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شاخص بورس ۲00 واحد افت کرد

در جریان دادوســتدهای دو روز گذشــته بازار سرمایه 
تعداد ۸۱۶میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 
۸۶۸میلیارد ریال در ۶2هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شــاخص بورس با افت 2۰۰واحدی در ارتفاع ۱۱۰هزار و 
۸۵۱واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز منفی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشی( ۶۰واحد، کل )هموزن( ۷۳واحد، قیمت  )وزنیـ 
)هموزن( ۵۳واحد، آزاد شــناور ۵۳۹واحد و شاخص های  

بازار اول و دوم به ترتیب ۱۳۱ و ۴۸۱واحد افت کردند.

بورس

 

شهروند| حدود ۷۹ درصد از شرکت کنندگان 
در نظرســنجی یک برنامه تلویزیونی خواســتار 
اشد مجازات برای کسانی شــدند که ارز ۴2۰۰ 
تومانی برای واردات گرفتند، ولــی آن را در بازار 
آزاد فروختند . برنامه پایش دیشــب در ســوال 
نظرسنجی خود پرســید: با کسانی که ارز ۴2۰۰ 
تومانی برای واردات گرفته اند، ولی آن را در بازار 
آزاد فروختنــد، چه باید کرد؟ ۱- اشــد مجازات 
2-جریمه و زندان ۳- هیچ، آنها مقصر نیســتند. 
براساس نتایج این نظرســنجی،   ۷۸.۹۸ درصد 

از شرکت کنندگان خواستار اشــد مجازات برای 
تومانــی  ارز ۴2۰۰  از  سوءاســتفاده کنندگان 
شــدند، ۱2.2۵ درصد جریمه مالــی و زندان را 
برای مجازات این افراد کافی دانســته اند و ۸.۷۷ 
درصد عنوان کرده اند هیچ مجازاتی نباید شامل 
این افراد شــود، چون آنها مقصر نیستند. چندی 
پیش با انتشار لیســت برخی از دریافت کنندگان 
ارز ۴2۰۰تومانی مشخص شد تعداد زیادی از این 
واردکنندگان کاال را با ارز ۴2۰۰ خریده، ولی در 

بازار با قیمت دالر آزاد فروخته اند.

درخواست اشد مجازات برای گرانفروشان

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1263.04

16.25

75.21

77.8

تغییرقیمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د رهم به د الر

1.1751

1.3299

3.653

بازار  سکه و طال )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

2865000

2660000

1382000

720000

395000

234770

تغییرقیمت

قیمت)تومان( هندزفری

۴۹ هزار  Pro base هندزفری شیائومی مدل

۸۹ هزار  K 317 هندزفری بلوتوث یوکی مدل
۱۱۹ هزار  K325 هندزفری بلوتوث یوکی مدل
۹۹ هزار  K318 هندزفری بلوتوث یوکی مدل
۸2 هزار  FX2 هندزفری بلوتوث هیسکا مدل
۳۰ هزار   YH-08هندزفری یسیدو مدل
۵۹ هزار  هندزفری هوآوی مدل ۰22۱ به همراه کیف محافظ ماکائو
۱۰2 هزار  FX7 هندزفری بلوتوث هیسکا مدل
۷۵ هزار  W101 هدست بلوتوث هایلکوس مدل

۱2۹ هزار  YG-i8XS هدست بلوتوث ریمکس مدل

۵۵ هزار  X55L هدست بلوتوث ریمکس مدل

۹۵ هزار  J1 MUSICهدست بلوتوث جبرا مدل

۹2۳ هزار  Sport Pulse Special Edition هنذفری بلوتوث جبرا مدل

2۸۳ هزار  q5 هندزفری بلوتوث رومن مدل

  در فروشــگاه های زنجیره ای تنوع کاال بسیار باال است و 
مصرف کننده با انتخاب های زیادتری روبه رو است.

