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زنبیل
کاهش ۹هزارتومانی قیمت گوساله

مهر| رئیس هیأت مدیره 
گاوداران  صنفــی  انجمن 
بــا بیــان این کــه قیمت 
دام ســنگین در دو مــاه 
اخیر حــدود ۹ هزارتومان 
کاهش یافته اســت، گفت: 
»بی تاثیری این امر بر روی قیمت گوشــت، به دلیل ضعف 
دستگاه های نظارتی است.« ســیداحمد مقدسی با بیان 
این که قیمت دام سنگین برای تولیدکنندگان کاهش یافته 
اســت، گفت: »از دو ماه قبل قیمت هر کیلوگرم گوساله نر 
زنده حدود ۹هزارتومان کاهش یافتــه و از حدود ۳۹ هزار 
تومان به ۳۰هزارتومان رســیده اســت.« مقدسی درباره 
این که چرا این کاهش قیمت و بحث انباشــت دام سبک و 
سنگین در کشور، بر قیمت گوشت تاثیرگذار نبوده و قیمت 
برای مصرف کنندگان کاهش نمی یابد؟ گفت: »ما همواره از 
فاصله ای که بین تولید و مصرف وجود دارد، انتقاد کرده ایم، 
 در ایــن میان باید دســتگاه های نظارتی ورود و مســأله را 

کنترل کنند.« 

 10 درصد بازار
 در دست فروشگاه های زنجیره ای 

شهروند|  رئیس اتحادیه 
زنجیره ای  فروشــگاه های 
گفت: »با توجه به بارندگی و 
وضع خــوب کشــاورزی 
صنایع تبدیلــی از ظرفیت 
خوبی برخوردار هســتند، 
به طوری که رب گوجه فرنگی که زمانی قیمت آن به 24 هزار 
تومان رســیده بود، اکنون در فروشــگاه های زنجیره ای به 
قیمت 12 هزار تومان فروخته می شود.« امیرخسرو فخریان، 
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای و مدیرعامل فروشگاه 
افق کوروش درباره ســهم فروشــگاه های زنجیــره ای از 
خرده فروشــی گفت: »سهم فروشــگاه های زنجیره ای در 
کشورهای توسعه یافته بیش از 65 درصد بازار خرده فروشی 
است، این درحالی است که مطابق برنامه ششم باید سهم این 
صنف از بازار ایران به 2۰ درصد می رسید که اکنون فقط 1۰ 
بازار را در اختیار دارد. مــا در این حوزه ظرفیت های زیادی 
داریم و با توجه به این کــه با اعمال تحریم ها رقیب خارجی 
نداریم، می توانیم با ســرمایه گذاری در این حوزه از ظرفیت 
خالی آن در بازار استفاده و به میزان زیادی اشتغال زایی ایجاد 
کنیم. خوشــبختانه اکنون در کاالهای سوپرمارکتی هیچ 
کمبودی وجود نــدارد و تولیدکنندگان با قدرت به فعالیت 
خود ادامــه می دهنــد و آرامش خوبــی در بخش کاالها 
و هیــچ  دارد   به خصــوص صنایــع غذایــی وجــود 

کمبودی   نداریم.«

 تغییر برند قطعات
 تاثیری در استاندارد لوازم خانگی ندارد

پیروزبخت، رئیس  ایلنا|  
ســازمان ملی اســتاندارد 
برخــی  درخصــوص 
کارخانه هــای تولیدکننده 
لوازم خانگی که تا پیش از 
ایــن از قطعــات کــره ای 
اســتفاده می کردند، اما اکنون با تغییر نام از قطعات چینی 
استفاده می کنند، گفت: »متاسفانه یک تفکر اشتباه در جامعه 
ما جا افتاده اســت مبنی بر این که قطعات دومین کشــور 
قدرتمند اقتصاد دنیا کیفیت خوبی ندارد، درحالی که اکنون 
بسیاری از برندهای دنیا ازجمله برندهای آمریکایی در چین 
کارخانه تولیدی دارند و این کشور استانداردهای خوبی در 
بسیاری از تولیدات خود دارد. در بحث داخلی نیز تولیدات ما 
از کیفیت خوبی برخوردار است و پیشرفت های خوبی در این 
زمینه داشته ایم. برای ما فرق نمی کند که قطعات از کجا وارد 
می شود، فقط باید استانداردهای ما را رعایت کنند. یکی از 
همین شرکت ها با این که آن زمان قطعات از کره وارد می کرد، 
اما سه  سال مدام با کارشناســان ما بر سر گرفتن استاندارد 
برای برخی از تولیدات خود بحث و جدل داشت، تا سرانجام 

