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زنبیل
خشکشویی تبدیل به خدمات لوکس شده 

ابوالفضــل  ایلنــا|  
رجــب زاده، رئیس اتحادیه 
لباسشویی  و  خشکشویی 
تهران گفت: »کاهش قدرت 
خریــد مردم باعث شــده 
که خدمات شست وشــوی 
لباس و اتو یک کار لوکس محســوب شــود.«او با اشاره به 
افزایش قیمت مواد اولیه گفت: »قیمت ها بیش از 100 درصد 
افزایش داشته است؛ به طور مثال پودر لباسشویی که  سال 
گذشته کیلویی 4 هزار تومان بود، به 12 هزار تومان رسیده یا 
پرکلراتیلن بشکه ای یک میلیون تومان بود که االن 6 میلیون 
تومان شده است. درخصوص داروهای لکه گیری که کامال 
وارداتی اســت، اکنون اصــال وارد نمی شــود، چون صرفه 

اقتصادی ندارد.«

گران ترین و ارزان ترین سبزی و صیفی جات 

ایلنا|  ســازمان میادین 
میوه و تره بار آخرین قیمت 
پرمصرف ترین  مصــوب 
و  محصــوالت ســبزی 
صیفی را اعالم کرد. در بین 
ایــن محصــوالت هــر 
کیلوگرم سیر خشک ممتاز با قیمت 8 هزار و 800 تومان 
گران ترین و خیار ساالدی و کلیم سفید هریک با قیمت 
یک هزارو 500 تومان ارزان ترین این محصوالت هستند. 
همچنین هر کیلوگرم خیار ساالدی و کلم سفید بدون 
تغییر قیمت نسبت به نیمه ماه  جاری با قیمت هرکیلوگرم 
یک هزارو 500 تومــان در جایگاه ارزان ترین محصوالت 

سبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار هستند.
 

کاهش 2/5 میلیون تومانی قیمت زعفران 

مهر| غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، از 
کاهش 20 تا 25 درصدی قیمت هرکیلوگرم طالی سرخ به 
دلیل عدم وجود تقاضا در بازار خبر داد. او توضیح داد: »بازار 
این کاال بشدت دچار رکود شــده و میزان خریدوفروش به 
حداقل رسیده است.« میری با اشاره به این که هرکیلوگرم 
زعفران 2.5 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است، افزود: 
»یک ماه قبل ما زعفران را از کشــاورزان کیلویی بین 11 تا 
11.5 میلیون تومان می خریدیم اما االن کیلویی ۹ میلیون 
تومان می خریم، با این حال باز هم مشــتری برای محصول 
وجود ندارد.«او اضافه کــرد: »درحال حاضر حداقل قیمت 
هرکیلوگرم زعفران ۷ میلیون تومــان و حداکثر قیمت آن 

۹ میلیون تومان است.«

دریافت کدهای دستوری رایگان است

ایسنا|  مطابــق مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، استفاده از کد دستوری برای مشترکان رایگان 
است و درصورتی که ارایه خدمت به مشترک هزینه داشته 
باشد، سرویس دهنده موظف است قبل از ارایه خدمات 
نسبت به اعالم هزینه به مشترک و گرفتن تأیید او اقدام 
کند. براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، اگر سرویس دهنده ها از این موضوع تخلف کنند، 

مشمول جرایم مالی می شوند. 

فاطمه صفری| خودنویس هایی که در بدنه شــان پوکه 
فشنگ جنگ جهانی کار شده یا مداد نوکی  هایی با نوک طال 
پدیده های جالب بازار نوشت افزار تهران است. بازار لوکسی که 
در آن دفترچه های  مشــق نیم میلیون تومانی پیدا می شود و 
قیمت برخی اقالم آن به اندازه یک مترمربع خانه در ولنجک 
و  زعفرانیه است. موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه نوشت افزار به 
»شهروند« می گوید که این  نوع لوازم التحریر توسط تاجران 
کهنه کار و درگاه های رسمی واردات به ایران نیامده اند و بیشتر 
آنها  به صورت چمدانی و همراه مســافران آمده و به بازار ایران 

