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زنبیل

نوبرانه

ادامه افزایش اجاره بهای مسکن

مانند  عواملی  ایلنا| 
نرخ تــورم و تغییرات 
نــرخ بهــره بانکی در  
به  منجر  ســال جاری 
افزایش 40 درصــدی 
اجاره بها در تهران شد. 
البته واقعیت بازار معموال اعــداد و ارقام باالتری را از 
میزان افزایش قیمت اجاره بها نشان می دهد. با توجه 
به این که طبــق گفته کارشناســان افزایش قیمت 
مسکن در  سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی ادامه 
خواهد داشــت، بنابراین باید انتظار افزایش قیمت 
اجاره بها را در  ســال 98 به ویژه در کالن شــهرهایی 
مانند تهران داشت که به دلیل افزایش قیمت مسکن 
به جمعیت اجاره نشین ها اضافه می شود. نکته مهم 
در بازار مسکن این است که با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم در یک سال گذشته اغلب موجران تمایل 
به دریافت اجاره دارند و به ازای کاهش ســقف رهن، 

نرخ کرایه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. 

قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

ایسنا| رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان با تاکید بر این کــه ورود و خروج 
مرغ از کشــتارگاه و مرغداری بدون فاکتور ممنوع 
اســت، گفت: »نهاده های دامی بــا ارز ۴هزارو۵۰۰ 
تومانی وجود ندارد، پس چرا وزارت جهاد کشاورزی 
پاسخگوی این اتهامات نیست؟ اگر در این کشور ارز 
غیر از ۴هزارو۲۰۰ تومان برای نهاده ها داده شــده، 
به ما اعالم کنــد.« عباس تابش با اشــاره به قیمت 
مصوب مــرغ ادامه داد: »حدود پنــج ماه پیش مرغ 
را قیمت گذاری کردیم و در آن جلســه مقرر شد هر 
کیلو مرغ در بازار ۹هزارو۸۰۰ تومان توزیع شود، اما 
تنها اتفاقی که نیفتاد، اجرای این مصوبه بود، سپس 
در یک جلســه دیگر قیمت هر کیلو مرغ را به شرط 
اجرای آن ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان مصوب کردیم و از 

نظر ما قیمت مرغ نباید بیشتر از این باشد.«

ثبت گوشی های مسافری، آنالین شد

مهر| سامانه ثبت گوشــی های مسافری گمرک 
امکان اتصال آنالین به ســامانه ثبت و رجیستری 
تلفــن همــراه )همتــا( را فراهــم کرد. ســامانه 
اطالع رسانی رجیستری گوشی های تلفن همراه با 
اعالم این خبر توضیح داد: »با این اتصال، به محض 
 IMEI پرداخــت عــوارض و ثبت موفق شناســه
دســتگاه تلفن همراه در گمرک، کد فعال سازی به 
شماره همراه مســافر پیامک می شود. پیش از این، 
اطالعات از گمرک به صورت دوره ای و در قالب فایل 
برای همتا ارسال می شد، اما درحال حاضر با اتصال 
 IMEI این دو سامانه، در صورت ثبت موفق شناسه
در گمــرک و پرداخت عوارض، کد فعال ســازی به 
صورت آنی، برای شماره همراه مسافر پیامک شده 
و کاربــر تلفن همراه می توانــد از طریق درگاه های 
ســامانه همتا، دســتگاه را برای ســیم کارت خود 

فعال سازی کند.«

مطب های آنالین در راهند

مهر| اگرچه مدتی است دسترســی اینترنتی به 
پزشکان ممکن شده، اما تشخیص دقیق پزشکی از 
راه دور تا دیروز ممکن نبوده اســت، اما حاال طراحی 
یک اتــاق ویزیت پیشــرفته می تواند این مشــکل 
را تا حدودی برطــرف کند. اتاق پزشــکی طراحی 
شــده بدین منظور OnMed نام داشته و مجهز به 
چندین دوربین فوق دقیق و حســگرهای متعددی 
برای ارزیابی و بررســی شــرایط بیمار است. در این 
اتاق هــا برخی انــواع داروها نیز وجــود دارد که در 
صورت تجویز پزشکان قابل دســترس خواهد بود. 
پزشکان با اســتفاده از امکانات پیشرفته این اتاق ها 
می توانند از راه دور با دقت شــرایط بیمار را بررسی 
و با او گفت وگو کنند. بررســی وزن، قد، فشار خون، 
شــاخص توده بدنی، کنترل دمای بــدن و غیره نیز 
با اســتفاده از امکانات اتاق یادشده ممکن است. در 
صورتی که برخی اقالم نسخه تجویزشده پزشک در 
این اتاق ویزیت موجود نباشد، بیمار با دریافت نسخه 
الکترونیک می تواند به نزدیک ترین داروخانه مراجعه 

و اقالم مورد نیاز خود را دریافت کند.

