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 رشد ۲۴۲واحدی شاخص بورس
در هفته دوم شهریور

در جریــان معامــالت دومیــن هفتــه، دومین فصل 
امســال تعداد 1۳۳۲۲ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 
۳۰6۰۵ میلیارد ریــال در بیش از 7۳1 هــزار دفعه مورد 
معامله قــرار گرفت که به ترتیب بــا 14درصد، 1۲ درصد 
کاهش و ۳ درصد افت همراه شدند. این گزارش می افزاید: 
شاخص کل بورس نیز در پایان معامالت هفته منتهی به 
16 شهریورماه با ۲4۲ واحد افزایش، معادل ۰.۲ درصد رشد 

کرد و در ارتفاع 1۳7714 واحد قرار گرفت. 

بورس 

 

آمریکا بــا 81۳4 تن بیشــترین ذخیره طال 
در بین کشــورهای جهان را داراســت. آلمان با 
فاصله بســیار زیادی نســبت به آمریکا دومین 
کشــور دارنده ذخایر طال محســوب می شود. 
حجم ذخایر طالی آلمان ۳۳71 تن اعالم شده 
است. ایتالیا با ذخایر طالی ۲4۵1 تنی در رتبه 

ســوم از این نظر قرار گرفته است. براساس این 
گزارش، فرانســه با ۲4۳6 تن، روسیه با 1۹۰۹ 
تن، چین با 184۲ تن، ســوییس با 1۰4۰ تن، 
ژاپن با 76۵ تــن، هلند با 61۲ تن و هند با ۵6۰ 
تن به ترتیب در رتبه هــای چهارم تا دهم از این 

نظر قرار گرفته اند.

۱۰ کشور بزرگ دارنده طال در جهان 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1201.9

14.23

75.18

76.66

تغییرقیمت )د الر(

-

-

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.1619

1.3009

3.676

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

4151000

4415000

2180000

1120000

620000

355300

تغییرقیمت

قیمت کم، فروش سریع و زیاد
فروشــگاه های زنجیــره ای معمــوال بــا  هــدف 
فراهم کردن کاالهای ارزان قیمت برای مشتری   شروع 
به کار می کنند. آنها کمترین تعداد فروشنده  مورد نیاز 
را استخدام می کنند و در نتیجه می توان فروشگاه های 
زنجیره  ای را با کمترین هزینه اداره کرد. فروشگاه  های 
زنجیره  ای می توانند کسب ســود بیشتر را پیش بینی 
کنند، چرا که آنها در حجم بــاال خرید می کنند و در 
حجم پایین می فروشند. عالوه بر این آنها هزینه  اداره  
بســیار کمی دارند و خدمات رایگان به مشتری ارایه 

نمی دهند.
در نتیجه به طور خودکار ســود بیشــتری به دست 
می آورند. شاید برای همین است که با سرعت بیشتری  
محصوالت خود را به فروش می رسانند. با وجود اینکه 
برخی بر این باورند که بیــش از ۹۰ درصد کاالهایی 
که در برخی فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شوند، 
کاالی تولید داخــل و ایرانی اســت. در واقع تاکنون 
فروشــگاه های زنجیره ای کشــور در بحث حمایت از 
تولیــدات داخلی کمک شــایانی به دولت داشــتند. 
فروشــگاه های زنجیره ای با حمایت از تولیدکنندگان 
داخلــی و تولیدات ایرانی و همچنین اشــتغال پایدار 
نقش بسزایی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ایفا کردند. اما کارکنان فروشــگاه  اوشانگ ، هایپر می 
و حتی شــهروند همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند و 
می گویند:»تناسب کاالی  داخلی و وارداتی 6۰ به 4۰ 
است، چرا که بیشــتر اجناس  موجود در بازار وارداتی 

هستند. «
مزایای فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه های زنجیره ای و مدرن جاذبه های بسیاری 
برای مردم و مصرف کننــدگان دارند زیرا در محیطی 
امن و مطبــوع افراد به مایحتاج خود دسترســی پیدا 
می کننــد، لذا جامعــه عظیمــی از مصرف کنندگان 
به جهت قیمت مناســب این فروشــگاه ها، تمایل به 
اســتفاده از این نوع خرده فروشــی ها دارند و طبیعتا 
تقاضا برای این نوع خرده فروشــی های مدرن افزایش 

