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بازگشت بورس به ارتفاع 137 هزار واحد

شهروند| در جریان دادوستدهاى دیروز بازار سرمایه تعداد 
2میلیارد و 561میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 619میلیارد 
تومان در 138هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با رشد 2725واحدى در ارتفاع 137هزار و 983واحد 
قرار گرفت. شــاخص هاى اصلى بازار سرمایه هم روز مثبتى 
ـ  را پشت سر گذاشــتند به طورى که شاخص قیمت (وزنىـ 
ارزشى) 797واحد، کل (هموزن) 251واحد، قیمت (هموزن) 
178واحد، آزاد شــناور 2936واحد و شاخص هاى  بازار اول و 

دوم به ترتیب 2176 و 4621واحد رشد کردند.

بورس

 

اوایل مرداد ماه امســال عنوان شــد کــه 40 تا 
50  میلیون دالر مواد دارویــى در گمرك مانده و 
ترخیص نمى شــود؛ چون صنعت دارو پول ندارد. 
برخالف آن چه تصور مى شــود، تحریم ها صنعت 
داروى ایران را زمینگیر کرده است. این نکته اى بود 
که وزیر بهداشت هم به آن اشــاره کرد و گفت که 
«اینکه مى گویند دارو، غذا و تجهیزات پزشــکى 
تحریم نیست، دروغ است.» اما در شرایطى صنعت 

داروى کشــور تحت  تأثیر تحریم ها قرار گرفته که 
سرانه سالمت ایران در مقایسه با بسیارى از کشورها 
پایین است. در حالى سرانه ســالمت ایرانى ها در  
ســال 2016  حدود  0,4  هزار دالر اعالم شده که 
ترکیه اى ها چیزى حدود 0,6  هزار دالر براى سالمت 
خود هزینه مى کنند. البته این شاخص که متوسط 
جهانــى آن 1,1 هزار دالر اســت در کشــورهایى 

همچون آمریکا به 9,4  هزار دالر مى رسد. 

ایرانى ها چقدر براى سالمت شان هزینه مى کنند؟

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1194.27

14.22

75.74

79.36

تغییرقیمت (د الر)

-

تغييرنرخ برابري ارزها

یورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.1564

1.2838

3.6739

بازار  سکه و طال (قيمت ها به تومان)
نوع

سکه طرح قد یم

سکه طرح جد ید 

نیم سکه

ربع سکه

سکه یک گرمی

هر گرم طالي 18 عیار

4251000

4668000

2250000

1150000

610000

363150

تغییرقیمت

قیمت مصرف کننده (ریال) مدل  تبلت 

٣١،٠٠٠،٠٠٠ Asus N3350

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ Asus i3

٥٢٠٠٠٠٠٠ تا ٦٠٠٠٠٠٠٠ Asus i5

٦٥٠٠٠٠٠٠ تا ١٢٠٠٠٠٠٠٠ Asus i7

٢٣،٠٠٠،٠٠٠ Lenovo E2

٣٧،٠٠٠،٠٠٠ Lenovo i3

٢٣،٠٠٠،٠٠٠ Hp E2

٣٧،٠٠٠،٠٠٠ Hp i3

٦١،٠٠٠،٠٠٠ Hp i7

٨٤،٠٠٠،٠٠٠ 3G ‘‘7 Tab

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ Dell i5

متقاضیان خرید، زمان مراجعه به شــرکت هاى 
عرضه کننده خودرو، مجوز پیش فروش و شــماره 
مجــوز مربوطه جهت پیش فروش خــودرو را که از 
سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به 
منظور اطمینان از شرکت عرضه کننده درخواست 

کنند.
ماجراى پیش فروش خودروسازها

به کجا رسید؟
خودروســازان که دوباره اتهام گرانــى و احتکار 
خــودرو را رد کرده اند، گفته انــد طرح پیش فروش 
40 هزار دســتگاه خودرو هفته آینده اجرا مى شود.  
هاشــم یکه زارع، مدیرعامل ایران خــودرو با اعالم 
این خبر گفته اســت: مــا 10 روز قبل از انتشــار 
فیلم احتکار ایران خــودرو در تبریز، تمام موجودى 

