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زنبیل

هـر کسـی کـه در خانه شـما
حضـور دارد بایـد بداند هنگام
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام
دهـد حتـی اگـر شـما موقع
وقوع حادثـه آنجا نباشـید.

آموزش
رایگان
پرورش ماهی
در قفس

افرادی که میخواهند در حرفه پرورش ماهی شاغل شوند ،میتوانند از آموزشهای رایگان موسسه
تحقیقاتعلومشیالتیاستفادهکنند .رضاسیدمرتضایی،معاونموسسهتحقیقاتعلومشیالتیکشور
گفت :بسته دانشی برای تولید پرورش ماهی در قفس در زمینه تحقیق ،ترویج و آموزش آماده شده است
و افرادی که قصد ورود به این حرفه را دارند ،میتوانند از آموزشهای رایگان ما اســتفاده کنند .به گفته
مرتضایی پرورش ماهی در قفس ارزش افزوده بیشتری در مقایســه با پروش ماهی آب شیرین که در
زمینهایخاکیتولید میشود،داردوهزینههاینگهداریوتولیدآن کمتراست.

مرغ دوباره گران شد

تسنیم| قیمت مرغ گرم دوبــاره گران شد و به هر
کیلوگرم  ۱۰۲۵۰تومان در تهران رسید ،درحالیکه
حداکثر نرخ این محصول در بازار براســاس تصمیم
کارگروه تنظیم بــازار نباید از  ۸۱۷۵تومان بیشــتر
باشــد .قیمت مرغ گرم استعالمی کشــتارگاههای
تهــران روز 9150تومــان ،پخــش  9350تومان،
خردهفروشی 10250تومان ،خردهفروشی مرغ شمال
 9800تومان و عمده مرغ کشــتار شمال در میدان
بهمن  8800تومان اســت .قیمت هر کیلوگرم سینه
مرغ با کتف 15هزار تومان ،سینه بدون کتف 16هزار
تومان و فیله 17هزار تومان اســت .بر اســاس اعالم
کارگروه تنظیم بازار ،حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار
نبایدبیشتراز 8175  توماندربازار باشد.
عرضه محصوالت سایپا تا پایان سال
ایســنا| مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا
با اشــاره بــه تاثیر کاهــش نــرخ دالر در قیمت
محصوالت این گروه خودروســازی گفته ســایپا
تابع سیاســتهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و تصمیــم انجمــن حمایــت از مصرفکننده در
مورد اصالح قیمت محصــوالت با توجه به کاهش
قیمت دالر است .محســن جهرودی درباره تاثیر
افت نــرخ دالر در کاهش قیمــت محصوالت این
شرکت خودروسازی گفته اســت« :خودروسازی
ابتــدای فرآیند نیســت ،بلکه در انتهــای فرآیند
است و متاســفانه قیمت حاملهای تولید خودرو
مانند آلومینیوم ،فوالد و مواد پتروشیمی افزایش
چشمگیری داشــته که قطعا روی قیمت خودرو
تاثیر گذاشته اســت ،همچنین گروه خودروسازی
سایپا ،محصوالت جدیدی را در برنامه سبد عرضه
خود دارد که دراینباره امیدواریم بخشی از آنها را
تا پایان سال آماده ارایه به بازار کنیم».

سایرهزینهها،درآمد،عوارضتماسبانوخدماتمبتنیبرمحتواازکجاآمدهاند؟

این بندهای مبهم قبض موبایل
شهروند| آیتمهایمبهمقبضموبایلبارهامورداعتراض
کاربرانقرارگرفتهاست؛آیتمهاییمثلسایرهزینهها،درآمد
دولت ،عوارض ،تماسبان و...کهدر قبضهابه چشم میخورد
اما کمتر کســی بهطور دقیق میداند مفهوم این آیتمهایی
که بابت آنها پول میپردازیم ،چیست؟ در این میان خدمات
مبتنی بر محتوا یا همان سرویس ارزشافزوده بیشتر از همه
خبرساز شده است و البته سازمانهای متولی قول داده بودند
که به این موضوعات رسیدگی و آن را شفافسازی کنند؛ اما
درنهایتاتفاقخاصیرخنداد.
حاال از آنجا که این روزها اغلب مشترکان به جای دریافت
قبوض کاغــذی ،از طریق پیامک از مبلــغ قبضهای خود
باخبر میشــوند و معموال نمیدانند که بابت چه خدماتی

