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زنبیل
کسانی که پوشک خریدند، پشیمانند!

نایب رئیس  ایسنا| 
اتــاق اصنــاف ایران 
ضمــن اعــام اینکه 
هیچ کمبــود کاالیی 
نداریــم،  کشــور  در 
گفــت: »تا یکــی، دو 
هفته دیگــر حرف وحدیث دربــاره کمبود کاال و 
خریدهای بیــش از نیاز مردم جمع می شــود و 
اوضاع آرام تر خواهد شــد. به عنوان مثال در حال 
حاضر محصوالت ســلولزی در همه فروشــگاه ها 
عرضه می شــود و کســانی که این محصوالت را 
خریدند و در خانه انبار کردند، پشــیمان شــدند. 
البته اگر دولت ماه گذشته نسبت به کاهش تعرفه 
 واردات اقدام کرده بود، مشــکلی در عرضه برخی 
کاالها به وجــود نمی آمد. اولویــت ترخیص کاال 
از گمرک با کاالهایی اســت که مردم به آنها نیاز 
دارند و در این میان دولت برای واردات مواد اولیه 
محصوالت ســلولزی اهمیت بیشتری قایل شده 
اســت.« به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران، تا 
حدود ۱۵ روز دیگــر حرف وحدیث درباره کمبود 
محصوالت مورد نیاز مردم در بازار کم می شــود؛ 
چراکه کاهش تعرفه هــای گمرک و عدم دریافت 
مابه التفاوت ارزی باعث می شود محصوالت زودتر 

وارد بازار شوند.

دالر کاالهای اساسی را ارزان نمی کند

جهاد  وزیــر  ایرنا| 
گفــت:  کشــاورزی 
قیمــت  کاهــش 
روی  تأثیــری  ارز 
نهاده هــای وارداتــی 
بخــش کشــاورزی و 
کاالهای استراتژیک ندارد؛ زیرا این اقام با نرخ ارز 

دولتی تهیه و وارد کشور می شود.«
محمود حجتی در حاشــیه جلسه هیأت دولت 
دربــاره کاهش نــرخ ارز و تأثیر آن بــر روی نرخ 
نهاده های وارداتی بخش کشــاورزی گفته است: 
»افزایش قیمت کاالهای اساســی همانند روغن، 
برنج، مرغ و لبنیات ناشی از نوسان نرخ ارز بی مورد 
اســت؛ زیرا نهاده های دامی این محصوالت با ارز 

دولتی وارد کشور می شود.
نبایــد در قیمت گذاری محصوالت کشــاورزی 
انتظار بی موردی در خصــوص افزایش یا کاهش 
نرخ ها داشته باشــیم زیرا هزینه های تولید نقش 
مهمــی در قیمت گذاری محصوالت کشــاورزی 
دارد و بنابراین بــدون در نظر گرفتــن آن نباید 

انتظار کاهش قیمت ها را داشت.«

  افزایش معامالت مسکن
در 6 ماهه اول سال

ایلنــا| مصطفــی 
قلی خســروی، رئیس 
مشــاوران  اتحادیــه 
اماک با اشاره به وضع 
بازار مســکن با توجه 
به کاهــش قیمت دالر 
گفت:   اگر افت نرخ دالر ادامه پیدا کند، بازار مسکن 
هم تحت  تأثیر آن قرار می گیرد و قیمت ها در بازار ثابت 

می ماند.
او با اشــاره به وضع بازار مسکن گفت: در شش ماه 
نخست امسال معامات مســکن 3 درصد نسبت به 
مدت مشابه در  سال گذشــته افزایش یافته و میزان 
مبایعه نامه ها رشد 23 درصدی داشته است. همچنین 
قراردادهای اجاره 24 درصد نسبت به مدت مشابه در 
 سال گذشته کاهش داشته است که به دو عامل تمدید 

