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ایسنا| محمد رزاقى، 
هیأت مدیــره  عضــو 
غذایى  صنایع  انجمن 
مازنــدران گفــت: از 
امســال مواد  ابتداى 
بســته بندى  اولیــه 
آب هاى معدنــى 4 تا 5 برابر شــده و ایــن ، بار هزینه 
تولیدکنندگان را افزایش داده است. این در حالى است 
که قیمت براى مصرف کننده 30 تا 35 درصد افزایش 
داشــته، اما براى تولیدکننده این افزایش 500 درصد 
است.رزاقى با اشاره به اینکه آب هاى معدنى با توجه به 
تعریف استاندارد و علوم پزشکى باید در جاى خشک، 
خنک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهدارى 
شود، اظهار کرد: اگر آب هاى معدنى در شرایطى غیر از 
این موارد نگهدارى شــود با توجه به اینکه  مدت عمر 
آب هاى بسته بندى شده یک ســال است، قطعا دچار 
مشــکل خواهد شــد.او افزود: اگر آب هاى معدنى در 
معرض مستقیم نور خورشید و گرما قرار گیرد با توجه 
به اینکه بطرى هاى نگهدارنده از مواد پالستیکى است 
ممکن است واکنش نشان دهد و طعم  و بوى آب عوض 

شود.

ت  د  

ایلنا| بررســى بازار گوشــت مرغ نشان مى دهد که 
قیمت مرغ زنده و گوشــت گرم رونــد نزولى روزهاى 
گذشته خود را ادامه داده و قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ به 9000 تومان در سطح شهر کاهش یافته است، 
البته این قیمت هنوز 800 تومان با نرخ مصوب فاصله 
دارد. مهدى یوسف خانى، رئیس اتحادیه فروشندگان 
مرغ و ماهى تهران در این باره گفت: عرضه گوشت مرغ 
در شــرایط فعلى بیش از نیاز بازار است و قیمت آن در 
چند روز گذشته افت قابل توجهى داشته که پیش بینى 
مى شود در روزهاى آینده به روند نزولى خود ادامه دهد.
او تصمیم شرکت پشتیبانى امور دام را در زمینه  عرضه 
گوشت یخ زده براى هیأت هاى عزادارى مناسب توصیف 
کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلوگــرم مرغ زنده به 
قیمت 5800 تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم به 

قیمت 9000 تومان به مشترى عرضه مى شود.

ب   و  ب  ب  
ب و  د  

جمشــید حمزه زاده، رئیــس جامعه هتلــداران و 
هتل آپارتمان هاى ایران با اشاره به کاهش ضریب اشغال 
هتل ها در سال هاى گذشته، گفت: یکى از دالیل اصلى 
این کاهش، وجود خانه مســافرها، ورود سازمان هایى 
همچون آموزش و پرورش به بحث اســکان مسافران و 
همچنین مکان هایى از این دست بوده است. باید بدانیم 
که پیشانى پذیرایى هر کشــور هتل هاى آن هستند 
که وجود چنیــن مکان هایى در کنار سیاســت هاى 
غلط مى تواند به خدمــات هتل ها و همچنین صنعت 
گردشــگرى کشــور صدمه وارد کند. او یکى دیگر از 
مشکالت در هتل هاى کشور را   افزایش چشمگیر هزینه 
هتل ها دانست و ادامه داد: به عنوان مثال هزینه آب و برق 
چهار برابر افزایش داشته که این موضوع با توجه به اینکه 
در دست دولت اســت مى تواند طور دیگرى مدیریت 

شود.
حمزه زاده همچنین از در نظر گرفتن بسته حمایتى 
از هتل هاى کشــور خبر داد و افزود: قرار شده تا در این 
بسته  کاهش هزینه هاى آب و برق، معافیت صددرصدى 

مالیاتى یا حداقل کاهش مالیات  دیده شود.
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زنبیل

شــهروند | مردم به خرید تلویزیون هاى استوك و 
ســایزکوچکتر روى آورده اند. این جمله را بســیارى از 
فروشندگان راسته جمهورى مى کویند. راسته اى که حاال 
با افزایش قیمت ها و آشفته بازار احتکار کم مشترى تر از 