عرضه شده اند.  
خودنویس به قیمت یک متر خانه در ولنجک  

مدادرنگی های الکچری که بین یک ونیم تا 5 میلیون تومان 
قیمت دارند، پدیده جالب این روزهای  بازار نوشــت افزار ایران 
است. اگر بخواهید یک بسته مدادرنگی 120تایی فابر کاستل 
خریداری کنید،  باید مبلغــی نزدیک به 2 میلیون و 850 هزار 
تومان تا 4 میلیون تومان  پرداخت کنید. البته این قیمت  ها بنا 
به برند و تعداد رنگ های آن است و همین برند اما 60تایی آن 
قیمتی معادل  یک میلیون و 400  هزار تومان تا 2 میلیون تومان 

دارد. 
خودنویس های خاص هم ازجملــه کاالهای الکچری بازار 
نوشت افزار هستند. خودنویس هایی که گفته  می شود در بدنه 
آنها طال یا خودنویس هایی که در بدنــه فلزی آنها پوکه های 
فشنگ جنگ  جهانی دوم کار شــده است. این خودنویس ها 
درحال حاضر در بازار ایران بین 30 تا 50 میلیون تومان  فروخته 

می شود. به عبارتی قیمت یکی از این خودنویس های خاص 
معادل یک مترمربع خانه در منطقه  ولنجک تهران است.  به جز 
خودنویس های خاص، برندهای ویژه هم گرانقیمت به شمار 
می آیند. به عنوان مثال گراپا یکی  از برند های جهانی خودنویس 
 Pen  به شمار می آید، برای خرید خودنویس مونته گراپا مدل
IC 3 Of  Peace ISDPX  نزدیک به 18 میلیون تومان باید 
هزینه کنید.  همین برند خودنویس مدل های   10 تا 12 میلیون 
تومانی هم دارد. جالب اســت بدانید مدل 18 میلیون تومانی 
 این خودنویس ها جزو  پرفروش ترین های این برند خودنویس

 بوده است.  
مدادنوکی با نوک طال! 

البته اتود  و دفتر هم از این قافله عقب نمانده اند و قیمت های 
باالیی را به خود اختصاص داده انــد، به  طوری که مداد نوکی 
0.7میلی متری کراس مــدل  Century  با روکش طال روی 
بدنه  یک میلیون  تومان قیمت دارد. البته این برند از مدادنوکی 
را  اگر روکش طال نداشته باشد، می توانید با میانگین قیمتی 
 200 تا 300 هــزار تومان خرید کنید، اما برند معروف دیگری 
همچون واترمن  قیمت های باالیی دارد  و حتی از مداد نوکی 
با روکش طال هم فراتر رفته؛ مداد نوکی واترمن مدل 12130 
 Hemisphere .  قیمت یک میلیون و 500 هزار تومانی  دارد. 
 قیمت دفترچه های یادداشت الکچری هم در نوع خود پدیده 
جالبی است. دفتر یادداشت هوگو باس مدل  Echo  میانگین 

قیمتی 400 تا 800 هزار تومان دارد. 
موســی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار 

درباره قیمت های نجومی این کاالها به   »شهروند« می گوید: 
»این قیمت های نجومی برای خودنویس و مدادرنگی درصورتی 
است که سر  خودنویس از طال  کار شده باشد و در صورتی که 
طالکاری نشده باشــد، نمی تواند چنین قیمتی داشته  باشد 
که معموال این اجناس به صورت تکی و شناســنامه دار تولید 
می شوند و متریال و میزان طالی مورد  استفاده در آن مشخص 

است.« 
دفترچه مشق نیم میلیون تومانی! 

جالب است که دفترچه مشق الکچری هم به وفور در بازار 
پیدا می شود. دفاتر الکچری 60 و 80 برگ  که قیمت هر جلد 
آن بیــن 300 تا 500 هزار تومان اســت.  جلد این دفترچه ها 
معموال چرمی اســت و البته دفاتر گرانقیمــت با طرح های 
فانتزی هم وجود دارد که  نمی توان اسم دفتر الکچری روی آن 
گذاشت، اما مشتریان زیادی دارد.  به عنوان مثال دفترچه های 
با طرح های فروزن قیمتی بین 30 تا 100 هــزار تومان دارد. 
البته این  تفاوت قیمت عالوه بر برند آن مربوط به کیفیت کاغذ 
و تعداد صفحات آن هم می شــود. در حالی  که دفاتر  کراس 
مدل  Journal small  رنج قیمتی 160 هزار تومانی دارند یا 
دفتر الیتر که به عنوان دفتری  کالسیک شناخته می شود، از 

