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شهروند|  یارانه حــدود ۸۰۰ هزار 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 می شود. 
این موضوع درحالی رخ می دهد که حاال تنها  یارانه 

یک صدک از ایرانی ها حذف شده است.  
بر اساس اعالم مرکز آمار چیزی حدود 2 درصد از 
جمعیت ایرانی ها را ثروتمندها تشکیل می دهند که 
 اگر بخواهیم این آمار را هم در نظر بگیریم تنها یارانه 
نیمی از ثروتمندترین ایرانی ها حذف شــده است. 
 ناصر موسوی الرگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
مجلس به َ»شهروند« می گوید: »حذف یارانه مردم 
 دشوار اســت زیرا حتی ثروتمندان هم به انصراف از 
یارانه رضایت نمی دهند و از آن سمت دولت ها  نگران 

تبعات اجتماعی حذف یارانه ها هستند.«  
با این حــال ربیعی گفته اســت کــه یارانه بقیه 

ثروتمندان هم به تدریج حذف می شود.  
 یارانه ثروتمندان حذف که نشد هیچ، 

بیشتر هم شد
حذف  سه دهک پر درآمد جامعه موضوعی است 
که سال هاســت مورد بحث و مناقشه است، اما حاال  
تنها  یارانه ۸۰۰هزار نفر را به عنوان  سه  دهک پردرآمد 
جامعه حــذف کرده انــد. این موضوعی اســت که 
 کارشناسان اقتصادی همچنان معترضند به این که 
چرا با وجود گذشت 1۰ ســال همچنان ثروتمندان 

ایرانی  یارانه می گیرند.  
ناصر موســوی الرگانی در رابطه با این موضوع به 
»شهروند«  می گوید: »در بحث هدفمندی یارانه ها  از 

ابتدای این طرح و تصویب این قانون قرار بود 3۰ درصد 
جامعه که 7۰ درصــد انرژی را مصــرف  می کنند، 
یارانه شان حذف شــود و صرفه جویی از این محل به 
نیازمندان برسد. این موضوع هم به این  دلیل اتفاق 
افتاد که افرادی که از وضع مالی مناســبی برخوردار 
بودند،  از دریافت یارانه منصرف  نشدند و به گفته وزیر 
اقتصاد به افرادی یارانه پرداخت می شد که چندین 

خودرو داشتند. «
او در ادامه توضیح داد: »پس از تصویب این قانون  
با سهمیه بندی شدن بنزین حتی پرداخت یارانه به 
 قشر پردرآمد جامعه چندین برابر نیز شد و به عبارتی 
در پروسه زمانی طوالنی ثروتمندان،  یارانه  بیشتری 
دریافت می کردند، چه برسد به  این که بخواهند ضرر 
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حبیــب  ایســنا| 
رئیــس  طهماســبی، 
اتحادیه خیاطان با بیان 
این که برخی مدارس در 
تهیــه روپــوش نفــع 
دانش آموز و خانواده را در 
نظر نمی گیرند، گفت: »برخی مدارس برای تهیه پوشاک 
دانش آموزان به واحدهای زیرزمینی و غیرمجاز مراجعه 
می کنند.« او توضیــح داد: »در صورتی کــه مدارس و 
خانواده ها بــه واحدهای مجاز خیاطــی مراجعه کنند، 
روپوش مدارس با توجه به نیاز دانش آموز و کیفیت پارچه، 
قیمت گذاری و ارایه می شود که در این فرآیند اتحادیه و 
سازمان های نظارتی، بازرســی و نظارت قابل توجهی بر 

کیفیت محصول ارایه شده خواهند داشت.«

حملهبهعربستانطالراگرانکرد

ایرنا|  رشد بهای اونس در بازارهای جهانی، قیمت طال 
و انواع سکه را در بازارهای داخلی افزایش داد، به طوری که 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار 
آزاد تهران با رشد بیش از 3۰ هزار تومانی   به نرخ 4 میلیون 
و 2۰ هزار تومان فروخته شد. اونس جهانی طال تحت تاثیر 
حمالت به تاسیسات نفتی عربستان، با رشد قیمت همراه 
بود، به طوری که بهای اونس پس از پایان تعطیالت حدود 
1۵ دالر رشد کرد و به یک هزار و ۵۰2 دالر افزایش یافت. 
بر این اساس،  نیم ســکه نیز 2 میلیون و ۶۰ هزارتومان، 
ربع سکه یک میلیون و 2۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه 

گرمی ۸۵۰ هزار تومان دادوستد شد.

