
   اهدای 
427سری 
جهیزیه به 
زوج های 
نیازمند   
مجید الهی راد، 
مدیرکل کمیته امداد 
خراسان شمالی 
گفت: به مناسبت 
میالد باسعادت 
حضرت زهرا)س( و 
گرامیداشت روز زن، 
427 سری جهیزیه 
به زوج های نیازمند 
تحت حمایت این 
نهاد اهدا می شود.

قــیــمــت هــای غــیــرواقــعــی  ◾
حذف می شود؟

ــرای ایــن طــرح قـــرار است  امــا اجـ
فروشگاه های زنجیره ای را ملزم 
ــســام برچسب  کــنــد انــــواع و اق
تخفیفات قیمت غیرواقعی را 
از روی قفسه ها حذف کنند و همان قیمت واقعی 
مصرف کننده روی کــاال، در معرض دید عموم قرار 
گیرد؛ چراکه قیمت مصرف کننده درج شــده روی 
بسیاری از کاال ها قیمت های واقعی و قانونی نیستند 
و بیشتر آن ها قیمت هایی است که با توافق واحد های 

تولیدی و واسطه ها و فروشگاه گذاشته می شود.
اما انگار موضوع در این طرح پیچیده تر از آن چیزی 
اســت که پیش بینی شــده، به عنوان مثال برخی 
فروشنده ها اگر بخواهند سود قانونی خود را بعد از 
درج قیمت تولیدکننده مثالً 20درصد اعمال کنند، 
در فروشگاهی دیگر همان کاال با مثالً 18درصد سود 
به فروش می رسد که طبیعتاً در این بین گران فروشی 
و ارزان فروشی مشکلی است که مشتری ها با آن 

درگیر خواهند بود. 
بــا ایــن حــال بخشنامه درج قیمت تولیدکننده 
به منظور شفاف سازی قیمت ها و روزآمدسازی شیوه 
نظارت بر بــازار به همه انجمن های صنایع غذایی 
و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، 
کارخانه ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی 

و لنت ترمز ابالغ شد.
در همین حال بررسی های میدانی خبرنگار ما 
نشان می دهد در بسیاری از فروشگاه های بزرگ 
و هایپرمارکت ها این طرح هنوز اجــرا نمی شود 
و کــاالهــای موجود در ایــن فروشگاه ها با همان 
قیمت های قبلی و البته بــا هــمــان تخفیفات 
غیرواقعی و اغواکننده به شهروندان فروخته 

می شوند.

قیمت غیرواقعی تولیدکننده روی نوشابه! ◾
پــرس وجــو از ســوپــرمــارکــت هــای خـــرد امـــا نشان 
مــی دهــد قیمت تولیدکننده تنها روی برخی از 
بــرنــدهــای نوشابه آن هــم بــه صـــورت نامشخص 
اعمال شده اســت، به گونه ای که صاحب یکی از 
همین سوپرمارکت های خرد در یکی از محالت با 
بیان اینکه به تازگی در بار جدید نوشابه لیموناد 
شیشه ای یکی از شرکت ها، قیمت تولیدکننده 
9هزار تومان روی آن درج شده است، در پاسخ به 

اینکه قیمت خرید شما چند بوده و قرار است چند 
فروخته شــود، گفت: صادقانه بگویم قیمتی که 
برای ما فاکتور شده 7هــزارو700 تومان است که ما 
تا 11هزارو 500 تومان)یعنی چیزی حدود50درصد 

سود( می فروشیم! 
اما مسئول فروش یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
کــوروش نظر دیگری دارد و با بیان اینکه این طرح 
به این زودی ها قابلیت اجرا ندارد، اظهار کرد: بیش 
از 95درصد کاالهای ما از قبل و با قیمت های قبل 

خریداری شده است و تا این کاالها فروش نرود و 
کاالهای جدید با قیمت های جدید تولیدکننده به 
ما تحویل نشود، این موضوع قابلیت اجرایی ندارد 

و پروسه زمان بری خواهد بود.
وی افــزود: با این حال ما بنر آغاز این طرح را هم 
بر سردر فروشگاه نصب کرده ایم، اما باید منتظر 
ــار جدید و قیمت های جدید بیاید  بمانیم تــا ب
تا بتوانیم در مــورد قیمت نهایی مصرف کننده 

تصمیم گیری کنیم!
مسئول فروش یکی از شعبه های فروشگاه زنجیره ای 
شهرما هم با بیان اینکه هنوز هیچ ابالغ و دستوری 
درخصوص این موضوع به ما داده نشده است، 
عنوان کرد: بسیاری از کاالهای فروشگاه ما از قبل و با 
درج قیمت های قبلی خریداری شده و روی هیچ کدام 

از کاالهای ما قیمت تولیدکننده درج نشده است.
وی در عین حال عنوان می کند: فروشگاه ما حتی 
کاالها را 20درصــد از قیمتی که روی آن درج شده 
پایین تر به مشتری عرضه می کند و فکر نمی کنم این 
طرح بتواند قیمت را کمتر از قیمتی که ما به مشتری 

می دهیم، پایین بیاورد!
وی تأکید می کند: این طرح های من درآوردی است که 
برخی مسئوالن از روی بیکاری تصویب می کنند و 
اصالً به این موضوع فکر نمی کنند که قابلیت اجرایی 
دارد یا خیر و یا اصالً می شود در فروشگاه هایی که 
کاالی خود را حداقل برای 6ماه با قیمت های قبلی 

خریداری کرده اند، اجرا کرد. 

