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افت ۱۴6۴ واحدی شاخص بورس  
شهروند|  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
دیروز با کاهش ۱۴۶۴ واحدی به رقم ۲۰۲ هزار و ۸۵۷ واحد  رســید . 
 همچنین معامله گران بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۳.۷ میلیارد 
برگه بهادار سهام، حق تقدم در قالب ۲۴۹ هزار نوبت  معامله به ارزش 
۸۸۰ میلیارد تومان داد و ســتد کردند . شاخص قیمت با معیار وزنی 
ارزشی ۴۲۲ واحد عقب نشسته و به رقم ۵۸  هزار و ۴۶۲ واحد رسید . 
 شاخص قیمت با معیار هم وزن ۱۰۹ واحد افت کرده و به رقم ۲۸ هزار 
و ۲۸۲ واحد رسید .  شاخص آزاد  شناور با کاهش ۱۶۰۸ واحد به رقم 

۲۲۸ هزار و ۸۶۶ واحد رسید .  شــاخص بازار اول بورس با کاهش ۹۲۰ واحدی به رقم ۱۵۲  هزار و ۷۹ واحد رسید . شاخص بازار دوم در 
بورس تهران ۳ هزار و ۶۶۲ واحد افت کرده و به رقم ۳۹۱ هزار و ۵۱۶ واحد  رسید. 

 بورس

 

تورم مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال 
۹۸ به ۳۰.۶درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۴درصد 
افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این 
ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵۱.۴درصد رسید. 
کمترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
سرفصل حمل ونقل ۰.۸-درصد، ارتباطات ۰.۵درصد،  

آموزش ۰.۳درصد اســت. در زیرمجموعه  خوراکی ها 
و آشامیدنی ها بیشــترین افزایش مربوط به سبزی ها 
و حبوبات بــا ۱۵۷درصد،  گوشــت قرمــز و ماکیان 
۱۱۷درصد، خوراکی های طبقه بندی نشــده )مانند 
رب گوجه فرنگــی( ۱۱۳.۹درصد و میوه و خشــکبار 

۱۱.۶درصد گران  شده است.

تورم یک ساله به روایت نمودار 

قیمت)تومان( انواع برنج 

88 هزار  برنج طارم 5 کیلویی معطر 

99 هزار و 600 برنج ایرانی طارم دم سیاه 5 کیلویی 

191 هزار و 200  برنج هاشمی دانه بلند 10 کیلویی 

135 هزار  برنج کشت دوم  10 کیلویی

83 هزار  برنج هندی گل بانو 10 کیلویی

77 هزار  برنج شیرودی 5 کیلویی حاج تبارک 

83 هزار و 500  برنج 4.5 کیلویی گلستان

160 هزار  برنج ارگانیک قهوه ای  10 کیلویی

قیمت)تومان( کارکرد مدل خودرو

210 میلیون 72 هزار   جک s5  اتوماتیک مدل 1395 

215 میلیون 63 هزار جک s5  اتوماتیک مدل 1396

190 میلیون 40 هزار جک s5   دنده ای  مدل 1395

250 میلیون صفر جک s5  اتوماتیک مدل 1397

125 میلیون 36 هزار جک جی 5، 1.8 لیتر اتوماتیک مدل 1394

124 میلیون صفر جک جی 4 مدل 1397

140 میلیون 22 هزار  جک جی 5، 1.8 لیتر اتوماتیک مدل 1396
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مجموع مصرف بنزین کشور در فروردین ماه امسال ۲ میلیارد و ۸۲۷ میلیون لیتر بود که از رشد ۴.۷ درصدی مصرف 
حکایت  دارد  . به نقل از وزارت نفت، در فاصله روزهای یکم تا ۳۱ فروردین ماه امســال ۲ میلیارد و ۸۲۷ میلیون لیتر 
بنزین در کشور  مصرف شده است .   این مقدار مصرف در مقایسه با مدت مشابه پارسال )یکم تا ۳۱ فروردین ماه سال 
۹۷( که ۲ میلیارد و ۷۰۰  میلیون و ۶ هزار لیتر بنزین مصرف شــده بود، ۴.۷ درصد افزایش یافته است . شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی میانگین روزانه  مصرف بنزین کشور در فروردین ماه سال ۹۸ را ۹۱.۲ میلیون لیتر اعالم کرده 

است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته   )فروردین ۹۷( ۸۷.۱ میلیون لیتر بوده است . 

