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لوکسسواریباپالکپرایدورانتیبهنامسهمیه!


 8روز ات اپیان ثبت انم
برای ماهگردی رایگان



میلیاردرژاپنیبرایسفرشبهماهبهدنبال
 8همسفرمیگرددکهقراراستازبین

افرادثبتنامکنندهبرایسفربهماه،آنهارا
انتخابکند

3.9 M views

رنگیترینوشادترینکوچهایران
تصاویری از کوچه شهید خسرو قدیانی در محله دستغیب
تهران که امروزه یکی از کوچههای معروف تهرانیهاست،
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش
های زیادی را در پی داشت .این کوچه با تالش اهالی و
شهرداری محل به فضایی شاد ،رنگارنگ ،زیبا و محبوب
برایسلفیبازهایاینستاگرامتبدیلشدهاست.کاربری
نوشت« :آدم دلش می خواد همه شهر پر از همین کوچه
ها بشه ».کاربر دیگری نوشت« :می شه با همین کارها
برایمحلیاشهرمونجاذبههایگردشگریتولیدکنیمکه
به اقتصاد محله و شهر هم کمک بزرگی می کنه ».کاربری
هم نوشت« :شاد زیستن و هنر عشق ورزیدن ،نیاز به
محیط زیست سالم و شادی آفرین دارد .هیچ انسان شادی
در محیط تیره و تار و انرژی منفی و پر استرس ،نمی تواند
به شادی فکر و شاد زیستن را تجربه کند».



3.1 M views

خودرویمصدقوآدامسفرگوسن
در یکی ،دو روز گذشته به بهانه ۱۴اسفند ،سالروز
درگذشت دکتر مصدق تصویری در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که در آن خودروی مصدق که در یک
اوراقی قرار دارد ،با آدامس الکس فرگوسن سرمربی
سابق منچستر که از دهانش تف کرده و در موزه ای
در انگلیس نگهداری می شود ،مقایسه شده است
که واکنش های زیــادی را به همراه داشــت .کاربری
نوشت« :اون وری ها از هیچ چیز هم برای خودشون
جاذبه گردشگری درست می کنن و ما از همه امکانات
مون برای تخریب جاذبه های گردشگری استفاده می
کنیم ».کاربر دیگری نوشت« :این که چیزی نیست توی
کرمانشاه یک اثر ثبت شده ملی با  200سال قدمت رو
لودر انداختن خراب کردن ».کاربری هم نوشت« :خوبه
باز میراث فرهنگی وزارتخونه شد و اال چه اتفاقات
دیگه ای می تونست برای میراث فرهنگی مون بیفته؟!»



2.8 M views

گوجهفرنگیکیلویی ۱۰۰۰تومان

3.4 M views

لوکسسواریباپالکپراید!

شاید باورتان نشود اما در روزگاری که همه محصوالت
به شکل غیرقابل باوری در حال گران شدن است ،گوجه
فرنگی آن قدر ارزان شده که حتی جمع آوری آن برای
کشاورز به صرفه نیست .روز گذشته تصاویری از
کشاورزان هرمزگانی که مستاصل از قیمت پایین پیاز و
گوجهفرنگیبودند ،درفضایمجازیمنتشر شدکهبازتاب
زیادی داشت .گفته می شود گوجه از کشاورز کیلویی هزار
تومانخریداریمیشودکهحتیهزینهجمعآوریمحصول
هم نمی شود .کاربری نوشت« :مسئوالن وزارت صمت و
وزارت جهاد چرا نمی تونن برای این مشکل که چند ماه از
سال برخی میوه ها قیمت نجومی داره و برخی از ماه ها
مشتری نداره کاری کنن ،یعنی برنامه ریزی کشت این قدر
مشکله ».کاربر دیگری نوشت« :با این گرونی کود و بذر،
فروش محصول به این قیمت واقعا کشاورزی رو نابود می
کنه ،کاش به این قشر تولید کننده کمک بشه».

