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3 هزار و 632 واحد رشد هفتگی بورس

شهروند| شــاخص بورس تهران ابتدای هفته گذشته 
در ارتفاع 161 هزار و 197 واحد قرار داشــت که در پایان 
هفته با 3 هزار و 632 واحد رشد به ارتفاع 164 هزار و 829 
واحد رسید. شــاخص کل هم وزن نیز که در ابتدای هفته 
عدد 27 هزار و 905 واحد را به نمایش گذاشــته بود، در 
انتهای هفته کاری بورس به عــدد 28 هزار و 434  واحد 
رسید. شاخص ســهام آزاد شناور در ابتدای هفته گذشته 
رقم  175 هــزار و 693 را تجربه کــرد و در انتهای هفته 
شاخص سهام آزاد شــناور به رقم  179 هزار و 564 واحد 
دست یافت.  شاخص بازار اول رقم 118 هزار و 784 واحد 
را تجربه کرد و در انتهای هفتــه کاری به رقم 121 هزار و 

851 واحد دست یافت. شــاخص بازار دوم نیز در ابتدای هفته عدد 320 هزار و 488 واحد را به نمایش گذاشت و 
شاخص بازار دوم در انتهای هفته به عدد 326 هزار و 331 واحد رسید. 

بورس

 

مطابق بررســی های مرکز آمار، میزان اشتغال 
ناقص در پاییز ۹۷ حــدود ۲میلیون و 796 هزار 
و 404 نفر اســت که این رقم در پاییز 96 حدود 

۲میلیون و 557 هزار و 262 نفر بوده که نســبت 
به  ســال گذشــته حدود ۲۳۹هــزار و 142 نفر 

بیشتر شده است.

2 میلیون و ۷۹6 هزار نفر اشتغال ناقص دارند

قیمت»تومان«انواعدمنوشگیاهی

13.5 هزار چای ترش 20 عددی گلستان

13.5بابونه 20 عددی گلستان

13 هزارچای ترش 75 گرمی دکتربین

16.5 هزار گل گاو زبان 16 عددی رستنی

15.2 هزار آرامبخش 20 عددی گل کوه بینالود 

15 هزار گل گاو زبان 20 گرمی دکتربین

24.5 هزار اکیناسه 14 عددی مهرگیاه

21.5 هزار بابونه کیسه ای 14 عددی مهر گیاه 

35.8 هزار رازیانه 20 عددی تی کانه 

35.8 هزار بابونه 20 عددی تی کانه 

35.8 هزار چای ترش و گل سرخ 20 عددی 

جهت خرید چمدان برای ســفر ابتدا باید نکاتی حایز 
اهمیت را در نظر داشت. وزن، اندازه، قسمت های مختلف 
چمدان و درنهایت ظاهر آن ازجمله نکاتی اند که باید به آن 
دقت کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگر زیاد به 
سفر می روید و در ســفر های خود بسیار خرید می کنید، 
هنگام خرید چمدان به وزن آن توجه داشــته باشــید، 
چراکه هزینه اضافه بار بدتر از مالیات است، بنابراین ابتدا 
از وزن چمدان هنگام خالی بودن اطمینان حاصل کنید. 
چمدان هایی سبک به تازگی در فروشگاه ها رایج شده اند، 
اما به ظاهرشــان اطمینان نکنید و حتما وزن واقعیشان 
را اندازه بگیرید. بار همراه مسافر باید کمتر از ۳ کیلوگرم 
باشــد؛ خیلی از کیف های سبک به علت ســاختار نرم و 
انعطاف پذیرشان قابلیت جا گرفتن در قفسه ای که باالی 
سر شما جهت وسایلتان تعبیه شده است را دارند. اما اگر 
قصد حمل اشیای آســیب پذیر را دارید، کیف هایی را که 
پوشش سفت و ســخت دارند، انتخاب کنید. کیف همراه 
مسافر قرار است به راحتی اش کمک و از پرداخت هزینه بار 
جلوگیری کند، درحالی که به یک مورد آزاردهنده تبدیل 
شده است، البته شرکت های هواپیمایی و قوانین ناقص آنها 