بر
دخ

دامزندهبراینوروزورمضانواردمیشودعد

استاندار سیستان وبلوچســتان گفت: »۶۰۰ هزار رأس دام زنده جدید 
برای تنظیم بازار به کشور وارد می شود تا قیمت ها در ایام عید و ماه مبارک 

رمضان کاهش یابد.« احمدعلی موهبتی، اســتاندار سیستان وبلوچستان 
امروز در حاشــیه ورود 50 هزار رأس دام زنده به کشور در بندر چابهار اظهار 

کرد: »در راستای سیاست های تنظیم بازار گوشت قرمز و تامین پروتیین، واردات 
این محصوالت از دریا، هوا و زمین در دســتور کار قرار گرفته و شب گذشته 50 هزار رأس دام زنده برای 

نخستین بار با کشتی به ایران آمد.« 
وی افزود: »این دام ها از رومانی به ایران آمده اســت و روزانه 10 هزار رأس آن در اســتان کشتار و به 

سایر استان ها ارسال می شود.«
موهبتــی گفت: »در ادامه 600 هــزار رأس دام دیگر نیز برای تنظیم بازار وارد کشــور می شــود که 

امیدواریم منجر به کاهش قیمت ها در ایام ماه مبارک رمضان و ایام عید شود.«

کاهشقیمتگلدرآستانهنوروز

رئیس اتحادیه گل و گیاه کشــور گفت: »در برخی از گلخانه ها ســنبل ها 
به هیچ عنوان گل نداده اســت و ســرمایه تولیدکنندگان نابود شــده است. 

امیدواریم سال آینده وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدکنندگان برنامه ریزی 
کند تا کسی نتواند جنس تقلبی وارد کشور کند.« اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه 

گل و گیاه کشور درباره وضعیت بازار گل در روزهای پایانی سال اظهار کرد: »به دلیل 
گرمای هوا و رکود در بازار قیمت گل حدود ۴۰درصد ارزان تر شده و این کاال به فراوانی در کشور وجود دارد 
اما کمی در تامین سنبل برای شب عید دچار مشکل هســتیم.« وی افزود: »برخی واردکنندگان امسال به 
جای سنبل درجه یک به تولیدکنندگان، ســنبل درجه ۳ تحویل دادند که بیش از نیمی از آنها هنوز رشد 

نکرده است، در حالی که نسبت به سال قبل گرانتر عرضه شده است.

600
هزار

40
درصد

 هر کیلوگرم سیب 7500 تومان و پرتقال به قیمت 4200 تومان 
در میادین میوه و تره بار فروخته می شود  

آغاز توزیع  میوه ارزان برای شب عید
شــهروند| عرضه میوه تنظیم بازار شــب عید آغاز شد. 
براساس آن چه وعده شده قرار است که هر کیلوگرم سیب 
تنظیم بازاری 7 هــزار و 500 تومان و پرتقال 4 هزار و 200 
تومان در میادین میوه و تره بار  توزیع شــود. به گفته علی 
حاج فتحعلی، دبیر اتحادیه  بارفروشان حدود  ۶ هزار مرکز 
میوه و تــره بار در کشــور و ۳00 مرکز در اســتان تهران 
برای توزیع میوه   در نظر گرفته شــده  اســت. او که  ذخایر 
میوه امسال را بیشــتر از نیاز کشور می داند،  به »شهروند« 
می گوید: »اگر صادرات میوه  و صیفی متوقف شــود  هیچ 
کمبودی در بازار نخواهیم داشت.« آن گونه که این فعال بازار 
می گوید: »درحال حاضر صادرات سیب و پرتقال متوقف 
شده  و   پیشنهاد شده که جلوی صدور سیب زمینی و پیاز  
که در یک ماه گذشته قیمت آن صعودی شده هم گرفته 

شود.«
چقدر میوه ارزان توزیع می شود؟

قرار است ۸0 تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت 
مصوب به تدریج تا یک ماه در مراکز میوه و تره بار کشــور 
توزیع   شــود .   همچنین ۱0    هزار تن سیب و پرتقال نیز به 
صورت ذخیره در سردخانه ها برای جبران هر گونه کمبود 

در استان های  مختلف در نظر گرفته شده است .     