صحبت های رئیس پلیس راهــور ناجا ،از نحوه سوء
استفاده برخی برای استفاده از خودروهای لوکس قاچاق
در کشور بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .رئیس
پلیسراهورناجا گفتهاست«:برخیافرادبرایاستفاده
از خودرو های قاچاق ،آن را با مدارک جعلی یا ثبت پالک
خودروی دیگر ،قابل استفاده می کنند اما این بار کج ،به
منزل نمی رسد ».البته چند روز پیش هم از خودروهای
لوکسی که شبانه از طریق قایق های کوچک از کشورهای
حاشیه خلیج فارس به کشور قاچاق می شوند ،نوشته
بودیم .کاربری نوشت« :باید پلیس با این متخلف هایی
کهفکرمیکنن چون پولدارنمی توننهر خالفی دلشون
می خواد انجام بدن ،به شدت برخورد کنه ».کاربر دیگری
نوشت« :خداکنه از این لوکس سوارها مالیات بگیرن تا
الاقل هزینه فخر فروشی توی کشور باال بره».





2.4 M views

رسیدسازجعلیرسید!
به تازگی اپلیکیشنی در فضای مجازی منتشر شده که با
استفاده از آن میتوان رسیدهای بانکی را جعل کرد و در
اختیار دیگران گذاشت .البته این جعل رسید به صورت
کاغذ چاپی نبوده و تقریبا شبیه رسیدهایی طراحی شده
است که اپلیکیشنهای مالی و بانکی در اختیار افراد
قرار میدهند .پس بهتر است هنگام جابه جایی پول
مراقب باشید سرتان کاله نرود .کاربران شبکه های
اجتماعی هم به این برنامه موبایلی واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :من به دلیل هزینه باالیی که بانک ها
برای سرویس پیامک می گیرن ،این سرویس رو فعال
نکردم حاال هم که نمی شه به این رسیدها اعتماد کرد،
چه باید بکنیم؟» کاربر دیگری نوشت« :این نرم افزار
باعث می شه مردم برن سراغ فعال سازی سرویس
پیامک بانکی که درآمد بانک ها رو باال می بره».

2.1 M views

رانتیبهاسمسهمیه!
گزارشی درباره سهمیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در این گزارش ضمن
سهمیه انتقالی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
به شهر محل سکونت ،از سهمیه تغییر رشته هم گفته
شده است .در این گزارش آمده است« :از سال  ۹۳تا
 ۷۱۹۴ ،۹۷نفر با این سهمیه انتقالی گرفتهاند یا تغییر
رشته دادهانــد .حتی برخی از آنها رشته دام پزشکی
قبول شد هاند و با این رانت به پزشکی تغییر رشته
دادهاند ».کاربران به این موضوع واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :پس اعضای هیئت علمی ،غیر از معافیت
از مالیات ،سهمیه های جذاب تر دیگه ای هم دارن!» کاربر
دیگری نوشت« :هرجایی رو نگاه می کنی هرکسی دستش
رسیده برای طبقه خودش رانت و انحصار ایجاد کرده».
کاربری هم نوشت« :فرزندان هیئت علمی دانشگاهها
جوانان این کشور چیست؟»
برتریشان نسبت به سایر
ِ

شاید شما هم آرزوی قدم گذاشتن روی کره ماه
را داشته باشید اما گرانی هزینه های سفر به
ماه باعث شده حتی فکر کردن به این ماجرا را
هم فراموش کنید و دیگر دست از تخیل تان
هنگامی که قدم روی ماه گذاشته اید بردارید اما
یک میلیاردر ژاپنی که قرار است سال  2023با
سفینه فضایی به ماه برود ،اعالم کرده می خواهد
هشت نفر از نقاط مختلف جهان را به همراه خود
ببرد و برای این کار از مردم عالقه مند خواسته
در سایتی که برای این منظور در نظر گرفته شده،
ثبت نام کنند .اگر شما هم دوست دارید همسفر
آقــای مائزاوا در سفر به ماه باشید ،ادامــه این
مطلب را از دست ندهید.
▪اصال ماجرا چیست؟

