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زنبیل
ه می شود س ودرو ش یمت 

ایسنا| رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران گفت با عرضــه خودروهاى ناقص موجود 
در کف کارخانه هاى خودروسازى، شاهد شکسته شدن 
و ریزش قیمت هــا در بازار خودرو خواهیم بود. ســعید 
موتمنى دربــاره وضع این روزهاى بــازار خودرو گفت: 
«آن طور که مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرده اند، حدود 190 هزار دستگاه خودروى ناقص 
در کارخانه هاى خودروســازى است که این خودروها به 
تدریج تکمیل و وارد بازار مى شود. با عرضه خودروهاى 
ناقص، قیمت ها در بازار شکسته خواهد شد. درحال حاضر 
میزان خرید و فروش در بازار کم شده و خریدار بسیار کم 
است؛ لذا هرچه عرضه خودرو به این بازار بیشتر شود، بازار 
اشباع شده و قیمت ها شکسته خواهد شد. اکنون تنها 
خریداران واقعى در بازار هستند که به دلیل نیاز مبرم و 
فورى به خودرو، خرید انجام مى دهند. این درحالى است 
که در مقابل، فروشنده در بازار بســیار زیاد شده است. 
دالالن نیز که به اشتباه وارد این بازار شده بودند، درحال 

خروج از این بازار هستند.»

یست زای مبلغ  میان دوره  رای ا ما

ایسنا| کد ستاره 10 ســتاره 117 مربع فقط سقف 
قطع میان دوره مشــترکان دایمى را بــاال مى برد. پیرو 
انتشار مطالب نادرستى در شبکه هاى اجتماعى با موضوع 
بازپرداخت وجوه دریافتى از مشــترکان خطوط دایمى 
همراه اول از طریق قبوض، اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات سیار ایران اعالم کرد که کد «ستاره 10 ستاره 
117 مربع» صرفا براى باال بردن سقف قطع میان دوره 
مشــترکان دایمى بوده و موجب بستانکارى مشترکان 
نمى شــود. همراه اول تأکید کرده بدیهى است که این 
سرویس براى ایجاد تجربه بهتر براى مشترکان دایمى 
در میان دوره بوده و تسویه حســاب قبوض با هر میزان 
مصرف در پایان دوره الزامى است. در این اطالعیه آمده 
حساب کلیه کاربران همراه اول کامال بر خط است و اگر 
مشترکى به هر دلیل، اضافه پرداخت داشته باشد، این 
مبلغ بالفاصله در حساب بستانکارى او منظور مى شود و 

نیازى به گرفتن کد خاصى در این خصوص نیست.

ی اتر پس د در د ه ن ت و ممنوعیت دریا

ایســنا| دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر و باجه هاى 
شهرى پست از اول شهریور ممنوع شد. بهزاد اقبال خواه، 
عضو هیأت مدیره شــرکت ملى پســت در یک پست 
توییترى نوشــت: «با تالش همکارانم در شرکت ملى 
پست، از اول شــهریور دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر و 
باجه هاى شهرى پست ممنوع اســت و ارایه خدمات با 
کارت بانکى میسر خواهد بود.» در خبر دیگرى اعالم شد 
که شرکت ملى پست، سرویس «مرکز تماس مشتریان» 
را به بخش خصوصى واگذار مى کند. براساس فراخوان 
شرکت ملى پست «ایجاد و بهره بردارى از سامانه  مرکز 
تماس مشتریان» برون سپارى خواهد شد. در فراخوان 
اعالم شده از سوى پست، در این مدل مشارکت، تأمین 
و ارایه زیرساخت هاى نرم افزارى برعهده شرکت کننده، 
بازاریابى، تأمین مشــترى و توسعه کسب و کار برعهده 

طرفین است.

 

بر
دخ

کاالی قاچاق در بازار می چرخدعد

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان این که 13 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
جامعه در حال چرخش است، گفت:   «کشورهاى همسایه براى مبارزه با قاچاق هزینه 

نمى کنند.» به نقل از ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصطفى پورکاظم شایسته 
با بیان این که نسبت کشفیات به قاچاق کاال در ایران قبل از قانون  سال 1392 یک درصد 

بود، گفت: «اکنون این نسبت در کشور به 27 درصد رسیده و 13 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
جامعه در حال چرخش است.» او با اشاره به این که در  سال 92، 25 میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور انجام شده که این 
مقدار در  سال 96 به 13 میلیارد دالر کاهش یافته است، افزود: «پارسال یک هزار پرونده باالى 500 میلیون تومانى قاچاق 
در کشور تشکیل شده است اما هنوز گزارش  سال 1397 نهایى و منتشر نشده است.» این مقام مسئول گفت: «کشف 

پرونده هاى ملى و مهم با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال نسبت به پارسال افزایش یافته است.»

