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زنبیل
قیمت خشکبار سر به فلک کشید

فارس| قیمت انواع خشکبار نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته افزایش ۷۰ تا صددرصدی داشته به 
طوری که قیمت پسته و گردو به مرز کیلویی ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده است. همچنین هر کیلوگرم بادام پوست 
کنده ۸۵ هزار تومان،  انجیر بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، 
گردو بین ۸۵ تا ۹۸ هزار تومان، در بازار مولوی قیمت 
خورده است. اگر سری به خشکبارفروشی های لوکس 
و معتبر سطح شهر بزنیم، قیمت ها به مراتب باالتر از 

این رقم هاست. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که سال گذشته هر 
کیلوگرم پسته درجه یک در نهایت به ۴۸ تا ۵۰ هزار 
تومان می رسید، اما امسال این نوع خشکبار به کیلویی 

۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

۶۰۰ هزار موبایل بالتکلیف در انبارها

تســنیم|مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف 
دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران 
گفت: حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار گوشی در انبار ها است 
که باید دولت مجوز فروش دهد. او درباره وضعیت بازار 
گوشی تلفن همراه گفت: وضعیت بازار خوب نیست 

زیرا اجازه فروش به شرکت ها داده نشده است.
محبی ادامه داد: به دلیــل اتفاقات صورت گرفته، 
گوشی های تلفن همراه در انبارها باقی مانده و تا مشکل 
حل نشود همچنان بازار با مشکل مواجه است . محبی 
تصریح کرد: برخی کاالها با ارز ثانویه وارد کشور شده، 
اما اجازه ورود به بازار را ندارند و دلیل آن  گرانفروشی 
است که دولت اعالم کرده شرکت ها براساس دالر ۴ 
هزار و 2۰۰تومانی گوشی تلفن همراه را وارد کرده اند و 

تا اجازه داده نشود نمی توانند بفروشند.

پریسا اسالم زاده- شهروند| دیتای گوشی را روشن 
می کند تا پیغام های مهــم کاری را چک کنــد. ناگهان 
چندین و چند پیغام از طرف اپلیکیشــن های مختلف با 
شماره های شخصی روی گوشی ظاهر می شود. در برخی 
از همین پیغام ها محتواهای عجیبی مانند احوالپرسی با 
لحنی کامال صمیمانه دیده می شود که صاحب موبایل را 
به تردید می اندازد و او از سر کنجکاوی پیغام را باز می کند، 
اما می بیند نه تنها خبری از پیغام یک آشــنا نیست، بلکه 
وارد لینکی عجیب می شــود که باز هم ممکن است از سر 
کنجکاوی اقداماتی که از او در این لینک خواســته شده 
را انجام دهد و آن وقت اســت که سرویس های مختلفی 
برایش فعال شود که نه تنها برایش کاربردی ندارد، بلکه به 
صورت کامال ناخواسته روی موبایلش نصب شده و روزانه 

هم بابت آن هزینه می پردازد. 
هزینه هایی که غیرقانونی روی قبض مشترکان می آید، 
اما دردسرهای شــکایت از متخلفان باعث شده است که 
خیلی ها پیگیری حقوقی این ماجرا را رها کنند. اگر شما 
هم از این دســته از مشــترکان هســتید، بهتر است این 
گزارش را بخوانید تا بی دردسر شر این اپلیکیشن های دزد 

را از سرتان باز کنید. 
این پیام از آشناهایتان نیست!

شماره های شخصی یکی از رایج ترین دام هایی است که 

شما را گرفتار اپلیکیشــن های دزد می کند. تا چند وقت 
پیش تبلیغات پیامکی صدای اعتراض مشــترکان همه 
اپراتورها را درآورده بود. پیامک هایی که در تمام ســاعات 
روز بــرای تبلیغات روی گوشــی های تلفن هــای همراه 
ظاهر می شــدند و آرامش صاحبان تلفن همراه را به هم 
می ریختند. بعد از این که کدهایی برای مسدود کردن این 
پیامک ها ایجاد شــد و تقریبا اغلب مشترکان تلفن های 
همراه از شــر آنها خالص شــدند، حاال دردسر دیگه ای 

