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زنبیل
لکه های سبزرنگ مرغ های تنظیم بازاری

هـــفته  ایســنا| 
گذشتـــــه یکــی از 
هنــگام  شــهروندان 
خریــد گوشــت مرغ 
تنظیم بازاری شــاهد 
عارضه هایــی ماننــد 
خون مردگی و لکه های سبزرنگ در بافت گوشت 
مرغ بود که در پیگیری های صورت گرفته، علیرضا 
رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی، در این باره 
اظهار کرد: »این مســأله اگر خطای انسانی باشد 
تذکر به کشتارگاه و دامپزشکان ناظر داده خواهد 
شــد و اگر مبتنی بر یک عارضه و مشــکل باشد 
آن را پیگیــری می کنیم و با هوشــیاری از تکرار 
چنین خطاهایی جلوگیری خواهیم کرد.« رئیس 
سازمان دامپزشــکی تصریح کرد: »مردم بهترین 
ناظران و مشارکت کنندگان در این عرصه هستند 
و می توانند با سامانه تلفنی شــبانه روزی ۱۵۱۲ 
چنین مواردی را به سازمان دامپزشکی در سراسر 

کشور گزارش کنند.« 

قیمت های مختلف پیاز در تهران

تسنیم| درحالی که 
قیمت عمده فروشــی 
هر کیلوگرم پیــاز در 
میدان مرکــزی میوه 
و تره بــار تهــران ۶ تا 
۷ هزار تومان است، این 
محصول در خرده فروشی های تهران تا ۱۵ هزار تومان 
نیز به فروش می رسد. با نبودن نظارت دستگاه های 
مسئولی مانند ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف 
بر بازارهای مختلف ازجمله محصوالت کشــاورزی، 
قیمت هر کیلوگرم پیاز در خرده فروشی های تهران 
تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ این محصول به 
قیمت های مختلفی به فروش می رسد و هر فروشنده 
و عرضه کننده ایــن محصول را به قیمــت دلخواه 
می فروشد. پیاز در مناطق مختلف تهران با قیمت های 
متفاوتی فروخته می شــود، به طوری که در منطقه 
قلعه حسن خان تهران ۱۱ هزار تومان، خیابان سنایی 
۱3 هزار و ۵00 تــا ۱۵ هزار تومان، در ســعادت آباد 
۱۲ هــزار و ۵00 تومــان و پیاز درجــه ۲ در منطقه 
دردشت )نارمک( ۵ هزار تومان و در منطقه دیگری از 
قلعه حسن خان ۶ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

شــهروند| بازار لوازم خانگی هنوز در خواب بهاره 
به ســر می برد و بســیاری از مغازه های لوازم خانگی 
امین حضور تهران، برندهــای بزرگ و محبوب کره ای 
را نمی فروشــند. فعاالن بازار می گویند که این مسئله 
موجب شده است که بسیاری از فروشندگان، برندهای 
محبوب را در انبارهای خارج از شهرشان احتکار کنند 
و درحال حاضر در بازار لوازم خانگی بیشــتر کاالهای 

چینی و برندهای ایرانی را می فروشند. 
میری، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی به »شهروند« 
می گوید: »درحال حاضــر دو برند اصلی لوازم خانگی 
کره ای عرضه ای در بازار نداشته و خریدوفروشی انجام 

نمی شود.« 
میری اما تأکید می کند کــه تولیدکنندگان منتظر 
تعیین تکلیف قیمت ها و مجوز ســازمان حمایت برای 
گرانی هستند و امیدوار اســت که پرونده گرانی لوازم 
خانگی به رشــد ۵ درصدی قیمت ها ختم شــود، اما 
فروشــندگان بازار امین حضور معتقدند ســیل اخیر، 
میزان تقاضا را باال برده و همین مســأله می تواند رشد 

۲0 تا 30 درصدی قیمت ها در بازار را رقم  بزند. 
حداقل هزینه برای تأمین لوازم خانگی 

