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بورس ۵1۸ واحد رشد کرد

شهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
تعداد 3 میلیارد و 273میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش 
10172میلیارد ریال در   260هزار نوبت مورد دادوســتد 
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 518واحدی در ارتفاع 
188هزار و 592واحد قرار  گرفت  . شاخص های اصلی بازار 
ســرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند 
ـ  ارزشی( 149واحد،  به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
کل )هموزن( 125واحد، قیمت )همــوزن( 87واحد، آزاد 
شناور 502واحد و شــاخص های  بازار اول و دوم به  ترتیب 
546و 266واحد رشــد را به ثبت رســاندند . بر اساس این 

گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1208میلیون ورقه  به ارزش 495میلیارد تومان در 160هزار نوبت، 
آیفکس یک واحد رشد کرد و در ارتفاع 2412واحد قرار گرفت.

بورس

 

قیمت دالر در 40 سال گذشته چیزی حدود  1314 برابر شده است. دالر از سال 57 تا سال 72 یعنی چیزی حدود 15 سال 
تقریبا  قیمت ثابتی را پشت سر گذاشته و نوسان های جزیی داشته است. در سال 78 نخستین جهش قیمت دالر رخ می دهد و تا 
 سال 89 یعنی  نزدیک به یک دهه قیمت دالر تقریبا ثبات خود را حفظ می کند. دومین جهش بزرگ قیمت دالر در سال 91 رخ 
می دهد که بهای  اسکناس آمریکایی را در بازار ایران به حدود 3 برابر می رساند و پس از آن سومین جهش دالر در سال 97 رخ 

می دهد که نرخ آن  را تا حدود 4 برابر می رساند.  

تاریخ نگاری 40 ساله بازار دالر  

قیمت هر مترمربع  سن بنا)سال( متراژ منطقه

22 میلیون و 120 هزار  9 113 میرداماد سنجابی 

15 میلیون 19 120 زرگنده نونهاالن 

31 میلیون  10 160 زعفرانیه 

17 میلیون و 500 هزار  5 146 شمس آباد، مافی 

22 میلیون و 130 هزار  10 122 سعادت آباد، آسمان ها 

25 میلیون  2 152 دربند اسدالهی

19 میلیون و 500 هزار  نوساز 210 تهران ویال، پارک

24 میلیون و 800 هزار  3 121 سعادت آباد، صراف ها

36 میلیون  نوساز 155 تجریش، مقصود بیک

35 میلیون  نوساز 100 تجریش، فناخسرو

20 میلیون  نوساز 143 امیرآباد شمالی 

35  میلیون 10 335 فرشته، صحرا

16 میلیون و 500 هزار نوساز 131 اشرفی ، باالتر از حکیم

ایرانی ایکس ویژن 24 اینچ یــک میلیون و 600 هزار 
تومان است.

ارزان تریــن یخچال هــای موجود در بــازار ایران 
هم یخچــال های هتلی کوچک و البتــه از نوع ایرانی 
هســتند. در حال حاضر یک یخچــال هتلی 5 فوت 
امرســان یک میلیون و 300 هزار تومان قیمت دارد 
و ارزان ترین اجاق گازهای سه شــعله ایرانی در بازار 

ایران حدود 600 هزار تومان قیمت دارد.
  بــرای پوشــش کــف خانــه هــم اگــر بخواهیم

 3 قطعه موکت 9 مترمربع در نظر بگیریم، ارزان ترین 
موکت ها 60 تا 70 هزار تومان قیمت دارند که هزینه 
ســه قطعه آن حدود 200 هزار تومان می شود. برای 
ســرویس خواب هم اگر بخواهیــم 4 بالش و 4 پتوی 
گلبافت ایرانی در نظر بگیریم حداقل باید حدود 600 
هزار تومان هزینــه کنیم. برای ظــروف پخت و پز و 
غذاخوری هم حداقل مبلغی که باید برای یک خانواده 
4 نفره در نظر بگیریم رقمی حــدود 700 هزار تومان 
برای یک دســت ظرف غذاخوری مالمین ایرانی، یک 

دست لیوان و قاشق و چنگال و چند قابلمه است.
 به این ترتیب حداقل بین 5 تــا 5.5 میلیون تومان 
نیاز اســت که ضروری ترین لوازم زندگی یک خانواده 
سیل زده با حداقل هزینه تامین شــود. اگر بخواهیم 
به این ارقام وســایل دیگــری مانند فــرش، فریزر یا 
لباسشــویی را با حداقل قیمت اضافــه کنیم، هزینه 

مورد نیاز به 11 تا 15 میلیون تومان می رسد. 

