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زنبیل

دیگه چه خبر

از ایرالین هاى متخلف شکایت کنید

رضــا  تســنیم| 
جعفرزاده، ســخنگوى 
ســازمان هواپیمایــى 
کشــورى گفت: مالك 
نرخ بلیت هواپیما اعالم 
شرکت هاى هواپیمایى 
اســت که در دفاتر اعالم مى کنند و در صورت تخلف 
ما فقط شــرکت هاى هواپیمایى را مقصر مى دانیم و 
مردم مى توانند گزارش این تخلف ها را به ســازمان 
هواپیمایى کشورى اعالم کنند. او توضیح داد: سازمان 
هواپیمایى کشــورى تصمیم گرفت دفاتر خدمات 
مسافرت هوایى که داراى بند الف هستند و مجوز را از 
سازمان هواپیمایى کشورى گرفته اند، متولى فروش 
بلیت الکترونیکى شوند. این کار به دلیل تفیک بین 
دفاتر مجاز و غیر مجاز انجام شده است و قابل نظارت 
هستند؛ مسافران مى توانند از این دفاتر و سایت هایى 

که معتبر هستند بلیت پرواز تهیه کنند.

مشترى کم مرغ را ارزان کرد

ایلنا| رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهى 
کاهش 50درصدى تقاضاى خرید مرغ را دلیل کاهش 
قیمت این کاال عنوان کرده است. مهدى یوسف خانى 
درباره کاهش قیمت مرغ گفته است:«قیمت مرغ از 
سه روز گذشــته تاکنون حدود 2 هزار تومان کاهش 
داشته اســت. این کاهش به دلیل عرضه بیش از حد 
این محصول در بازار و کاهش 50 درصدى تقاضا بوده 
است. اگر میزان تقاضا بازهم کاهش داشته باشد قیمت 
آن بسیار کمتر خواهد شــد. در حال حاضر قیمت 
مرغ زنده در مرغدارى ها کاهش یافته و مرغ گرم در 
عمده فروشى در کشتارگاه 8850تومان و توزیع در 
واحدهاى صنفى 9050 تومان است. خرده فروشى 
هم  9850 تومان مرغ را توزیع مى کند.» این در حالى 
است که قیمت مرغ در هفته گذشته به باالترین حد 
خود رســیده و رکورد زده بود. قیمت هر کیلو مرغ تا 
11هزار و 800 تومــان افزایش یافته بــود و گمان 
مى رفت تا این قیمت بازهم فراتر رفته و مرز 12 هزار 
تومان را رد کند اما این هفته قیمت آن پس از حدود 

2ماه کاهش یافت.

تعرفه و آنتن دهى اپراتورها
در صدر شکایت مردم 

فارس| بررســى آخرین آمار وضعیت پاسخگویى 
وزارت ارتباطات به شکایات مشترکان سرویس هاى 
ICT نشــان مى دهد که آنتن دهى و تعرفه در صدر 
شکایت مردم از اپراتورها هستند و همچنان پیامک 
تبلیغاتى مشــترکان موبایل را آزار مى دهد. این آمار 
همچنان نشان مى  دهد بســیارى از مشترکان بابت 
بسته هاى تشــویقى که اپراتورها ارایه مى کنند دچار 
سردرگمى و نارضایتى هســتند و بار دیگر بر این نقد 
که اطالعات مردم درباره تعرفه ها، سرویس ها و طرح ها 
پایین و اطالع رســانى اپراتورها کافى نیســت صحه 
مى گذارد.وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات چندى 
است ســامانه 195 را براى پاســخگویى و رسیدگى 
به شکایات  مردم از سرویس هاى فناورى اطالعات و 
ارتباطات ایجاد کرده است. این سامانه قرار است نقطه 
اتصال و تماس وزارت ارتباطات با مردم براى دریافت 
شکایات از سرویس هاى مرتبط با این وزارتخانه باشد 
که اخیرا براى دقت و ســرعت عمل در پاســخگویى 
قابلیت مکان نماى جغرافیایــى و  نمایش مکان ثبت 

شکایت روى نقشه نیز به این سامانه اضافه شده است.

