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شاخص بورس مثبت باقی ماند

شهروند| در جریان داد و ستدهای دیروز بازار سرمایه، 
تعداد 3میلیارد و 320میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 
یک هزار و 317میلیارد تومان در 165هزار نوبت داد و ستد 
شد و شاخص بورس با رشد 168واحدی در ارتفاع 181هزار 
و 15واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج 
بازار ســهام دیروز به نام نمادهای معامالتی پاالیش نفت 
اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری نفت و 

گاز و پتروشیمی تامین شد. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 301میلیون 
ورقه به  ارزش 609میلیارد تومان در 124هزار نوبت، آیفکس 18واحد افت کرد و در ارتفاع 2012واحد قرار گرفت.

بورس

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1187.06

14.38

 81.88

84.77

تغييرقيمت )د الر(

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.1501

1.3153

3.673

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سكه طرح قد يم

سكه طرح جد يد 

نيم سكه

ربع سكه

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

4400000

4610000

2150000

1175000

680000

425950

تغييرقيمت

-
-

-

-
-

قیمت  انواع تجهیزات پزشکی  

962 هزار  HD100 پتوی برقی بیورر

759 هزار  UB66 تشک برقی بیورر

175 هزار  تشک حرارتی افروز طرح 2

419 هزار  HD50 شنل برقی بیورر مدل

75 هزار  201_NT تشکچه برقی بیوتی بیسیک مدل

580 هزار  201_NT تشکچه برقی بیوتی بیسیک مدل

489 هزار  5647 WUB پتوی برقی آاگ مدل

1.1 میلیون  230-NK تشک مواج ضد زخم بستر سلولی مکسی مدل

215 هزار  پتو برقی افروز با روکش کشمیر

390 هزار  220-NK تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل

175 هزار  تشک حرارتی افروز طرح 3

649 هزار  تشکچه برقی زیکالس مد مدل سرامیکی

نام سایر هزینه ها وجود دارد که رقم قابل توجهی هم مقابل آن 
درج شده، متوجه باشید که این مبالغ بابت برخی از خدمات به 

قبض شما اضافه شده است. 
درآمد عمومی دولت

شاید برایتان جالب باشد، اما تمام مشترکان اپراتورها روی 
قبوض خود مبلغی هم بابت درآمــد عمومی دولت پرداخت 
می کنند. در این ردیف به ازای هر پیامکی که مشتركان ارسال 
مي كنند، مبلغ 10 ریال اضافه تر دریافت و به حساب دولت واریز 
می شود. دولت  طبق قانون موظف است این پول را برای توسعه 

خطوط ارتباطی در مناطق محروم و روستاها هزینه  کند. 
تماس بان 

یکی دیگر از آیتم هایی که در بخش ســایر هزینه ها برای 
مشترکان محاسبه می شود، ســرویس »تماس بان« است. 
»تماس بان« سرویسي است كه شــما می توانید آن را فعال 
کنید تا حتي هنگام در دسترس نبودن یا خاموش بودن تلفن 

همراه، از همه تماس هاي دریافتي خود مطلع شوید.
به این ترتیب، اگر کسی با شما تماس بگیرد و تلفن همراه 
شما خاموش باشد یا در دسترس نباشید، بعد از بازگشت به 

شبکه از طریق پیامک متوجه تماس او خواهید شد.
هزینه های مشترک تمام اپراتورها کدام است؟

برخی بندهای هزینــه ای در قبض های موبایل برای تمام 

اپراتورها مشــترک اســت.  آبونمان، مکالمه، خارجه، پیام 
کوتاه، خدمــات ویژه، اینترنت تعرفه عادی، بســته ها، پیام 
چندرسانه ای، رومینگ، صندوق پستی، خدمات مبتنی بر 
محتوا، صورت حساب، تخفیفات، مالیات، بدهی، بستانکاری، 
معافیت، وصولی تأییدنشــده، کمک هــای مردمی، درآمد 

عمومی دولت، از   جمله  این موارد است.
 آبونمان: آبونمان همان هزینه اشتراک است که به صورت 

ماهانه پرداخت می شود و در تمام اپراتورها یکسان است.
 مکالمه: نرخ مکالمه سیم کارت دایمی همراه اول59/9 
تومان و ســیم کارت اعتباری 89/9 تومان است. سیم کارت 
دایمی و اعتباری ایرانسل  هم به ازای هر دقیقه همین تعرفه ها 
را دریافت می کند. ســیم کارت دایمی و اعتباری رایتل نیز   

29.9 تومان به ازای هر دقیقه مکالمه از مشترکان می گیرد.
 پیام کوتاه: هزینه هر پیامک فارسی در سیم کارت های 
دایمــی این شــرکت به صــورت صفحــه ای 8.9 تومان و 
پیامک های انگلیســی 22.2 تومان است. هزینه هر پیامک 
فارسی در سیم کارت های دایمی ایرانسل 9.9 تومان و پیامک 
انگلیسی 17 تومان است. اپراتور رایتل هم برای ارسال پیامک 
فارسی از خطوط دایمی خود تعرفه 9.8 تومانی و برای ارسال 