نیز مقصر هستند. 
در نظر گرفتن چرخ ها

 اگر با شــاخص های اندازه گیری ساک دســتی آشنا 
شده اید، باید بدانید که در محاسبه این بار چرخ های چمدان 
هم به خودی خــود به ارتفاع چمدان شــما می افزاید، در 
نتیجه بهتر است از چمدان هایی که چرخ هایشان در داخل 
تعبیه شده استفاده کنید تا هم چرخ ها آسیب نبینند و هم 

ارتفاع بار بیشتر از حد مجاز نشود.
چهار چرخ در مقابل دو چرخ 

 اکثر مســافران از انتخاب چمدان بــا دو چرخ اجتناب 
می کنند، درحالی که این چمدان برای سهولت در چرخش 
در راهرو های باریک هواپیما مناسب تر است. شما هم پس از 

امتحان آن به این باور خواهید رسید.
جیب ها  

 مسلما چمدان و کیف هایی با تعداد جیب های بیشتر 
بهتر و مناسب تر اســت، چراکه در این صورت دیگر شما 

روی راه پله های فرودگاه نگران پیداکــردن کارت پرواز 
و مدارک خود نخواهید شــد. بهتر است ساک دستی دو 
نوع جیب جادار و باریک داشته باشــد. در جیب جادار 
کیف، لوازمی مثل مجله را بگذاریــد که می خواهید در 
طول سفر همراهتان باشد، اما در جیب باریک تر مدارک 
و چیز هایی را بگذارید که می خواهید در کمتر از ۲ ثانیه 
به آنها دسترســی داشته باشــید. چمدان و کیف های 
تقسیم بندی شده خوب هستند، اما به یاد داشته باشید 
تقسیم بندی طراحان آنها با سلیقه شما متفاوت است. بر 
این اساس بهتر اســت برای خرید، ساک و چمدان هایی  
بدون این تقسیم بندی را انتخاب کنید، چراکه می توانید 

وسایل خود را بدون محدودیت در آنها جای دهید.
قسمت های حساس و شکننده چمدان

قبل از خرید ســاک و چمدان مثل خرید خودرو، باید 
اجزای آن را به طور دقیق بررســی کنیــد، به ویژه موارد 
پراستفاده را که احتمال آســیب پذیری بیشتری دارند؛ 
چرخ ها، دســتگیره و زیپ، بررســی درزهــا، دوخت و 

قسمت های سخت.
ساختار و دوام

یکی از دغدغه های هر مسافری خرید یک چمدان بادوام 
و راحت است. ســه مورد کلی را باید همیشه مدنظر قرار 
دهید؛ قاب، پارچه و ضدآب بودن چمدان. اگر چمدان دارای 
یک قاب درونی است، دقت کنید جنس آن از فایبرگالس 
باشد، زیرا بسیار سبک است و اســتقامت زیادی دارد. در 
مورد پارچه باید بگویم که پارچه های سبک و محکم مثل 
برزنت را برگزینید. ضدآب بودن جزو موارد بســیار مهم 
است؛ به دنبال جنس های پارچه ای ضدآب مثل نانو باشید.