شــهروند| لیزینگ هاى خودرو، پیش فروش را 
تقریبــا متوقف کرده اند و تک وتوك شــرکت هایى 
که خــودرو پیش فــروش مى کننــد، خودروهاى 
پرطرفدارى مثل پرایــد و 206 را عرضه نمى کنند. 
این موضوع درحالى رخ مى دهد که شرط لیزینگ ها 
براى پیش فــروش انگشت شــمار مدل هایشــان 
هم جالب اســت. آنها خودروهایشــان را به شرط 
تحویل  ســال آینده پیش فروش مى کنند و البته در 
قراردادشــان قید مى کنند که مابه التفاوت قیمت 
این خودروها از زمان پیش فــروش تا زمان تحویل 

گرفته مى شود! 
با این حال رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو 
به «شــهروند» مى گوید: االن زمان مناسبى براى 
خرید از بازار نیست. او درحالى به خریداران توصیه 
مى کند دست از خرید بکشند که عرضه خودرو در 
نمایندگى ها و لیزینگ هاى مجاز متوقف شده است. 
آنگونه که  برخى مدیران  فروش شرکت هاى مجاز 
لیزینگ  خودرو به «شــهروند» مى گویند: کمبود 
شــدید عرضه از طرف خودروســازها موجب شده 
تاخیــر در تحویل خودروها به باالى 3 ماه برســد، 
درحالى که پیــش از این خودروها یکــى دوماهه 
به مشــتریان تحویل داده مى شــد.  به گفته آنها، 
درحال حاضر تنها امــکان پیش خرید محصوالتى 
همچون پــژو 405، ســمند و رانا وجــود دارد که 
البته خودروهاى خریدارى شــده در مهر و آبان 98 
تحویل داده مى شــود. مســئول فروش یکى دیگر 
از شــرکت هاى لیزینگ گروه خودروســازى سایپا 
مى گوید: درحال حاضر هیچ محصولى جز برلیانس 
براى فــروش نداریم، همین خودرو هم مشــخص 

نیست که هفته آینده باشد یا نباشد. 
پیش فروش االن، تحویل  سال آینده

در ســایت هاى خرید و فــروش لیزینگ خودرو 
شــرایط به نظر عادى مى رسد  و شــما مى توانید 
محصول دلخواه خــود را انتخــاب  و آن را ثبت نام 
کنید. اما بعد از پر کردن یــک فرم اطالعاتى اعالم 
مى شود «درخواســت شــما با موفقیت ثبت شد. 
نتیجه درخواست بعد از بررسى کارشناسان به شما 
اعالم خواهد شــد.» نتیجه اى که بــا توجه به وضع 
این روزهاى بازار خودرو مثبت نیست. مهم نیست 
که چه خودرویى ثبت نام کرده باشــید،  بعد از نیم 
ساعت کار کارشناســى با پیامکى با این عنوان که 
«خودروى درخواستى شــما فعال موجود نیست» 
مواجه مى شوید. آنگونه که یکى از مسئوالن فروش 
و بازاریابى این شــرکت لیزینگ خــودرو مى گوید: 

درحال حاضر  تنها امــکان پیش خرید محصوالتى 
همچون پژو 405، ســمند و رانا البته تحویل مهر و 

آبان 98 وجود دارد. 
به جاى پراید، برلیانس بخرید! 

«پرایــد نداریــم، تنهــا مى توانیــد برلیانــس 
ثبت نام کنید.» این پاســخ مســئول فروش یکى از 
لیزینگ هاى خودرو به «شهروند» است که وقتى از 
او در رابطه با چرایى عدم عرضه خودرو مى پرســیم، 
پاسخ مى دهد: همین خودرو هم معلوم نیست هفته 
بعد باشــد یا نباشــد.  این روزها هر کس به هر زور 
و ضربى تــالش مى کند که خــودرو بخرد، طبیعى 
اســت که قیمت ها تا این انــدازه افزایش پیدا کند. 
البته اگر مى خواهید به توصیه این مســئول فروش 
گوش دهید، باید بدانید کــه مبلغ قطعى برلیانس 
130 میلیون تومان بــوده و براى  پیش پرداخت  آن 
باید 60 میلیون تومان (یعنــى چیزى حدود 3برابر 
قیمت کارخانه اى پراید) پرداخت کرده و مابقى آن 

را در قالب  اقساط 2 میلیون تومانى تسویه کنید. 
خودروهاى معوقه روى دستمان مانده است

