هـر کسـی کـه در خانه شـما
حضور دارد بایـد بداند هنگام
وقـوع زلزلـه چـه اقدامـی
انجـام دهـد حتـی اگر شـما
موقـع وقـوع حادثـه آنجـا
نباشـید.

پراید  111به  35میلیون تومان رســید .آخرین گزارش قیمت خودرو حکایت از افزایش ۳تا ۷میلیون

تومانیقیمتانواعخودروهایداخلیدارد.برایناساسقیمتپراید 111دیروزبارشد 2میلیونتومانی پراید
باقیمت 35میلیونتومانفروختهمیشود.قیمتپژو 206تیپ 2باافزایش 5میلیونتومانیباقیمت 35 60میلیون
میلیونتومان،پژو GLX405باافزایش2میلیونتومانیباقیمت 53میلیونتومان،دناپالسباافزایش تومان شد

 7میلیون تومانی با قیمت 95میلیون تومان و پژو 207دندهای با افزایش 6میلیون تومانی با قیمت86
میلیونتومانموردمعاملهقرارمیگیرد.

درحاشیه

وزیر نیرو از جزییات تعرفههای جدید آب و برق به «شهروند» گفت

جریمه برای پرمصرفها
و تشویقی برای کممصرفها

تعرفهها اصالح شود ،مصرف آب و برق 22درصد کاهش مییابد

بازار طال و ارز

سپردهگذاری و مبلغ تسهیالت مشخص میشود؛ بهطور
مثــال در صورتیکه مدتزمان ســپردهگذاری 2ماهه
باشد ،مدتزمان بازپرداخت تسهیالت تا  3برابر میانگین
حســاب 24ماهه و در صورت دریافت  4برابر میانگین
حساب ،مدتزمان بازپرداخت18ماهه خواهد بود.
شرایطوامچیست؟
از دیگر شــرایط طرح کرامت که بایــد به آن توجه
داشت؛ یکی شــرایط ضامن و دیگری سپردهگذاری
اســت .شــرایط ضامن در محدوده اختیارات کمیته
اعتباری شــعبه اســت و معموال یک ضامن کارمند

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

شهروند| شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار
تهران (تدپیکس) در پایان معامالت دیروز ،شنبه ،سوم شهریور
ماه 97با کاهش 567واحدی به رقم136هزار و 343واحد رسید.
شاخص کل هموزن اما با افزایش 385واحدی عدد20هزار و436
واحد را به نمایش گذاشت .شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش
 319واحدی به رقم 144هزار و  379واحد دست یافت .شاخص
بازار اول اما در حالی با کاهش 480واحدی به رقم100هزار و323
واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 829واحدی عدد
272هزار و 130واحد را به نمایش گذاشت.

بازار سکهوطال(قیمتهابهتومان)
نوع

قیمت

بازار جهاني

تغییر

قيمت

نوع

سکه طرح قديم

3452000

هر اونس طال

سکه طرح جديد

3822000

نقره

14.79

نيم سکه

1750000

هر بشكه نفت اوپك

ربع سکه

73.01

900000

هر بشكه نفت برنت

سکه يك گرمي

500000

هر گرم طالي  18عيار

294010

-

يورو به دالر

بازار ارز (قیمتها به تومان)

تغيير

پون د به دالر

1.285

دالر به درهم

3.6741

-

مبادالتی تغییر

دالر آمریکا

-

یورو

12175

4881.4

د انگلیس 13460
پون 

5395.9

درهم امارات 2852

11,43.7

1.1623

-

-

75.63

بازار آزاد تغییر

نرخبرابريارزها

تغییر

(دالر)

1205.9

ماشین ظرفشویی

4200

-

-

قیمت(تومان)

