
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
دوشــنبه  20 اسفند 1397 |  سال ششم |  شماره 1641

دیگه چه خبر
 دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران

در گفت وگو با »شهروند«:   

پولگرانفروشیبلیتراپسمیدهیم
شــهروند| »اگر بلیت هــای نوروزی تــان را گران 
خریده اید، شــکایت کنید تا پولتان را پس بگیریم.«  این 
 جمله را مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی به »شــهروند« می گوید و تأکید می  کند که 
قیمت بلیت های هواپیمــا در نوروز باید مشــابه قیمت 
بلیت های آذر ماه باشــد و اگر کســی بلیتــش را  از این 
قیمت ها گران تر خریده است، شکایت کند تا پولش را از 
شرکت های متخلف بگیریم. براساس  فهرست قیمت بلیت 
هواپیما در آذر ماه حداکثر قیمت بلیت برای مسیر اهواز 
به مشــهد و ایران ایر 800 هزار تومان است. بر این اساس 
قیمت بلیت در مسیر تهران- کیش  حداکثر تا 450 هزار 
تومان و مسیر تهران- شــیراز حداکثر تا 500 هزار تومان 
اســت. جزییات بیشــتر  قیمت ها را می توانید از نشانی 
انجمــن ایرالین های ایران یــا  www.aira.ir  ببینید و 

قیمت بلیت تان را  با آن تطبیق دهید.  
شکایت کنید

بلیت برخی مســیرهای پرتردد در ســفرهای نوروزی تا 
یک میلیون و 200 هزار تومان هم رسیده است.  این موضوع 
درحالی رخ می دهد که انجمن ایرالین های ایران اعالم کرده 
که قیمت بلیت های  نوروزی افزایشــی نداشته و نرخ هایی 
که براساس دالر نیمایی محاســبه شده است، حداکثر باید 
  800 هــزار تومان و البته آن هم در مســیرها و ایرالین های 
خاص باشد. این یعنی این که بلیت  هر مسیری و هر ایرالینی 
نباید تا سقف 800 هزار تومان فروخته شود. بنابراین اگر شما 
جزو آن دسته   از افرادی هســتید که بلیت تان را گران رزرو 

کرده اید، شکایت کنید.  
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت های 
هواپیمایی دربــاره خرید بلیت برای ســفرهای  نوروزی به 
»شهروند« می گوید:  »اگر فردی بخواهد بلیت بخرد، باید در 
دامنه قیمتی اعالم شده از طرف  انجمن شرکت های صنفی 
باشــد و اگر فردی بلیت ها را باالتر از دامنه قیمتی مصوب از 
سوی  شرکت های هواپیمایی بخرد، خریدار متضرر شده و این 
مازاد قیمت به جیب شرکت هواپیمایی  نمی رود.«   او ادامه 
می دهد: »انجمن شرکت های هواپیمایی هم کتبی و هم در 
جلسات مکرر به انجمن دفاتر خدمات  مسافرتی و سایت های 
فروش اینترنتی بلیت هواپیما اعالم کرده  است به هیچ وجه 
قیمت های باالتــر را  نمایش ندهند و به مشــتریان عرضه 
نکنند .  «  اسعدی سامانی درباره این که چرا قیمت های آذرماه 
مالک تعیین نرخ بلیت هواپیما قرار داده  شده، می  گوید: »در 
آذرماه شرکت های هواپیمایی براساس نرخ ارز نیمایی، قیمت 
تمام شده و میزان دسترسی  که  به ارز داشتند، قیمتی را برای 
بلیت های خود تعیین کردند. این تعیین نرخ ســبب شد تا 
دامنه قیمتی برای  بلیت هواپیما ایجاد شود که از ۱۰۰ هزار 
تومان شروع شــده و به ۸۰۰ هزار تومان می رسد. این دامنه 
 قیمتی در دنیا هم وجود دارد و برای هر مســیر چند کالس 
پروازی تعریف شده و براساس شرایط  عرضه و تقاضای بازار، 

