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بورس بر قله ۲00 هزار واحد  
شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
7 میلیارد و 6۱7میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش ۱4 هزار و 
788میلیارد  ریال در 32۹هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شاخص بورس با رشــد 572۱واحدی در ارتفاع 20۱هزار و 
805واحد قرار  گرفت .  شــاخص های اصلی بازار ســرمایه هم 
روز متعادل و مثبتی را پشــت ســر گذاشــتند؛ به طوری که 
ـ ارزشــی(   ۱64۹واحد، کل )هموزن(  شاخص قیمت )وزنیـ 
866واحد، قیمت )هموزن( 604واحد، آزاد شناور 6۹57واحد و 
شاخص های   بازار اول 4675 واحد و بازار  دوم ۹228 واحد رشد 

را به ثبت رسانند.

 بورس

 

بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت 10 ســاله و 
فارغ التحصیالن آموزش عالی در ۹۷ نشان می دهد که 
۱۸.۱ درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی 
سال گذشته  بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر 
بوده است. بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت 
اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 50.3درصد 

بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
در مراتــب بعدی بخش های صنعت بــا 32.0درصد و 
کشــاورزی با 17.7 درصد قرار دارند. ســهم شاغالن 
 بخش کشــاورزی در ســال 97 نســبت به سال قبل
 0.2 درصد افزایش داشــته اســت. در حالی که سهم 
شــاغالن بخش صنعــت 0.3درصد کاهش و ســهم 

شاغالن بخش خدمات 0.1 درصد افزایش داشته است.

18درصد فارغ التحصیالن 97 بیکار بوده اند

قیمت)تومان( ویدیو پروژکتور

845 هزار T1 مینی ویدیو پروژکتور قابل حمل مدل

2.79 میلیون  MP-CL1A پروژکتور جیبی سونی مدل

67 میلیون  41ZL همراه با لنز PA853W-41ZL ویدیو پروژکتور ان ای سی مدل

1.73 میلیون  CINEMAX T20 دیتا ویدیو پروژکتور سینمکس مدل

1.1 میلیون  UC40 Plus دیتا ویدیو پروژکتور یونیک مدل

3.12 میلیون  MS506 پروژکتور بنکیو مدل

2.58 میلیون  ZenBeam Go E1Z پروژکتور جیبی ایسوس مدل

1.89 میلیون  T200 ویدئو پروژکتور مدل

1.349 میلیون  ASSPECIAL T52 پروژکتور قابل حمل مدل

5.1 میلیون  EB-X05 ویدیو پروژکتور اپسون مدل

3.1 میلیون  SONY MP-CD1 پروژکتور همراه سونی مدل

1.1 میلیون  UC46 ویدئو پروژکتور یونیک مدل

19.5 میلیون  TK800 پروژکتور بنکیو مدل

3.78 میلیون  Nebula Capsule پروژکتور قابل حمل انکر مدل

15.35 میلیون  EH-TW5650 پروژکتور اپسون مدل

برخی از خانواده ها برای برگزاری میهمانی های خود اقدام به 
خرید غذا از رستوران ها و کترینگ ها می کنند.

حاال با توجه به افزایش دو برابری قیمت برنج،گوشت،مرغ 
و ماهی و سایر اقالم، تهیه غذا برای میهمانی ها از کترینگ ها 
به صرفه تر به نظر می رسد. البته اگر بخواهید به یک مدل غذا 
با کیفیت نه چندان مطلوب رضایت بدهید، ولی اگر بخواهید 
با همین غذا با کیفیت نامطلــوب دو مدل تهیه کنید، دیگر 
هزینه های تان با هزینه غذایی کــه در خانه تهیه می کنید، 

تفاوت چندانی ندارد. 

در حال حاضر اگر بخواهید از یک رســتوران معمولی که 
اسم و رســم چندانی هم ندارد و قیمت هایش نرمال است، 
غذا تهیه کنیــد برای هر پرس خورشــت هایی مثل قیمه و 
قرمه سبزی ۱6 تا ۱8 هزار تومان باید پرداخت کنید. در حال 
حاضر رستوران های معمولی هر پرس باقال پلو با ماهی را ۱8 تا 
22 هزار تومان، چلوکباب معمولی  را هر پرس 22 تا 25 هزار 
تومان، چلو جوجه را ۱۹ تــا 22 هزار تومان و ته چین را ۱۹ تا 
23 هزار تومان می فروشند.اگر بخواهیم میانگین این قیمت ها 
را در نظر بگیریم، خرید غذا بابت میهمانی ۱0 نفره بین 200 تا 
300 هزار تومان آب می خورد که در این صورت به نظر می رسد 

پذیرایی از میهمان ها با یک مدل غذا به صرفه تر خواهد بود.