ماشینظرفشوییبوشمدلSMS40C08IR

5.699میلیون

ماشینظرفشوییرومیزیمایدیامدلWQP6-3602F

2.4میلیون

ماشینظرفشوییبوشمدلSMS88TW01M

8.99میلیون

ماشینظرفشوییالجیمدلDE24

8.62میلیون

ماشینظرفشوییرومیزیمایدیامدلWQP8-3802F

2.75میلیون

ماشینظرفشوییبوشمدلSMS58M08IR

6.499میلیون

ماشینظرفشوییرومیزیساممدلT1305

2.4میلیون

ماشینظرفشوییرومیزیزیروواتمدلZDCP8

3.39میلیون

ماشینظرفشوییدکسترمدلDD-672

2.64میلیون

ماشینظرفشوییاسمگمدلLVFAB

13.77میلیون

ماشینظرفشوییرومیزیریتونمدلDW-3803

2.320میلیون

بهای خوراکیها گرانتر از نرخ تورم
در یک ســال منتهی به  26مرداد ماه ،درصد رشــد
قیمتها در گروه لبنیات ،تخممرغ ،برنج ،میوههای تازه،
سبزیهای تازه ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،قند و شکر و
روغننباتی فاصله زیادی با نرخ تورم داشته و تنها قیمت
در گروه حبوبــات تکرقمی و  2.3درصد بوده اسـ�ت.
گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت  11گروه کاالیی
در هفته منتهی به  26مرداد ماه نشــان میدهد گروه
کاالیی لبنیات 37.3 ،درصد ،تخممــرغ  51.2درصد،
میوههای تازه 67.8درصد ،سبزیهای تازه 24.3درصد،

و سفته است .شــاید بپرســید طرح کرامت برای چه
چیزهایی در نظر گرفته میشــود؟ در توضیح آن باید
گفت متقاضیان یادشده میتوانند برای موارد زیر وام
بگیرند :تهیه و تامین اموال و خدمات مورد نیازشــان
همانند تهیه مصالح ســاختمانی برای تعمیرات واحد
مســکونی ،هزینه درمان ،تحصیل ،تهیــه جهیزیه،
ازدواج فرزنــد ،مســافرتهای زیارتی و ســیاحتی و
تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحدهای مسکونی.
البته بانک برای تهیه مدارکی که نشــان دهد وام را
برای چه کاری میخواهید ،سختگیری خاصی ندارد.
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عقبگرد  567واحدی بورس

نمودار

بانک رفاه کارگران وامی تحت عنــوان طرح کرامت
برای بازنشستگان قرار داده است تا در صورت نیاز از این
طرح استفاده کنند .البته باید در نظر داشت که این طرح
تنها برای مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین
اجتماعی و بازنشستگان دانشــگاههای علوم پزشکی
است و رویهای متفاوت از وام ضروری بازنشستگان دارد.
متقاضیان این وام نیاز به سپردهگذاری دارند و حداقل
مبلغ دریافتی  4میلیون تومــان و حداکثر  80میلیون
تومان اســت .البته نباید از یاد برد کــه دریافت این وام
مستلزم ســپردهگذاری و پرداخت سودهای  18درصد
است.
مبلغ و سود وام بازنشستگی طرح کرامت
در این طرح میزان وام بازنشستگان با توجه به میانگین
حساب جاری فرد متقاضی در بازه زمانی مختلف تعیین
میشــود .حداقل مدتزمان سپردهگذاری در این طرح
 2ماه و حداکثر  12مــاه تعیین شــده و در طول دوره
سرمایهگذاری ســودی به حساب ســپرده شما تعلق
نمیگیرد .در طرح کرامت  ،97متقاضی میتواند تا 4برابر
میانگین حســاب جاری و تا ســقف  80میلیون تومان
تســهیالت با نرخ  18درصد بگیرد؛ بهطور مثال شما با
ســپرده یکمیلیون تومانی 2ماهه میتوانید تسهیالت
 4میلیونی با اقســاط  18ماهه یا تســهیالت  3میلیون
تومانی با اقســاط  24ماهه دریافت کنید .از ویژگیهای
این طرح میتوان به تعداد اقســاط  18مــاه و حداکثر
مدت پرداخت  60ماه اشاره کرد که بر اساس مدتزمان

