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زنبیل

دیگه چه خبر

تلفن همراه ارزان   شد

فارس|  پس از اعالم 
ارزی  سیاســت های 
دولــت که منجــر به 
کاهــش 400 تومانی 
بــازار  در  دالر  نــرخ 
آزاد و قیمت گــذاری 
دالر با نــرخ 9 هــزار و  400 تومان شــد، قیمت 
انواع گوشــی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت. 
در نتیجــه کاهش قیمــت موبایل در بــازار برای 
مثال آیفون ایکس 256 که تــا دیروز 14 میلیون و 
800  هزار تومان قیمت گذاری می شــد به قیمت 
13 میلیون و 200 هزار تومان رســید. این گوشی 
در ملتهب ترین روزهای نوســان نرخ ارز به قیمت 
17 میلیون تومان نیز رسیده بود؛ همچنین گوشی 
A5 سامســونگ که 3 میلیون تومان قیمت داشت 
به قیمت جدید 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید. 
با توجه به قیمـت های جدید و قدیم به نظر می رسد 
تقریبا قیمت ها در بازار موبایــل 10 درصد کاهش 
یافته است. در شــرایط فعلی همچنان گوشی های 
دارای گارانتی های شرکتی کمیاب هستند و حتی 
با یک  میلیون تومــان اختالف قیمــت به فروش 
می رســند. برای مثال گوش S9 128 سامسونگ 
10 میلیون و 100 هزار تومان قیمت گذاری می شود 
اما همین گوشــی با گارانتی دیگــری یک  میلیون 

تومان ارزان تر است. 

افزایش دوباره قیمت گوشت 

مهر|  رئیس اتحادیه 
گوشــت گوســفندی 
با اشــاره به دســتور 
برای  رئیس جمهوری 
مقابله با قاچاق کاال از 
کشــور اعالم کرد که 
قیمت گوشت گوسفندی مجددا افزایش یافته و طی 
هفته جاری حدود 2هزار تومان گران شــده است. 
علی اصغر ملکی با بیان اینکه هم اکنون مغازه داران 
هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را 52 تا 53 هزار تومان 
خریداری می کنند، گفته اســت: »ایــن عدد برای 
مصرف کنندگان با 10 درصد سود به 58 هزار تومان 
رســیده اســت. در حال حاضر مردم قدرت کافی را 
برای خرید گوشــت ندارند و همین مسأله موجب 
ایجاد رکود در بازار شده است. ما شــرایط بازار را به 
مســئوالن اطالع رسانی کرده و خواســته ایم تا حد 
امکان مانع خروج دام از کشور شوند.« این در حالی 
اســت که صادرات دام زنده از کشور ممنوع است و 
مجوزی برای آن صادر نمی شود؛ اما به دلیل افزایش 
قیمت دالر انگیزه ها برای قاچاق دام زنده به صورت 

چشمگیری افزایش یافته است.

» تاخیر در تحویل«
 معضل بزرگ مشتریان خودرو

ایســنا| خریداران خودروهای پرتقاضای داخلی 
و همچنین خریداران خودروهــای وارداتی معموال 
خودروی خریداری شده را با تأخیر قابل توجهی نسبت 
به آن چه که در قرارداد قید شــده، دریافت می کنند. 
از ابتدای تیر ماه تقریبا تمام شــرکت های واردکننده 
خــودرو در تحویــل خودروهای پیش فروش شــده 
تأخیر دارند و خودروســازان نیــز در تحویل برخی 
خودروهای پرتقاضا به ویژه خودروهایی که با مشارکت 
خودروســازان خارجــی در ایران تولید می شــوند، 
تأخیرهای قابل توجهی داشتند که اخیرا این تأخیرها 
بیشتر نیز شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال 
داشته است. در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران گزارشی از وضع رضایتمندی مشتریان 
از خدمات فروش خودروهای ســواری در طول  سال 
1396 منتشــر کرده که بررسی آن نشان می دهد در 
 سال گذشته نیز بیشترین انتقاد مشتریان از خدمات 
فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به »تأخیر 
در تحویل خودروی فروخته شده« بوده است؛ تأخیری 
که در ماه های اخیر تشدید نیز شده است. بعد از تأخیر 
در تحویل بیشترین انتقاد مشتریان از فرآیند فروش 
خودروهای ســواری در طول  سال گذشته مربوط به 
»ایرادداشــتن خودرو در زمان تحویل« بوده است که 
اگر چه در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران توضیح بیشتری درباره این موضوع داده نشده اما 
احتماال این مشکل مربوط به خودروهای تولید داخلی 

بوده که با کیفیت پایینی تولید و عرضه می شوند.