گوشت تنظیم بازاری با قیمت نزدیک به بازار آزاد توزیع شد

گوشت با نرخ نیما
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وام 280 میلیون تومانی مســکن رأی نیاورد. محمدحســن علمداری، مدیــر اعتبارات بانک 
مســکن از  مخالفت بانک مرکــزی با وام ۲۸۰میلیون تومانی خرید مســکن خبــر داد و گفت: 
»براساس سیاست های  بانک مسکن وام ســاخت به ۱۷۰میلیون تومان افزایش یافته است.« او 
گفته است:» وام ساخت مسکن در  گذشته 90 و 110 میلیون تومان بوده است و با سود 18 درصد 

به سازندگان مسکن پرداخت می شود.  «

 وام
  ۲80میلیون تومانی

 مسکن رد شد
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

 

بازار  جهاني
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با نزدیک شدن به تابستان و فصل گرما بد نیست نکاتی 
را در رابطه بــا رعایت نکات ایمنی و جلوگیــری از انفجار 
گوشی های تلفن همراه  بدانیم؛ چراکه هرساله در تابستان 
تعداد کثیری از گوشی های همراه تأثیر مجاورت با هوای 
گرم و قرارگرفتــن در زیر نور آفتاب به مــدت طوالنی با 
ترکیدن و انفجار باتری مواجه می شــوند که این مســأله 
عالوه بر آسیب و صدمات مالی جبران ناپذیر، خطر جدی 
برای سالمتی کاربران و دارندگان دستگاه های الکترونیکی 
مذکور محسوب می شــود. به گزارش ایسنا، کارشناسان 
فعال در حوزه فناوری به تازگی با انتشــار گزارشی جدید  
در وب ســایت زد دی نت، از کاربران درخواســت کرده اند 
که با رعایت برخی نکات ایمنی از انفجار گوشی هوشمند 
خود جلوگیری به عمل بیاورند تا بدین ترتیب احتمال بروز 
خطرات را به حداقل برســانند. آن چه در ادامه می خوانید، 
برخی از نکات ایمنی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی 

است. 
گوشی هایتان را زیر نور آفتاب نگذارید  1

یکی از مهلک ترین اشــتباهاتی که کاربران گوشی های 
هوشــمند معموال به آن مرتکب می شــوند، قــراردادن 
دستگاه های الکترونیکی ازجمله گوشی هوشمند در زیر نور 
آفتاب است که خطرات این اقدام درصورتی که قرارگرفتن 
در زیر نور آفتاب به مدت طوالنی و شدت نور بیشتری باشد، 

بسیار بیشتر است. 

2 گوشی خود را در خودرو جا نگذارید
یکی دیگر از کارهای اشتباهی که معموال انفجار باتری 
گوشی های هوشمند را به دنبال دارد، جاگذاشتن گوشی در 
خودرو به خصوص پشت شیشه خودرو است. محیط داخل 
کابین خودرو با توجه به بسته و کوچک بودن آن و همچنین 
عدم وجود جریان هوا به خصوص وقتی که خودرو در جای 
گرم و زیر نور آفتاب پارک شده باشد، به سرعت گرم می شود 
به گونه ای که دمای داخل کابین از دمای هوای بیرون گرم تر 
می شود. همین امر موجب می شود هرگونه وسیله ای که 
در درون خودرو وجود دارد نیز، گرم تر از حد مجاز شود که 

درنهایت می تواند منجر به انفجار باتری گوشی شود.
گوشــی خود را در محیط بســته و کوچک 3

 قرار ندهید
محیط های دربسته و کوچک همچون داشبورد خودرو 

نیز می تواند بسیار خطرآفرین باشد. به همین سبب کاربران 
گوشی های هوشمند نباید تصور کنند که با قراردادن گوشی 
در داشــبورد، می توانند آن را از صدمات نور آفتاب درامان 