240 هزار تومان شروع می شود.
   50 درصد بازار نوشت افزار وارداتی است   

جالب است که بدانید چیزی بین 50 تا 70 درصد نوشت افزار 
بازار ایران وارداتی اســت. موســی  فرزانیان، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان نوشــت افزار درباره این موضوع به »شهروند« 

می گوید: » اگرچه مشــکلی برای تأمین نوشت افزار مورد نیاز 
دانش آموزان در سال جاری وجود ندارد، اما این  موضوع را نباید 
از یاد برد که با تالش های انجام شده در راستای تأمین داخلی 
نوشت افزار امسال  چیزی حدود 50 درصد لوازم التحریر وارداتی 
است و  تنها 50 درصد از کاالهای موجود در این بخش  تولید 

داخل است.«  
فرزانیان   در این زمینه توضیح می دهد: »با وجود تحریم ها، 
بیشــتر کاالها  از چین  و هند وارد می شوند، اما به طورکلی ما 
 بیشــترین واردات را در لوازم التحریر از کره، اندونزی، مالزی، 
چین و کره داریم. مداد، خودکار، پاک کــن و تراش که اقالم 
اساسی  لوازم التحریر هستند، تولید  داخل دارند. اما مداد نزدیک 
به یک سال است که واردات آن ممنوع شده و وارد کننده  اصلی 
آن کشــور چین بوده اســت. در واردات پاک کن و تراش هم 
کشور های چین و مالزی پیشتاز بوده اند. البته  واردات برند های 

اصلی از آلمان، مالزی و اندونزی صورت می گرفته است. «
میلیونی ها  در فروشگاه های شمال شهر

فرزانیان با اشاره به این که تنها اجناس آنتیک از قیمت های 
نجومی برخوردارند و در تمامی فروشــگاه ها  وجود ندارند در 
این زمینه توضیح داد:  »اقالمی که قیمت های میلیونی دارند، 
اجناس آنتیکی هســتند که به  راحتی در دســترس عموم 
قرار ندارند.  معموال این اجناس یا در شــمال شهر به فروش 
می رسند یا در  سایت ها به اشتراک گذاشته می شوند. چرا که در 
واحد های صنفی چنین اجناسی به فروش نمی رود.   همچنین 
باید در نظر داشــت که چنین اجناسی به صورت مسافرتی و 
چمدانی وارد می شوند. این اجناس ، اجناس بوتیکی هستند 

و اجناسی نیستند که در واحد های صنفی به فروش برسند.« 
  رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار در خاتمه با اشاره به 
این که قیمت نوشت افزار تحت تأثیر قیمت  دالر است در این 
زمینه توضیح داد:  »با توجه به این که بخشــی از نوشت افزار 
موجود در بازار به  صورت وارداتی است، قیمت ها نیز تحت تأثیر 
قیمت دالر هستند.  از ابتدای سال تاکنون که قیمت  دالر ثابت 
شده است ما نیز ثبات قیمت را در نوشت افزار شاهد هستیم. 
البته دفتر  افزایش قیمت بیشتری  داشته است، آن هم به دلیل 
این که  با گرانی کاغذ روبه رو بوده ایم و برخی کاغذ را به صورت 
آزاد  خریداری کرده اند. به طوری که اگر لوازم التحریر قیمتی 
دوبرابری داشته، قیمت کاغذ  نسبت به سال گذشته 3 برابر شده 
است. البته باید در نظر داشت که اگرچه کاغذ وارداتی است، اما 

دفتر  تولید داخل است و مورد استفاده قرار می گیرد.«  
نوشت افزار ارزان در نمایشگاه های مهرانه  

البته برای خرید لوازم التحریر ارزان هم نمایشگاه های ویژه ای 
در سطح تهران برگزار شده اســت.  وزارت صنعت اعالم کرده 
است که حدود 15 میلیون دفترچه مشق با قیمت دولتی برای 
دانش آموزان تولید شده است که بیشتر آنها در اختیار نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار می  گیرد و بقیه بین 
استان ها توزیع می شــود تا برای عموم به فروش برسند.  این 

