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مخابرات

تخلف برند مشهور لوازم خانگی
کرهای در ایران

نمایندگ��ی داخلی برند مع��روف واردکننده
لوازم خانگی بهدلیل تخلف در واردات قطعات ،از
سوی گمرک ایران ۳هزار میلیارد تومان جریمه
شد .براساس قانون بودجه سال  96همانند سال
جاری 17 ،هزار میلیارد تومان بهعنوان درآمدهای
گمرکی در نظر گرفته ش��ده اس��ت .این درآمد
عمدت��اً از حقوق گمرکی که بر کاالهای وارداتی
وضع میشود بهدس��ت میآید .براساس نامهای
که گمرک ایران به نمایندگی داخلی این شرکت
تولیدکننده لوازم خانگی ارسال کرده ،مشخص
ش��ده این ش��رکت باید ح��دود 3000میلیارد
تومان جریمه در حق دولت پرداخت کند .طبق
نامه گمرک ،ماجرا از این قرار اس��ت که این برند
معروف با دور زدن قاعده دو -الف اقدام به واردات
قطعات از گمرکات کرده اس��ت و با بررسیهای
بهعمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه
حسابرسی پس از ترخیص مشخص میشود باید
برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود 3
هزار میلیارد تومان جریمه صادر شود .به گزارش
تس��نیم ،براس��اس قانون جدید ام��ور گمرکی
حسابرس��ی پس از ترخیص درباره پروندههایی
با حجم س��نگین ،باید در گمرک ایران عملیاتی
ش��ود .ماده  143یک��ی از بندهای مصرح قانون
امور گمرکی اس��ت که با تش��کیل کمیتههای
حسابرس��ی پس از ترخی��ص و بهرهگی��ری از
س��امانههای اطالعاتی ،پروندههای کالن از این
دست رو میشود.

نان صنعتی بینام و نشان نخرید

دالر به  4030تومان رسید

گروه اقتصادی :قیم��ت  4000تومانی دالر بعد از
چند روز پنهانکاری ،روز گذشته در تابلوی صرافیها
هم ثبت شد تا رسما بازار آزاد وارد فاز قیمتی جدید
شود .به گزارش «وطنامروز» ،روز گذشته بازار آزاد
ارز التهاب ش��دیدی داشت و بسیاری از صرافان به
علت نوسان شدید قیمتی ارز نمیفروختند و همین
مساله التهاب را بیشتر میکرد .برخی صرافان نیز
ن��رخ ارز را از تابلوهای خود حذف کردند و عبارت
دالر نداری��م را نصب کردن��د .صرافانی که اقدام به
ف��روش ارز میکردند دالر را تا  4030تومان نیز به
فروش رس��اندند و ارز در ساعات مختلف نرخهای
مختلف داش��ت .صرافان بس��یار کالف��ه بودند و
نمیدانستند باید چه کنند .حتی صرافی بانک ملی
روز گذشته تابلوی خود را خاموش کرد و در چنین
اوضاعی به صورت محسوس��ی از تعداد خریداران
کاسته شده و بازار آزاد بیرمق شده بود.

