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تحریر و حتی
خدماتمختلف
را در این
سامانه مشاهده
کنید
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نبض بازار

قبل از بازار سراغ  124بروید
نگاهی به قیمت های جدید لوازم خانگی

این روزها تورم چنان افسار گسیخته شده که قیمت همه چیز مدام در حال افزایش است  ،در
گذشته های نه چندان دور وقتی برای خرید طال یا سکه به بازار مراجعه می کردیم فروشنده
به ما می گفت مظنه امروز فالن است یا تلفنی از شخص یا مرکزی مطلع تر از خود مظنه
روز را سوال می کرد ؛ امروزه این مظنه روز سوال کردن به بسیاری از کاالها تسری یافته و
متاسفانه با اوضاع به هم ریخته اقتصادی باید در جریان تغییر قیمت ها باشیم تا بتوانیم خرید
بهتری انجام دهیم ،اگر در این میان فروشنده ای بی انصافی را هم چاشنی کار خود کند و
خریدهای قبلی خود را هم به قیمت روز به ما بفروشد که واویالست!
این هفته ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی اطالعیهای اعالم کرد
«بهروزترین لیســت قیمت لوازم خانگی از طریق ســامانه  ۱۲۴در بخش «خوداظهاری
بنگاههای اقتصادی» به ثبت رسیده و آماده بهرهبرداری است ».در این نابسامانی بازار که
افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و اگر گشــت و گذاری در بازار بزنیم می بینیم
امسال کاالهای ایرانی  ۲۵تا  ۳۰درصد و کاالهای خارجی که بیشتر به صورت قاچاق نیز
وارد شده اند تا  ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته اند این خبر خوشایند به نظر می رسد چرا
که کورسوی امیدی است بر کنترل قیمت ها.
در این اطالعیه آمده اســت که از  ۲۸خرداد ماه تولیدکنندگان ملزم به ثبت قیمتها در
سامانه  ۱۲۴شده اند تا خریداران لوازم خانگی قبل یا حین خرید کاال ،با مراجعه به پایگاه
اطالع رسانی  /http://www.124old.irدر بخش خوداظهاری بنگاههای اقتصادی با
جســت وجوی برند و مدل کاالی مد نظر خود ،از آخرین قیمتهای اظهار شده توسط
شرکتهایتولیدکنندهمطلعشوند.همچنینایناطالعاتازطریقمرورگرموبایلیسامانه
 124به نشانی  124.irنیز در دسترس هستند،نکته قابل توجه دیگر آن که خریداران در
صورت مشاهده هرگونه گران فروشی می توانند از طریق تماس با تلفن  ۱۲۴یا با مراجعه به
اپلیکیشن آپ برای ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

شرح

کمترین قیمت (تومان)

بیشترین قیمت ( تومان)

یخچال 17فوت تولید داخل

5/500/000

10/000/000

فریزر  17فوت تولید داخل

6/500/000

11/500/000

تلویزیون  LEDتولید داخل  43اینچ

3/500/000

7/000/000

تلویزیون  LEDتولید داخل  55اینچ

5/500/000

11/000/000

ماشین لباس شویی تولید داخل  7کیلویی

4/500/000

11/000/000

اجاق گاز  5شعله استیل فردار تولید داخل

4/000/000

6/600/000

تولید ملی

لیمـون
یک ایرانی پر مصرف

یکی از پرمصرف ترین ها در آشپزخانه ظروف پالستیکی هستند
که هرچه را بخواهیم با آنها جایگزین کنیم باز هم حذف شدنی
نیستند ،ظروف پالستیکی به دلیل سبک بودن ،مقاومت باال ،ارزان
بودن و تنوع خوب مورد استفاده همه هستند و امروزه به روز بودن
طراحی ها ،تنوع رنگی زیاد و استفاده از مواد اولیه با کیفیت باعث
شده تولید این محصوالت با فناوری و سلیقه روز به پیش رود و جای
خود را در آشپزخانه حفظ کند .یکی از معتبرترین تولید کنندگان در
این زمینه برند لیمون است که محصوالتی بسیار با کیفیت و متنوع
روانه بازار می کند ؛ قصد داریم در این شماره با این برند بیشتر آشنا
شویم ،با ما همراه باشید.

شرکت صنعت سازان از شــرکت های قدیمی تولید
کننده لوازم بلور و پالستیک آشپزخانه است که توانسته
به باالترین کیفیت تولید در صنعت داخلی پالستیک
دســت یابد .مهم ترین ویژگی هــای این مجموعه
عبارتاند از  :نوآوری  ،حفــظ حقوق مصرف کننده،
استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهداشتی در فرایند تولید .
این مجموعه در سال های اخیر با بیش از  ۳۰۰قلم
کاال برند لیمون را جایگزین برند صنعت سازان کرده
اســت و با بهره گیری از خالقیت و ایده های نوین در
طراحی  ،استفاده از رنگ های متنوع  ،توجه به کیفیت
و دوام کاال ،همچنین استفاده از متخصصان با تجربه
توانسته محصوالت خود را در کشور و خارج از مرزها
در اختیار مصرف کنندگان قراردهد و از استقبال خوبی
نیز برخوردار شــود.این محصوالت دارای گواهی نامه
های اســتاندارد CE ، ISO 9001، ISO 10002 ،
 ISO 10004 ، ISO 18001 ، ISO 14001هستند.

محصوالت لیمون
شامل سرویس
جهیزیه ،لوازم
بهداشتی،
ظروف فریزری،
سرویس های
مسافرتی و پیک
نیک ،کاسه و سبد
محصوالت طرح
بامبو،بانکهها
و شیشه ها و
سایر لوازم خانه،
آشپزخانه و کودک
است

