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عقبگرد ۲۷۰۰ واحدی بورس
شهروند| شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامات چهارشنبه ۱۱ مهرماه 97 با 
کاهش 2700 واحدی به رقم ۱8۵ هزار و ۵۵9 واحد رســید. 
شاخص کل هم وزن اما با کاهش 823 واحدی عدد 32 هزار و 
226  واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز 
با کاهش 3۱۵0 واحدی به رقم  ۱99 هزار و ۱70 واحد دست 
یافت. شــاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۱647 واحدی 
به رقم ۱38هزار و 339 واحد دســت یافت که شاخص بازار 
دوم با کاهش 702۱ واحدی عــدد  36۱ هزار و 703 واحد را 

به نمایش گذاشت.

بورس

 

قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور 
 سال گذشــته 74 درصد افزایش داشــته است. این 
آماری است که دفتر مســکن وزارت راه وشهرسازی 
منتشر کرده اســت. حاال در شــرایطی که قیمت 
مسکن جهش 74 درصدی داشــته است، در مقابل 
تعداد معامات در این ماه افت 34 درصدی را نسبت 
به ماه مشابه  سال گذشته تجربه کرده است. جهش 

قیمت مسکن در شرایطی رخ می دهد که فعاالن بازار 
معتقدند قیمت مسکن بیشتر از این کشش افزایش 
قیمت را ندارد؛ زیــرا با افزایش باالتر و کاهش قدرت 
خرید مردم، بازار دوباره در رکود طوالنی فرو می رود و 
معامات تقریبا متوقف می شود. گفتنی است قیمت 
مسکن در  سال 97 بارها خبرســاز شد و در ماه های 

مختلف رکوردهای متفاوتی را جابه جا کرد. 

جهش ۷4 درصدی قیمت مسکن در شهریور 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1,203.35

14.78

 81.49

84.83

تغييرقيمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.154

1.297

3.674

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سكه طرح قد يم

سكه طرح جد يد 

نيم سكه

ربع سكه

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

4151000

4380000

2133000

1182000

682000

403090

تغييرقيمت

قیمت)تومان( انواع کله پاچه بسته بندی شده 

58هزار تومان  کله پاچه یک دست کامل 

37هزار و 500 پاچه گوسفندی 6 عددی 

25هزار پاچه گوسفندی 4 عددی 

26هزار  زبان گوسفند 3 عددی 

69هزار  جگر سیاه گوسفند 

69هزار  دل و قلوه گوسفند 

18هزار  سیراب شیردان گو.سفند

16 هزار  کله گوسفند بدون مغز و زبان 

18 هزار  سیراب و شیردان گوساله

16هزار  پاچه گوساله هر عدد 

اپراتــور که تــاش می کند بــا توضیحــات اضافه 
زمان بیشــتری برای مکالمه با افراد پشــت خط تلف 
کند، گه گدار بــه بهانه جواب دادن بــه خطوط دیگر 
تماس گیرنده را منتظر نگه می دارد و در انتها با گرفتن 
شماره موبایل افراد به آنها می گوید که شرایط پرداخت 
پول، شماره حساب و نحوه تحویل پرایدها را به صورت 

پیامکی اعام می کنند. 
آگهی های مشــابه نیز با اتاف زمان تاش می کنند 
درآمد حاصل از مکالمه با خطوط هوشمند را به جیب 

بزنند و درواقع هیچ پرایدی برای فروش وجود ندارد. 
خیریه خودرو؟! 

 »مردم نباید به آگهی فــروش خودروهای صفر زیر 
قیمت بــازار و کارخانه اعتماد کننــد.« این موضوعی 
است که ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو، اعام می کند. او این دسته از تبلیغات فریبنده 
را سابقه دار می داند و به »شــهروند« می گوید:   بارها 
گفته ایم که مردم فریب این دسته از آگهی های فروش 

خودرو با زیر قیمت بازار را نخورند. 
او ادامــه می دهد: در برخی ســایت ها تبلیغات قابل 
تأملی درباره فروش خودرو منتشــر می شــود اما باید 
پرســید زمانی که خودرویی وارد بازار نشــده اســت، 
چطور این افراد مدعی فروش تعــداد زیادی  پراید آن 
هم با قیمت پایین تر از کارخانه هستند؟ یعنی عده ای 

پیدا شده اند که به صورت خیریه خودرو می فروشند؟ 
این فعــال بازار خــودرو در ادامه توضیــح می دهد: 
بسیاری از این منتشرکنندگان آگهی خودروهای شان 
را به صورت پیش فروش می فروشند که درواقع همان 
شرکت های غیرمجاز و کاهبردار پیش فروش خودرو 

هستند. 

