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زنبیل


مدارس
دوخت روپوش
در واحدهای غیرمجاز

ایســنا| حبیــب
طهماســبی ،رئیــس
اتحادیه خیاطان با بیان
اینکه برخی مدارس در
تهیــه روپــوش نفــع
دانشآموز و خانواده را در
نظر نمیگیرند ،گفت« :برخی مدارس برای تهیه پوشاک
دانشآموزان به واحدهای زیرزمینی و غیرمجاز مراجعه
میکنند ».او توضی��ح داد« :در صورتی کــه مدارس و
خانوادهها بــه واحدهای مجاز خیاطــی مراجعه کنند،
روپوش مدارس با توجه به نیاز دانشآموز و کیفیت پارچه،
قیمتگذاری و ارایه میشود که در این فرآیند اتحادیه و
سازمانهای نظارتی ،بازرســی و نظارت قابل توجهی بر
کیفیتمحصولارایهشدهخواهندداشت».
حمله به عربستان طال را گران کرد
ایرنا| رشد بهای اونس در بازارهای جهانی ،قیمت طال
و انواع سکه را در بازارهای داخلی افزایش داد ،بهطوری که
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار
آزاد تهران با رشد بیش از۳۰هزار تومانی به نرخ4میلیون
و۲۰هزار تومان فروخته شد.اونس جهانی طال تحتتاثیر
حمالتبهتاسیساتنفتیعربستان،بارشدقیمتهمراه
بود ،بهطوری که بهای اونس پس از پایان تعطیالت حدود
 ۱۵دالر رشد کرد و به یکهزار و  ۵۰۲دالر افزایش یافت.
بر این اساس ،نیمســکه نیز 2میلیون و  ۶۰هزارتومان،
ربعسکه یکمیلیون و ۲۵۰هزار تومان و هر قطعه سکه
گرمی۸۵۰هزارتوماندادوستدشد.
لوازم خانگی ارزان میشود
ایرنــا| مرتضی می��ری ،رئیــس اتحادیــه صنف
توزیعکنندگان لوازم خانگی ایران معتقد است با افزایش
تولید لوازم خانگی در ماههــای آینده بهویژه جایگزینی
محصوالت جدید به جــای برندهای کــرهای ،کاهش
قیمتها رقم خواهد خورد .او توضیح داد« :از اردیبهشت
امســال تاکنون با وضــع باثباتی در بازار لــوازم خانگی
مواجهیم و عالوه بر افزایش نیافتن قیمتها ،رکود بر بازار
حاکماست».بهگفتهرئیساتحادیهصنفتوزیعکنندگان
لوازم خانگی ایران ،با توجه به ایام محرم و صفر پیشبینی
میشود دستکم تا  ۴۵روز آینده تغییر خاصی را در بازار
شاهدنباشیم.
او تاکیدکرد« :اکنون تولید شرکتهای مختلف لوازم
خانگی در مقایسه با پارســال افزایش یافته و مشکالت
ارزیشاننیزتاحدودیبرطرفشدهاست».

هر کسی که در خانه شما
حضور دارد باید بداند هنگام
وقوع زلزله چه اقدامی انجام
دهد حتی اگر شما موقع وقوع
حادثه آنجا نباشید.

۱۱ درصد
واگنهای
مسافری
کشور سوخت

روز دوم شهریورماه امسال بود که تعدادی واگن مسافری زمینگیر دپو شده در ایستگا ه رودشو ر در ناحیه راهآهن قم
ت و از بین
دچارآتشسوزیشد .گزارش در این حادثه آتشســوزی بیش از  ۱۳۰دستگاه واگن مسافری آتش گرف 
رفت .برای درکمطلب سوختن  ۱۳۰دستگاه واگن مسافری الزم است توجه شود که از مجموع  ۲۲۰۰دستگاه کل
ناوگاندراختیارشرکتهایحملونقلریلیمسافریکشور،فقط ۱۲۰۰دستگاهواگنویژهحملمسافراستوبقیه
ت۱۱درصد از
واگنهای خدماتی (رستوران ،مولدبرق  ،خودروب ر و غیره) است ؛ در این حادثه درواقع در عرض چند ساع 
است.
ناوگانمسافربریریلیکشورازبینرفته 

بازاراینترنتیایراندرگرانفروشیازبازارسنتیسبقتگرفتهاست


قالبی
حراجهای
در فروشگاههای
آنالین
اتحادیهکسبوکارهایاینترنتی:گراناست؟!نخریدخب!