یوساکو مائزاوا ،سرمایهدار بزرگ مد آنالین ،در
سال  ۲۰۱۸اعــام کرد اولین مــردی است که
برای سفر به ماه در یک سفینه فضایی که توسط
شرکت اسپیساکس ساخته شده ،جا رزرو کرده
است .تا کنون افشا نشده این مرد برای این سفر
چه مبلغی پرداخته است اما پیش بینی شده که
این سفر در سال  ۲۰۲۳انجام شود .این میلیاردر
ژاپنی روز چهارشنبه  13اسفند در ویدئویی که
در توئیتر منتشر کرده گفته است« :من شما را
به این سفر دعوت می کنم .هشت نفر از شما ،از
سراسر جهان .من همه صندلیها را خریدهام ،در
نتیجه سفری شخصی خواهد بود ».البته تا پیش
از این مائزاوا به دنبال همراهی با هنرمندان در
این سفر بود اما با این ویدئو مشخص شد که نظر
او تغییر کرده است.
▪شرط همراهی در سفر به ماه
این کارآفرین ژاپنی گفته که متقاضیان برای این
سفر باید تنها واجد دو شرط باشند :آماده باشند
تا از نظر خالقیت و نوآوری «مرزها را عقب بزنند»
و مایل باشند که دیگر اعضا در این سفر را در
انجام چنین کاری کمک کنند .او گفت که روی
هم رفته حدود  ۱۰تا  ۱۲نفر در این سفر حضور
خواهند داشت و پس از این که یک دور کامل در
مدار (به دور) کره ماه زدند ،به زمین بازخواهند
گشت .موعد ثبت نام برای این سفر  ۱۴مارس
( ۲۴اسفند) تعیین شده است و اولین سری
غربالگری تا  ۲۱مــارس (اول فروردین) انجام
خواهد شد .بنا به گفته آقای مائزاوا ،هم اکنون
تاریخ مشخصی بــرای مصاحبه آنالین تعیین
نشده ولی مصاحبه نهایی و معاینات پزشکی
برای اواخر ماه مه (اوایل خرداد  )1400برنامه
ریزی شده است.

معمایبرخوردابارزانفرویش
ویدئوی پلمب مغازه ای که ادعا شده به دلیل ارزان فروشی رخ داده بازتاب زیادی داشت
دلیل این پلمب چه بوده و قانون درباره ارزان فروشی چه می گوید؟

رعیت نواز -در روزهای منتهی به سال جدید ،اگر سری به بازار زده باشید حتما
با اصطالح هایی مثل «حاجی ارزونی»« ،ارزون سرا»« ،ارزونکده» و  ...مواجه شده
اید که سر در بعضی مغازهها دیده میشود .به تازگی ویدئویی در فضای مجازی
از یکی از همین «ارزون سرا»ها منتشر شده که در آن می بینیم سوپرمارکتی در
یکیازمناطقشهریزدبهدلیلارزانفروشیوتجمعمردم،توسطادارهبهداشت
پلمب شده است؛ اما این اولین باری نیست که مغازه ای به دلیل ارزان فروشی
پلمب می شود .پیش از این هم در سال گذشته یک فروشگاه مواد غذایی در
تبریزبهدلیلارزانفروشیوایجادترافیکپلمبشدهبود.بههمیندلیلامروز
به موضوع ارزان فروشی پرداخته ایم و به سواالتی از این قبیل که آیا این مغازه
های به اصطالح ارزان فروش ،واقعا اجناس را ارزان می فروشند و قانون درباره
ارزانفروشهاچهمیگوید؟پاسخدادهایمکهدرادامهآنهارامیخوانید.البته
در گفت و گویی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی از دالیل پلمب سوپرمارکت در
یزد هم نوشته ایم .این نکته را هم بگوییم که آن چه این جا می خوانید فرضیه
هاییاستکهدربارهارزانفروشیهامطرحاستودرروزگاریکهتورمبهشدت
باالست ،برای این که در دام برخی از شیادان نیفتید شگردهایی را که احتمال
میدهیمبرخیبرایسرکیسهکردنشماازآناستفادهکنند،برشمردهایم.

