپا معام��الت ديروز را با رش��د آغاز 
كرده اند تا ساعت 1۳:2۰ به وقت تهران، داكس 
آلمان ۰/۸۷ درصد، فوتسي انگليس۰/۶۶ درصد و 
كاك فرانسه ۰/۸۷ درصد رشد كردند، درحالي كه 

شاخص بورس ايتاليا 1/29 درصد جهش كرد. 
در آس��يا، گس��ترده ترين شاخص س��هام آسيا 

اقيانوسيه ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن كه در 
ابتداي معامالت افت كرده ب��ود، دوباره به حالت 
بدون تغيير بازگشت. اين شاخص اين هفته هم 
۰/۸ درصد افت كرد تا سومين هفته افت متوالي 

خود را ثبت كند. 
بازارهاي چين درحالي تقويت شد كه با توجه به 
پايين آمدن قيمت ها، برخي از س��رمايه گذاران 
براي اس��تفاده از اين وضعيت رو به خريد سهام 
آوردن��د. ش��اخص كامپوزيت ش��انگهاي ۰/۰2 
درصد رشد كرد. شاخص س��ي اس آي ۳۰۰ هم 
۰/۴ درصد رش��د كرد و هانگ سنگ هنگ كنگ 

۰/۳ درصد به ارزش خود افزود. 

سهام آسيايي همچنان در نوسان 
  جهان نما