پیدا می کند.
معموال قیمت تمام شده در فروشگاه های زنجیره ای 
به جهت خرید انبوه و عمده از تولیدکنندگان بســیار 
پایین اســت و در نتیجه کاالها را بــا قیمت کمتر و با 
تخفیف بیشتری می توانند به دســت مشتری نهایی 
برسانند که این موضوع هم به نفع مردم است و هم در 
نهایت منجر به رفاه عمومی خواهد  می شود. البته نباید 
از نظر دور داشت که این فروشگاه ها در برهه ای از زمان 
و به صــورت دوره ای تخفیف های ویــژه ای در اختیار  
مشتریان قرار می دهند که  خرید از آنها مزید بر علت 
شده اســت. همچنین باید توجه داشــت که مقوالت 
گفته شــده تنها مزایای فروشــگاه های زنجیره ای به 
شــمار نمی آید بلکه ؛ تنوع کاال، زمــان آزاد و آزادی 
در انتخاب، کاهــش هزینه های تردد درون شــهری، 
صرفه  جویــی در زمان خریــد شــهروندان، کاهش 
حجم ترافیــک، کاهش آلودگی های محیط زیســت 
و همچنین ســهولت نظارت دولت بر عملکرد بخش  
خرده فروشی، از دیگر مزایای فروشگاه های زنجیره ای 

است که باید به آن توجه داشت.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمریکا
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د رهم امارات
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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از صدور کارت اعتباری برای بازنشستگان با همکاری بانک رفاه کارگران خبر 
داد و گفت: با صدور این کارت ها، بازنشستگان امکان خرید اعتباری برابر با حقوق ماهیانه خود را خواهند داشت و 
نگرانی بازنشستگان درباره زمان دریافت حقوق برطرف می شود. سید تقی نوربخش با بیان اینکه در 4  سال گذشته 
حقوق بازنشستگان 11۰ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه  سال جاری 
کشور پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب 

هیأت دولت رسیده است، قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در  سال جاری اجرا می شود.

 مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی

 اعطای کارت رفاه
به بازنشستگان 

معادل یک ماه حقوق

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

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

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

قیمت )تومان( نوشت افزار 

4.4 هزار  خودکار پنتر مدل SP 101 بسته ۲ عددی

114 هزار  Triplus Fineliner روان نویس ۲۰ رنگ استدلر مدل

4۲۲ هزار  Cuban خودکار فوراور مدل

۵64 هزار  Boutonniere خودکار فوراور مدل

11.7 هزار  Bonny غلط گیر نواری پنتر مدل

4۹ هزار  Comfy تراش هوشمند پنتر مدل

۵۹ هزار  Classic مدادرنگی ۲4 رنگ فابر-کاستل مدل

۵۲ هزار  خودکار صفا سری کیان بسته ۵۰عددی

۵.۹ هزار  روان نویس زبرا مدل Sarasa Clip با قطر نوشتاری ۰.7

۲.8 هزار  خودکار لکسی مدل V10 بسته ۲عددی

حکایت از این دارند که فرصت جدیدی برای این دو 
پیام رســان در نظر گرفته شــده تا بومی شوند و باید 
دید این بار هم فرصت تمدید می شــود یا اینکه این 
دو اپلیکیشن هم به سرنوشت تلگرام دچار می شوند. 
نکته اینجا اســت که تــا پیش از فیلتــر تلگرام، این 
پیام رســان حدودا 4۰ میلیون کاربر داشته و اکنون 
با گذشــت چند ماه از فیلتر آن، کاربران بین تلگرام 
با فیلترشــکن، پیام رســان های داخلی و نسخه های 
فارسی شــده  تلگــرام تقســیم شــده اند.  هاتگرام و 
تلگرام طالیــی اگرچه تفاوت هایی با نســخه  اصلی 
تلگرام داشتند و در برخی موارد مطالبشان از برخی 
فیلترها عبور می کرد، اما شــاید مهمترین تفاوتی که 
با پیام رســان های کامال بومی داشتند، حفظ ارتباط 
با تلگــرام اصلی بود؛ اینکه کاربــران با دانلود و نصب 
این نسخه های فارســی همچنان بتوانند با مخاطبان 
تلگرامی خود ارتباط داشته باشند و حضور در گروه ها 

و کانال های تلگرامی خــود را نیز حفظ کنند اما حاال 
باید ارتباط خــود را با این اپلیکیشــن جهانی قطع 

