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رشد 2 هزار و 130 واحدی بورس در آخرین 
روز کاری  

شهروند| شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
آخرین روز کاری یعنی یکشــنبه با افزایش 2  هزار و 130 
واحدی به رقم 296 هزار و 731 واحد رسید. شاخص کل با 
معیار هم وزن با افزایش   1224 واحد به رقم 82 هزار و 112 
واحد رســید. ارزش روز بــازار در روز جاری به بیش از یک 
 میلیون و 84 هزار میلیارد تومان رسید . همچنین شاخص 
قیمت با معیار وزنیـ  ارزشی 572 واحد رشد کرد و به رقم 
79 هزار و 753 واحد  رسید. شاخص قیمت با معیار هم وزن 
819 واحد به رقم 54 هزار و 966 واحد رسید . شاخص آزاد 

 شناور با افزایش 2 هزار و 569 واحد به رقم 337 هزار و 949 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس  با افزایش 942 واحد 
به رقم 216 هزار و 448 واحد رسید . شاخص بازار دوم بورس که معامالت  بلوکی در آن انجام می شود با افزایش 7 هزار 

و 49 واحد به رقم 599 هزار و 873 واحد رسید.

در تاالر حافظ

 

بیشتر از 52 درصد شکایات به نارضایتی کاربران 
از کیفیت خدمات اینترنت برمی  گردد. در گزارشی 
که ســازمان تنظیم مقررات ارتباطــات رادیویی 
منتشر کرده است، همچنین محدودیت زمانی روی 
مکالمات سامانه پاســخگویی و وجود صف انتظار 
طوالنی جهت اتصال به اپراتور از مصادیق عدم ارایه 
خدمات پشتیبانی مطلوب است که در رشد شکایات 
کاربران در این ماه تاثیرگذار بوده اســت. در حوزه 
تلفن همراه نیز شکایت مشــترکان بیشتر به عدم 

 3G آنتن دهی و عدم دسترسی به شبکه پرسرعت
و 4G، مشکالت مالی و تعرفه ها، خدمات مالکیت و 
سیم کارت و نیز پشتیبانی نامناسب از ارایه خدمات 
بازمی گردد. بیشترین شکایت مشترکان تلفن ثابت 
نیز به پشتیبانی و ارایه خدمات مربوط می شود که 
عامل عدم پاســخگویی مطلوب به مشترکان نقش 
مهمی در این شــکایات ایفا می کنــد. در مردادماه 
امسال بیشترین شکایت مشترکان از خدمات پستی 

نیز مربوط به سرویس پست پیشتاز بوده است. 

کیفیت اینترنت صدای مشترکان را درآورد 

قیمت )تومان( لوازم یدکی خودرو

1.3 میلیون  چراغ عقب کروز مدل 101-102 مناسب برای پژو 207/206 بسته 2عددی

155 هزار  المپ هدالیت خودرو مدل H7 بسته ۲ عددی

136 هزار  شمع پایه کوتاه ان جی کی مدل جی پاور بسته 4 عددی

151 هزار  لنت ترمز جلو تکستار مدل 2550901 مناسب برای ریو، ساینا، کوئیک، تیبا 1، تیبا 2

400 هزار  قاب زیر سپر عقب مدل 2804102U1510 مناسب برای خودروهای جک

1.1 میلیون  رینگ آلومینیومی چرخ رنو مدل 230414 سایز 16 اینچ

180 هزار  ST-T10102 جک خودرو اس کای مدل

33 هزار  BKR6EGP شمع خودرو ان جی کی مدل

770 هزار  دیسک و صفحه کالچ ولئو مدل 0670302710 مناسب برای پژو 405

27 هزار  Multi Color المپ خودرو مدل

458 هزار  باتری اتمی خودرو مدل MF55501 واریان 55 آمپر

65 هزار  شمع موتور بوش بسته 4 عددی

566 هزار  کمک فنر جلو رغنی خودرو کایابا مدل مناسب برای پراید ساخت ژاپن

190 هزار  شمع خودرو ایریدیوم سوزنی بوش مدل FR8DI30 بسته 4 عددی

160 هزار  هدالیت المپ خودرو D5 مدل H7 بسته 2 عددی

38 هزار  لنت ترمز جلو گلد مدل HP1001 مناسب برای پراید

رئیس انجمن پروش دهندگان مرغ گوشتی درباره حاشیه سازی جوجه ریزی اضافه به »شهروند« توضیح می دهد