آرامش را از آنها ربوده است.
مدتی اســت که کاربران موبایل از تبلیغات ناخواسته 
موبایلی خبــر می دهند و می گویند پــس از نصب برنامه  
یا ورود به ســایت هایی بدون درخواســت عضو سرویس  
ارزش افزوده گرفتار نصب غیراختیاری برنامه ها شده اند و 

تبلیغات متعددی روی گوشی مشاهده می کنند.
این نوع تبلیغات معموال با شماره های شخصی و ارسال 
پیام هایی با محتوای احوالپرسی روی گوشی های موبایل 

ظاهر می شوند.
حجم اینترنت تان را بی اجازه می خورند

نکتــه عجیــب و آزاردهنــده بــرای ایــن دســته از 
اپلیکیشن های دزد، پولی بودن سرویس هایی است که به 
صورت ناخواسته فعال می شوند یا از اعتبار پولی مشترکان 
کســر می کنند یا مبلغــی را به قبض تلفن همراه شــان 

اضافه می کننــد. عالوه بر این، برخی از اپلیکیشــن ها به 
سرویس هایی که تبلیغات آنها را برعهده گرفته اند، اجازه 
دانلود تعداد زیــادی از فایل ها و حتی نصــب آنها را هم 
می دهند که همین موضــوع باعث ایجاد هزینه زیادی در 
بخش اینترنت موبایلی می شود که همه آنها هم به صورت 
ناخواسته انجام می شوند و کاربر هیچ حقی درباره این که 

انتخاب کند آیا این سرویس را می خواهد یا نه، ندارد.
شــما در چنین شــرایطی تبلیغات متعددی خارج از 
ســرویس پیامکی روی گوشی خود مشاهده می کنید که 
کافی اســت وارد یکی از آنها شــوید و مراحلی که از شما 

خواسته شده را اجرا کنید.
در آن صورت اســت که یک ســرویس به صورت کامال 
ناخواسته برای شما فعال می شود. فعال شدن این سرویس 
که ممکن است از برنامه آموزش آشپزی گرفته تا یادگیری 
زبان انگلیسی یا دریافت رژیم چاقی و الغری باشد، هزینه 
روزانه ای برای شما به دنبال خواهد داشت و اینجاست که 
به دنبال غیرفعال کــردن آن خواهید بود، اما پیامکی که 
قرار است برای شما ارسال شــود تا نحوه غیرفعال کردن 
این سرویس را به شــما یاد بدهد، حداقل یکی دو روز بعد 
از نصب ناخواسته آن سرویس خواهد بود که با این شرایط 
شما مجبور به پرداخت هزینه برای خدماتی خواهید شد 
که ناخواسته آن را نصب کرده اید و هیچ استفاده ای هم از 

آن نخواهید داشت.
چگونه در دام شان می افتیم؟

برخی از این اپلیکیشن ها برای اینکه مخاطبان را بابت 

وارد شــدن به لینک نصــب برنامه های جدید وسوســه 
کنند، در پیامک های تبلیغاتی شــان از قرعه کشــی های 

چندمیلیونی خبر می دهند.
حتی در برخــی از ایــن پیامک ها دیده شــده که به 
مشترکان وعده داده شــده در صورت وارد کردن شماره 
تلفن همراه شان و کدی که برایشان ارسال شده در لینک 
بازشده شارژ رایگان دریافت خواهند کرد یا در قرعه کشی 
واریز ماهیانه چند صد هزار تومان به حساب شان شرکت 

داده می شوند.
در واقع این اپلیکیشــن ها برای این کــه از تبلیغات آن 
درآمد کسب کنند، دست به هر کاری و دادن هر وعده ای 
می زنند که همین موضوع باعث بدبینی اغلب مشترکان 
به این اپلیکیشن ها و تبلیغات شــان شده است. تبلیغات 
این اپلیکیشــن ها و نصب کردن برنامه روی گوشی های 
مشترکان بدون جلب موافقت آنها باعث شده کارشناسان 
IT و ICT به آنها لقب اپلیکیشــن های ســیاه را نسبت 

دهند.
 اپلیکیشن های سیاه، تبدیل به راهی آسان برای کسب 
درآمد از طریق تبلیغات در گوشــی های دارای سیستم 
عامل اندروید شــده اند و به دلیل نداشــتن ویژگی های 
الزم برای مخفی شــدن، روی صفحه گوشی نمایش داده 
نمی شــود تا کاربر متوجه وجود آنها شود، به همین دلیل 
هم کاربران بی اطالع تصور می کنند اپلیکیشــنی نصب 
نشده و از این طریق مورد سوءاستفاده های متعددی قرار 

