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بورس ۱۴۳۸ واحد افت کرد

شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
یک میلیاردو ۱7۲میلیون سهم و حق  تقدم به ارزش ۲هزار و 
۸۲۳میلیارد تومان در ۶۸هزارنوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شــاخص بورس با افت ۱۴۳۸واحدی در ارتفاع ۱۱۱هزار و 
۶۶۵واحد قرار گرفت. شــاخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز منفی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشی( ۴۳۶واحد، کل )هموزن( ۳۹واحد، قیمت  )وزنیـ 
)هموزن( ۲۸واحد، آزاد شناور ۱۳7۴واحد و شاخص های  بازار 

اول و دوم به ترتیب ۱۰۹۹و ۲۶۵۴واحد رشد کردند .

بورس

 

شــهروند| ایران و آرژانتین بیشترین کاهش 
ارزش پولشــان را در  ســال ۲۰۱7 تجربه کردند. 
ارزش ریال درمقابل دالر ۳۲ درصد کاهش داشته 
و پزوی آرژانتین ۶۴ درصد ارزش خود را در مقابل 
دالر از دســت داده اســت. در این میــان ارزش 
پول های ترکیه ۲۶درصد، پاکســتان ۱۴درصد، 
هند 7 درصد و روســیه ۴ درصــد ارزش خود را از 
دســت داده اند. این گزارش می نویسد: پول رایج 

کشــورهایی مانند مالزی، انگلیس، منطقه یورو، 
ژاپن، نیجریــه، کره جنوبی و چیــن در برابر دالر 
افزایش ارزش داشــتند. رینگیت مالزی بیشترین 
افزایــش ارزش را با ۶ درصد در برابر دالر داشــت. 
پول های انگلیــس، منطقه یــورو و ژاپن هرکدام 
۳ درصد در برابر دالر رشــد داشــتند و پول های 
نیجریه ۲.۸درصد، کره جنوبی ۲.7 درصد و چین 

۲.۳ درصد در برابر دالر افزایش داشت.

ایران در صدر ریزش ارزش پول

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1255.02

16.07

77.13

73.91

تغییرقیمت )د الر(

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به د الر

پوند  به د الر

د رهم به د الر

1.1743

1.3288

3.653

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قد یم

سکه طرح جد ید 

نیم سکه

ربع سکه

سکه یك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

2875000

2670000

1380000

715000

395000

235140

تغییرقیمت

قیمت کیف زنانه 

۱۹۹ هزار  PD504201W1760001 کیف پول زنانه کارپیزا مدل

۳۸۹ هزار  BS524402W17NERO کیف دوشي زنانه کارپیزا مدل

۴۸۹ هزار  bs474708W1780301 کوله پشتي زنانه کارپیزا مدل

۱۹۹ هزار  PD504201W17 کیف پول زنانه کارپیزا مدل

۳۸۹ هزار  BS480402W17NB کوله پشتي زنانه کارپیزا مدل

۱۹۹ هزار  PD473504W17 کیف پول زنانه کارپیزا مدل

۱۹۹ هزار  PD542301W17 کیف پول زنانه کارپیزا مدل

۲۴۹ هزار  BS493501W1743101 کیف دوشي زنانه کارپیزا مدل

۵۴۹ هزار  BS473903W17 کیف دستي زنانه کارپیزا مدل

۱۹۹ هزار PD504201W1726001 کیف پول زنانه کارپیزا مدل

کانکس های سیار
کانکس هــای ســیار که بــه کانکس هــای متحرک 
نیــز معروفند به دو دســته کلی چرخــدار و بدون چرخ 
تقسیم بندی می شوند. این دسته کانکس ها برای افراد یا 
سازمان هایی کارایی دارند که جابه جایی برای آنها بسیار 
اهمیت دارد.کانکس های سیار در ابعاد و اندازه های مختلف 
ساخته می شوند که برخی از آنها بر روی ماشین نصب شده 
و محل خوبی برای استراحتگاه های بین جاده ای را ایجاد 
می کنند.کانکس های ســیار  برای کاربری های مختلفی 
چون  امداد و نجات جاده ها، اســتقرار مسافران نوروزی و 