نارنگی رکورددار گرانی میوه
این روزها می تــوان نارنگی را گران ترین میوه ســبد 
خرید مردم برای شــب عید دانســت. درحال حاضر هر 
کیلو نارنگی بندر  در میادین میوه و تره بار به باالی ۱5 هزار 
تومان رسیده  است. دبیر اتحادیه بارفروشان در این باره به 
»شهروند« می گوید: »اگر اجازه  واردات نارنگی پاکستان 
داده شــود، قیمت این محصول هم تعدیل می شود، اما 
تاکنون مجوزی در این رابطه صادر نشــده است. اما  هر 
 کیلوگرم موز درجه یک هم این روزهــا در میادین میوه 
و تره بــار حدود ۱0 هزار تومان اســت.« کیــوی از دیگر 
محصوالت پر فروش ایام عید اســت کــه درحال حاضر 
به قیمت 5 هــزار و 500 تومان در میادیــن میوه و تره بار  
 فروخته می شود و به گفته فعاالن بازار عرضه و تقاضای آن 
با همخوانی داشته و مردم نگران رشد قیمت این محصول 

در  روزهای پایانی سال نباشند.  
  در بازار میوه صیفی جات چه خبر است؟ 

  گرانــی صیفی جات در ماه های گذشــته حســابی 
خبرساز شده است.  برخی علت این گرانی ها را نوسان 
نرخ ارز و افزایش حجم  صــادرات و حتی قاچاق میوه و 
صیفی به کشورهای همسایه همچون عراق می دانند؛ 
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کمبود شدید مواد اولیه، تولیدکنندگان لوازم خانگی را برای تولید در  سال آینده تحت فشار گذاشته است. دخل و خرج

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم این خبر به تسنیم گفته است:   »تقاضا برای خرید 
لوازم خانگی داخلی از عرضه بیشتر است و صف دریافت تولیدکنندگان برای گرفتن ارز مشکالت زیادی 
برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.«  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: »نظام 
توزیع ما باید اصالح شود. حدود 30 درصد باید به قیمت تمام شده کاال اضافه کنیم و به دست مصرف کننده 

برسانیم، اما در دنیا این رقم حدود 8 درصد است. این هزینه ها به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود.«

کمبود شدید 
مواد اولیه 
لوازم خانگی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

فاطمهصفری-شهروند|عکسهایفتوشاپی
درفروشگاههایآنالیندردسرسازشدهاست.
حاالدرستدرآستانهنوروزوخریدهایشب
عیدتعدادزیادیازمخاطبانروزنامهشهروند
میگویندکهگرفتارعکسهایفتوشــاپیو
زیبایفروشگاههایآنالینشدهاندووقتیبا
اصلکاالمواجهمیشوند،کیفیتوظاهرجنس

باعکسهایآنزمینتاآسمانفرقدارد.
آنهامیگویندپسدادنکاالبهفروشگاههای
آنالینهمدردســرهایخودشراداردوآنها
زیربارپسگرفتنجنــسنمیروندیااینکه
هزینههایمختلفــیمانندایــابوذهاب،
انبارداریوکسرمبلغدرازایپسگرفتنکاال

و...بهمشتریانتحمیلمیکنند.

سهبعدیکهسهبعدینبود!
 »جنسی که ســفارش می دهیم و جنســی که تحویل 
می گیریم« این شــوخی رایج کاربــران ایرانی در فضای 
 مجازی اســت. شــوخی هایی که در انتقاد به فتوشــاپ 
عکس های تبلیغاتی راه افتاده اســت. حاال اما شوخی  ها 

از عکس های فتوشاپی بســته های پر و پیمان چیپس و 
بستنی عروســکی و کیک های شــکالتی پرمغز  و محتوا 
گذشــته اســت و فروشــگاه های آنالین بــا عکس های 

تبلیغاتی فتوشاپی گرفتاری تازه ای درست  کرده اند.  
این روزها شــرایط به شکلی شــده که مردم وقت سر 
خاراندن ندارند. شــاید برای همین اســت که بسیاری 
 خرید هــای مجــازی را جایگزین خرید هــای حضوری 
کرده انــد و از این طریــق هم در وقتشــان صرفه جویی 
 می کنند. البته در بین فروشگاه های مجازی کم نیستند 
آنهایی که با دوز و کلک اجناس خود را به فروش  برسانند.  

