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تقویت 256 واحدی بورس

شهروند| شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق 
بهادار تهران )تدپیکس( در پایان معامالت دیروز سه شــنبه 
16 مرداد ماه 97 با افزایــش 256 واحدی به رقم 133 هزار و 
584 واحد رسید. شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 7 واحدی 
عدد 18 هزار و 949 واحد را به نمایش گذاشت .شاخص سهام 
آزاد شناور نیز با افزایش 533 واحدی به رقم  141 هزار و 995 
واحد دست یافت .شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 118 
واحدی به رقم 97 هزار و 105 واحد دست یافت که شاخص 

بازار دوم با افزایش 843 واحدی عدد  272 هزار و 286 واحد را به نمایش گذاشت. 

بورس

بازار  جهاني

نوع

1214.33

15.48

71.61

73.91

1299.04

16.82

73.62

76.4

تغييرقيمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.1579

1.2965

3.6737

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قد يم

سکه طرح جد يد 

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

3051000

3285000

1630000

840000

480000

268500

تغييرقيمت

قیمت )تومان( انواع محصوالت سایپا

28 میلیون پراید SE 111 - سفید

26.5 میلیون پراید SE 131 - سفید

30 میلیون تیبا SX - سفید

31.4 میلیون تیبا SX . دوگانه  سوز 
- سفید

32.2 میلیون  - SX تیبا 2 - هاچ بک
سفید- رینگ فوالدی

33.4 میلیون  - SX تیبا 2 - هاچ بک
تنوع رنگ-رینگ آلومینیوم

قیمت )تومان( انواع محصوالت سایپا

36.5 میلیون ساینا EX - تنوع رنگ

46 میلیون ساینا LUX اتوماتیک

48 میلیون کوییک اتوماتیک

41.5 میلیون وانت زامیاد 24

66 میلیون آریو 1600 اتوماتیک

97 میلیون چانگان CS35 مونتاژ 
اتوماتیک

163 میلیون کیا سراتو 2000 اتوماتیک 
)آپشنال(

نسبتا مناسبی اســت. درمنطقه آذري تهران نیز براي رهن 
یک واحد مسکوني35متري، 9ساله باید 21میلیون تومان 
در چنته داشته باشید یا به عنوان مثال قیمت رهن یک واحد 
مسکوني 56 متري نوساز درشهرري، نیز بیشتر از  30 میلیون 
تومان نیست. در برخی از مناطق حاشیه تهران هم مثل پرند 
و شهرک اندیشه می توان واحدهای مسکونی با قیمت های 

مناســب برای اجاره پیدا کرد هرچند که این روزها افزایش 
قیمت اجاره بها به شهرهای اطراف پایتخت هم تسری پیدا 

کرده است.
اجاره بها در حاشیه تهران چقدر است؟

تا همین چند وقت پیش اوضاع شهرهای حاشیه ای تهران 
به گونه ای بود که اگر شما از بضاعت کافی برای خانه گرفتن 
در تهران برخوردار نبودید می توانستید با نیمی از سرمایه تان 
منزلی مناسب در یکی از شهرهای حاشــیه ای تهران اجاره 
کنید. مناطقی مثل اندیشه، پرند و پردیس در اطراف تهران از 
جمله مناطقی هستند که در سال های اخیر مستاجران زیادی 
از تهران داشته اند. از بین شهرهای زیادی که در حومه تهران 
وجود دارند این سه منطقه از محبوبیت زیادی برخوردارند و 
مهاجرپذیرتر هستند. به ویژه شــهر پردیس در شرق تهران 
که طی دو سه ســال اخیر پیشــرفت زیادی داشته و از نظر 
امکانات رفاهی هم فاصله زیادی با پایتخــت ندارد. در میان 
این شهرها، شهر اندیشــه از همه قدیمی تر است و در بخش 
مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد. این شهر دارای 6 فاز است 
و در 30 کیلومتری تهران، 3 کیلومتری شمال غربی شهریار 
و 7 کیلومتری جنوب شرقی کرج احداث شده که همجوار با 
کرج است. خانه های اجاره ای اندیشه نسبت به کرج ارزان تر 
است اما فکر نکنید که می توانید با پول کم در این شهر خانه ای 
مطابق میلتان اجاره کنید. به عنوان مثال قیمت رهن خانه ای 
80 متری در فاز 2 اندیشه 60 میلیون تومان است که متری 
750 هزار تومان قیمت آن اســت. بنابراین اندیشه با اینکه 
در 30 کیلومتری کرج قرار دارد و از نظر دسترســی و داشتن 
وسایل نقلیه عمومی هم با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
می کند چندان خانه های ارزانی ندارد. وضعیت شهر پردیس 
در شرق تهران هم از این بهتر نیست. شهر جدید پردیس در 
17کیلومتری شرق تهران در مسیر جاده هراز قرار دارد و به 
آب و هوای مطبوعش مشهور است. این شهر از جمله مناطق 
در حومه تهران است که مهاجران زیادی را از پایتخت در دل 
خود جای داده و با مســکن مهرهای زیادی که در آن احداث 
شده به شهری شلوغ و پرجمعیت تبدیل شده است. پردیس 
طی 5 سال اخیر رشد قیمت زیادی داشته و دیگر نمی توان 
آن را به عنوان منطقه ای خارج از تهران که برای اجاره نشینان 
مناسب است، دانست. طبق آن چه مشاوران امالک می گویند 

