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بورسصعودیشد

شــهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز 
بازار سرمایه تعداد 7میلیارد و 681میلیون سهم 
و حق تقدم بــه ارزش 2507میلیــارد تومان در 
  593هزار نوبت مورد دادوســتد قــرار گرفت و 
شاخص بورس با رشــد 3521واحدی در ارتفاع 
305هزار و 917واحد قرار  گرفت .  شــاخص های 
اصلی بازار ســرمایه هم روز مثبتی را پشــت سر 
ـ  گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
ارزشــی(   946واحد، کل )هموزن( 1601واحد، 
قیمت )همــوزن( 1071واحــد، آزاد شــناور 
4420واحد و شــاخص های بــازار اول و دوم به 

 ترتیب 2470و 7559واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1182میلیون ورقه به ارزش 1267میلیارد تومان در 

171هزار  نوبت، آیفکس 81واحد رشد کرد و در ارتفاع 4011واحد قرار گرفت .

در تاالر حافظ

9
دخل و خرج ایرنا |  کاظم احمدیان، دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی می گوید که گرانی مصالح ساختمانی و رکود ساختمان سازی 

در چند  سال گذشته، موجب مهاجرت بیشتر کارگران به عراق و شهرهای کربال و سلیمانیه شده و بیشتر کارگران مهاجر مربوط 
به استان  کردستان به ویژه شهر مریوان هستند که از مرز سلیمانیه به شــکل انفرادی و با استفاده از گذرنامه زیارتی وارد عراق 
می شوند .  به گفته او،  بیشتر این کارگران در دوره های زمانی یک ماه تا ۴۵ روز در عراق کار می کنند و پس از اتمام مهلت گذرنامه 
برای  تمدید دوباره به کشور مراجعت می کنند. او افزود: »میانگین دستمزد هر کارگر در داخل کشور روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان  است؛ درحالی که بنابر اطالعات غیرموثق، کارگران مهاجر در عراق روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرند. « 
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.
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آگهی مزایده فروش خودرو

روابط عمومی تامین اجتماعی استان البرز

نوبت دوم
البرز  اجتماعی استان  تامین  اداره کل 
وسیله  دستگاه  یک  تعداد  دارد  نظر  در 

نقلیه پژو 405، را از طریق مزایده به فروش برساند.
لغایت  آگهی  نشر  تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان 
دولت  الکترونیکی  سامانه  آدرس  به   1398/07/08
مراجعه و فرم ها و شرایط مزایده را که جزء الینفک آگهی 

محسوب می شود، دریافت نمایند.
تلفن تماس: 026-32757109

 

چه
زار

با

قیمت)تومان( پاوربانک 
180 هزار  شارژر همراه شیائومی مدل PLM09ZM  ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
257 هزار  شارژر همراه شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی  آمپر ساعت
177 هزار  شارژر همراه انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
182 هزار  شارژر همراه دو پورت شیاومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 10000 میلی آمپر 

ساعت
107 هزار  شارژر همراه شیائومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
320 هزار  شارژر همراه سیلیکون پاور مدل S200 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
285 هزار  شارژر همراه سیلیکون پاور مدل S200 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

195 هزار  شارژر همراه کد 20000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
304 هزار   شارژر همراه شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی  آمپر ساعت

 به همراه کاور سیلیکونی شیائومی
166 هزار  شارژر همراه شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی  آمپر ساعت به همراه کاور سیلیکونی 

شیائومی
379  هزار  شارژر همراه انرجایزر مدل UE20018 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
12 هزار  کاور سیلیکونی شیائومی مناسب برای پاور بانک 10000 میلی آمپر ساعت 2 پورت شیائومی
281 هزار  شارژر همراه روموس مدل Horus ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت
184 هزار  شارژر همراه ای دیتا مدل P12500D ظرفیت 12500 میلی آمپر ساعت
277 هزار  شارژر همراه شیائومی مدل Mi Power Bank ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

کاال به کاربران داده می شــود، چندان نزدیک به واقعیت 
نیست. 