پیامک انگلیسی هزینه 16.9 تومانی را در نظر گرفته است.
 بسته های اینترنت: هزینه بسته های اینترنت در قبوض 

خطوط دایمی اپراتورها یکسان نیست. با توجه به تنوع و تعدد 
بسته های اینترنتی، مبلغی که بابت اینترنت همراه روی قبض 
تلفن همراه شما می آید بستگی به میزان استفاده شما دارد. در 
طول ماه هرچقدر بسته اینترنتی بخرید، هزینه آن را در پایان 
ماه روی قبض خود مشاهده خواهید کرد که معموال باالترین 

عدد قبض مشترکان به همین بخش برمی گردد.
 اینترنت تعرفه عادی: در صورت عدم فعال ســازی 
بســته های تخفیفی نیز به ازای هر کیلوبایت داده هزینه ای 
مطابق نرخ مصوب نیم ریال به حساب مشترک منظور خواهد 

شد که در همه اپراتورها به ازای هر کیلوبایت 0/4 است.
 رومینگ: تماس های صادره از ایران که مقصد آن )مخاطب( 
شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد هم هزینه هایی 
دارد که برای کســب اطالعات بیشــتر در مــورد هزینه های 
این تماس باید از خدمات مشــترکان اپراتــور خود اطالعات 
الزم را کســب کنید تا هزینه ای نجومی روی قبض تان نیاید.

 مالیات و عوارض: مالیات و عــوارض ۹ درصد مبلغ 
جمع صورت حساب است. در نهایت هم مبلغی که باید از 
طرف مشترک پرداخت شود جمع صورت حساب به اضافه 
مالیات و عوارض و درآمد عمومی دولت و کسر هزار ریال 
از مبلغ فوق که بابت رندشــدن نرخ صورت حساب انجام 

می شود، است.

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغييرتغييربازار آزاد 

د الر آمريكا

يورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

-

17062

19507

4039

4200

4832.6

5525.8

1143.7

--

-
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آغاز پیش فروش بلیت های اربعین

آیا به مسافران کربال دالر 8هزار تومانی تعلق می گیرد؟
شهروند| پیش فروش بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما 
برای ســفر کربال آغاز شــد. بر این اساس قیمت بلیت 
اتوبوس 50 درصد گران تر شده است، راه آهن هنوز قیمت 
بلیت قطار را نهایی نکرده اســت و سازمان هواپیمایی 
فهرست سایت های مجاز فروش بلیت هواپیما را اعالم 
کده است. از این گذشته تکلیف ارز مسافران کربال هم 
روشن شده است که در ادامه جزییات آن را می خوانید:   

افزایش 50 درصدی بهای بلیت اتوبوس 
مدیرکل دفتر ترانزیــت و حمل ونقل بین المللی 
ســازمان راهداری به تازگــی اعالم کــرده بود که 
تعییــن نرخ بلیــت اتوبوس بــرای ایــام اربعین به 
اصناف واگذار خواهد شــد. بر این اســاس اتحادیه 
تعاونی های مســافربری که  سال گذشــته هم نرخ 
بلیت اتوبوس را 50 درصد افزایش داده بود، امســال 
هم همیــن تصمیم را گرفته و دوبــاره 50 درصد به 
قیمت بلیت هــای اتوبوس برای ســفر بــه اربعین 
اضافه شده اســت. این در حالی است که در خرداد 
ماه  ســال جاری هم به نــرخ بلیت ها اضافه شــده 
بود. این در حالی است که شــایعاتی درباره تعیین 
نرخ بلیت بر اســاس دالر هم مطرح شده که رئیس 
اتحادیه تعاونی های مســافربری تأکیــد کرده که 
تمام اتوبوس ها به مقاصد مهران، شــلمچه و چزابه 
هزینه بلیت را به ریال دریافت خواهند کرد؛ اما اینکه 
اتوبوس های خارج از مرز چگونــه نرخ گذاری انجام 
می دهند، هیچ ارتباطی به تعاونی های مســافربری 
ندارد. همچنین امسال 16هزار دستگاه اتوبوس در 
ناوگان جاده ای فعال هســتند که از یکم آبان آماده 