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغييرتغييربازار آزاد 

د الر آمريكا

يورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

-

16473

18512

3885

4200

4860.9

5475.6

1143.7

--

-

13 نکته برای خرید خودروی دست دوم 
باشــگاه خبرنگاران| خرید خودروی دست دوم 
یکی از بزرگترین ریسک هایی است که ممکن است هر 
کس در زندگی مرتکب شود. خریداران تازه کار معموال 
شــیفته وضع ظاهری خودرو می شوند و البته مکافات 
این زودباوری را نیــز پس خواهند داد، امــا با در نظر 
گرفتن  مواردی می توانید انتخاب راحت تری داشــته 

باشید. 
۱- به خوردگی و زنگ زدگی بدنه خودرو توجه کنید. 
راه تشخیص آن حرکت دادن آهن ربا روی بدنه خودرو 
است. اگر آهن ربا به قسمت وســیعی از بدنه نچسبد، 
نشانگر آن است که این قسمت به دلیل تصادف از بین 
رفته و با بتونه پر شده است. اگر قسمت های از بین رفته 

زیاد باشد از خریدن خودرو صرف نظر کنید.
2- به همه جای خودرو به صورت عمودی فشار زیادی 
وارد کنید. در حالت طبیعی باید خودرو به شــکل اولیه 
خود بازگردد، اما اگر خودرو شروع به لرزیدن کرد، نشانگر 

آن است که سیستم تعلیق خودرو نیاز به تعمیر دارد.
3- درها و پنجره ها و درِ کاپــوت و صندوق عقب را 
چک کنید و ببینید که به راحتی باز و بسته می شوند و 

کلیدها راحت در قفل ها می چرخند.
4- پارگی صندلی ها را بررســی کنید و کفی خودرو را 
کنار بزنید. اگر قسمتی از کف خودرو زنگ زده باشد، به این 

معناست که آب به زودی به داخل خودرو نفوذ می کند.
۵- برق خــودرو را به دقت بررســی کنید؛ چراغ ها، 

راهنماها، بوق ... و آب پاش ها .
6- به کیلومترشــمار نگاه کنید، راننده معمولی در 
ســال ۱2هزار کیلومتر می راند، امــا خودرویی که در 
خدمت شــرکت است، در ســال 40 هزار کیلومتر راه 

می پیماید .
7- موتور را بررسی کنید تا هرگونه عامت تعمیری 
را در آن بیابیــد. این عامات عبارتنــد از: روغن کاری 
جدید یــا لحیم و گاهی اوقات تمیــزی غیر عادی زیر 

درپوش موتور.
8- مکان هایی را که آب به بیرون ترشــح می کند به 
دقت بررســی کنید. تعویض شــیلنگ آب کار آسانی 
اســت، اما اگر آب از رادیاتور ترشــح کنــد باید آن را 

تعویض کنید و این کار هزینه سنگینی در بر دارد .
9- موتور را روشن کنید و بگذارید به آرامی حرکت 
کند )بچرخد(. دیده شــده که بعضــی از بنگاهداران 
متقلب روغن غلیظ در موتور و جعبه دنده می ریزند تا 

مانع شنیده شدن صداهای ناهنجار موتور شوند .
۱0- درپوش کارتر را بردارید، به گونه ای که از روغن 
پر شــود. وجود بخار یا دود نشانگر خرابی بزرگ است 
که باید موتور را تعویض کنید. بعــد از اینکه موتور را 

۵ دقیقه روشن گذاشتید، اگر دود سیاه از اگزوز خارج 
شــد، داللت بر وقفه در کاربراتور می کند، اما اگر دود 
آبی بود، نشانگر این اســت که کاربراتور باید با هزینه 