توانست نظر مثبت کارشناسان سازمان استاندارد را بگیرد.«

فاطمه صفــری- شــهروند| بــازار پارچه 
فروش هــای مولوی بــا تغییر الگــوی خرید مردم 
مواجه شده است. بازاریان می گویند حاال بازار پرده 
با جهش قیمت هــا چیزی حــدود 80 تا 85 درصد 
مشــتریان خود را از دست داده اســت و در عوض 
بازار پارچه رو مبلی داغ شــده است. آنها می گویند 
مردم این روزها ترجیح می دهند که به جای تعویض 
مبلمان خــود، روکــش آن را عوض کننــد. البته 
تولیدکنندگان ایرانی پارچه و منسوجات هم از این 
وضع ناراضی نیســتند و می گویند که بازار پارچه و 
منسوجات به  طور کامل به دســت تولیدکنندگان 

ایرانی افتاده است. 
 بازار پرده تا چند  سال پیش به دست واردکنندگان 
ترک و ایتالیایی بود اما حاال دو ســالی می شود که 
تحریم ها و افزایش قیمت ارز بازار پرده فروشی را در 

دست ایرانی ها انداخته است. 

قیمت هر متر پرده چند؟
قیمت منســوجات پرده در بازار تهران به چیزی 
حدود دو برابر  سال گذشته رسیده است. اگر تا  سال 
گذشته متوســط قیمت خرید یک متر پارچه پرده 
چیزی حدود 300 هزار تومان تمام می شد، در حال 
حاضر قیمت یک متر پارچه پرده به  طور متوسط تا 

600 یا 700 هزار تومان هم می رسد. 
بازاریان مولــوی می گویند که تا قبــل از افزایش 
قیمــت ارز و این گرانی ها قیمت هــر متر )پرده ای( 
پارچه اعم از تور، گیپور، ســاتن و… با توجه به نوع 
پارچــه و… بین ۶۰ تا ۳۵۰هزار تومــان بود، البته 
پرده هــای گرانقیمت تری هم پیدا می شــد اما این 
رقم نســبتا مناســبی برای خرید هر متر پرده بود 
هزینه دوخت هم با توجه به مدل و جنس پارچه که 
خوش دوخت باشــد یا نه دوخت و دوز آن دشوارتر 
باشــد، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار تومــان و در برخی از 

مدل ها تا ۴۰۰هزار تومان متغیر بود. 
اما حاال این عدد و رقم ها تغییر کرده است و برای 
خرید مجموعه دو تایــی پرده حریــر ارگانزا مدل 
H01 بــا ارتفــاع ۲۸۰ آن هم با جنــس حریر باید  
80 هزار تومان هزینه کرد که جزو ارزان ترین پرده ها 
اســت. یا پرده مینوتو هوم مدل SA-350 دو تکه 
قیمتی 420 هزار تومانی دارد و یا برای پرده مخمل 
ســرمه مدل pm305 دو تکه 490 هزار تومان باید 
هزینه کرد که هر کدام از آنها ممکن است باب میل 

شما هم نباشد. 
میــزان پارچه ای که بــرای پرده هــر پنجره نیاز 
اســت حداقل 50 تا 70 سانتیمتر بیشــتر از متراژ 
هر پنجره است و اگر کســی بخواهد پرده چین دار 
تهیه کند باید حدود ســه برابر متراژ پنجره پارچه 
پرده تهیه کند. به عبارتی تهیه پرده برای هر پنجره 
حداقل چیزی حدود 700 هزار تا یک میلیون تومان 

هزینه بردار است. 
بازار پارچه رومبلی داغ شد 

قیمت رومبلی ها هم چندان تعریفی نیســت و  هر 
متر پارچه رومبلــی به  طور میانگیــن بین 100 تا 
300 هزار تومان قیمــت دارد؛ به عنوان مثال هر متر 
پارچه بایا مدل ســورنا که یک نــوع پارچه رومبلی 
گلدار اســت، متری 245 هزار تومان قیمت خورده 
است و هر متر پارچه رو مبلی مدل شانتون 114 هزار 

تومان قیمت دارد. 
بازاریان مولوی می گویند کــه تقاضا برای پارچه 
رومبلی تقریبا 60 تا 70 درصد رشد داشته است. آنها 
توضیح می دهند که قیمت یک دست مبلمان هفت 
نفره در بــازار تهران به حدود 8 تــا 9 میلیون تومان 
رسیده است و بسیاری از خانواده ها ترجیح می دهند 
به جای تعویض مبل با تعویض روکش مبلمان شان 
آنها را بازســازی کنند.  به گفته فعاالن بازار مولوی 
یک دســت مبلمان 7 نفره حداکثر پارچه ای که نیاز 
دارد حدود 10 متر اســت و افراد با هزینه کرد یک تا 
2  میلیون تومان می توانند مبلمان شــان را به جای 