شهروند|»اجاره بهایتان را با ســکه بپردازید« این شرط 
تازه برخــی از صاحبخانه های تهران برای مستاجرانشــان 
است. حاال با فرارسیدن فصل اجاره تا دلتان بخواهد نرخ های 
عجیب و غریب در بازار ایجاد شده است. اگر در روزهای گرم 
تابستان امســال گذرتان به بنگاه های معامالت ملکی افتاده 
حتما مستاصل و ناامیده شده اید. نه تنها قیمت های رهن و 
اجاره چند برابر شــده و با سرعت هم رو به افزایش است بلکه 
چیزهایی به چشم می بینید که دود از سرتان بلند می شود. 
کافیست نگاهی به قیمت ها بیندازید یا اینکه از چند مشاور 
امالک قیمت ها را جویا شــوید آن وقت با این سوال روبه رو 
می شوید که آیا واحد پرداخت اجاره از ریال و تومان به سکه 
و دالر تغییر پیدا کرده است؟ باور کردنی نیست اما در برخی 
از بنگاه های معامالت ملکی خانه هایی هستند که برای اجاره 
آنها باید کیسه های پر از سکه یا دالر داشته باشید. شاید در نگاه 
اول این طور به نظر برسد که این شرایط شامل حال خانه های 
اکازیون و همه چیز تمام شمال شهر می شود اما در حقیقت 
این طور نیست و بدعت خانه اجاره دادن براساس دالر و سکه 
بحرانی اســت که در تمام نقاط شهر و برای هر متراژ خانه ای 
ایجاد شده است. بحران  های بازار ارز و سکه باعث شده برخی 
صاحبخانه های ســودجو و فرصت طلب دســت به کارهای 
عجیب و غریبی بزنند و برای پول رهن و اجاره ماهانه به جای 
پول نقد طلب سکه و دالر کنند. با شــرایط فعلی که نرخ ارز 
و ســکه هم هر روز افزایش پیدا می کند بعید اســت مگر با 
برخوردهای قانونی، بساط این بدعت های ناعادالنه برای اجاره 

دادن خانه ها برچیده شود.
بدعت های جدید برای اجاره دادن خانه

مالکی برای اجــاره دادن خانه 50 متــری اش در خیابان 
آذربایجان بابت مبلغ رهن 10 عدد سکه و برای اجاره ماهانه 
یک عدد نیم سکه درخواست کرده است. در منطقه دیباجی 
جنوبی هم یک مالک برای اجــاره دادن خانه 120متری اش  
بابت رهن 40 سکه و برای اجاره هم یک سکه می خواهد. از این 
قبیل آگهی ها تا دلتان بخواهد در سایت های مربوط به فروش 
و اجاره خانه وجود دارد و هر روز هم بیشــتر می شود. براین 
اساس مستاجر هر ماه بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت 
سکه باید به مالک خود در ازای اجاره خانه، سکه پرداخت کند 
که قطعا با وضعیت فعلی قیمت ها کاهش پیدا نمی کند و در 

این میان مستاجر اســت که از پرداخت اجاره خانه بر اساس 
سکه متضرر  و هر ماه جیبش خالی تر از ماه گذشته می شود. 
عالوه بر این، مالک هایی هم هستند که ترجیح می دهند ملک 
خود را به جای اینکه با سکه یا ریال اجاره دهند به سراغ دالر 
بروند. البته نــه دالر 4200 تومانی که در بازار کمیاب و حتی 
نایاب است بلکه با دالر 10 هزار و 300 تومانی تا حسابی سود 
ببرند بابت اجاره دادن ملکشان. این پدیده این روزها بیشتر 
در مناطق شمال شهر رواج دارد. البته این موضوع همواره در 
معامله ایرانی ها با اتباع خارجی رایــج بوده و مالکان مجازند 
برای اجاره دادن ملک خود به یک فرد خارجی بر اساس دالر 
دریافتی داشته باشند ولی براساس قانون نظام صنفی و قانون 
مدنی ایران هیچ صاحبخانه ای یا صاحب کاال و خدماتی حق 
نــدارد کاال و خدماتش را با دالر یا ســایر پول های خارجی با 
ایرانی ها معامله کند و باید از وجه رایج مملکت که ریال است 