کنند.
پایان آذر آخرین فرصت

روز گذشته یکی از خبرگزاری ها خبر داد که به دو 
نسخه فارســی تلگرام تا پایان آذر مهلت جدید داده 
شــده تا از تلگرام مستقل شــوند و به یک پیام رسان 
بومی تبدیل شــوند. ظاهرا در جلسه ای که بین وزیر 
ارتباطات و قوه قضائیه برگزار شــده، مقرر شده است 
که فرصت دوباره ای بــرای اتمام اقدامات فنی به این 
دو نسخه فارسی تلگرام داده شــود. مسئوالن پیش 
از این بارها تاکیده کرده بودنــد  که هاتگرام و تلگرام 
طالیی باید به یک پیام رسان صد درصد بومی تبدیل 
شوند یا ادامه فعالیت آنها به این شکل ممکن نخواهد 
بود؛ اما درنهایت یک روز مانده به سررســید آخرین 
مهلت  هاتگرام و طالگرام در 1۵ شهریور، مدیرعامل 
پیام رســان بومی آی گپ از ارایه مهلت مجدد به دو 
نســخه فارســی تلگرام خبر داد و به ایــن موضوع 
اعتراض کرد. بر اساس ادعای مدیران این نسخه های 
فارسی تلگرام مبنی بر انجام اقدامات فنی مستقل و 
بومی شــدن، به آنها مهلت دوباره ای داده شده است، 
در حالی  که اساســا مشــخص نیســت آیا این گفته 
مدیران براســاس ارزیابی  و صحت  ادعاها تأیید شده 
یا صرفا بهانه ای برای فرصت گرفتن دوباره بوده است. 
وزارت ارتباطات برای اینکه این دو نسخه فارسی هر 

چه زودتر بومی شــوند برای آنها مجوز ورود دو هزار 
سرور را با ارز دولتی در نظر گرفته است.

 اعتراض پیام رسان های داخلی
 به نسخه های داخلی تلگرام

یکــی از مهمترین مســائلی که باعث شــده قوه 
قضائیه و وزارت ارتباطــات به صورت جدی به دنبال 
فیلترکردن نسخه های ایرانی تلگرام باشند، اعتراض 
پیام رســان های داخلی به عدم استقبال مخاطبان از 
آنها است. بعد از فیلترشدن تلگرام و آمدن نسخه های 
 هاتگرام و تلگرام طالیی آن هم بدون فیلتر، مخاطبان 
ایرانی از پیام رســان های داخلی اســتقبال نکردند. 
ضمن اینکه به این دو پیام رســان هم اینترنت بدون 
فیلتر تعلق گرفت و همین موجــب اعتراض بیش از 
پیش پیام رســان های داخلی شــد. حاال باید منتظر 
بمانیــم و ببینیم که آیا در آخرین مهلت داده شــده 
به تلگرام طالیی و  هاتگــرام آنها به اصالحات مدنظر 
دســتگاه های رســمی تن می دهند یــا اینکه فیلتر 
می شوند؛ شاید هم دوباره فرصت جدیدی برای آنها 

در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار فنــاوری اطالعات خبرگزاری 
فارس، در حالی که  هاتگرام و طالگرام تا 1۵ شهریور 
برای مستقل شــدن از تلگرام و تبدیل شــدن به یک 
پیام رســان کامال بومی فرصت داشتند، طبق آخرین 
اخبار بار دیگر تــا پایان آذرماه  ســال جاری  مهلت 

گرفته اند.

بازار مسکن کم سود ده ترین بازار فصل بهار

سودآورترین بازارهای سرمایه گذاری کدامند؟
شــهروند| بازار مسکن از 
رقبای خود جامانــد. در حالی 
سود حاصل از سرمایه گذاری ها 
در تمامی بازارها در فصل بهار از 
تورم عمومی )10.4 درصدی( 
پیشــی گرفته که بازار مسکن 
عنوان کم ســودده ترین بازار را 
از آن خود کرده اســت.  نگاهی 
بــه آمارها نشــان می دهد که 
ســرمایه گذاری در بازار سکه 

68.5 درصد و بازار ارز 55.2 درصد ســود را عاید 
سرمایه گذاران خود کرده است.  سرمایه گذاران بازار 
سرمایه هم شرایط بهتری را در مقایسه با خریداران 
ملک تجربه کردند. ســود حاصل از سرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه در حالی 38.3 درصد اعالم شده 
که این شاخص برای ســرمایه گذاران مسکن تنها 