تعویض بازسازی کنند. 
تنها 15 درصد پرده های تولیدی در ایران 

فروخته می شود
در این میــان تولیدکنندگان پرده و منســوجات 
می گویند که بــا افزایش قیمت دالر بازار کارشــان 
ســکه شــده اســت. آنها می گویند که تقریبا تمام 
برندهای ترک و ایتالیایی تولید پــرده از بازار ایران 
رفته اند و بازار پرده و منســوجات کامال به دســت 
تولیدکنندگان داخلی افتاده اســت. آنها می گویند 
تولیدکننــدگان داخلی به راحتــی می توانند تمام 
تقاضای پرده در ایران را پاســخگو باشند و درواقع 
تا قبل از این حضور پرده های خارجی در بازار ایران 

بریز و بپاش بوده است.
این موضوع در حالی رخ می دهد که آنها می گویند 
قدرت خرید مردم در بازار پرده و منسوجات کاهش 
داشته است و به همین دلیل آنها تنها چیزی حدود 
10 تا 15 درصد تولیدات شان را در ایران می فروشند 

و بقیه را به کشورهای خارجی صادر می کنند.  
حســین دســترنج تولیدکننده ای که با یک برند 
ترکیه ای در ایران پرده و منسوجات تولید می کند، 
به »شهروند« می گوید: »در حال حاضر کارخانجات 
نساجی در کشــور های دیگر  60 درصد از مواد خود 
را از ایران تأمین می کنند؛ زیــرا الیاف اصلی تولید 
پرده از محصوالت پتروشیمی تأمین می شود. عالوه 
بر این هزینه های اولیه تولید در ایران بســیار پایین 
است؛ زیرا قیمت انرژی در ایران تقریبا یک سیزدهم 
کشــوری مانند ترکیه اســت و عالوه بر آن حداقل 
حقوق کارگر در ترکیه 2600 دالر اســت که چیزی 
معادل 6 تا 7 میلیــون تومان مــا درمی آید. این در 
حالی اســت که حداقل مزد یک کارگــر ایرانی به 

2 میلیون تومان هم نمی رسد. 
پارچه پرده ایرانی در بازار ترکیه 

این تولیدکننده توضیح می دهد: »در حال حاضر 
هزینه تمام شــده پرده در ایران برای مصرف کننده 
ایرانی بسیار ارزان تر تمام می شود و همین پرده های 
تولید ایران در کشــورهای مصر و ترکیه چند برابر 

بر
دخ

شکایت مردمی به ۱۲۴ در تیرماهعد

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
»در تیرماه امسال درمجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و 
غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان ها دریافت شده است.« غالمرضا صارمیان 

با بیان این مطلب افزود: »از این تعداد 68 درصد شــکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و 
32 درصد باقی مانده تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع است. از مجموع شکایات دریافتی، 

519 فقره با برآورد ارزش بیش از 11 میلیارد ریال در کارگروه های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و 
جلب رضایت شاکیان شده و به تبع آن از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.«

کارگر بدون قرارداد و بیمه داریم

عضو کارگری شــورای عالی کار با بیان این که مشکل اصلی تخلف قرارداد سفیدامضا در 
اصناف اســت، گفت: »برآوردها حاکی از وجود ۳.۵ میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور 

است که در کارگاه های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تأمین اجتماعی و نظارت وزارت کار، کار 
می کنند.« علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار گفت:   »امروز با وجود وضع بد اقتصادی 

و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر 
گرفته است.«

تولید روزانه بنزین 

دبیرکل انجمن صنفی پاالیشی ها از تولید روزانه 100 میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داد و 
گفت: »مابه التفاوت مصرف روزانه بنزین به کشورهای منطقه صادر می شود.« ناصر عاشوری، 
دبیرکل انجمن صنفی پاالیشی ها  با اشاره به راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت: 

»این پاالیشگاه  هم اکنون روزانه 45 میلیون لیتر بنزین تولید می کند که با احتساب ظرفیت 
تولید بنزین در تمام پاالیشگاه های کشور می توانیم روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین تولید 

کنیم و مابه التفاوت آن را با مصرف  که بین 80 تا 90 میلیون لیتر است، صادر کنیم.«

بازار خرید و فروش مسکن مهر داغ است

بنگاه های کانکسی مسکن در بیابان! 
شهروند| بنگاه های کانکسی در بیابان های مسکن مهر، 
پدیده تازه بازار مسکن هستند. این موضوع در  حالی رخ 
می دهد که مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی و شرکت 
عمران شهرهای جدید مبنی بر  احتیاط متقاضیان مسکن 
مهر در خرید و فروش مسکن مهر هشــدار داده و اعالم 
کرده اند که از این  بنگاه های غیرمجاز خرید و فروش نکنید. 
با این حال رشد قارچ گونه این واحدها نشان می دهد که 
هنوز  هم استقبال از سوی خریداران و فروشندگان مسکن 
مهر وجود دارد که بنگاه های مسکن آن هم از نوع  غیرمجاز 

