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زنبیل

 

 هشدار به خریداران طال و سکه
 در فضای مجازی

اتحادیه  رئیــس  ایرنا| 
طال و جواهر تهــران با بیان 
این که معامالت طال و سکه 
در فضای مجازی فاقد مجوز 
است، گفت امکان رسیدگی 
به تخلفــات رخ داده در این 
بخش وجود نــدارد. ابراهیم 
محمدولی درباره فروش طال و ســکه در فضای مجازی گفت: 
»نامه نگاری های گســترده ای  با نهادهای ذیربط انجام داده و 
اعالم کرده ایم به دالیل فنی هنوز زیرساخت ها و بستر خرید 
و فروش طال در فضای مجازی فراهم نیســت. خریداران طال 
تمایل دارند از نزدیک مصنوعات طال را مشاهده و آن را امتحان 
کنند، اما در فضــای مجازی این امکان وجــود ندارد. درحال 
حاضر هم معامالت طال و سکه در فضای مجازی از طرف نهاد 
 خاصی رصد نمی شــود، بنابراین امکان رسیدگی به تخلفات

 وجود ندارد.«

 حذف قبوض کاغذی آب
 در چه مرحله ای است؟

مدیرعامل شرکت  ایسنا| 
آب و فاضالب استان تهران با 
اشــاره به حــذف قبوض 
کاغذی آب تــا پایان دولت 
دوازدهم، آخرین وضع این 
طرح را تشریح و اعالم کرد 
کــه فعــال نیازی نیســت 
مشترکان اقدامی انجام دهند. محمدرضا بختیاری با تاکید بر 
این که حذف قبوض کاغذی آب زمان بر است، گفت: »فرآیند 
حذف قبوض کاغذی آب مشابه حذف قبوض کاغذی برق و 
گاز نیست، زیرا در سیســتم برق و گاز هر واحد یک کنتور 
جداگانه دارد و فیش به صــورت جداگانه برای واحدها صادر 
می شــود. درحالی که کنتور آب واحدها مشــترک است و 
ساختمان یک فیش بیشــتر ندارد. این طرح نیاز به بررسی 
بیشتری دارد و فعال درحال بررسی است و امیدوارم به قولی که 
در این راستا داده شــده، عمل کنیم. البته ممکن است طرح 
حذف قبوض کاغذی آب در همه نقاط کشور اجرایی نشود، اما 
ســعی می کنیم به صورت پایلوت شــروع کنیم. فعال زیر 
ساخت ها آماده نیست، اما اجرای آن به پایان دولت دوازدهم 

می رسد.« 

مشق در دفاتر تنظیم بازاری؛ به زودی
ایرنا| رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افزار و لوازم 
مهندسی اعالم کرد  قرار است ستاد تنظیم بازار در مجموع 
۵۰۰ هزار جلد دفتر به استان تهران تخصیص دهد که روز 
چهارشنبه حواله آن صادر شــده، درحالی که شهر تهران 
حداقل حدود ۱۵ میلیون جلد دفتر نیاز دارد. موسی فرزانیان 
دراین باره گفت: »۱۵ میلیون جلد کفاف نیاز بازار کشور را 
نمی دهد، زیرا بالغ بر ۱۴۰  تا۱۵۰ میلیون جلد دفتر سرانه 
مصرف کشــور اســت و تخصیص ۱۵ میلیون جلد یعنی 
برطرف کردن یک دهم نیاز کشور، با این اوصاف نباید انتظار 
کاهش جدی قیمــت این اقالم را در بازار داشــت. درحال 
حاضر نمی توان قیمت دقیقی روی دفتر با نرخ آزاد گذاشت، 
زیرا دفاتر با ویژگی هــای مختلف،  قیمت های متفاوتی 
دارند، دفتر ۴۰برگ ستاد تنظیم بازار که با قیمت یک هزار و 
۷۰۰ تومان عرضه می شود، در بازار آزاد دفتر نزدیک به آن 