خدمات هالل احمر ساخته می شوند.
کانکس های دوطبقه

طبقه اول کانکس دارای اسکلت تقویت شده است که در 
چهار گوشه آن ستون هایی وجود دارد و کانکس باالیی روی 
آن پیچ می شود. امکان ساخت کانکس های چند طبقه نیز 
به همین روش امکان پذیر است که چه در دو طبقه و چه در 
چند طبقه ابعاد کانکس ها بسته به سفارش و نیاز مشتری 
متغیر اســت. بر خالف کانکس های دوقلو و چندقلو که 
نیاز به فضای بزرگ برای پیاده سازی کانکس ها است، این 
مدل کانکس ها به دلیل این که طبقات عمودی بر هم سوار 
می شوند، برای شرکت ها و اداره هایی که فضای زیادی برای 
گسترش محیط دفتری و اداری خود ندارند، بسیار مفید 
هستند. در این نوع کانکس ها می توان به تعداد مورد نیاز 

اتاق، سرویس بهداشتی و آشــپزخانه در طبقه اول و دوم 
به وجود آورد که این دو طبقه با یــک راه پله فلزی به هم 
متصل می شوند. برای زیبایی کانکس ها می توان سقف آنها 

را شیبدار  با ورق های سفال رنگی طراحی کرد و ساخت.
کانکس های اداری و مدیریتی

 به کانکس های ســالنی گفته می شــود که در ابعاد 
مختلف و با تعداد اتــاق و پنجره های متفاوت با نمای 
داخلی شکیل ساخته می شــوند. به دلیل استقامت و 

زیبایی ظاهری این نوع کانکس ها و همچنین سهولت 
در نصب و جابه جایی باعث شــده تا امروزه بسیاری از 
اداره های کوچک و بزرگ از این نوع کانکس ها استفاده 
کنند. ایــن کانکس ها در تعداد طبقــات مختلف و به 
صورت دوقلو و چندقلو بیشتر برای ایجاد شرکت های 
بزرگتر اجرا می شوند. از امکانات داخلی این کانکس ها 
می  توان به اتاق مدیریت، آشــپزخانه، اتاق پرســنلی، 

نمازخانه و سرویس های بهداشتی اشاره کرد.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

4200

9387

10622

2176

4293

5046.3

5706.1

1169

-

اقبال مسکن مهر بعد از یک دهه
با کاهش قدرت خرید مردم، خریدوفروش واحدهای مسکونی مهر رونق گرفت

شهروند| »اقبال به مسکن مهر روی آورده است« احمد 
اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی اعالم کرده 
است که مسکن گران در تهران باعث شده که مردم به سمت 
خرید مسکن مهر گرایش پیدا کنند. مصطفی قلی  خسروی، 
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک، مهر تأییدی 
بر این موضوع می زند و بر این باور اســت: »درحال حاضر با 
وجود گرانی بازار مسکن مردم به اطراف تهران روی آورده اند؛ 
چراکه دیگر توان خرید خانه در تهران را ندارند، همچنین 
نباید تأثیر روانی مسکن مهر را از یاد برد.« البته این موضوع 
طبیعی است و با کاهش قدرت خرید مسکن، تقاضا به سمت 
حاشیه شهرها می رود.  این موضوع درحالی رخ می دهد که تا 
پیش از این اخبار زیادی در رسانه ها منتشر شده بود مبنی بر 
این که خریدوفروش مسکن مهر ممنوع است حاال اما آخرین 
خبرها حاکی از آن است که این ممنوعیت ها برداشته شده 
اســت و خریداران نگران معامله این ساختمان ها نباشند.   
مصطفی قلی خسروی در این زمینه به »شهروند« می گوید: 
»در دولت گذشــته یعنی زمان آقای احمدی نژاد و نیکزاد 
معامله مسکن مهر ممنوع شده بود، اما در دولت یازدهم این 