دلیلپلمبسوپرمارکتدریزد
برای دانستن دلیل اصلی پلمب سوپرمارکت در یزد که در شبکه
های اجتماعی ادعا شده به دلیل ارزان فروشی و تجمع بوده ،به
سراغ رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد رفتیم .دکتر میر جلیلی
دلیل پلمب این مغازه را رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی
اعالم کرد و گفت« :در هفته های اخیر به دلیل رعایت نکردن
پروتکل های بهداشتی در این سوپرمارکت دو بار به آن ها تذکر
دادیم و متاسفانه بازهم شاهد تخلفات بهداشتی در آن بودیم
و به همین دلیل این مغازه پلمب شد و ربطی به ارزان فروشی
ندارد ».او در ادامه هم اظهار کرد :هرجای استان هم که شاهد
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی باشیم که احتمال شیوع
کرونا را افزایش می دهد ،با آن برخورد می کنیم  ،پلمب این
واحد نیز تنها به دلیل رعایت نکردن پروتکل ها بوده است.

استراتژیسودکم،فروشبیشتر
همینابتدابگوییمکههمیشههماینگونهنیستکهعدهایقصد
فریب شما را داشته باشند و مغازه هایی پیدا می شوند که صادقانه
اجناس را ارزان تر از دیگر مغازه ها به مشتریان شان عرضه می
کنند .این مغازه ها عمدتا مملو از جمعیت هستند و مردم اعتماد
بیشتری به آن ها دارند .یکی از مهم ترین دالیل این فروشندگان
برای ارزان فروشی ،این است که فروشنده با پایین آوردن سود،
مشتری های بیشتری جذب می کند و می تواند فروشش را باال
ببرد و با فروش بیشتر حتی از زمانی که سود باالتری برای خود در
نظر می گیرد ،درآمد بیشتری عایدش می شود.

بنجل فروشی!
البته همان طور که گفتیم همه ارزان فروشی ها هم ارزان فروش
نیستند و برخی از آن هاادای ارزان فروشی را در می آورند .یکی
از مهم ترین دالیلی که برای ارزان فروشی می توان در نظر گرفت،
فروشاجناسبیکیفیتاست.اجناسیکهبهآنهابنجلهممی
گویندوبههمیندلیلاستکهبرایفروشندهمیصرفدآنهارابا
قیمتارزانتربفروشدوسودخوبیهمنصیبششود.

اجناس در شرف اتمام تاریخ مصرف
یکی دیگر از دالیلی که برخی ارزان فروش ها را به آن متهم می
کنند این است که آن ها اجناس در شرف فساد را با قیمت های
بسیار ارزان تر از قیمت واقعی می خرند و به همین دلیل آن ها
را با قیمت ارزان تری نسبت به دیگران در اختیار مشتریان قرار
می دهند که می تواند سالمت مردم و خریداران آن ها را نشانه
بگیرد .به همین دلیل توصیه می کنیم حتما قبل از خرید هر
کاالیی ،تاریخ مصرف محصول را مشاهده کنید تا از سالمت
محصولی که می خرید مطمئن شوید.

ارزانفروختنتنهاچندکاالیاساسی
در برخی از ارزان فروشی ها دیده شده چند قلم کاالی اساسی را
نسبت به دیگر مغازه ها ارزان تر
میفروشندوسودکمتریرابرای
خود در نظر می گیرند تا اعتماد
مشتریان را جلب کنند و در کنار
آندیگراجناسرانهتنهاارزانتر
کهحتیباسودبیشتربهمشتریان
عرضهمیکنندوخریدارباخیال

این که همه اجناس این گونه فروشگاه ها ارزان تر است ،تمامی
خریدشان را از همین فروشگاه می کنند که در پایان می بینیم این
فروشگاه ها در مجموع کاالها را نسبت به دیگر خرده فروشی ها
گرانترمیفروشند.