پول پرداخت میکنند ،هنگامی که قبض خود را میبینند با
آیتمهای جدیدی روبهرو میشوند که برایشان جای سوال
دارد .در این گزارش به بررســی قبضهــای خطوط دایمی
اپراتورها میپردازیم تا مشــخص شــود که مشترکان این
خطوطبابتچهمواردیهزینهپرداختمیکنند.
خدماتمبتنیبرمحتوا
همین چند وقت پیش بود که به قبضهای مشــترکان
خطوط دایمی تلفن همراه یکــی از اپراتورها آیتمی جدید
اضافه شد .آیتمی به نام خدمات مبتنی بر محتوا که مبلغی
همبابتآنبهقبضهااضافهشدهبود.وقتیجزییاتاینطرح
مشخصشد،مشترکانزیادیاعتراضکردندکهبدونتمایل
آنها برخی سرویسها برایشان فعال شده و همین موضوع

منجربهافزایشمبلغقبضشانشدهاست.
اخبار،بازیوسرگرمی،مسابقه،محتوایمذهبی،آموزشی،
اطالعرسانی ،بهداشت و سالمت و تبلیغات در دستهبندی
خدمات مبتنی بر محتوا یا ارزش افزوده پیامکی قرار میگیرد
که از این طریق برای مشــترکان فعال شده بود ،در حالیکه
طبق قوانین یــک اپراتور تلفن همراه بایــد در مورد تمامی
خدمات ارزش افزوده قبل از شــروع ارایه خدمات از طریق
یک پیامک در مورد ارایه خدمات از مشترک سوال کند و در
صورتتأییدمشترکآنرافعالکند.
در موارد زیادی مشــاهده شده اســت که در شبکههای
اجتماعــی پیامهایی با مضامیــن دعوت بــه عضویت در
ســرویسها با متنهای فریبنده و جذاب مانند شرکت در

قرعهکشی ،شما برنده شدید ،شارژ رایگان و ...ارسال میشود
که در آنها به عضویت و محاسبه هزینه هیچ اشارهای نشده و
در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکان به این صورت
برای دریافت خدمات عضو شــدهاند و در نتیجه مبالغی در
قبوض تلفن همراهشان درج و محاســبه میشود که از آنها
بیاطالع هستند .بعد از اینکه سر و صداهای زیادی درباره این
سرویسهاکهبدونتمایلمشترکانفعالمیشدندبهپاشد،
سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعالم کرد که حوزه نظارت و
اعمال مقررات رگوالتوری در مورد نحوه عضویت مشترکان
تلفن همــراه در ســرویسهای خدمات مبتنــی بر محتوا
حساسیت ویژهای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت
ناخواسته مشترکان در اینگونه سرویسها پیگیریهای الزم
را انجام میدهد .همین موضوع باعث شد که امکان لغوکردن
سرویسهای مختلفی که به خدمات مبتنی بر محتوا مربوط
میشود ،فراهم شود و شما در صورتی که تمام سرویسها را
غیرفعال کرده باشید ،دیگر بابت آنها هیچ پولی در قبضتان
محاسبه نخواهد شد .البته خدمات دولت الكترونيك مثل
گرفتن خالفي خودرو و اعــام وضعيت گواهينامه هم جزو
خدمات مبتنی بر محتوا هستند که شما در صورت استفاده
ازآنهزینهمربوطهرارویقبضخودپرداختخواهیدکرد.
سایرهزینهها
یکی دیگر از ردیف هزینههایی که در قبوض مشــترکان
دایمی تلفن همراه در اپراتورهای مختلف به چشم میخورد
«ساير هزينهها» اســت كه در قبض توضیحی برای آن درج
نشدهاست.سایرهزینههاشاملهزینهخدماتیاستکهشما
بامراجعهبهدفاترهمراهاولیاایرانسلانجاممیدهیدیاهزینه
تعویض اپراتور یا ترابرد یا آوای انتظار و  ...است .بهعنوان مثال
اگر سيمكارت مشترك بســوزد و فرد براي تعويض به دفاتر
اپراتور خود مراجعه كنــد ،در اين خدمات دفاتر اجازه ندارند
پولي از مشتركان دريافت كنند و مبالغ خدماتي مستقيما
روي قبض افراد ميآيد .یکی دیگر از هزینههایی که در این
بخش محاسبه میشود تغيير سيمكارت اســت .در اپراتور
همراهاولبرایتغییرسیمکارتهایقدیمیبه يوسيم،دفاتر
خدمات هيچ هزينهاي نبايد دریافت کنند .در این سرویس
هزينهتغييرسيمكارتدایمي 7هزارتوماناستكهدرقبض
محاسبه میشود ،بنابراین اگر دیدید در قبض شما آیتمی به
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حمیدرضا سهرابی ،مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد:
تعداد خانوارهای روستایی در ایران در حال کاهش اســت و با توجه به این کاهش نیاز
درصد
به مســکن در شهرها موضوعی طبیعی اســت .سهرابی با اشــاره به برخی مقاومتها از
سوی مردم در مسیر نوسازی بافتهای فرســوده اضافه کرد :با وجود همه فعالیتها هنوز
۲۰درصد روستاها به مقاومسازی وارد نشدهاند و محرومند .البته برخی هموطنان در روستاها
رغبت زیادی هم برای مشــارکت در مقاومسازی ندارند و به بسیاری از روســتاها هنوز یک فقره تسهیالت وارد نشده
است و برخی استفاده از تسهیالت ۵درصدی را نیز قبول ندارند.