 
یکــی از مخاطبان »شــهروند« بــه نام مبینــا. الف 
می گوید: »در آســتانه نوروز یک فرش مثال مدرن برای 
خانه  مان ســفارش دادم. فرش بسیار زیبا و چشم نواز بود 
و  منظره ای ســه بعدی را کف خانه تداعی می کرد.  وقتی 
فرشــی را که با قیمت 3 میلیون تومان از یک فروشــگاه 
آنالین ســفارش داده بودم، به خانــه آوردند در  جا بهتم 
زد؛ چرا که کاال هیچ شباهتی با عکس آن نداشت و اصال 

حالت سه بعدی را تداعی نمی کرد. «
او ادامه می دهد: »با اعتراض من قرار شــد فروشــگاه 

فرش را پس بگیرد، ولی پولی که هنــگام واریز به  کارتم 
و البته با تأخیر یــک هفته ای برگرداندند تنها 2 میلیون و 
800 هزار تومان بود، زیرا فروشگاه  مبلغی را با عنوان وجه 

کسر کاال در صورت برگشت برای خود قایل شده بود. «

سایزکاالغیرواقعیبود
مخاطب دیگری برای »شــهروند« نوشــته اســت که 
فروشگاه های آنالین به ویژه اینستاگرامی ها و تلگرامی ها 
 مانتوها و لباس هایشــان را تن مانکن هــای زیبا کرده اند 
و البته رنگ و کیفیت پوشــاک را با فتوشــاپ  دستکاری 
کرده اند. او نوشــته اســت یک مانتو با قیمت 600 هزار 
تومان از فروشگاه آنالین ســفارش دادم  که با طرح های 
ســنتی و به گفته مالکان فروشگاه دســت دوز تهیه شده 
بود، اما وقتی مانتو را آوردند هم  جنس آن پالستیک بود 
و رنگ کاربنی آن بسیار بدرنگ تر از عکس بود و هم نحوه 

دوخت و دوز  ظریف عکس بسیار بد و زمخت بود.  
او تأکید می کند برای برگردانــدن مانتو تالش زیادی 
کردم و درنهایت 90 هزار تومان به عنوان پول  پیک رفت و 

برگشت از مبلغ خرید مانتو کم شد.  
مخاطب دیگری در تماس تلفنی به »شــهروند« اعالم 

کرد که یک مخلوط کن را برای آشــپزخانه ام ســفارش 
 دادم و عکس آن در تصویر بســیار کوچــک و کم جا بود. 
او می گوید مخلوط کن را به دلیل فضای کمی که  اشغال 
می کرد خریداری کردم، اما وقتی مخلوط کن رسید با یک 
جعبه بسیار بزرگ مواجه شدم و  نتوانستم آن را در قفسه 

آشپزخانه ام جا بدهم.  
او ادامه می دهد: »فروشــنده 50 هزار تومان به عنوان 
حق انبارداری به قیمت مخلوط  کن اضافه کرد و  پیک آن 
شــرکت مبلغ را در هنگام تحویل کاال و بدون اعالم قبلی 
گرفت، اما شرکت زیر بار پس دادن آن  مبلغ نرفت و گفت 
که کاال را به دلیل سفارش مشتری دیگر پس گرفته است 

وگرنه اصوال جنسی را پس  نمی گیرند.«

تخلفاتفروشگاههاقابلپیگیریاست
 »کاالی فروختــه شــده پس گرفته نمی شــود« فقط 
یک ادعاســت و رضا فاضلی، رئیس اتــاق اصناف ایران 
به   »شــهروند« می گوید که مطابــق قوانین صنفی هیچ 
فروشــنده ای نمی تواند این ادعا را داشته باشد و موضوع 
 توسط مشتریان قابل شکایت و پیگیری است و البته رضا 
الفت نســب، رئیس اتحادیه کســب و کارهای  اینترنتی 

مخاطبان »شهروند« از دردسر بزرگ خرید از 
فروشگاه های آنالین می گویند

 عکس های جعلی
 برای جیب بری مجازی


