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بورس ۱۴۳ واحد رشد کرد

شهروند| نوسانات شــاخص بورس عادی شد و بعد از 
جهش های بزرگی کــه در روزهای اخیر داشــت، بورس 
رفتار عادی روزهای گذشته را از سر گرفته است. در جریان 
دادوســتدهای دیروز بازار ســرمایه تعداد یک میلیارد و 
8۳۳میلیون سهم و حق  تقدم به  ارزش ۴هزار و ۲99میلیارد 
ریال در 99هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با رشد ۱۴۳واحدی در ارتفاع ۱۱۲هزار و ۴90واحد 
قرار گرفت. براساس این گزارش، شاخص کل هم وزن اما با 

کاهش ۲۵ واحدی عدد ۱8 هزار و ۷0۵ واحد را تجربه کرد.

بورس

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1256.5

16.09

75.28

77.79

تغییرقیمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د رهم به د الر

1.1636

1.321

3.633

بازار  سکه و طا )قیمت ها به تومان(
نوع

سكه طرح قد يم

سكه طرح جد يد 

نیم سكه

ربع سكه

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

2893800

2700000

1410000

745000

415000

234790

تغییرقیمت

قیمت بازار قیمت کارخانه نوع خودرو

۲۵.۲ میلیون ۲۲.۴9 میلیون پراید ۱۱۱

۲8 میلیون ۲۷.۵ میلیون تیبا صندوقدار

۶0 میلیون ۵۴.8 میلیون پژو پارس اتومات

۷8 میلیون ۷۴.9۵ میلیون چانگان

۶0 میلیون ۴۶ میلیون تندر پالس دستی

۲00.۵ میلیون ۱۳0.9 میلیون مزدا ۳

۱۷9 میلیون ۱۱۴.9 میلیون پژو ۲008

۳9.۳میلیون ۳۶.۲ میلیون ۲0۶ تیپ ۲

۴۷.۵میلیون ۴۱.9 میلیون ۲0۶ تیپ ۵

۵0 میلیون ۴۶.9 میلیون دنا

۴۱.۵ میلیون ۳9.۵ میلیون رانا

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمريكا

يورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

4200

9327

10590

2183

4277

4988.7

5646.7

1164.6

-

 

روز
د   

تهرانی ها عد
در خانه های 

فرسوده 
زندگی 
می کنند

بیســت وپنج  درصد 
تهران در بافت فرســوده واقع شــده اســت 
و جمعیتــی بالغ بر ۲ تــا ۲.۵ میلیون نفر در 
بافت فرســوده زندگی می کنند. این موضوع 
را نعمت اهلل ترکی، رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان تهران اعــالم کرده و 
گفته اســت که بســیاری از ســاکنان بافت 
فرسوده توانایی مالی بازسازی خانه های خود 
را ندارنــد، اما با تمهیــدات و وام های در نظر 
گرفته و با ســود پایین قرار اســت خانه این 
افراد را نوسازی کنیم. او توضیح داد: کارهای 
عملیاتی نوسازی بافت های فرسوده تهران تا 
پایان تیرماه به ســرانجام می رسد و از ابتدای 
مردادماه اجرای برنامه کلید می خورد. ترکی 
افزود: در شــهر تهران کارگروه تخصصی در 
حوزه مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ایجاد شــد کــه کار مطالعاتی 
این گروه برای ۳ ماهه ابتدایی ســال به اتمام 
رسیده و مرحله نخست آن در دستور کار قرار 

گرفته است.

