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 رشد هفتگی بورس  ۶۲۸۹ واحد
شــهروند| در هفته ای که گذشــت 
تعداد ۱4447 میلیون انواع اوراق بهادار 
بــه ارزش 5۱۸0۶ میلیارد ریال در بیش 
از یک میلیون و ۱52 هــزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت که به ترتیب 24، 5۶ و 
۶4درصد افزایش را نسبت به هفته قبل  

خود تجربه کردند.
ایــن گــزارش می افزاید: »شــاخص 
کل بورس نیز در پایــان معامالت هفته 
منتهی به 24 اســفند جــاری با ۶2۸9 
واحد افزایش معادل ۳.۸۶درصد رشــد 
کرد و به رقــم ۱۶9۱۱۶ واحد رســید. 
شــاخص بازار اول هم در ایــن مدت با 

50۱0 واحد افزایش به رقم ۱2722۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۱074۱ واحد افزایش به عدد ۳24۳54 واحد 
رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول 4.۱0درصد و شاخص بازار دوم با ۳.4۳درصد افزایش همراه شدند.

بورس

قیمت)تومان( عینکآفتابی

8.8 میلیون  53-TL546 عینک آفتابی تونینو المبورگینی مدل

94 هزار  BL P9956عینک آفتابی ری بین مدل

16 هزار  Night View NV عینک شب مدل

8.34 میلیون  عینک اسکی نایکی سری KHyber مدل 969 

88 هزار  9196BL عینک آفتابی واته مدل 

110 هزار  E01 عینک آفتابی دیتیای مدل

175 هزار  a 23 عینک افتابی مدل تمام فریم مدل

550 هزار  AF عینک آفتابی صاایران مدل

98 هزار  Rain Bei2140 عینک آفتابی واته مدل 

89 هزار  Brown واته مدل UV عینک ضد اشعه

550 هزار  عینک آفتابی صاایران مدل پلیسی

190 هزار  عینک آفتابی ماتریکس مدل 8083

1.499 میلیون  Org95-0580-SPL409 عینک آفتابی پلیس مدل

93 هزار  عینک آفتابی مدل 8812

99 هزار   Aviator Large Metal Silver Grey عینک آفتابی خلبانی مدل

320 هزار  Saptic6 عینک چند منظوره صاایران مدل

125 هزار  GS257 عینک افتابی پالریزه مدل
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درست در شرایطی که قیمت گوشت خبرسازی می کند، گفته می شود قیمت تولید دام هم دو برابر شده است. 
مختارعلی عباسی، مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت کشاورزی با بیان این که قیمت 
تمام شده تولید دام زنده نسبت به  سال قبل حدودا دو برابر شده است، گفت: »امسال ۵۰هزارتن گوشت بیشتر 
از  سال قبل وارد شده که معادل ۳ میلیون رأس دام است.« او در ادامه توضیح داد: »قیمت تمام شده تولید هر 
کیلوگرم بره زنده حدود ۳۰ هزارتومان است.  سال گذشته این رقم بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان بود، به عبارتی 

افزایش تقریبا دو برابری در این زمینه رخ داده.« 

افزایش دو 
برابری قیمت 

تولید گوسفند!

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

 

بازارجهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1302.91

15.36

67.29

67.74

تغييرقيمت )د الر(

بازارارز)قیمتهابهتومان(
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د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 2097005543000009 

سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نسبت به خرید پکیج  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک  مرحله ای و برابر شرایط 
مندرج در برگ شرایط شرکت درمناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکتها به صورت فیزیکی( و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد(  به آدرس  
.www.setadiran ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرایط مناقصه :

موارد مندرج در سامانه الکترونیک دولت
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ25 /97/۱2 می باشد.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ  500/000/000  ریال ضمانت نامه بانکی	 
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا دوشنبه  5  /۱ /9۸  ساعت 00: ۱4	 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا  شنبه  ۱7 /9۸/۱ ساعت 00: ۱0	 
زمان بازگشایی پاکتها: روز شنبه   9۸/۱/۱7  ساعت 00: ۱2 	 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: تهران خیابان طالقانی- چهارراه سپهبد قرنی جنب داروخانه هالل احمر، 
سازمان داوطلبان، طبقه پنجم، دبیرخانه معاونت پشتیبانی تلفن ۸۸9۱9۱۳۸- 02۱