کیفیت را با قیمت 2هزار و ۷۰۰ تومان می توان تهیه کرد.«

پریسا اســام زاده| درســت وقتــی که دالر 
گران شــده و خیلی ها می گویند که آمار سفرهای 
خارجی  حســابی ریزش داشته اســت، در شیپور و 
دیوار با تورهای خارجی مواجه می شوید که به طور 
عجیبی  ارزان هســتند. به عنوان مثــال تور امارات 
فقط با 300 هزار تومان! یا تورهای 800- 700 هزار 
تومانی  ترکیه  جزو آگهی های عجیبی اســت که با 
آن برخورد می کنید، اما وقتی که پیگیر می شــوید 
صاحبان این  آگهی ها به شما می گویند که در ازای 
واردات یــا حتی صادرات چمدانــی کاالهایی مثل 
موبایل، ســیگار،  لوازم آرایش و لباس و... می توانید 

ارزان تر سفر کنید.  
آنها به شــما توضیح می دهند شــما می توانید با 
کارهایی مثل فروختن ســیگار در شهرهای ترکیه، 
آوردن  کاال برای فروش و این که چمدان خود را در 
اختیار افرادی قرار دهید که به دنبال خریدوفروش 
لباس  هســتند و حتی آوردن گوشــی تلفن همراه، 
بخشــی از هزینه ســفر خود را جبــران کنید. در 
واقع فلســفه تورهای  ارزان ترکیه که از طرف افراد 
متفرقه به شما پیشنهاد می شود دقیقا همین است. 
این که یا برای افرادی که  متولی ســفر شما هستند، 
جنس و کاال وارد کنید یا این کــه خودتان اقدام به 
خریدوفروش کنید تا بخشــی از  هزینه ســفرتان 

جبران شود. 
تور ترکیه فقط 800 هزار تومان! 

هرچقدر هم کــه این روزهــا دالر ارزان تر از قبل 
شده باشد باز هم تعجب می کنیم وقتی می شنویم 
سفر 3 شب و 4روزه به ترکیه فقط 800 هزار تومان 
در می آید. آن هم وقتی که قیمت بلیت قطار تهران 
وان  چیــزی در حدود 375 هزار تومان اســت. این 
روزها ســایت هایی مثل دیوار و شــیپور پر شده اند 
از آگهی  ســفرهای ارزان به کشور ترکیه. سفرهایی 
که زمینــی انجام می شــوند و قیمت هــای آنها از 
حدود 800 هــزار  تومان آغاز می شــود و نهایت به 

یک میلیون و 300 هزار تومان می رسد.  
این ســفرها که به صورت زمینی انجام می شوند، 
هتل هــای درجه 2 و درجــه 3 شــهر وان را برای 
اقامت  مســافران انتخاب می کنند و اگر مایل باشید 
می توانید یک چمدان هم از خریدهای کســانی که 
شما را به  این ســفر ارزان برده اند از گمرک رد کنید 

تا اضافه بار به آنها نخورد.  
با این روش شما هم به ســفر رفته اید، هم مجبور 

نشده اید هزینه کالنی پرداخت کنید. 
این تورهای ارزان با چنین شــرایطی در آژانس ها 
پیدا نمی شوند، چون آنها عموما اجازه ندارند چنین 
 پیشنهادهایی به مشتریان خود بدهند، ولی با سرچ 
کردن تورهــای ارزان قیمت در ســایت هایی  مثل 

دیوار و شیپور چنین سفرهایی پیدا می شوند. 
درآمدزایی در ترکیه با خرید و فروش 

سیگار! 
تور ریلی ترکیه فقط 800 هزار تومان اقامت 3شب 
و 4روز در شهر وان ترکیه به همراه بازدید از  مناطق 
دیدنــی و تفریحی...با شــماره ای کــه روی آگهی 
گذاشته شــده تماس می گیرم. از کسی که تلفن را 
 پاســخ می دهد، اطالعات تور را می پرسم و او مثل 
یک نوار ضبط شده این طور پاســخ می دهد:  »تور 
ریلی  ما شــامل خدماتی مثل بلیت رفت و برگشت 
قطــار، 4 روز و 3 شــب اقامت در هتل بــه همراه 
صبحانه، پک  پذیرایی و شــام در قطار و ترانسفر به 