2/5
میلیون

گرانفروشی 
هر دستگاه 

موبایل

علــی  محمد
مدیــر  اســفنانی، 

کل تعزیــرات حکومتی 
استان تهران در گفت وگویی تلویزیونی گفت: 
یکی از واردکنندگان گوشی  تلفن همراه که 
۱۳ هزار موبایل بــا ارز دولتی وارد کرده بود، 
هر موبایل را ۴00 هزار تومان گران تر فروخت 
و بیــش از ۵ میلیارد تومان تخلــف کرد. در 
حال بررسی تخلفات شرکت های واردکننده 
گوشی  تلفن همراه هستیم و پس از دریافت 
مدارک الزم، احکام این شرکت های متخلف 
تا یک ماه دیگر صادر می شــود. اسفنانی در 
این راستا توضیح داد: تا یک هفته گذشته ۴0 
شــرکت واردکننده گوشی  تلفن همراه مورد 
بررسی قرار گرفت که تخلف یکی از شرکت ها 
به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است. 
اسفنانی اضافه کرد: بر اســاس بررسی های 
صورت گرفتــه، یکی از شــرکت ها ۲0 هزار 
گوشــی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ 
هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی 

دیگر را انبار کرده است.

400
هزار تومان

رئیس سازمان استاندارد: 

16 خودرو، استانداردتر شدند
شهروند| نیره پیروزبخت، رئیس ســازمان استاندارد 
می گوید: با وجود برگشت تحریم ها و شرایط خاص اقتصاد 
سختگیرانه، می خواهیم استاندارد خودروها را دنبال کنیم 
و البته ۱۶ خودرو هم موفق به دریافت این استانداردهای 
سختگیرانه شده اند. با این حال، ماجرای استانداردسازی 
خودروهای داخلی همیشــه بــا کش وقوس های زیادی 
همراه بوده است. در هر مقطعی که سازمان ملی استاندارد 
بــرای خودروهای داخلی اســتانداردهای جدیدی وضع 
می کند، مقاومت هــای زیادی از طــرف تولیدکنندگان 
آغاز می شود. معموال خودروســازان درشرایطی حاضر به 
اجرای استانداردها می شــوند که بتوانند افزایش قیمت 
داشته باشــند. این بار اما ظاهرا ســازمان ملی استاندارد 
جدی تر از همیشه پیگیر اجراشدن استانداردهای ضروری 
برای خودروها شــده و درصورتی که یک کارخانه نتواند 
اســتانداردهای الزم را پیاده کند، ممکن اســت با توقف 

محصول روبه رو شود.
16 خودرو استاندارد شدند

مهلت دوم ســازمان ملی اســتاندارد بــرای افزایش 
اســتانداردهای خودروهای تولید داخل ابتدای تابستان 
 سال جاری است. نخستین مهلتی که سازمان ملی استاندارد 
برای استانداردسازی به خودروها داده بود، زمستان  سال 
گذشته بود. سازمان ملی اســتاندارد، ابتدای دی ماه  سال 

گذشــته را زمان اعمال اجباری برخی استانداردها اعالم 
کرد. براین اساس، اگر کارخانه ای در اعمال این استانداردها 
ناموفق بود، تولید و واردات خودروهایش متوقف و از دستور 
کار خودروسازان خارج شــد. مرحله دوم استانداردسازی 
خودروهای داخلی ابتدای تابســتان  سال جاری است. در 
بررسی های سازمان ملی اســتاندارد در این مرحله برای 
اعمال استانداردهای ۶۳گانه، تا تاریخ یکم تیرماه 9۷، ۱۶ 

خودرو موفق به دستیابی به استانداردهای ۶۳گانه شدند.
یک مرحله دیگر برای استانداردسازی خودروهای ایرانی 
باقی مانده اســت. البته در این مرحله ممکن است برخی 
آپشن ها شامل حال خودروهای ســواری نشود اما آن چه 
اهمیت دارد این است که تمام استانداردهای الزم که قرار 
است حافظ جان سرنشــینان یک خودرو و عابران پیاده 
باشد، به بهترین شکل ممکن رعایت شود. در مرحله سوم 
استانداردسازی خودروها که تا اول دی ماه ادامه دارد، ۲۲ 

استاندارد دیگر نیز به خودروها اضافه می شوند.
پراید هنوز استاندارد نیست!

