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زنبیل

نوبرانه

واردات برنج ادامه دارد

تســنیم| مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، 
تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کرد میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای رفع 
کسری این محصول در بازار مصرف کشور تاکنون بیش از 
کل  سال قبل است. مسعود بصیری دراین باره اعالم کرد: 
»براســاس اطالعات اخذشــده از معاونت امور تولیدات 
زراعی میزان تولید برنج کشــور بین 2 تا 2.2 میلیون تن 
است و نیاز برنج وارداتی با احتساب سرانه مصرف 37.7 
کیلوگرم برای هر نفر نزدیک به 800 هزار تا یک میلیون 
و 100 هزار تن برآورد شده که این مقدار به غیر از ذخیره 
راهبردی است. از نظر تخصیص ارز دولتی به واردات برنج 
مورد نیاز کشور هیچ مشکلی نداریم و تا تاریخ 31 تیر 98 
به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، می توانیم نسبت به 
تخصیص و واردات اقدام کنیم. مسئولیت تامین با وزارت 
جهاد کشاورزی است و واردات برنج مورد نیاز کشور نیز 
توســط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما نظارت بر 
توزیع در شبکه های مویرگی این محصول برعهده وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.«

توزیع گسترده گوشت قرمز ارزان

تسنیم| مدیرعامــل 
شرکت پشــتیبانی امور 
دام از توزیــع گســترده 
منجمد  قرمز  گوشــت 
۲۹ هزار تومانی و گوشت 
گرم ۴۰ هــزار تومانی در 
روزهای آینده خبر داد. حمید ورناصری دراین باره گفت:  
»قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوســفند تازه به صورت 
مخلوط )الشه ای(  40 هزار تومان و برا ی گوشت منجمد 
گوسفند کیلویی 29 هزار تومان در نظر گرفته شده که این 
عرضه در روز های آتی به صورت گسترده در بازار صورت 
می گیرد و تا وقتی که بازار کشش داشته باشد، عرضه ادامه 
می یابد. در همین راستا انتظار می رود قیمت گوشت قرمز 
در بازار روند کاهشی به خود بگیرد. البته موضوع قاچاق 
نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت دام خودنمایی 
می کند که با این عرضه و همچنین واردات دام زنده تالش 

می شود قیمت گوشت قرمز در بازار تثبیت شود.«

واردات شیرخشک آزاد شد

ایسنا| وزیر جهاد کشاورزی ورود موقت شیرخشک 
به منظور فرآوری و صادرات مجدد را بالمانع اعالم کرد. 
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به 
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، واردات موقت 
شیرخشک )برای صادرات( را مجاز اعالم کرد. در این نامه 
آمده ورود موقت شیرخشک )برای صادرات( مطابق ماده 

51 قانون امور گمرکی مجاز است.

دستیارهای صوتی برای دوچرخه ها 

ایسنا| پس از تجهیز ابزارها و گجت های مختلف 
هوشــمند بــه دســتیارهای صوتی حــاال نوبت به 
دوچرخه های هوشــمندی رســیده که می توانند با 
دستورات صوتی کارهای موردنظر کاربرانشان را انجام 
دهند. به نظر می رسد تحلیل و پیش بینی کارشناسان 
از فناوری های نمایشــگاه CES ۲۰۱۹ درســت از 
آب درآمــده و یکی از محورهــای اصلی و کلیدی آن 
تجهیز دســتگاه های مختلف به دستیارهای صوتی 
هوشمند اســت. این دوچرخه هوشمند که مجهز به 
دستیار صوتی الکسا است، به کاربران اجازه می دهد 
در حین پدال زدن غذای دلخــواه و مورد عالقه خود 
را از رستوران های مدنظرشان سفارش داده و تحویل 
بگیرند و به طورکلی تمامی کارها و فعالیت های خود 
را تنها با ارسال دستورهای صوتی همزمان با حرکت 
و دوچرخه ســواری انجام دهند. شــرکت سایبیک، 
نخستین شرکتی است که اقدام به تولید دوچرخه های 
هوشمند مجهز به دستیار صوتی الکســای آمازون 
کرده و قرار است این محصول در تابستان  سال ۲۰۱۹ 
میالدی در بریتانیا و سپس سایر بازارهای کشورهای 

دیگر به فروش برسد.