لوازمخانگیارزانمیشود

ایرنــا| مرتضی میــری، رئیــس اتحادیــه صنف 
توزیع کنندگان لوازم خانگی ایران معتقد است با افزایش 
تولید لوازم خانگی در ماه هــای آینده به ویژه جایگزینی 
محصوالت جدید به جــای برندهای کــره ای، کاهش 
قیمت ها رقم خواهد خورد. او توضیح داد: »از اردیبهشت  
امســال تاکنون با وضــع باثباتی در بازار لــوازم خانگی 
مواجهیم و عالوه بر افزایش نیافتن قیمت ها، رکود بر بازار 
حاکم است.« به گفته رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان 
لوازم خانگی ایران، با توجه به ایام محرم و صفر پیش بینی 
می شود دست کم تا 4۵ روز آینده تغییر خاصی را در بازار 

شاهد نباشیم.
او تاکید  کرد:  »اکنون تولید شرکت های مختلف لوازم 
خانگی در مقایسه با پارســال افزایش یافته و مشکالت 

ارزی شان نیز تا حدودی برطرف شده است.« 

پریسا اسالم زاده|  دالر پایین آمد و قیمت موبایل حدود 
1۰ تا 2۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد، اما فروشگاه های 
اینترنتی جوری وانمود کردند کــه کاهش قیمت موبایل 
مربوط به حراج و تخفیف های ویژه آنهاســت! اما این تنها 
ترفند فروشگاه های اینترنتی نیست. آنها با عناوین دهان 
پرکن برای مشتریان شان پیامک می فرستند که حراج های 
شگفت انگیز و ویژه برگزار کرده اند، اما کافی است که چند 
روز قبل از این حراج ها به سایت شان مراجعه کنید تا ببینید 
قیمت انواع کاال را با نرخ های نامتعارف باال برده اند، تا در روز 
حراج ایــن قیمت ها را دوباره به حالــت اول برگردانند و به 
مشتریان وانمود کنند که تخفیف های سنگینی برای آنها 

قایل شده اند. 
فروشــگاه های آنالین ایرانی برخالف بسیاری از همتایان 
جهانی خود برای ارزان فروشــی نیامدند. آنها با وجود این که 
ناچار نیستند سرمایه کالنی برای خرید ملک و زمین یا اجاره 
بپردازند، گاهی قیمت های شــان باالتر از نرخ فروشگاه های 
سنتی است. در همین راستا اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
بارها اعالم کرده است که برخی فروشگاه های اینترنتی معروف 

گرانفروشی می کنند و قیمت ها را در بازار سنتی باال می برند. 
جالب است که رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه 
کســب وکارهای اینترنتی هم در واکنش به گرانفروشــی 
برخی فروشگاه های آنالین به »شهروند« می گوید مردم اگر 

می بینند که آنها گرانفروشی می کنند، نخرند!

 گرانفروشی های عجیب در فروشگاه های آنالین 
این روزها کاروبار فروشــگاه های اینترنتی ســکه است. 

فروشــگاه هایی که امکان ســفارش و خرید هرجور کاال که 
فکرش را بکنید، دارند و می توانید با یک کلیک هر کاالیی که 

می خواهید را سفارش دهید وتحویل بگیرید.
داستان فروشگاه های اینترنتی از تاسیس دیجی کاال آغاز 
شد. از  سال ۸۵ بود که دو برادر تصمیم به تاسیس یک فروشگاه 
اینترنتی گرفتند. در آن ســال ها دیجی کاال یک استارتاپ 
کوچک بود، تنها پنج کارمنــد آن را اداره می کردند. حاال اما 
کسب وکار فروشگاه های آنالین آن قدر رونق گرفته است که 
به گفته الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای 
اینترنتی برخی از آنها برای خودشان تبدیل به پاساژ تجاری 

آنالین شده اند. 
با این وجود، گرانفروشی فروشگاه های آنالین ایرانی بارها 
صدای خیلی ها را درآورده است، از اتحادیه های صنفی گرفته 

تا مشتریان این فروشگاه ها ... 
این روزها همه ما می دانیم پایین آمــدن قیمت ارز باعث 
کاهش قیمت موبایل شــده اســت، با این حال در فروشگاه 
دیجی کاال گوشــی های موبایل با قیمت های باالیی عرضه 
می شــوند. به عنوان مثــال درحال حاضر گوشــی موبایل 
سامســونگ مدل Galaxy A70  در فروشگاه دیجی کاال 
با قیمــت 4 میلیون و ۸99 هــزار تومان فروخته می شــود، 
درحالی که می توانید این گوشی را از مغازه های موبایل فروشی 
با قیمت 3 میلیون و 9۰۰ هزار تومــان بخرید که این فاصله 