افزایش قیمت لبنیات
در میان غفلت مسؤوالن

■■حمایت دولت از دالر  4000تومانی؟

یکی از خبرگزاریها روز گذشته گزارش داد که
دولت از دالر  4000تومانی حمایت میکند .گزارش
میدان��ی از بازار ارز در میدان فردوس��ی حکایت از
نوس��ان  100تومانی قیمت در صرافیها و دالالن
حاشیه میدان داشت به گونهای که صرافیها نرخ
دالر را  4005ت��ا  4010توم��ان اعالم میکردند و
دالالن حاشیه خیابان  4000تومان قیمت میدادند.
فعاالن بازار ارز عوامل مختلفی را برای افزایش
ن��رخ ارز عنوان میکنند اما معتقدند بانک مرکزی
از نرخ  4000تومانی دالر حمایت میکند و اساسا
دیروز دالر در بازار  4000تومان قیمت خورده بود.
به گفته فعاالن بازار ارز ،نزدیک ش��دن به سال
جدی��د میالدی ک��ه معموال با افزایش س��فرهای
خارجی و رشد تقاضا برای خرید ارز همراه است از
عوامل تاثیرگذار بر نرخ دالر اس��ت .نرخ دالر دیروز
در حال��ی خط مقاومت  4000تومان را شکس��ت
که بسیاری معتقد بودند بهخاطر جو روانی چنین
افزایش��ی در بازار ،بانک مرکزی تالش خواهد کرد
این رخداد را تا پایان سال به تعویق بیندازد .دولت
روحانی در  3سال گذشته تالش کرد نرخ دالر را در
محدوده  3500تومان کنترل کرده و ثبات بازارها
را حفظ کند اما نوس��انات هفتههای اخیر بار دیگر
مبادالت اقتص��ادی را در نگرانی ناپایداری نرخ ارز
فرو ب��رده و مبادالت را دچار تاخیر کرده اس��ت.
از س��وی دیگ��ر اثر ش��وک ن��رخ ارز ،قیمتها را
تحتالشعاع قرار داده و تالشهای بانک مرکزی را
برای تکنرخی کردن تورم با مخاطره روبهرو کرده
اس��ت .این گزارش حاکی است دیروز بهای دیگر
ارزهای مهم نی��ر در بازار افزایش یافت .به گونهای
ک��ه یورو با  22تومان افزای��ش  4260تومان ،پوند
با 15تومان افزای��ش  4940تومان و درهم 1115
تومان بود .این گزارش حاکی است همچنین سکه
یک گرمی  198هزار تومان ،ربع س��که  322هزار
تومان ،نیمسکه  602هزار تومان و سکه بهار آزادی
یک میلیون و  144هزار تومان به فروش رسید.
در حالی وزیر راهوشهرسازی مرداد
بانک
امسال وعده ورود نخستین سری
هواپیماهای ایرباس را تا آخر پاییز  ۹۵داده بود که
هنوز مشخص نیست این هواپیماها چه زمانی وارد
کشور میشود .به گزارش تسنیم ،حدود یک سال
از تاری��خ اعالم توافق با ایرب��اس برای خرید 114
فروند هواپیما توسط وزیر راهوشهرسازی میگذرد.
دیماه س��ال گذش��ته بود که عباس آخوندی از
توافق با ش��رکت ایرباس فرانسه برای خرید 114
هواپیما برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
خب��ر داده و گفته بود :در چند ماه اخیر مذاکرات
بسیاری را با شرکتهای دست اول تأمینکننده
هواپیما داشتهایم .در  2بخش بحث کردهایم یکی
اینکه ساختار هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس
با بیان اینکه مصرف جوششیرین در نان ممنوع
اس��ت و اگر چنین موردی مشاهد شود باید با
تدابیر قانونی با آن برخورد شود ،گفت :شهروندان
نان صنعتی را بدون برند و شناسنامه خریداری
نکنند .رسول خضری در گفتوگو با خانه ملت،
درباره وضعیت تولید نان در کشور گفت :سالم
بودن نان یکی از ضروریات اصلی سالمت تغذیه
به ش��مار میآید ،زیرا نان در س��فره تمام مردم
جامعه دارای جایگاه ویژه اس��ت بنابراین حفظ
سالمت بهداشتی نان باید در اولویت قرار بگیرد.