اجاره ها و صاحبخانه شدن مستأجران برمی گردد.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک در پاسخ به این سوال 
که آیا بازار  مسکن کشــش افزایش قیمت را دارد؟ 
گفت: باید بدانیم که هنوز نقدینگی های ســرگردان 
قابل توجهی وجود دارد که امکان دارد این نقدینگی ها 
وارد بازار مسکن شود اما اگر روند کاهش قیمت دالر 
ادامه داشته باشد، در بازار مسکن هم به ثبات قیمتی 

می رسیم.
رضا اربابیان، مدیرعامل شیپور هم که در نخستین 
همایش توســعه بازار اماک و مســتغات در حوزه 
آناین حاضر شده بود، از ادغام سایت اماک آناین 
آلونک در شــیپور خبر داد و گفــت: ادغام آلونک در 
شیپور باعث توانمندی بیشتر این دو وب سایت در بازار 

اماک حوزه آناین می شود.

شهروند| پراید 22 میلیون تومانی درست به اندازه 
ســقوط قیمت دالر خبرســازی کرد. با ریزش قیمت 
دالر آگهی های مشکوک حراج پراید در فضای مجازی 
گل کرد. آگهی هایــی که دیروز پا را فراتر گذاشــته و 
قیمت های ۱9 و ۱8 میلیون تومانی بــرای پرایدهای 
صفرکیلومتر تعیین کردند. جالب است که برخی از این 
آگهی دهندگان با شــعارهای تبلیغاتی تاش می کنند 
اعتماد مردم را جلب کنند. آنهــا مدعی اند که اعضای 
کمپین های نه به گرانی هستند و می خواهند با اهداف 
مدنی و  انسان دوســتانه مانع از رشــد قیمت ها شوند! 
اما زمان بررســی آگهی ها متوجه می شــوی که از این 
خبرها نیست و بســیاری از آنها برای جیب تان کیسه 
دوخته اند. از آگهی های قابی پیش فروش پراید ارزان 
که بگذریم، بخشی دیگر از صاحبان آگهی مستأجران 
خطوط هوشمند هســتند که با این ترفند می خواهند 
هزینه های گــزاف مکالمه با این خطــوط را به جیب 
بزنند، بدون آنکه هیچ پراید ارزانی در بساط شان باشد. 

ما عضو کمپین ارزانی هستیم!
درســت در شــرایطی که پراید تا 40 میلیون تومان 
رشــد قیمت را از ســر گذراند، با ریــزش قیمت دالر 
آگهی های مشــکوک پراید ارزان به شیوه های مختلف 
در فضای مجازی گل کرد. برخــی آگهی ها به صورت 
کامنت در صفحه های پربازدید اینستاگرام منتشر شد 
و برخی دیگر در کانال های تلگرامی. در این میان شاید 
بیشترین و متمرکزترین آگهی ها در سایت های دیوار 
و باما به چشــم می خورد. منتشرکنندگان آگهی برای 
اینکه اعتماد خریداران را جلب کنند، گهگدار پیام های 
جالبی در متن آگهی هایشــان منتشر کردند. به عنوان 
مثال یکی از منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی 
معرفی کرده، در آگهی اش نوشــته اســت: »به دلیل 
ریــزش ارزش دالر خودروهای صفر خــود را با قیمت  

سال گذشته به فروش می رسانم.« 
یکــی دیگر از این منتشــرکنندگان آگهی نوشــته 
است » ای که دستت می رسد دستی بگیر!« او در ادامه 
نوشته است: »بیایید به کمک همدیگر مانع رشد کاذب 

قیمت ها شویم.«
آگهی دهنده دیگری که خــود را با نام وطنی معرفی 
کرده اســت، هدف خود را از انتشــار آگهی کمک به 
کمپین تحریم خرید دالر دانســته و نوشته است؛ اگر 
ما گران نخریم، سوءاســتفاده کننده ها قیمت را پایین 

می آورند!
اما ماجرا به همین سادگی نیست و پشت شعارهای 
انسان دوســتانه منتشــرکنندگان آگهــی خبرهای 