بدارند.
باتری معیوب را هرچه سریع تر تعویض کنید 4

الزم اســت بدانید باتری معیوبی که مشــکل شدیدی 
در شارژ نگه داشــتن دارد، نسبت به سایر باتری های سالم 
موجود در گوشی های هوشمند ضریب خطر بیشتری برای 
انفجار، ترکیدن و آسیب دیدگی دارد. بنابراین بهترین کار آن 
است که درصورت بروز هرگونه عیب و ایراد جدی در باتری 

گوشی، در اسرع وقت نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
درصورت گرمای بیش از حد، تمامی اتصاالت  5

گوشی را قطع کنید
درصورت مشــاهده و حس هرگونه گرمای بیش از حد 
نرمال، به ســرعت تمامی اتصاالت گوشی نظیر بلوتوث، 
وای فای، اینترنت همراه )دیتا( و غیــره را قطع کنید تا از 

فشارآمدن به باتری و گوشی جلوگیری به عمل آورده شود.
6- درصورت گرمای بیش از حد، گوشــی را فورا 

خاموش کنید
و در نهایت، آخرین و بهترین کاری که کاربران درصورت 
مشــاهده گرمای بیش از اندازه در گوشی هوشمند خود 
باید انجام دهند، خاموش کردن دستگاه است که این کار با 
ضریب باالیی از انفجار و ترکیدن گوشی جلوگیری می کند.

بالهایی که گرما سر گوشی تان می آورد...

شهروند| گوشت یارانه ای با نرخ ارز نیما در بازار توزیع 
شد، آن هم با قیمت های جالب توجه! آن گونه که اصغر 
ملکی، رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوسفند 
به »شهروند« می گوید :»گوشــت تنظیم بازاری با آن 
کیفیت حاشیه ســازش با نرخی نزدیک به نرخ گوشت 
در بــازار آزاد به فروش می رســد.« او دراین باره توضیح 
می دهد: »قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی 
یارانه ای برای مغــازه دار حدود 81 هــزار تومان و برای 
مصرف کننده حــدود 85 هزار تومان اســت و هر واحد 
صنفی که بخواهد، می تواند به هر میزان از این گوشت 

خریداری و عرضه کند.« 
گوشت یارانه ای پر کشید 

گوشت یارانه ای 35 هزار تومان گران تر شد. براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات گوشت تنظیم بازاری 
از این پس قرار است براساس ارز نیمایی صورت گرفته و 
پرونده گوشت های یارانه ای در بازار بسته شود. علی اصغر 
ملکی در رابطه با  چرایی این تصمیم می گوید: »به دلیل 
اختالف قیمت باالی گوشت تنظیم بازاری با قیمت های 
موجود در بازار، بیشتر گوشــت های وارداتی به دست 
مصرف کننده واقعی نمی رسید و در بازار هرز می رفت. 
نظرسنجی انجام شــده در یک برنامه های تلویزیونی 
هم نشــان داده که 88 درصد مردم گوشــت یارانه ای 
دریافت نکرده اند.« این فعال صنفی امیدوار اســت با از 
بین رفتن حاشیه سود باالیی که خرید و فروش گوشت 
تنظیم بازاری برای برخی از دالل ها داشــت، حاال تنها 
مصرف کننده ها و نیازمندهای واقعی سراغ خرید این نوع 

گوشت ها بروند. 
چه کسی گوشت یارانه ای می خرد؟

در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه ای 
به قیمت 98 تا 100 هزار تومان در اختیار مصرف کننده 
قرار می گیرد و رئیس تامین شورای دام می گوید قیمت 
دام زنده حدود 10 هزار تومان کمتر شــده است.  البته 
مردم امید چندانی به تداوم این وضع ندارند و نگران این 
هستند که باال رفتن گوشت های وارداتی بهانه ای برای 
گرانی دوباره محصوالت داخلی شود. البته رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی با اشــاره به این که تولیدات داخل 
جوابگوی 85 درصد نیاز داخلی هستند، ادامه می دهد: 
»خروج غیرمجاز دام بود که میزان عرضه در کشور را تا 
حد زیادی کم کرد، اما از 20 روز گذشــته جلوی قاچاق 
دام گرفته شده و کاهشی که هم اکنون در بازار شاهد آن 