پریسا اســام زاده- شــهروند| قماربــازی، 
پیش بینی مسابقات فوتبال، مسابقات رالی زیرزمینی 
و خیلی  کارهای عجیب و غریب دیگر مواردی اســت 
که این روزها جوانــان زیادی بــا روی آوردن به آنها، 
به دنبال »پول های  گنده« هســتند؛ پول هایی که اگر 
به  دســت یکی از آنها برســد می تواند زندگی شان را 
یک شبه زیر و رو  کند. یک شــبه یا به اوج می رسند یا 
سقوط می کنند. حاال در نیمه شب تهران شوماخرها به 
اتوبان های  عریض و طویل شمال شهر می روند تا رالی 
زیرزمینی شــان را برگزار کنند؛ رالی هایی که معلوم 
 نیست پایانش چه باشــد؟! مرگ، تصادف خودروهای 
میلیاردی یا جایزه ای بزرگ که در عرض چند  ساعت 

به دست آمده است.  
جالب اینجاســت که محدوده سنی اغلب آنهایی که 
تن به این ریســک های بزرگ می دهند تا به پول های 

 کالن و یک شبه برسند، بیشتر از 25 سال نمی شود. 
از کل کل و رو کم کنی تا  درآمدزایی! 

چندسالی می شود که رالی های خیابانی مد شده اند. 
اوایل جوان های عشق رانندگی خیابان های  سرازیری 
و خلوت تهران را پیدا می کردند و با ماشــین هایی که 
موتورهای آنها تقویت شــده بودند،  صداهای عجیب 
و غریب تولیــد  و باالتریــن اندازه ســرعت را تجربه 
می کردند. آن روزهــا نه  خبری از شــرط بندی روی 
ماشین و راننده بود نه پای پول به میان آمده بود. همه 
چیز صرفا کل کل و  رو کم کنــی بود، اما حاال خیلی ها 
حضــور در رالی هــای غیرقانونی و حتــی خطرناک 
شــب های پایتخت را  نوعــی درآمدزایــی برای خود 
می دانند. نیمه های شــب که می شــود در چند نقطه 
تهران کــه البته تالش  زیادی می شــود آدرس آنها به 

غریبه ها داده نشــود تــا پاتوق ها لو نرونــد، صداهای 
موتورهای تقویت شــده  و اگزوزهای پر سر و صدا بلند 

می شود. 
  اجاره ماشین به راننده های حرفه ای  

درســت وقتی اهالی پایتخت در خواب ناز به ســر 
می برند، شــب های تهــران پر می شــود از هیجان و 
 اســترس و اســکناس های درشــت. در بزرگراه های 

خلوت و خیابان های پهن شمال 
شهر، ماشــین های  جورواجور به 
صف می ایستند تا شانس خود و 

صاحبان شان را امتحان کنند.  
از پرایــد و پــژو 206 گرفتــه 
تا ماشــین های خارجــی چند 
صد میلیون تومانی که همه برای 
مســابقه آماده  شــده اند. اغلب 
افــرادی کــه در این مســابقات 
شــرکت می کنند، ماشــین های 
خود را به راننده هــای معروف و 
 حرفــه ای اجاره می دهنــد و اگر 
بــردی در میان باشــد، صاحب 
ماشین و راننده براساس توافقی 
که کرده اند  جایــزه را با همدیگر 

تقسیم می کنند. 
مسابقه به شرط پرداخت ورودی

البته این که شــما صرفا یک ماشــین مدل باال یا با 
موتور تقویت شــده داشته باشــید نمی توانید در این 
 مســابقات شــرکت کنید. تازگی ها مد شــده در این 
مســابقات رالی ورودیــه از شــرکت کنندگان گرفته 
می  شود. یکی از همین ماشــین بازها که سال هاست 

پای ثابت مسابقات رالی است، به »شهروند« می  گوید: 
»قبال بچه هــا بین خودشــان پولی می گذاشــتند و 
مســابقات رالی را برگزار می کردند، اما چند وقتی  می 
شود که برای مسابقات ورودیه گذاشته اند. البته مبلغ 
ورودیه به تعداد ماشــین ها و ســطح  مسابقه بستگی 

دارد. 
او ادامه می دهد: »برای مســابقات حرفه ای ورودیه 
معموال از 5 میلیون تومان شروع 
می شود. شــاید به  نظر خیلی ها 
این مبلغ باال باشــد، اما ما برای 
مسابقاتی این مبلغ را می گیریم 
که حرفه ای باشد و جایزه  بزرگی 
هــم نصیب برنــده شــود. مثال 
فقط 10 ماشــین خوب و قوی با 
راننده های حرفــه ای را انتخاب 
می  کنیم که درنهایت هم ماشین 
برنده 50 میلیــون تومان جایزه 