دریافت وام مســکن از صندوق پس انــداز یکم، یکی از 
روش هایی اســت که می تواند تا حدودی به خانه دار شدن 
زوجین کمک کند،  ولی به دلیل اوج گیری قیمت مسکن 
در ماه های اخیر شاهد کاهش تقاضا برای دریافت این وام 

هستیم .
   با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید 
مردم در سال گذشــته، دولت در تالش است تا میزان وام 
صندوق پس انداز  یکم را همگام با گرانــی در بازار افزایش 
دهد که این موضوع در ماه های اخیر در دســت بررســی 
اســت و هنوز خبر قطعی درباره  مبلغ و میزان افزایش این 
وام ارایه نشــده و تمامی خبر ها حاکی از افزایش دو برابری 
تا ۲۰ میلیون وام هر یــک از زوجین در حد حدس و  گمان 

است.
با وجود این، طرح ارایه وام زوجین از سوی بانک مسکن 
از سال ۹۴ آغاز شد و در شهر های کوچک ۶۰ میلیون تومان، 
شهر های  متوسط ۶۰ میلیون تومان و در شهر های بزرگ 

برای هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان است .
البته افرادی که واجد دریافت این وام هستند، باید حتما 
خانه اولی باشــند و تا به حال سند هیچ واحد ملکی به نام 
خود و همســر نخورده  باشد و حداقل ســن برای دریافت 
این وام ۱۸ ســال اســت. ولی به دلیل پاییــن بودن مبلغ 
اســتقبال چندانی در چند  ماه اخیر از آن نشده است، زیرا 
زوجین در پایتخت باید برای مدت ۱۰ ماه نصف مبلغ وام 
یعنی ۴۰ میلیون را ســپرده گذاری و سپس وام از  صندوق 
پس انداز یکم دریافــت کنند و اگر هــر دو فرد بخواهند 
 وام بگیرند، باید نفری ۴۰ میلیــون مجموعا ۸۰ میلیون را 
۱۰  ماهه سپرده گذاری و در موعد مقرر ۱۶۰ میلیون تومان 
وام دریافت کنند که این افراد می توانند به درخواست خود 
نفری ۲۰ میلیون  تومان نیز وام جعاله بگیرند که ســود آن 
بسته به بافت فرسوده متغیر است و مجموع دریافت زوجین 

به ۲۰۰ میلیون تومان  می رسد .
نکته قابل توجه اینجاست که اگر صاحب خانه ای هستید، 
ولی برای خرید و بازســازی آن از وام و تســهیالت دولتی 
استفاده نکرده  باشــید، باز هم می توانید برای دریافت وام 

مسکن اولی ها درخواست بدهید.
شرایط دریافت وام صندوق پس انداز یکم شامل این است 
که ارزش ملک خریداری شده بایستی ۲۰ درصد )حداقل( از 

مبلغ خود  وام بیشتر باشد، ملک نبایستی دارای عمر باالی 
15 سال باشد، میزان و سقف وام در شهر های کوچک ۴۰، 
شهر های بزرگ   ۶۰ و در پایتخت ۸۰ میلیون تومان است، 
حداقل سن برای دریافت وام مسکن اولی ها ۱۸ با درآمدی 
مستقل است، فرد یا زوجین  درخواست دهنده وام بایستی 
دارای حساب پس اندازی با سپرده ای به میزان نصف مبلغ 
دریافتی مورد نظر در بانک داشته باشند،  فرد متقاضی وام 
خانه اولی نبایستی پیش از این از تسهیالت دولتی برای تهیه 
و بازسازی خانه ای استفاده کرده باشد، خانه مورد  نظر جهت 
خرید می بایست در محدوده شهر قرار داشته باشد، معرفی 
یک ضامن معتبر با دارا بودن فیش حقوقی خاص و درآمد 
 ماهانه به صورت سه برابر مبلغ قسط از مهمترین شرایط 