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

واردات

اخبار

گزارش «وطن امروز» از وضعیت آشفته بازار آزاد ارز

ابهام بزرگ اطالعیه پرحاشیه
خصوصیسازی درباره مخابرات

یک��ی از معماه��ای اطالعیه پر حاش��یه
خصوصیس��ازی متن قرارداد واگ��ذاری این
س��ازمان با خری��دار مخابرات اس��ت ،چرا که
هنوز مشخص نیست در این قرارداد در صورت
پرداخت نکردن چند قسط توسط خریدار این
واگذاری باطل است .به گزارش تسنیم ،یکی از
بزرگترین واگذاریهای دولتی و نیز معامالت
تاریخ ب��ورس با بازگش��ایی نم��اد معامالتی
مخابرات با قیمت پایه هر س��هم  337تومان
و  9ری��ال در روز  5مه��ر  1388آغاز ش��د تا
اینکه در نهایت هر س��هم این ش��رکت با 30
ریال افزایش به قیمت  340تومان و  9ریال از
سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.
در این معامله  22میلی��ارد و  936میلیون و
 827هزار و  827س��هم شرکت مخابرات به
ارزش تقریبی  7800میلیارد تومان توس��ط
کنسوس��یوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری
بهمن به صورت  20درصد نقد و بقیه اقساط
 8س��اله در قالب  16قس��ط ب��ا فاصله زمانی
 6ماهه معامله و قرار ش��د خری��دار در مدت
 30روز کاری بال��غ بر یکهزار و  560میلیارد
تومان بابت بخش نقدی و  20درصدی معامله
پرداخت و هر  6ماه یکبار  484میلیارد تومان
بابت اقساط به حساب دولت واریز کند .بعد از
انجام این معامله ،اقس��اط سر موقع پرداخت
میش��د و همه چیز روی روال ب��ود تا اینکه
سازمان خصوصیسازی س��ال گذشته اعالم
ک��رد به دلیل عدم وص��ول مطالبات و معوقه
ش��دن بدهیها قصد دارد به وکالت از س��وی
ش��رکت توس��عه اعتماد مبین بل��وک 4/78
درصدی و  2میلی��ارد و  190میلیون و 762
هزار و  354س��همی ش��رکت مخابرات ایران
را روز  25خرداد س��ال  94در ب��ورس اوراق
بهادار عرضه کند که در آن روزها س��خنگوی
ش��رکت مخابرات ایران اعالم کرد با پرداخت
قسط اردیبهشتماه فروش سهام این شرکت
از سوی توسعه اعتماد مبین با  25روز تاخیر،
فروش بلوک  4/78درصدی مخابرات از سوی
سازمان خصوصیسازی لغو شده است ،به هر
صورت این حاشیه نیز با پرداخت اقساط معوق
ختم به خیر ش��د اما دوباره  23آذر امس��ال
س��ازمان خصوصیسازی با انتشار اطالعیهای
فوری و مه��م اعالم ک��رد در چارچوب مفاد
قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت
مخابرات ایران و نظ��ر به عدم ایفای تعهدات
قراردادی یادشده از جانب خریدار این سهام و
نقض مکرر این تعهدات ،از حق فسخ مندرج در
قرارداد یاد شده استفاده کرده است .مدیرعامل
سابق شرکت مخابرات در گفتوگو با رسانهها
گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک
قسط امکانپذیر نیست و هدف خصوصیسازی
فشار سیاسی است .عالوه بر این در پی انتشار
نامه مدیرعامل ش��رکت توسعه اعتماد مبین،
سازمان خصوصیس��ازی اطالعی ه دیگری را
صادر کرد .حال موضوع این است که چه فسخ
قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات
ایران توسط سازمان خصوصیسازی قطعیت
پیدا کند یا اینکه نه؛ یکی از معماهای اطالعیه
پ��ر حاش��یه خصوصیس��ازی متن ق��رارداد
واگذاری این سازمان با خریدار مخابرات است،
چرا که هنوز مش��خص نیست در این قرارداد
آمده است که در صورت پرداخت نکردن چند
قسط توسط خریدار این واگذاری باطل است.

وطن امروز

بهشمار میرود از نبود دالر برای خرید و فروش در
بازار میگوید و تأکید دارد :بانک مرکزی عرضه خود
را قطرهچکانی کرده و همین عامل گرانی دالر است.