جابه جايی مسافر در فرودگاه های ايران

بیش از سه میلیون و 825 هزار مســافر و 21 میلیون و 828 هزار کیلوگرم 
بار در خرداد در  فرودگاه هاى ایران جابه جا شــد. براساس اطالعات سازمان 

هواپیمایى کشــورى فرودگاه مهرآباد بــا 10 هزار و 115 فروند بیشــترین 
نشست وبرخاســت هواپیما را به خــود اختصاص داده و بــا جابه جایى بیش از 

یک میلیون و 192 هزار مســافر پرترافیک ترین فرودگاه بوده است. فرودگاه مشهد با 
5 هزار و 117 فروند نشســت و برخاســت و اعزام و پذیرش نزدیک به 754 هزار مســافر، دومین فرودگاه 
پرترافیک کشور است؛ فرودگاه امام خمینى(ره) با 3 هزار و 523 فروند نشست وبرخاست و اعزام و پذیرش 

بیش از 565 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
حال چرخش است، گفت:   «کشورهاى همسایه براى مبارزه با قاچاق هزینه 

نمى کنند.» به نقل از ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصطفى پورکاظم شایسته 
 یک درصد 

 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
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 هزار کیلوگرم 
بار در خرداد در  فرودگاه هاى ایران جابه جا شــد. براساس اطالعات سازمان 

 فروند بیشــترین 
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پدیده تازه اى که هزینه ازدواج تان را دو برابر مى کند

ه رمالی یز در مراس  یال ان یز و هزینه های  ره ان ا اویر  ت
  اتحادیه عکاسان: از هر 3 زوج تهرانى یک زوج، عکاسى فرمالیته دارد 

سهیال روزبان- شهروند| عروسى جعلى فقط براى 
عکاسى و فیلمبردارى! این خالصه پدیده اى تازه در بازار 
خدمات جشن ها و مراسم اســت. پدیده اى که عنوان 
«عکاسى فرمالیته» را یدك مى کشد و زوج ها تنها براى 
این که بهترین عکس و فیلم را از روز عروسى شان داشته 
باشند، گاهى مجبور مى شــوند دو بار هزینه عروسى 
بدهند! در عکاسى فرمالیته که معموال چند روز قبل از 
مراسم اصلى برگزار مى شــود، مراسم عروسى منهاى 
میهمانان اتفاق مى افتد تا توسط عکاسان و فیلمبرداران 
کارگردانى شود و آلبوم و فیلم ویژه اى براى عروس و داماد 
تهیه شود. این مراسم اضافه به این معنى است که شما 
باید دو بار هزینه آرایشــگاه را بدهید، دو بار لباس تهیه 

کنید، دو بار سالن اجاره کنید و ماشین گل بزنید و.... 
جالب است که بدانید بازار عکاســى فرمالیته آن قدر 
داغ شده است که ظفر یاورى، عضو هیأت مدیره انجمن 
عکاسان به «شهروند» مى گوید از هر سه عروسى در تهران 

یکى عکاسى فرمالیته را انجام مى دهد. 
این بازار پردرآمد باعث شــده اســت که عکاسان به 
ســاخت دکورهاى ویژه در حد شهرك هاى سینمایى 
روى بیاورند! دکورهاى تاریخى، فانتزى و تخیلى و... که 
در سوله هاى بزرگى که در اختیار عکاسان است، ساخته 
مى شود. عکاسان فرمالیته عالوه بر دکورهاى پیش ساخته 
شده، عروس و داماد را به لوکیشن هایى مانند باشگاه هاى 
سوارکارى یا ساحل دریا و دریاچه ها مى برند. برخى از آنها 
حتى خدمات عکاسى شــان را در لوکیشن هایى خاصى 
مانند زیر دریا و با لباس غواصى انجام مى دهند که هزینه 
تولید این نوع فیلم و عکاس هــا را گاهى تا 250 میلیون 

تومان باال مى برد. 
تبلیغات وسوسه کننده براى عکاسى فرمالیته

کافى اســت در شبکه هاى اجتماعى هشتگ عکاسى 
فرمالیته را جســت وجو کنید تا به صفحه عکاســان و 