سنگینی تعمیر شود .
۱۱- باتری را بررســی کنید، یعنی ابتدا چند دقیقه 
روشــن کنید و ببینید که بعــد از آن موتور به راحتی 
روشن می شــود. ســپس فرمان را در ســرازیری که 
شیبش تند و پرپیچ و خم باشد، امتحان کنید و ببینید 
که صدایی از آن خارج نمی شــود، سپس خودرو باید 
در مسیر مستقیم به ســرعت ۱00 کیلومتر در ساعت 

حرکت کند.
۱2- به هــر صدای غیر عادی داخــل خودرو گوش 
کنید. اگر هنــگام پیچیدن از چرخ هــای جلو صدای 
بلندی شنیده شد، نشــانگر وجود مشکل در سیستم 

کمک فنر خودرو است.
۱3- در سرعت زیاد )۵0کیلومتر در ساعت(  دست 
خود را از روی فرمان بردارید. اگر خودرو لرزید یا به این 
سمت و آن سمت کشیده یا از خط مستقیم خارج شد، 
فرمان ها نیاز به میزان شــدن و تعمیر دارد. البته قبل 
از اینکه تصمیم نهایی را برای خرید خودروی دســت 
دوم بگیرید، بهتر است از کارشناسی کمک بگیرید تا 

خودرو را به دقت بررسی کند.

چند اطالعیه دالری

از کجا دالر بخریم؟ چند بفروشیم؟ چقدر سود سپرده بگیریم؟
شــهروند| این روزها بازار ارز با حواشی زیادی 
دســت وپنجه نرم می کند. شــایعات زیادی درباره 
کاهش قیمت ارز مطرح شده و همین موضوع التهابات 
زیادی را وارد این بازار کرده است. این درحالی است 
که به دلیل کاهش شدید نرخ ارزهای عمده در بازار 
آزاد بیشــتر صرافی ها از خرید ارز مــردم خودداری 
می کنند و بازار با شــایعات زیادی دست وپنجه نرم 
می کند. با این وجود دیروز اطاعیه های رسمی برای 
خریدوفروش ارز صادر شد که در ادامه خاصه ای از 

آنها را می آوریم:   
نرخ دالر در بانک ها چقدر است؟ 

با توجه بــه اینکه بانــک مرکزی در گذشــته به 
بانک ها اجازه داده براســاس نرخ بازار آزاد نسبت به 
خریدوفروش ارز اقدام کنند، نرخ ها در شبکه بانکی 
از ابتدای صبح دیروز حرکت نزولی داشته، به شکلی 
که از حدود ۱0 هزار و ۵00 تومان در ساعات آغازین 
معامات به 9 هزار و 9۵0 تومان بابت هر دالر رسید. 
در ساعات پایانی کار بانک ها هم دالر از مردم ۱0۵00 
تومان و یورو ۱۱۵00 تومان خریداری می شد، البته 
برخــی متصدیان بانکی می گفتنــد که قیمت های 
مذکور برای اعام عمومی اســت و اگر افــراد واقعا 
فروشنده ارز باشند، می توان نرخ لحظه ای را از شعب 
ارزی مرکزی استعام و برای فروشنده ارز، محاسبه 
کرد. برهمین اساس از روز گذشــته بانک مرکزی، 
بانک ها را مکلف کرد تا نســبت به خرید ارز از مردم 
اقدام کنند. به خصوص اینکه برخــی از صرافی ها از 

معامله ارز به دلیل نوسانات باال خودداری می کردند.
سود سپرده  گذاری ارزی چقدر است؟

روز گذشته بانک مرکزی اعام کرد سپرده گذاران 
ارزی ســود ســپرده را ماهانه و به صورت اسکناس 
ارز دریافــت می کننــد. همچنیــن درصــورت 
انصراف ســپرده گذار پیــش از سررســید، بانک ها 
موظفند بافاصله نســبت بــه بازگردانــدن وجوه 
سپرده گذاری شــده اقدام کننــد. در این طرح برای 
سپرده های یورویی ساالنه 3درصد، دالری 4 درصد 
و درهمی 2 درصد ســود پرداخت می شود که بانک 
مرکزی اصل و سود این ســپرده ها را تضمین کرده 
اســت. بانک مرکزی در این اطاعیــه تأکید کرده؛ 
ســپرده گذاری ارزی بهترین راه برای ســودبردن از 

سرمایه ارزی است. بانک مرکزی 
اعام کرد فــروش ارز تا ســقف 
۵ هزار یورو یا معــادل آن فقط در 
صرافی های مجاز امکان پذیر است.

