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زنبیل
تداوم عرضه مرغ تنظیم بازاری 

 | تســنیم
مدیرعامل شــرکت 
دولتــی  بازرگانــی 
گفــت: »گوشــت و 
مرغ تنظیــم بازاری 
تامیــن  کمــاکان 
می شود و در مقایسه 
با گذشته افزایش واردات داشــته ایم، اما نحوه توزیع 
آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت.« 
حمید ناصری در واکنش به خبر توقف عرضه گوشت 
تنظیم بازاری در میادین میوه وتره بار و ســایر مراکز 
منتخب گفت: »موضوع تامین واردات گوشت قرمز 
و مرغ تنظیم بازاری طبق روال درحال انجام اســت و 
تغییری در آن صورت نگرفته است.« برای تنظیم بازار 
گوشت قرمز واردات این محصول در روزهای گذشته 
افزایش یافته است. بر اســاس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار، نحوه توزیع گوشت تنظیم بازاری با نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام می شود، اما روند تامین 
محصوالت تنظیم بازاری گوشت و مرغ قطع نشده و ما 
این محصوالت را تحویل وزارتخانه یاد شده می دهیم.« 
این درحالی اســت که مدیرعامل ســازمان میادین 
میوه وتره بار شهرداری تهران اعالم کرده بود که توزیع 
گوشت قرمز تنظیم بازاری در میادین میوه وتره بار و 

فروشگاه های زنجیره ای متوقف شده است.
کمبود گردو برای ماه رمضان

تسنیم|  رئیس اتحادیــه خشکبار و آجیل تهران 
با گالیه از مخالفت وزارت جهاد کشــاورزی با طرح 
کنترل قیمت پسته، نسبت به تامین گردو در آستانه 
ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن ۸۰ درصد 
محصول گردوی امسال به دلیل سرمازدگی هشدار 
داد. مصطفی احمدی با اشاره به در پیِش رو بودن ماه 
مبارک رمضان و لزوم برنامه ریزی برای تامین گردوی 
مورد نیاز مصرف داخل گفت:  »از مرداد ماه هشدارهای 
الزم را برای تامین گردو در بازار داده بودیم و در آخرین 
نامه ای که چند روز پیش برای مســئوالن مربوطه 
ارسال کردیم، نکاتی را برای تامین گردوی مورد نیاز 
بازار در آستانه ماه مبارک رمضان ارایه کردیم. متاسفانه 
امسال به دلیل شرایط جوی، ۸۰ درصد درختان گردو 
در کشور دچار ســرمازدگی شدند و محصوالت آنها 
از بین رفــت، از همین رو الزم اســت تدابیری برای 
کنترل بازار در این بخش نیز در نظر گرفته شــود.«

عرضه گوشت گرم  دولتی در شهروند

ایسنا| مدیرعامل فروشگاه شهروند اعالم کرد: »عرضه 
گوشت گرم گوسفندی وارداتی با قیمت تنظیم بازار در 
فروشگاه های شهروند و سازمان میادین میوه وتره بار آغاز 
شد.« مسعود سریع القلم با بیان این مطلب گفت: »در 
راستای عرضه مطلوب گوشت گوسفندی تنظیم بازار 
به جامعه هدف که شامل تعاونی های مصرف کارگری، 
ارگان ها، ســازمان ها، وزارتخانه ها و ســایر شهروندان 
می شود و براساس مصوبه کمیته تنظیم بازار کل کشور 
مقرر شده است عرضه گوشــت تنظیم بازار از طریق دو 
مجموعه شهروند و ســازمان میادین میوه وتره بار انجام 
شــود. این تصمیم به منظور جلوگیری از واسطه گری 
دالالن و تامین گوشــت مورد نیاز شهروندان به صورت 
متمرکز اتخاذ شده است و شهروندان می توانند با ارایه 
کارت ملی به میزان ۳ تا ۴ کیلوگرم گوشت گرم قرمز را به 

صورت بسته بندی خریداری کنند.« 

ویژه
  حرکت نظام بانکی 

به سمت دیجیتالی شدن

یک مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به حرکت 
بانک ها به سمت دیجیتالی شدن گفت: با توجه به 
تغییرات سریع تکنولوژی در نظام بانکی، خدمات 
به مشتریان متنوع تر می شود.عبدالمجید پورسعید 
در مراسم رونمایی از تمبر بانک ایران زمین گفت: 
بانک های کشور به سمت دیجیتالی شدن حرکت 
کرده اند و گام های بســیار مهمی برداشــته شده 
است و این در حالی است که با توجه به تغییر سریع 
تکنولوژی در سیســتم بانکی دنیا، این گام ها باید 

سریع تر و بلندتر در نظام بانکی ایران برداشته شود.
 او افزود: بر این اساس بانک ایران زمین به عنوان 
یکی از بانک هایی که خــود را با تکنولوژی های روز 
نظام بانکی سازگار کرده است، اولین بانکی بوده که 
به سمت دیجیتالی شدن گام برداشته است. گفتنی 
اســت دیروز تمبر بانک ایران زمین به مناســبت 
ســالروز تأســیس این بانک که ۲۴ اسفند است، 

رونمایی شد.