در  سال 98
این روزهــا ویدیوهای بســیاری از مــردم مناطق 
ســیل زده در فضای مجازی منتشر شــده که میزان 
اعتبــارات اختصــاص داده برای جبران خســارت را 
ناچیــز اعــام می کننــد و می گویند خریــد دوباره 
وسایل زندگی خیلی بیشتر از ۱0 میلیون تومان تمام 
می شود. یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی نشان 
می دهد که اگر حتی کســی قرار باشد اسباب و اثاثیه 
موجــود در بــازار را ارزان خریداری کند، دســت کم 
باید ۱۲.۵ میلیون تومان هزینه کنــد. به عنوان مثال 
ارزان تریــن یخچال و فریزر مارک ایســتکول موجود 
در بــازار هم اکنون ۲ میلیون و ۲00 هــزار تومان، یک 
تلویزیــون ۲0 اینچی مــارک مارشــال یک میلیون 
و 3۲0 هــزار تومان، لباسشــویی ۵کیلویی آبســال 
۲.۵میلیون، دو تختــه فرش 9متری 3 میلیون تومان، 
جاروبرقــی ۷00 هزار تومــان و یــک آبمیوه گیری و 
چرخ گوشــت ســاده هم روی  هم ۵00 هــزار و یک 
اتوبخار ۲00 هزار تومان و یــک پنکه یا کولر رومیزی 
۱00 هزار تومان و بخاری برقی تابان ۱30 هزار تومان  
قیمــت دارد. البته نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان 

لوازم خانگی به این نکته اشاره می کند که قیمت های 
فعلی مربوط به اسفند پارســال بوده و تولیدکنندگان 

قیمت های امسال خود را هنوز اعام نکرده اند. 
بازار پر از لوازم برقی متفرقه 

فهرســت ســایت های اینترنتــی خریدوفــروش 
لــوازم خانگی را که نــگاه می کنید، بــا کلی مارک ها 
مواجه می شوید که شــاید تا حاال یکبار هم نام آنها را 
نشــنیده اید. به عنوان مثال در سایت دیجی کاال 8۵۱ 
نوع مدل اتو یا یک هزار و 4۷۱ مــدل تلویزیون برای 

فروش به نمایش گذاشته شده است. 
مارک هایی کــه نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لــوازم خانگی می گویــد، خرید آنها مثل این اســت 
که پول خــود را دور بریزید. او با بیــان این که لوازم 
خانگی در گــروه کاالیی 4 قــرار داشــته و واردات 
آن به کشــور ممنوع اســت، ادامه داد: »برخی از این 
برندهای ارزان قیمت لوازم چینی درجه چند اســت 
که به صورت قاچاق وارد کشــور شدند، برخی هم در 
کارگاه هــای زیرزمینی داخل کشــور خودمان تولید 

شده اند.« 
تلویزیون متفرقه نخرید 

خریداران زیــادی هســتند که بودجــه زیادی را 
صرف خرید یــک تلویزیون می کننــد؛ به طوری که 
بخشــی از خرید خود بســیار راضی بوده و بخشــی 
به دلیــل انتخاب غلط و نابجا ضــرر می کنند. به بیان 
خاصه هــر گزینه ای که در بازار مشــاهده می کنید، 
نمی توانــد یک گزینه ایده آل برای خرید باشــد؛ پس 
قبل از خرید نســبت به گارانتی داشتن محصولی که 
می خواهید بخریــد، اطمینان حاصــل کنید. میری، 
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیان 
این که بیش از 90 درصد قیمــت تلویزیون مربوط به 
پنل آن است، می گوید: »گارانتی داشتن در تلویزیون 
مسأله مهمی است و نباید نســبت به آن بی اعتنا بود. 
به عنــوان مثال اگر یــک محصولی خریــداری کنید 
که پنل آن خراب باشــد یــا در مدت کمی بســوزد، 
به ناچــار مجبور بــه تعویض تلویزیون خواهید شــد 
و ضرر ســنگینی به خریــدار تحمیل می شــود. اگر 
محصولــی را بخریــد، ضمانت بعد از فروش داشــته 
باشــد، تمام هزینه های مربوط به آن متوجه کمپانی 
 ســازنده و نمایندگی های خدمات پــس از فروش آن 

هست. 

از آنجایی که دیگر تلویزیون المپی در داخل مونتاژ 
و تولید نمی شــود، بــرای پیداکردن یــک محصول 
ارزان قیمت باید به ســراغ ال ســی دی هایی با سایز 
کوچک بروید. جالب اســت بدانید که درحال حاضر 
ارزان ترین تلویزیون هــا موجود در بــازار مربوط به 
ال ســی دی های مارک هیوندا و ایکس ویژن اســت 
که در بازار بین ۵00 تــا ۷00 هزار تومان قیمت دارد. 
تلویزیون هایی که ســیل اخیر بازار آنها را حســابی 
رونق بخشــیده اســت. البته قیمــت تلویزیون هایی 
که برندهــای آنها کمی نام آشــنا تر هســتند، باالی 
یک میلیون تومان هســتند. به عنوان مثال تلویزیون 
مارشــال مدل ME-2012 ســایز ۲0 اینچ درحال 
حاضر به قیمــت یک میلیــون و 3۲0 هــزار تومان 

