مرغ 9هزارتومانیمنطقیاست!اینموضوعرامحمدیوسفی،رئیسانجمنصنفیپرورشدهندگانمرغگوشتیایرانبه
ایرناگفتهوتوضیحدادهاست:اکنونصنعتمرغگوشتیکشورباضرروزیانروبهرواستوچنانچهقیمتمرغمنطقینشود،
اینصنعتمشکلجدیخواهدداشت.اوادامهداد:گرانیعجیبوغریبخوراکداموطیوروکمبودآندربازاروهمچنین
افزایش نرخ جوجه یکروزه عامل گرانی مرغ بوده است و صنعت مرغداری با کاهش جوجهریزی وتولید روبهرو شده است.
چندی پیش مرغداران به کاهش قیمت مرغ در بازار اعتراض داشــتند و به همین دلیل از عرضه بهموقع محصول به بازار
مصرفخودداریکردند.

مرغ
 9هزار تومانی
منطقی است!

راهنما

سرنوشت اشیای جامانده در تاکسیهای آنالین

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

شهروند| معاملهگران بورس تهران در آستانه دومین عرضه
اولیه سال نظارهگر حجم معامالتی بودند که به نظر میرسد این
مسأله ناشــی از اخبار خارجی پیرامون ایران است .بر این اساس
دیروز شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران
(تدپیکس) در پایان معامالت سهشنبه  19تیر ماه  97با کاهش
2واحدی به رقم  110هزار و  848واحدی رســید .شاخص کل
هموزن اما بــا کاهش  64واحدی عدد  18هــزار و  527واحد را
به نمایش گذاشــت .شاخص ســهام آزاد شــناور نیز با کاهش
164واحدی به رقم  121هزار و 204واحد دست یافت.

بازار سکهوطال(قیمتهابهتومان)
نوع

قیمت

سکه طرح قديم

2865000

سکه طرح جديد

2660000

-

نيم سکه

1382000

-

ربع سکه

720000

-

سکه يك گرمي

395000

-

هر گرم طالي  18عيار

234770

تغییر

نرخبرابريارزها
يورو به دالر

بازارجهاني

تغيير

نوع

پون د به دالر
درهم به دالر

3.653

نمودار

نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفته اســت که در ادامه
میخوانید.
ثبتنامدرسامانهجامعروابطکار
درچهاستانهاییامکانپذیراست؟
به گفته اســماعیل ظریفی آزاد ،مدیرکل روابط کار و جبران
خدمت وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی این ســامانه از روز
چهارشنبه برای دفاتر پیشــخوان در دسترس خواهد بود و بعد
ت نام نخستین نفر در این ســامانه در دسترس عموم قرار
از ثب 
میگیرد .ثبتنام فعال در تهران به مدت یک هفته انجام خواهد
شد و بعد از آن در 4استان سمنان ،اردبیل ،قزوین و البرز راهاندازی
میشود.
ازچهزمانیاینسامانهدرتمامکشورراهاندازیمیشود؟
راهاندازی این سامانه یک ماه بهصورت پایلوت خواهد بود و از
اواخر مرداد در سراسر کشــور ثبتنام از کارگران انجام میشود.
سامانه ثبت قراردادهای کار که هسته اصلی سامانه جامع روابط
کار محسوب میشود ،قرار است از امروز شروع به ثبت قراردادهای
کارگرانوکارفرمایانکند.
چرابرایثبتنام بایدبهدفاترپیشخوان
مراجعهکرد؟
علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به
این سوال گفته با توجه به اینکه افراد در این سامانه قادر خواهند
بود عملیات مختلف از جمله ثبت شکایت و ...انجام دهند ،برای