قیمت یک میلیون تومانی واقعا عجیب است. 
یا ماشین لباسشویی سامســونگ مدل B1242 با قیمت 
۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته می شــود، درحالی که 
قیمت این کاال در نمایندگی های شرکت سامسونگ ۵ میلیون 

و 74۰ هزار تومان است. 
جاروبرقی مارک بوش مدل BGL8PRO5IR در یکی 
از فروشگاه های آنالین با قیمت 4 میلیون و ۵4۵ هزار تومان 
قیمت گذاری شده، درحالی که می توانید این کاال را در مغازه ها 

با قیمت 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بخرید. 
جالب اســت بدانید توجیهی  که فروشگاه های اینترنتی 
برای گرانفروشی محصوالت شــان دارند، این است که خود 
فروشــنده ها قیمت ها را اعالم می کنند و مــردم می توانند 
کاالهایی که با قیمت های پایین تر عرضه می شوند را بخرند. 
چندی پیش مدیرعامل دیجی کاال در واکنش به اعتراضات 
مردم در فضای مجازی نســبت به گران تر بــودن کاال های 
دیجی کاال از بازار گفته بود، دیجی کاال تولیدکننده نیســت 
و کاال را از تامین کننده می گیرد و به دســت مصرف کننده 
می رساند. این یعنی اگر دیجی کاال قیمت را از تامین کننده 
کاال کم بگیرد، 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 نمی تواند به صــورت مداوم روی قیمت 

۶۰۰ هزار کاال نظارت داشته باشد!

حراج های دروغین فروشگاه های آنالین 
یکی از پرطرفدارترین بخش های فروشــگاه های آنالین 
قســمت پیشــنهادات ویژه اســت که معمــوال اجناس با 
تخفیف های خاص را برای فروش می گذارند، اما اگر یک نگاه 
دقیق به این محصوالت بیندازیم، متوجه می شویم کاالهایی 
مثل موبایل و لپ تاپ که قیمت مشخص با حاشیه سود پایینی 
دارند، همیشــه کمترین مقدار تخفیف شامل شــان شده و 
اجناسی چون عطر، کفش، ابزار ساختمانی و… تخفیف های 
بیشــتری دارند.  محصوالتی که با یک سرچ ساده در قیمت 
اولیه آنها )پیش از تخفیف( متوجه می شویم بهایی بعضا باالتر 
از عرف داشته و به نوعی بخش زیادی از تخفیف، رسیدن مبلغ 

کاال به همان بهای واقعی اش بوده است! 
درواقع روند اتفاقی که می افتد این طور است که قیمت 
کاالها باالتر از عرف اعالم می شــود و بعد با درج تخفیف 
روی محصول، قیمت واقعی آن اســت که به خریدار اعالم 
می شود و در لیست کاالهای ویژه قرار می گیرد. یکی دیگر 
از مشکالتی هم که کاربران در کامنت های خود به آن اشاره 
می کنند این است که اطالعاتی که در بخش بررسی و نقد 

بازار اینترنتی ایران در گرانفروشی از بازار سنتی سبقت گرفته است 

حراجهایقالبی
درفروشگاههای

آنالین
اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی: گران است؟! نخرید خب! 
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روز دوم شهریورماه امسال بود که تعدادی واگن مسافری زمینگیر دپو شده در ایستگاه   رودشور   در ناحیه راه آهن قم دخل و خرج

دچار  آتش سوزی  شد .  گزارش در این حادثه آتش ســوزی بیش از ۱۳۰ دستگاه واگن مسافری آتش گرفت  و از بین 
رفت . برای درک  مطلب سوختن ۱۳۰ دستگاه واگن مسافری الزم است توجه شود که از مجموع ۲۲۰۰ دستگاه کل 
ناوگان در اختیار شرکت های  حمل و نقل ریلی مسافری کشور، فقط۱۲۰۰ دستگاه واگن ویژه حمل مسافر است و بقیه 
واگن های خدماتی )رستوران، مولد  برق،   خودروبر   و غیره( است؛   در این حادثه درواقع در عرض چند ساعت  ۱۱ درصد از 

ناوگان مسافربری ریلی کشور از بین  رفته است   .

۱۱درصد
واگنهای
مسافری
کشورسوخت
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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.