نمای ظاهری
به چمدان های سیاه نه بگویید، چراکه طراحی چمدان ها 
به یک هنر پویا تبدیل شــده و هر روز شــاهد طرح های 
باورنکردنی و زیبا در این صنعت هستیم. مردم به چمدان 
دست شما توجه می کنند؛ چه کسی می داند شاید شما به 
دلیل ظاهرتان خدمات بهتری از کارمند هتل یا شرکت 

هواپیمایی دریافت کنید.
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افزایش روزافزون حجم نقدینگی در ماه های گذشــته و رسیدن آن به مرز ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان 
درحالی است که رئیس مجمع کارآفرینان معتقد اســت؛ از این حجم تنها ۲۱درصد به صنعت آمده و 
حدود ۷۳درصد از آن به حوزه های مربوط به سفته بازی رفته است. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی تا پایان مهرماه امسال به حدود ۱۷۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. این حجم عظیم از 
نقدینگی اگر در بستر مناسب خود که همان فعالیت های مولد است، قرار نگیرد، می تواند به  معنای واقعی 
کلمه »بحران زا« باشد؛ کما این که تا همین حاال هم بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تورم به وجود 

آمده را ناشی از افزایش حجم نقدینگی می دانند.

۷3  درصد 
نقدینگی در 
مشت دالالن

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

بسـتنکمربندمیتواندخطر
مـرگومیررادرسرنشـینان
۷۵ تـا ۲۵ عقـب، صندلـی

درصـدکاهـشدهد.

از بانک های رســمی کشــور تضامیــن الزم را برای 
سپرده مشــتریان خرد گرفته است و بنابراین اگر هر 
ســپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر سپرده ای 
کمتر از ۱۰۰میلیون تومان آن هــم در نظام بانکی یا 
موسســات اعتباری مجاز که نامشــان از سوی بانک 
مرکزی اعالم شده است، داشته باشــد، نباید نگران 
باشد، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها را نسبت 
به سپرده هایشان نگران می کند؛ اما واقعیت این است 
که سپرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و 

همین امر هم سبب می شود که با انتشار یک شایعه، 
خود را به شعبی برســانند که در آن سپرده ای دارند 
و دل نگران باشــند کــه تکلیف سپرده هایشــان چه 

می شود.
در این میــان بهتر اســت کــه مردم بــه چنین 
شایعاتی توجه نکرده و برای هرگونه اقدامی در مورد 
ســپرده های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی 
پرس وجو کنند؛ کمــا این که بانک مرکــزی نیز روز 
گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد که مطالب منتشره 

از سوی رسانه های معاند پیرامون بانک های کشور، در 
راستای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.

هم اکنون هم بانک مرکــزی از مردم می خواهد که 
در این زمینه هوشیاری الزم را داشته باشند.
برای قیمت دالر نگران نباشید 

جوســازی برای بازار دالر در سال آینده یکی دیگر 
از موضوعاتی اســت که در فضای مجازی اســتارت 
آن خــورده اســت.  هــادی حق شــناس، تحلیلگر 
بازارهای مالی به »شــهروند« می گوید: »قیمت دالر 
جهش هایــش را از قبــل انجام داده اســت و به نظر 
نمی رسد سال آینده شاهد شوک به این بازار باشیم.« 
او تأکید می کنــد: »البته قیمــت دالر در ایران به 
رخدادهای سیاســی نیز وابسته اســت اما اگر دولت 
کاری کند که ساالنه حدود 10درصد نرخ ارز در بازار 
اصالح شود، ما دیگر شاهد جهش های عجیب قیمت 
دالر نخواهیم بود.« حق شــناس تأکیــد می کند که 
دولت باید در ســال آینده به جای اصالحات ظاهری 
مانند حذف صفرهای پول تالش کند که نرخ تورم را 

کاهش داده و یک رقمی کند. 
او برگشــت تحریم ها را مانع از تک رقمی شدن نرخ 
تورم نمی داند و می گوید: »بســیاری از کشــورهای 
جهان از جمله عراق و حتی افغانســتان در شــرایط 
جنگ تورم خــود را یک رقمی نگه داشــتند و از نظر 
من این مسأله می تواند مهمترین ماموریت اقتصادی 

دولت در سال آینده باشد.« 

 

