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نمایشگاه بهاره
ایسنا

عرضه شده به قول معروف از مد افتادهاند.
ســومین دلیل کــه میتوان به آن اشــاره کرد،
شــلوغی آن اســت .از آنجــا کــه خوراکیهــا و
پوشاک در یک محل است ،ازدحام جمعیت
مانع از خرید میشود.
چهارمین دلیل اینکه تنوع در کاالهای عرضه
شــده نیســت و اکثر کســانی کــه غرفــه اجاره
میکننــد به فکر ســود مقطعی خود هســتند
و هیــچ تعهــدی را نســبت بــه مشــتری خود
ندارند.
پنجمیــن علت که امیــدوار هســتیم در دوره
جدیــد نمایشــگاههای بهــاره حــذف شــود،
کیفیــت پاییــن خوراکیهــا اســت .در ایــن
نمایشــگاهها آجیلهایی عرضه میشــود که
در اکثــر مواقع قیمت آن بــا قیمتهای بازار
هماهنگ است ،این در حالی است که مردم
هنگام خرید از نمایشگاه بهاره توقع تخفیف
دارند.
در این میان نمایشــگاه بهــاره مزیتهایی
هــم دارد .از جملــه آن یکجــا بــودن تمام
کاالهــا اســت .افــرادی کــه دنبــال کاالهای
بــه روز نیســتند و بــرای آنهــا خریــد تنهــا
رفع مســئولیتها اســت ،نمایشــگاه بهاره
میتواند بهترین انتخاب باشد چرا که افراد
در مدت  3ساعت میتوانند تمام خریدها
را انجام دهند و مایحتاج نوروز  99را تأمین
کنند.
ازدیگر مزیتهای نمایشگاه بهاره ،در برخی
از نقــاط تخفیفهای بســیار خوب اســت ،در
این نمایشــگاهها خرید بــرای مردم منفعت
دارد .این موضوع نمایشگاه به نمایشگاه فرق
دارد .در برخــی از نمایشــگاهها غرفــه دارانی

حضــور دارنــد ،کــه در زمــره تولیدکننــدگان
هســتند ،ایــن افــراد بــا قیمتهــای بهتــری
اجنــاس خــود را در نمایشــگاه بهــاره عرضه
میکنند .از دیگر مزیتهای نمایشگاه بهاره،
تــازه بــودن مــواد خوراکــی اســت .از آنجا که
مشــتریان زیادی به این نمایشگاهها میروند
غرفه داران با سرعت نسبت به تأمین کاالی
خــود اقــدام میکنند .بــا این تفاســیر به نظر
میرســد برپایی نمایشــگاههای بهاره بهتر از
نبودنش اســت .چرا که این نمایشگاه ضمن
پیام ســال جدیــد میتواند خریدهــای مردم
را آســانتر کند .از اینرو مردم امیدوارند این
نمایشگاهها برگزار شــود .در این میان حذف
نــکات ضعف و دقت بیشــتر در اجــاره دادن
غرفهها ضروری است.
ëëنمایشگاهامسالبدونتکلیف
قاســم نــوده فراهانی،رئیــس اتــاق اصنــاف
تهران روز گذشــته بــا بیان اینکــه برنامههای
نظارتی و کنترلی اصنــاف تا پایان تعطیالت
ادامــه خواهــد یافــت ،گفــت :تــا بــه امــروز
تصمیمی برای برگزاری نمایشگاههای بهاره
اتخــاذ نشــده و در صــورت نیــاز و صالحدیــد
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــن
نمایشــگاه برگــزار خواهد شــد .ایــن در حالی
اســت که سخنگوی ســتاد تنظیم بازار پیشتر
اظهار کرده بود :مرکز امور اصناف و بازرگانان
ضوابط اجرای نمایشگاههای بهاره و فروش
فــوق العــاده را پیــرو دســتورالعمل برگزاری
نمایشــگاههای بهاره به سرعت تهیه و ابالغ
خواهد کرد تا اتاقهای اصناف سراســر کشور
بتواننــد در یــک دســتورالعمل مشــخص،
نمایشگاهها را برگزار کنند.