■■ عام�ل سیاس�ی و منطق�های در گرانی دالر
دخیلنیست

■■صراف�ان :دالر نیس�ت؛ بان�ک مرک�زی ارز
نمیدهد

طبق اذع��ان صرافیها ،یک��ی از دالیل اصلی
افزای��ش قیمت دالر ط��ی روزهای اخی��ر و بویژه
دی��روز عرضه مح��دود ارز از س��وی بانک مرکزی
و افزایش تقاضاس��ت .دالر البته مدتی اس��ت که
سودای افزایش قیمت در س��ر دارد و کارشناسان
اقتصادی جبران کس��ری بودجه دولت را از دالیل
اصلی افزایش قیمت این ارز از س��وی دولت اعالم
کرده بودند ولی دولتمردان هرگونه افزایش قیمت
عمدی دالر را کتمان و این نوس��انات را برای بازار
ارز طبیع��ی و البته مقطعی اعالم کردند .بنابر نظر
اکثر کارشناسان ،افزایش اخیر نرخ ارز میتواند یکی
از معدود دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم
را که همان کاهش نرخ تورم هس��ت تهدید کند و
موجبات صعودی ش��دن مجدد نرخ تورم را فراهم
آورد .برخی اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی نزدیک
به دولت هم معتقدند سیاست تکنرخی شدن ارز
هم میتواند موجب افزایش نرخ تورم شود ،بر همین
اس��اس ،دستور توقف برنامه دولت برای تکنرخی

شدن ارز تا اواسط سال  96صادر شده است .دالیل
متعددی از س��وی فعاالن اقتصادی و کارشناسان
برای گران شدن دالر تا  4000تومان مطرح شد ،از
جمله اینکه شاید طرح دولت برای تکنرخی شدن
ارز پش��تپرده این گرانی باشد .این در حالی است
ک��ه رئیسکل بانک مرکزی هم��ه دالیلی را که از
دس��ت داش��تن دولت در این کار خبر میداد ،رد
کرد .صرافان و فعاالن بازار ارز اما برخالف دولتیها
معتقدند دستهای پشتپرده باز هم در تالش برای
گرانی دالر هستند و این بار هم با دستکاری عرضه
و تقاضا سعی در برهم زدن توازن بازار دارند .یکی از
صرافها که سالها در بازار ارز مشغول فعالیت است
در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم میگوید :بانک
مرکزی حدود یک هفته است که عرضه خود را در
بازار بش��دت محدود کرده و همین موجب ش��ده
تا ارز نقدی در بازار نباش��د .وی با بیان اینکه دالر
نقدی در بازار خیلی کم اس��ت ،گفت :این درحالی
اس��ت که تقاضای مردم برای دالر باالست ولی به
دلیل نبود ارز ،متقاضیان نمیتوانند نیاز ارزی خود
را تأمین کنند .صراف دیگری هم که از فعاالن بازار

خلف وعده پاییزی وزیر راه

زمستان آمد ،ایرباسها نیامدند!
را بازس��ازی کنیم که در این
زمینه در گام نخس��ت برای
 114فروند هواپیما با ایرباس
فرانس��ه توافق کردهایم .وی
نیم ه بهمن پارس��ال در یک
برنامه زن��ده تلویزیونی وعده
 20روزه را ب��رای امض��ای
ق��رارداد نهای��ی خرید  118فروند ایرب��اس داد و
افزود :پیشقرارداد خرید  118هواپیمای ایرباس
ب��ه ارزش  10/5میلی��ارد دالر امضا ش��د که این

اقدام گام��ی بزرگ در جهت
تحول ناوگان هوایی کش��ور
اس��ت .ای��ن در حال��ی بود
ک��ه مدیرعامل هم��ا بعد از
اظهارات آخون��دی از تامین
فاینانس هواپیماهای ایرباس
توس��ط بانکه��ای اروپایی
خبر داد و گفت :ایرباس و بانکهای اروپایی برای
تامین فاینانس این خرید تعهد دادهاند .آخوندی
همچنین نیمه مردادماه وعدهای مشروط را برای