  قیمت کاالها در فروشگاه های زنجیره ای همسان است و 
از مغازه ای به مغازه دیگر تفاوت ندارد. در نتیجه تخلف قیمتی 

پایین تر است.
  فروشگاه های زنجیره ای کمتر امکان عرضه اجناس تقلبی 

را دارند.
  در فروشــگاه های زنجیره ای مشتریان فاکتور رسمی 

دریافت می کنند و راحت تر می توانند از آنها شکایت کنند.
  برای خریدهایتان هزینه تردد اضافی نمی دهید.
  وقت کمتری برای خرید هایتان صرف می کنید. 

  امکان نظارت بر فروشــگاه های زنجیره ای بیشــتر از 
خرده فروشی هاست.

  تخفیف های ویژه فروشــگاه های زنجیره ای به دست 
مصرف کنندگان می رســد، درصورتی که تولیدکنندگان 
می گویند خرده فروشی ها تخفیف های مصرف کننده را به 

نفع خود استفاده کرده اند. 
  فروشــگاه های زنجیره ای می توانند بیشــتر برندهای 
موجود در بازار را به یک منطقه بیاورند، درحالی  که مغازه های 
سنتی بنا به تشخیص خود و طیف محدودتری از مشتریان 

اجناسشان را عرضه  می کنند. 
  فروشگاه های زنجیره ای با حذف واسطه ها می توانند از 
مصرف کننده و تولیدکننده به صورت همزمان حمایت کنند.

  فروشگاه های زنجیره ای می توانند مانع از  توسعه بي رویه 
واحدهاي تجاري در فضاهاي غیرتجاري شوند.

  قیمت ها با فروشگاه های زنجیره ای تثبیت می شود، زیرا  
قیمت کاال در مناطق مختلف شهري یکسان است.
معایب  فروشگاه های زنجیره ای 

 فروشــگاه های زنجیره ای می توانند فــروش مغازه های 
کوچک را محدود کنند.

کاهش فروش مغازه هــای کوچک می تواند باعث کاهش 
اشتغال محله ای شود، به ویژه این که ایرانی ها عالقه خاصی 

به راه اندازی مغازه دارند.
 فروشــگاه های زنجیره ای در ایران هنوز بــه اندازه کافی 
گسترش نداشته اند و دسترسی به آنها نسبت به مغازه های 

محلی کمی دشوار است.
 فروشــگاه های زنجیره ای به دلیل عرضــه زیاد کاالهای 
مختلف می توانند اشــتهای خرید را در مصرف کنندگان 
افزایش دهند، پس بهتر اســت حتما با لیست خرید به این 

فروشگاه ها بروید.
  ممکن است در صف های طوالنی معطل شوید.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمريكا

يورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

4200

9302

10528

2155

4293

5046.3

5706.1

1169

--

-

-

-

-

-

-

-

آغاز می شود. 
آمار اجاره نشین ها در مسیر صعود

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در دو دهه گذشته 
سهم مسکن از کل بودجه خانوارهای شهری به طور متوسط 
۱۰درصد بیشتر شده اســت. در سرشماری نفوس و مسکن 
سال ۸۵ تعداد خانواده های اجاره نشین ۳ میلیون و ۶۸۶ هزار 
بود. این در حالی است که با گذشت یک دهه تعداد خانوارهای 
اجاره نشین در کشور به ۶میلیون و ۵۶۵ هزار رسیده و نشان از 

رشدی بیش از ۸۰ درصد دارد. اگر به دو دهه قبل بازگردیم بر 
اساس آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن در اواسط دهه 
هفتاد نزدیک به ۶۸درصد از خانوارهای شهری مالک بوده و 
تنها ۳2درصد به عنوان مستاجر در شهر زندگی می کردند؛ 
اما در سال ۹۵ یعنی با گذشت دو دهه تعداد اجاره نشین ها با 
رشد قابل توجهی بیشتر شده و در حال حاضر حدود ۴۰درصد 
از خانوارهای شهری به عنوان مالک و نزدیک به ۶۰درصد از 
جمعیت شهری طعم اجاره نشینی را تجربه می کنند. البته در 