اشــرفى، مســئول فروش یکى از شــرکت هاى 
لیزینگ محصوالت ایران خــودرو مى گوید: تعداد 
خودروهــاى معوقه اى که باید به مشــتران تحویل 
مى دادیم، به دلیل کســرى قطعه خیلى زیاد شده 
و دیگر هیچ فروشى براى امســال نداریم. به گفته 
او، معموال تحویل خودرو هاى فروخته شده با یک یا 
دو ماه تاخیر انجام مى شــد، اما این روزها تاخیر در 
تحویل خودرو هایى همچون سمند سورن و دنا  به 

باالى 3 ماه رسیده است. 
بازار داغ کالهبردارى شرکت هاى کاغذى 

البتــه در این شــرایط کمبود خــودرو در بازار، 
بســاط  کالهبردارى بــا پیش فروش خــودرو هم 
داغ شــده اســت. با وجود آنکه هــر روز در اخبار و 
صفحات حوادث کلى توصیه و هشــدار مى خوانیم 
که به این شرکت ها اعتماد نکنید، باز هم   مى بینى 
جلوى ســاختمانى کلى آدم تجمع کرده اند که ایها 
الناس به دادمان برســید که زندگى مــان را بردند! 
ارســالن منصورى، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران 
خودرو دراین بــاره به «شــهروند» مى گوید: کافى 
اســت قیمت خودرویى را 3 میلیون زیر قیمت بازار 
عرضــه کنند، آن وقت اســت که موجــى از تقاضا 
راهى سایت هاى خرید این شرکت هاى کالهبردار 
مى شود.   او با بیان اینکه بســیارى از شرکت هایى 
که به اســم لیزینگ خودرو پول مى گیرند و خودرو 
مى فروشند، شرکت هاى کاغذى هستند که وجود 

خارجى ندارند، ادامه داد: روش آنها اینگونه اســت 
که با تبلیغات گسترده درباره سرمایه گذارى، خرید 
خودروهاى لیزینگى، کاریابى، تهیه وام در کمترین 
زمان ممکن و... طعمه هایشان را شناسایى مى کنند 
و با ارایه شماره و کاغذى که نشان مى دهد شرکت 
آنها در ســازمان ثبت شــرکت ها به ثبت رسیده و 
قانونى اســت، اعتماد آنها را جلب مى کنند و سپس 
با آنها وارد معامله شــده و در ازاى دریافت مبالغى 
با این افراد قــرارداد مى بندند و درســت زمانى که 
مبالغ دریافت شده از طعمه ها به چندین  میلیون یا  
میلیارد تومان مى رسد، ناگهان دفتر شرکت را رها 
کرده و بدون برجا گذاشتن ردى از خودشان ناپدید 

مى شوند.

از کدام سایت خودرو پیش خرید کنیم؟
در صــورت تمایــل به خریــد خــودرو در قالب 
«پیش فــروش» فقط شــرکت هایى را کــه داراى 
نماینده رســمى بوده و مشــخصات آنها در سایت 
مرکز امــور اصنــاف و بازرگانان ایران به نشــانى 
www.gatc.ir  درج شــده و نسبت به اخذ مجوز 
پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام 
کرده اند و در آگهى پیش فروش به آن اشــاره شده، 

انتخاب کنید. 
 از ثبت نام در شــرکت هایى که فاقــد نمایندگى 
هستند، هر چند تبلیغات گسترده اى از طریق چاپ 
آگهى در روزنامه ها و سایر رسانه هاى عمومى داشته 

باشند، خوددارى کنید.
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شير خشک عرضه می شودع

حسين شيرزاد، مديرعامل سازمان مرکزی تعاون روستايی گفت:   حدود ٨ هزار تن شير خشک 
در انبارهای اين سازمان ذخيره سازی شده است که هفته آينده عرضه می شود. شيرزاد اضافه کرد: 

در انبارهای اين سازمان شير خشک به اندازه کافی موجود است و نيازی به واردات نيست. او در اين 
زمينه تأکيد کرد:   واردات شير خشک بنا بر ضرورت و تشخيص وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و 

در حال حاضر نيازی به اين اقدام نيست. 

کاهش مسافران هوايی

مقصود اسعدی سامانی، دبير انجمن صنفی شرکت های هواپيمايی با تأييد کاهش شديد تقاضای 
سفرهای هوايی در هفته های جاری گفت: بر اساس آمار رسمی سه ماهه ابتدايی امسال در مقايسه با 

مدت مشابه  سال گذشته ۸ درصد کاهش سفرهای هوايی را شاهد بوديم که اگر چه هنوز آمار رسمی 
تابستان قابل احصاء نيست، اما بر اساس آن چه در جلسات انجمن از سوی مديران ايرالين ها مطرح شده، 

برآوردها از ادامه روند کاهشی تقاضای سفرهای هوايی و حتی تشديد آن در دو ماه اخير حکايت دارد. 