استفاده کند.
مظنه بازار اجاره چقدر؟

طبق اعالم اتحادیه مشــاوران امالک نرخ افزایش هرساله 
اجاره مسکن باید 15درصد باشــد و اگرچه اتحادیه مسکن 
وعده تندترین برخورد با متخلفان را داده و از مردم خواســته 
ســراغ اجاره های بیش از حد گران نروند اما در عمل اتحادیه 
و قوانین فعلی نمی توانند برای قیمت خانه و اجاره بها سقف 

تعیین کنند. 
حاال قیمت اجاره خانه از ســال گذشــته تاکنون به جای 
افزایش 15درصدی نزدیــک به 40 درصد افزایش پیدا کرده 

است.
یکی از بنگاهدارها در منطقــه قیطریه می گوید:»افزایش 
قیمت ها بیشتر از آن چیزی بود که خودمان هم انتظارش را 
داشــتیم. معموال در فصل تابستان بیشتر از فصل های دیگر 
افزایش قیمت داریم اما امســال واقعا افزایش ها سرسام آور 
بوده است. خانه ای را که ســال گذشته خودم با قیمت 100 
میلیون تومان پیش و یک میلیون قــرارداد اجاره اش را امضا 
کردم امسال 150 میلیون پیش و 2میلیون و 500 هزار تومان 
اجاره دادم. متاســفانه مالک ها می آیند و قیمت های سرسام 
آوری پیشــنهاد می دهند. ما هم تا جایی که می توانیم با آنها 
چانه می زنیم ولی از دست ما هم کار زیادی برای افزایش ندادن 

قیمت ها برنمی آید.«

طبق گفته های بنگاهداران شمال شهر، اغلب مناطق شمال 
شهر تهران افزایش قیمت چشمگیری داشته اند اما در تمام 
مناطق آپارتمان های نوســاز زیر 5 سال ساخت حتی بیشتر 
از 40درصد هم با افزایش قیمت رو به رو بوده اند و اجاره های 
آنها به چندین میلیون تومان در ماه رســیده اند. در مناطق 
مرکز شهر هم چنین افزایش قیمتی داشته ایم. مناطقی مثل 
اطراف میدان های انقالب، هفــت تیر، ولیعصر و جاهایی که 
تردد زیادی در آنها وجود دارد، افزایشی نزدیک به 30 درصد 
داشته اند. یکی از بنگاهداران در مرکز شهر می گوید:»خود ما 
هم از این حجم افزایش قیمت مانده ایم. شاید خیلی ها فکر 
کنند که ما بنگاهی ها مقصر گران شدن خانه هستیم اما واقعا 

خود ما هم از این همه گرانی ضرر کرده و به ستوه آمده ایم.
حجم معامالت واقعا کم شده و متاسفانه مستاجران زیادی 
هستند که دیگر توانایی اجاره خانه ندارند. ما حتی به برخی 
از صاحبخانه ها هم می گوییم که قیمت پایین تری برای اجاره 
بگذارند چون خانه شــان اجاره نمی رود اما کوتاه نمی آیند و 
حتی برخی ارقام سرسام آوری برای اجاره خانه شان پیشنهاد 

می دهند.« در حالی که نرخ معمول بــرای افزایش اجاره بها 
15 درصد است اما بعید است که در تهران اجاره بهای خانه ها 
کمتر از 50 درصد افزایش داشته باشد. ضمن اینکه مناطق 
جنوب شــهر هم افزایش چشــمگیری در اجاره بها  و حتی 

مناطق ارزان در پایین شهر هم افزایش قیمت داشته اند.
ارزان ترین مناطق تهران برای مستاجران 

البته هنوز برخی از مناطق جنوب تهران هستند که نسبت 
به سایر مناطق واحدهای ارزان تری برای اجاره دارند. اگرچه 
در مناطق مختلف تهران اجاره ناپایدار اســت و ممکن است 
قیمت اجاره هر کوچه با کوچه بغلی اش متفاوت باشد. مناطقی 
مثل شهر ری، جوادیه، میدان خراسان، شمیران نو، یافت آباد، 
ســه راه آذری، خواجه نظام، پاســدار گمنام، بروجردی، صد 
دستگاه، جشنواره، حکیمیه، نیکنام، استاد معین، وحیدیه 
و بریانک مناطقی از تهران هســتند که هنوز می توان در آنها 
واحدهای مســکونی با قیمت های تقریبا مناسب پیدا کرد. 
مثال در جوادیه برای رهن کامل یک واحد مسکونی 55 متری 
باید 30 میلیون تومان هزینه کنید که در این شرایط قیمت 