شناساییاولیهوجلوگیریازسوءاستفادههایاحتمالیبراییک
نوبت و دریافت رمز ورود به سامانه موضوع احراز هویت کاربران
نکتهای بود که برای این مورد دفاتر پیشــخوان دولت به عنوان
مرجعاحرازهویتانتخابشدند.
آیاامکانثبتدادخواستدراینسامانه
وجود دارد؟
سامانهثبتدادخواستکهیکیدیگراز 30زیرمجموعهسامانه
جامع روابط کار است با این هدف طراحی شــده که کارگران و
کارفرمایان با صرف هزینه به مراتب کمتر ،از یک نظام رسیدگی
الکترونیکی سالم و عادالنه در روابط کار در هر شرایط و هر مکانی
بدونمراجعهحضوریبرخوردارشوند.
مزیتهایاستفادهازاینسامانهچیست؟
همانگونهکهتوضیحدادهشد،اینسامانهبرایالزامکارفرمایان
به ثبت قراردادها در ادارات کار اســت تا آنها نتوانند کارگران را
مجبور به تن دادن به قراردادهای ســفیدامضا کنند .این سامانه
میتواند مزایای دیگری از قبیل کاهش هزینهها و صرفهجویی در
وقت را برای افراد ذینفع در پی داشته باشد .همچنین در اجرای
تبصره  1ماده  7قانون کار (تعیین ســقف مدت برای قرارداد در
کارهای غیر مستمر) این ســامانه وسیلهای برای ثبت قراردادها
و کنترل آنها خواهد بود و مهمترین کارکــرد آن میتواند برای
نخستینبار در کشــور مرجع آماری دقیقی از وضعیت بازار کار،
قراردادهاو.....باشد.

(دالر)

هر اونس طال
نقره

16.25

هر بشكه نفت اوپك

75.21

هر بشكه نفت برنت

-

77.8

بازار ارز (قیمتهابهتومان)
بازار آزاد تغییر

مبادالتی تغییر

دالر آمریکا

4301

4301

یورو

9302

5046.3

-

د انگلیس 10528
پون 

5706.1

-

درهم امارات 2155

1169

لباس ورزشی زنانه

-

قیمت (تومان)

تاپ ورزشی زنانه امبیای مدل544

49هزار

جليقهزنانهآديداسمدلStellasport

191هزار

شلوارزنانهآنتامدل1-86515742

59هزار

شلوارزنانهآنتامدل1-86515742

55هزار

شلوار ورزشی زنانه اسپیدالیف مدلSDBLACK BELOW EQUIPMENT

139هزار

کاپشنزنانهريباکمدلRunning

411هزار

شورتورزشيزنانهکلمبيامدلPilsnerPeak

114هزار

هودی زنانه مجستی مدل Flipside

266هزار

کاپشنزنانهريباکمدلBallfiberMid

510هزار

شلوار ورزشی زنانه 361درجه مدل4703-3

111هزار
59هزار

تاپ ورزشی زنانه Mosichinoمدل اکسیژ01

55هزار

کاپشنزنانهريباکمدلMetallic

187هزار

سویشرتزنانهژوانومدلWYZ61128

قراردادهای کاریتان را ثبت کنید

تغییر

1263.04

1.1751
1.3299

قيمت

بلوززنانهفرانکلینمارشالمدلجرزیکد550

همه چیز درباره سامانه جامع روابط کار

شهروند| کارگران  5استان از امروز برای ثبت قراردادهایشان
به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند .بر اساس خبری که وزارت
کار منتشر کرده است ،تمام افراد شــاغل میتوانند قراردادهای
کارشان را در سامانه جامع روابط کار ثبت کنند تا اگر حق و حقوق
آنها توسط کارفرمایان پایمال شد ،امکان بررسی و نظارت بهتر به
اینموضوعوجودداشتهباشد.
سامانهجامعروابطکارچیست؟
این سامانه در واقع سامانهای است که کارفرمایان و کارجویان
میتوانند در آن ثبت نام و برای ساماندهی روابط کاری از جمله
قرارداد کار  ،شکایات و … از طریق این سامانه اقدام کنند .اکنون
این موضوع برای چندین استان محقق شده است .خصیصههای
این سامانه چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ اگر تا چندی پیش
کارفرما از عقد قرارداد با کارگر ممانعت میکرد ،اکنون میتوان
با ثبت قراردادهای کار امکان نظارت بر قراردادها و جلوگیری از
سوءاستفاده از کارگران را فراهم کرد .از مهمترین ویژگیهای این
سامانه ،ثبت الکترونیکی شکایت کارگران بدون نیاز به مراجعه
حضوری اســت .همچنین باید در نظر داشــت که این سامانه
کارفرمایان را ملزم میکند تا قراردادهای خود را به شکل آنالین
بارگذاری کنند تا از انعقاد قراردادهای سفید و موقت جلوگیری
شود.ازدیگرمزیتهایاینسامانهآناستکهکارگرانمیتوانند
با مراجعه به دفاتر پیشــخوان و دریافت کد کاربری وارد سامانه
شــوند و ثبت نام کنند .جزییات این موضــوع را علی خدایی،