 هزار تن شير خشک 
در انبارهای اين سازمان ذخيره سازی شده است که هفته آينده عرضه می شود. شيرزاد اضافه کرد: 

در انبارهای اين سازمان شير خشک به اندازه کافی موجود است و نيازی به واردات نيست. او در اين 
زمينه تأکيد کرد:   واردات شير خشک بنا بر ضرورت و تشخيص وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و 
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هزار تن

مقصود اسعدی سامانی، دبير انجمن صنفی شرکت های هواپيمايی با تأييد کاهش شديد تقاضای 
سفرهای هوايی در هفته های جاری گفت: بر اساس آمار رسمی سه ماهه ابتدايی امسال در مقايسه با 

 درصد کاهش سفرهای هوايی را شاهد بوديم که اگر چه هنوز آمار رسمی 
تابستان قابل احصاء نيست، اما بر اساس آن چه در جلسات انجمن از سوی مديران ايرالين ها مطرح شده، 

برآوردها از ادامه روند کاهشی تقاضای سفرهای هوايی و حتی تشديد آن در دو ماه اخير حکايت دارد. 
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درصد

پیش فروش خودرو در بازار تقریبا متوقف شده است

لیزینگ
تعطیل!

 شرکت هاى لیزینگى
شرایط جالبى براى پیش فروش انگشت شمار مدل هایشان گذاشته اند

8
رتبه بندی بانک ها می تواند موجب انتخاب درســت تر مشتريان برای سپرده گذاری در بانک ها باشد. دخل و خرج

محمدکاظم چقازردی، مقام مسئول بانکی با اعالم اين موضوع گفت: الزمه ايجاد شفافيت در نظام بانکی 
آن است که رتبه بندی بانک ها از لحاظ درآمد، دارايی، خدمات و ترازنامه اعالم و راهبردی منطقی ميان 
نرخ سود سپرده و تسهيالت برقرار شود. به گفته مدير عامل بانک ســپه، ٢٠ هزار و ١٣٠ ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه به ٢٢٠ هزار زوج جوان از ابتدای سال ٩٢ تا پايان مردادماه سال جاری توسط اين 

بانک پرداخت شده است. 

بانک ها 
رتبه بندى 
شوند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 

خودروسازان: قیمت ها را بیشتر کنید
در این بســاط گرانى ها خودروســازان هم از قیمت هاى کارخانه اى خودروهایشان گالیه کرده و خواهان 
افزایش قیمت شــده اند! دوشنبه شــب اخبارى به نقل از وزیر صنعت منتشر شــد مبنى بر اینکه براساس 
مصوبه اخیر هیأت هماهنگى سران قوا، ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها 
مرجع کارشناسى قیمت تعیین شده و عمال شوراى رقابت از قیمت گذارى خودرو حذف خواهد شد.  آنگونه 
که یکى از اعضاى کمیســیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرده، وزیــر صنعت مجوز  افزایش 7,5 میلیون 
تومانى قیمت خودروهاى زیر 45 میلیون تومان و 9,5 میلیــون تومانى قیمت خودروهاى باالى 45 میلیون 
تومان را صادر کرده است. خبر صدور مجوز وزیر صنعت براى گرانى  درحالى مطرح شده که براساس جلسه 
شوراى رقابت تصمیم گیرى در مورد قیمت خودرو به دریافت نرخ تورم بخشى 5 ماهه نخست امسال موکول 

شده است.
جالب اینجاســت در گفت وگوى ویژه خبرى شب گذشته دو مدیرعامل شــرکت ایران خودرو و سایپا در 
شــبکه دوم ســیما هم این موضوع را تاکید کرده و قرار بر این شــد با آنالیز قیمت تمام شده خودروسازان 
تغییرات قیمتى اعالم شــود. عالوه بر این خودروســازان هم موظف شــده اند براى مدیریــت بازار عرضه 
محصوالت خود را در قالب تحویل خودرو و پیش فروش اجرایى کننــد تا تب افزایش قیمت خودرو که این 

روزها در بازار داغ شده، کاهش پیدا کند. 