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی سازمان داوطلبان
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

شهروند|  در آستانه نوروز، بزرگترها به دنبال 
انتخاب هدیه بــرای بچه های فامیل هســتند. 
اگر فکر می کنید پول نقــد بهترین عیدی برای 
نوجوانان اســت، ســخت در اشــتباهید. شما 
می توانید با یک عیدی جذاب ســال ها در ذهن 
یک نوجوان بمانید. بنابراین به شــما پیشنهاد 
می کنیم کــه کمی باســلیقه تر و بادقت تر برای 
انتخاب عیدی نوجوان های فامیل وقت بگذارید. 
در این مطلب بخشــی از کاالهای پرطرفدار بین 
نوجوانان را برای عیدی دادن پیشنهاد کرده ایم. 

کتاب بخرید
خرید چنــد جلد کتــاب ویــژه نوجوانان یا 
کتاب های صوتی، هدیه ای فرهنگی و مناســب 
برای بسیاری از بچه هاســت. می توانید موضوع 
کتــاب را با توجــه به عالقــه بچه هــا انتخاب 
کنید؛ مثــال اگر نوجوان بــه موضوعات علمی و 
تخیلی عالقــه دارد، کتاب هایــی در این زمینه 
برایش بخرید. کافی اســت کمی در شهر کتاب 
جســت وجو کنید تا با انواع و اقسام کتاب های 

ویژه نوجوانان روبه رو شوید. 
ساعت مچی

یکی از شــیک ترین هدایایی کــه می توان به 
مناســبت های مختلــف ازجملــه کادوی تولد 
و  عیدی برای نوجوانان در نظر گرفت، ســاعت 
مچی  است. این ساعت می تواند ساعت  هوشمند 
یا اسمارت واچ  باشد یا ســاعت های کامپیوتری 
ارزان قیمت. در هر حال ســاعت یکی از هدایای 

جذاب برای نوجوان هاست. 
دوربین عکاسی

 اگر چه این روزها دوربین عکاســی هدیه ای 
گران قیمــت اســت، امــا بهترین هدیــه برای 
نوجوان هایی اســت کــه این روزهــا در فضای 
مجازی به دنبال نشــان دادن تصاویر مختلف از 
دنیای اطرافشان هســتند و به نظر می رسد که 
از عکاسی لذت فراوان می برند. بنابراین دوربین 
عکاســی می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای 
هدیه دادن باشــد. البته این موضوع بستگی به 
آن دارد که هدف از عکاسی  چیست؛ ادامه دادن 

حرفه ای یا لذت بردن از عکاسی و ثبت لحظات؟ 
به همین دلیل اگــر صرفا ثبت لحظات را در نظر 
دارید، بهتر اســت  یک دوربین ســریع چاپ را 

به عنوان هدیه انتخاب کنید. 
ماگ و قمقمه

در هوای ســرد زمســتان یک دمنوش داغ و 
خوشــمزه می چسبد و گرمای تابســتان با یک 
نوشــیدنی خنک از میوه هــای طبیعی در یک 
بطری کوچک و قشــنگ، قابل تحمل می شود. 
برای این که بتوان در زمســتان یک نوشــیدنی 
گرم و خوشــمزه مثل دمنوش یــا چای خورد، 
باید یک فالســک یک نفره خوب داشــت. برای 
نوشیدنی های خنک تابستان هم باید یک بطری 
با قابلیت حفظ دمــا و دِر ایمن در برابر نشــت 
داشت.  برای همین اســت که ماگ و قمقمه را 
هم می توان به عنوان هدیه ای با قیمت مناســب 