می گیرد.«  
  این رالی بــاز زیرزمینی تأکید 
می کند: »مسابقاتی که خود من 
آنها را برگزار می کنم در ســطح 
حرفه  ای اســت و این طور نیست 
که هر فردی از راه برســد بگویــد می خواهم در این 
رالی شــرکت کنم. یا باید  معرف داشته باشد یا این که 
خودمان او را بشناسیم وگرنه هر ماشین و راننده ای را 

به مسابقات راه نمی  دهم.« 
موتور خودروها تقویت می شود

امــا واقعا جایزه ای در کار اســت؟ پاســخ می دهد: 
»مســابقاتی که من برگــزار می کنــم از معتبرترین 

 مسابقات رالی تهران است. بین ماشین بازهای پایتخت 
معروف هســتم و تا حاال نشــده در رالی هایی که  من 
برگزار می کنم تخلفی رخ بدهد یا کســی جایزه را باال 

بکشد.« 
از او می پرســم آیا رالی هایی با جایزه های هنگفت تر 
هم در پایتخت برگزار می شود؟ پاسخ می  دهد: »چند 
وقت پیش یک رالی در ســعادت آباد برگزار کردیم که 
جایزه اش 100 میلیونی بود. فقط 10  ماشــین در این 
رالی شــرکت و هر کدام هم 10 میلیون بابت ورودیه  
پرداخت کردند.10 راننده ای  که در این رالی شــرکت 
کردنــد حرفه ای ترین ها بودند و ماشین هایشــان هم 

چند صد میلیونی و تقویت شده است.  
او ادامه می دهــد: »یکــی از آنها را کــه از نزدیک 
می شناســم، می دانم فقط برای تقویت پورشــه اش 
نزدیک  به 30 میلیــون هزینه کرده بــود. البته همه 
آنهایی که عاشــق شــرط بندی در رالی های اتوبانی 
هستند، بچه پولدار نیستند. خیلی از آنها برای این که 
حتی بتوانند ورودیه مسابقات را پرداخت کنند، قرض 
می کنند و با  هر بدبختی که شده پول را جور می کنند 
و وارد مسابقه می شــوند، چون اعتماد به نفس باالیی 
دارند و  فکر می کنند حتما می توانند در مسابقه برنده 
شوند. افراد زیادی را می شناســم که به هوای گرفتن 
جایزه  بارها در این مسابقات شرکت کرده اند، اما نه تنها 
نتوانســته اند جایزه را بگیرند بلکه به خاطر جورکردن 

پول ورودیه کلی هم به دردسر و قرض افتاده اند.« 
با جی پی اس مسیر مسابقه را کنترل می کنیم

رالی های پرخطر تهران که به دور از چشم دوربین ها 
و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی  برگزار 
می شود، تماشاگران مخصوص به خود را هم دارد. البته 

 

بر
دخ

مردم به نشانگرهای بسته های غذایی بی توجه اندعد

عزیــزاهلل زرگران، عضــو هیأت علمی انســتیتو تحقیقات تغذیه ایــران اعالم 
کرد که طبق بررســی های علمــی 67.5درصد مردم کشــور به نشــانگرهای 

رنگی بســته های غذایی توجهی ندارند. او توضیح داده اســت: »مــردم می توانند 
بــا توجه به این نشــانگرها مــواد مصرفــی قند، چربــی، نمک و اســیدهای چرب 

 ترانس را کنترل کننــد تا دچــار بیماری های قلبی و عروقی و ســایر عوارض نشــوند.«

قیمت ارزان ترین مسکن تهران

بررسی قیمت ارزان ترین واحدهای مسکونی در تهران در ماه گذشته حاکی از آن 
است که یک واحد ۱۸۴متری در نیاوران به قیمت ۳میلیارد و ۳۷۵میلیون تومان و 

واحد ۱۵۳متری ۱۲سال ساخت به قیمت ۲۶۰میلیون تومان در شمیران نو معامله 
شده است. همچنین یک واحد مسکونی 51متری واقع در ابوذر به قیمت 217میلیون 

تومان و یک واحد 153متری 12سال ســاخت به قیمت 260میلیون تومان در شمیران نو 
معامله شده است. در منطقه 11 انبار نفت یک واحد مسکونی 66 مترمربعی با عمر 15سال به قیمت 266میلیون تومان، 

در منطقه 18 یافت آباد یک دستگاه آپارتمان 51متری 8ساله به قیمت 203میلیون تومان به فروش رسید.