درحالی که ســری جدیــد تولید خــودروی پراید در 
شرکت ســایپا آغاز شــده اما طبق اعالم رئیس سازمان 
ملی استاندارد، این خودرو هنوز مدارکی مبنی بر رعایت 
و اعمال اســتانداردهای جدید را ارایه نکرده اســت. این 
درحالی اســت که خودروهای تولید داخل از پاییز  سال 

گذشته برای استانداردســازی فرصت داشته اند اما هنوز 
شرکت سایپا برای تولید پراید موفق به ارایه مدارک برای 
اســتانداردبودن این خودرو نشده است. براین اساس، اگر 
مسئوالن این شرکت تا دی ماه  ســال جاری هم نتوانند 
موفق به استانداردسازی پراید شوند، این خودرو از چرخه 

تولید خارج خواهد شد.
 مرحله سوم استانداردسازی 

سختگیرانه تر می شود
براساس شنیده ها، مرحله ســوم استانداردسازی برای 
خودروهای داخلی سختگیرانه تر خواهد شد. مرحله اول 
استانداردســازی خودروها، بهبود وضع مصرف سوخت 
و انرژی را شامل می شده اســت. در مرحله سوم و پایانی 
استانداردسازی خودروها، آن چه بیشتر از هرچیز دیگر قرار 
است مورد توجه قرار بگیرد، افزودن آپشن هایی به خودرو ها 
برای حفظ جان سرنشــینان خودرو و عابران پیاده است. 
اضافه شدن آپشــن هایی مثل عبور از خط ممتد، آالرم به 
راننده هنگام نزدیک شدن به عابرپیاده و توقف خودرو در 
هنگامی که راننده قادر به کنترل آن نیست، استانداردهایی 
هستند که حتما باید به خودروهای سواری اضافه شوند. 
البته شرکت های خودروســازی بارها با اضافه شدن این 
آپشن ها به خودروهایشان به دلیل هزینه های زیادی که به 

شرکت تحمیل می شوند، مخالفت کرده اند.
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 درحالی که طرفداران فوتبال در سراسر جهان از یک 
ماه هیجان جام جهانی فوتبال لذت می برند، کارفرمایان 
جهان از این که حواس کارکنانشان هر روز معطوف به 
حوادث جام جهانی باشد راضی نیستند. به ویژه این که 
برخی از این مسابقات در ساعات کاری رسمی برخی از 
کشورها انجام می شود. درحالی که تاجران و مدیران در 
بسیاری از بخش های آســیا و استرالیا خیال آسوده ای 
دارند که بازی ها در شــب انجام می شــود، کارفرمایان 
برزیلی در این چند هفته بــا کاهش کار کارکنان خود 

مواجه شــده اند ، چراکه به علت اختالف زمانی، بیش 
از ۶۴ ســاعت از بازی های جام جهانی در طول ساعات 
کاری انجام خواهند شد. نیویورک اما از دیگر شهرهای 
جهان است که ۶0ســاعت از بازی های جام جهانی با 
ساعت ماری هم زمان شده اســت. این در حالی است 
که در شهرهایی همچون شــانگهای ، توکیو و ملبورن 
تقریبا هیچ بازی با ساعت کاری کارمندان این شهرها 
مصادف نیست و کارفرمایان این شهرها با خیال آسوده از 

جام جهانی ۲0۱8 لذت می برند. 

زیان اقتصادی جام جهانی فوتبال! دار
مو

ن

سکه های پیش فروش شده بدون محدودیت تحویل داده می شوند. علی بختیار، نماینده مجلس با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »طرح ممنوعیت واگذاری سکه به دلیل درنظرگرفتن مصالحی 
فعال مسکوت گذاشته می شود.« این طرح از سوی برخی از نمایندگان مجلس آماده شده و قرار بود به 
صورت دو فوریت در هفته جاری در مجلس بررسی شود. براساس این طرح درصورتی که نهایی می شد، 
به افراد هر تعدادی که ســکه پیش خرید کرده بودند، تنها ۱0سکه تعلق می گرفت و مابقی پول خود را 

دریافت می کردند.