بررسی بخش نظرات درباره بعضی از کاالها به  خوبی نشان 
می دهد که خریدار تا چه اندازه از تهیه این محصول پشیمان 
بوده و آن چیزی که دربــاره اش خوانده، با چیزی که دریافت 

کرده، از زمین تا آسمان متفاوت است.
 یکی دیگر از مشــکالتی هم که کاربران بــا آن روبه رو 
هســتند این اســت که برخــی از محصــوالت در انبار 
فروشــگاه های اینترنتی موجود نبوده و درواقع آنها  نقش 
واســطه فروش را بازی می کنند، به همین دلیل رسیدن 
کاال به دست مشتری گاهی ممکن اســت تا چهار یا پنج 
روز طول بکشد که همین موضوع نارضایتی مشتریان را به 
دنبال داشته و برای یک خرید فوری و مورد نیاز، یک ضعف 

بزرگ محسوب می شود.

گران است؟! نخرید!
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره کسب وکارهای اینترنتی 
درباره این که آیا نظارتی روی عملکرد فروشــگاه های آنالین   
وجود دارد یا نه، به »شهروند« می گوید: »نظارت روی عملکرد 
فروشگاه های اینترنتی براساس شکایت ها و بازرسی ها انجام 
می شود. هر شکایتی از فروشــگاه های اینترنتی شود، حتما 
بررسی می کنیم مثالً فروشگاه دیجی کاال ازجمله مارکت هایی 
است که تاکنون توانسته رضایت 9۵ درصد از شاکیان خود را 

جلب کند.«
الفت نســب درباره قیمت گذاری کاال در فروشــگاه های 
اینترنتی توضیح می دهد: »به نظر می رسد این روزها برخی 
فروشگاهای اینترنتی مدل کسب وکار خود را تغییر داده و به 
یک پاســاژ اینترنتی تبدیل شده است، همین موضوع باعث 
شده به تعداد فروشنده های این سایت ها افزوده شود و درحال 
حاضر 3۰ هزار فروشنده در این سایت وجود دارند و کاالهای 
خود را عرضه می کنند. درباره قیمت ها هم باید بگویم به جز 
قیمت کاالهای اساســی که دولت آنها را مشخص کرده و از 
سامانه 124 هم قابل پیگیری است، بقیه قیمت ها براساس 

اعالم فروشنده مشخص می شود.«
او ادامه می دهد: »بنابراین نمی توانیم مثالً  دیجی کاال یا سایر 
فروشگاه های اینترنتی  را در باالبودن قیمت ها مقصر بدانیم. 
ضمن این که در فروش آنالین هم همه چیز به صورت کامال 
شفاف مشخص است و نهادهای نظارتی می توانند همه چیز 

را بررسی کنند.« 
الفت نسب با اشــاره به تخفیفات و حراجی هایی که در این 
فروشــگاه های آنالین  اتفاق می افتد، تاکید می کند: »قانون 
گرفتن مجوز برای فروشگاه های مجازی مثل فروشگاه های 
حقیقی است. فروشگاه های اینترنتی هم برای حراج های بزرگ 
نیاز به گرفتن مجوز دارند، اما برای تخفیف دادن نیازی به مجوز 
نیست و فروشنده ها می توانند هرچقدر که می خواهند روی 
کاالهای خود تخفیف لحاظ کنند. اگر هم مردم می بینند که 
فروشگاه های اینترنتی گران می دهند، الزامی برای خرید از این 

فروشگاه ها ندارند.«

شهروند|  غائله نرخ بلیت هواپیما ظاهرا به این زودی ها 
تمام نمی شود. از  یک سو، مردم از رعایت نشدن سقف و کف 
قیمت بلیت هواپیما گله می کنند و از سوی دیگر، سازمان 
هواپیمایی از برخورد با گرانفروشــان و متخلفان سخن 
می گوید. کافی است سری به سایت های فروش اینترنتی 
هواپیما بزنید. بررسی های »شهروند« نشان می دهد که  اگر 
خواهان خرید بلیت هواپیما برای مسیر تهران – مشهد در 
روز اربعین از ایرالین هایی همچون ماهان و ایران ایر باشید، 
دست کم باید یک میلیون تومان پول پرداخت کنید، این 
درحالی است که سازمان هواپیمایی کف قیمت بلیت در 
این مسیر را 229 هزار و سقف آن را 7۵۰ هزار تومان تعیین 
کرده است. البته سخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان این 
جمله که این قیمت ها برای صندلی های بیزینس کالس 
اســت، این گرانی را توجیه می کند. رضا جعفــرزاده به 
»شــهروند« می گوید که رعایت سقف و کف قیمتی تنها 
محدود به بلیت های اکونومی است و بلیت های بیزینس 

