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زنبیل
 10 هزار تن تخم مرغ مازاد در ماه  

ايلنا| رضا ترکاشوند، 
مديرعامــل اتحاديــه 
مرغــداران  مرکــزی 
تخم گذار ميهن گفت: 
تن  ۸۵ هــزار  «ماهانه 
تخم مــرغ در کشــور 
توليد می شود که ۸ تا ۱۰ هزار تن آن بيشتر از نياز کشور 
اســت.» او توضيح داد: « نامتوازنی بين عرضه و تقاضا 
موجب کاهش قيمت تخم مرغ در بازار شــده و زيان 
مرغداران را به دنبال  داشــته است .» ترکاشوند با بيان 
اين که در مقطعی قيمت خريد تخم مرغ از مرغداران 
به زير ۵ هزار تومان  رســيد، افــزود: «ما گزارش هايی 
از مرغداران داشــته ايم که قيمــت خريد تخم مرغ 
درمرغداری تا ۴ هــزار و   ۵۰۰ تومان نيز کاهش يافته 
است.» ترکاشوند تأکيد کرد: «با بازگشايی مدارس و 
افزايش تقاضا شــاهد  افزايش قيمت تخم مرغ در بازار 

خواهيم بود .»

نرخ بلیت اتوبوس هاى اربعین بدون تغییر  

مهر| مهــران قربانی، 
معاون حمل ونقل سازمان 
راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای درباره نرخ بليت 
اربعيــن   اتوبوس هــای 
توضيح داد: «قيمت بليت 
اتوبوس های اربعين نسبت به سال گذشته تغييری نکرده 
و  اتوبوس ها درحال حاضر بــا همان نرخی که به مقاصد 
مهران، خسروی، شلمچه يا چزابه سفر می کنند،  مبالغ 
را از زائران دريافت خواهند کرد .» قربانی درباره بازگشت 
نيز گفت:   «زائرانی که از عراق به  مهران برمی گردند، بايد 
صرفا به يکی از سه پايانه کرمانشاه، همدان يا انديمشک 
منتقل شده و سپس از  آنجا به استان محل زندگی خود 
برگردند.» به گفته او، قرار اســت ۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
اتوبوس به  زائران اربعين خدمت رسانی کنند. ضمن اين که 
امســال امکان اســتفاده از اتوبوس ها به عنوان سرويس 
 دربستی وجود ندارد و تنها اقشار دارای شرايط خاص مانند 
جانبازان و معلوالن می توانند از  ســرويس های دربستی 

دوسره استفاده کنند.

جوالن رایانه هاى قاچاق در بازار

ايســنا| مهدی ميرمهدی، رئيس اتحاديه فناوران 
رايانه گفت:   «شــرايط تعادلی بازار در پی ورود کاالی 
قاچاق  دســتخوش تغيير شده اســت.» او توضيح داد: 
«در ماه های اخير ميزان قابل توجهی ثبت ســفارش از 
سوی  تجار و فعاالن اين صنف ثبت شده، اما تعداد ثبت 
سفارش های تاييدی بشــدت اندک بوده و اين موضوع 
 منجر به کاهش عرضه کاال در بازار شــده  که درنهايت 
افزايش قيمت را به همراه داشــته است و از  سوی ديگر 
در پی کاهــش عرضه قانونــی کاال، قاچاقچيان به اين 
بازار ورود کرده و قيمت گذاری و عرضه  کاال را در دست 

گرفته اند .»

ســهیال روزبان| الکچرى هاى ایــران هم کهنه پوش 
شــده اند! این روزها بازار خرید و فروش برندهاى دست دوم 
در اینستاگرام  ایرانى ها داغ شده است. کیف هاى 13 میلیون 
تومانى دیور، کمربند 4 میلیون تومانى لویى ویتون، عینک 
آفتابى 5 میلیون  تومانى تام فورد، دمپایى 4,5 میلیون تومانى 
هرمس و کفش پاشنه دار 7 میلیون تومانى میسون ولنتینو 
بخشــى از تاناکوراى  الکچرى هاســت! الکچرى هایى که 
مى گویند براى اصل بودن لباس و کفش و عینک آفتابى شان 
شناسنامه مى دهند. مشتریان این  دســت دوم فروشى ها 
مى گویند که با ریزش افزایش دالر قیمــت کاالهاى برند 
به شدت افزایش داشته اســت و گاهى قیمت یک لباس تا 
  60 میلیــون تومان و یک کیف تا 40 یــا 50 میلیون تومان 
مى رسد. به همین دلیل آنها ترجیح داده اند پوشاك دست 
دوم و در حد  نو همدیگر را با یک سوم قیمت خرید و فروش 
کنند.  به جز اینستاگرام، بعضى اپلیکیشن هاى فارسى هم 
براى خرید و فروش  لباس هاى دســت دوم راه افتاده اند که 
البته برخى شان لباس هاى دســت دوم معمولى را معامله 