مگاوات وارد مدار شود؛ اما اردکانیان باالبردن
ظرفیت تولید را تنها راه جبران کســری تولید
برق نمیداند و معتقد اســت که باید بخشــی
از این کمبــود از محل مدیریت مصرف جبران
شود .به گفته او ،درســال پیش رو مردم ما نه
فقط مصرفکننده که تولیدکننده هم خواهند
بود و برای تابستانسال آینده سه تا چهارهزار
مگاوات با کمک مــردم صرفهجویی خواهیم
داشت.
صادرات برق به عراق از سر گرفته شد
چیزی حدود  300قرارداد تولید برق امسال
لغو شــد و همین موضوع موجب قطع برق در
نواحی مختلف شــهر شــد .گفته میشد لغو
قراردادهای برق به دلیل نوســان قیمت دالر و
برگشــت تحریمها اتفاق افتاده است؛ با وجود
این وزیر نیرو میگویــد که آلمانیها همچنان
پای قراردادهایشان با ایران ایستادهاند .او که به
مناسبت هفته دولت به جمع خبرنگاران آمده
بود ،در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه
با قطع همکاری بــا زیمنس گفت :در مالقاتی
که با مسئوالن ارشد زیمنس داشتم ،آنها اعالم
کردند که هــر آنچه با ایران تعهــد کردهاند
مثل انتقال تکنولــوژی توربینهای نیروگاهی
کالس  Fبه ایران را انجام خواهند داد.
ایــن مقــام مســئول همچنین دربــاره از
ســرگیری صادرات بــرق پس از صفرشــدن
خاموشیها اظهار داشــت :بعد از اینکه پرونده
خاموشیها بسته شــد؛ یعنی از  19مرداد که
مشکل خاموشیها حل شد با توجه به تعهداتی
که با کشورهای همسایه داشتیم ،امکان تبادل
انرژی برقرار شده است.
وزیر نیرو خاطرنشــان کــرد :در حال حاضر
به کشــورهای افغانستان ،پاکســتان و عراق
صادرات برق آغاز شــده و از ترکمنســتان و
ارمنســتان در مواقــع لزوم ما طبــق قرارداد
واردات داریــم و بــا کشــورهای ترکیــه و
آذربایجان نیز مذاکرات در حال انجام است.
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بازارکاال

در این سوءاســتفادهها پیغامهــای تبلیغاتی متعددی
در انواع قالبهــا ازجمله دانلود فایل ،بــاز کردن صفحه
نصب اپلیکیشــنها ،عضویت پنهانی در ســرویسهای
ارزش افزوده پیامکی ،نمایش اعالن باالی صفحه نمایش
گوشی ،باز کردن صفحات اینترنت یا بازکردن لینک ورود
به کانالهای تلگرامی روی گوشــی به کاربر نشــان داده
میشــود که تمامی این فعالیتها هم بدون اجازه کاربر و
غیرمجاز است.
کارشان غیرقانونی است
این اپلیکیشنها ممکن است در صورت شناسایی سریع
مبلغ کمی از شما بدزدند .رقمی حدود  5تا 10هزار تومان،
اما اگر دیر بجنبید میتوانند هر ماه قبض شــما را بدون
هیچگونه دلیل موجهی سنگینتر کنند.
وزارت ارتباطات بارهــا اعالم کرده این اتفاق غیرقانونی
است و اپلیکیشنها و اصوال هر خدمات موبایلی و ارتباطی
باید با اجازه مشــترکان انجام شــود و آنها از ریزهزینهها
خبردار باشند و با اجازه خودشان فعال شوند .با این حال،
مخابرات چندان به این موضوع تــن نمیدهد و خدمات
ارزش افزوده خود را به هرکــس و ناکس اجاره میدهد و
پول حاصل از این خدمات را به جیب مستاجران خدمات
ارزش افزودهاش واریز میکند.
البته مشــترکان زیادی هم هســتند که پرداخت این
هزینههای غیرقانونی را به دردسر و مخارج شکایت ترجیح
میدهند و همین باعث میشــود اپهای دزد به راحتی
کارشان را ادامه بدهند.