می گیرند. 
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غیراستاندارد کولر و پمپع

محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد اســتان تهران از شناسایی و توقیف چهار برند 
غیراستاندارد الکتروموتور کولر و الکتروپمپ خبر داد .طاهری با اشاره به اینکه بیش از ۱۱هزار 
مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی استان تهران صورت گرفته است، اظهار کرد: در 

جریان این بازرسی ها حدود هزار الکتروموتور کولر و الکتروپمپ غیراستاندارد توقیف شد. وی 
ادامه داد: بازرسان استاندارد در یک گشت مشترک از واحدهای صنفی استان، 4برند غیراستاندارد 

الکتروموتور کولر و الکتروپمپ با نام های تجاری توان تهران، موتوساحل، شیراز صنعت و نصر را شناسایی 
و توقیف کردند. 

خودرو کف کارخانه ها خوابیده است

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: تعداد خودروهایی 
که به دلیل کســری قطعات به صورت ناقص تولید و در کف کارخانه های ســازنده 

متوقف شده اند به حدود ۷۰هزار دستگاه رسیده است. محبی نژاد بیان کرد: متاسفانه 
خودروســازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان هستند و همین موضوع موجب 

ایجاد مشکل در تامین نقدینگی قطعه سازان و تولید قطعات شده است. 

تورم مرداد ماه

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مــرداد ماه ١٣٩٧ با افزایش یــک درصدی به ٩.٧ درصد 
رسید. همچنین نرخ تورم یک ساله اقالم خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ١٢.١ اعالم شد.  به 
نقــل از مرکز آمار ایــران، در مرداد ماه ١٣٩٧ عــدد شــاخص کل )١٠٠=١٣٩٥( به ١٢٧.٧ 

رسید که نســبت به ماه قبل ٥.٢ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل ١٩.٣ درصد اعالم شد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 

 ١٩.٣درصد بیشــتر از مرداد ١٣٩٦ برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کردند که
 نسبت به این اطالع در ماه قبل )١٣.٨ درصد( ٥.٥ واحد درصد افزایش یافته است. 
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بازنشستگان در حال حاضر می توانند چه تسهیالتی دریافت کنند؟

درباره همه وام های بازنشستگی
شــهروند| وام ضــروری ۵میلیــون تومانــی به 
بازنشسته ها پرداخت می شود. این وام که سود ۴درصد 
دارد تنها به تعداد محدودی از بازنشســته ها پرداخت 
می شود. البته اگر شما بازنشسته هســتید و وام الزم، 
می توانید از گزینه های دیگری استفاده کنید که گرچه 
برایتان گران تر تمام می شــود، امــا محدودیتی برای 
تعــداد وام گیرندگان ندارد و نیاز نیســت برای گرفتن 
آن دردسرهای پیچیده کارهای اداری را تحمل کنید. 
این وام که با عنوان »وام کرامت بازنشستگان« پرداخت 
می شود تا سقف ۸۰ میلیون تومان قابل پرداخت است و 
سود ۱۸ درصدی دارد که در واقع سقف آن به اندازه وام 

۸۰ میلیون تومانی مسکن است.
فرزندان بازنشسته ها هم می توانند وام بگیرند

روزهای گذشته خبر اعطای وام ضروری بازنشستگان 
اعالم شد، به طوری که تنها تا پایان شهریور ادامه دارد 
و تنها به ۴۰۰ هزار نفر تعلق می گیرد. این وام در ســال 
گذشته  به 3۰۰ هزار بازنشسته، با مبلغ  چهارمیلیون 
تومان وام ضروری پرداخت شد که امسال با رشد قابل 
قبولی همراه شــده و با در نظر گرفتــن اعتبار 2۰۰۰ 
میلیــارد تومانی، قرار اســت ۴۰۰ هزار بازنشســته، 

۵میلیون تومان وام با کارمزد ۴ درصد دریافت کنند.
البته بد نیســت بدانیم که متقاضیــان وام ضروری 
بازنشستگان می توانند فرزندانشان هم باشند، به گونه ای 
که یکــی از  وراث وظیفه بگیر با رضایت ســایر وراث 
می تواند از وام استفاده کند، بنابراین متقاضی باید »فرم 
تعهد وراث« را دریافت کند تا سایر ورثه تکمیل کنند. 
تنها در صورت ارایه فرم تعهد وراث و تایید مدیریت های 
صندوق بازنشســتگی در مرکز اســتان درخواســت 
ثبت نام کننده در فهرســت متقاضیان وام ضروری قرار 