چهارشــنبه  20تیر | 1397سال ششــم | شماره 1446

عقبگرد  2واحدی بورس

بازار طال و ارز

ایلنا| احتماال برای شما هم اتفاق افتاده است که وسایل
خود را در تاکســی ،اتوبوس یا مترو جا گذاشــته باشید.
این روزها تاکســیهای اینترنتی جای خــود را در بین
وسایل حملونقل شهری باز کردهاند و عده زیادی برای
رفتوآمدهایشانبهاینروشدرخواستخودرومیدهند
ی اینترنتی وسیلهای
اما درصورتی که در سفر با یک تاکس 
جا بگذارید ،روند پیگیــری آن به چه صورت خواهد بود؟
در گفتوگو با مسعود نظری ،مدیر فرآیندهای عملیات
اسنپ ،متوجه شدیم موضوع جامان دهها یکی از بیشترین
گزارشهایی است که به پشــتیبانی این شرکت ارسال
میشــود .نظری در ادامه درباره نحوه پیگیری اشــیای
جاماندهدراینتاکسیاینترنتیتوضیحمیدهد.
آمارباالیاشیایجاماند هدراسنپ
به گفت ه مدیر عملیات اســنپ ،اعالم جاماندن اشیای
کاربران در خودروهای فعال در اســنپ یکی از بیشترین
مواردی اســت که به واحد پشتیبانی این سامانه گزارش
میشود.بههمیندلیلتیممستقلیدرپشتیبانیتشکیل
شده اســت که به صورت روزانه گزارشهای دریافتی را
بررسیمیکنندوپیگیریهایالزمراانجاممیدهند.
برایوسایلجاماندهچهاتفاقیمیافتد؟
بهطورمعمولوقتیوسیلهایراگممیکنیم،بهسختی
میتوانیم آخرینباری که آن را دیدیم ،به خاطر بیاوریم؛
بهخصوص اگــر در آن روز به مســیرهای مختلفی تردد
داشتیم .سوال بسیاری از مسافران تاکسیهای اینترنتی
این است که اگر وســیلهای را در یکی از این خودروها جا
بگذارند،چطوربایداینموضوعراپیگیریکنند.
نظری در پاسخ به این سوال میگوید« :تیم پشتیبانی
اســنپ به محض دریافت گــزارش از وســیله جامانده،
پیگیریهای الزم را آغاز میکنند ».او ادامه میدهد« :در
وهله اول باید مسافر یا راننده ،از طریق تماس با پشتیبانی،
ما را در جریان شیء جامانده در خودرو قرار دهد.
فرد گزارشدهنده با ارایه کد ســفر به ما این امکان را
میدهد تا مســتقیما با راننده خودرویی که وسیلهای در
آنجا مانــده ،تماس برقرار کنیم .درصورتی که وســیله
در خودرو باشــد ،با هماهنگی دوطرف ،شــماره تلفن
راننده به مســافر داده میشود تا شــیء جامانده تحویل
داده شود.

بــرای رعایت حقوق کاربــر راننده هزین ه تــردد او به
محل مورد توافق با مســافر محاســبه و از طرف مسافر
پرداختمیشود».
به گفته مدیر فرآیندهای عملیات اسنپ در مواردی که
رانندهدردسترسنباشد،تیمپشتیبانیاطالعاتدریافتی
(شامل نام مسافر ،شماره سفر ،اطالعات وسیله جامانده،
نام راننــده و غیره) را در فرم مفقــودی ثبت میکند و به
صورتروزانهتاحصولنتیجهپیگیراینموضوعمیشود.
مسعود نظری در پاســخ به اینکه اگر راننده پاسخگو
نباشد یا مسافر از جاماندن وسیله در اسنپ اطالع نداشته
باشد ،چه اتفاقاتی رخ میدهد ،میگوید« :در اکثر موارد
کاربر راننده بیشترین همکاری را با اسنپ و مسافر انجام
میدهد ،اما درصورتی که پاسخگو نباشد ،به دلیل اهمیت
موضوع حســاب کاربری او را غیرفعال میکنیم تا پس از
تماسباپشتیبانیموضوعوسیل هجاماندهمطرحشود.
در مواردی که گزارش وســیل ه جامانده از طرف راننده
به اسنپ داده میشود نیز تالش میکنیم تا مسافر را پیدا
کنیم .در همین مدت از راننده درخواســت میکنیم که
درصورت امکان شیء را تا یک هفته نزد خود به امانت نگه
داردتااگرمسافرپیگیروسیل هخودشد،باسرعتبیشتری
به او پس داده شود.
در غیراین صورت راننده شــیء را به اسنپ میسپارد
و وســیله جامانده پس از یافتن مســافر بــه او تحویل
دادهمیشود».
باچهشمارهایتماسبگیریم؟
مدیر فرآیندهای اســنپ عنوان میکند کــه روزانه
یکمیلیون سفر در این ســامانه انجام میشود و طبیعی
استکهوسایلزیادیدرخودروهایاسنپجامیماندکه
پسازپیگیریبهصاحبانشبازگرداندهمیشود.
نظری در انتها به کاربران مسافر توصیه میکند؛ پیش از
اتمام سفر از همراهبودن تمام وسایل خود اطمینان حاصل
کنند و پیشنهادش برای کاربران راننده این است که بعد
از به مقصدرساندن مسافر مطمئن شوند وسیلهای داخل
خودرویشانجانماندهاست.
همچنین کاربران میتوانند درصورت جاگذاشــتن یا
پیداکردن وسیله در خودروی اســنپ با پشتیبانی این
سامانهبهشماره ۴۱۸۴۹۰۰۰تماسبگیرند.