فاطمه صفری- شهروند|  اینجا تمام چهارراه ها و 
معابر دوربین مداربســته دارند؛ آن قدر که هیچ دزدی 
جرأت نمی کند پایش را در منطقه بگذارد. اینجا محل 
ویالنشینی و ییالق و قشــالق سلبریتی هاست و البته 
تاجرها و مالکان برندهای بزرگ. اینجا لواســان است؛ 
لواســانی که این روزها با خبر تخریــب ویالی دختر 
وزیر سابق دوباره خبرساز شــده است. وقتی پای ام را 
به منطقه ســوپرالکچری ها می گذارم، بیشتر از همه 
چیز آرامــش عجیب منطقه توجــه ام را به خود جلب 
می کند؛ آرامــش مطلق با کمترین تــردد اتومبیل ها 
و البتــه صدای آواز پرنــدگان! آن قدر که بــاور اینکه 
لواســان جزیی از جغرافیای تهران شلوغ و آلوده و پر 
سروصداست، دشوار است. معروف ترین منطقه لواسان 
خیابان ناران است؛ خیابانی که در تسخیر پولدارترین 
سلبریتی هاســت. کوچه چناران، گل بو و گلبرگ هم 
از کوچه های معــروف این خیابان هســتند و در آن 
ویالهای دونبشــی به چشــم می خورد؛ ویالهایی که 
بی شباهت به قصرهای پادشــاهی نیستند. قصرهایی 
با معماری یونانی و رومی که می گویند متعلق به چند 
بازیکن محبوب فوتبال اســت کــه در حال حاضر در 

لیگ برتر سرمربی هستند. 
قدیمی های اینجــا می گویند که خیلی قبل تر زمان 
پدرها و پدربزرگ های شــان قرار بود اینجا محله سفرا 
و وزرای خارجی شــود؛ جایی مخصوص دیپلمات ها. 
می خواســتند نامش را هم محله دیپلمات ها بگذارند 
اما نشد. به کوچه پس کوچه های این منطقه الکچری 
می روم  تا  شاید سوپرمارکتی را پیدا کنم و چند سوال 
بپرسم اما نیست که نیســت. در اینجا جز ویال و البته 
چند دفتر بزرگ مشاور امالک هیچ ساختمان دیگری 

به چشم نمی آید. 
کمتر از 10 میلیارد تومان داری، اینجا نیا

اینجــا زمینی ارزان تــر از 1۰ میلیــارد تومان پیدا 
نمی کنید. امالکی های منطقه می گویند که هیچ فایل 

زمینی با متراژ کمتــر از 5۰۰ مترمربع وجود ندارد و 
با این حســاب حداقل قیمت ویال در لواســان چیزی 
حدود 1۰ -15 میلیارد تومان اســت. متراژ بزرگترین 
زمین های منطقه به ۳ هزار مترمربع می رســد که اگر 
با این حســاب بخواهید ویالی بزرگی داشــته باشید 
باید تنها 6۰ تا 7۰ میلیارد تومــان پول زمین بدهید. 
هزینه ســاخت هر مترمربع ویال بین ۳ تا 1۸ میلیون 
تومان متغیر اســت، بســتگی دارد که بخواهید با چه 
امکاناتی بســازید؛ یک ویال با امکانات معمولی مانند 
تمام آپارتمان های شــهر یا یک قصر مجلل با مصالح 
و لوازمی که تمامش وارداتی اســت، مبلمان چوبی و 
کابینت هایی که از ایتالیا وارد می شــود، شــیرآالت و 
تاسیســات آلمانی، کفپوش های بلژیکی و اسپانیایی، 

سیستم های صوتی و تصویری ژاپنی و.... 
دکوراسیون ویال با برندهای بزرگ جهان

البته دکوراســیون را هم یکــی از برندهای بزرگ 
جهانی می بندد. بســتگی دارد که شــما ســبک کار 
کدام برند را بپســندید: دکورهای ساده و هندسی وار 
ولکوچینو یا دکورهای مجلل و طالیی رنگ ورساچه و 

یا فضای صمیمانه اما لوکس آلیانس.... 
با نمایندگی یکی از شرکت های طراحی دکوراسیون 
که صحبــت می کنــم، می گوید که در حــال حاضر 
بیشــتر برندهای ایتالیایی و تــرک در زمینه طراحی 
دکوراســیون لوکس با ایران همــکاری می کنند و در 
گذشــته و قبل از تحریم ها برندهــای آلمانی هم به 

الکچری های ایران خدمات می دادند. 
البته آنها توضیح می دهند که اگر بنا اســت طراحی 
ویالی خود را بــه یک برند بــزرگ در کالس جهانی 
بســپارید، معموال نمی توانید اسباب واثاثیه را خودتان 
خریداری کنید و آنها هر چه را که الزم باشد از مبلمان 
و پرده ها و کفپوش گرفته تا گلدان و جاخودکاری روی 
میز را خودشــان خریداری و به دکوراسیون تان اضافه 

می کنند. 