همیشه به نظر مى رسد. 
دراین نابسامانى بازار، از لوازم خانگى گرفته تا پوشاك 
که جزو مایحتاج اولیه هر فردى محســوب مى شــود. 
بد نیست ســرى به خیابان جمهورى بزنید. خیابانى که 
معموال در 12ماه  سال، یکى از پرازدحام ترین پیاده رو ها 
را داشت. البته آن هم به یمن فروشگاه هاى لوازم خانگى 
و موبایل  و دوربین، اما اگــر در هفته هاى  اخیر گذرتان 
به  این خیابان افتاده باشــد، نه خبرى از آن ازدحام است 
و نه خبرى از شــلوغى مغازه ها. در بازار تلویزیون گرچه 
تمام برندهــاى کره اى همچنان میدان دار هســتند اما 
برخى مدل ها در بازار کمیاب شده است. این تلویزیون ها 
معموال تلویزیون هاى محبوب ترند و فروشندگان اجناس 
کم طرفدارتــر را به معرض فــروش گذاشــته اند. گویا 
مى خواهند از این شرایط اســتفاده کرده و مشتریان را 
به خرید کاالهایى مجبور کنند کــه در وضع عادى بازار 

مدت ها در انبار خاك مى خورد. 
مشتریان به دنبال تلویزیون استوك

مشــترى تلویزیون هاى استوك پشــت ویترین زیاد 
شــده اند. این جمله را فروشندگان راســته جمهورى 
مى گویند و تأکید مى کنند با افزایش سرسام آور قیمت ها، 
تعداد زیادى براى خریدن تلویزیون هاى پشــت ویترین 
مراجعه مى کنند. تلویزیون هایى که ریسک خریدشان 
باالست، زیرا ســاعات زیادى در مغازه روشن مى مانند و 

زیر نور آفتاب و در معرض ضربه هستند. 
مهدى کــه نمایندگى ســونى دارد، به «شــهروند» 
مى گوید: قبال براى فروختن این دســته از تلویزیون ها 

باید کلى پیشنهاد جذاب به مشترى مى دادى تا راضى به 
خرید این اجناس شوند اما حاال خیلى ها براى خرید این 

نوع تلویزیون ها به بازار مى آیند.
و البته تأکید مى کند؛ نمایندگى ها حق فروش این نوع 
تلویزیون ها را ندارند اما سایر فروشندگان مى توانند این 

نوع تلویزیون ها را بفروشند.
فروشنده دیگرى که خود را محمدپور معرفى مى کند، 
به «شــهروند» توضیح مى دهد: قبل از این، مشتریان به 
بهانه اینکه کاالى الکترونیــک را از هرجایى نمى خرند، 
حاضر به خرید کاالهاى استوك یا پشت ویترینى نبودند 
اما حاال گرانى قیمت ها آنها را مجبور کرده است که سراغ 

جنس هاى بدون گارانتى و استوك را بگیرند.
بنا به گفته فروشــندگان، قیمت تلویزیون هاى پشت 
ویترین و اســتوك معموال بین 100 تا 600 هزار تومان 
ارزان تر است و البته هرچه تلویزیون گرانقیمت تر باشد، 

تخفیف این دسته از تلویزیون ها هم بیشتر مى شود. 
برندهایى که بیشتر تبلیغ مى کنند، 

پرفروش ترند
در بازار تلویزیون تمــام برندهاى قبلى کماکان وجود 
دارند امــا قیمت ها حــدود 60 تا 130 درصــد افزایش 
داشته اســت. از فروشندگان مى پرســم درحال حاضر 
این بازار نابســامان لوازم خانگى بازار تلویزیون دســت 
کدام برند است؟ سامسونگ یا سونى رقیب هاى دیرینه 
با ال جى، گلدیران و پاناســونیک  که نســبت به دو برند 
قبلى محبوبیت کمتــرى دارند؟! «همه مغــازه داران و 
حتى  کســانى که در این راســته نمایندگــى دارند، به 
خوبى مى دانند؛ سه برند ســونى، سامسونگ و ال جى از 

محبوب ترین  و پرفروش ترین برند هاى موجود در بازار اند 
و هرکدام مشــترى خود را دارد. یکى قیمت مناسب تر 
دارد و دیگرى کیفیت بهتر، براى همین نمى توان  در این 

زمینه اظهارنظر قطعى داد.» 
فروشندگان مى گویند تلویزیون هاى سامسونگ فروش 
بیشترى دارند. آنها توضیح مى دهند «معموال برند هایى 
موفق ترند که تبلیغات دارند، به عنوان مثال سامسونگ 
تبلیغات دارد، مشــتریان بیشــتر هم اما سونى با همان 
کیفیت به خاطر عدم وجــود تبلیغات متقاضى کمترى 
دارد.» وارد مغــازه دیگرى شــدم تا حــال و روز فروش 
تلویزیون را در ایــن روز هاى بحرانى بدانم. صاحب مغازه 
به نظر سرحال نبود، مردى میانسال با موهاى جوگندمى 
و پیراهن زرشکى، وارد که شــدم و از او سوالى پرسیدم، 
بدون تأمل گفت: «ببخشید، وضعیتمان را ببینید حال و 
حوصله اى براى صحبت ندارم.» اما مغازه هاى نمایندگى 
برندهاى پرفروش خودشان را معرفى مى کردند، برخى 
هم مى گفتند با توجه به شرایط بازار نمى توان برند خاصى 