هر سؤال یا ابهام در خصوص
فعالسازی یا استفاده از
رمزهای پویای کارتهای
بانکی را با شماره تلفنهای

تراکنشهای تا  100هزار
تومان در شبانهروز از
الزام استفاده از رمز دوم
پویا معاف هستند

هفته دوم بهمن ارائه
خدمات پرداخت
غيرحضوری با رمز دوم
ایستا متوقف میشود

بانک خود در میان بگذارید

دریافت رمز دوم پویا از
طریق پیامک امکانپذیر
است

کسانی که تاییدیه شماره تلفن همراه
خو د را به بانک اعالم کردهاند با
فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا

شماره  ٩١٠٠٩٩٦٠به صورت
شبانهروزی آماده پاسخگویی
به سؤاالت در خصوص نحوه

خدمترسانی بانکها و
مؤسسات اعتباری است

در درگاههای پرداخت ،رمز خود را
از طریق پیامک دریافت میکنند

تب نفت فروکش کرد

بازار نفت

بــا شــروع مــاه بهمــن ،خریدهــا بــرای ســال
 99آغــاز میشــود و خیلیهــا کــه بــه فکــر
نونــوار شــدن در ســال جدیــد هســتند ،بــه
فروشــگاهها میرونــد ،بخصــوص آنهایی که
صاحب فرزند هســتند .در ایــن روزها به قول
فروشندگان مدلهای جدید (نیوکالکشنها)
از راه میرســد .آنهایــی که برند باز هســتند و
جیبشــان بزرگتر از قیمتهایی اســت که
فروشــندگان اعالم میکنند ،مشــکلی ندارند
و هر ساله طبق روال گذشته خرید میکنند.
امــا گروهــی از جامعــه هســتند کــه خریــد با
قیمت مناســب را دنبــال میکنند .از ســویی
ترجیــح میدهنــد در یــک محــل تمــام
خریدهــای خــود را انجــام دهنــد تــا در زمان
صرفهجویی شود .سالهای گذشته نمایشگاه
بهــاره یکــی از محلهــای خریــد خانوادههــا
بــود .از حــدود دو ســال پیش دولــت بر پایان
نمایشــگاه بهــاره حکــم داد و اعــام شــد که
بــه جهت تنــوع کاالیــی و تعدد فروشــگاهها
دیگــری نیــازی بــه برپایــی نمایشــگاه بهاره
نیست .اما در این سالها خأل نمایشگاه بهاره
احســاس شد و برخی از خانوادهها بر این امر
اعتراض داشتند که نمایشگاه بهاره موقعیت
خوبی برای خرید بود و نباید حذف میشد.
همین گالیهها باعث شد که نمایشگاه بهاره
احیا شــود .آخریــن اخبار گویای آن اســت که
در ســال  ،98نمایشــگاه بهاره برمیگردد و از
سویی دولت هم عنوان کرده است اگر استانی
موافق نمایشگاه بهاره نیست باید دلیل آن را
عنوان کند ،البته دلیلی که قانعکننده باشــد.
در حالــی که دولت موافق برپایی نمایشــگاه
بهاره اســت رئیس اتاق اصنــاف تهران گفته
هنوز تصمیمی برای برگزاری نمایشگاه بهاره
نگرفتهایم.
حــال که قرار شــده نمایشــگاه بهــاره برگردد
میخواهیــم بــه نقــاط قــوت و ضعــف آن
بپردازیــم و اینکه آیا خرید از نمایشــگاههای
بهاره برای خانوادهها صرفه اقتصادی دارد؟
اولین ضعف نمایشــگاه بهاره ،کیفیت پایین
اجناس و کاالها اســت .کاالهایــی که از درجه
کیفی باالیی برخوردار نیستند.
دومیــن دلیــل کــه مانــع خریــد برخــی از
شــهروندان میشــود این اســت کــه کاالهای

دادهنما

گروه اقتصادی

براساس اعالم بانک مرکزی از هفته دوم بهمن ،ارائه خدمات پرداخت غیرحضوری با رمز دوم ایستا
طی چند روز در بانکهای مختلف متوقف میشود.

قیمت نفت در معامالت روز سهشــنبه
بیش از یک دالر کاهش یافت .علت آن
هم کاســته شدن نگرانی سرمایهگذاران
نســبت به وضعیــت صــادرات نفت از
میادین بزرگ لیبی بود.
در زمــان تنظیــم این گــزارش بهای
معامــات آتی نفت خام برنــت با 1.11
دالر معــادل  1.70درصــد کاهش به 64
دالر و  9ســنت در هر بشــکه رسید .نفت
خام برنت روز دوشــنبه به باالترین حد
در بیــش از یــک هفتــه گذشــته صعود
کرده بود.
بهــای معامالت آتی وســت تگزاس
اینترمدیــت نیــز بــا  73ســنت معــادل
 1.25درصــد کاهــش بــه  57دالر و 81
سنت در هر بشکه رسید.
رویتــرز در ایــن بــاره نوشــت« :تونی
نونــان ،مدیــر ریســک نفت در شــرکت