آن ایجاد می شود. 
رشد قارچ گونه بنگاه های مسکن مهر همچنان معضل 
شهرهای جدید است. به طوری که در شهر جدید  پردیس 
باوجود تمام هشدارها، این بنگاه های مسکن در بیابان های 
اطراف فاز 11 نیز ایجاد شده اند.  اطراف فاز 11 شهر پردیس 
که پر از مسکن مهرهای واگذار نشده است، کانکس های 
زیادی دیده می  شوند که تابلوی خرید و فروش مسکن مهر 
روی آنها نصب شده و به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و 
 فروش مسکن مهر می کنند. البته این کانکس ها هیچ کدام 
دارای مجوز و پروانه کسب نیستند. به همین  دلیل اکیدا 

توصیه می شود متقاضیان خرید و فروش مسکن مهر به 
سراغ آنها نروند. 

به کانکس داران اعتماد نکنید
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک 
درباره فعالیت بنگاه های غیرمجاز در پردیس به »شهروند« 
می گوید:  »متاسفانه این معضل یعنی فعالیت غیرقانونی 
افــراد در عرصه خرید و فروش مســکن  تنها مختص به 
شهرهای اطراف تهران نیست، بلکه در قلب پایتخت هم ما 
شاهد این معضل بزرگ  هستیم. براساس قانون امور صنفی 
کسانی که پروانه کسب ندارند و در مکان های معلق مثل 
کانکس  مستقر شده اند، فعالیت شان قانونی نیست، حاال 
چه در صنف امالک چه در بقیه صنف ها. درواقع اتحادیه 
 اصناف به هیچ فردی برای فعالیت در کانکس پروانه کسب 
نمی دهد و این موضوع شامل حال تمام  اصناف می شود.« 
عقبایی درباره کالهبرداری هایی که مشاوران امالک بدون 
پروانه کسب در این حیطه  انجام می دهند، ادامه می دهد:  
»در حوزه مسکن مهر ســوداگران زیادی هستند که از 
سال های گذشته به  دنبال فرصت برای اخالل در این بازار 
بودند. آنها همان کسانی هستند که در سال های گذشته 

خرید پرده کاهش 85 درصدی و خرید رومبلی افزایش داشت

روند معکوس واردات پرده و مبل
  مردم به جای خرید مبل به تعویض روکش مبلمان شان روی آورده اند

  صادرات پرده به ترکیه و مصر و صادرات مبل به قطر، عمان، امارات، آذربایجان و ارمنستان رونق گرفته است
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تورم 30 درصدی هر سه ســال یک صفر به پول ملــی اضافه می کند. این موضوع را مســعود دخل و خرج

خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرده و گفته اســت: »تا زمانی که اصالحات الزم 
در اقتصاد ایــران رخ ندهد، طرح هایی مانند حــذف صفر از پول ملی تاثیری نــدارد.« او با بیان 
این که حذف چهار صفر از پول ملی می تواند نتایج مثبتی دربرداشته باشد، گفت: »حل مشکالت 
حسابداری و کاهش هزینه ها در زمینه  محاسبات، بخشی از نتایج مثبت این کار است، اما قبل از 

اجرایی شدن این طرح باید به انجام برخی اصالحات اساسی در اقتصاد پایبند بود.«

 هر سه سال
 یک صفر به ریال 
اضافه می شود

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / ۱5

اتمام صفحه آرایی
۱6 / 00

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

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

20
هزار 

3/5
میلیون 

100
میلیون لیتر 

آگهی مفقودی 

برگ سبز سواری پژو 4۰5GLX مدل 1۳86 به شماره پالک 
156 ط 45 - ایران 47 متعلق به آقای مرتضی رحیمی به شماره 

ملی 617۹۹71۳15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
___________________________________

مفقودی  
نوبت سوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی نادری فرزند اسداله به 
شماره شناسنامه 1۰82 صادره از اراک در مقطع کارشناسی رشته 
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی اراک به شماره ثبت سازمان 
مرکزی 1684121۰۰66۳ به تاریخ 85/۹/18 صادر گردیده است 
فاقد اعتبار می باشد . لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک به نشانی ذیل ارسال نماید .اراک 
میدان امام خمینی - بلوار امام خمینی - شهرک دانشگاهی آزاد 
اسالمی اراک - صندوق پستی ۳81۳5/567 اداره فارغ التحصیالن
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