دیگری در جریان است. 
فروش پرایدی که وجود خارجی ندارد

تصمیم می گیریم با برخی از منتشرکنندگان آگهی 
تماس بگیریم. خط ها بشدت مشغول است و به سختی 
می توانی با منتشــرکنندگان ارتباط برقرار کنی. گویا 
آگهی های جــذاب پراید برای خیلی ها ســوال برانگیز 
شــده و صاحبان آگهی را حســابی درگیر کرده است. 
پس از چندنوبت تماس موفق می شــویم با یکی از این 
منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی معرفی کرده 
اســت، تماس بگیریم. بهزادی در آگهی خود نوشــته 
اســت؛ تعداد محدودی پراید ۱۱۱ صفــر را با قیمت 

22 میلیون تومان واگذار می کند. 
وقتی بــا صاحب آگهی صحبت می کنیم و شــرایط 
را جویا می شــویم، در پاسخ به »شهروند« می گوید که 
متقاضی باید ۱۵ میلیون تومان پول پراید را به صورت 
پیش پرداخت واریز کند و 7 میلیــون تومان باقیمانده 
در زمان تحویل خودرو گرفته می شــود. به گفته این 
فرد، خودروها 4۵روزه تحویل داده می شــود و تنها به 
افرادی تعلق می گیرد که سریع تر مبلغ پیش پرداخت 

را واریز کنند. 
وقتــی درباره علــت تأخیر در تحویل می پرســیم، 
می گوید که خودروها در انبار شهرستان است و انتقال 

آنها به تهران و تحویل آن زمان می برد. 
فروش پراید با زیر قیمت کارخانه!

یکی دیگر از منتشــرکنندگان آگهی که محل دفتر 
خود را جمشــیدیه عنوان کرده اســت، به »شهروند« 
می گوید که عاوه بر پرایــد ۱32، خودروهای تیبا را 

با قیمت ۱9 میلیون تومان واگــذار می کند. وقتی از او 
می پرســیم که چرا قیمت ها تا این اندازه پایین است؟ 
پاسخ می دهد: اگر گران بفروشیم، می گویید چرا گران 

است و اگر ارزان بفروشیم، می گویید چرا ارزان است؟!
وقتــی در پاســخ می گوییم کــه قیمت هــای او از 
قیمت کارخانه هم پایین تر اســت، توضیح می دهد که 
خودروهای صفر را ابتدای  سال تحویل گرفته است و به 

همین دلیل به قیمت همان روز می فروشد. 
البته در این آگهی هم خبــری از خودروی حاضر و 
آماده نیست و منتشــر کننده آگهی می گوید که پس 
از واریز مبلغ ۱3 میلیون و ۵00 هزار تومان ســفارش 
خودرو ثبت می شــود و خودرو ظرف ۱۵ روز از تبریز 

به تهران می رسد. 
ترفند پراید ارزان برای تماس با شماره های 

هوشمند 
دسته دیگری از آگهی دهندگان شــیوه جالب تری 
در پیش گرفته اند و با استفاده از آگهی های اغواکننده 
پراید ارزان درآمد به دســت می آورند! کافی اســت به 
شــماره تماس آنها دقت کنید که متوجه شوید ماجرا 

از چه قرار است؟ 
پیش شماره این دسته از آگهی دهندگان 909 است 
و این همان خط های اجاره ای است که ترفند بسیاری 
از برنامه های تلویزیونی، مراکز مشــاوره مثا رایگان، 
فالگیرها و قصه گوهای کودک شــده اســت. خط های 
909 درواقع خط های اجاره ای هســتند که صاحبان 
کاال و خدمات می تواننــد آن را از مخابرات اجاره کرده 
و درآمد حاصــل از تماس با این خط ها را به جیب خود 
بریزند. بر این اســاس 80 درصد از درآمــد حاصل از 
مکالمه با این خط ها به حساب مستأجران خط ریخته 

می شــود و مخابرات 20 درصد از درآمــد را از آن خود 
می کند. 