9

بورس

بازارکاال

گفتنی است؛ شــرکتهای خاصی وجود دارند که این
تجهیزاترابرایشماتهیهونصبمیکنند.
برقاضافهتانرابفروشید
پــس از اینکــه هزینه تجهیــزات و نصــب پنلهای
خورشیدی یا همان سلولهای خورشیدی با برق رایگان
خانهتان درآمد ،میتوانید برق مازادتــان را به وزارت نیرو
بفروشید .آنگونه که محمدتقی زعفرانچیزاده ،معاون
توسعه بخش غیردولتی ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر
به «شــهروند» میگوید هر کیلو وات نیروگاه خورشیدی
کوچک ،ســاالنه چیزی حدود  1800کیلو وات ســاعت
برق به شــبکه تزریق میکند ،برقی که شــرکت توزیع
برق هر کیلو وات ســاعت آن را به قیمــت  800تومان از
ســرمایهگذاران در این بخش خریــداری میکند .یک
حسابکتاب سرانگشــتی به خوبی نشــان میدهد که
اگر یک نیروگاه  5کیلو واتی روی پشتبام منزلتان نصب
کنید،ماهانهچیزیحدود600هزارتومانمیتوانیددرآمد
کسب کنید .این رقم معادل یارانه ماهانه  13نفر است ،به
عبارت دیگر اگــر هزینه نصب یک نیــروگاه 5کیلو واتی
حدود 30میلیون تومان برای شما آب بخورد بعد از حدود
 50ماه میتوانید از سرمایهگذاری خود سود کسب کنید و
تا20سال(بافرضثابتبودنقیمتها) 115میلیوندرآمد
کسبکنید.
هرکیلوواتبرقخورشیدیچند؟
به منظور ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر وزارت
نیرو حاضر بــه خرید برق تولیدی پنلهای خورشــیدی
نصبشده روی ساختمانهاســت .آنگونه که در اطالعیه
س��اتبا آمده ،نرخ پایه هر کیلو وات ســاعت برق حاصل از
انرژیهای خورشــیدی با ظرفیت  100کیلو وات و کمتر
 700تومان و با ظرفیت  20کیلو وات و کمتر  800تومان
خریداریمیشود.

در روزهـای پـس از بـروز یک
حادثـه ،کـودکان بـه حمایت
و مراقبـت بیشـتری نیـاز
دارنـد .ممکـن اسـت خیلـی
بترسـند و فشـار زیـادی
بـه آنهـا وارد شـده باشـد.

دخل و خرج

115هزار

یکچهارم پروازهای خرداد تأخیر داشتند
شهروند| چیزی حدود یکچهارم پروازهای انجامشده در خرداد با تأخیر انجام شده است .مطابق آمار منتشرشده از سوی
سازمان هواپیمایی کشور در خرداد امسال 15ایرالین داخلی مجموعا از فرودگاه مهرآباد 4924پرواز انجام دادهاند که1623
پرواز با تأخیر انجام شده است .بر اساس این گزارش کارون رکورددار تأخیرهای پرواز در خرداد  97شد .بر اساس گزارشی که
سازمان هواپیمایی کشوری منتشر کرده است ،در خرداد امسال هواپیمایی کارون با ۴۷درصد بیشترین تأخیر پروازی را به
خود اختصاص داده است .پس از این شرکت ،آتا ایر با 43درصد قرار گرفته است؛ آتا در خرداد  440پرواز انجام داده که سهم
پروازهای تأخیردار آن 187پرواز بوده است.