دالرمان را به دالل ها 
بفروشیم؟ 

نمایندگان مجلس خرید، عرضه 
و فــروش ارز خــارج از واحدهای 
مجاز تعیین شــده توسط دولت 
به وسیله اشــخاص و واحدهای 
صنفی را ممنوع کرد. نمایندگان 

در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اسامی با 
حذف ماده 23 الیحه اصــاح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مخالفت کردند و خواســتار شدند که بانک 
مرکزی برای پیشــگیری و کنترل بــازار مبادالت 
غیرمجاز ارز اقداماتی را درنظر بگیرد که یکی از آنها 
ممنوعیت خریدوفــروش ارز در واحدهای غیرمجاز 
و توســط دالالن اســت. در طرح اعام شده از طرف 
نمایندگان مجلس تأکید شده دولت باید میزان ارز 
قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، 
همراه رانندگان عبــوری و مــواردی از این قبیل را 
مشخص کند. همچنین دولت مکلف است ارز مورد 
نیاز اشــخاص را تأمین و درصورت عدم کفایت آن، 
بازارهای مبادلــه آزاد ارز را به گونه ای ایجاد کند که 
تقاضای اشخاص از قبیل ارز مســافری و عبوری از 
طریق قانونی تأمین شــود. در دیگر تبصره این طرح 
اعام شــده عرضه و فروش ارز، خــارج از واحدهای 
مجاز تعیین شده توســط دولت به وسیله اشخاص و 
واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق 

قانون رفتار می شود.
 از دالل ها دالر بخریم؟

خرید دالر از دالل ها ریسک است و پلیس فتا هم 
دیروز نسبت به خرید دالر از دالالن هشدار داده است. 
این اتفاق به این دلیل است که دالرهای تقلبی در بازار 
بشدت زیاد شــده و درصورت خرید از دالل ها امکان 

پیگیری قضائی این تخلف ضعیف است. 
قیمت کانال های تلگرامی درست است؟

کانال هــای تلگرامــی زیــادی هســتند کــه 
قیمت ســازی می کنند و نرخ هایشــان غیرواقعی 
است. اگر قصد خرید یا فروش دالر دارید، قیمت ها 
را از صرافی های مجاز بپرســید. دادســتان تهران 
دیروز اعام کرد دستور مسدودسازی ۱7 سایت و 
26 کانال در فضای مجازی صادر شده است. ظاهرا 
برخی از سایت های مرتبط با ارز و سکه به خصوص 
ظرف یکــی دوهفته اخیــر با اعــام قیمت های 
لحظه ای و دقیقه ای ارز، به التهابات دامن می زدند 
که بعد از تأکید ریاست قوه قضائیه برای برخورد با 
اینگونه اقدامات خاف قانــون، با همکاری پلیس 
تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته این سایت ها و 

کانال ها مسدود شده اند. 
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در ۱.۵ سال گذشــته یارانه هیچ کس قطع نشده است. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد با اعام این خبر به 
فارس گفت: اگر می خواهیم اوضاع را سامان دهیم، باید افراد تحت پوشش کمیته امداد که در حال حاضر 4 
میلیون نفر هستند، به 8 میلیون افزایش یابد. همچنین اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها نیز درباره 
حذف یا اضافه یارانه بگیران گفت: به اســتناد قانون بودجه امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول 
حذف، اضافه و شناسایی افراد مشمول یارانه است. ایزدی افزود: مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و بیماران 

خاص از حذف یارانه ها مستثنی هستند، همچنین  در ۱8 ماه گذشته هیچ قطعی یارانه صورت نگرفته است.

 یارانه نقدی
  هیچ کس

قطع نشده است

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱5

اتمام صفحه آرایی
۱6 / ۰۰

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

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

درصـد کاهـش دهد.


