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تقویت 387 واحدی بورس

شهروند| شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار 
تهران )تدپیکس( در پایان معامالت  چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۹۷ با 
افزایش 3۸۷ واحدی به رقم ۱۰۸ هزار و ۱۴۸ واحدی  رســید. 
شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 3۸ واحدی عدد ۱۸ هزار و 3۶۴ 
واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 
۲3۰ واحدی به رقم  ۱۱۷ هزار و ۵۱ واحد دست یافت. شاخص 
بازار اول در حالی با افزایــش ۱۴۸ واحدی به رقم ۷۸ هزار و ۵۵ 
واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱3۱۱ واحدی 

عدد  ۲۲3 هزار و ۱۰۸ واحد را به نمایش گذاشت.

بورس

 

خانواده های ایرانی قادر به پس انداز نیستند. بررسی روند 
درآمد و هزینه ایرانی ها نشان می دهد که آنها تقریبا در یک 
بازه ۱۰ساله بیشتر اوقات هزینه های زندگی شان بیشتر از 
درآمد بوده یا فاصله بسیار کمی از درآمدشان داشته است.  
آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
این مشکل اساسی را تأیید می کند. با این حال بیشترین 
فشار در دوره ۱۰سال گذشته در بازه های زمانی سال های 
۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شــد. جایی که بر اثر 

سوءمدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع 
آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای 
رشد سرســام آور هزینه های مصرفی و همچنین کاهش 
درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد 
خانواده های ایرانی به حد اعالی خود رسید. موضوعی که با 
اعمال تحریم های شدید علیه کشورمان به نحو فزاینده ای 
تشــدید شــد. در این نمودار فاصله بین هزینه و درآمد 

خانواده های ایرانی مشخص شده است. 

ایرانی ها نمی توانند پس انداز کنند

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1222.26

15.44

71.9

71.73

تغییرقیمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د رهم به د الر

1.1621

1.3032

0.3673

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سكه طرح قد يم

سكه طرح جد يد 

نیم سكه

ربع سكه

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

2700000

2878500

1365000

710000

415000

236640

تغییرقیمت

قیمت )تومان( انواع گوشت قرمز

35 هزار گوسفندی- راسته با استخوان

43 هزار گوسفندی- ران کامل ممتاز

42 هزار گوسفندی- کف دست با ماهیچه 

25 هزار گوسفندی- قلوه گاه بی استخوان 

35 هزار گوسفندی- گردن 

52 هزار و 200  گوساله- راسته پاک کرده

48 هزار و 900 گوساله- ران پاک کرده

45 هزار و 900 گوساله- سردست پاک کرده

78 هزار گوساله- فیله پاک کرده

4000 گوساله- قلم

30 هزار و 600 گوساله- قلوه گاه 

می کنند. قطعا اگر حتی دنباله رو مــد و مارک باز هم 
نباشید نام برندهای معروف در دنیا مثل دیور، شانل، 
جورجیو آرمانی، پــرادا، هرمــس، والنتینو، دولچه و 
گابانا، اچ اند ام، دبنهامز، اســکیچرز، زارا، ال سی، اکو، 
جین وســت، لوئیز ویتون و ... را شــنیده اید. بنابراین 
وقتی بشــنوید این مارک های معتبــر در تهران اقدام 
به تأســیس نمایندگی کرده اند حتما برایتان جذابیت 
زیادی دارد که برای یک بار هم که شــده سری به این 
مغازه ها بزنید. ایــن نمایندگی های خوش آب و رنگ 
که با تبلیغات زیاد مشــتری ها را جــذب می کنند، به 
آنها اطمینــان می دهند که تمام اجناسشــان دارای 
شناســنامه و اصل اســت اما در حقیقت همیشه هم 
این طور نیست؛ اغلب نمایندگی های برندهای مشهور 
در ایران واقعی نیستند و در پشت پرده فروشگاه هایی 
کــه با تابلوهــای پرزرق و بــرق خود ادعــا دارند که 
نمایندگی هــای برندهــای معتبر هســتند، اجناس 
فیک و قالبی به فروش می رســد. چندی پیش رئیس 
مرکز امور اصناف و بازرگانان بــا دادن این خبر که از 
۲۰۰ نمایندگی برندهــای خارجــی در تهران فقط 
۴۵ فروشــگاه مجوز تأسیس شــعبه دارند و بقیه آنها 
بدون مجوز و با استفاده از نام برندها اقدام به تأسیس 
نمایندگــی کرده اند. ایــن خبر وقتــی هولناک تر و 

ناراحت کننده تر می شود که می فهمیم اغلب اجناسی 
که این فروشگاه ها می فروشــند قاچاق هستند. البته 
اخیرا سازمان امور اصناف اقدام به تأسیس اتحادیه ای 
برای ساماندهی برندهای خارجی کرده که قرار است 