 2/8میلیارد 
لیتر  بنزین 

دود شد

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

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

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپک

هر بشكه نفت برنت

1272.58

14.91

70.81

74.22

تغییرقیمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغییرسنا )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

13639.6

15543.4

17579.9

3738.6
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بارها بر ســردر مغازه ها و در آگهی های فروش مغازه دیده ایم 
که نوشته شده سرقفلی مغازه به فروش می رسد و احتماال برای 
شما هم این سوال پیش آمده که سرقفلی چیست و چه تفاوتی با 
مالکیت دارد. در این نوشته مفهوم سرقفلی و حقوق آن را توضیح 
می دهیم.فرض کنید شــما یک دهنه مغازه متروکه را از مالک 
اجاره می کنید، در آن یک مغازه پوشــاک راه اندازی می کنید و 
با تالش فراوان شهرت مغازه تان را افزایش می دهید و مشتریان 
زیادی برای خود دست و پا می کنید. حال اگر مالک بعد از اتمام 
مدت قرارداد شــما را از مغازه بیرون کند، در واقع از شــهرت و 
اعتباری که شما برای آن مغازه و کسب وکارتان جمع کرده اید، 
رایگان به نفع خود استفاده می کند؛ حال آنکه شما مجبورید به 

مغازه  دیگری بروید و روز از نو روزی از نو.
پس قانون گذار به این فکر افتاده اســت که این ارزش افزوده  
پنهان برای اماکن تجاری را در نظر بگیرد و از حق مســتأجران 
اماکن تجاری در مقابل مالکان دفاع کند. همین جا مشــخص 
می شود چرا سرقفلی تنها برای اماکن تجاری تعریف می شود، زیرا 
اماکن مسکونی به واسطه زندگی کردن افراد داخل آن به ارزش و 

اعتبارش افزوده نمی شود.
قانون روابط موجر و مستأجر که در سال ۱۳۵۶ تدوین شده 
بود، در سال ۱۳۷۶ دستخوش تغییر شد. موضوع »سرقفلی« 
نیز با تغییر قانون دچار تحول شــد. در قانون سال ۵۶ از مفهوم 

ذکرشده به عنوان »حق کسب و پیشه یا تجارت« یاد شده، حال 
آنکه در قانون سال ۷۶ )قانون فعلی( این مفهوم با تفاوت هایی به 
»سرقفلی« تغییر پیدا کرده است. بنابراین اگر قرارداد اجاره پیش 

از سال ۷۶ منعقد شده باشد، باید به قانون سال ۵۶ رجوع کرد.
حق کسب وپیشه چیست؟

حق کسب وپیشــه در قراردادهای اجاره ای قبل از سال ۷۶ 
صدق می کرد. درواقع در حق پیشه و کســب و کار این حق به 
مستأجر داده می  شــود که در پایان مدت قرارداد ملک اجاره ای 
را تخلیه نکند و اگر مالک بخواهد ملک تخلیه شود، باید مستأجر 
را راضی کرده و مبلغی تحت عنوان حق کســب وکار و پیشه یا 

سرقفلی به مستأجر بدهد .
در چه مواردی مالک می تواند مستأجر را از مغازه خود 

بیرون کرده و حکم تخلیه بگیرد؟
الف: زمانی که مالــک بخواهد ملک خود را خــراب کرده و 

بازسازی کند، می تواند حکم تخلیه مستأجر را بگیرد.
ب: اگر مالک بخواهد خودش در ملک تجارت کند و آن را برای 

کسب و کار خودش بخواهد، می تواند مستأجر را بیرون کند.
ج: اگر مالک بخواهــد ملک تجاری خــود را در اختیار اقوام 
نزدیک خود مثال فرزندانش بگــذارد، می تواند حکم تخلیه را 

گرفته و مستأجر را مجبور به تخلیه کند.
آیا برای برخورداری از حق کسب وپیشه  باید قرارداد 

کتبی منعقد شده باشد؟
برای اینکه مســتأجری از حق کسب وپیشه برخوردار شود، 
الزاما نیاز به قرارداد کتبی نبوده و فقط کافی است ثابت شود این 
ملک برای اجاره قبل از سال ۷۶ واگذار شده است. در این صورت 

حق کسب وپیشه ملک به مستأجر تعلق می گیرد.
آیا در حق کسب وپیشه حقوق مالک تضییع شده و 

مستأجر بعد از مدتی صاحب ملک می شود؟
به هیچ وجه این گونه نیست؛ مستأجر باید شرایطی را در اجاره 
ملک رعایت کند و اگر در حین اجاره تخلفات ذیل را مرتکب شود، 

مالک می تواند بدون پرداخت حق سرقفلی آن را بیرون کند.
اگر مستأجر ملک اجاره شده را بدون رضایت مالک به شخص 
دیگری اجــاره دهد، مالک بدون پرداخت حق کسب وپیشــه 

می  تواند حکم تخلیه مستأجر را بگیرد .
اگر مســتأجر به ملک صدمه بزند، مالک بدون پرداخت حق 

کسب وپیشه می تواند حکم تخلیه مستأجر را بگیرد.
اگر مســتأجر اقدام به انجام شغلی غیر از شغل توافق شده در 
ملک کند، مالک بدون پرداخت حق کسب وپیشه می تواند حکم 

تخلیه مستأجر را بگیرد.
اگر مستأجر اجاره را درست و سر وقت و تمام و کمال پرداخت 
نکند، مالک بدون پرداخت حق کسب وپیشــه می تواند حکم 

تخلیه مستأجر را بگیرد.