قیمت های موجود در این دامنه را عرضه می کنند.« 
مواظب بلیت جعلی باشید

در روزهای نزدیک به پایان ســال، اپلیکیشن های زیادی 
برای خرید بلیت هواپیما ایجاد شده اند. اپلیکیشن  هایی که 
اغلب غیرمجاز و بدون مجوز هســتند. به همین دلیل دبیر 
انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی  تاکید کرده مردم حتما 
از ســایت های مجاز خرید کنند. او به »شهروند« می گوید: 
»اســامی ســایت های  مجاز و معتبر فروش بلیت هواپیما 
در سایت سازمان هواپیمایی کشــوری قرار دارد و به مردم 
توصیه  می کنیم حتما از این ســایت ها خرید کنند. ممکن 
است بلیتی که از ســایت های غیرمجاز خریداری  می شود، 
جعلی باشد و اصاًل پروازی برای آن سفر وجود نداشته باشد؛ 
لینک اعتبارسنجی بلیت ها نیز در  سایت انجمن شرکت های 
هواپیمایی وجود دارد تا هر فردی هر بلیتی خریداری می کند، 
ببیند واقعًا این  بلیت متعلق به پرواز و ایرالین مذکور درج شده 

در آن بلیت هست یا نه .  « 
می توانید پولتان را پس بگیرید

با این که سازمان هواپیمایی به صورت رسمی اعالم کرده 
بلیت های هواپیما باید براساس نرخ آذر  به فروش برسند، اما 
سایت هایی هستند که بلیت ها را باالتر از قیمت های آذر ماه 
فروخته اند. اسعدی  سامانی دراین باره به »شهروند« می گوید:  
»در تعطیالت نوروز همه صنوف افزایش قیمت می دهند؛  اما 
ما در انجمن با موافقت همه شرکت های هواپیمایی تصمیم 
گرفتیم تا افزایش قیمت جدیدی نداشته  باشیم و با همان 
نرخی که ۴ ماه قبل تعیین کرده بودیم، بلیت ها را به فروش 
برسانیم. ممکن است برخی  فروشندگان بلیت ها را با نرخ هایی 
باالتر از دامنه قیمتی تعیین شــده به فروش برسانند که از 
مردم  می خواهیم بلیت هواپیمــا را باالتر از این بازه قیمتی 
خریداری نکنند. اگر باالتر عرضه شــد، قطعًا تخلف  است و 
مردم می توانند پیگیری کنند . از مردم می خواهیم به بخش 
رسیدگی به شکایت های ســایت  سازمان هواپیمایی بروند 
و شکایت خود را ثبت کنند.حتما به شکایت آنها رسیدگی 
می شود و پولشان  را هم از شرکت های متخلف می گیریم و 

پس می دهیم.« 
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بسته های بلندمدت اینترنتی نرفته، برگشــتند. اپراتورهای تلفن همراه در پیامک هایی به کاربران گفته  بودند که دخل و خرج

بسته های اینترنتی بلندمدت 6 ماهه تا یک ساله لغو می شود و کاربران مجبور بودند بسته های  کوتاه مدت گران تر بخرند. 
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش  به این موضوع در توییتر نوشت: »گزارشی مبنی 
بر حذف بسته های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای  تلفن همراه دریافت کردم که بررسی ها حاکی از صحت گزارش 
بود و دستور داده شد که اپراتورها  ظرف 48 ساعت این بسته ها را برگردانند.« آذری جهرمی همچنین نوشته است که 

اپراتورها بهتر است  به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه های مازاد را پیگیری کنند . 

دستوروزیر
برایبرگشت
بستههای
بلندمدت

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی 

ضد سرفه، سرماخوردگی، و ... 
باعث گیجی ناخواسته می شوند 

که ممکن است رانندگی را با 
مشکل روبه رو کند.