پریسااسالمزاده| دالر پایین آمد و قیمت موبایل حدود
 10تا20درصدکاهشقیمتراتجربهکرد،امافروشگاههای
اینترنتی جوری وانمود کردند کــه کاهش قیمت موبایل
مربوط به حراج و تخفیفهای ویژه آنهاســت! اما این تنها
ترفند فروشگاههای اینترنتی نیست .آنها با عناوین دهان
پرکن برای مشتریانشان پیامک میفرستند که حراجهای
شگفتانگیز و ویژه برگزار کردهاند ،اما کافی است که چند
روز قبل از این حراجها به سایتشان مراجعه کنید تا ببینید
قیمت انواع کاال را با نرخهای نامتعارف باال بردهاند ،تا در روز
حراج ایــن قیمتها را دوباره به حالــت اول برگردانند و به
مشتریان وانمود کنند که تخفیفهای سنگینی برای آنها
قایلشدهاند.
فروشــگاههای آنالین ایرانی برخالف بسیاری از همتایان
جهانی خود برای ارزانفروشــی نیامدند .آنها با وجود اینکه
ناچار نیستند سرمایه کالنی برای خرید ملک و زمین یا اجاره
بپردازند ،گاهی قیمتهایشــان باالتر از نرخ فروشگاههای
سنتیاست.درهمینراستااتحادیهفروشندگانلوازمخانگی
بارهااعالمکردهاستکهبرخیفروشگاههایاینترنتیمعروف
گرانفروشیمیکنندوقیمتهارادربازارسنتیباالمیبرند.
جالب است که رضا الفتنسب ،عضو هیأت مدیره اتحادیه
کســبوکارهای اینترنتی هم در واکنش به گرانفروشــی
برخی فروشگاههای آنالین به «شهروند» میگوید مردم اگر
میبینندکهآنهاگرانفروشیمیکنند،نخرند!
گرانفروشیهایعجیبدرفروشگاههایآنالین
این روزها کاروبار فروشــگاههای اینترنتی ســکه است.

فروشــگاههایی که امکان ســفارش و خرید هرجور کاال که
فکرش را بکنید ،دارند و میتوانید با یک کلیک هر کاالیی که
میخواهیدراسفارشدهیدوتحویلبگیرید.
داستان فروشگاههای اینترنتی از تاسیس دیجیکاال آغاز
شد.ازسال 85بودکهدوبرادرتصمیمبهتاسیسیکفروشگاه
اینترنتی گرفتند .در آن ســالها دیجیکاال یک استارتاپ
کوچک بود ،تنها پنج کارمنــد آن را اداره میکردند .حاال اما
کسبوکار فروشگاههای آنالین آنقدر رونق گرفته است که
بهگفتهالفتنسب،عضوهیأتمدیرهاتحادیهکسبوکارهای
اینترنتی برخی از آنها برای خودشان تبدیل به پاساژ تجاری
آنالینشدهاند.
با این وجود ،گرانفروشی فروشگاههای آنالین ایرانی بارها
صدای خیلیها را درآورده است ،از اتحادیههای صنفی گرفته
تامشتریاناینفروشگاهها...
این روزها همه ما میدانیم پایینآمــدن قیمت ارز باعث
کاهش قیمت موبایل شــده اســت ،با این حال در فروشگاه
دیجیکاال گوشــیهای موبایل با قیمتهای باالیی عرضه
میشــوند .بهعنوان مثــال درحال حاضر گوشــی موبایل
سامســونگ مدل  Galaxy A70در فروشگاه دیجیکاال
با قیمــت 4میلیون و 899هــزار تومان فروخته میشــود،
درحالیکه میتوانید اینگوشی را از مغازههای موبایلفروشی
با قیمت 3میلیون و 900هزار تومــان بخرید که این فاصله
قیمتیکمیلیونتومانیواقعاعجیباست.
یا ماشین لباسشویی سامســونگ مدل  B1242با قیمت
5میلیون و 850هزار تومان فروخته میشــود ،درحالیکه
قیمتاینکاالدرنمایندگیهایشرکتسامسونگ5میلیون

و740هزار تومان است.
جاروبرقی مارک بوش مدل  BGL8PRO5IRدر یکی
از فروشگاههای آنالین با قیمت 4میلیون و 545هزار تومان
قیمتگذاریشده،درحالیکهمیتوانیداینکاالرادرمغازهها
باقیمت3میلیونو800هزارتومانبخرید.
جالب اســت بدانید توجیهی که فروشگاههای اینترنتی
برای گرانفروشی محصوالتشــان دارند ،این است که خود
فروشــندهها قیمتها را اعالم میکنند و مــردم میتوانند
کاالهایی که با قیمتهای پایینتر عرضه میشوند را بخرند.
چندی پیش مدیرعامل دیجیکاال در واکنش به اعتراضات
مردم در فضای مجازی نســبت به گرانتربــودن کاالهای
دیجیکاال از بازار گفته بود ،دیجی کاال تولیدکننده نیســت
و کاال را از تامینکننده میگیرد و به دســت مصرفکننده
میرساند .این یعنی اگر دیجیکاال قیمت را از تامینکننده
کاال کمبگیرد ،قیمت فروش را هم کم خواهد کرد و بالعکس
اگر کاال را با قیمت باال بگیرد ،مجبور است آن کاال را با قیمت
باالتری ارایه کند و نمیتواند به صــورت مداوم روی قیمت
600هزارکاالنظارتداشتهباشد!