پیشنهاد داد. 
 به دخترها لوازم تزیینی بدهید

اگر وقت زیــادی برای خرید نداریــد از لوازم 
تزیینی و دکوراتیو بــرای هدیه دادن به دختر ها 
اســتفاده کنید، چرا که بیشــتر دختر ها عاشق 
لوازم دکوری چون، شــمع، تابلو، کوسن، آینه و 
رومیزی هستند. همچنین اگر فرد مورد نظرتان 
کمی روحیه هنــری دارد، می توانید  تابلو های 
تزیینی را برای هدیه انتخــاب کنید. یکی دیگر 
از هدایایــی  که  دختر ها را خوشــحال می کند 
لوازم آرایشــی - بهداشتی است، چرا که معموال 
دختر ها به سالمت پوســت و موی خود اهمیت 
ویژه ای می دهند، به همین دلیل شــما با خرید 
لوازم بهداشــتی  توجه ویژه ای از خود نشــان 

می دهید که برای دختران مسرت بخش است. 
اسپیکر و المپ هوشمند

 نســل جدید به  لوازم دیجیتال عالقه ویژه ای 
دارد،  بنابراین یکی دیگر از گزینه های شــما که 
می تواند برای عیدی به بچه ها جذاب باشد لوازم 
جانبی دیجیتال اســت؛ به عنــوان مثال المپ 
هوشــمند، اســپیکر بلوتوثی، پاوربانک یا لوازم 

جانبی دیجیتال دیگر بگیرید.

۶ دسته کادوی مناسب برای عیدی جوانان
هم در زمینــه عکس های فتوشــاپی تبلیغــات کاال به 
»شــهروند« می گوید:  »برای سفارش کاالهای  اینترنتی 
باید اصالت سایت و فروشگاه آنالین  را در نظر داشت. زیرا 
اگر فروشگاه و ســایت، مجوزهای  الزم مانند نماد اعتماد 
الکترونیک را نداشــته باشــد یا مربوط به فروشگاه های 
صاحب هویــت در بازار  غیرآنالین نباشــد، به ســختی 

می توان پیگیر حق و حقوق مشتری شد.«  
او ادامــه می دهد: »با ایــن وجود، زمانــی که جنس 
دریافتی با جنس نمایش داده شــده در سایت مطابقت 
نداشته  باشــد و در صورتی که از جنس مربوطه استفاده 
نشود، فروشــگاه های الکترونیک موظف هستند تا 7 روز 

 جنس فروخته شده را پس بگیرند.«  
او در ادامه توضیح می دهد:  »در صورتی که فروشــگاه 
مورد نظر از پــس گرفتن جنس مورد نظــر امتناع  کند 
این موضوع قابلیت پیگیری دارد و مشــتریان می توانند  
از طریق سایت کســب و کار های اینترنتی  شکایتشان را 
مطرح کنند و در بازه زمانــی یک هفته ای به این موضوع 

رسیدگی می شود.«  
الفت نســب با اشــاره به این که چنین مقوله ای باعث 
کاهش ســهم بازار می شــود در این زمینــه ادامه داد:  
»معموال کسانی که کسب و کارهای رسمی دارند  دست 
بــه چنین اقدامی نمی زننــد، چرا که به دنبــال افزایش 
 سهم بازار هســتند و  چنین اقدامی باعث  بازخورد های 
منفی  بــه دنبــال دارد. البته الزم به ذکر اســت  چنین 
کالهبرداری هایی در شــبکه های اجتماعی بسیار دیده 
شده است  که قابل اغماض نیست، دلیل این  امر آن است 
که قابلیت پیگیری در شبکه های اجتماعی وجود ندارد. 
البته در برخی از موارد هم دیده شده  که  کسب و کار های 
رســمی دســت به چنین اقدامی می زنند که بهتر است 

بگوییم سهم بازار برایشان مهم  نیست.« 

صاحبانآگهیبانیدستکاریکردنعکس
عکاسی تبلیغاتی در ایران اســتانداردهای ویژه ندارد.  
ایــن موضوع را عکاســان ایرانــی می گوینــد و توضیح 
 می دهند تبلیغــات و مقوله عکاســی تبلیغاتی در ایران 
بسیار ابتدایی است و آن قدر برای صنایع و صاحبان  کسب 
و کار جا نیفتاده اســت که اســتانداردهای خاصی برای 
آن تعریف و رعایت شــود وگرنه دســتکاری  عکس های 
تبلیغاتی به شــرطی که موجــب کج فهمی و اشــتباه 
مشتریان شود، تخلف است و مطابق با قوانین  صنفی حق 