مى کنند.  
فعاالن بازار پوشاك به «شــهروند» توضیح مى دهند که 
مزون هاى شمال شهر بیشتر این بساط دست دوم فروشى 
برندها را راه  انداخته اند. سعید   حسین زاد،     عضو هیأت مدیره  
 اتحادیه صادرکنندگان   و تولیدکنندگان   پوشاك ایران هم 
به «شهروند» توضیح مى  دهد که درحال حاضر به جز برند 
ال سى واکیکى هیچ برند دیگرى در ایران تولید و نمایندگى 
اصلى ندارد و بقیه برندها به  صورت چمدانى توسط مسافران 

به ایران وارد مى شوند.  
مارک مظنه چقدر؟

بعد از گرانى ارز و رفتن برندهاى اصــل از ایران، برخى از 
الکچرى هاى تهران به ســراغ سایت هاى فروش دست دوم 
رفته اند.  مزون هاى شمال شهر تهران به «شهروند» توضیح 
مى دهند که بسیارى از برندها دیگر در ایران هیچ  نمایندگى 
مجازى ندارند.  چند نمایندگى هم که پیش از تحریم ها در 

گاندى و ولنجک شعبه هایى داشتند، حاال از ایران رفته اند.  
جالب اســت که بدانید در یکى از پیج هاى اینستاگرامى 
یک کیف دوشى زنانه کوچک مارك  دیور 8 میلیون تومان 
و کیف دســتى  از همین مارك 5 میلیون و 500 هزار تومان  
قیمت خورده بود.  این قیمت ها در شرایطى است که براى 
خرید محصوالت مشابه این مدل ها باید باالى 15 میلیون 
تومان پول خریدارى کنید. جالب اینجاست که مدل هایى 
که رنگ هاى جذاب تر و همه پسندترى دارند،  به قیمت هاى 
باالترى عرضه مى شوند. به عنوان مثال یک کیف زنانه مدل 
لویى ویتون مشــکى 10 میلیون و 500 هزار تومان   و یک 
کمربند از این برند فرانســوى 3 میلیون و 500 هزار تومان 
قیمت خورده بود. شــیرین که پیش از گرانى دالر و کاهش 
 ارزش پول ملى ســراغ اجناس مارك مى رفــت، در این باره 
به«شهروند» مى گوید:«حاضرم براى خرید یک جنس دست 

دوم اصل پول  زیادى را پرداخت کنم، اما مشکل اینجاست که 
بیشتر مدل هایى که براى فروش گذاشته مى شود، طرح  و 
رنگ هاى قدیمى دارند  که صاحبانشان به دلیل دمده بودن، 

دیگر قادر به استفاده از آنها نیستند. »
 ١,٦ ميليون نفر مشتری  برندهای اصل در ايران  

از حــدود دو ســال پیش بود کــه واردات پوشــاك به 
ایران ممنوع و قرار شــد که تنهــا برندهایى که 25 درصد 
تولیداتشان در داخل  انجام مى شــود اجازه واردات داشته 
باشــند، اما تحریم ها اجازه نداد که پــاى برندهاى زیادى 
به ایران باز شــود و حاال تنها بخشــى از  محصوالت  برند 
ال سى واکیکى در داخل تولید و در نمایندگى هاى رسمى 

این برندها عرضه مى شود.   
آن گونه که آمارها نشــان مى دهد 2 درصد از جامعه ایران  
یعنى چیزى حدود یک میلیون و 600 هزار نفر را دهک هاى 
باالى  درآمدى تشکیل مى دهند. دهک هایى که بسیارى از 

آنها مشتریان پر و پاقرص برندهاى اصل هستند. 
ســعید حســین زاده، عضو اتحادیه صــادر کنندگان و 
تولیدکنندگان پوشــاك که مخالف ممنوعیــت واردات 
برندهاى اصل پوشاك است،  مى گوید: «گاهى شاهد هستیم 
که برخى از اقشار مرفه جامعه  سالى یک یا دوبار صرفا براى 
خرید به کشورهاى همسایه ایران  سفر مى کنند. درحالى که 
مى توان با ساماندهى واردات شرایطى را ایجاد کرد که رونق 
در بازارهاى ایران ایجاد شده و  درآمدهاى دولت افزایش پیدا 