خودروها را به سازمان تعزیرات اعالم کرده ایم.
حاال در شــرایطى کــه ایران خــودرو هیچ گونه 
جزییاتى از پیش فــروش خودروهایش اعالم نکرده 
است، شــرایط پیش فروش محصوالت سایپا بعد از 
کلى اما و اگر اعالم شــد. شرکت ســایپا اعالم کرد 
که فروش محصوالت خانواده ســایپا 131، 132، 
151 به همراه تیبا، ســاینا و وانت نیســان را از 14 
شــهریور (امروز) رأس ســاعت 10صبح به صورت 
اینترنتى آغاز خواهد شــد. در این طرح محدودیت 
کد ملى نیز اعمال شــده و مشتریانى که در 17 ماه 
گذشــته نســبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده اند، 
مجاز بــه ثبت نام نیســتند. در این  طــرح فروش 
پیش پرداخت هاى 11 تا 21 میلیون تومانى از طرف 
شرکت اعالم شده و مابقى به قیمت روز کارخانه در 
زمان تحویل پرداخت مى شود. مبلغ پیش  پرداخت 
سایپا 131، سایپا 132 و ســایپا 151 براساس این 
اطالعیه 11 میلیون تومان تعیین شده،  البته زمان 

آغاز تحویل این خودروها متفاوت با هم است. 

بازار  ارز  (قيمت ها به تومان)

مباد التى تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

-

15913

17746

3749

-

4872.4

5401

1143.7

--
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«قيمت» پربازديدترين خبر رسانه های خبری اســت! حاال در شرايطی که بازار وضعيت 
چندان مناســبی ندارد، کافی اســت ســری به بخش پربازديدترين اخبار خبرگزاری های 
رســمی بزنيد تا متوجه شــويد که جداول و خبرهــای مربوط به قيمت کاال در فهرســت 
پربازديدترين ها قرار گرفته است؛ به عنوان مثال تمامی  ٨ خبری که سايت تسنيم به عنوان 
پربازديدکننده ترين اخبار در ســايت خــود قرار داده، مربوط به قيمت طــال، ارز ، خودرو و 

شرايط فروش خودرو است. 

«قیمت» 
پربازدیدترین 

خبر 
خبرگزارى ها

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

اطالعیه تازه
براى ارز مسافرتى و دانشجویى

اعالم شرایط انتقال وام مسکن 
 اگر از یک شهر وام گرفته اید و مى خواهید در شهر دیگر خانه بخرید

چه اتفاقى مى افتد؟

شهروند| دانشجویان و مســافران براى خرید ارز مورد 
نیازشان به بانک ها بروند. بانک مرکزى اطالعیه جدیدى 
براى خرید دالر صادر کرده اســت که از این به بعد بانک ها 
هم مى توانند به مسافران و دانشجویان خارج از کشور ارز 
بفروشند. البته باید فاتحه دالر 4200 تومان را بخوانید زیرا 
قرار شده است بانک ها دالرشان را با قیمت آزاد به متقاضیان 
بفروشند. با این وجود بانک ها و حتى صرافى ها به «شهروند» 
مى گویند هنــوز دالرى نگرفته اند که به دانشــجویان و 
مســافران خارجى بدهند و این دســته از مشتریان دالر 

همچنان ارزشان را از دالل ها خریدارى مى کنند. 
به چه مدارکى نیاز داریم 

طبق بخشــنامه اى که به صرافى ها  داده شده،  براى هر 
فردى که قصد خرید ارز دارد، مدارك خاصى در نظر گرفته 
شده. اما آیا بانک ها هم همین مدارك را مى خواهند؟ البته 
این طور که در ابالغیه بانک مرکزى آمــده، هر فرد براى 
دریافت ارز مسافرتى و دانشجویى نیازمند مدارکى از قبیل 
گذرنامه  معتبر جمهورى اســالمى ایران، بلیت  مسافرت 
هوایى، ویزاى کشــور مقصد در مورد کشورهایى که نیاز 
به ویزا دارند، اســت. همچنین الزم است مدارك مزبور به 
منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهدارى شود. طبق 
مفاد این بخشنامه بانک هاى عامل مجازند از محل ارزهاى 
خریدارى شده و با تامین اســکناس از محل منابع خود، 
نســبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویى اعم از شهریه 
و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارك مثبته شــامل تاییدیه 
وزارتخانه هاى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى (حسب مورد)، صورتحساب دانشگاه محل 
تحصیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگى جمهورى 
اسالمى ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، اقدام 
کنند. خاطر نشان مى ســازد الزم است به منظور دریافت 
تاییدیــه وزارتخانه هاى ذیربط براى ایجاد دسترســى به 

سامانه هاى مربوطه، هماهنگى هاى الزم را با وزارتخانه هاى 
یادشده به عمل آورند.