قیمت واحدهای مسکونی در پردیس 40 درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش پیدا کرده و مستاجرانی که از تهران به این شهر 
می آیند تا بلکه خانه ای با قیمت ارزان تر پیدا کنند با مشکالت 
زیادی مواجه می شــوند. به عنوان مثال قیمت اجاره واحدی 
80 متری در پردیس که سال گذشته 50 میلیون تومان رهن 
کامل بوده امسال به 80 تا 70 میلیون تومان افزایش پیدا کرده 
است. با وجود این پردیس به دلیل نزدیکی به تهران و امکانات 
کامل رفاهی که دارد بیشتر از سایر شهرهای حومه تهران مورد 

توجه مستاجران قرار دارد.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغييرتغييربازار آزاد 

د الر آمريکا

يورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

-

10896

12201

2562

4200

4853.6

5435

1143.7

-
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برخی از مشاغل خود اشتغالی در آمریکا و اروپا 
به سرعت رو به رشد هســتند. کارشناسان بازار 
کار می گویند این مشــاغل در آینده نزدیک به 
شدت رشــد می کنند زیرا تقاضا برای آنها رو به 

افزایش است. 
به گزارش سی ان بی سی، تا پایان سال 2016 
حدود 9.6 میلیون نفر در آمریکا خوداشــتغال 
بوده اند که انتظار می رود این رقم تا پایان ســال 
2026 با 7.9 درصد افزایش به 10.3 میلیون نفر 
برســد. این میزان افزایش بیشــتر از رشد سایر 
گروه های شغلی است. این گزارش تاکید می کند 

که فعاالن این دســته از مشــاغل باید کســب 
و کار خود را بــا فناوری به روز کننــد تا بتوانند 
درآمد قابل توجهی داشــته باشــند. به عنوان 
مثال راننــدگان باید طرز کار بــا نرم افزارهایی 
چون اوبر و مســیریابی های آنالین را بلد باشند. 
نتایج یک نظرســنجی در سال 2017 نشان داد 
که 81درصد مــردم، امنیت شــغلی کار کردن 
برای خــود را از کار برای دیگران باالتر می دانند. 
دراین نمودار 10 شغل آینده دار در آمریکا و اروپا 
و تعداد شــاغالن آن در آمریکا نشان داده شده 

است. 

10 شغل آینده دار اما بدون رئیس! دار
مو

ن

مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد از واگذاری یک روزه عرصه واحدهای مسکن مهر 
این شهر با تخفیف 30 درصدی خبر داد و گفت: از هفته گذشته عرضه مسکن مهر با تخفیف ویژه آغاز 
شده است و افراد می توانند عالوه بر خرید بنای خانه، زمین را هم با قیمت 6 تا 12 میلیون تومان به صورت 
نقدی یا اقساط بلندمدت خریداری کنند. او همچنین گفت قیمت واحدهای مسکن مهر کارشناسی شده 

است.

حراج مسکن مهر 
در هشتگرد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شهروند| گواهی اوراق سپرده دوباره روی کار آمد. با موافقت بانک مرکزی، اوراق سپرده بانکی 
با نرخ سود 18 درصد از شانزدهم مردادماه به مدت 6 روز کاری عرضه می شود. هم اکنون قرار بر 
این است که در شعب بانک های منتخب، در سراسر کشور از روز سه شنبه 16مرداد تا دوشنبه 22 
مرداد به مدت 6 روز کاری این اوراق عرضه  شــوند. این اوراق با سررسید یک ساله و با نام منتشر 
می شــود و قابل بازخرید قبل از سررسید است که البته نرخ سود بازخرید قبل از سررسید تنها 
16 درصد است. این اوراق  معاف از مالیات است و سود علی الحساب آن ماهانه پرداخت می شود. 

