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زنبیل
چه ساعتی طال بخریم؟! 

رئیس  تســنیم| 
اتحادیه طــا و جواهر 
دربــاره  توضیحاتــی 
ســاعات مناســب در 
روز بــرای خریــد طا 
و ســکه مطــرح کرد. 
آیت محمدولــی گفته، برخاف اینکه رســانه ها به 
اشــتباه به نقل از او اعام کرده اند که ساعت 12 تا 4 
بعدازظهر مناسب ترین زمان برای خرید طا و سکه 
است، می گوید: معموال طافروشی ها صبح از ساعت 
10 مغازه های خود را بــاز می کنند و نهایت تا 1-12 
پاسخگوی مشتریان هســتند، البته در این کسادی 
بازار، صبح تا ظهر هیچ خبری از مشتری نیست و به 
همین دلیل هم طافروشــی ها از 12 تا 4 بعدازظهر 
تعطیل هستند؛ چراکه مشتری در بازار نیست. معموال 
طافروشــی ها از ســاعت 4 بعدازظهر تا 9 شب باز 
هستند و مردم در این ساعت ها بیشتر می توانند خرید 

داشته باشند.«

افزایش 100درصدی قیمت میوه

فارس| مســئوالن بازار میــوه و تره بار می گویند: 
افزایش نرخ ارز، هزینه تولید داخل و وارداتی را افزایش 
داده و قیمت ها نسبت به قبل از افزایش نرخ ارز 2برابر 
شــده اند. تأثیر افزایش نرخ ارز بــر میوه های وارداتی 
باعث شد واردات آنها به کشــور گران تر تمام شود و 
گران تر به دست مصرف کننده برسد که نمونه بارز آن 
موز اســت که از قیمت 4 تا ۵ هزار تومان در هر کیلو 
به بیش از 11 هزار تومان افزایش یافته است. برهمین 
اســاس، آمارهای گمرک هم حاکی از کاهش میزان 
واردات میوه های وارداتی به کشور است. واقعیت این 
اســت اگرچه نرخ ارز بر قیمت ها تاثیرگذار بوده، اما 
افزایش های 100 درصدی قیمــت با افزایش نرخ ارز 

دالر مطابقتی ندارد.

عرضه نشدن پوشک های احتکاری
ایسنا| رئیــس اتاق اصناف مرکز اســتان البرز با 
بیان اینکــه اخیرا یک میلیون و ۵00 هزار پوشــک 
احتکارشده در البرز کشــف شده، خبر داد هنوز این 
پوشک ها وارد بازار نشده است. کریمی درباره اینکه 
چرا با وجود کشــف انبارهای متعدد احتکار کاال و 
مواد غذایی در اســتان البرز، کاهشــی در قیمت ها 
مشاهده نمی شــود، می گوید:  »بخش زیادی از این 
کاالهای کشف شــده هنوز وارد بازار نشــده است. 
مثــا یک میلیون و ۵00 هزار پوشــکی کــه اخیرا 
در اســتان البرز کشف شــد، با گذشت یک ماه ونیم 
همچنان در انتظار قیمت گذاری سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان اســت تا در بازار توزیع شود. توزیع 
این میزان پوشــک تأثیر زیادی بر قیمت ها خواهد 
گذاشــت و احتماال طی 7روز آینده ایــن کار انجام 
شود ولی در هرحال تصمیم نهایی با سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان است. درچنین روزهایی که بازار 
به کاال نیاز دارد، کسانی که دست به احتکار نیازهای 

مردم می زنند، از داعش هم بدتر عمل می  کنند.«

پریسااسالمزاده-شهروند|میگوید: »پارسال برای 
خرید هیوندای اکسنت پول داده اما شرکتی که خودرو را از 
آن پیش خرید کرده، پول را بعد از 9ماه برگردانده و گفته است 

قیمت ها باال رفته و از تحویل خودرو معذور است!« 
حسابی عصبانی است و تأکید می کند؛ »امسال با آن پول 

فقط می تواند یک 207 اتوماتیک بخرد.« 
مشتری دیگری که سانتافه پیش خرید کرده و همین امروز 
پولش را پس گرفته است، به »شهروند« می گوید: »چه کسی 
جواب خسارت خواب پول ما را می دهد. پارسال برای سانتافه 

ثبت نام کردم، امسال باید بروم جک چینی بخرم.«
اما این ماجرا تنها به همین دونفر محدود نمی شود. تعداد 
زیادی از ایرانی هایی که پارســال بــرای پیش خرید خودرو 
پول داده اند، امسال با جهش یکباره قیمت ها، پولشان را پس 
داده اند. شرکت های واردکننده خودرو می گویند ثبت سفارش 
واردات خودرو بســته اســت و حتی اگر مشتریان بخواهند 
مابه التفاوت قیمت روز را بپردازند، امکان تأمین خودرو وجود 

ندارد. 