امروز جوجه زیاد داریم، فردا کم می آوریم! 
 تخم مرغ های نطفه دار وارد بازار می شوند  .  قیمت جوجه های یک روزه بین 1500 تا 2 هزار تومان است   
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قیمت واقعی دالر از رقم های فعلی پایین تر است. این موضوع را محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس گفته و به تسنیم توضیح داده است: »نرخ ارز هنوز باالتر از قیمتی است که شاخص های 
اقتصادی مانند تورم تعیین می کند.« او همچنین گفته اســت: »نرخ ارز بر ســطح عمومی قیمت ها 
در روستاها و معیشت تمامی دهک ها موثر اســت و به همین دلیل باید با اتخاذ روش های ویژه و تداوم 

بکارگیری سیاست های مذکور، نرخ  ارز به قیمت واقعی و منطبق بر شاخص های اقتصادی نزدیک شود.«

قیمت دالر 
واقعی نیست 

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

 
بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1494.7

18.09

62

63.3

تغييرقيمت )د الر(

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

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

11332

12625

13943

3115

-
-

-

-

ت
 قیم

وی
ابل

ت

به خوبی نشان می دهد که خرید یک سوییت 30 متری با 
همین قیمت دست کم برای شما 395 میلیون  تومان آب 
می خورد. البته در همین پایتخت هم هستند مناطقی که 
می توان با کمتر از 300 میلیون تومان در آنها صاحبخانه شد.  

بررسی جدیدترین قیمت مسکن در تهران حاکی از آن 
است  که یک واحد مســکونی 13 سال ساخت 45 متری 
واقع در مولــوی   )هرندی( با قیمــت 260 میلیون تومان 
)هر مترمربــع حدود 5میلیون و 770 هــزار تومان( برای 
فروش عرضه شــده اســت .  آپارتمان یک خوابه 21 سال 
ساخت به مســاحت 39 متر واقع در ارامنه 298 میلیون 
تومان )هر مترمربع حــدود 7.6 میلیون  تومــان(، واحد 
مســکونی 40 متری یک خوابه با عمر 15 سال در بریانک 
255 میلیون تومان، ســوییت یک خوابــه واقع در کارون 
 جنوبی به مساحت 32 مترمربع 289 میلیون تومان )هر 
مترمربع حــدود 9میلیون تومان( و ســوییت 32 متری 
21 سال ساخت  در سلسبیل جنوبی 290 میلیون تومان 

قیمت گذاری شده است. 

 60 درصد مردم در زیر خط فقر مسکن هستند  
سهم قیمت مسکن در سبد هزینه خانوار ایرانی حدود 
30 درصد بوده که حاال شهردار تهران می گوید این سهم 
برای تهرانی ها به  بیشــتر از 50 درصد رسیده است. پیروز 
حناچی، شــهردار تهران با اعالم این موضوع توضیح داد:   
»سهم اجاره بها در سبد خانوار  ایرانی به بیش از 50 درصد 
رسیده و این یعنی رسیدگی به چالش مسکن از ضرورتی 
سرنوشت ســاز برخوردار اســت.« البته  کمــال اطهاری 

می گوید که این ســهم بــرای پایتخت نشــین ها حدود 
70درصد است.  