کند.»
از او مى پرســم که آیا کیفى که حدود 50 میلیون تومان 
قیمت دارد، در بازار ایران مشــترى دارد، پاسخ مى دهد که 
تولید این  محصوالت براســاس بازاریابى که در کشــورها 
صورت مى گیرد، انجام مى شود و اگر مشترى نداشت، هیچ 
گاه تولید نمى شد.  باالخره در کشور ما کم نیستند کسانى 
که 50 میلیون تومان برایشان پول کمى است. در همه جاى 
دنیا چنین افرادى وجود دارند و  تولید این برندها هم براى این 

قشر از جامعه صورت مى گیرد.  
مشکل ما در واردات فيک بود نه برندها  

 «هیچ گاه مخالف واردات برندهاى اصل به ایران نبودیم.»  
عضو اتحادیه صادرکنندگان پوشاك ادامه مى دهد:  «مشکل 
ما برندهــاى  فیک چینى بــود که به قیمت چند ســنت 
خریدارى و در بازار ایران به قیمت هاى ناچیز فروخته مى شد. 
این اجناس کیفیت بســیار  پایینى داشتند به همین دلیل 
بسیار ارزان بودند. مشترى ها وقتى قیمت را مى دیدند، این 
اجناس چینى را به جنس با کیفیت ایرانى  ترجیح مى دادند 
و همین مسأله شرایط بسیار سختى براى تولیدکنندگان 

داخلى ایجاد کرده بود.  
جوالن فروشگاه های تقلبی لباس مارک در تهران

آمارهاى اعالمى نشان مى دهد که 110 فروشگاه مدعى 
فروش لباس هــاى مارك به دلیل فــروش کاالى قاچاق تا 
پایان سال گذشته  تعطیل شــده اند.  با این وجود،  مال هاى 

شمال تهران هنوز پر اســت از  مغازه هایى که مدعى فروش 
جنس هاى مارك هســتند. عضو  اتحادیه صادر کنندگان 
پوشاك که معتقد است بخش زیادى از اجناس موجود در 
بازار تتمه وارداتى است که 3 ســال پیش انجام شده  است، 
ادامه مى دهد: «البته حجم زیادى از آنها فیک هاى درجه یک 

این برندها هستند که به اسم اصل فروخته مى شود.»  
  سعید جاللى قدیرى، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى 
و پوشاك ایران هم پیشتر مدعى شده بود که قاچاق پوشاك 
به ایران  کاهشى نیافته است. وى با اشــاره به این که طبق 
اعالم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز میزان قاچاق پوشاك 
در سال 1393 بیش از  3 میلیارد دالر و درحال حاضر معادل 
2.5 میلیارد دالر است، تصریح کرد:  «آمارها نشان مى دهد 
قاچاق پوشاك کاهش محسوسى  نداشته و افزایش نرخ ارز 
نمى تواند عامل از بین رفتن قاچاق باشد؛ چراکه بعد از مدتى 

تورم و نرخ هاى جدید عادى مى شود .»
مشتريان تاناکورا هم چند برابر شدند

اما ایــن روزها مشــتریان برندهــاى خارجــى تنها به 
مارك پوش ها ختم نمى شوند و مشــتریان فروشگاه هاى 
تاناکورا هم چند برابر شــده  اند. این جا خبرى از باکس هاى 
شیک و شناسنامه نیست. حتى لباس ها روى رگال یا قفسه 
هم قرار نگرفته اند. لباس ها در چنــد  جعبه بزرگ روى هم 

ریخته شده است و آنهایى هم که چشمگیرترند روى چوب 
لباســى هاى نازك جا گرفته اند .   بوى تنــدى داخل  مغازه 
پیچیده است. بویى که به گفته صاحب مغازه به دلیل استفاده 
از مواد ضد عفونى کننده براى لباس هاست. «مهرداد عرب» 
 صاحب یکى دیگر از فروشگاه هاى دســت دوم فروشى در 
خیابان گمرك اســت. او درباره بیمارى پوستى که ممکن 
است از این  لباس ها منتقل شود مى گوید: «معموال زمستان ها 
کسب و کار ما هم رونق مى گیرد. مردم به خرید لباس هاى 
تابستانى دست دوم  عالقه چندانى نشان نمى دهند. دلیلش 
هم این اســت که اوال قیمت لباس هاى نو تابستانى آن قدر 
زیاد نیست و دیگر این که چون این  قبیل لباس ها با پوست 
بدن به صورت مستقیم تماس دارند مردم استقبال خاصى 
از آنها نمى کنند. البته همه این لباس ها ضدعفونى  مى شوند 
و بویى هم که از آنها به مشام مى رسد به دلیل مصرف همین 
مواد است. تا به حال هم فردى را ندیده ام که به دلیل  استفاده 
از این لباس ها به بیمارى پوستى مبتال شده باشد. در مورد 
لباس هاى زمستانى اما قضیه فرق مى کند.» او ادامه مى دهد:   
  «لباس ها دو دسته اند. لباس هایى مثل کاپشن و کت و شلوار 
کمتر ممکن است موجب بروز مشکل شوند،  ولى لباس هاى 
زیــر،  چون در تماس مســتقیم با بدن هســتند در انتقال 

بیمارى ها موثرند.» 