هستیم، ناشی از همین اتفاق است.« 
طبق آمارهای وزارت جهاد کشــاورزی که به تازگی 
منتشر شده، نیاز ساالنه کشور 960 هزار تن گوشت قرمز 
است که بخش عمده آن از محل تولید داخل و نزدیک 

15 درصد آن از محل واردات تامین می شود.
گوشت تنظیم بازاری در کجاها عرضه می شود 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می گوید که هیچ 
محدودیتی برای عرضه گوشــت تنظیم بازاری وجود 

ندارد و برخی از فروشگاه های زنجیره ای هم از حاال خبر 
از عرضه گوشت یارانه ای از ابتدای اردیبهشت می دهند. 
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این باره می گوید: »وقتی واردات گوشت با ارز 
نیمایی انجام شد، فروشگاه های زنجیره ای منعی برای 
عرضه ندارند و می توانند گوشت وارداتی با ارز نیمایی را 
عرضه کنند، اما این اقدام آنها مبنی بر اطالع رسانی برای 
عرضه گوشت تنظیم بازاری اقدامی خودسرانه و احتماال 

برای جلب نظر مشتری است.« 
محمد قبله در پاسخ به این سوال که آیا درباره واردات 
گوشــت قرمز با ارز 4200 تومانــی محدودیتی برای 
واردکنندگان وجود داشــت، گفت: »هر واردکننده ای 
که امکان واردات  داشــت، می توانســت برای واردات 
 تقاضا دهد، اما از آن جــا که واردات این گوشــت با ارز

 4200 تومانی انجام می شــد، شبکه توزیع آن زیر نظر 
شــرکت پشــتیبانی امور دام و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بود، بنابراین عرضه آن در مکانی صورت می گرفت 

که دو نهاد مذکور تعیین می کردند.«
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پاســخ به این سوال که آیا هنوز هم گوشت 
بــا ارز 4200 تومانی عرضه می شــود، گفت: »درحال 
 صفر کردن تمــام حواله های گوشــت وارداتــی با ارز 
4200 تومانی که تا پایان اسفند  سال گذشته صادر شده 

است، هستیم.« 
قبله اظهار داشت: »با مصوب شــدن واردات گوشت 
با ارز نیمایی دیگر آن تعریــف خاص برای عرضه وجود 
ندارد و امکان توزیع گوشــت قرمز وارداتی با ارز نیمایی 
در شــبکه های توزیع عامل وجود دارد، اما باید ضوابط 

قیمت گذاری سازمان حمایت را رعایت کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای واردات گوشت با 
ارز نیمایی محدودیتی وجود دارد، گفت: »ممکن است 
در سبد ارزی محدودیتی وجود داشته باشد، اما میزان 

واردات آن در  سال جاری هم تعیین نشده است.« 
کاهش  10 هزارتومانی هر کیلو دام زنده

 »قیمــت دام زنده به طور متوســط هــر کیلوگرم به
 33 هزارتومان رسیده که 10 هزارتومان در هر کیلوگرم 
کاهش نشان می دهد.« رئیس شورای تامین دام کشور با 
اشاره به این مطلب، قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفندی را 

به طور متوسط بین 69 تا 76 هزار تومان اعالم کرده است.
منصور پوریان می گوید: »اواخر  ســال 97 قیمت هر 
کیلوگرم دام زنده گوســفندی 45 هزارتومان و الشــه 
گوسفندی نزدیک به 93هزارتومان بود که الشه در سطح 
بازار بــا قیمت هایی بیش از 120 هزارتومان به دســت 

مصرف کنندگان می رسید.«
به گفته او انتظار می رود با توجه به وضع عرضه مناسب 
دام زنده تولید داخلی، دام زنده و گوشــت قرمز وارداتی 
در روزهای آینده، قیمت هر کیلوگرم دام زنده به 28 تا 
29 هزارتومان و الشه گوسفندی به 65 هزارتومان برسد.

 در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز 
بین 100 تا  125 هزار تومان است. احتماال برای 
پذیرایی از 10 میهمان مجبورید بین یک و نیم 
تا دو کیلوگرم گوشت بپزید که بنابراین باید 

حداقل 200 هزار تومان گوشت بخرید