آقازاده ها چراغ خاموش می آیند
اگر چه سوت وکور اســت اما امنیت خوبی دارد؛ چرا 
که به گفته شــهروندان اینجا در بلوارهای اصلی شهر 
دوربین های مداربســته تعبیه شده است. حمید یکی 
از شــهروندانی است که سال های ســال است لواسان 
را برای زندگی انتخــاب کرده و در یکی از خیابان های 
داخل شــهر مغازه دارد و می گوید: »بیشــتر ساکنان 
لواسان افراد سرشناسی هستند که در مناطق عسلک، 
صحرای ناران و خیابان اتحــاد زندگی می کنند؛ بهتر 
اســت بگویم که مناطق الکچری نشــین  لواسان این 
ســه منطقه است.« اما سرشــناس های لواسانات چه 
کســانی هستند؟ ســلبریتی ها یا سیاســی ها؟! یکی 
دیگر از مشــاورین امــالک در این زمینــه  می گوید: 
»بیشتر لواســان را مردم سرشناس تشکیل می دهند 
و در این بین ســلبریتی های فرهنگی و فوتبالی بیش 
از سیاسی ها در ذهن ها می مانده اند؛ ورزشکارانی چون 
ع.ک یا  ک.ب، الف.ق و ع.پ  از ورزشــکارانی هستند 
که در لواسان ویال دارند و یا آن را به فروش رسانده اند 

اما از بیــن هنرمندان هــم بازیگرانی مثــل ف.ق یا 
الف.ش، ر.ع و مجریانی مانند م.م بیشــتر از بقیه سر 

زبان اهالی افتاده اند. 
اهالی می گویند چهره های سرشناس سیاسی چراغ 
خاموش می آیند و می روند اما رفت وآمد سلبریتی های 
ورزش و هنر بیشــتر به چشــم می آید و یــا به گفته 

خودشان »تابلوتر« است.

دستگیره های طالی ویالی فوتبالیست 
سرشناس!

از مشــاور امالک منطقه بیرون می روم و کمی قدم 
می زنــم. به  میدان کوچکی می رســم کــه ویالهای 
بزرگ متــراژ و باشــکوهی دارد؛ یکی از یکــی زیباتر 
و با ســبک  و ســیاق متفاوت معمــاری. می گویند 
آن که در تقاطع خیابان پیام و کوچه نســیم اســت و 
طاق نماهای رومــی دارد، متعلق بــه چهره محبوب 
پرسپولیسی هاســت. ویالی این فوتبالیست به قدری 
در منطقه معروف اســت که توصیــف امکانات آن از 

 

بر
دخ

هتل های مشهد رزرو شدعد

محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران مشهد گفت: »باالرفتن قیمت ارز باعث 
شده بسیاری از مردم دیگر به سفرهای خارجی نروند، البته در این بین منظور 

ما افرادی است که به عتبات عالیات و سوریه سفر می کردند که با گران شدن ارز 
دیگر امکان سفر به این شهرها وجود ندارد و ترجیح می دهند که به مشهد بیایند.« 

او با اشاره به این که قیمت هتل های مشهد در نوروز زیاد نشده است، به ایلنا توضیح داد: 
»تاکنون بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت هتل های مشهد در تعطیالت نوروز رزرو شده است که اگر ما قیمت ها را 
افزایش می دادیم، این مسافران جذب خانه های شخصی و اقامتگاه های غیرمجاز می شدند که تبعات زیادی در 

تمام حوزه ها ازجمله امنیتی، بهداشتی و مسائل اخالقی دارد.«

کارگران کمتر از 1/6 میلیون تومان حقوق می گیرند

فرامرز توفیقــی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شــوراهای اســالمی کار بــا بیان این که 
دریافتــی 7۸درصد کارگران کمتر از 1.6میلیون تومان اســت، گفــت: »دریافتی کارگران 
برای  ســال آینــده باید یک میلیــون و ۸۹هزار تومــان افزایش یابــد.« او در پاســخ به این 

ســوال که آیا افزایش یک میلیــون و ۸۹ هزار تومانی دســتمزد، با توجه به شــرایط بنگاه های 
خصوصی امکان پذیر اســت یا خیر، به مهر گفت: »آن چه که مدنظر ماســت، این است که »مجموع 