دریافت وام است .
همچنین برای دریافت وام باید اصل و تصویر پایان کار 
ساختمانی، ارایه مدارک شناســایی خریدار و فروشنده، 
ارایه و تکمیل فرم  درخواست، ارایه قبض ساختمان، اصل و 
تصویر تمام صفحات سند مالکیت، ارایه فیش حقوقی، برگه 

گردش حساب ضامن، چک  استخدامی را ارایه کرد . 
نحوه بازپرداخت وام صندوق پس انداز یکم قســط های 
این نوع وام های بانکی ۱۲ ساله هستند و می توان به صورت 
پلکانی اقدام به  پرداخت آنها کــرد. بدین ترتیب که بعد از 
گذشت  سال اول مبلغ اقساط به صورت تدریجی افزایش 
پیدا می کند و زمان بازپرداخت  مسکن از ۱۲ سال به ۱۵ سال 

است . 
همچنین وام مسکن یکم با نرخ سود ۸ درصدی پرداخت 
می شود و فرد با دریافت ۸۰ میلیون وام برای خرید خانه باید 

ماهانه ۹۳۰  هزار تومان قسط پرداخت کند .
براساس این گزارش، با توجه به افزایش قیمت مسکن و 
کاهش قدرت خرید زوجین در سال گذشته، دولت در نظر 
دارد تا با کاهش  هزینه ساخت وساز و اعطای زمین های ارزان 
قیمت قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به عقیده وزیر راه 
و شهرسازی افزایش  وام مسکن موجب افزایش تورم بیشتر 
و قیمت بیشتر مسکن می شــود و راهکار در شرایط فعلی 

کارساز نیست .
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ایرانی های داوطلب کار در کرواسی می توانند ثبت نام کنند. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
کار با اعالم این خبر شــرایط ثبت نام جویندگان کار را برای اعزام به کرواسی منتشر کرد. بر این اساس 
مدرک تحصیلی مرتبط، حداکثر سن 40 ســال و آشنایی با زبان انگلیسی جزو شروط اولیه متقاضیان 
است. رشته های مورد نیاز امور ساختمانی، حمل ونقل، صنایع غذایی، چاپ و انتشارات، کامپیوتر، کادر 
پزشکی و رستوران و عکاس عنوان شده است. متقاضیان می توانند تا 25 فروردین برای ثبت نام به سامانه 

کاریابی های خارجی به نشانی https:  //forec.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

 اعزام
  نیروی کار

 به کرواسی

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.

شهروند| دالر تنها در سه روز هزار تومان گران تر شده است 
و این موضوع دوباره خرید اســکناس آمریکایی را در چهارراه 
استانبول افزایش داده است. نرخ دالر دیروز از مرز 14 هزار تومان 
گذر کرد و یورو هم در آستانه 15 هزار و 800 تومان قرار گرفت. 
با اینکه مدیران بانک مرکزی ادعا می کنند که در صرافی های 
بانکی دالر 1۳ هزار تومانی هم خریداری ندارد و تنها مسافران 
یا متقاضیان بسیار خرد مجبور به خرید در این سقف ها هستند 
اما  فعاالن بازار به »شهروند« می گویند که میزان تقاضای دالر در  
چند روز گذشته بیشتر شده و همین مسأله قیمت دالر را افزایش 
داده اســت. کامبیز افسری، کارشــناس و فعال بازار ارز  با بیان 
اینکه این روزها بیشتر مردم خریدار دالر هستند تا فروشنده، 
به »شهروند« گفت: »با اینکه میزان عرضه ارز توسط بازارگردان 
)بانک مرکزی( همچون گذشته است، اما عرضه و تقاضا با هم 
همخوانی ندارد.«  البته این فعال بازار بخشی از گرانی را طبیعی 
دانسته و توضیح می دهد: »همه ســاله در فروردین قیمت ارز 
10 تا 15درصد بیشتر می شود و این یک رویه معمول ناشی از 

افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.«
سال 97 در بازار ارز تکرار نمی شود 

از ابتدای سال جاری بســیاری از دالالن و سوداگران بازار ارز 
رویای جهش نرخ را در سر می پروراندند و قصد داشتند همچون 
نوروز ۹۷ بازار را به سمتی هدایت کنند که نرخ ها در آن، آن طور 
که دلشان می خواهد حرکت کند و راه به قیمت هایی ببرد که 