جلویاتحادیههرروزتجمعمشتریاناست
جهش یک باره قیمت خودرو مشتریانی را که پیش خرید 
کرده اند، حسابی به دردســر انداخته است. سعید موتمنی، 
رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل به »شهروند« می گوید: 
»هر روز جلوی در اتحادیه تجمعی برگزار می شود و مشتریان 

پاکارد به دست می آیند.« 
قیمت خودروهای وارداتــی چیزی بین 70 تا 100 درصد 
رشد قیمت داشته اند و حاال این مسأله مشتریانی را به دردسر 
انداخته است که قبل از جهش قیمت ها، اقدام به پیش خرید 

کرده اند. 
یکی از مشتریان شــرکت ایرتویا در این باره به »شهروند« 
می گوید:  »فروردین ماه امســال تصمیم به خرید خودروی 
CHR هیبریدی از شــرکت ایرتویا گرفتم. به من گفتند 
درحال حاضر قیمت این خودرو 268 میلیون تومان اســت. 
به عنوان پیش پرداخت در ابتدا 6۵ میلیون تومان و پس از آن 

40 میلیون تومان پرداخت کردم.« 
او ادامه می دهد: »قرار بر این بــود که تا آخر مهر خودرو را 
تحویل بگیرم اما از حدود سه ماه پیش به من گفتند قیمت 
خودرو 2برابر شده که یا باید پول بیشتری بدهم یا مبلغی را که 
پرداخت کرده ام، با سود 14 درصد پس بگیرم. ظاهرا قیمت 
خودرویی که من قصد خرید آن را داشتم، از 268 میلیون به 

۵40 میلیون افزایش پیدا کرده است.«

سودروزشمار17درصد،جهشقیمت100درصد
اما این دسته از مشتریان کم نیستند. شرکت های خودرویی 
در قراردادشــان نوشــته اند؛ چنانچه خودرو را به مشتری 
تحویل ندهند، پول را با احتساب سود روزشمار به مشتری 
برمی گردانند اما ســود روزشــمار حداکثر 17 درصد است. 
این درحالی اســت که قیمت ها بین 70 تا 100 درصد رشد 
داشته اند و سودهای قرارداد شرکت های واردکننده، در مقابل 

جهش قیمت ها تقریبا هیچ است. 
مشتریان با اشاره به ریزش شدید ارزش پولشان خود را یک 
زیانکار واقعی می بینند و جالب اینجاست سازمان حمایت 
برای مدیریت بازار قیمت خودروهــای وارداتی اعام کرده 
شرکت ها باید براساس ضابطه مشخص اقدام به قیمت گذاری 
محصوالت کنند و اگر عملکرد آنها خاف این موضوع باشد، 
باید قیمت ها را کاهش دهند، با وجود این، هنوز تغییری در 
قیمت خودروهای وارداتی به  وجود نیامده و شــرکت ها هم 

تعهدات گذشته خود را هم اجرایی نمی کنند.
از طرفی شرکت ها که حاضر نیســتند خودرویشان را با 
قیمت پایین در اختیار مشــتریان پیش خرید قرار بدهند، 
بسته شدن ثبت سفارش را بهانه کرده و می گویند نتوانستیم 

خودرویی وارد کنیم. 
پیشخریدخودرویخارجیممنوعاست

صرف نظر از مشــتریانی که پارســال خودرویشــان را 
پیش خرید کرده اند و امســال با جهــش یک باره قیمت ها، 
دچار دردســر شــده اند، وزارت صنعت و معدن حدود 4ماه 
گذشته اعام کرد: پیش فروش خودروهای وارداتی غیرمجاز 
اســت. در اطاعیه این وزارتخانه آمده اســت که چون این 
خودرو ها در لیست کاالهای ممنوعه وارداتی قرار گرفته اند، 
پیش فروش کردنشان ممنوع است  اما کماکان برخی از این 