هیچ الزامی به رعایت این نرخ ها ندارد. 
آن گونه که این مقام مســئول توضیــح می دهد فرقی 
نمی کند که بلیت را به صورت چارتــری خریداری کرده 
باشید یا از طریق شرکت های هواپیمایی ؛ اگر قیمت های 
تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی در آن رعایت نشده 
باشد، با متخلفان برخورد و اضافه پولی که از مسافر بابت 

بلیت دریافت شده، مسترد می شود. 
جعفرزاده با بیان این که نرخ های جدید از نرخ های آذرماه 
 سال 97 پایین تر است، توضیح داد: »در جدول دامنه قیمت 
بلیت آذرماه  سال گذشته کف و سقف های متفاوتی برای 
ایرالین ها وجود داشت، اما در جدول جدید این قیمت ها 
برای تمام ایرالین ها یکســان اســت و تفاوتی با همدیگر 

ندارد.«
او با اشاره به این که نرخ های جدید بر اساس هزینه های 
تمام شده یک ســاعت صندلی پرواز محاسبه شده است، 
ادامه می دهد:   »چنانچه طی پنج ماه گذشته نرخ ایرالین ها 
بررسی شود، متوسط فروش بلیت پروازی  تهران - مشهد 
حدود 3۸9 هزار تومــان بوده که پایین تر از محاســبات 

هزینه های تمام شده یک ساعت صندلی پرواز است.«
سخنگوی سازمان هواپیمایی در حالی معتقد است که 
نرخ های تعیین شــده برای بلیت هواپیما کامال منطقی 
و متناسب با هزینه های ناشی از تحریم و قیمت ارز است 
که کارشناسان این صنعت دلیل دیگری برای قیمت های 

نجومی بلیت هواپیما در اقتصاد ایران متصورند.
هزینــه تحریم ها کمتر از آن چیزی اســت که 

ایرالین ها می گویند
 آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی که معتقد است  
قیمت های نجومی بلیت هواپیما ناشی از ضعف مدیریتی 
ایرالین هاســت، در این باره می گوید: »قطعا هزینه های 
تحمیلی به دلیل تحریم ها، بسیار کمتر از آن چیزی است 

که ایرالین ها ادعا می کنند.«
به گفته او، زمانی افزایش قیمت بلیت هواپیما منطقی 
است که شرکت های هواپیمایی در ارایه خدمات مختلف 
ازجمله کیترینگ، ترانســفر، قیمت بلیت، نوع صندلی 
هواپیما، تایپ هواپیما و ... تفاوت داشــته باشــند، امکان 

انتخاب انواع خدمات از سوی مسافران وجود داشته باشد و 
عرضه از تقاضا بیشتر باشد، اما متاسفانه این اتفاق در صنعت 

هوایی  ایران رخ نمی دهد.
علیرضا خیری، مدیر بررســی های اقتصادی شــرکت 
هواپیمایی آســمان هم در این باره به مهر گفته اســت: 
»همچنان فاصله کف و ســقف قیمت بســیار باالست و 
شــرکت های هواپیمایی به بهانه اجرای قانون آزادسازی 
قیمت بلیت هواپیما از یک ســو و همچنین پیک تقاضا، 
در برخی روزها یک مسیر پروازی را 2۰۰ هزار تومان و در 
برخی روزهای دیگر تا ۶۰۰ هزار تومان می فروشــند که 
افزایش ناگهانی سه برابری قیمت در هیچ جای دنیا رایج 