نکته جالب این اســت که هزینه تماس با این خط ها 
به صورت دقیق و شفاف مشــخص نیست و مخابرات 
می گوید که هزینه هر دقیقه مکالمه با این خط ها بین 
۵ تا ۱000 تومان متغیر اســت. بنا بــه اعام مخابرات 
تعرفه خط های هوشمند براساس فاکتورهای متفاوت 
و خدماتی که مســتأجر ارایه می دهد، تعیین می شود 
و نمی توان رقــم دقیقی به عنوان تعرفــه این خطوط 

مشخص کرد. 
البته خوب اســت بدانید که عاوه بر تعرفه خطوط 
هوشــمند، تعرفه مکالمه با خطوط عــادی هم به پای 

تماس گیرنده محاسبه می شود. 
مستأجران خط های هوشمند برخاف قانون درباره 
هزینه تماس بــا این خطوط هیچ گونه اطاع رســانی 
نمی کنند و نهادهای نظارتی هم کمتر وارد پرونده این 

تخلف شده اند. 
کسب درآمد با وقت کشی

با یکی از این خطوط تماس می گیریم و درباره پراید 
۱3۱ صفر می پرســیم که با قیمت ۱8 میلیون تومان 
آگهی شده است. خط بشدت مشــغول است و پس از 
مدتی تاش کــه موفق به برقراری تماس می شــویم، 
صدای ضبط شده ای اعام می کند که نفر بیست ویکم 
هســتیم و باید پشــت خط منتظر بمانیــم و پخش 
موزیک! باالخره پس از چنــد دقیقه انتظار خانمی که 
خود را اپراتور شــرکت معرفی می کنــد، توضیحاتی 
دربــاره خودروهای صفــر و آپشــن هایش می دهد؛ 
آپشــن ها روکش صندلی، قفل فرمان، دزدگیر و یک 

جفت الستیک نو است. 
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شدن صدور کدهای بورسی عد

همزمان بــا کاهش جذابیت بــازار ارز و طا و شــکل گیری صف های فروش، 
افزایش جذابیت بازار سرمایه و درخواســت ها برای ورود به بورس در کارگزاری ها 

را شــاهدیم، به طوری که میزان صدور کدهای سهامداری در نیمه نخست امسال 
نسبت به پارسال نزدیک 2.۵ برابر افزایش یافت. بر اساس گزارش ها، در نیمه نخست 

امسال ۵34 هزار کد سهامداری جدید صادر شده، درحالی که در مدت مشابه  سال 96 تعداد 
2۱8 هزار کد صادر شده بود که نشان دهنده رشد بیش از 2.4 برابری است.

قیمت وام ۱۲۰ میلیون تومانی 

قیمت خرید اوراق تســهیات مســکن نســبت به ماه های اخیر رشــد 
چندانی نداشــته، تا آنجا که زوج های تهرانی بــرای دریافت وام ۱20 میلیون 

تومانی باید ۱۵ میلیــون و 200 هزار تومان صرف کننــد. در معامات با توجه 
به قیمت های موجــود در تابلوی معامات فرابورس با قیمــت حدودی هر برگ 

تســه 63 هزار تومان زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱00 میلیون تومانی مســکن 
 باید 200برگه تســهیات مســکن خریداری کنند، آنها باید ۱2 میلیون و 600 هزار تومان صرف خرید این 

200 برگ کنند.

کاهش قیمت گوجه

حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی و 
سیب زمینی در بازار گفت: کاهش قیمت دالر باعث افزایش عرضه سیب زمینی و افت 
قیمت این محصول شده است. صابری از کاهش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در 

میدان مرکزی میوه وتره بار خبر داد و اظهار داشت: قیمت گوجه فرنگی بعد از ممنوعیت 
صادرات این محصول بین 30 تا 3۵ درصد کاهش پیدا کرد .