شرکت ها به پیش فروش خودرو های خارجی ادامه دادند.
البته مردم به این اطاعیه بی توجهی کردند و در ماه های 

اخیر کاهبرداری های زیادی در این زمینه اتفاق افتاد. 
باپیشخریدمخالفم

 »من به  عنوان یک فعال قدیمی بــازار کا با پیش خرید 
خودرو مخالفم.« این جمله را سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران اتومبیل به »شــهروند« می گوید و تأکید 
می کند: »انتهای بیشتر پیش فروش ها به زیان مشتری تمام 

می شود«. 
او توضیح می دهد: »متاســفانه بــا اینکه بارهــا درباره 
پیش فروش های بدون مجوز کــه درنهایت به کاهبرداری 
منتهی می شود، هشدار داده ایم؛ اما ظاهرا مردم توجه چندانی 

به این هشدارها ندارند. سال هاست می گوییم که متقاضیان 
خرید خودرو از طریق پیش فروش اقدام به خرید نکنند.«

او ادامه می دهد: »معموال در قراردادهای پیش خرید تمام 
مفاد قرارداد به ســود فروشنده نوشــته می شود؛ به همین 
دلیل خریدار یا باید فردی آگاه و مطلع باشد یا اینکه با مشاور 

حقوقی خود برای امضای این قراردادها اقدام کند.
در تمام این قراردادها قید می شود که خریدار قیمت نهایی 
خودرو را بر اســاس قیمت روز پرداخت خواهد کرد؛ یعنی 
اگر شــما امروز قراردادتان را امضا کنید و خودرو را 6 ماه بعد 
تحویل بگیرید، درنهایت باید براساس قیمت روز به آن شرکت 
پول پرداخت کنید. این در حالی اســت که خریدار حق دارد 
که هنگام خریــد کاال آن را به صورت کامــل رویت و بعد از 
مشخص شدن قیمت نهایی آن اقدام به خرید کند. در واقع 
وقتی که شما قراردادی را امضا می کنید و کاالیی را می خرید 
باید از قیمت نهایی آن آگاه باشــید وگرنه حتما به دردسر 
می افتید؛ به عنوان یک فرد فعال در بازار خودرو همیشــه با 

پیش فروش چه داخلی و چه خارجی مخالف بوده ام چون در 
این ماجرا همیشه مشتریان ضرر می کنند.«

اسمکالهبردارهاراگفتماماجلویشانرانگرفتند
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران اتومبیــل دربــاره 
کاهبرداری هایی که از طرف برخی شرکت ها برای فروش 
خودرو های خارجی اتفاق افتاده به »شهروند« می گوید: »وقتی 
واردات خودرو های خارجی ممنوع شده، پس پیش فروش 

این خودروها هم نمی تواند چیزی جز کاهبرداری باشد.«
او ادامه می دهد: »دو  ســال پیش اسم شرکت هایی که با 
عنوان پیش فروش خودرو در حال کاهبرداری بودند را در 
رسانه ها مطرح کردم؛ اما متاسفانه جلوی این شرکت ها گرفته 
نشد تا آنها کاهبرداری های میلیونی انجام بدهند و پا به فرار 

بگذارند.«
او تأکید می کند: »برخی از شرکت های لیزینگ به دلیل 
کمبود نقدینگی از مردم به اســم پیش فروش خودرو پول 
گرفتــه و بعد هم ناپدید شــده اند؛ چون می دانســتند که 
نمی توانند خودرویی برای فروش داشته باشند. نمی دانم چرا 
برخی به راحتی اعتماد می کنند و بدون اینکه کاالی مورد 
نظرشان را ببینند، اقدام به خرید آن می کنند و سرمایه خود را 
در اختیار افرادی قرار می دهند که نه شناختی از آنها دارند و نه 

ضمانتی برای انجام تعهدشان می دهند.«
ماجرایشرکتمعروفورئیسفراریاش

فعاالن بــازار خودرو می گویند که حتــی به معتبرترین 
شرکت ها برای پیش خرید اعتماد نکنید؛ زیرا آنها فقط سود 
و منافعشان را در نظر می گیرند و با قرارداد حقوقی دقیقی که 

