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17درصد

 30هزار تومان
رشد سود ساالنه

 125هزار

سهام  500هزار تومانی

 3اسفند

زمان شروع پرداخت سود

 29اسفند

پایان پرداخت سود

طبــق برآوردهای صورت گرفته میزان پرداختی ســود ســهام عدالت بــه افرادی که ارزش ســهام آنها یک
میلیون تومان اســت ٢٠٥ ،هزار تومان خواهد بود .از ســوم اسفند ماه پرداخت ســود به مردم آغاز میشود
و تا پایان اســفند ســود به حســاب همه مشــموالن واریز میشــود .به گفته مســئوالن ،در صــورت وجود
مابه التفاوت ،ســال آینده یعنی بعد از ایام نوروز به حســاب مشــموالن ســهام عدالت واریز خواهد شــد.

مسکن

روزهای سودآور «وجتال»

بورس

تازهترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار
ایران نشان میدهد که قیمت خانههای کلنگی،
واحدهــای مســکونی و بهــای اجــاره بــه میــزان
متفاوت افزایش داشته است.
براســاس دادههــای منتشــر شــده ،قیمــت
خانههــای کلنگی بیش از دو آیتم دیگر ،افزایش
یافتــه اســت .رشــد خانههــای کلنگــی نشــانگر
افزایش هزینه تولید مســکن در کشور است ،چرا
که خانههای کلنگی بهعنوان مواد اولیه ســاخت
مســکن(یعنی زمین)باعث میشــود کــه هزینه
ساخت وتولید افزایش یابد.
ëëساختمانهایکلنگی؛86درصدی
متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا
زمین ساختمان مســکونی کلنگی معامله شده
در شــهر تهران در پاییز امســال نســبت به مدت

مشــابه ســال قبــل  86.3درصد افزایش داشــته
است.
مرکــز آمــار ،نتایــج طــرح اطالعــات قیمــت
و اجــاره مســکن در شــهر تهــران در پاییــز  98را
منتشر کرد .بر اساس گزارش مرکز آمار ،متوسط
قیمــت فــروش هــر مترمربــع زمیــن یــا زمیــن
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق
بنگاههــای معامــات ملکی در شــهر تهــران 18
میلیون و 733هزار تومان با میانگین مســاحت
245مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل
 0.4درصــد و نســبت به مدت مشــابه ســال قبل
86.3درصد افزایش داشته است.
ëëقیمتفروش؛ 44.8درصدرشدی
افزون براین ،در پاییز امســال متوسط قیمت
فروش هــر مترمربع زیربنای مســکونی معامله

شــده از طریــق بنگاههــای معامــات ملکــی در
شــهر تهــران  13میلیــون و  604هــزار تومــان بــا
میانگین مســاحت  ۸۶متر مربع و متوسط عمر
بنای  11ســال بوده است که نسبت به فصل قبل
0.6درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 44.8
درصد افزایش یافته است.
ëëاجاره بها؛ 31درصدی
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه  3درصد
ودیعــه پرداختــی بــرای اجــاره یــک مترمربــع
زیربنــای مســکونی معاملــه شــده از طریــق
بنگاههــای معامالت ملکی در شــهر تهــران 44
هزار تومــان با میانگین مســاحت 80مترمربع و
متوســط عمر بنای 14ســال بوده است که نسبت
به فصل قبل  1.4درصد و نسبت به فصل مشابه
سال قبل  31.1درصد افزایش داشته است.

طال و ارز

پیشتازیکلنگیها

 ٢٠٥هزار

سهام یک میلیونی

بازگشت خاموشیها به خاطر
افزایش مصرف گاز در فضای
توئیتر بازتاب زیادی داشت.
سخنگوی صنعت برق از اعمال
خاموشیهای اضطراری ناشی از
محدودیت سوخت نیروگاهها در
کشور خبر داد و تأکید کرد :این اقدام
در جهت پایدار نگه داشتن شبکه
برق بسیار ضروری است.