یک��ی دیگر از فعاالن بازار ارز در پاس��خ به این
پرس��ش که آیا افزایش قیمت دالر دالیل سیاسی
دارد و میتواند بهخاطر نوسانات منطقه باشد ،گفت:
هی��چ علتی در منطقه نمیتواند گرانی دالر را رقم
زده باش��د ،این گرانی بهخاطر نبود عرضه از سوی
دولت اس��ت .وی متقاضیان اصل��ی خرید دالر در
روزهای جاری را مردم عادی اعالم کرد و گفت :هر
س��ال با نزدیک شدن به سال نو میالدی و ماههای
پایانی سال شاهد افزایش قیمت در بازار ارز هستیم
ولی امسال قیمت رکورد قابل تأملی را ثبت کرد.
■■ صرافها :خودشان دالر را گران کردند

یکی از واس��طههای ارز که در خیابان فردوسی
حضور دارد با تأکید بر اینکه حوادث اخیر در منطقه
هیچ ارتباطی با گرانی دالر ندارد ،میگوید :خودشان
(دولت و بانک مرک��زی) دالر را گران کردهاند .وی
با تأکید بر اینکه افزای��ش قیمت دالر مانند زمان
احمدینژاد نیس��ت که یکباره  100-200تومان
گران ش��ود ،گف��ت :از بعد از اربعی��ن دالر هر روز
 20-30تومان گران میشود و این افزایش پلهای
تایی��د میکند که دولت خودش قیمت را باال برده
اس��ت .صراف دیگری هم ضمن تأکی��د بر اینکه
در افزای��ش قیمت دالر ص��راف و دالل و مغازهدار
و ب��ازاری نقش��ی ندارند ،گفت :اگ��ر دالر باال برود
بهضرر مردم است چراکه قیمت تمام کاال و خدمات
افزایش مییابد.
ورود هواپیماهای ایرباس داد :اواخر پاییز امسال در
صورتی که مجوزهای الزم از س��وی اوفک صادر
شود ،نخستین سری از هواپیماهای ایرباس وارد
کشور میشود .بنا به این گزارش ،اواخر شهریورماه
سال جاری س��خنگوی ایرباس از صدور  2مجوز
توس��ط دولت آمریکا برای ف��روش مجموعاً 17
فرون��د هواپیمای ایرباس به ایران خب��ر داد .این
در حالی است که با وجود صدور مجوز مورد نظر
وزیر راهوشهرس��ازی ،وعده آخون��دی برای ورود
هواپیما در اواخر پاییز نیز به سرنوشت وعدههای
بیس��رانجام قبلی وی دچار ش��د .آنچه مس��لم
است اینکه وعده وزیر راهوشهرسازی یکبار دیگر
بیس��رانجام ماند ،موضوعی که تسنیم مردادماه
امسال آن را پیشبینی کرده بود.

رئیس انجمن صنف��ی گاوداران گفت :طی
چند روز اخیر ،با وجود افزایش بیس��روصدای
قیم��ت برخی محص��والت لبنی ن��رخ خرید
ش��یر خام  50تومان کاهش یافته است .احمد
مقدس��ی ،رئیس انجمن صنف��ی گاوداران در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با انتقاد از
کاهش نرخ خرید ش��یر خام از دامداران اظهار
داش��ت :با وجود افزایش بیسروصدای قیمت
برخی محصوالت لبنی ط��ی روزهای اخیر نه
تنها مصوبه  1440تومانی اجرا نش��ده ،بلکه با
 50توم��ان کاهش نرخ خری��د از دامداران به
 1200تومان رسیده است.

افزایش قیمت گوشت گوسفندی
در بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش
هزار تومانی گوشت گوسفندی نسبت به هفته
گذشته خبر داد .علیاصغر ملکی در گفتوگو
با تسنیم در واکنش به افزایش قیمت گوشت
در بازار اظهار داش��ت :با توج��ه به کاهش دام
در بازار قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته
هزار تومان افزایش یافته است ،بنابراین گوشت
توس��ط مغ��ازهداران  34ت��ا  35ه��زار تومان
خری��داری و بین  38تا  39هزار تومان ش��قه
ب��دون دنبه عرضه میش��ود .وی ادامه داد :با
توجه به نزدیکی به ماههای پایانی س��ال ،دام
پیشبینیشده برای امسال در حال اتمام است
و ذبحهای بیرویه در اعیاد گذشته نیز یکی از
دالیل کاهش دام در این روزهاس��ت .بر همین
اس��اس ،اگر دولت فکری برای جبران کمبود
بازار نکند ،احتمال تداوم افزایش قیمت گوشت
مانند یک ماه گذشته وجود دارد.