دریافتی« هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفا حقوق پایه؛ حق مســکن، حق بن کارگری، پایه ســنوات و 
حق اوالد مولفه هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشــکیل می دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف ها 

امکان پذیر است که این موضوع را درجلسه گذشته شــورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.«

وسیله نقلیه برای سفرهای نوروزی آماده شد

عبدالحسن  هاشــم نیا، معاون وزیر راه وشهرسازی با اشــاره به آماده شدن 6۲ هزار و 
۳۰۰ دستگاه ناوگان حمل ونقل مســافری اتوبوس، مینی بوس و سواری برای نوروز 
۹۸ خبر داد و گفت: »پیش بینی می شود ترددها در نوروز ۹۸ نسبت به مدت مشابه 

 سال ۹7 حدود 1۰ درصد افزایش یابد.« او به تسنیم گفت: »برای طرح نوروزی 1۸۲ تابلو 
پیام متغیر، 771 دوربین نظارت تصویری، 117۲ سامانه ثبت تخلف، ۲۳۰۰ دستگاه تردد 

شمار برخط، ۳5 سامانه توزین درحال حرکت،  سامانه بلوتوث ثبت زمان سفر در ۳۸ محور، 5۳۳۳ 
دستگاه بی سیم و تجهیز بیش از 7۳۰۰ خودرو راهداری به ردیاب برخط به صورت شبانه روزی محورهای سراسر کشور 

را رصد می کنند و اطالعات الزم در لحظه از طریق سامانه 1۴1 به مردم اطالع رسانی می شود.«

80
درصد 

78
درصد 

62
هزار 

پژو 301 در منوی جدید خودروسازها
شهروند|  »تولید آزمایشــی پــژو 301 از اواخر   سال 
آینده شروع می شــود.« این خبر را درحالی مدیرعامل 
ساپکو اعالم کرده که بسیاری گمان می کردند با خروج 
پژو از ایران، پرونده تولید محصوالت این غول فرانســوی 
در جاده مخصوص بسته می شود،   اما نجاری می گوید که 
حدود ۵۰ تا ۶۰ درصــد قراردادها برای تولید این خودرو 
منعقد شده  و شــرکت پژو نمی تواند مانع این کار شود. 
البته  فربد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو معتقد است  
که مالکیت معنوی این محصول در اختیار شــرکت پژو 
است و راه اندازی خط تولید آن نیاز به اخذ مجوز این غول 
فرانسوی دارد و تاکنون هیچ اجازه ای در این رابطه صادر و 

اطالع رسانی  نشده است. 
پژو  به ایران خسارت می دهد؟ 

»شــرکت پژو ایران را ترک کــرد و از این محل باید 
۷ هزار میلیارد تومان که در قرارداد ســه جانبه ساپکو، 

ایکاپ و قطعه سازان دیده شده بود، خسارت پرداخت 
کند.« اما این گفته ها را در شرایطی  یک مقام مسئول 
در صنعت خودروســازی مطرح می کند که بیش از 9 
ماه از اعالم خروج این شــرکت فرانسوی و عهدشکنی 
چندباره اش می گذرد؛ با وجود این، هنوز هیچ پرونده 
حقوقی در مجامــع بین المللی در این باره تشــکیل 
نشده است. از طرفی، آن گونه که برخی از کارشناسان 
صنعت خودرو اعالم کرده اند، با توجه به خروج ناشــی 
از تحریم ها و معوق شــدن قرارداد تا بعد از رفع مشکل 
تحریم، این شرکت فرانسوی شامل پرداخت خسارت 

نمی شود. 
حداقل قیمت پژو 301، 200 میلیون تومان 

هرچند که تولید این خودرو خبر خوشایندی برای بازار 
خودروی ایران محسوب می شود، اما چند درصد از مردم 
کشور قادر به خرید این محصول خواهند بود؟ آن گونه که 

»شهروند« از پرحاشیه ترین ویالنشین های تهران گزارش می دهد 

برو بیای چراغ خاموش 
در لواسان

 آقازاده ها مستأجر ویال هستند نه مالک!
 منطقه ای که قرار بود دیپلماتیک باشد، حاال در قرق آقازاده هاست

8
درست در آســتانه خریدهای نوروز ســقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت های تلفن همراه به دخل و خرج

یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست های باالتر از آن، خارج از حد مجاز اعالم می شود. به 
گزارش فارس، این موضوع درحالی رخ می دهد که تا پیش از این سقف نقل و انتقال پول در نرم افزارهای 
پرداخت موبایلی ۳ میلیون تومان بود. فارس نوشته است که بانک مرکزی توضیحی دراین باره نداده و 

پیگیری های خبرنگار این رسانه برای علت این موضوع بدون پاسخ مانده است. 

سقف انتقال 
پول کوتاه 
شد!
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