رویه تغییر کرد و این ممنوعیت برداشته شده است.«
107 هزار مسکن مهر امسال تحویل داده می شود

 به گفته قائم مقام وزیر راه وشهرسازی، اگر ۱۴۰۰ میلیارد 

تومان تأمین شود، امسال به ۱۰7 هزار مسکن مهر تحویل 
خواهد شد. البته ستاد اقتصاد مقاومتی تحویل ۱۵۰ هزار 
واحد را تکلیف کرده که ما هم کار ساخت این تعداد واحد را 
به اتمام رسانده ایم و باید اعتبارات مورد نیاز به دستگاه های 
ذیربط پرداخت شود تا از آن محل زیرساخت ها را به اتمام 
برسانیم.  اصغری مهرآبادی در بخش دیگری از صحبت های 
خود گفته؛ درحال حاضر۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر باقی 
مانده است، از این تعداد مســکن مهر باقیمانده ۱۰۰ هزار 
واحد فاقد متقاضی اســت که برای استفاده از آنها از دولت 
مجوزهایی را دریافــت کرده ایم.  حاال در تهــران از پروژه 
مسکن مهر پردیس ۶۰ هزار واحد به اتمام رسیده و درحال 
حاضر ۲۰ الی ۲۲ هزار واحد دیگر باقی مانده است.  ساخت 
واحدهای باقیمانده از  حل آورده نقدی مردم و تسهیالت 
بانکی اســت و بانک هم تا ۴۰ میلیون تومان تســهیالت 
به متقاضیان ارایه می دهد و مابقــی آن را باید خود مردم 
بیاورند. نیاز اساســی ما در پردیس اعتبــارات برای اتمام 
زیرساخت هاســت. ایــن جمــالت را اصغری مهرآبادی 

می گوید.
هشدار به خریداران مسکن مهر

حاال درشرایطی که گفته می شود، تقاضا به سمت مسکن 
مهر رفته اســت. قلی خســروی، رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک تهران در این زمینه می گوید: »این وام تنها مشمول 
خریداران اولیه اســت، به همین جهت زمان نقل و انتقال 
مسکن باید هوشــیار بود که مبادا این مسکن بدهی دارد 
یا از این وام اســتفاده کرده.« یکی از راحت ترین راه های به 

نتیجه رسیدن، گرفتن استعالم منزل است. 
مسکن مهر گران شد

با افزایش تقاضا به سمت مسکن مهر، قیمت این واحدها 
هم به طور قابل توجهی رشد کرده است و در برخی مناطق 
حاشــیه تهران تا متــری ۳ میلیون تومان هم می رســد. 
اصغری مهرآبادی در بخشی دیگر از صحبت هایش با اشاره 
به ارزش افزوده ای که در مسکن مهر برای متقاضیان ایجاد 
شده است، گفت: خوشــبختانه ارزش افزوده قابل توجهی 
در مسکن مهر برای متقاضیان ایجاد شده و به همین دلیل 
عده ای هم از مسکن مهر فاقد متقاضی استقبال کرده اند، 
اما مصطفی قلی خسروی نظری متفاوت در این زمینه دارد 
و بر این باور است افرادی که نمی توانند در مرکز شهر خانه یا 
ملکی خریداری کنند، به اطراف شهر روی می آورند. همین 
موضوع باعث می شود عرضه و تقاضا تغییر کند و با باالرفتن 
تقاضا امکان دارد مســکن مهر هم با افزایش قیمت مواجه 
شود.« این موضوع درحالی اتفاق می افتد که پایه اولیه مسکن 