اینفوگرافی  :ایران

وضعیــت بــازار طــا و ســکه یعنــی همان ســبزه
میــدان و بــازار طــا فروشهــا ،در آســتانه ورود
به آخرین ماه ســال چگونه اســت؟ ایــن بازار چه
رفتــاری دارد ،آیــا خریــداران وارد بــازار شــدهاند
یا ســفته بــازان و نوســان گیران حرفــهای در حال
تاخت و تاز هستند.موتور نوسان قیمتها چگونه
روشــن شــده اســت و دنده یک این موتــور چقدر
سرعت میرود.
بازارهــای ســرمایه پذیر صنعتی کشــور از دیروز
شــاهد ورود نیروهــای جدیــد بــود .بــه گونــهای که
ســکه تمــام بهــار آزادی در این روز ،به ســطح پنج
میلیون و  ۱۸۵هزار تومان و دالر به ســطح  13هزار
و  900تومان رسید .تغییر قیمت دالر باعث تحرک
قیمــت ســکه در بازارهای محلی و ملی شــد و دالر
به سمت کانال  14هزار حرکت کرد .سایر ارزها هم
روند همگرا داشتند.
کارشناســان بــازار طــا ،افزایــش قیمــت طال و
ســکه را در روزهــای اخیــر تحت تأثیر رشــد قیمت
دالر و اونــس ،میدانند .قیمت جهانی طال روندی
افزایشــی دارد ،از طرف دیگر حجم معامالت بازار
نیز باال رفته است.
ســکه روز شــنبه ،پنج میلیــون و  ۱۶۰هزار تومان

دادهنما

گروه اقتصادی

معامله میشد که در روز یکشنبه با  ۲۵هزار تومان
افزایش ،به روند خودش ادامه داد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز
در بــازار آزاد تهــران پنج میلیــون و  ۱۷۰هزار تومان
به فروش رســید .همچنین نیم سکه ،دو میلیون و
 ۷۲۰هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و  ۶۵۰هزار
تومان و هر قطعه ســکه گرمی  ۹۴۰هزار تومان داد
و ســتد شد .جدای از این ،روز گذشته در بازار تهران
هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۵۳۰هزار تومان و هر مثقال
طــا نیز دو میلیــون و  ۲۹۸هــزار تومــان به فروش
رســید .ایــن درحالی بــود که قیمــت هــر اونس در
بازارهــای جهانی  ۱۰دالر افزایــش یافت و به بهای
یک هزار و  ۵۸۴دالر معامله شد.
برخی کارشناســان روند قیمــت اونس را تحت
تأثیــر شــرایط جهانــی اقتصــاد و کاهــش ارزش
بازارهای مالی دانســته و تغییرات نرخ ارز در رشــد
قیمت آن را بیتأثیر نمیدانند.
عالوه بر سکه و طال ،نرخ ارز هم روندی افزایشی
داشــت .هر دالر در صرافیهای بانکی روز یکشــنبه
بــا رشــد  ۵۰تومانــی قیمت نســبت به روز شــنبه با
قیمت  ۱۳هزار و  ۹۰۰تومان به فروش رسید .بر این
اســاس ،نرخ خرید هــر دالر در تابلوی صرافیهای
بانکی  ۱۳هزار و  ۵۵۰تومان و فروش  ۱۳هزار و ۹۰۰
تومان بود.

قیمت خرید هــر یورو نیز  ۱۴هزار و  ۹۰۰تومان و
نــرخ فروش آن  ۱۵هزار و ۲۰۰تومان شــد .میانگین
بهای هر یورو در روز شــنبه در ســامانه ســنا  ۱۵هزار
و  ۳۰تومان و هر دالر  ۱۳هزار و  ۷۵۵تومان بود.
همچنین در سامانه نیما در روز شنبه هر حواله
یورو  ۱۳هزار و  ۶۹۸تومان فروخته شــد ،حواله دالر
نیز  ۱۳هزار و  ۲۷۴تومان به فروش رسید.
ëëتأثیرلوایحبرقیمتها
تحلیلگرانی که رفتار بازار ارز را بررسی میکنند
براین باورند که در کل بازار اسفند ماه بهدلیل رشد
عرضه پول نســبت به هر زمان دیگــری در واکنش
به ورود پارامترهای روانی و سیاســی از خود نوسان
نشــان میدهــد .برخــی معاملــه گــران از ســه روز
گذشته ،علت رشد جدید نرخ دالر در روزهای اخیر
را نزدیک شدن به نشست  FATFمیدانند.
قــرار اســت نشســت اصلــی  FATFدر روزهای
پایانی بهمن امســال برگزار شود که در آن موضوع
تصمیــم ایــران به لوایح  FATFبررســی میشــود.
شایعات در این باره در بازار زیاد است بهگونهای که
ســبب قربانی شدن و زیان بســیاری از دارندگان ارز
و طال میشود ،در چنین شرایطی راهبرد نگهداری
دارایی و پرهیز از ورود به بازار از ســوی کارشناســان
توصیه میشــود چرا که سمت و ســوی نوسانات از
سوی دالالن هدایت میشود.