ایستگاه قطار می شود. «
او ادامه می دهــد: »قیمتی که اعالم شــده برای 
اقامــت در هتلی معمولی اســت، اما اگــر خودتان 
بخواهید در هتل  بهتری اقامت داشــته باشــید، ما 
شما را راهنمایی می کنیم که کدام هتل مناسب تر 
است. ضمن این که هزینه  گردش در شهر و بازدید از 
اماکن تفریحی و دیدنی هم به عهده خودتان است و 
ما فقط هزینه رفت و  برگشت و اقامت در هتلی که با 

آن قرارداد داریم را تقبل می کنیم.« 
وقتــی توضیحــات آگهی دهنده تمام می شــود 
از او دلیل ارزان بودن قیمت این تور را می پرســم، 
درحالی  که  فقط هزینه قطار تهــران به وان حدود 
400 هزار تومان اســت. او پاســخ می دهد: »دلیل 
ارزان بودن قیمت  تور ما هتلی است که برای اقامت 
شــما انتخاب شــده، چون همان طور که گفتم این 
هتــل یکــی از معمولی ترین  هتل های شــهر وان 

است.«  
می پرســم راه هایی وجود دارد که هزینه ســفر 
کمتر دربیاید و او پاســخ می دهد: »ما به شما اجازه 
می دهیم  از تهران ســیگار بخرید و بــه مغازه های 
شهر وان بفروشید. این یک کار کامال متداول برای 

مسافرانی  است که می خواهند ســفر ارزان تری به 
ترکیه داشته باشــند و هزینه های کمتری پرداخت 
کنند. می توانیــد  در تهران هر چقــدر می خواهید 

سیگار بخرید و آنها را در وان بفروشید. 
این آگهی دهنده توضیح می دهد: »به عنوان مثال 
قیمت 3 باکس ســیگار برای شما در تهران 65 هزار 
 تومان می شــود اما می توانید در وان آن را با قیمت 
200 هزار تومان بفروشــید و درآمدزایی کنید! راه 
 دیگری هم که ما به مشــتریان پیشنهاد می دهیم، 
رجیستری موبایل است که هر مسافر می تواند یک 
گوشی  بخرد و بعد از بازگشت که رجیستری گوشی 
ثبت شــد، ما 300 هزار تومان از هزینه ای که برای 
سفر  دریافت کرده ایم را به مسافر برمی گردانیم. اگر 
هم نخواهند امتیاز فروش گوشــی را به ما بدهند، 
می توانند  خودشــان آن را بفروشــند و بــا این کار 

بخش دیگری از هزینه سفرشان را جبران کنند.« 
 با چمدان خالی بروید 
و برایمان لباس بیاورید

روش دیگری هم برای سفر ارزان به ترکیه وجود 
دارد، خصوصا در این مقطع از  سال که دیگر خبری 
 از تورهای تابستانی و قیمت های گزاف شان نیست. 
ماجرا از این قرار اســت که صاحبان برخی مزون  ها 
و مغازه های لباس فروشــی با برگزارکننده  تورهای 
مسافرتی هماهنگ می کنند که چمدان های  خالی 
مسافران را بگیرند و به جای آنها لباس و عطریات و 
لوازم آرایش بخرند. از آنجایی که هر مسافر  بیشتر از 
30کیلوگرم بار نمی تواند با خود به کشور وارد کند، 
این کار برای مغــازه داران و صاحبان  مزون ها راهی 
کامال به صرفه و امن است تا هم لباس خارجی برای 

فروش داشته باشــند، هم هزینه  گمرک و اضافه بار 
پرداخت نکنند.  