مهر براساس متری ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. 
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شرکت راه آهن در پی دستور استاندار تهران مبنی بر تغییر آغاز ساعت کاری دستگاه های اجرایی از ۸ به ۶ صبح، 
ساعت آغاز سیر قطار حومه ای از هشتگرد، پرند و پیشوا به تهران را به ۴ صبح تغییر داد. قطارهای حومه ای قم، 
قزوین و گرمسار همچنان در ساعت قبلی خود اقدام به مسافرگیری خواهند کرد و بر این اساس قطار حومه ای 
قم به تهران نخستین سیر و حرکت خود را ساعت ۱۰ :۰۵ کلید زده و ساعت ۱۰  :۰7 دقیقه در تهران خواهد 
بود. قطار حومه ای قزوین نیز از ساعت ۵ بامداد اعزام شده و ساعت ۲۰  :۰7 دقیقه در تهران خواهد بود. قطار 

حومه ای گرمسار هم طبق برنامه قبلی از ساعت ۰۵:۳۵ دقیقه از گرمسار حرکت می کند. 

تغییر ساعت 
حرکت 

قطارهای 
حومه تهران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:حمیدبختیاری15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:16/40
اتمامصفحهآرایی:17/20

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خـود )مثـال پارک ها 
یـا سـوله ها( را بـرای مواقـع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

 کانکس های مسکونی-ویالیی
در ســال های آینــده شــاید 
دیگر کسی برای ســاخت ویال از 
دیوار های آجری و گچی استفاده 
نکند و تمامــی ویال ها و خانه های 
باغی توسط صنعت کانکس سازی 
ساخته شوند. یک کانکس ویالیی 
در واقــع همان خانــه ویالیی در 
ابعاد کوچکتر اســت برای کسانی 
که نمی خواهند هزینه ســنگین 
ساخت وســاز را متحمل شوند و 

وقت خود را صرف ساختمان سازی کنند. کانکس های مسکونی و ویالیی پرطرفدارترین کانکس ها هستند.
نوع پیش ســاخته این کانکس ها هم طرفداران زیادی دارد، چون در ســریع ترین زمان ممکن به مشتری 
تحویل داده می شوند. مزیت کانکس های ویالیی زمان کم ساخته شــدن، مقاومت در مقابل زلزله، ظاهری 
زیبا، دارای امکانات خوب و حتی قابلیت بیشــتر نسبت به ساختمان، فضای داخلی زیبا و انتقال از ملکی به 
ملک دیگر اســت که از مهمترین ویژگی های آنها محسوب می شوند. شاید فکر کنید که اگر روزی نخواهید 
دیگر از کانکس مســکونی خود اســتفاده کنید، چه کاری باید انجام دهید اما نیازی به نگرانی نیست، چون 

می توانید کانکس خود را درست مثل یک ملک بفروشید.
البته برعکس ســاختمان، می توانید کانکس تان را مثال با قیمتی باالتر از آن چه خریده اید بفروشید و فقط 
مقداری از هزینه اولیه شــما برمی گردد. در این کانکس ها عالوه بر لوله کشــی آب ســرد و گرم و قراردادن 
سرویس بهداشتی و حمام، فضایی مخصوص برای یخچال و وسایل گرمایشی و سرمایشی هم در نظر گرفته 
می شود. ضمن این که می توانید خط تلفن هم داشته باشــید و درواقع همه امکاناتی که در یک خانه دارید 
را در کانکس تان هم داشــته باشید. البته این کانکس ها کمبودهایی هم نســبت به ساختمان ها دارند. یک 
کانکس مســکونی با توجه به این که از ۴طرف در فضای آزاد قرار دارد، اتالف انرژی بیشتری نسبت به یک 
ســاختمان دارد. ضمن این که کانکس ها طول عمر مشــخصی دارند و با توجه به موادی که در ساخت آنها 

استفاده شده بعد از گذر چند سال نیاز به بازسازی خواهند داشت.
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