فروخته می شود. 
1/45 میلیون ارزان ترین یخچال موجود در بازار

یخچــال ایســتکول مــدل TM-835 در بــازار 
هم اکنون به قیمــت یک میلیون و 4۵0 هــزار تومان 
عرضه می شــود. البته ایــن یخچال بســیار کوچک 
بوده و بیشتر به درد کســانی می خورد که به تنهایی 
زندگی می کنند یا برای محل کار خود به وســیله ای 
برای نگه داشتن اقام خوراکی خود نیاز دارند. درحال 
حاضر اگــر می خواهید یک یخچال و فریزر مناســب 
تهیــه کنیــد، باید به ســراغ یخچال هــای ۱0 فوت 
ایستکول مدل TM-96200 بروید که قیمت آن در 
بازار حدود ۲ میلیون و ۲00 هزار تومان است. البته اگر 
خواهان خرید یک یخچال با کیفیت کمی مناســب تر 
هســتید، باید حدودا ۵00 هزار تومان بیشــتر هزینه 
 TFH14T کنید و یخچال و فریزر امرســان مــدل
را  خریداری کنید که در بــازار ۲ میلیون و ۷۵0 هزار 

تومان قیمت خورده است. 
مینی واش ها را با 700 هزار تومان بخرید 

اما حداقــل قیمت ماشــین لباسشــویی از حدود 
۲.۵ میلیون تومان شــروع می شــود. درحــال حاضر 
یک لباسشویی ۵کیلویی آبســال به قیمت ۲ میلیون و 
۵00 هزار تومان و پاکشــوما حــدودا 3 میلیون تومان 
عرضه می شــود. البته قیمت ماشــین لباسشویی های 
سطلی که البته اســتفاده از آنها خیلی هم کم دردسر 
نیست، از ۶00 هزار تومان شروع می شود. درحال حاضر 
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مسافر قطار در نوروز 98عد

مدیرعامل راه آهن از جابه جایی بیش از دومیلیون و هشت هزار نفر مسافر در سفرهای 
نوروزی 98 در قالب ســیر بیش از 4900 رام قطار خبر داد. ســعید رسولی از جابه جایی 

۲.8 میلیون مسافر در سفرهای نوروزی 98 خبر داد و گفت: »به رغم این که شرکت راه آهن 
پیش از آغاز ســفرهای نوروزی پیش بینی کرده بود در ایام نوروز دو میلیون و ۱0 هزار مسافر 

را جابه جا کند اما بنا بر دالیل مختلفی در ایام پیک ســفرهای نوروزی امسال بیش از دو میلیون و 
هشت هزار نفر توسط شبکه ریلی جابه جا شدند که آمار تاش راه آهن در راستای تحقق تعهدات خود است.«
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میلیون نفر

بهای اوراق تسهیالت ملک به کانال 40 هزار تومان وارد شد

ریزش شدید قیمت وام مسکن
شــهروند| ریزش بی ســابقه  قیمــت اوراق وام 
مســکن یکی از خبرســازترین موضوعات اقتصادی 
روز  گذشــته بود. قیمت هر برگه وام مسکن به کانال 
40 هزار تومان رســید که این اتفاق در 4 سال اخیر 
بی  سابقه بوده است. این موضوع درحالی رخ می دهد 
که تا پیش از این قیمت هر برگه وام مسکن به کانال 
  ۶0 تا ۷0 هزار تومان هم رسیده بود. البته رئیس یکی 
از شعب بانک مسکن به »شهروند« توضیح می  دهد:   
»ریزش قیمت برگه های وام مسکن به دلیل کاهش 
شــدید تقاضای مســکن در فروردین مــاه و بعد از 
 تعطیات نوروزی اســت و البته کاهش قدرت خرید 

وام مسکن هم در این مسأله بی تأثیر نبوده است.«  
او ادامه می دهد: »قیمت اوراق در فروردین ســال 
گذشــته هم به کانال ۵0 هزار تومان ریزش  داشــته 
اســت و با ورود بازار مســکن به اوج معامات یعنی 

تابستان، قیمت اوراق هم باالتر می رود.«  
ریزش تقاضا برای اوراق وام مسکن  

بازار مســکن هر ســال در فروردین ماه تحت تأثیر 
تعطیــات نوروزی، درگیــر خواب بهاری اســت و 
 معامات در حداقل ممکن انجام می شود، اما امسال 