میتسوبیشی ژاپن میگوید ،بازار در بازه
معامــات  ۶۵دالر مانــده اســت و اگــر
پایین این محدوده سقوط کند ،اعضای
اوپک برای متوازن کردن بودجه خود با
مشکل روبهرو خواهند شد و اگر به باالی
ایــن محدوده صعــود کنــد ،تولید نفت
شیل امریکا بهبود پیدا خواهد کرد».
یــک ســخنگوی شــرکت ملــی نفت
لیبی اظهار کرد :اگر صادرات نفت لیبی
همچنــان متوقف بمانــد ،مخازن نفت
این کشــور در عرض چند روز پر خواهند
شد و روند تولید به  ۷۲هزار بشکه در روز
کاهش پیدا خواهد کرد .لیبی این اواخر
 ۱.۲میلیــون بشــکه در روز نفــت تولیــد
کرده است.
ناآرامی در عراق که یک تولیدکننده
بزرگ دیگر نفت اســت هم از قیمتها
پشتیبانی کرد اما مقامات عراقی اظهار

کردهانــد که تولیــد میادین نفتی جنوب
ایــن کشــور از ناآرامیهــا متأثــر نشــده
اســت .مدیر انجمن صنعت نفت ژاپن
اظهــار کرده که هر گونــه اختالل عرضه
میتوانــد با تولیــد باالتر از ســوی اوپک
جبران شــود و تأثیر اختالل بر بازارهای
جهانی نفت را محدود کند.
ING
شــرکت
تحلیلگــران
 Economicsدر یادداشــتی نوشــتند:
عامــل دیگــری کــه بــازار را آرام کــرد،
وجــود ظرفیت مازاد تولید اوپک اســت
کــه بــه بیــش از ســه میلیــون بشــکه در
روز میرســد و عمــده آن در عربســتان
سعودی است.
در این بین ،گویان نخستین محموله
نفت خام خود را صادر کرد و این کشــور
کوچک امریــکای جنوبی رســماً به یک
صادرکننده نفت تبدیل شد.

توئیتر

اما و اگر نمایشگاه بهاری

آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا

بودجــه کشــور در دســت
کمیســیون تلفیــق در حال بررســی
اســت .کاربــران توئیتــر برخــی
مصوبات کمیســیون تلفیق را مورد
توجــه قــرار دادهانــد .مالیــات یکی
از ایــن موضوعــات اســت .برخــی
کاربــران زوایــای مختلــف آن را زیر
نظــر دارنــد .بــا تصویب کمیســیون
تلفیــق مســافران ایرانــی بــرای
ســفرهای خارجــی به جز عــوارض
خــروج باید مالیــات هــم بپردازند.
بسیاری از کاربران اخذ مالیات برای
سفر خارج از کشور عالوه بر پرداخت
عــوارض خــروج را نقــد کردهاند .به
نوشــته یکــی از کاربــران «بــا وجــود
آنکه مهلت ۱۵صنف از جمله وکال،
مشاوران حقوقی ،مشاوران امالک و
آرایشــگاههای مردانــه و زنانه ،برای
نصــب کارتخــوان تمــام شــد امــا
پزشکان بار دیگر مهلت گرفتهاند».
کاربردیگرنوشت:مثل«ضعیف
کشی» میماند ،از پس پزشکان و وکال
بر نمیآیند ولی مســافران مجبورند
دم سفر مالیات بپردازند .بزودی واژه
و مفهوم مالیات عوض میشود.

گزارش ســازمان هواشناســی در
خصوص سرمای بیســابقه در آخر
هفته نیز بــرای کاربران توئیتر جلب
بــود .بســیاری از کاربــران خاطــرات
ســرمای ســال  1386را یــادآوری
کرد هاند.

کاربــری نوشــت :کارشــناس
هواشناسی میگوید موج سرمایی که
از جمعه وارد ایران میشــود در یک
دهه گذشــته بیســابقه اســت .باید
حواسمان به مصرف انرژی باشد.

اجــاس داووس نیــز از نقــد و
نگاه کاربران توئیتر دور نمانده اســت.
کاربــری نوشــت :خالصــه ســخنرانی
ترامپ در داووس؛ تعریف از خودش
و اقتصاد امریکا در سه سال گذشته.