از کجا بخریم؟
 شاید از خود بپرسید قیمت ارز صرافى  با بانک ها تفاوت 
دارد؟ قیمت تفاوت خاصى با بازار آزاد نــدارد، زیرا هم به 
صرافى ها و هم بانک ها اعالم شــده اســت که مى توانند 
ارز را با حاشــیه ســودى در حد یک درصد نسبت به بازار 
ثانویه بفروشند. در بازار ثانویه قیمت ها نزدیک به بازار آزاد 
اســت.  بانک مرکزى همچنین نهم شهریور ماه جارى در 
اطالعیه اى از پرداخت ارز دانشــجویى بابت نیم سال اول 
تحصیلى 2018 خبر داده و اعالم کرده بود: ارز دانشجویى 
بابت نیم ســال اول تحصیلى ســال 2018 و تا تاریخ 31 
شــهریور 1397 قابل پرداخت بوده و پــس از تاریخ مورد 
اشاره ارز دانشجویى به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت 
مى شود. اما  سقف پرداخت ارز براى دانشجویان و مسافران 
چقدر است. آیا هر کســى هرچقدر بخواهد مى تواند  ارز 
خریدارى کند بدون آنکه با مشــکلى مواجه شود؟ یکى از 
صرافى هاى فردوسى در پاســخ به این سوال مى گوید:« 
ارز دانشــجویى و مسافرتى ســقف دارد و تا 6 هزار دالر با 
ارایه مدارك قابل خریدارى اســت. البته این پروسه براى 

دانشجویان آسان تر است.»

شــهروند| میزان وام مسکن در شــهرهاى بزرگ با 
شهرهاى کوچک تفاوت اساســى دارد. اگر شما در تهران 
براى وام ســپرده گذارى کرده اید و نوبــت دریافت وام تان 
برسد اما بخواهید خانه اى در شهرستان بخرید، چه اتفاقى 
مى افتد؟! بانک مســکن دیروز ضوابط مربــوط به نحوه 
استفاده از تسهیالت مسکن یکم و انتقال آن از شهر محل 
افتتاح حساب به سایر شــهرها را اعالم کرد. براین اساس، 
متقاضیان درصورت تمایل مى توانند در زمان سرررسید 
دریافت تسهیالت از بانک تقاضا کنند تسهیالت آنها براى 
خرید مسکن در شــهر دیگرى مورد استفاده قرار گرفته و 
امتیاز آنها به شهر دیگرى منتقل شود. با این حال، امکان 
انتقال تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پس انداز 
یکم به سایر شهرها مشروط به یک شرط است و آن اینکه 
فرد تسهیالت را براســاس سقف وام همان شهر مى گیرد. 
البته یادتان باشد که شما نمى توانید از یک شهر کوچک 
وام تان را به تهران انتقال دهید و تنها مى توانید وام هایى را 
انتقال دهید که سقف دریافت شان کمتر شود.  به عبارت 
دیگر و براســاس این ضابطه، درصورتى که مشــموالن 
دریافت تسهیالت مسکن یکم خواهان انتقال تسهیالت 
خود به شهر دیگرى باشند، ســقف تسهیالت پرداختى 
براساس ضوابط پرداخت تسهیالت در شهرى خواهد بود 
که نسبت به شهر دیگر، سقف کمترى از تسهیالت به آن 

تعلق مى گیرد.
به عنوان مثال درصورتى که فرد تسهیالت گیرنده در شهر 

تهران سپرده گذارى و افتتاح حســاب کرده باشد اما قصد 
خرید مسکن در شهر دیگرى، به عنوان مثال در شهر اصفهان 
داشته باشد، اگرچه سقف تسهیالت خرید مسکن از محل 
صندوق پس انداز مسکن یکم در شهر تهران براى متقاضیان 
انفرادى 80 میلیون تومان است اما به دلیل انتقال تسهیالت 
به شهر اصفهان، سقف 60 میلیون تومان (سقف تعیین شده 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان در مراکز استان ها) به وى 
تعلق مى گیرد. از سوى دیگر، درصورتى که متقاضى در شهر 
اصفهان سپرده گذارى و افتتاح حساب کرده باشد اما قصد 
انتقال تسهیالت به شهر تهران و خرید مسکن در این شهر 
را داشته باشــد، باز هم سقف 60 میلیون تومانى تسهیالت 
مسکن یکم به وى اختصاص مى یابد. به این ترتیب درصورت 
تمایل متقاضى به انتقال تســهیالت خود به شهر دیگرى، 
این امکان فراهم اســت اما مبلغ تسهیالت براساس سقف 
تسهیالت پرداختى در شهرى که سقف کمترى از تسهیالت 

به وى تعلق مى گیرد، به متقاضى پرداخت خواهد شد.

پربازدیدترین 