بعد از بررســی مدارک و نحوه فعالیت فروشگاه هایی 
که مدعی داشــتن مجــوز برای تأســیس نمایندگی 
هســتند، تکلیف آنها را مشــخص کند. فعالیت های 
این اتحادیه باعث شده تاکنون چند نمایندگی جعلی 
که اقدام به فروش کاالهــای قاچاق می کردند، پلمپ 
شوند و آنهایی هم که اجناس قاچاق نداشته اند و تنها 

تخلفشــان جعلی بودن مجوز نمایندگی شــان بوده، 
مجبور بــه برداشــتن تابلوی برند خارجی شــده اند. 
از طرف دیگر در ســال های اخیر تحریم ها باعث شد 
که کمتر برندی از دادن نمایندگی به ایران اســتقبال 
کند و همین موضوع یکی از مهمترین دالیلی اســت 
کــه می توانیم با اســتناد بــه آن قبــول کنیم اغلب 
فروشگاه هایی که داعیه نمایندگی مارک های خارجی 
را دارند، جعلی هستند و اجناس درجه دوم و سوم را از 
کشورهایی مثل چین و تایوان وارد می کنند. بر همین 
اساس بعید اســت که با آغاز دوباره تحریم ها برندهای 
معروف تمایلی به تأســیس نمایندگی در ایران داشته 
باشند. بنابراین عقل حکم می کند به جای اینکه پول 
گزاف بابت خرید اجنــاس بی کیفیت و تقلبی خارجی 
بدهیم، به ســراغ نمونه های ایرانی و باکیفیتی برویم 
که هم قیمت مناســبی دارند و هــم از جنس بهتری 

برخوردارند. 
چطور اجناس اصل را تشخیص بدهیم؟

خریدن اجناس تقلبی بــه  عنوان نمونه اصل آن یکی 
از معضل های عاشقان ســینه چاک برندهای خارجی 
اســت. آنهایی که صرفا می خواهند به خاطر چشــم و 
هم چشــمی و به اصطالح برای پزدادن، سر تا پا مارک 
بپوشــند، اما حتی توانایی تشــخیص فیک و اصل آن 
را ندارند. این در حالی اســت که می توانید با دانســتن 
یک سری نکات اصولی اجناس قالبی را تشخیص دهید. 
در بخش پوشــاک و کیف و کفش به ایــن نکته توجه 
کنید که جنس خریداری شده حتما شناسنامه داشته 
باشد. یکی از مهمترین ویژگی های کاالهای مارک دار 
داشتن شناسنامه ای اســت که تمام مشخصات کاال در 
آن قید شده است. وقتی شما از یک مارک معتبر خرید 
می کنید، حتما انتظار یک دوخت و برش تمیز و ظریف 
را دارید که حتی مو الی درز آن نرود. ضمن اینکه تمام 
کاالهای متعلق به یک برند مشــهور اگر دارای زیپ و 
دکمه باشــند، نامشــان روی آنها درج می شود و شما 
حتی با چشم بســته هم به کیفیت تمام اجزای جنس 
خریداری شده پی می برید. عالوه بر همه اینها برندهای 
معتبر لوگوی خود را جوری طراحی می کنند که کامال 
از نمونه فیک آن قابل تشــخیص باشد. برندهای معتبر 
معموال برای لوگو از فونت های ساده و کالسیک استفاده 
 می کنند و این لوگو را در دکمه ها یا حتی روی زیپ درج 

می کنند. 
محل قرارگیری لوگوی شــرکت یکــی از چیزهایی 
است که باید به آن دقت کرد. هر شرکتی لوگویش را در 
جای مخصوص خود قرار می دهد و جنس لوگو ممکن 
است کاغذی یا پارچه ای یا فلزی باشد. از اسپل صحیح 
کلمات در روی لوگوها ، تگ ها، برچسب ها هم مطمئن 
شــوید. در بســته بندی مارک های اصل اگر دستمال، 
کیســه یا وســایل جانبی هســت، باید همگی لوگو 
رویشان درج شده باشــد. در واقع راه های زیادی برای 
تشــخیص اجناس فیک و اصل وجود دارند که با کمی 
دقت و تیزبینی به راحتی قابل تشــخیص هستند اما 
انگار برخی خودشان دوست دارند این تفاوت را متوجه 
نشــوند و گول بخورند! البته برخی از تولیدکننده های 
ایرانی هم آن قدر دقیق به کپی کردن لوگوی برندهای 
معتبر می پردازند که تشخیص فیک بودن اجناسشان 

کار آسانی نیست.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمريكا

يورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

4350

9431

10575

2209

4350

5069.5

5703.1

1184.5
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مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی گفت: وضع کسبه واقعا خراب است و خریدوفروش 
به حداقل خود رســیده اســت. عالوه بر کمبود کاال، قدرت خرید مردم نیز با گرانی ارز  کاهش داشته؛ 
یعنی االن میزان فروش ما نسبت به دوماه پیش 50 درصد کاهش داشته است. او ادامه داد: از زمان اعالم 
تک نرخی شــدن ارز و واردات با ارز 4200 تومانی، 60 شــرکت از ما درخواست مجوز خدمات کردند تا 

بتوانند تلفن همراه وارد کنند که اسامی 30 شرکت در لیست نهایی که ارز گرفته بودند، وجود داشت.