همین موضوع باعث می شــود که صاحبان برخی 
تورهــا قیمت های مناســب و به صرفــه ای را برای 
 تورهای مســافرتی خود درنظر بگیرند، البته آنها از 
قبل با مسافران هماهنگ می کنند که چمدان های 
خود  را در اختیار صاحبان تورها قرار دهند تا بتوانند 
به ازای هر مسافر 30کیلوگرم جنس بخرند. قیمت 
 چنین تورهایی هم بشدت ارزان است و اگر شما این 
پیشــنهاد را بپذیرید، با مبلغ بسیار ناچیز می توانید 
 ســفر کنید؛ چون هزینه بلیت، اقامت و حتی خورد 
و خوراک تان بــه عهده برگزارکنندگان تور اســت 
 و حتی  ممکن اســت ســفر برای تان کامال رایگان 

تمام شود. 
ماجرای رجیستری موبایل چیست؟

اگر ســری به پاســاژهای خریدوفروش موبایل 
بزنید، پیداکردن فروشگاهی که با دریافت هزینه ای 
بین   500 الی 700هزار تومان یک گوشی مسافری 

راز تورهای مسافرتی ارزان قیمت به کشورهای همسایه 
چیست؟

 سفر خارجی مفت 
به سبک پایتخت!

  رونق واردات و صادرات چمدانی سیگار، موبایل، پوشاک و لوازم آرایشی 
به دست توریست های وطنی
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اختالط گندم و آرد با خاک و فضوالت حیوانات یا کاه و کلش موضوع خبرساز هفته های گذشته بود  که دخل و خرج

البته حاال یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأیید این موضوع به فارس گفته  است: 
» بازرسی کل کشور هم درباره پرونده های فروش آرد وارد شده و آنها را بررسی می کند تا این گونه  فسادها 
به حداقل برسد.« او همچنین با اشاره به فســاد چند نرخی شدن آرد گفته است برخی کارخانه داران و 
 نانوایی ها بخشی از ســهمیه آرد یارانه ای خود را به صورت آزاد به دیگران می فروشند که درحال  حاضر 

سامانه فروش آرد راه اندازی شده و تا حدود زیادی از این تخلفات را کم کرده است.

ورود سازمان 
بازرسی به 
پرونده های 
فساد آرد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشارکت کننده
شهرداري كرج در نظر دارد با استناد به مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره 102/934 نسبت به پیگیری و اعاده مالیاتهای 
پرداخت شده شهرداری كرج از سال 1387 الی 1400 در چارچوب مقررات جاری كشور و قوانین مالیاتی با مشاركت بخش خصوصی در 

امر اداری و حقوقی موضوع از سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

1- سرپرده شركت در فراخوان به مبلغ 300/000/000 ریال و با یکی از روشهای ذیل ارائه می گردد:
الف( ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق كه به مدت 45 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. ب( واریز فیش نقدی مبلغ فوق الذكر به شماره حساب 

100827952895 بانک شهر متعلق به سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی شهرداری كرج
2- برندگان اول و دوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- سازمان سرمایه گذاری به پیشنهادات 
مبهم و مشروط بدون سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر برسد ترتیب اثر نخواهد داد. 4- مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید 
اسناد به حساب 700824127065 نزد بانک شهر به نام سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی واریز در قبال ارائه رسید اسناد مربوطه را دریافت 
نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد فراخوان از سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی واقع در بلوار عالمه جعفری 
نبش بازار روز الله طبقه همکف اقدام نمایند. 6- هنگام خرید اسناد داشتن معرفی نامه با امضاء مدیر عامل و ممور به مهر شركت/موسسه برای شركت 
كنندگان الزامیست. 7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد فراخوان مندرج است. 8- بدیهی است شركت كنندگان در فراخوان می بایست كلیه پاكات 
مربوطه )الف-ب-ج( را بصورت كامال مشخص و معین و بدون ابهام الک و ممهور به مهر شركت/موسسه نموده و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 
98/07/04 به واحد دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری تحویل نمایند. 9- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده فراخوان می باشد. 10- متقاضیان می توانند جهت 
كسب اطالعات بیشتر از وب سایت لینک سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی بازدید و یا حضورا به دفتر سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی 
شهرداری كرج مراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن 32756337-026 تماس حاصل نمایند. 11- پیشنهادات واصله در روز شنبه مورخ 98/07/06 راس 
ساعت 14 در محل سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی بازگشائی و پس از بررسی برنده تعیین خواهد شد. 12- به پیشنهادات ناقص و مخدوش، 
مبهم، بدون مهر و امضا صاحب شركت/موسسه و نیز پیشنهاداتی كه بعد از تاریخ فوق الذكر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 13- كلیه هزینه ها در كلیه 
مراحل پروژه بر عهده برنده فراخوان می باشد و برنده می بایست مطابق مصوبه یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر كرج نسبت به واریز 
بهای خدمات به حساب سازمان سرمایه گذاری شهرداری كرج اقدام نماید. 14- سازمان سرمایه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری كرج در قبول یک 