افزایشقیمتخودرو

2تا4

در معامالت روز گذشته بازار خرید و فروش شاهد افزایش  2تا 4میلیون تومانی قیمت
خودروهای داخلی بودیم؛ به نحوی که پژو 207دندهای بــا افزایش 3میلیون تومانی با
میلیون
قیمت 87میلیون تومان ،پژو GLX 405با افزایش 3میلیون تومانی با قیمت 51میلیون
تومان و پژو  206صنــدوقدار با افزایش 2میلیون و 500هزار تومانــی با قیمت 69میلیون
تومان مــورد معامله قرار گرفت .همچنیــن پراید  111با افزایش یک میلیــون تومانی با قیمت
35میلیون و  500هزار تومان ،پژو پــارس با افزایش 4میلیون تومانی با قیمت 69میلیــون تومان ،پژو 206تیپ  5با
افزایش 2میلیون تومانی با قیمت 68میلیون تومان و ســمند الایکس با افزایش 4میلیون تومانی با قیمت 55میلیون
تومان فروخته میشود.

سودسهامعدالتواریزمیشود
مشاور رئیس ســازمان خصوصیســازی به ایرنا گفته پیشبینی میشود سود سهام
ی سال مالی  1396که در مجموع حدود 5هزارمیلیارد تومان است ،از دی ماه
عدالت برا 
امسال به مرور به حساب مشموالن واریز شــود« :زمانی میتوانیم سود مشموالن سهام
عدالت را واریز کنیم که مجامع شــرکتهایی که در سبد ســهام عدالت قرار دارند ،برگزار
و سود هر سهم مصوب شــود .تاکنون 3800میلیارد تومان سود سهام عدالت پس از برگزاری
مجامع شرکتها مصوب شده و تنها سه یا چهار شرکت باقی مانده است» .

گوشیبیشترازپارسالواردشد

5

هزارمیلیارد
تومان

393

گمرک ایران اعالم کرد :در  6ماهه اول سال جاری تعداد یکمیلیون و 526هزار و 864
دستگاه انواع گوشــی تلفن همراه وارد کشور شده اســت .ارزش این تعداد گوشی تلفن
هزار
همراه وارداتی به میــزان 242میلیون و 692هزار دالر بود که هــم به لحاظ ارزش و هم
از نظر تعداد افزایش قابل توجهی را نشــان میدهد .بنابر این گزارش در  6ماهه اول ســال
جاری تعداد 393هزار دســتگاه انواع گوشی تلفن همراه ،بیشتر ازسال گذشته وار کشور شده
و درمجموع 35درصد رشد نشان میدهد .همچنین در این گزارش آمده واردات گوشی تلفن همراه
در  6ماهه ابتداییسال گذشــته به تعداد یکمیلیون و 133هزار و  908دستگاه بود که ارزش این تعداد گوشی تلفن
همراه در مدت یادشده 158میلیون و 69هزار دالر بوده است.