نظارت ها آغاز شده است؟! ◾
کارشناس مسئول نظارت بر کاال و خدمات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح 
اجرای طرح ضرورت درج قیمت تولیدکننده روی کاال 
گفت: به منظور جلوگیری از گران فروشی و عرضه 
کاال با تخفیف ها و قیمت های غیرواقعی، سازمان 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در ابالغیه جدید خود، تولیدکنندگان چند کاال را 
ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی و فروش آن 

براساس قیمت مزبور کرده است.
ــوان در گــفــت وگــو بـــا خــبــرنــگــار مـــا با  ــ عــبــاس اخـ
اشــاره به اینکه با اجــرای ایــن طــرح فروشگاه های 
زنجیره ای دیگر قادر به انعقاد قراردادهای اجباری 
با تولیدکنندگان یا بعضاً تبانی بــرای درج قیمت 
دلخواه روی کاالها نخواهند بود و فقط سود قانونی 
خود را از محل فروش کاالها خواهند داشت، تأکید 
کــرد: نظارت بر درج قیمت کارخانه ای روی کاال از 
بخش تولید در خراسان رضــوی آغــاز شده است 
اما به دلیل وجود کاال در انبارها، هنوز تأثیرات این 
نظارت در بــازار استان مشهود نیست و اثــرات آن 
پس از اتمام موجودی انبارها و تولید کاالهای جدید 

ملموس خواهد بود.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد طرح سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر الزام درج قیمت 
کارخانه ای روی کاال برای تمام گروه های کاالیی اجرا 
شــود امــا اثربخشی ایــن طــرح نیازمند بازنگری و 

اصالح ساختار نظام توزیع است.
وی با تأکید بر اینکه دور از انتظار هم نیست برخی 
واحد های تولیدی قیمت تولیدکننده را رعایت نکرده 
باشند که این واحد ها مشمول جرایمی خواهند 
شد که در قانون درج شده است، تصریح کرد: در 
گام نخست قرار بر این بوده قیمت تولید درج شود 
که این موضوع اعمال شده و در گام دوم باید بررسی 
شود این واحدها قیمت تولیدی را که درج کرده اند 
واقعی بوده یا خیر که در صورت ارسال گزارش های 
تخلف احتمالی، ما اسناد حسابرسی و فاکتور های 
این شرکت ها را بررسی و بعد به فضای محاسبه 
ورود خواهیم کرد که در صورت محرز شدن تخلف 

اعمال قانون خواهند شد. 

تخفیفات غیرواقعی فروشگاه ها  ادامه دارد

 خبری از 
»قیمت تولیدکننده« نیست!

خبرخبر
کاهش میزان بارندگی ها در مشهد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: میزان 
بارندگی در شهرستان مشهد در سال آبی جاری )تا نیمه 
دی ماه امسال( نسبت به مدت مشابه پارسال 20درصد 

کاهش یافته است.
حسین اسماعیلیان افــزود: از ابتدای ســال آبــی جاری 
)مهرماه تا نیمه ماه جاری(، کل بارندگی مشهد 50میلیمتر 

بوده است. وی خاطرنشان کرد: حدود 50درصد از منابع 
تأمین آب مشهد، سطحی اســت و بارندگی ها نقش 

مهمی در تأمین آب این کالنشهر دارند.
اسماعیلیان اضافه کرد: پارسال مشهد بدترین شرایط 
خشکسالی را تجربه کرد و 100درصد گستره شهرستان 
تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفت. امسال نیز اگر روند 

کاهش بارندگی ها ادامه داشته باشد، شرایط سخت تری 
خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با اشــاره به 
تعریف هفت پـــروژه بــرای تأمین آب مشهد، افــزود: 
بــرای اجــرا و تکمیل این پروژه ها 25هــزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است که برای جذب اعتبار ملی، گزارش این 

طرح ها با برنامه زمان بندی شده از طریق استانداری 
خراسان رضوی در یکی دو روز آینده برای حوزه اقتصادی 
معاون اول ریاست جمهوری ارسال می شود. به گزارش 
صداوسیما، وی اظهار امیدواری کرد با جذب اعتبار و 
تکمیل این پروژه ها، شهروندان مشهد سال 1۴01 را بدون 

مشکل آبی سپری کنند.

بازار
   مهدی توحیدی   طرح درج قیمت 

تولیدکننده روی کاال که از حدود یک ماه پیش 
آغاز شده و هر هفته قرار است تعداد بیشتری 

از کاالهای مصرفی و سرمایه ای به فهرست 
اضافه شود این روزها بسیاری از مردم را در حلقه 

مصرف و البته توزیع با مشکالت زیادی مواجه 
کرده است. 

شفاف سازی قیمت ها و بهره  مندی قانونی و 
منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و 

عرضه از سود های مصوب قانونی و همچنین 

کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان و 
در یک کالم مبازره با گران فروشی ازجمله اهداف 

این طرح عنوان شده است.
مسئوالن بر این باورند که درج و نصب برچسب 

قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کاال ها 

موجب بهره مندی از نرخ های رقابتی برای 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده و اعمال 

مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد 
بود. اما با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرای این 

طرح شاهد بروز مشکالتی هستیم.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536
لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
52

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

سـررسیــد و تقــویم 
ه��دایای تبلیغ����اتی و جوای��ز م��دارس

A4 کلی���ه ل����وازم اداری  - کاغ���ذ
نازلترین قیمت - بهترین کیفیت

مشهد،حدفاصل ابوطالب 14 و 16  ،تحـریر صالح

14
10
30
9