2/5
برابر

15
میلیون تومان

35
درصد

توصیه رئیس جامعه دامپزشکان:  

لبنیات و گوشت سنتی نخرید
شهروند| مردم لبنیات و گوشــت را از دامداری های 
سنتی نخرند. شاپور شجاعی، رئیس جامعه دامپزشکان 
اعــام کرد برخاف تصــور مردم که خرید گوشــت از 
دامداری های سنتی روستایی و لبنیات از فروشگاه های 
عرضه لبنیات سنتی مزیت است، این شیوه خرید نه تنها 
مزیت نیست که ممکن اســت خطراتی برای سامتی 

مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد. 
او توضیح داد: دیده شــده اســت که در دامداری های 
ســنتی گاهی به دام نان خشــک کپــک زده به عنوان 
غذا خورانده می شــود و نان خشــک، میوه یــا غذای 
کپک زده دارای سم آفاتوکسین است که بسیار مضر و 
سرطان زاست. این سموم از طریق خوراک دام به گوشت 
و شیر حیوان نفوذ کرده و موجب آلودگی گوشت و شیر 

حیوان می شود. 
شجاعی تاکید کرد: در دامداری های صنعتی این اتفاق 
کمتر رخ می دهــد، زیرا این دامداری هــا و نهاده ای که 
به  عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد، تحت 

نظارت ارگان های نظارتی هستند. 
شجاعی همچنین در واکنش به استفاده از گوشت سایر 
حیوانات در کبابی ها و غذاخوری ها توضیح داد: تشخیص 
اینکه گوشــت مورد اســتفاده متعلق به سایر حیوانات 

غیر از حیوانات مرســوم و حال گوشــت باشــد، برای 
مصرف کنندگان امکان پذیر نیست، اما این اتفاق معموال 
در غذاخوری های خارج از شهر و رستوران های دورافتاده 

رخ می دهد که خارج از پوشش نظارتی است. 
او ادامه داد: مردم هرگونه ذبح مشــکوک را به ادارات 
دامپزشکی اطاع دهند، زیرا در سال های اخیر قوه قضائیه 
با شدت بیشتری با این دسته از تخلفات برخورد می کند 
و گزارش های مردمی می تواند در بهبود کیفیت غذاهای 

غیرخانگی موثر باشد. 
شجاعی همچنین  با اشاره به غیربهداشتی بودن لبنیات 
سنتی خاطرنشان کرد: جامعه دامپزشکی طرفدار عرضه 
لبنیات سنتی نیست و نظر مساعدی روی آن نداریم. ما 
طرفدار عرضه لبنیات پاستوریزه هستیم، اما در این زمینه 
اختاف نظر بین دامپزشکی و وزارت بهداشت وجود دارد.

رئیس جامعه دامپزشــکان تاکید کــرد: نمی توان به 
صورت عام شــیرهای ســنتی را، شــیرهای برگشتی 
از کارخانجــات دانســت، اما به همین دلیل اســت که 
دامپزشکی طرفدار شیر سنتی نیست و نگران سامتی 
مردم است. باید آزمایشات بسیاری مانند کشورهای دیگر 
بر روی این شیرها انجام شود، اما هنوز توسعه ای در این 

زمینه واقع نشده است.

 منتشرکنندگان آگهی پرایدهای 18 میلیون تومانی
چگونه کالهتان را برمی دارند؟

 پشت پرده
حراج پراید
 حواستان باشد آنها اعضای کمپین نه به گرانی نیستند

8
محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی گفت: احتماال هفته آینده تکلیف »بسته حمایتی« دخل و خرج

از اقشار آسیب پذیر نهایی می شود. بندپی در این زمینه یادآور شد: احتماال هفته آینده تکلیف این بسته، نهایی 
می شود. جمعیت تحت پوشش این بسته حمایتی و ارزش ریالی سبد کاال هم هفته بعد اعام می شود. وی درباره 
ارسال پیامک برای مسئوالن این بسته حمایتی خاطرنشان کرد: این پیامک ها ارسال نشده است، زیرا افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشخص است و ما در حال بررسی اقشار نیازمند این سبد حمایتی هستیم. 

تاخیر در اعام جمعیت تحت پوشش هم برای نزدیک تر شدن به عدالت است تا کسی از قلم نیفتد. 

تکلیف سبد کاال 
هفته آینده 
مشخص می شود 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱5

اتمام صفحه آرایی
۱6 / ۰۰

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

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت   
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 