36درصد گزارش شده است. 
بر اساس گزارشی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی منتشــر کرده 
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در 
سه ماهه نخست سال 97 )بهار امسال(، 6 میلیون 
و 20 هزار تومان برآورد شده که نسبت به سه ماهه 
قبــل از آن )زمســتان 96( 9 درصد و نســبت به 
سه ماهه مشابه ســال قبل از آن )بهار 96(، معادل 

36درصد افزایش یافته است.
 نرخ رشد قیمت مسکن

و مقایسه آن با تورم عمومی
با این حال رکورد بیشــترین میانگین قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال، در اختیار 
منطقه 1 تهران با متــری 12 میلیون و 800 هزار 
تومان و کمترین نرخ میانگین قیمت مســکن در 
فصل گذشــته )بهار 97( در اختیــار منطقه 18 با 
متری 2میلیون و 730 هزار تومان قرار داشت؛ این 
در حالی است که نرخ تورم عمومی در بهار امسال 
نسبت به بهار ســال قبل، 10.4درصد اعالم شده 
بود. مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی 
نشان می دهد که این شــاخص )نرخ رشد قیمت 
مسکن( از ســال 92 تا 95 همواره از تورم عمومی 
عقب تر بوده است؛ به نحوی که در سال 95 این دو 
شاخص به یکدیگر نزدیک شــدند؛ اما از سال 96، 
نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی پیشی 
می گیرد که در نهایت، در بهار امســال بین این دو 

شاخص شکاف گسترده تری به وجود می آید.
در بهار امســال، بیشــترین نرخ رشــد افزایش 
مسکن در شهر تهران به منطقه 5 با 54.8 درصد و 
کمترین نرخ رشد قیمت مسکن نیز، به منطقه 16 

با 16درصد تعلق دارد.
در سه ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد معامالت 
ثبت شده واحدهای مســکونی نسبت به زمستان 

سال گذشته )فصل قبل از آن( 28 درصد و نسبت 
به ســه ماهه ابتدایی ســال قبل از آن، 5.5 درصد 
رشد داشته است. در بهار 97، 39 هزار و 980 فقره 

معامله واحد مسکونی به ثبت رسید.
 فراوانی معامالت مسکن بهار امسال

بر اساس قیمت، متراژ و سن بنا
بنا به اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرسازی، بیش از 57 درصد معامالت 
انجام شــده به واحدهایی با عمر کمتر از 10 سال 
و حــدود 45 درصد به واحدهای بیــن متری 2 تا 
5میلیون تومان تعلق دارد. 74 درصد معامالت هم 
به واحدهای مســکونی زیر 100 متر مربع مربوط 

می شود.
بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد معامالت 
مســکن به واحدهایی با ســن کمتر از 5 ســال با 
38.6 درصد و کمترین حجم معامالت مســکن به 
واحدهای مسکونی باالی 20 سال با 11.7 درصد 

اختصاص دارد.
از نظر قیمتی نیز واحدهای مســکونی واقع در 
بــازه قیمتی متری 3 تا 4 میلیــون تومان با 17.2 
درصد ُپرمتقاضی ترین واحدها و خانه های واقع در 
بازه قیمتی زیر متــری 2 میلیون تومان، با فراوانی 
1.6درصد کم استقبال ترین واحدهای مورد معامله 

در فصل نخست سال جاری بودند.
از نظر متراژ نیز آپارتمان های مسکونی با زیربنای 
60 تا 80 متــر مربعی بــا فراوانــی 28.3 درصد 
بیشترین میزان تقاضای خرید و واحدهای واقع در 
بازه متراژی 180 تــا 200 متر مربعی هم کمترین 
میزان اســتقبال خریداران مســکن را در اختیار 

داشتند.
اقبال به ساخت و سازهای جدید

همچنیــن در بهار امســال تعــداد پروانه های 
ســاختمانی صادره با رشد مناســبی روبه رو شد 
و بــه رقم 19 هزار و 600 پروانه ســاخت و ســاز 
رسید که نسبت به بهار سال گذشته حدود 31.4 
درصد رشد داشته اســت؛ اما نسبت به فصل قبل 
از آن )زمســتان 96( که بیــش از 21 هزار پروانه 
ساختمانی صادر شد، رشد منفی 6.3 درصدی را 

تجربه کرد.
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