تبلیغات وسوسه کننده شان برسید.
یکى از ســایت ها این گونه 
درباره عکاسى فرمالیته نوشته 
است:   عکاسى فرمالیته دقیقا 
شبیه ســازى روز عروســى 
شماســت، شــما در یــک 
روزى که نه فامیل تان جمع 
هستند و نه آشنایى، به همراه 
همســرتان عــروس و داماد 
مى کنید،  آرایش  مى شوید، 
لباس عروس مى پوشــید و 
دقیقا هر کارى که روز عروسى 
انجام مى دهیــد را چند روز 

قبل مو به مو انجام مى دهید. به این مراسم مى گویند روز 

فرمالیته پیش از مراســم عروسى با این تفاوت که زمان 
بیشترى براى عکاسى و ساخت کلیپ در اختیاردارید؛ 
از 10 صبح تا غروب آفتاب که بهترین زمان براى عکاسى 

است.
یکى دیگر نوشته شما در عکاسى فرمالیته این فرصت را 
دارید که آرایش و لباس عروسى تان را امتحان کنید. شاید 
آرایشى که براى شما توسط میکاپ آرتیست تان در نظر 
گرفته شده باب میل تان نباشد، پس شما زمان دارید که 

همه چیز را تغییر دهید.
کافى اســت به  عنوان یک مشــترى با مراجعه به این 
سایت ها و شبکه هاى مجازى 
قیمت یک عکاسى فرمالیته 
را بخواهید. جــداى از هزینه 
حداقل 3 میلیون تومانى اجاره 
لباس، 5 میلیــون تومان هم 
براى آرایش عــروس و البته 
داماد  در آن روز کنار بگذارید. 
با احتســاب کرایه 500 هزار 
تومانى و گل آرایى یک میلیون 
عــروس،  ماشــین  تومانى 
عکاسى فرمالیته در کمترین 
حالــت حــدود  10 میلیون 

تومان هزینه بیشتر روى دست شما مى گذارد. 

ترفند زوج ها براى صرفه جویى
در مراسم فرمالیته!

سعید که پارسال چند روز قبل از مراسم اصلى عروسى 
خود، عکاسى فرمالیته را تجربه کرده است، در این باره به 
«شهروند» مى گوید: «براى فرار از خستگى روز عروسى 
ناچار شدیم که چند روز قبل کارهاى مربوط به عکاسى 
روز عروسى را انجام دهیم اما اگر قرار بود همه چیز مثل 
روز عروسى باشد، عکاسى فرمالیته هزینه سنگینى روى 
دست مان مى گذاشــت. به خاطر همین سعى کردیم با 
ترفندهایى هزینه هاى خود را پاییــن بیاوریم؛ به عنوان 
مثال  بى خیال اجاره ماشــین و گل آرایى آن شدیم یا در 
هنگام مراجعه به آرایشگاه نباید بگویید که عروس هستید 
و به  عنوان یک مشترى ساده آرایش روز عروسى خود را 
به آرایشگرها بسپارید و چیزى حدود یک میلیون تومان 

براى آن هزینه کنید.» 
او ادامه مى دهــد: «اگر این کارها را بکنید عکاســى 

فرمالیته براى تان حدود 3 میلیون تومان آب مى خورد.» 
اما یکى  دیگر از از عکاسان الکچرى  فرمالیته  رقم هاى 
متفاوتى  را براى این نوع از خدمات اعالم مى کند :«ما براى 
هر عکسى که به صورت مدل از عروس و داماد مى گیریم، 
بدون هزینه چاپ و صرفا بــراى نمایش عکس 200 تا 
250 هزار تومان مى گیریم؛ عروس و داماد در این عکس ها 

مى توانند مدل مو، آرایش و تن خور لباس را ببینند.» 

او اضافه کرد: «هزینه فیلــم مدلینگ هم از 3 میلیون 
تومان شــروع مى شــود و اگر فیلم لوکیشن هاى خاص 

داشته باشد به 10 میلیون مى رسد.»
تهرانى ها بیشتر عکاسى فرمالیته انجام مى دهند

از هر 3 عروس و داماد یک نفر به سراغ عکاسى فرمالیته 
مى روند. این را یکى از اعضاى هیأت مدیره انجمن عکاسان 
به «شــهروند»  مى گوید و ادامه مى دهــد: «البته این 
رفتار بیشــتر در بین پایتخت نشین ها مرسوم است و در 
شهرســتان ها تعداد کمى حاضرند دوبرابر براى لباس و 