شــهروند| تعرفه آب و برق پرمصرفها به
اندازهای باال میرود که ترجیح بدهند ،اسراف
نکنند! این موضوعی اســت که رضا اردکانیان،
وزیــر نیرو به «شــهروند» میگویــد و تأکید
میکند که بــرای کممصرفها هم تشــویقی
در نظــر گرفتهاند و هزینههایشــان را کاهش
میدهند.
حاال تعرفههای جدید آب و برق آماده ارسال
به دولت اســت تا بــهزودی برای اجــرا ابالغ
شــود .تعرفههای جدیدی که درواقع عمومی
نیســت و تنها برای پرمصرفها و کممصرفها
اســت .رضا اردکانیان ،وزیر نیــرو هر چند که
حاضر به اعالم ریز قیمت جریمه مشــترکان
پرمصرف نشــد ،اما به «شــهروند» گفت :با
اجراییشــدن تعرفه پیشنهادی مشترکان آب
و برق ترجیح میدهنــد از بخش بدمصرفها
به بخــش خوشمصرفهــا بیاینــد و میزان
مصــرف در بخش برق 10درصــد و در بخش
آب 12درصد کاهش پیدا میکند .آنگونه که
این عضو کابینه دوازدهم میگوید :گروهی از
مردم صرفهجو هســتند که بنا داریم در بخش
آب و برق سیستم تشــویقی برای آنان در نظر
بگیریم .بنابرایــن وقتی از الگوی مصرف کمتر
مصرف میکنند ،به لحــاظ مادی نیز عوایدی
برایشان در نظر گرفته میشود ،بخش وسیعی
از جمعیت خوشمصرف هستند که تعدادشان
نیز زیــاد اســت و ســعی میکنیم بیشــتر
مصرفکننــدگان در این گروه قــرار بگیرند.
گــروه ســوم کممصرفها هســتند که حجم
مصرفشان کم و تعدادشــان محدود است .بنا
داریم که تعرفهها را از این ناحیه اصالح کنیم؛
البته این موضوع به عنوان شــیوه تأمین مالی
دیده نشــود بلکه عامل مثبتی باشــد تا گروه
پرمصرفها خــوش مصرف شــوند و ترجیح
دهند از پرمصرفی خارج شوند .کار دقیقی در
این زمینه صورت گرفتــه و در نوبت عرضه به
هیأت وزیران است.
مردم هم تولیدکننده برق میشوند
با توجــه به رشــد 7درصدی مصــرف برق
پیشبینی میشود که سال آینده مصرف برق
در زمان پیک به  ۶۰تا ۶۱هزار مگاوات برســد
و نیاز اســت تا ۸هزار مــگاوات ظرفیت جدید
ایجاد شــود .هر چند که طبق اعــام وزارت
نیرو قرار است در سال  98 -97چیزی حدود
 ۲۵نیــروگاه جدید و با ظرفیــت تولید 5هزار

دخل و خرج

گوشت قرمز  37درصد ،گوشت مرغ  24.8درصد ،قند
و شــکر  20.9درصد ،چای 21.3درصد و روغن نباتی
 10.9درصد رشد قیمت داشته است .در این میان تنها
گروه حبوب،رشدتکرقمیوحداقلی2.3درصدداشته
است .در این گروه کاالیی طی یک سال گذشته قیمت
نخود  3.4درصد ،لوبیا چیتی  7.4درصد ،لوبیا ســفید
 10.7درصــد و لوبیا قرمز  9.9درصد رشــد کرده و در
مقابلقیمتلوبیاچشمبلبلی 0.2درصد،لپهونخود2.1
درصد و عدس 4.9درصد کاهش یافته است.