تنظیم کرده اند، دست مشتری به هیچ جا نمی رسد. 
حاال باال رفتن هر روزه قیمت ارز و جلوگیــری از واردات 
خودرو باعث شده که حتی شــرکت های معتبر وارد کننده 

 

روز
دد 

میوه به ازای هر ایرانی تولید شدع

مرکز آمار ایران اعام کرد: به  ازای هر فرد ایرانی در  سال 96، حدود 14٣کیلو محصوالت باغی درکشور تولید 
شده است. براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از باغداری  کشور در  سال 1٣96، 11.6 میلیون تن 

محصوالت باغی در کشور تولید شده است. استان های مازندران، کرمان و آذربایجان غربی به ترتیب با 16، 1٣ و 
11 درصد بیشترین محصوالت باغی کشور را تولید کردند. بنابر نتایج این طرح آماری، به  ازای هر فرد ایرانی در این 

سال، 14٣کیلوگرم محصوالت باغی در کشور تولید شده است.

قیمت دالر پروازهای خارجی

علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: چند روز است که به پروازهای خارجی، ارز نیمایی 
تعلق گرفته و نرخ به  زودی به 8 هزار تومان می رســد و ایرالین ها نیز قیمت بلیت را به همین تناسب کاهش 

می دهند. او توضیح داد: این ارز به شــرکت ها تعلق می گیرد و می توانند از طریق بانک های عامل آن را دریافت 
کنند ولی اجرای این فرآیند بسیار کند است. معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: بخش اعظمی از هزینه شرکت های 

هواپیمایی معادل بیش از ۵۵ درصد آن به صورت ارزی است که برای تأمین این ۵۵ درصد نیاز به ارز دارند و درصورت عدم 
تأمین آن، در آمادگی ناوگان اثرگذار خواهد بود.

 زن روستایی کشاورزی می کنند

کاظم خاوازی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون از مجموع 10 میلیون زن روستایی 
شاغل در کشور، 6 میلیون و ۵00نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند. او توضیح داد: زنان روستایی و عشایری نقش 
ارزنده ای در توسعه بخش های مختلف دارند که اکنون این تابو یعنی پذیرفتن نقش زنان در کشاورزی در وزارت جهاد 

کشاورزی درحال شکستن است. او آموزش زنان روستایی و عشــایری را از دیگر اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی 
برشمرد و گفت: افزایش سطح تحصیات زنان روستایی می تواند مکمل آموزش های این افراد در بخش کشاورزی باشد.

143
کیلوگرم

8
هزار تومان

6/5
میلیون

دردسربزرگجهشقیمتبرایبسیاریاز
مشتریانخودروهایپیشفروششده

خودروهای خارجی 
رویایی نقش بر آب!

»پارسالپولهیوندایاکسنتدادمامسالپولمراپسدادندکه207بخرم!«
رئیساتحادیهنمایشگاهداراناتومبیل:مردمبههیچعنوان

خودرویپیشفروشنخرند

8
یک چهارم یعنی چیزی حدود 2۵ درصد بنزین کشور توسط ثروتمندان مصرف می شود؛ درحالی  که دخلوخرج

این رقم برای دهک اول نزدیک به یک درصد است و این عادالنه نیست. مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران با اعام این مطلب به ایلنا گفت:   کاری که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، نشان می دهد 
که نزدیک به 90 میلیون لیتر مصرف ســوخت) بنزین( داریم که با دالر 12 هزار تومانی تقریبا 7سنت 

می شود، درحالی  که این نرخ در افغانستان 7٣سنت است و تنها کشور ونزوئا از ما پایین تر است.

ثروتمندان مصرف کننده 
25 درصد بنزین ایران

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

یـا پناهگاههـا موقعیـت
منطقـه امـن گریزگاههـای
سـکونتخـود)مثـالپارکها
یـاسـولهها(رابـرایمواقـع
کنیـد. شناسـایی بحرانـی

صرف نظر از مشتریانی که پارسال 
خودرویشان را پیش خرید کرده اند و 

امسال با جهش یک باره قیمت ها، دچار 
دردسر شده اند، وزارت صنعت و معدن 

حدود 4ماه گذشته اعالم کرد: پیش فروش 
خودروهای وارداتی غیرمجاز است