آرایشگاه وعکاسى هزینه کنند.»
در حالى عکاسى فرمالیته در کمترین حالت 10 میلیون 
تومان خرج روى دست زوج هاى جوان مى گذارد که ظفر 
یاورى مى گوید که هیچ قیمت مشخصى براى خدمات 
عکاسى وجود ندارد و تمامى قیمت ها بر اساس عرضه و 

تقاضا و توافق طرفین تعیین مى شود. 
 او با بیــان این که بیش از 50 مــدل مختلف خدمات 
در صنف ما وجود دارد و هر یک از این خدمات بســته به 
نحوه انجام آن قیمت متفاوتى دارد، ادامه داد: «الزمه این 
حرفه، هنر و خالقیت اســت و وجه دریافتى را نوع هنر 
صورت گرفته در کار مشخص مى کند، چون عکاسان و 
فیلمبرداران آن چنان نفعى از فعالیت و نوع کار خود در 
جامعه ندارند به تناسب نوع خدماتى که ارایه مى دهند، 

هزینه دریافت مى کنند.»
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ماجراى سلطان آپارتمان بازى با افکار عمومى است. این موضوع را محمد اسالمى، وزیر راه وشهرسازى دخل و خرج

درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنى بر این که فردى در اطراف تهران داراى 700 واحد مسکونى 
اســت،  گفته و توضیح داده است: «شنونده باید از کســى که این اطالعات را مى دهد، سوال کند منبع 
اطالعات شما کجاست؟ باید درباره جزییات و مستندات آن اظهارنظر، سوال پرسیده مى شد.»ادعاى زهرا 
سعیدى، نماینده مجلس درباره سلطان آپارتمان درحالى مطرح مى شود که سازمان امور مالیاتى بارها 
اعالم کرده است که به دلیل نبود بانک اطالعاتى مالکان، قادر نیست مالیات بر خانه هاى خالى را دریافت 

کند. حاال اما معلوم نیست که این خانم نماینده از کجا اطالعات مالکان مسکن را به این دقت دارد؟

ان  سل
آپارتمان یا 
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عمومی

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

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

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

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 

آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

1- سپرده شركت در مزايده به طريق ارائه ضمانت نامه بانكي معادل مبالغ فوق كه به مدت 90 روز معتبر و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب 
سپرده 1006863376 بانك شهر شعبه ميدان توحيد  به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج

2-  مدت قرارداد در بخش تفكيك 3 ساله است كه به صورت يكساله ابالغ و در بخش MRF يكساله می باشد. 3-  برندگان نفر اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4- سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد به امور قراردادهاي سازمان تا پايان ساعت اداري 14:30 روز يكشنبه مورخ  98/04/30 نسبت 

به تحويل پاكات اقدام نمايند. جلسه كميسيون عالی معامالت روز يكشنبه مورخ 98/04/30 در محل سازمان مديريت پسماند برگزار می گردد.
6- هزينه چاپ آگهی و گزارش هيات كارشناس رسمی به عهده برنده مزايده است.

7- بهای پيشنهادی می بايست بلحاظ مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الک و مهر شده تسليم شود. 8- مدت زمان بررسی پيشنهادات شركت 
كنندگان هفت روز كاری می باشد. 9- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شرايط و تكاليف سازمان می باشد.

10- ساير اطالعات در اسناد مندرج است و جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت KARAJ.IR و يا با شماره تلفن 32801082-026 داخلی 202 تماس حاصل 
فرماييد.

سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را  از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقوقی 
واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 1/000/000 ريال به 
حساب 700824109683 نزد بانك شهر به آدرس : كرج- م امام حسين )ساساني( - انتهاي خ شهيد صدوقي - سازمان مديريت 

پسماند شهرداري كرج، امور قراردادها مراجعه نمايند.

جمع آوری پسماندهای ارزشمند با اجرای طرح تفكيك از 1
)MRF( 219/107/696/00010/955/400/000مبدا در سطح شهر كرج و ايجاد تاسيسات پردازش

میزان سپرده شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه سالیانه بر اساس نظر هیات کارشناسیشرح پروژهردیف

ار  بازی با ا

عروس و داماد را به لوکيشن هايی مانند 
باشگاه های سوارکاری يا ساحل دريا و 
درياچه ها می برند. برخی از آنها حتی 

خدمات عکاسی شان را در لوکيشن هايی 
خاصی مانند زير دريا و با لباس غواصی 
انجام می دهند که هزينه توليد اين نوع 
فيلم و عکاس ها را گاهی ٢٥٠ ميليون 

تومان باال می برد