نیست.«
داستان گرانی بلیت هواپیما از کجا  آغاز شد 

به دنبــال افزایش قیمــت دالر در بهار پارســال، روند 
صعودی قیمت بلیت هواپیما هم آغاز شــد. شرکت های 
هواپیمایی مدعی بودند که  ۵۰ درصد هزینه های آنها ارزی 
اســت و هرگونه تغییر قیمت دالر روی قیمت تمام شده 
پروازهای آنها تأثیر مستقیم می گذارد. افزایش قیمت بلیت  
تا آن جا پیش رفت که  پرواز مسیر تهران - مشهد که پیش 
از گرانی ارز و حذف اختصاص ارز 42۰۰ تومانی  بین 12۰ 
تا 2۵۰ هزار تومان قیمت می خورد، در تابستان  سال گذشته 
ناگهان به نزدیک یک میلیون تومان و در ایام دهه پایانی ماه 
صفر در پاییز  سال گذشته، به بیش از یک میلیون تومان هم 
رسید. با افزایش فشار مسافران و رسانه ها به دولت و وزارت 
راه و شهرســازی، نهایتا مقرر شد که از ابتدای بهمن  سال 
قبل، بلیت های چارتری از سیستم فروش بلیت هواپیما 
)به جز مسیرهای گردشگری مانند کیش و قشم و مقاصد 
نفتی مانند عسلویه، سیری و الوان( خذف شود. به دنبال 
این تصمیم در آذرماه 97 نرخنامه ای از سوی شرکت های 
هواپیمایی به عنوان توافقنامه ای که در آن کف و ســقف 
قیمت بلیت هواپیما برای هر مســیر پروازی و هر شرکت 
هواپیمایی به صــورت مجزا به تصویــب اعضای انجمن 
شرکت های هواپیمایی رسیده بود، به عنوان مرجع قیمت 
بلیت هواپیما در نظر گرفته شــد. قرار بود با این دو اقدام 

اساسی، قیمت بلیت هواپیما ضابطه مند شود.
با این حال، نرخنامه نخست به بهانه های گوناگون از سوی 
شرکت های هواپیمایی مورد تخطی قرار گرفت و مجددا 
در تیر امســال نرخنامه دوم از سوی ایرالین ها به سازمان 
هواپیمایی کشوری پیشنهاد شد؛ نرخنامه ای که در آن هم 
کف و هم سقف قیمت ها افزایش عجیبی داشت؛ به گونه ای 
که ایرالین ها اجازه داشتند در برخی مسیرها در ایام پیک 
قیمتی که تقاضا برای سفر باالست، بلیت را تا یک میلیون و 

4۰۰ هزار تومان به فروش برسانند.
در مردادمــاه امســال بار دیگر به دســتور وزیــر راه و 
شهرسازی و با فشــاری که از سوی رسانه ها و کمیسیون 
عمران مجلس به ایرالین ها و سازمان هواپیمایی کشوری 
وارد شــد، این نرخ ها به گفته مقصود اســعدی سامانی، 
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی تا 14 درصد تعدیل 
و قیمت های باالی یک  میلیون تومان از آن حذف شــد. با 
این حال، همچنان فاصله و شکاف عجیبی میان کف و سقف 

قیمت ها دیده می شود. 

بهانههایتمامنشدنیایرالینهابرایگرانفروشی
کارشناس صنعت هوایی: خسارت تحریم ها بسیار کمتر از آن چیزی است که شرکت های 

هواپیمایی ادعا می کنند 

و زیان قشر فرو دســت جامعه را پرداخت  کنند. اما با 
گذشــت زمان نمایندگان در سال ۸9 مصوب کردند 
کسانی که حقوق های باالی 3 میلیون و نیم  دریافت 
می کنند، نباید یارانه دریافت کننــد. اما هیچ یک از 
دولت ها، نه  دولت دهم و نه دولت یازدهم و نه دوازدهم 
در این زمینه اقدامی انجام ندادند و یارانه افراد با درآمد 
باال را قطع نکردند. با این حال  درآمدها هم در اقتصاد 
ما شفاف نیست و عده ای هستند که حقوقی دریافت 
نمی کنند، اما با یک تلفن   درآمد چند میلیارد تومانی 

دارند و یارانه هم دریافت می کنند.« 
البته الرگانی به اشتباهات حذف یارانه هم اشاره 
می کند و می گوید یارانه برخی اقشــار متوســط و 
 ضعیف به اشتباه حذف شده است و متاسفانه هنوز 
سازوکار مشــخصی وجود ندارد که یارانه این افراد 
 برگردد، اما ثروتمندانی هستند که همچنان یارانه 

می گیرند.  