براساس اعالم بانک ملی، مدت عرضه اوراق محدود است و تمدید  نمی شود. 
گواهی سپرده چیست؟

گواهی سپرده نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را می دهد تا سود سپرده را 
دریافت کند. یک گواهی سپـرده دارای تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت است که می تواند با 
هر عنوانی توزیع شود. گواهی های سپرده عموما توسط بانک منتشر و توزیع شده و اصل سپرده و 
سودهای پرداختی نیز توسط بانک تضمین می شوند. مدت  زمان گواهی سپـرده عموما از یک سال 
تا پنج سال به طول می انجامد و سود پرداختی به دارندگان سپرده به صورت دوره ای )ماهانه یا هر 
سه ماه یک بار( از طریق کوپن های گواهی های ســپرده پرداخت می شود. دارنده گواهی سپرده 
قابل معامله  یا قابل انتقال می تواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند، 
به همین دلیل این گواهی ها از نقدشوندگی باالیی برخوردار هستند، زیرا دارنده آن در صورت نیاز 
به پول نقد می تواند آن را در بازار دســت دوم به فروش برساند. اما گواهی های غیرقابل مبادله یا 
غیرقابل انتقال، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها می توانند 
به موسسه سپرده پذیر مراجعه و با تحمل جریمه در نظر گرفته شده، سپرده خود را از موسسه خارج 
کنند. حداقل دوره سررسید گواهی های سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل 
بیشتر گواهی های سپرده با سررسید کمتر از یک سال منتشر می شوند و در بین آنها، گواهی های 
سه ماهه و 6 ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند، البته باید در نظر داشت که گواهی سپرده قابل 
معامله براساس ارزش اسمی به دو دسته گواهی های بزرگ و گواهی های کوچک تقسیم می شود. 
البته به طور معمول گواهی سپرده قابل معامله، براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش، به دو 
دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود. نوع داخلی این گواهی ها برای فروش در داخل کشور و نوع 

خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می شود.

اوراق سپرده چندان جذاب نیست
اما سوال این است که آیا در شرایط فعلی اوراق گواهی سپرده مورد استقبال قرار می گیرد؟ به 
نظر نمی رسد که این اوراق چندان مورد استقبال قرار گیرند. حاال گرچه نرخ سکه و دالر ریزشی 
شده است، اما در شــرایطی که بانک ها با دور زدن قانون سود های 22 درصد پرداخت می کنند، 
به نظر نمی رسد سود 18 درصدی اوراق چندان جذاب باشــد. البته این موضوع درحالی است 
که بهاءالدین حسینی هاشمی در این زمینه باوری متفاوت دارد. او به »شهروند« می گوید: سود 
رسمی بانک ها 15 درصد اســت و با توجه به این که گواهی اوراق سپرده 18 درصد اعالم شده، 
می تواند برای مردم جاذبه  داشته باشد.  این کارشناس اقتصادی  در این زمینه ادامه می دهد: باید 
در نظر داشت که هم اکنون نرخ تورم باال رفته و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است، شاید از این 
جهت اوراق سپرده نتواند مورد اقبال قرار گیرد. البته باید در نظر داشت برخی از بانک ها قوانین 
را دور می زنند و برای سپرده های بلندمدت با ســقف های باال هم سود های 22 درصد پرداخت 

می کنند که ا ین موضوع هم نمی تواند بی تاثیر باشد.« 

عرضه اوراق سپرده با سود 18 درصد

قیمت رهن و اجاره خانه

450 میلیون تومان رهن 170 متر-قلهک-
10ساله

100 میلیون تومان رهن-3میلیون 
تومان اجاره

115 متر-شهرک 
غرب-15ساله

40میلیون تومان رهن-2میلیون و 
700 تومان اجاره

65 متر-
یوسف آباد-3ساله

77میلیون تومان رهن-900هزار 
تومان اجاره

69متر-کرمان 
شمالی-5ساله

45میلیون تومان رهن- یک میلیون 
و 500هزار تومان اجاره

55متر-شهرزیبا-
3ساله

50میلیون تومان رهن-4میلیون 
تومان اجاره

120متر-
عالمه جنوبی-12ساله

300 میلیون تومان رهن 160متر- بهار 
تهرانپارس-3ساله

30 میلیون تومان رهن-2میلیون 
تومان اجاره

65متر-ستارخان- 
3ساله

15میلیون تومان رهن- یک میلیون 
و400 هزار تومان اجاره

63 متر-نواب-
2ساله

40میلیون تومان رهن-2میلیون و 
300هزار تومان اجاره

71متر-جنت آباد-
2ساله

40میلیون تومان رهن-800هزار 
تومان اجاره

50متر-نیروی 
هوایی-12ساله
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