خواهد گرفت.
چه کسانی در اولویت هستند؟

اعتبار وام بر اســاس تعداد بازنشستگان و موظفین 
هر استان تعیین می شــود و اولویت با کسانی است که 
تاکنون از وام ضروری استفاده نکرده اند. پیگیری های 
»شهروند« نشان می دهد که تاکنون به بانک ها ضوابطی 

درباره چگونگی پرداخت این وام اعالم نشده است.
البته اگر بازنشسته هستید و وام الزم، می توانید روی 
گزینه های دیگری هم حســاب کنید که گرچه خرج 
باالتری دارد، اما هم مبلغ وام بیشتر است و هم شرایط 

راحت تری دارد. 

 گزارشی درباره برنامه های موبایلی که بی اجازه نصب می شوند
 و قبض تان را سنگین می کنند

کسی اپ های دزد را 
دستگیر نمی کند

روش مسدود کردن اپ های سیاه 
شاید شما هم بارها به فکر بالک کردن تبلیغات در اپ های اندرویدی افتاده اید، البته در چنین مواقعی معموال نیاز 
دارید که به تنظیمات ابتدایی گوشی برگردید یا به اصطالح گوشی تان را روت کنید، اما نرم افزارهایی هم وجود دارند که 

بتوانند بدون روت کردن شما را از شر اپ های سیاه نجات دهند.
برای این کار بهتر است از یک اپلیکیشن تخصص استفاده کنید تا همه آگهی های تبلیغاتی اپلیکیشن های گوشی تان 
حذف شود، چنانچه اگر برایتان اهمیتی ندارد که گوشی شما »ریست« شود و به تنظیمات کارخانه برگردد، می توانید 
با نصب برنامه AdWay راه را بر روی تمام اپلیکیشن های تبلیغاتی ببندید. البته این برنامه یک اشکال مهم دارد و آن 
هم این است که با وجود حذف اپ های تبلیغاتی اما کاري به فضایي که برنامه نرم افزارهاي تبلیغاتي از حافظه گوشي 
اشغال مي کردند، نداشته و همچنان قسمتي از ظرفیت گوشي شما را بدون استفاده مي  گذارد، به همین دلیل اغلب 
متخصصان IT توصیه می کنند برای بالک کردن اپلیکیشن های تبلیغاتی سراغ اپی بروید که هم نیازی به روت کردن 
تلفن همراه تان نباشــد، هم اینکه فضاهای اشغال شده گوشــی را کامال باز کند. برنامه MinMinGuard راه حل 
مناسبی برای خالص شدن از اپ های سیاه و تمام بازمانده های آنها از گوشی شماست که البته نمی توانید این برنامه را در 
برنامه هایی مثل بازار پیدا کنید، بلکه حتما باید آنها را از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید، ضمن این که برای بهره بردن از 

ویژگی های این برنامه بهتر است نصب آن روی تلفن همراه تان را به یک متخصص واگذار کنید.
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بلیت های هواپیما تا پایان مهر ماه گران نمی شــود. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های دخل و خرج

هواپیمایی به ایسنا گفته است در جریان جلسه ای که میان مسئوالن شرکت های هواپیمایی داخلی و 
سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان مهر ماه تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه ندارد 
باالتر از این نرخ ها بلیت بفروشد. بر این اساس نرخ پرواز تهرانـ  اصفهان ۲۹۰هزار تومان، تهران ـ  شیراز 
۳۸۰ هزار تومان، تهرانـ  مشهد ۳۹۰ هزار تومان، تهرانـ  کیش ۵۱۰ هزار تومان و تهرانـ  بندرعباس 

۵۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

بلیت هواپیما 
قیمت گذاری 
شد

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 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

گزارش »هیبنا« از عملکرد بانک تخصصی-توسعه  ای مسکن 
در ماه  های گذشته از ســال ۹۷ حاکی اســت: از ابتدای سال 
جاری تا پایــان تیر ماه، ۱۴۱ هزار و ۸۰ فقره انواع تســهیالت 
توســط این بانک بــه فعاالن بخش مســکن و ســاختمان و 
همچنین سایر متقاضیان تسهیالت بانکی پرداخت شد که به 