هر چه که باید در رابطه  با سرقفلی بدانید

شهروند| »اگر کد شهاب نگیرید، حسابتان مسدود می شود« 
این خالصه تازه ترین اطالعیه بانک مرکزی برای مشتریان بانکی 

است اما کد شهاب چیست؟ 
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی در این باره 
به »شهروند« می گوید: »کد شــهاب یک کد هویتی ۱۶ رقمی 
است که به عنوان شناسنامه بانکی افراد محسوب می شود. این کد 
مشخص می کند که فردی چند حساب بانکی دارد، چقدر بدهی 

دارد یا واریزی هایش چقدر است و....
او با بیان این نکته که از این بــه بعد هر فرد تنها می تواند یک 
حســاب جاری داشــته باشــد، این اقدام بانک مرکزی را برای 
جلوگیری از پولشــویی و کالهبرداری با حســاب های جعلی و 
صوری می داند و می گوید که این اقدام بانک مرکزی برای ایجاد 
شفافیت بیشتر است و هر کس که اطالعات بانکی اش را در زمان 
افتتاح حساب ناقص وارد کرده، باید به بانک مراجعه و اطالعاتش 
را تکمیل کند  وگرنه امکان استفاده از حسابی با اطالعات ناقص را 
از دست می دهد.   البته چندی پیش هم عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب های بانکی 
فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و 

ایجاد شفافیت اعالم کرده بود.
فقط یک حساب جاری برای هر فرد

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارایه خدمات بانکی به 
اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس 
از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانک ها به صورت قانونی امکان ارایه 
خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید 
نشده، نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می شود؛ بر 

همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطالعات دارند یا کد شهاب 
برای آنها صادر نشــده است، باید هر چه سریع تر به محل افتتاح 
حساب برای ارایه اطالعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور 

کد شهاب اقدام کنند.
بهاءالدین هاشمی در این رابطه می گوید: »هر فردی اجازه دارد  
تنها یک حساب جاری داشــته باشد که در صورت عدم دریافت 
کد شهاب حســاب جاری ابتدا با تذکر و ســپس با محدودیت 
مواجه می شــود و تا زمانی که کــد را دریافت نکند، نمی تواند با 
حســاب خود کاری را انجام دهد.«  او در ادامه توضیح می دهد: 
»چنین اقدامی به دلیل افزایش شفافیت تراکنش های بانکی و  
مبارزه با پولشویی بوده است که تا حدی هم از افزایش چک های 
برگشتی جلوگیری کرده اســت.« ضمن آنکه: »شناسه هویت 
الکترونیک بانکی مانند کد ملی  اســت و شناسه منحصر به فرد 
۱۶ رقمی است و برای شناسایی مشتریان بانکی  اعم از حقیقی 

و حقوقی. به طوری که هر فرد می تواند تنها یک حساب جاری 
داشته باشد و تمام این مقوالت مشخص می شوند؛ این کد شامل 
تمامی اطالعات هویتی  سامانه های سیستم مدیریت سپرده ها، 
سیستم مدیریت تسهیالت، سیستم ارزی، سیستم های بانکداری 
اینترنتی، سیستم بانکداری همراه، سیستم تلفن بانک و کانال ها و 
مشتریان و اتصال اطالعات نیروی انتظامی، اداره ثبت شرکت ها، 
ثبت احوال، پست و سایر سیستم های حکومتی و بانکی است.« 
شاید برای همین است که برخی از بانک ها از جمله بانک مسکن 
در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به 
مشتریانی که نقص اطالعات دارند، اعالم کردند تا نسبت به رفع 
نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ به طوری که بانک 
مســکن و برخی بانک های دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت 
دریافت کد شهاب تا ۳۱ فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه 

حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود می شود.
چطور کد شهاب را دریافت کنیم؟

بر اساس بخشــنامه بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی 
برای صدور کد شــهابی مشــتریان نیاز به در اختیار داشــتن 
اطالعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، 
نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره 
تماس، شغل و... از مشــتریانی که برای آنها کد شهاب در شبکه 
بانکی به دلیل نقص اطالعات صادر نشده، گرفته شود تا برایشان 
کد شهاب صادر شود و حســاب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در 
غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد. البته مشتریان 
باید برای دریافت کد شهاب به شعبه محل افتتاح حساب بانکی 

مراجعه کنند.

اطالعیه بانک مرکزی برای نقره داغ کالهبرداران

محدودیت های جدید بانکی با دریافت کد شهاب
  مشتریان بانکی از این پس فقط حق داشتن یک حساب جاری دارند