طالی جهانی گران شد

در حالی که ارزش دالر آمریکا کاهش یافته و
از باالترین رقم  ۱۴سال اخیر که در جلسه قبلی
به ثبت رسیده بود فاصله گرفته است ،قیمت طال
دیروز چهارشنبه افزایش یافت .به گزارش تسنیم،
قیمت هر اونس طال دیروز با  0/4درصد افزایش
به  1135دالر و  83سنت رسید .قیمت فلز زرد
در جلس��ه قبلی  0/6درصد کاه��ش یافته بود.
جفری هالی ،تحلیلگر موسسه اوآندا در سنگاپور
گفت« :ما ش��اهد نوسان زیادی در بازار هستیم
که ناشی از جهت حرکت ارزش دالر است ...اگر
قیم��ت طال از رقم  1100دالر که یک رقم مهم
ب��ه لحاظ روانی اس��ت پایینتر بیاید ،طبیعتا تا
کریسمس شاهد خروج مقادیر بیشتری سرمایه
از بازار طال خواهیم بود و این ممکن است موجب
کاهش بیش��تر قیمتها شود» .شاخص دالر در
برابر س��بد ارزهای معتبر جهانی دی��روز با 0/2
درصد کاهش به  103/140رسید .شاخص دالر
روز سهشنبه به رقم  103/65رسید که باالترین
رقم از دسامبر  2002تاکنون بود.

قیمت برخی خوروهای داخلی
در بازار(تومان)
مدل خودرو

سیبزمینی روی دست کشاورزان اردبیلی ماند
کشاورزی نماین��ده م��ردم اردبی��ل در
مجلس با بیان اینکه تکرار عدم
فروش سیبزمینی در سالهای متمادی توجیه
منطق��ی ندارد،گف��ت :اگر قرار اس��ت محصوالت
کش��اورز س��یبزمینیکار خریداری نشود باید با
مدیریت ترویجی کشتهای
جایگزی��ن را در نظر گرفت.
محم��د فیض��ی درگفتوگو
با خان��ه ملت درب��اره بدون
مشتری ماندن سیبزمینی
کش��اورزان اردبیل��ی گفت:
س��یبزمینیکاران مجبورند محصول را با نصف
بهای تمامشده بهفروش برسانند و بدیهی است با
این اوصاف زمانی که نرخ تعیینشده برای فروش
جوابگوی هزینه تولید نباش��د ،کشاورز نیز در این
راستا متضرر خواهد شد .نماینده مردم اردبیل ،نیر،
نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه تاخیر در پرداخت یارانههای صادراتی انگیزه
صادرکنندههای س��یبزمینی را کاهش میدهد،
تصریح کرد :کش��ت س��یبزمینی باید با آمایش
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تولید برمبنای فروش همراه باش��د .وی ادامه داد:
یارانه صادراتی در زمان مقرر ،مشوقهای صادراتی،
برندس��ازی و شناس��ایی بازارهای هدف صادراتی
سیبزمینی جزو وظایف کشاورز نیست بلکه باید
وزارت کشاورزی با برنامهریزی تولیدی و کاربردی
کش��اورز را در ای��ن مس��یر
ی��اری دهد ،زیرا کش��اورزان
بنیه اقتص��ادی الزم را برای
محقق ک��ردن ای��ن عوامل
ندارند .نماینده مردم اردبیل
در مجل��س ب��ا بی��ان اینکه
محصول باکیفیتی همچون سیبزمینی متولی در
کشور ندارد ،گفت :تکرار عدم فروش سیبزمینی
درسالهای متمادی توجیه منطقی ندارد و اگر قرار
است محصوالت کشاورز سیبزمینیکار خریداری
نشود باید با مدیریت ترویجی کشتهای جایگزین
را در این راس��تا در نظر گرفت .عضو هیاترئیسه
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس یادآور
شد :جوایز صادراتی سیبزمینی در سالهای 89
تا  90متاسفانه هنوز پرداخت نشده است.