فروش موبایل 
به نصف رسید

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 خـود )مثـا پارک ها 
یـا سـوله ها( را بـرای مواقـع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

نخواهد بود: »ســرمایه گذاران واحدهای مسکونی که 
در دهه های ۷۰ و ۸۰ به حاشــیه سودهای باال عادت 
کردند، به تدریج از اوایل دهه ۹۰ به این باور رســیدند 
این بازار تغییر کرده و انتظارات خود از ســود را تعدیل 
کردند. در  سال ۹۶ با ورود بازار مسکن تهران به اپیزود 
رونق، رشد قیمت مسکن پس از چهار سال، از نرخ تورم 
عمومی  پیشی گرفت. با این حال سرمایه گذاران بخش 
مسکن نباید انتظاراتشان از سودآوری، مانند دوره های 
رونق پیشین باشد.« این کارشناس مسکن معتقد است 
کاهش ازدواج یکی از مهمترین دالیل کم شدن سود 
ســرمایه گذاری در ملک است: »افرادی که در گذشته 
در بخش مسکن ســرمایه گذاری می  کردند، با توجه 
به کمبود مزمن از ســمت عرضه و همچنین با لحاظ 
حجم عظیم تقاضا ناشــی از متولدین دهه های ۵۰ و 
۶۰ با بازار تضمین شده برای واحدهای مسکونی مواجه 
بودند و عمال ســرمایه گذاری در بخش مســکن، یک 
سرمایه گذاری کم ریسک با بازدهی باال بود. اما درحال 
حاضر دیگر تعداد ازدواج ها مانند گذشته نیست. ضمن 
این که پیش بینی می شــود تعداد ازدواج های امسال 
نسبت به  سال ۸۹ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه باشد.

ضمن این که این مســأله مختص خریداران مســکن 
نبوده و سازندگان مسکن را نیز شامل می شود. کاهش 
نرخ تنزیــل از 3۰  بــه ۲۰ درصد در امکان ســنجی 
اقتصادی پروژه های ساختمانی طی سالیان اخیر، در 

همین راستاست.«

 دور سرمایه گذاری در ساخت وساز را
خط نکشید

با این وجود همچنان به نظر می رسد سرمایه گذاری در 
مسکن از سایر سرمایه گذاری ها اطمینان بخش تر است. 
این احتمال می رود که ســود در بخش مسکن کمتر از 
دهه های قبل باشد، اما آمارها نشان می دهند مردم ایران 
کماکان به ســرمایه گذاری در مسکن بیشتر اطمینان 
دارند. یکی از کارشناســان امالک درباره کاهش ســود 
سرمایه گذاری در مسکن به »شهروند« می گوید: »واقعیت 
این اســت که نه تنها در بخش مسکن بلکه در همه ابعاد 
سوددهی کاهش یافته و مردم هم دیگر به اندازه گذشته 
رغبت به ســرمایه گذاری ندارند، چون پــول زیادی هم 
برای خرید ملک ندارند. البته همچنان اغلب مردم خرید 

ملک را به جای خرید سکه یا ارز ترجیح می دهند، چون 
ریسک در این بخش کمتر است و شاید شما سود زیادی 
نصیبتان نشود، اما این احتمال هم وجود ندارد که ناگهان 
بخش اعظمی از سرمایه تان از دســت برود. هرطور که 
حساب کنیم خرید آپارتمان به صرفه تر است و با توجه به 
رکود شدید در تولید و واردات و صادرات، اغلب مردم خرید 
ملک را به سایر سرمایه گذاری ها ترجیح می دهند. البته در 
مجموع سرمایه گذاری در تمام بخش ها کم شده، چون 
پولی در دست مردم نیست، ولی با این حال باز هم خرید 
خانه برای اغلب افراد در اولویت قرار دارد.« براین اســاس 
اغلب کارشناسان امالک، انبوه سازی، خرید ملک کلنگی و 
سرمایه گذاری در جنوب شهر را به افرادی که می خواهند 

در بخش امالک سرمایه گذاری کنند، پیشنهاد می دهند.

چندسالی می شود که مارک بازهای 
ایرانی دیگر مجبور نیستند برای خرید 
از برندهای مورد عالقه شان رنج سفر به 

کشورهایی مثل ترکیه و امارات را بخرند. 
البته هنوز هم این دو کشور پذیرای تعداد 

زیادی از توریست های ایرانی هستند