مسکن مهر پرند امسال تحویل داده  می شود

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به وجود 25هزار مسکن مهر نیمه تمام در پرند گفت: »با 
تمهیدهای اندیشیده شده انشعاب های این واحدها انجام شده و تا پایان امسال 13هزار 
واحد از آنها آماده تحویل و سکونت می شود.« محمد اسالمی روز پنجشنبه در حاشیه 

بازدید از مسکن مهر شــهر جدید پرند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »برای 12هزار 
واحد باقیمانده نیز با پیمانکار مذاکره شده تا پس از رفع مسائل حقوقی، قرارداد نهایی آنها 

نیز تکمیل شود.« 

67
درصد 

203
میلیون تومان

13
هزار

نظرکارشناسیدربارهجهشقیمتارزدرسالآیندهوشایعهورشکستگیبانکها

نگراندالروحساببانکیتاننباشید
شهروند| درســت در روزهای آخر هفته گذشته 
شایعه ورشکستگی بانک آینده و فرار مدیرعامل آن 
منتشر شد. بانک مرکزی اما با انتشار اطالعیه ای این 
شایعه را تکذیب کرد و شــایعه ورشکستگی بانک ها 
را یک حرکت جهت دار دانســت. در همین اثنا، موج 
شــایعه برای قیمت دالر در ســال آینــده به گوش 
می رسد. شــایعه ای که فرشــاد مومنی، اقتصاددان 
آن را جوسازی رســانه ای جریان های خاص دانسته 
و گفته است: »مافیای رســانه ای تالش می کند که 
برای دالر ماجراســازی کند.« این موضوع درحالی 
رخ می دهد که هــادی حق شــناس، تحلیلگر بازار 
پول به »شهروند« توضیح می دهد که مردم نه برای 
سپرده های بانکی شان نگران باشند و نه برای قیمت 

دالر در سال آینده. 
حق شــناس می گوید که بانک هــای ایرانی گرچه 
از نظر اســتانداردهای بین المللی وضعیت بســیار 
بدی دارند اما ورشکســتگی شایعه ای بیش نیست و 
در بدترین حالت ذخیره قانونــی بانک مرکزی برای 

سپرده های زیر 100میلیون تومانی جوابگوست. 
او همچنین درباره چشــم انداز قیمت دالر در سال 

98 توضیح می دهد کــه دالر جهش هایش را از قبل 
انجام داده اســت. بررسی ســیر تاریخی قیمت دالر 
نشــان می دهد که هرگاه دالر جهش قیمت داشته 
است، تا 2 یا 3سال آینده قیمت ها تقریبا ثابت مانده 

است. 
بانک ها ورشکسته نیستند

شایعه ورشکســتگی بانک ها و جوسازی رسانه ای 
برای افزایش قیمت دالر در سال آینده، دو موضوعی 
است که نهادهای رســمی و کارشناسان اقتصاد آن 
را بیشتر حاصل شیطنت جریان های خاص می دانند 
تا واقعیت. اخبار غیررســمی در اواخر هفته گذشته 
حاکی از آن بود که بانک آینده ورشکسته شده است 
اما بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای، انتشار مطلبی 
مبنی بر ورشکســتگی آینده را تکذیــب کرد. بانک 
مرکزی در اطالعیه اش داد: مطالب منتشره از سوی 
رسانه های معاند پیرامون یکی از بانک های کشور را 
در راســتای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول 
دانســت و از هموطنان عزیز درخواست دارد در این 

زمینه هوشیاری الزم را داشته باشند.
این موضوع درحالــی رخ می دهد که بانک مرکزی 
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تحقق ســاماندهی بازار خودرو خبر داد. عباس تابش به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش 
خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت   گذاری شــورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این 
قیمت  گذاری پرداخت. او ادامه داد: »همچنین شرکت  های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰درصد 
تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشــته 
باشند. یکی دیگر از وظایف خودروسازها، عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس 

قیمت  های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.«

خودروهای 
فروش فوری 
بدون افزایش 
قیمت 

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)مثـاپارکها
یـاسـولهها(رابـرایمواقـع
کنیـد. شناسـایی بحرانـی

بعدازشرطبندیومسابقاتآناین،مسابقاتغیرمجازاتومبیلرانیراهغیرمتعارفکسبدرآمدشدهاست

رالی زیرزمینی شوماخرهای تهرانی

چندسالی می شود که رالی های 
خیابانی مد شده اند. اوایل 
جوان های عشق رانندگی 

خیابان های  سرازیری و خلوت 
تهران را پیدا می کردند و با 

ماشین هایی که موتورهای آنها 
تقویت شده بودند، صداهای 

عجیب و غریب تولید  و باالترین 
اندازه سرعت را تجربه می کردند