تالش های بانک مرکزی را برای کنترل نرخ در بازار ناکام بگذارد 
اما این چنین نشــد؛ چراکه در روزهای پایانی ســال ۹۷ بانک 
مرکزی اعالم کرد که صرافی های بانکی در ایام تعطیالت نوروز 
نیز برای فروش ارز به متقاضیان به کار خود ادامه خواهند داد و 
همین امر سبب شد تا عرضه کننده ارز از کف خیابان فردوسی 
 به سمت صرافی های بانکی هدایت شــود؛ اما افزایش بیش از 
هزار تومانی دالر تنها در ســه روز حاال موجــی از نگرانی ها را 
در میان مردم ایجاد کرده و این ســوال پیش آمده که آیا دالر 
امسال هم رشد حدود 80درصدی سال گذشته را دوباره تجربه 
می کند؟  افسری، کارشناس بازار طال و ارز که معتقد است سال 
۹۷ در بازار ارز دیگر تکرار نخواهد شــد، ادامه می دهد: »شوک 
ناشی از تنش های سیاسی در سال گذشته به دلیل سرنوشت 
نامعلوم برجام قابل مقایســه با امســال نیســت. هر چند که 
نگرانی هایی هنوز وجود دارد اما شرایط به بدی پارسال نیست و 
مسئوالن آمادگی بیشتری را برای مقابله با هر گونه تنش سیاسی 
و اقتصادی دارند. البتــه برخی دیگر از فعاالن بازار معتقدند که 

جهش قیمت دالر در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.« 
بانک مرکزی به دنبال کاهش قیمت دالر

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته اســت که 
قیمت دالر در صرافی های ایران واقعی نیست. او اعالم کرد که 
برخی تالش داشتند تا در کشــورهای همسایه سکان بازار ارز 
ایران را به دســت گیرند و در بازار آن هم در ایام تعطیالت نوروز 

قیمت را باال و پایین کنند.او همچنین به این نکته اشاره کرد که 
گزارش های محرمانه ای از کشــورهای همسایه دریافت کرده 
است که نشان می دهد برخی می خواستند از طریق تعیین نرخ 
در کشورهای همســایه نبض بازار ارز ایران را به دست بگیرند؛ 
اما نکته حایز اهمیت آن اســت که اکنون همین افراد مترصد 
فرصتی هســتند تا بتوانند باز هم در بــازار ارز ایران تأثیرگذار 
باشند و بنابراین هر نکته ای را بهانه قرار می دهند تا از آن استفاده 
کرده و برای باالبردن نرخ تالش کننــد. در این میان یک مقام 
مســئول در نظام بانکی  به مهر گفت: »نرخ هایی که هم اکنون 
در بازار ارز دست به دست شده و حتی در صرافی های بانکی نیز 
به منظور کنترل بازار بر روی تابلو قرار می گیرد، واقعی نیست 
و بخش واقعی اقتصاد ایران کشــش این نرخ ها را ندارد و ارز در 
این کانال های قیمتی متقاضی از سمت بخش واقعی اقتصاد و 

مصرف کنندگان واقعی خریدار ندارد.«
او گفــت: »برخی کانال هــای تلگرامی و عده ای در ســایر 
شــبکه های اجتماعی و رسانه ها شــیطنت کرده و از سخنان 
رئیس کل بانک مرکزی این طور برداشت کرده اند که دالر دیگر 
به کانال 11 هزار تومانی برنمی گردد؛ در حالی که بانک مرکزی 
در حال برنامه ریزی برای کاهش قیمت دالر اســت و  قرار هم 
نیســت که دالر بر روی این نرخ های غیرواقعی باقی بماند؛ اما 
هدف اول بانک مرکزی ثبات در بازار ارز و گاهی مجبور است که 

با این نرخ ها بازی کند.«

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1297.21

15.10

68.76

70.8

تغییرقیمت )د الر(

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

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

13073.3

15088.4

17243.8

3670.8

-

-

-

-

-
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بانک مرکزی اعالم کرده است که جلوی پیشروی اسکناس آمریکایی را می گیرد

تقالی دالر برای صعود 
  دالر در 3 روز هزار تومان گران تر شد

چطور بیشترین وام مسکن را بگیریم؟