نماینده مجلس از توقف 

یک طرح خبر داد

تحویل تمام 
سکه های 

پیش فروش 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

بله، محدودیت خاصی برای دریافت وام 
جعاله وجود ندارد، تنها چند شرط وجود 
دارد که اگر متقاضی وام جعاله هستید، 
باید حتما بدانیــد. از جمله  قواعدی که 
برای وام جعاله وجود دارد این است که 
خانه ای که برایش  از این نوع تسهیات 
استفاده می شود، نباید تسهیات جعاله  
به عبارت  باشد.  داشته  تسویه نشده ای 
دیگر، پیش از دریافت تسهیات جعاله  
جدید باید وام قبلی تسویه شده باشد. 
از دیگر مقوالتی که بایــد مورد توجه 
قرار داد، پرداخت هزینه کارشناســی 
اســت و در نهایت فــرد وام گیرنده یا 
ضامن نباید هیچ سابقه  چک برگشتی 
یا بدهی سررســید شــده در سیستم 
بانکی داشته باشــد. البته نکته حایز 
اهمیت آن که استفاده از وام جعاله برای 
چندین بار ممکن است، البته در صورتی 
که  تسهیات جعاله قبلی از بانک مورد 
نظر یا بانک های دیگر تسویه شده باشد، 
مجددا می توان از وام جعاله اســتفاده 

کرد. 

اگر قبا وام جعاله گرفته 
باشیم، می توانیم دوباره 

آن را دریافت کنیم؟

شاید برای هر کســی این سوال به وجود 
آمده باشد که بیشــترین و کمترین سقف 
وام جعاله یــا همان وام تعمیر مســکن 
متعلق به کدام بانک اســت؛ آیا شرایط و 
ضوابطی متفاوت دارد یا آن که مانند سایر 

بانک هاست؟ 
بانک های دی، گردشگری، آینده، تجارت، 
حکمت ایرانیان، ســپه و قوامین هر کدام 
1٠ میلیون تومان را با اقساط 36 ماهه 1٨ 
درصدی به مشتریان خود ارایه می دهند، 
اما جالب است بدانید که شرایط متفاوتی 
با یکدیگر دارند، چرا کــه بانک دی با دو 
شــرایط متفاوت نیاز به ســپرده گذاری 
دارد؛ حکمــت ایرانیان هــم همین طور. 
اما ســایر بانک ها مبلغ و شرایط متفاوتی 
دارند؛ به عنوان مثال بانک   سامان تا سقف 
٢٠٠ میلیون تومــان وام جعاله می دهد که 

بیشــترین رقم را در میان بانک ها به خود 
اختصاص داده  است.

بانک های صادرات و شــهر هــم وام 1٠٠ 
میلیون تومانی را برای مشــتریان خود 
در نظــر گرفته اند. البتــه حداکثر زمان 
بازپرداخت برای بانک سامان 6٠ ماه و برای 
بانک شــهر و صادرات همان 36 ماهه و با 

سود 1٨ درصد  است.

تقریبا همه بانک ها شرایط یکسانی برای 
ارایه تسهیات دارند، اما موضوعی که 
آنها را از یکدیگر متمایز می کند، سود 
و حداکثر زمان بازپرداخت اســت. جدا 
از تمامــی بانک هایی کــه بازپرداخت 
36 ماهه دارند، تنها بانک های ســامان 
و پارســیان بازپرداخت 6٠ ماهه دارند، 
اما ضمانتنامه شــان متفاوت اســت و 
معموال در این نوع وام ها ســند ملک به 
رهن  بانک مــی رود، البته در میان این 
بانک ها، بانــک ایران زمین با ٢٢ درصد 
سود باالترین سود را دریافت می کند و 
بازپرداخت 36 ماهه با مبلغ 5٠ میلیون 

تومان است.

کدام بانک شرایط بهتری 
دارد؟

تسهیات کدام بانک بیشتر است؟