شکایت را برای مشتریان ایجاد می کند.  
رضا ســمیاری، یکی از عکاسان تبلیغاتی در این زمینه 
به »شــهروند« می گوید: »در عکاســی تبلیغاتی  جهان، 

بیش از 50 آیتم در نظر گرفته و به کارگیری می شود.«  
سمیاری با اشاره به  مراحلی که برای عکاسی تبلیغاتی 
باید پشــت سر گذاشته شــود، توضیح می دهد: » تفاوت 
رنگ بین محیط عکاســی شــده و واقعیــت بین 10-

5 درصد اســت که می توان با تجربه و اســتفاده از  ابزار و 
منابع نورپردازی دقیــق آن را کاهش داد، اما تفاوت های 
بیشتر در فرم و مدل عکاسی با تنظیمات  و فتوشاپ اتفاق 
می افتد که معموال یا توســط عکاســان ناآگاه به مقوله 
عکس تبلیغاتی انجام می شــود یا  کارفرمایان از عکاسان 
عکس های فانتــزی و غیرواقعی می خواهند که هردو این 
مسائل باید در عکاسی  تبلیغاتی ایران حل وفصل شود.«   

زیرا با کاهــش ارزش پول ایران ســودجویان  اقدام به افزایش 
حجم صادرات و قاچــاق کرده اند که همین امر باعث شــده 
است در داخل کشور با کمبود میوه و صیفی و درنهایت  گرانی 
این محصوالت مواجه شــویم. گفته می شود عالوه بر افزایش 
صادرات با کمبود محصول میــوه و صیفی روبه رو بوده ایم.  آن 
گونه که دبیر اتحادیه بارفروشــان توضیح می دهد:»عالوه بر 
صادرات بیشتر تولید صیفی جات امســال کمتر از سال های 
گذشــته  بود و همین مســأله قیمت ها را در بازار افزایشــی 
کرده اســت.«     اما درحالی هیچ گونه ممنوعیت برای صادرات 
ســیب زمینی و پیاز گرفته نشــده که درحال حاضر هر کیلو 
سیب زمینی درجه یک  در میادین اصلی میوه و تره بار به قیمت 
۳ هزار و 500 تومان و در واحدهای خرده فروشی 4 هزار و 500 
تومان  و  پیاز در  میادین  4 هزار تومان و در خرده فروشــی ها 
5 هزار تومان  فروخته می شود.  اما شرایط برای گوجه فرنگی 

در روزهای گذشته  کمی بهتر شده  و قیمت هر کیلوی آن که 
در ماه گذشته حتی به مرز 7 هزار تومان هم رسیده  بود، حدود 
۳ هزار تومان کاهش یافته  است. درحال حاضر هر کیلو گوجه 
فرنگی درجه یک در میادین میــوه و تره بار ۳ هزار تومان و در 
واحدهای خرده فروشــی 4  هزار تومان فروخته می شود. حاج 
فتحعلی دلیل این کاهش را ممنوعیت صادرات این محصول 
می داند. کاهــو هم این روزها در  واحدهــای صنفی به قیمت 
7 هزار و 500 تومان فروخته می شود و دبیر اتحادیه بارفروشان 
امیدوار است که با ورود کاهوی شمال  در فروردین قیمت این 

محصول هم فروکش کرده و به حالت عادی بازگردد.  
  درحال حاضر نرخ هر کیلوگرم بادمجان قلمی سه هزارتومان، 
بادمجان گلخانه ای ۶ هزارتومان، چغندر 4 هزار تا ۶ هزارتومان، 
 سیر خشک ۱۳ هزار تومان و کاهو پیچ و رسمی پنج هزار تا ۶500 

تومان در نظر گرفته شد. 