این میان باید سهم ۹ تا ۱۱درصدی خانه های سازمانی نهادها 
و ارگان های مختلف را در نظر گرفت. در این صورت نهایت ۳۵ 
تا ۳۶درصد از جمعیت شهری به عنوان مالک روزگار سپری 
می کنند. در ســال ۱۳۹۵ اســتان تهران بیشترین نسبت 
خانوارهای اجاره نشین را داشته است و ۴۳.۵٪ از خانوارهای 
تهرانی مستاجر بوده اند. با توجه به ۷.۶٪ دیگر از خانوارها که 
در خانه های سازمانی و یا رایگان سکونت داشتند، کمتر از نصف 

خانوارهای تهران مالک محل زندگی خود بوده اند.
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محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:   فروش ۷ میلیون سکه تأثیر مثبتی در برنداشت و 
تنها یک عده ای که سرمایه در اختیار داشتند، با خرید این سکه ها سرمایه های خود را دوبرابر کردند و این موضوع 
هیچ تأثیری بر رفاه مردم نداشت. او به ایلنا توضیح داد: ضرورتی ندارد که بانک مرکزی بخواهد منابع خود را به این 
شکل در اختیار افرادی که به دنبال سودجویی هستند، قرار دهد؛ این کار تأثیری در مدیریت نقدینگی هم ندارد. یک 
برنامه کامل و منسجمی برای مدیریت نقدینگی نداریم و این نقدینگی که طی سالیان گذشته، رشد داشته به خوبی 

مدیریت نشده و عمده مشکالت ما به خاطر سیاست های غلط گذشته است.

حراج سکه 
بی تأثیر بود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

بسـتن کمربند می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

درصـد کاهـش دهد.

نما
 چند نکته راه

برای خرید از فروشگاه های 
زنجیره ای

1 در طول ماه هر زمان که با عالیم کمبود یکی از 
اقــالم خوراکی و غیرخوراکی روبه رو می شــوید، 
بالفاصله در کاغذی آن را یادداشت کنید و تا پایان 

ماه لیست کمبودهایتان را تکمیل کنید.
با همراه داشتن فهرست مربوط، به فروشگاه   2

مراجعه کنید.
در ابتدای ورود چرخ دستی مخصوص خرید را  3
از کنار در اصلی بردارید. چرخ دستی به شما کمک 
می کند اجناس را راحت  و بدون آســیب دیدگی 

حمل کنید. 
4 اگــر دــر فهرســت کمبودهایتــان اقالم 
غیرخوراکی و بهداشتی وجود دارد، قبل از خرید 

مواد خوراکی برای خرید آنها اقدام کنید.
5 قبل از رفتن به سمت صندوق مطمئن شوید 

که چیزی از قلم نیفتاده است.
حتما پس از تسویه حساب یکبار فیشی که به  6
شما ارایه شده اســت، با خریدهای خود مطابقت 
بدهید. شاید چیزی کم یا زیاد شده باشد و فاکتور را 
تا خانه و چک کردن دوباره اجناس نگهداری کنید.

7 روزهای تعطیل و قبل از تعطیل را هرگز برای 
خرید انتخاب نکنید؛ چراکه این فروشگاه ها در این 
روزها با ازدحام مشــتری همراه هستند و ممکن 

است با مشکل مواجه شوید.
درعین حــال که فروشــگاه های زنجیره ای  8
بهترین مکان برای خرید است، اما هرگز برای خرید 

یک یا دو قلم کاال به این فروشگاه ها مراجعه نکنید.
در روز های تعطیل منتظر صف های طوالنی  9

باشید.

www.hyperstariran.com   فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار

www.ofogh-koorosh.com فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

www.shahrvand.ir  فروشگاه های زنجیره ای شهروند

refah.ir   فروشگاه های زنجیره ای رفاه 

www.everestmodern.com   فروشگاه های زنجیره ای جانبو

www.forona.ir   فروشگاه های زنجیره ای فرونا

www.hypersun.ir    )فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه )هایپرسان

www.etka.ir      فروشگاه های زنجیره ای اتکا 

www.hyperme.ir   فروشگاه های زنجیره ای هایپر می

yaasonline.com  فروشگاه های زنجیره ای یاس

www.promacenter.com  فروشگاه های زنجیره ای پروما 

www.sepah-co.com فروشگاه زنجیره ای سپه

فروشگاه های زنجیره ای بزرگ

دی
دي

ر ج
می

س: ا
عك

  