سود سهام عدا لت

توئیتر

سبزه میدان نوسانی شد

گــزارش روزنامه نیویــورک تایمــز درباره«ماجیج وجتال»
جوان  ۳۶ســاله لهســتانی که در کمتر از  ۳ســال گذشته با
ســرمایهگذاری در بــورس تهران ســرمایه خــود را بیش از
 ۵برابــر کــرده اســت ،این روزهــا در شــبکههای اجتماعی
دست به دست میشود ،او که با  13.5میلیون دالر؛ سهام
شــرکتهای مختلــف ایرانــی را خریــداری کــرده ،کارگزار
سرمایهگذار  ۲۰فرد ثروتمند با  ۶ملیت انگلیسی ،آلمانی،
ســوئدی ،سوئیســی ،بلژیکی و لهستانی اســت .سودآوری
وجتــال ،زمینــه مباحثــه بســیاری در کانالهــای تلگرامی
بورســی را فراهــم آورده اســت بویــژه آنکــه روز گذشــته،
رکوردشــکنی شــاخص کل بــورس در ادامه رونــد روزهای
گذشــته و افزایــش ارزش ســهام نیز رشــد داشــته و زمینه
سودآوری تمامی سرمایهگذاران خارجی در بورس کشور را
فراهم ساخته است .دیروز ،شاخص کل در بازار بورس ۱۰

هزار و  ۷۶۱واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به
رقم  ۴۷۲هزار و  ۷۴۹واحد رسید.
بــرای ادامــه چشــمانداز مثبــت بــازار ســرمایه ،علــی
صحرایــی ،مدیرعامل بــورس تهــران از راهانــدازی فروش
معامــات فــروش تعهــدی خبــر داد و اعــام کــرد :ایــن
معامالت محدود و تنها در  ۵نماد در بورس تهران شــروع
میشود .بهگفته صحرایی بزودی عرضه اولیه یک شرکت را
در بورس تهران شــاهدیم که شرکت نسبتاً بزرگی بوده و ۱۰
درصد آن چهارشنبه آتی به بازار تخصیص داده میشود.
صحرایــی در خصــوص راهانــدازی فــروش معامــات
فــروش تعهدی گفت :این معامالت محدود و تنها در پنج
نماد در بورس تهران شروع میشود و مکانیزمهای کنترلی
پیشبینی شده و بر این اساس در حد  ۰.۵درصد نسبت به
آخرین قیمت ،امکان فروش تعهدی وجود دارد.

کاربری نوشت :ای مردم!
مصرف روزانه گاز در بخش
خانگی و تجاری به  ۶۳۰میلیون
مترمکعب رسیده ،برق تهران،
مازندران ،گیالن ،خراسان ،سمنان
و آذربایجان بهخاطر این مصرف
قطع شده .آخه کجای دنیا در
سرما تو خونه تاپ و شلوارک
میپوشند!!!! تو روخدا صرفهجویی
کنید.

کاربران توئیتر همچنین درباره
رفتن برخی برندهای لوازم خانگی
خارجی از بازار ایران دوباره واکنش
نشان دادند .بیشتر واکنشها به
این اظهارنظرها بود که «ایرانیان
دوستان روزهای سخت را فراموش
نمیکنند؛ اما برخی شرکتهای
خارجی که در سالها و ماههای
اخیر صرفاً با پذیرش قلدری
امریکا ،ایران را ترک کردهاند بدانند
بازگشت به بازار ایران بسیار سخت
خواهد بود .قانون تجارت میگوید،
حفظ بازار از ورود به آن سختتر
است».
اما کاربر دیگری نوشت :بعد
از برجام به شرکتهایی مانند
رنو یا پژو که در زمان تحریم
از ایران رفتند ،اجازه بازگشت
دوباره را دادیم .در خصوص این
 2برند لوازم خانگی هم احتماالً
بازگشتشان به بازار ایران آسان و
بدون چالش خواهد بود.