بازار  جهاني
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این رالی ها با رعایت نکات امنیتــی و  به صورت کامال 
سکرت برگزار می شود و فقط کســانی اجازه تماشای 
این مسابقات را دارند که   »خودی« باشند. این رالی ها 
در مســافت های 200،300 و 400 کیلومتری برگزار 
  GPS  می شود و ماشین های  شــرکت کننده از طریق
کنترل می شوند تا مبادا از مسیر خارج شوند یا این که 

تقلب کنند. 
مرگ میلیاردی در رالی زیرزمینی

رالی هــای مخفیانــه تهــران فقط به ایــن منتهی 
نمی شــود که یک نفر ببرد و یک نفر بازنده شــود. در 
این  رالی ها اتفاقــات غم انگیز دیگری مثل از دســت 
رفتن تمام ســرمایه یک جوان و خانــواده اش هم رخ 
داده  است. دانیال، که از برگزارکننده های قدیمی این 
رالی هاست، می گوید: »چندباری اتفاق افتاده که محل 
 رالی لو رفته و پلیس سر رسیده و بعضی از بچه ها گیر 
افتاده اند، اما اتفاقات غم انگیزتر هم داشته  ایم. دو  سال 
پیش بود که در جریان یکی از رالی ها پسر 18ساله ای 
با خودروی 206 خود تصادف  سختی کرد و جانش را 
از دســت داد؛ تا جایی که خبر دارم در یک رالی دیگر 
دو ماشــین مدل باال  در نزدیکی های خط پایان به هم 
اصابت کردند و راننده های هر دو ماشین کشته شدند 
که این تصادف بــه  تصادف چند میلیــاردی معروف 

شد.« 
 فدراسیون اتومبیلرانی: 

در رالی های غیرقانونی شرکت نکنید 
آنهایی که شــرکت در رالی های غیرقانونی را توجیه 
می کننــد، نبود امکانــات و فضای الزم بــرای افرادی 
 که عاشق شــرکت در مسابقات رالی هســتند را دلیل 
برگزاری چنیــن مســابقاتی می دانند. ایــن درحالی 
است  که فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری چند 
سالی می شــود که مســابقات مختلف اتومبیلرانی را 
در  ســطوح مختلف برگزار می کند. محمــود صیدانلو، 
رئیس فدراســیون اتومبیلرانی و موتورســواری درباره 
 برگــزاری رالی های غیرمجاز در تهران به »شــهروند« 
می گوید: »از رالی های غیرقانونی شــبانه که در  سطح 
تهران برگزار می شــود، خبر داریم اما واقعیت این است 
که ما نمی توانیم نقش اجرایی در  جلوگیری از برگزاری 
این رالی ها داشته باشــیم. ما به نوبه خود سعی کرده ایم 
مســابقات رالی مختلــف در  انواع مختلف ســافاری و 
آفرود را برای عموم مردم برگزار کنیم؛ مســابقاتی که 
از هر نظر ایمن هســتند و  افراد در آن نه مال خود را از 
دست می دهند نه جان شــان را. تا جایی که توانسته ایم 
هم فرهنگ ســازی و  اطالع رســانی کرده ایم که افراد 
عالقه مند به رالی و اتومبیلرانی بیایند و در این مسابقات 
شرکت کنند، اما  باز هم شــاهد این هستیم که چنین 
مســابقاتی به صــورت غیرقانونی برگزار می شــود. ما 
به همــه عالقه مندان  ایــن حوزه پیشــنهاد می کنیم 
اگر به دنبال شــرکت در مســابقات رالی هستند حتما 
برنامه های کمیته های  مختلف فدراسیون اتومبیلرانی 
را چک کنند تا در رالی مورد عالقه شــان شرکت کنند 
که هم ایمن اســت  هم جان شــان به خطــر نمی افتد. 
امیدوارم نیروی انتظامی و ســایر دستگاه های مربوطه 
هم با این قانون گریزی ها برخورد جدی تر داشته باشند 

تا دیگر شاهد اتفاقات تلخ در این حیطه نباشیم.« 

6 نکته برای خرید ساک و چمدان 