یکمشتآجیل
3هزارتومان

اگر بخواهید از 
هر نوع اقالم خشکبار فقط یک عدد 

بردارید چقدر خرج روی دست تان می افتد؟

سهیال روزبان- شهروند| آجیل امسال بارها خبرساز شد، آن قدر که خبرش به آن سوی مرزها رسید و حاال ایرانی های 
زیادی می گویند که قید شب چره کهن نوروزی شــان را می زنند. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل 
و خشکبار تهران می گوید قیمت آجیل حدود دو برابر شــده و در 11 ماه امسال فروش آن به یک پنجم یا چیزی حدود 

20 درصد  سال گذشته رسیده است. 
گرانی عجیب وغریب آجیل درحالی رخ می دهد که ایران تا همین چند  سال پیش سلطان پسته جهان بوده و یکی از 

بزرگترین تولیدکنندگان فندق و بادام در جهان است. با این حال قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار ایران از متوسط 
60 تا 70 هزارتومان به 250 تا 300 هزار تومان هم رسیده است. از طرفی اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل 

گفته است که حتی تحریم و مشکالت نقل و انتقال پول روی آجیل خارجی تاثیری نداشته است و اقالمی 
مثل تخمه کدو و آفتابگردان از مبادی رسمی به راحتی وارد ایران می شود. با این حال اگر شما امسال 

عید بخواهید از هرکدام از اقالم آجیل فقط یک عدد بخورید، یعنی در مشت تان یک عدد 
پسته، فندق، بادام شــور، بادام پوست کاغذی، بادام هندی، کشمش، نخودچی و ... 

باشد، باید چیزی حدود 3 هزار تومان هزینه کنید. 

پسته دانه ای 250 تومان
قیمت هر کیلو پسته این روزها به طور متوسط 200 هزار تومان است 
و خرید 10 گرم آن تقریبا معادل با 8 پسته است و 2 هزار تومان برای 
شما آب می خورد. هر کیلوگرم پسته حدودا 900 عدد می شود و خرید 
هر پسته این روزها حدود 250 تومان خرج روی دست شما می گذارد.  بادام هندی گران ترین آجیل 

نوروز
بادام هندی که لوکس ترین مغز آجیل است به طور 
متوســط  حدود 220 هزار تومان قیمت دارد. هر 10 
گرم این مغــز کامال وارداتی که معــادل 6 عدد بادام 
هندی است، به قیمت 2 هزار و 200 تومان فروخته 
می شود. در واقع اگر هر کیلوگرم بادام هندی را 600 
عدد در نظر بگیریم، هر عــدد آن حدودا 370 تومان 

قیمت دارد. 

رقابت تنگاتنگ بادام و پسته 
هر کیلوگرم بادام شور بدون پوست به طور متوسط در 
آجیل فروشی ها  140 هزار تومان قیمت خورده  و خرید 
10 گرم آن که تقریبا معادل 6 عدد بادام اســت، حدود  
1400 تومان تمام می شود. هر 600 تا بادام تقریبا برابر 
با یک کیلوگرم است و قیمت هر عدد بادام  235 تومان 

است. 

قیمت پوست هر بادام 75 تومان!
110 هزار تومان قیمتی است که برای هر کیلو بادام کاغذی تعیین 
شده اســت. در واقع اگر قصد خرید 100 گرم از این مغز را داشته 
باشید باید چیزی حدود 11 هزار تومان خرج کنید. اما اگر هر 10 
گرم را معادل 7 بادام در نظر گیریم، هر عدد  از این مغز حدود 160 
تومان ارزش دارد. جالب است که بدانید هر کیلو شامل 700 بادام 
می شــود. به این ترتیب اگر قیمت یک عدد مغز بادام 235 تومان 
باشد و قیمت بادام با پوست 160 تومان باشد، قیمت پوست هر بادام 

75 تومان تمام می شود!

فندق گران تر از پسته 
 ایران پنجمین تولیدکننده بزرگ فندق در جهان اســت اما در بازار کشــور باید 
برای هر کیلوگرم فندق به طور متوســط  180 هزار تومــان  و هر 100 گرم آن 
18 هزار تومان پول پرداخت. در واقع اگر هر کیلوگرم از این آجیل را حدود 700 

فندق در نظر بگیریم، هر دانه آن  حدودا 260 تومان قیمت دارد.   