را معرفى کرد. 
گران ترین و ارزان ترین تلویزیون هاى بازار

معموال زوج ها براى خرید تلویزیون دچار ســردرگمى 
مى شــوند، چراکه تنوع تلویزیون حتى بــراى یک برند 
به قدرى  اســت که  حق انتخاب را از آنها مى گیرد. البته 
قیمت ها هم در انتخابشــان بى تأثیر نیست. همان طور 
که در یکى از نمایشگاه هاى سونى ایستاده بودم، فردى 
وارد شد و قیمت تلویزیون X9000_85  اینچ را از یکى 
فروشندگان پرسید «موجود نداریم، اما اگر براى اطالع 
خودتان مى خواهید 90میلیون تومان اســت.» مشترى 

با اشاره به تلویزیون دیگرى را نشــان داد. یکى دیگر از 
فروشــندگان با خوشرویى رو به مشــترى کرد و گفت: 
«خودش اســت. یکى از پرفروش ترین و مناســب ترین 
تلویزیون هاى موجود در نمایشــگاه را انتخاب کردید. 
49 اینچ با 6میلیون و 500هزار تومان قیمت دارد.» اما 
محمد که همه برند ها را داشت، قیمت هاى برند ال جى 
را به شکل دیگرى مى دانســت،  ارزان ترین و گران ترین 
 LG_lw300 مدل هــاى موجود در مغــازه او «مــدل
32 اینچــى  را یک میلیون و 500 هــزار تومان و قیمت 
77اینچــى OLD، 93 میلیون تومان. البتــه این را هم 
بگویم   که با توجه به شــرایط اقتصــادى، مردم معموال 
به دنبال مناســبت ترین قیمت و محصول هســتند.» 
اما موضوع جالب توجه آن اســت دیگر مغازه اى که تنها 
محصوالت ســونى را ارایه مى داد امــا نمایندگى نبود، 
گفت: «ما باید به تناسب فروش محصول بیاوریم. هرچه 
اینچ تلویزیون باالتر باشــد، قیمت آن هم باالتر مى رود. 
به عنوان مثال باالترین قیمتى که درمغازه دارم، ســونى 
65 اینــچ 35 میلیون تومان اســت و متوســط قیمت 
خریداران 7 میلیون تومان است که مدل  48 اینچ سونى 
مى شود، اما محصوالت سامســونگ عالوه بر تبلیغات 
قیمت مناســب ترى هم دارند. به عنوان مثال تلویزیون 
ال اى دى سامسونگ مدل 40 اینچ  3 میلیون و 700هزار 
تومان قیمت دارد و ال اى دى هوشمند سامسونگ مدل 

82MU8990 سایز 82 اینچ 63 میلیون تومان است. 
تلویزیون هاى کوچک پرفروش ترند

همین طور که از جمهورى به ســمت کارگر مى رفتم، 
زوج هایى که با ایما و اشاره از پشت ویترین تلویزیون هایى 

 

روز
دد 

فروش ساپيا در آخرين پيش فروش خودروع

کوروش پرویزیان، رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران گفت: بانک مرکزى در 
سال هاى قبل براى خرید خودرو خط اعتبارى به خودروسازان و مردم مى داد، اما هفته قبل سایپا 

1000میلیارد تومان خودرو فروخــت.  او ادامه داد: آزادى اقتصادى تضمین کننده حقوق مالکیت 
افراد جامعه است و در همین زمینه باید دخالت دولت در اقتصاد به حداقل برسد که همین شاخص ها 

در تصمیمات مهم اقتصادى بسیار اهمیت دارد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران 
افزود:   در این شــاخص رتبه جهانى ایران 156 است که تاثیرپذیرى این شاخص ها از نوســانات نرخ ارز را نباید نادیده گرفت، به 

یش همین دلیل حضور و مشارکت بخش خصوصى دراین باره بسیار مهم است و پیشنهاد مى شود نهادى غیردولتى براى  پا
مستمر ریسک کشور شکل گیرد.

پرونده احتکار و گرانفروشی تشکيل شد

شــهرام ميرآخورلو، معاون بازرسی و رســيدگی به تخلفات ســازمان حمايت از مصرف کنندگان و 
توليدکنندگان گفت: براساس بازرسی های روزانه از ٣١ استان، ٥٧ هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشی 

به ارزش ٥٠٠ ميلياردتومان از ٣١ ارديبهشت ماه تا ١٠شهريور تنظيم و برای رسيدگی به تعزيرات حکومتی 
ارسال شده است. 