  به گفته این کارشناس مسکن پیش از رشد صددرصدی 
قیمت مسکن حدود 4 دهک جامعه یعنی 40 درصد مردم 
زیر خط فقر  مســکن زندگی می کردند، اما حاال حداقل 6 
دهک از جامعه یعنی 60 درصد مردم زیر خط فقر مسکن 

قرار دارند که شرایط بسیار  نگران کننده ای است.  
او با اشــاره بــه طرح های ابتــر و اجــرای نصفه ونیمه 
برنامه های شهرسازی در کشور گفت:   »متاسفانه وزرای 
مسکن در ایران کار  شهرســازی را تقلیل داده اند، چراکه 
افرادی که بر صندلی ایــن وزارتخانه تکیه زده اند به جای 

این که وزیر شهرسازی باشند، وزیر  بنایی بوده اند.  «

41 درصد تهرانی ها اجاره نشین هستند
پیشــنهاد مطرح شــده توســط ســازندگان مسکن، 
عرضه خانه هایی با متراژ 30 متر اســت و این سازندگان 
گفته اند که اگر شــهرداری  حداقل متراژ ساخت وســاز 
در طــرح تفصیلــی تهــران را از 50 بــه 30 مترمربع 
کاهــش دهد، خانه هایی بــا قیمت پایین بــرای عرضه 
در  بازار اجاره می ســازند. اما آیا بــا توجه به ویژگی های 
خانوارهای تهرانی، خانه های کوچک متراژ، توان تنظیم 
بازار اجاره  مســکن در شــهر تهران را خواهند داشت؟ 
آیا مســتاجران تهرانــی حاضر به اســکان در خانه های 
کوچک متراژ خواهند بود. نمونه 2 درصدی سرشــماری  
ســال 1395 برای شــهر تهران نشــان می دهد حدود 
41 درصد از خانوارهای تهرانی، اجاره نشــین هســتند 
که  حــدود 90درصدشــان در خانه هــای 50 متری و 
بیشتر ســاکن اند .    براساس این سرشــماری 17 درصد 
خانوارهای اجاره نشــین در   شــهر تهران در واحدهای 
کمتر از 50 متری زندگــی می کنند که 28 درصد آنها را 
خانوارهای دو نفره، 27 درصد آنها را خانوارهای سه  نفره 
و 19 درصد آنها را خانوارهای چهار نفره تشکیل می دهد. 
  اگر براســاس این نمونه، میانگین بعــد خانوار را به طور 
متوسط 3 نفر در نظر گیریم، متوسط متراژ هر نفر حدود 
16 متر خواهد  بــود. البته فعاالن بازار می گویند که حاال 
شرایط نسبت به 3 سال پیش به مراتب بدتر شده و تعداد  
خانوارهایی که قادر به  ســکونت در شهرهای حاشیه ای 
تهران نیستند و به دنبال ســوییت هایی با متراژ کمتر از 

50 متر هستند، چند برابر شده است.     

شهروند| »بخشی از تخم مرغ های نطفه دار وارد بازار 
می شــوند.« این خبر را درحالی رئیــس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی  به »شهروند« اعالم کرده که از چند 
روز گذشته انتشار برخی تصاویر و فیلم ها از معدوم سازی 
جوجه های یک روزه در فضای  مجازی  حسابی خبر ساز 
شده است. حاال برای بهبود وضع بازار قرار شده بخشی از 
تولید جوجه های یک روزه صــادر و  در  بخش دیگری هم 
تخم مرغ های نطفه دار به عنــوان خوراکی در بازار عرضه 

شود.  
  آن گونــه که فعاالن بــازار می گوینــد  قیمت جوجه  
یک روزه به حداقل خود در بازار رســیده و حاال برخی از 
تولیدکنندگان برای ایجاد  تعادل در بازار، دست به معدوم 
کردن جوجه های یــک روزه خود زده انــد. مصطفوی، 
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یــک روزه   در این باره 
می گوید: »بنا به درخواست ستاد تنظیم بازار میزان تولید 
از ۱۲۰ میلیون به ۱۲۵ میلیــون جوجه افزایش پیدا کرد 
که  متاسفانه در طول دوماه اخیر کاهش قیمت شدیدی 
به همراه داشت و تولیدکنندگان با یک زیان نسبی روبه رو 
شــدند .« گفته های محمد یوسفی نشــان می دهد که 
درحال حاضر قیمت جوجه یک روزه در بازار بین 1500 تا 
2 هزار تومان است و  در برخی مواقع که با مازاد تولید مواجه 