افت معامات گویا بیش از سال های قبل بوده و این 
 موجب شد قیمت اوراق تســه برای نخستین بار در 
چهار ســال گذشــته به کانال 40 هزارتومان سقوط 

کند . 
به گزارش مهــر، قیمت اوراق گواهــی حق تقدم 
تسهیات مسکن در ۲ روز کاری پایان هفته گذشته 
با افت  شــدید در قیمت هــا مواجه بود بــه گونه ای 
که قیمت برگه های تســهیات مســکن در بیشتر 
نمادهای معاماتی  حتی تسه های صادره در ماه های 
پایانی ســال گذشــته، به زیر ۵0 هزار تومان سقوط 
آزاد کرد؛ اگرچــه در  ماه های اخیر در برخی روزهای 
کاری بازارسرمایه، در چند نماد معدود شاهد کاهش 
قیمت اوراق  تسهیات مسکن به زیر ۵0 هزار تومان 
بودیم، اما این کاهش شــدید قیمت در بخش اعظم 
نمادهای  معاماتی، در 4 سال گذشته بی سابقه بوده 

است . 
در معامات دیروز نیز همچنان روند کاهش قیمت 
اوراق تسهیات مســکن تداوم داشت و حتی عاوه 
بر  کاهــش قیمت ایــن برگه ها در معامــات ارزان 
قیمت ترین هــا، در بخــش معامــات گران ترین ها 

تولیدکنندگان لوازم خانگی در انتظار تعیین تکلیف قیمت ها هستند

 امین حضور
در محاصره کاالی ایرانی

 تنها گزینه بازار لوازم خانگی در سال 98 لوازم خانگی ارزان و برندهای ایرانی است
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فرهنگیان سیل زده ۲0 میلیون تومان وام می گیرند. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه وزارت آموزش  و  پرورش دخل و خرج

درخصوص موارد حمایتی از فرهنگیان آسیب دیده در سیل به ایرنا گفت: »با مدیرعامل یکی از  بانک ها مذاکره و 
مقرر شد تا وام ۲0 میلیون تومانی کم بهره به فرهنگیان متأثر از سیل تعلق گیرد .«   او  همچنین تأکید کرد: »بعد از 
مذاکرات با صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم گرفته شد تا از طریق شرکت  لیزینگ فرهنگیان، فرش، یخچال 
و تلویزیون به صورت اقساط بلندمدت بدون بهره در اختیار فرهنگیان  سیل زده قرار گیرد و بیمه معلم نیز به هر 
دانش آموزی که بعد از سیل و در سال جدید وارد مدرسه  می شود، نوشت افزار و لباس مناسب را هدیه خواهد کرد .« 

وام 20 میلیون تومانی 
برای فرهنگیان 
سیل زده

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی 

ضد سرفه، سرماخوردگی، و ... 
باعث گیجی ناخواسته می شوند 

که ممکن است رانندگی را با 
مشکل روبه رو کند.

مدیرعامل بانک پارســیان روزسه شــنبه۲0 فروردین ماه 
به همراه مهندس خســروانی، عضو هیات مدیــره به منظور 
بررسی راهکارهای الزم در چگونگی مشارکت و همراهی بانک 
پارسیان در جبران خســارت های وارده به هموطنان آسیب 

دیده حادثه سیل اخیر، به استان گلستان سفر کرد.
 دکتــر پرویزیان و هیــات همراه پــس از ورود به فرودگاه 
گرگان بــه اتفاق غراوی سرپرســت اســتانداری و حمیدی، 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اســتانداری گلســتان ضمن 
بازدید هوایی از مناطق سیل زده از نزدیک با حجم خرابی ها 
و خسارت های وارده به ساکنین، مزارع و تاسیسات زیربنایی 

شهرستان آق قا آشنا شدند.
در جریان این بازدید، مقرر شد بانک پارسیان همگام با دیگر 
دســتگاه ها و نهادهای کشور در راســتای عمل به مسئولیت 
های اجتماعی، مســاعدت ها و کمک هایی برای تسکین آالم 

رنج های وارده به هم میهنان سیل زده در نظر گیرد.

بازدید مدیرعامل بانک پارسیان از 
مناطق سیل زده استان گلستان

ویژه

درحال حاضر دو برند اصلی لوازم 
خانگی کره ای عرضه ای در بازار نداشته 
و خریدوفروشی انجام نمی شود و دیگر 
تولیدکنندگان هم منتظر تعیین تکلیف 
قیمت ها و مجوز سازمان حمایت برای 

گرانی هستند