او توضيح داد: سامانه جامع انبارها از اول شهريور به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و ظرف هفته آينده 
با سامانه گمرک مرتبط می شود، بنابراين جريان توزيع کاال از واحد های توزيعی يا گمرکات براساس بارنامه مورد رصد و پايش سيستماتيک 
قرار گرفته و هرگونه اخالل در توزيع يا انباشت بی مورد کاال يا نگهداری کاال در انبارهای فاقد کد شناسايی سامانه موصوف در حکم احتکار 

بوده و برابر قوانين و مقررات اقدام خواهد شد .

زوج هایى که با ایما و اشاره از پشت ویترین تلویزیون هایى 

کوروش پرویزیان، رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران گفت: بانک مرکزى در 
سال هاى قبل براى خرید خودرو خط اعتبارى به خودروسازان و مردم مى داد، اما هفته قبل سایپا 

  او ادامه داد: آزادى اقتصادى تضمین کننده حقوق مالکیت 
افراد جامعه است و در همین زمینه باید دخالت دولت در اقتصاد به حداقل برسد که همین شاخص ها 

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران 

1000
ميليارد تومان 

یش همین دلیل حضور و مشارکت بخش خصوصى دراین باره بسیار مهم است و پیشنهاد مى شود نهادى غیردولتى براى  پا

شــهرام ميرآخورلو، معاون بازرسی و رســيدگی به تخلفات ســازمان حمايت از مصرف کنندگان و 
 هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشی 

شهريور تنظيم و برای رسيدگی به تعزيرات حکومتی 

او توضيح داد: سامانه جامع انبارها از اول شهريور به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و ظرف هفته آينده 

57
هزار

رفتار خریداران 
و فروشندگان در بازار صوتى 
و تصویرى تغییر کرده است

  
 
و   و

ب
  راسته جمهورى 
که قطب فروش موبایل 
و تلویزیون است، خلوت 
و کم رفت و آمد است

 مردم به خرید تلویزیون هاى 
استوك و سایزکوچک روى 
آورده اند 

8
خریداران کمتر از 25 سکه نیاز نیســت مالیات بدهند. کامل تقوى نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتى دخل و خرج

با اعالم این خبر گفت: معامله گران باالى 5 هزار دالر، در انتظار پرداخت مالیات باشــند.او توضیح داد: 
تا 25 عدد سکه خرید و فروش شده معاف از مالیات است، جدولى تهیه شده و در اختیار سران قوا براى 
تصویب قرار گرفته، براى خرید و فروش بیش از هزار سکه با نرخ 35 درصد مالیات تعلق مى گیرد.تقوى 
نژاد همچنین گفت: اگر فردى بیش از 5 هزار دالر خرید وفروش کرده باشد، اطالعات را دریافت مى کنیم 

و مالیات مى بندیم.

ت 
  
  

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

اجرای  دارد  نظر  در  استان البرز  فاضالب  آب  و  شركت 
به روش  چاه  حلقه  پنج  و سیمانتاسیون  پمپاژ  آزمایش  گذاری،  لوله  حفاری،  عملیات 
دورانی در استان البرز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای 

حداقل رتبه 5 در رشته كاوش های زمینی واگذار نماید.
برآورد پروژه، مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: برآورد 
ریال،   14/373/955/000 مبلغ    ،1397 سال  چاه  بهاء  فهرست  اساس  بر 
به صورت  541/218/650 ریال  مبلغ تضمین  و  ماه  )ده(   10 كار  اجرای  مدت 
بانکی  ضمانتنامه  یا   و  شده  تضمین  بانکی  چک  شركت،  حساب  به  نقدی  واریز 

باشد. می 
شنبه  روز  اداري  وقت  پایان  تا  مناقصه:  اسناد  تحویل  مهلت 
شركت  دبیرخانه  اداره  اسناد  تحویل  محل  و   97/07/07  مورخ 

آب و فاضالب استان البرز مي  باشد.

سیستم یکپارچه مدیریت / کد 10/25/00/ف
آگهی منـاقصه عمومی یک مرحله ای )شماره 91 / ص ج/ 97(

تاریخ بازگشایي پاكات: ساعـت 14 روز یک شنبه مـورخ 97/07/08 خواهد   بود.
شماره  حساب  به  واریزی  ریال   500/000 مبلغ  مناقصه:  اسناد  فروش  قیمت 
7-2262990-111-1717 نزد بانک توسعه تعاون شعبه رجائی شهر كرج )به نام 

آب و فاضالب استان البرز(
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/06/20 لغایت 
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/06/26 با در دست داشتن معرفی نامه 
به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضالب استان البرز واقع در كرج، انتهای بلوار 
شهید چمران ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. تلفن تماس : 026-32117109

جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات، به آدرس 
)iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

نوبت دوم