مشکل عجیب امنیتی «دیجیکاال» در جشنواره یلدا
دیجیکاال امس��ال رخ��داد 3
حاشیه
روزهای را ب��رای برگزاری حراج
ب��زرگ خود از بامداد  29آذر تا پایان اول دی ماه
آغاز و اعالم کرد امسال تالش کرده تخفیفهای
چش��مگیرتری را برای خریداران اینترنتی فراهم
کند و انتظ��ار دارد حدود ۵
میلیون نفر از این جش��نواره
فروش بازدید کنند و حدود
 ٥٠٠هزار کاال با قیمتهای
مناس��ب به فروش برسد اما
با شروع این حراجی بزرگ،
یکی از کاربران صبحانه با ارسال تصویری ،خبر از
بروز مشکلی بزرگ در سامانه کاربران دیجیکاال
پس از ش��روع این جشنواره یلدا داد و اعالم کرد
پ��س از وارد کردن ن��ام کاربری و رمز عبور خود،
به جای ورود به صفحه شخصی خود ،وارد صفحه
ف��ردی دیگر ش��ده و میتواند تم��ام اطالعات و
خریدهای وی را مشاهده کرده و تغییر دهد.
ب��ه گفت��ه وی ،این موض��وع را از طریق درج
کامنت در صفحه رسمی دیجیکاال در اینستاگرام،

به اطالع آنها رسانده اس��ت .بررسی این موضوع
توسط صبحانه از طریق همین صفحه اینستاگرام
آغاز و مش��خص شد عالوه بر این کاربر صبحانه،
تعداد دیگ��ری از کاربران دیجیکاال نیز با چنین
مشکلی مواجه شدهاند .البته دیجیکاال در اطالعیه
اینس��تاگرامی خ��ود اعالم
داش��ته «به دلیل اس��تقبال
بیس��ابقه ش��ما عزی��زان،
وبسایت و اپلیکیشن دچار
افت سرعت شده و همکاران
در تالش��ند این مشکالت را
برطرف کنند ».اما کاربران این فروش��گاه بزرگ
اینترنتی ،در کامنتهای خود با تمسخر مشکل
به وجود آمده ،از تغییر کاالهای خریداری ش��ده
توس��ط دیگران (به خاطر ورود به صفحه کاربری
ش��خصی دیگر) یا اعالم خریدهای خاص آنها به
افراد فعال در اینستاگرام دیجیکاال خبر دادهاند.
البته برخی دیگر نیز با لحنی اعتراضآمیز ،از وجود
چنین مشکل بزرگ امنیتی در این فروشگاه گالیه
کرده و خواستار رفع سریع این باگ شدهاند.

قیمت بازار قیمتنمایندگی

وانت سایپا SE 151

18,900,000

18,696,000

پراید131SE

21,000,000

20,696,000

ساینا SX

27,200,000

26,850,000

پژو 405 SLX

33,300,000

30,873,000

وانت کارا  - 2000دو کابین 37,090,000
پژو  206صندوقدار V8

37,090,00

38,700,000

37,388,000

سمندسورن  ELXتوربو 39,500,000

37,948,000

پژو پارس LX

40,600,000

39,087,000

برلیانس  H230دستی

39,000,000

38,950,000

رنو ساندرو  -دندهای

47,500,000

43,050,000

تندر( 90)E2اتوماتیک

48,000,000

47,345,000

لیفان  X60دستی

52,500,000

48,900,000

برلیانس  H330اتوماتیک 57,000,000

54,220,000

61,218,000

61,218,000

پیکاپ ریچ دوکابین  2دف 68,700,000

68,658,000

 550 MVMاتوماتیک

آریزو Excellent - 5

74,551,000

74,551,000

رنو کپچر

117,000,000

105,149,000