پول شویی؟!
جدایازآنچهخواندید،برخیهمارزانفروشیهارامحلیبرای
ایجادپولشوییبرشمردهاند.بهطورمثالمحسنمفیدی،رئیس
اتحادیهخواربارولبنیاتمازندراندرآبانسال 97دراینخصوص
بهایسناگفته«:ارزانکدههاپولشوییمیکنندوفعالیتشانوجهه
قانونی ندارد!» او معتقد است که برخی برای وارد کردن پول های
کثیفی که منشأ کسب آن ها می تواند فروش کاالی قاچاق یا مواد
مخدرباشدبهسیستماقتصادی،دستبهارزانفروشیمیزنند.

ارزانفروشی وجاهت قانونی ندارد
رحیم مقیمیاصل ،رئیس اتحادیه فروشندگان پالستیک و
نایلون چندی پیش در گفت و گویی اعالم کرده بود ارزانفروشی
به همین راحتی ها نیست و قوانینی برای جلوگیری از فروش
اجناس زیر نرخ مصوب وجود دارد .او در گفت و گویی در سال
 97با شهروند در این خصوص گفته است« :باید در نظر داشت
کسانی که ارزانفروشی میکنند ،چرا ارزانفروشی میکنند و
علت آن را باید جستوجو کرد ،معموال کسانی که ارزانفروشی
میکنند یا کارشان ایرادهایی دارد یا دارند تخلف میکنند یا
درصدد پاسکردن چکهای خود هستند یا ایرادهای جدی
دیگری بر کارشان وارد است وگرنه کدام آدم عاقلی تومان را
به ریال میفروشد؟» به رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز
مازندران هم در گفت و گویی با ایسنا اظهار کرده بود هیچ واحد
صنفی حق ندارد در محل کسب خود تابلوی ارزانفروشی نصب
کند و درواقع اصال ارزانفروشی وجاهت قانونی ندارد.

ارزانفروشی جرم نیست
در قانون اصناف ،برای گران فروشی ،کم فروشی ،احتکار و...
تعریف خاصی آمده و ضمانت اجرای آن نیز مشخص است و کسی
کهمثال مرتکبگرانفروشیشودمتخلفمحسوب میشود.اما
دربحثارزانفروشیکمیقضیهفرقمیکندوقانونبهصراحت
تکلیف را مشخص نکرده اســت .در همین زمینه علی فاضلی،
رئیس سابق اتاق اصناف ایران می گوید« :ارزانفروشی در هیچ
کجایقانون،جرمتلقینشدهاستو کسانیکهازسودمقررخود
چشمپوشی میکنند و اجناس خود را با قیمت مناسبتری در
اختیار مردم قرار می دهند ،باید تشویق شوند ».محمد محمدی،
رئیس سابق سازمان تعزیرات تهران هم پیشتر در این باره گفته
است«:کسانیکهمیخواهندارزانفروشیکنند،بایدمجوزبگیرند
تااتحادیههایصنفیدقیقابررسیکنندعلتارزانفروشیآنها
فروشکاالهایخارجازاستانداردیابدونمجوزهایالزمنباشد».
البته برخی دولت ها هم هستند که برای رعایت قواعد رقابت،
ارزان فروشی به قیمت پایین تر از قیمت تمام شده را جرم می
دانند ،چون به جز بحث انحصارگرایی بازار ،ارزان فروشی
باعث کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان
وانحصارگری و کاهش ســود ،کاهش تولید ،کاهش سهم
بــازار ،کاهش بهره وری ،کاهش بازگشت سرمایه ،کاهش
اشتغال ،کاهش دستمزدها و کاهش سرمایه گذاری توسط
بقیه تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان یا فروشندگان می شود.