بر
دخ

قيمت پرکردن يک جامدادی عد

کمتر از یک هفته تا بازگشــایى مدارس، مشاهدات میدانى از بازار لوازم التحریر 
نشــان مى دهد که براى خرید و پرکردن یک جامدادى (شــامل مداد مشــکى و 
قرمز، اتود، پاك کن، تراش، خــودکار آبى و قرمز و خط کــش) باید حداقل حدود 

17هزار تومــان و حداکثر 218 هزار تومــان هزینه کنید. به گزارش ایســنا، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان نوشــت افزار کشــور حدود یک ماه پیش از دو برابر شدن قیمت 

لوازم التحریر خبر داد. بر این اســاس کمترین قیمت مربوط به خودکار معمولى است که 900  
تومان قیمت دارد و قیمت جامدادى معمولى به 65 هزار تومان مى رسد. 

قيمت ربی که با گوجه  هزار تومانی توليد شده است!

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى، فروش یک بسته رب  گوجه فرنگى 
800 گرمى به قیمت 22 هزار تومان در حالى  که قیمت گوجه فرنگى ربى کیلویى 1000 
تومان است، نشــان از ســودجویى کارخانه هاى تولیدکننده دارد. قیمت گوجه فرنگى در 

روزهاى اول مهر ماه  سال گذشته (1397) با بیش از 40 درصد افزایش نسبت به ماه قبلش به 
حدود 7,000 تومان رسید که به دنبال آن قیمت رب گوجه فرنگى نیز افزایش چشمگیرى پیدا کرد.

هزينه خريد وام مسکن زوج های تهرانی

قیمت اوراق تسهیالت مسکن نســبت به هفته گذشته با افت بیشتر مواجه شده 
است؛ به  طورى که قیمت هر برگ از اوراق تسه حدود 40 هزار تومان معامله مى شود که 
با این حساب هزینه وام مسکن به عالوه وام جعاله براى زوج هاى تهرانى به 9 میلیون و 

600 هزار تومان رسیده است. 

گرانى دالر برندپوش هاى تهرانى را هم دست دوم پوش کرد

تاناکوراى الکچرى ها 

12
اطالعات خريداران ارز و سکه در سامانه مالياتی بارگذاری می شود. نادر جنتی، معاون سازمان مالياتی دخل و خرج

 با بيان اين موضوع به صداوســيما گفت: «در مورد قانون ماليات بر عايدی سرمايه نيز جلساتی درحال 
 تشکيل است که اليحه ماليات بر عايدی سرمايه به مجلس ارسال شود، اما مجلس نيز در اين زمينه طرحی 

 داشته اند که نياز به هماهنگی مجلس و دولت دارد .»
او همچنين با اشاره به الزام نصب کارتخوان ها گفت که اميدوار است دريافت ماليات از اقشار مختلف  تا 

پايان سال ٩٨ عادالنه تر و واقعی تر شود.  

انتشار
اطالعات مالیاتى 
خریداران دالر و طال 

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

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

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

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

کمتر از یک هفته تا بازگشــایى مدارس، مشاهدات میدانى از بازار لوازم التحریر 
نشــان مى دهد که براى خرید و پرکردن یک جامدادى (شــامل مداد مشــکى و 
قرمز، اتود، پاك کن، تراش، خــودکار آبى و قرمز و خط کــش) باید حداقل حدود 

 هزار تومــان هزینه کنید. به گزارش ایســنا، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان نوشــت افزار کشــور حدود یک ماه پیش از دو برابر شدن قیمت 
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به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى، فروش یک بسته رب  گوجه فرنگى 
1000

تومان است، نشــان از ســودجویى کارخانه هاى تولیدکننده دارد. قیمت گوجه فرنگى در 
 درصد افزایش نسبت به ماه قبلش به 

 تومان رسید که به دنبال آن قیمت رب گوجه فرنگى نیز افزایش چشمگیرى پیدا کرد.
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قیمت اوراق تسهیالت مسکن نســبت به هفته گذشته با افت بیشتر مواجه شده 
 هزار تومان معامله مى شود که 
 میلیون و 

9/6
ميليون تومان