و یا رد كلیه پیشنهادات مختار است. 15- مدت زمان بررسی پیشنهادات هفت روز كاری می باشد.
16- شركت كنندگان می بایست توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانت نامه های مورد نیاز را مطابق اسناد فراخوان دارا باشند.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج

شهروند|  برای دریافت شهرداري كرج
کارت ســوخت تان صرفــا 
به درگاه رســمی شــرکت 
پســت یا پلیــس مراجعه 
کنید. این روزها صحبت از 
پیامک های جعلی دریافت 
کارت سوخت است که برای 
مالــکان خودرو فرســتاده 
می شود. پیامک های جعلی 

که منبع ارسال آنها مشــخص نیست و هدفشان صرفا 
سوءاستفاده از اطالعات شــخصی و بانکی مردم است. 
این پیامک هــا درحالی برای مالکان خودروها ارســال 
می شود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بارها با 
انتشار اطالعیه هایی از مالکان خودروها خواسته مراقب 

پیامک ها و سایت های جعلی باشند.
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن 
هشدار به مالکان خودروها اعالم کرد که هزینه مصوب 
برای صدور کارت هوشمند سوخت مبلغ ۱۰ هزار تومان 
اســت که به صورت حضوری در دفاتر پلیس +۱۰ اخذ 
می شود. این شرکت در جدیدترین اطالعیه خود تاکید 

کــرده مالــکان خودروها 
مراقب پیامک و سایت های 
جعلی باشند. شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی 
تاکید کرده طــی روزهای 
اخیر بــا توجه به ارســال 
پیامک هایی به تلفن همراه 
برخی از هموطنان با موضوع 
و  بنزیــن  ســهمیه بندی 
معرفی سایت های غیرقانونی و جعلی جهت سوءاستفاده 
از اطالعات شــخصی و بانکی مردم الزم است مالکان 
خودروها دراین باره هوشیاری کامل داشته و از هر گونه 
ثبت نام، ارایه اطالعات شــخصی و بانکی و نیز پرداخت 

وجه از طریق وب سایت های مذکور خودداری کنند.
 برای دریافت کارت سوخت

 به کجا مراجعه کنیم؟
از آنجایی که با توجه به این که کارت های ســوخت 
صرفا یک بار جهت تحویل به در منزل فرد متقاضی برده 
می شــدند و در صورت نبودن گیرنده، آدرس اشتباه یا 
تغییر محل ســکونت به باجه های معطله برگشت داده 

هشدار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی  

پیامک های کارت سوخت را جدی نگیرید

 هرچقدر هم که این روزها دالر ارزان تر 
از قبل شده باشد باز هم تعجب می کنیم 
وقتی می شنویم سفر 3 شب و 4روزه به 

ترکیه فقط 800 هزار تومان در می آید. آن 
هم وقتی که قیمت بلیت قطار تهران وان 

 چیزی در حدود 375 هزار تومان است