حراجهایدروغینفروشگاههایآنالین
یکی از پرطرفدارترین بخشهای فروشــگاههای آنالین
قســمت پیشــنهادات ویژه اســت که معمــوال اجناس با
تخفیفهای خاص را برای فروش میگذارند ،اما اگر یک نگاه
دقیق به این محصوالت بیندازیم ،متوجه میشویم کاالهایی
مثلموبایلولپتاپکهقیمتمشخصباحاشیهسودپایینی
دارند ،همیشــه کمترین مقدار تخفیف شاملشــان شده و
اجناسی چون عطر ،کفش ،ابزار ساختمانی و… تخفیفهای
بیشــتری دارند .محصوالتی که با یک سرچ ساده در قیمت
اولیه آنها (پیشاز تخفیف)متوجهمیشویم بهاییبعضاباالتر
از عرف داشته و به نوعی بخش زیادی از تخفیف ،رسیدن مبلغ
کاالبههمانبهایواقعیاشبودهاست!
درواقع روند اتفاقی که میافتد اینطور است که قیمت
کاالها باالتر از عرف اعالم میشــود و بعد با درج تخفیف
روی محصول ،قیمت واقعی آن اســت که به خریدار اعالم
میشود و در لیست کاالهای ویژه قرار میگیرد .یکی دیگر
از مشکالتی هم که کاربران در کامنتهای خود به آن اشاره
میکنند این است که اطالعاتی که در بخش بررسی و نقد

ویترین

علیرغم وعده

فقط یارانه یک«صدک» ایرانیها حذف شد!

شهروند| یارانه حــدود ۸۰۰هزار نفر در مهرماه
حذف خواهد شد .این موضوعی است که علی ربیعی،
ســخنگوی دولت اعالم کرده اســت .البته محمد
شریعتمداری ،وزیر کار گفته بود که تا پایان تابستان
امسال یارانه سه دهک از ثروتمندان حذف میشود.
این موضوع درحالی رخ میدهد که حاال تنهایارانه
یک صدک از ایرانیها حذف شده است.
بر اساس اعالم مرکز آمار چیزی حدود 2درصد از
جمعیت ایرانیها را ثروتمندها تشکیل میدهند که
اگر بخواهیم این آمار را هم در نظر بگیریم تنها یارانه
نیمی از ثروتمندترین ایرانیها حذف شــده است.
ناصرموسویالرگانی،نایبرئیسکمیسیوناقتصاد
مجلس به «َشهروند» میگوید« :حذف یارانه مردم
دشوار اســت زیرا حتی ثروتمندان هم به انصراف از
یارانه رضایت نمیدهند و از آن سمت دولتهانگران
هستند».

تبعاتاجتماعیحذفیارانهها
با این حــال ربیعی گفته اســت کــه یارانه بقیه
ثروتمندانهمبهتدریجحذفمیشود.
یارانهثروتمندانحذفکهنشدهیچ،
بیشترهمشد
حذف سه دهک پر درآمد جامعه موضوعی است
که سالهاســت مورد بحث و مناقشه است ،اما حاال
تنهایارانه800هزارنفررابهعنوان سه دهکپردرآمد
جامعه حــذف کردهانــد .این موضوعی اســت که
کارشناسان اقتصادی همچنان معترضند به اینکه
چرا با وجود گذشت 10ســال همچنان ثروتمندان
گیرند.

ایرانییارانهمی
ناصر موســوی الرگانی در رابطه با این موضوع به
«شهروند» میگوید« :در بحث هدفمندی یارانههااز

ابتدایاینطرحوتصویباینقانونقراربود30درصد
جامعه که 70درصــد انرژی را مصــرفمیکنند،
یارانهشان حذف شــود و صرفهجویی از این محل به
نیازمندان برسد .این موضوع هم به ایندلیل اتفاق
افتاد که افرادی که از وضع مالی مناســبی برخوردار
بودند ،از دریافت یارانه منصرفنشدند و به گفته وزیر
اقتصاد به افرادی یارانه پرداخت میشد که چندین
خودروداشتند.»
او در ادامه توضیح داد« :پس از تصویب این قانون
با سهمیهبندی شدن بنزین حتی پرداخت یارانه به
قشر پردرآمد جامعه چندین برابر نیز شد و به عبارتی
در پروسه زمانی طوالنی ثروتمندان ،یارانهبیشتری
دریافت میکردند ،چه برسد به اینکه بخواهند ضرر