می شویم ، نزدیک به هزار تومان می شود.  «
او با اشــاره به این که وقتی قیمت مرغ در بازار کاهش 
پیدا می کند، تقاضا برای تولیــد و خرید جوجه یک روزه 
هم کمتر می شود،  ادامه داد: »درحال حاضر هر کیلو مرغ 
باید به قیمت 14 هــزار و 500 تا 15 هزار تومان در اختیار  
مصرف کنندگان قرار گیرد،  اما هم اکنون قیمت ها در بازار 
حدود 12 هزار و 900 تومان است که همین مسأله منجر 

به زیان تولیدکنندگان مرغ شده است.«  
اما مشــکالت تولیدکنندگان جوجه های یک روزه به 
همین جا ختم نمی شود. یکی از محدودیت هایی که برای 
تولیدکنندگان جوجه  یک روزه وجود دارد، فرصت کوتاه 
آنها برای فروش جوجه هاســت که اگر حدود ۱۰ ساعت 
بعد از تولد فروخته و به مرغداری ها  منتقل نشوند باید به 
گونه ای آنها را از بین ببرند، چون جایی برای نگهداری از 

جوجه ها ندارند .
ثبات در قوانین صادراتی نداریم  

  »صادرات جوجه یــک روزه آزاد اســت.« این خبر را 
درحالی معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت 
جهاد کشــاورزی  اعالم کرده که محمد یوسفی، رئیس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی به »شــهروند« 
می گوید: »هیچ ثباتــی در تصمیم گیری های  اقتصادی 

وجود ندارد. حاال که با مازاد تولید مواجه شدیم، صادرات 
جوجه یک روزه آزاد اعالم می شــود، اما به محض این که 
قیمت  مرغ در بازار هزار تومــان افزایش پیدا کرد، دولت، 
جلــوی صادرات را گرفتــه  و هیچ توجهــی به تعهدات 
صادرکنندگان نمی شــود. « او با بیان این که تصمیمات 
خلق الساعه موجب شده که بســیاری از بازارهای هدف 
صادراتی خود را از دســت بدهیم، ادامه داد:    »مشتریان 
صادراتی معموال به دنبال یک قرارداد دوطرفه منســجم 
هســتند، اما تعدد قوانین و بی ثباتی آنها موجب  شده که 
تولیدکننــدگان و صادر کنندگان قادر بــه برنامه ریزی 
مشخصی نباشند.«   او با تأکید بر این که هم اکنون با مازاد 
تولید مرغ در بازار مواجه هستیم، ادامه داد: »معدوم کردن 
جوجه و کاهش تولید اتفاقی نیست  که امروز خیلی سریع 
اثرش را در بازار ببینیم. اما به طور قطع اگر این رویه ادامه دار 
باشد، 2 ماه دیگر با کاهش سطح تولید و  حتی کمبود مرغ 
در بازار مواجه خواهیم بود که این مسأله می تواند قیمت ها 

را در بازار  تحت تأثیر قرار دهد.«  
آن گونه که این فعال صنفی می گوید درحال حاضر هر 
کیلو مرغ در بازار های صادراتی حــدود 1.5 دالر قیمت 
دارد که با  احتساب دالر 11 هزار و 700  برای تولید کننده 

17 هزار و 550 تومان درمی آید.  

 پیشنهاد مطرح شده توسط سازندگان 
مسکن، عرضه خانه هایی با متراژ ۳0 متر 

است و این سازندگان گفته اند که اگر 
شهرداری  حداقل متراژ ساخت وساز در 

طرح تفصیلی تهران را از 50 به ۳0 مترمربع 
کاهش دهد، خانه هایی با قیمت پایین برای 

عرضه در  بازار اجاره خواهند ساخت