 

روز
دد 

کاال با ارز 4200 تومانی وارد شدع

علی رضا مناقبی، رئیس مجمع واردات گفت: باید بررسی شود 11 میلیارد دالری که در این مدت واردات شده اعم از 
کاالی سرمایه ای، واسطه ای یا اساسی، االن با چه نرخی در بازار به فروش می رود. مناقبی گفت: امروز که دوباره اعالم شده 

ارز شناور است و پیش بینی می شود بازار دیگر رفتار هیجانی نداشته باشد، نباید آنهایی را که در این مدت ارز 3800 یا 4200 
تومانی گرفته اند، فراموش کنیم. وی ادامه داد: باید روی این افراد نظارت شود تا جنسی که با این نرخ ارز وارد کرده اند، با همان نرخ 

نیز بفروشند.مناقبی تاکید کرد: باید بررسی شود 11  میلیارد دالری که در این مدت واردات شده، اعم از کاالی سرمایه ای، واسطه ای یا 
اساسی، االن با چه نرخی در بازار به فروش می رود.

امروزتحویل داده می شود

 با سررسید شدن ســکه های پیش فروش شش، 
تحویل این سکه ها به صاحبان آنها همزمان با 17 مرداد 

آغاز می شــود. طرح پیش فروش سکه از 17 بهمن ماه  
سال گذشته تا اواســط اردیبهشت ماه  ســال جاری در 

دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا بتواند با جذب نقدینگی 
تا حدی نوسان بازار ارز را کنترل کند و از ســوی دیگر بر تعدیل قیمت ها در بازار سکه 
اثرگذار باشــد؛ طی این طرح حدود 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش فروش شد. 
سکه های پیش فروش شــش ماهه حدود 2 میلیون و 580 هزار قطعه است که تا اواسط 
آبان ماه کار تحویل آنها تمام خواهد شــد. این درحالی است که تاکنون 790 هزار قطعه 
سکه در سررسید یک ماهه و 820 هزار قطعه ســکه در سررسید سه ماهه به خریداران 
تحویل داده شده و طبق آماری که اخیرا بانک مرکزی اعالم کرد فقط حدود 5 درصد از 
خریداران برای دریافت سکه های خود به بانک مراجعه نکرده اند. با روال فعلی قیمت ها 
دارندگان سکه های 6ماهه با نرخ یک میلیون و 400 هزار تومان، حداقل تا دو برابر و حدود 

یک میلیون و 500 هزار تومان سود می برند.

کاهش قیمت برخی خودرو های داخلی 

بازار دیروز خرید و فروش خودرو، همچنان شــاهد روند کاهش قیمت  خودروهای داخلی است و معامالت اندکی انجام 
می شود، بر همین اساس قیمت دنا پالس در بازار دیروز با کاهش 5 میلیون تومانی 73 میلیون تومان، پژو206 تیپ2 با کاهش 

یک میلیون تومانی 46 میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با کاهش 5میلیون تومانی 82 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله 
قرار می گیرد. همچنین ســاندرو اتوماتیک با کاهش 3 میلیون و 300 هزار تومانی 86 میلیون تومان و پژو405 جی ال ایکس با 

کاهش3 میلیون و 500 تومانی 42 میلیون و 500 تومان به فروش می رسد.

ارزان ترین مناطق تهران برای مستاجران کدامند؟

اجاره خانه با سکه طال
 پدیده تازه بازار مسکن در تهران که مستاجران را با چالش 

تازه روبه رو کرده است

8
مالیات سکه های پیش فروش معادل یک ماه یارانه نقدی تمام مردم ایران است. این موضوع را سعید دخل و خرج

لیالز، کارشناس اقتصاد گفته و تاکید کرده است: در مورد پیش فروش سکه باید تمام مالیات های ناشی 
از درآمدهای اتفاقی و تصادفی وصول شود. به نظر من حداقل ده ها هزار میلیارد تومان در این بخش سود 
ایجاد شده که می توان نزدیک 3 هزار میلیارد تومان مالیات درآمد اتفاقی از این بخش گرفت. او همچنین 

گفته است دالر 4200 تومانی 15 الی 20 میلیارد دالر از منابع ارزی را از بین برد.

مالیات سکه 
پیش فروش 
معادل یک ماه 
یارانه 

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

2/5
میلیون سکه 

11
میلیارد دالر 

5
میلیون تومان 