لحاظ تعداد تسهیالت، رشد ۹۸.۱ درصدی نشان می  دهد.
در چهار ماه اول امســال، مجموع ارزش تسهیالت پرداختی 
توســط بانک مســکن رقمی معادل با ۵ هزار و ۱۴۱میلیارد و 
۷۴۴ میلیون تومان بوده که از این منظر نیز رشد ۵3 درصدی 
داشته است. بررسی  ها نشان می  دهد: رشد در تعداد تسهیالت 
پرداختی توســط بانک مســکن به دلیل رونق معامالت خرید 
خانه در تهران و سایر شهرها و همچنین رشد ساخت وسازهای 
مسکونی در سال جاری اســت. همچنین رشد در ارزش ریالی 
تسهیالت پرداختی نیز ناشی از افزایش سقف تسهیالت ساخت 
و خرید مسکن در سال جاری در برخی از انواع تسهیالت نسبت 
به ســال گذشته است. کارشناســان اقتصاد مسکن با اشاره به 
تاثیر دو منظوره تســهیالت بانکی در رونق بخش مســکن و 
ســاختمان اعالم کردند: پرداخت تســهیالت از یک سو باعث 
تحریک ســمت عرضه و تقاضا می  شود و از ســوی دیگر با راه 
افتادن جریان خرید و ســاخت مسکن ناشــی از شکل گیری 
رونق، میزان تقاضا برای دریافت تسهیالت از بانک مسکن نیز 
با افزایش مواجه می  شود. بنابراین تسهیالت به عنوان محرک 
اولیه در ابتدا باعث انجمادزدایی از بازار مسکن می  شود اما بعد 
از آن، جنب و جوش در بازار مســکن خود به عاملی برای رشد 

میزان استفاده از تسهیالت تبدیل می  شود.
بر اساس این گزارش، عمده تسهیالت پرداخت شده توسط 
بانک مســکن در چهار ماه اول امســال، در اختیار متقاضیان 
خرید خانه قرار گرفته است. در این مدت، ۶3 هزار و ۶۰۹ فقره 
تسهیالت در قالب فروش اقساطی و خرید مسکن به متقاضیان 
پرداخت شــد که ارزش ریالی مجموع این دسته از تسهیالت، 

3هزار و ۱3۵ میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان بوده است.
تسهیالت پرداختی توسط بانک مسکن به متقاضیان خرید 
خانه در چهار ماه اول امسال به لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب، 
۷۱ درصد و ۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد پیدا 

کرده است.
بانک مسکن در این مدت -چهار ماه اول امسال- همچنین 
بیش از ۹ هزار و 3۰۰ فقره تسهیالت به سازنده  های مسکن و 
ساختمان پرداخت کرد. ارزش ریالی این میزان تسهیالت ۷۵۵ 
میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان بوده است. تعداد ساختمان  هایی 
که در چهار ماه اول امســال با کاربری مسکونی، از تسهیالت 
بانک مســکن برای احداث آنها استفاده شــده نسبت به چهار 
ماه اول سال گذشــته، ۴ درصد رشد پیدا کرده است. یک علت 
کمتر بودن نرخ رشد تعداد تســهیالت پرداختی برای ساخت 
مسکن نسبت به نرخ رشــد تعداد تســهیالت خرید به پایان 
گرفتن بخش قابل توجهی از ســاخت و ســازهای مسکن مهر 
برمی گردد. طی سال قبل و ســال  های قبل از آن،  به دلیل در 
جریان بودن ســاخت و سازهای مســکن مهر ، این طرح ملی 
سهم قابل توجهی از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داد اما 
حاال از آنجا که عمده واحدهای مسکونی مهر، ساخته شده و به 
افتتاح رسیده، حجم تســهیالت مورد نیاز برای باقی مانده این 
طرح نیز کاهش پیدا کرده است بنابراین سایر حوزه  های بخش 
مسکن و ســاختمان از جمله حوزه خرید، در حال حاضر وزن 

زیادی در استفاده از تسهیالت را به خود اختصاص داده  اند.

 تعداد تسهیالت پرداختی توسط
 بانک مسکن به متقاضیان ساخت و خرید

در چهار ماه اول امسال دو برابر شد

ویژه