نمایشگاه ها در بوستان  والیت، بوستان حکمت   برپا است.
فرزانیان در ادامه با اشــاره به برگزاری نمایشگاه مهرانه در 
این زمینه توضیح داد: »کاالهایی که در این  نمایشگاه توزیع 
می شــوند از نظر کیفیت کاالهای مناسبی هستند و تفاوت 
خاصی با کاالهایی کــه در  بازار عرضه می شــوند، ندارند. اما 
از نظر قیمت هم نوشت افزار عرضه شــده در نمایشگاه های 
پاییزه  با   10 تا 20 درصد تخفیف به فروش می رسند. به عالوه 
این که دفاتر  دولتی  در این نمایشگاه ها  عرضه می شود .   یکی 
از مهم ترین اهداف بــر گزاری این نمایشــگاه ترویج کاالی 
ایرانی اســت، به همین  جهت کاالی ایرانی ارایه می شــود. 
اما با توجه بــه این که 50 درصد از کاالهــای لوازم التحریری 
وارداتی  اســت در کنار کاالهــای ایرانی کاال هــای خارجی 
هم دیده می شــود. امــا امیدواریم  بتوانیــم  کاالی ایرانی را 
  ترویج داده و مورد اســتقبال خریــداران و دانش آموزان نیز

 قرار گیرد. 

بر
دخ

شغل با ماهیان زینتی ایجاد شدعد

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران گفت: »در  سال گذشته 
۲۵۰ میلیون قطعه ماهی زینتی درکشور تولید و برای ۱۰ هزارنفر در واحد های 

تولید و توزیعی اشتغال ایجاد شد.« مهدی شــکوری، مدیرکل دفتر آبزیان آب 
شیرین سازمان شیالت ایران در گردهمایی تولیدکنندگان ماهیان زینتی سراسر 

کشور اظهار کرد: »1600 واحد پرورش ماهیان زینتی درکشور وجود دارد که 30 درصد 
آنها واحدهای بزرگ صنعتی هستند و از 100 هزار قطعه تا یک میلیون قطعه ماهی زینتی تولید دارند و مابقی 
واحدهای پرورش ماهیان زینتی کوچک و متوسط به حساب می آید.« او ادامه داد: »در  سال گذشته 250 میلیون 

شــده قطعه ماهی زینتی درکشور تولید و برای 10 هزارنفر در واحد های تولید و توزیعی اشتغال  ایجاد 
است.«

کوچ  از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت

رئیس اتاق بازرگانی تهران از کوچ سپرده های بلندمدت بانکی به حساب های 
کوتاه مدت مطابق بــا آمارهای بانک مرکــزی خبر داد و گفــت: »خطر ورود 

۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.« مسعود خوانساری در 
جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اتفاقات اخیر اقتصاد گفت: »در 

گزارشات بانک مرکزی، نقدینگی به میزان ۲۵ درصد در ۱۲ماهه منتهی به خرداد ۹۸ اضافه 
شده و به مبلغ ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضمن این که سهم پول از نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش 
یافته که این به معنای آن است که گرایش از سپرده های بلندمدت به سمت سپرده های کوتاه مدت بیشتر شده 
است؛ به نحوی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های بلندمدت کم شده که ممکن است به سمت سوداگری 

رفته باشد.«

»شهروند« از بازار لوکس نوشت افزار گزارش می دهد، از مداد نوک طال تا دفترچه نیم میلیونی 

بورس لوازم التحریر بوتیکی در شمال شهر
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علی القاصی مهر، دادستان تهران با  بیان این که  در سایپا نزدیک به 60 هزار دستگاه و در ایران خودرو نیز نزدیک به 59 هزار خودرو 
تولید شده و بسیاری از آنها بیش از 6 ماه در پارکینگ های روباز مقابل آفتاب بالتکلیف مانده، گفت: »باید مشخص شود عدم تکمیل 
این خودروها به لحاظ نقص قطعه عمدی یا غیرعمدی است؛ اگر عمدی باشد باید موضوع در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گیرد 
و مقصران تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند .« دادستان تهران افزود: »شاهدیم خودروها برای مدت طوالنی زیر آفتاب مانده و دچار 
خسارت شده اند که ممکن است در آینده نیز مقابل سرما و بارندگی دچار آسیب شوند. این خودروها تحویل مشتری داده می شود، 

در نخستین گام از مسئوالن می خواهیم این موضوع را تعیین تکلیف کنند.«

 خسارت به 
 خودروهای مانده در
 پارکینگ خودروسازان 

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.
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150
هزار میلیارد 
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