جابه جایی زائران خواهد بود.
اعالم دفاتر مجاز بلیت هواپیما 

یکی از مســائل مهم برای تهیه بلیت ســفر به کربال 
برای عزاداری اربعین این اســت که زائران حتما از دفاتر 
مجاز خدمات مسافرت هوایی که مجاز به فروش بلیت 
پروازهای اربعین حسینی )ع( هستند، بلیت تهیه کنند. بر 
همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری هم از مسافران 
خواســته تا از خرید بلیت از مراکز غیرمجاز خودداری 
کنند؛ زیرا با ســایت ها و مراکز غیر مجاز فروش بلیت 
برخورد خواهد شد. این سازمان نرخ بلیت تهران - نجف 
- تهران، تهران - بغداد - تهران را یک میلیون و 200 هزار 
تومان و مشهد - نجف - مشهد، مشهد - بغداد - مشهد را 
یک میلیون و 500 هزار تومان اعالم کرده است. همچنین 
بلیت یک سره از مبدأ تهران 500 هزار تومان و یک سره 

مشهد به دو مقصد نجف و بغداد 750 هزار تومان است و 
طبق اعالم سازمان هواپیمایی کشوری، هر گونه فروش 
بیرون از نرخ اعالم شــده تخلف است و در صورت ارسال 
شکایات از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به 

نشانی www.cao.ir برخورد خواهد شد.
پروازهای اربعین حسینی از 13 آبان آغاز می شود و تا 

22 آبان ماه  سال جاری ادامه خواهد داشت.
پیش فروش بلیت قطار از ۲1 مهرماه

پیش فروش قطارهای اربعین هم از 21 مهر ماه شروع 
می شود. میرحسن موسوی، معاون مسافری راه آهن در 
این باره توضیح داده است: قطار ترکیبی تهرانـ  مهران در 
ایام اربعین زائران را تا کرمانشاه منتقل می کند و زائران از 

کرمانشاه با اتوبوس تا مهران جابه جا می شوند.
موســوی  افزود: با آژانس ها هماهنگ شده است 
که اگر زائران مایل بودند از مــرز مهران تا نجف هم 
در بســته خود بلیت تهیه کنند، آنهــا امکان خرید 
داشــته باشــند که به صورت بلیت اتوبوس و ارزی 
هســت. همچنین امکان تهیــه بلیــت اتوبوس از 
کربال تا مهران هم در بســته های بلیت های برگشت 
قطارهای ترکیبی وجود دارد تا مسافر بلیت اتوبوس 
کربال تا مهــران را دریافت کند، ســپس از مهران با 
اتوبوس به کرمانشــاه بیاید و آنجا از طریق قطار به 
تهران منتقل شــود. وی با اشــاره به اینکه تهیه بلیت 
قطارهای ترکیبی )قطار و اتوبوس( به صورت پکیج در 
آژانس ها و سایت های ویژه فروش بلیت قطار وجود دارد، 
گفت: ۲۸۰ هزار نفرـ  صندلی بــرای ایام اربعین در نظر 
گرفته شده است که نسبت به پارسال که ۲۲۱ هزار نفر 

ـ صندلی بود، ۲۷ درصد رشد دارد و قطارهای فوق العاده 
برای ایام اربعین چهارتخته، شش تخته و صندلی است.

وی با بیان اینکه پیش فروش بلیت های قطار اربعین از 
ساعت ۱۰ صبح روز شنبه، ۲۱ مهرماه ۹۷ آغاز می شود، 
گفت: مســافران می توانند اطالعات دیگر و همچنین 
قیمت  بلیت ها را از طریق ســامانه 0215149 دریافت 
کنند؛ البته راه آهن هنوز قیمت بلیت های قطار را به دلیل 

نهایی نشدن اعالم نکرده است. 
زائران دالر 7 هزار تومانی می گیرند؟

برخی شایعات حاکی از آن اســت که دالر 7 هزار 
تومانی به مســافران اربعین اختصاص داده می شود 
اما صمد شــفیعی، دبیر انجمن صنفی دفاتر زیارتی 
ایران به ایلنا گفته است که این موضوع صحت ندارد؛ 
قرار بر این نیســت که ارزی به  عنوان ارز مسافرتی 
با نرخ نیمایی در اختیار آنها قــرار گیرد، بلکه فقط 
هزینه ویزای زائران در قالب حواله ارزی با نرخ نیما 
پرداخت می شــود و ارز ســفر باید از بازار و همانند 

سایر مسافران تهیه شود.
او توضیح داده اســت: بر اساس هماهنگی های انجام 
شده، قرار است به هر زائر 43 دالر با قیمت هر دالر 8هزار 

تومان برای هزینه ویزا داده شود.  
البته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور هم اعالم 
کرده است که رقم توافق شده برای صدور ویزای اربعین 

دالر 8 هزار تومان است.
ارز همراه مسافران کربال نیز پیشتر رقمی بین 200 تا 
300 دالر اعالم شده بود که البته این ارز با قیمت نزدیک 

به بازار آزاد در اختیار زائران قرار می گیرد. 

باوجود آنکه بیش از یک سوم جمعیت شاغالن کشور را متولدان دهه شصت تشکیل داده اند، اما بیش از 
نیمی از جمعیت بیکار کشور را نیز به خود اختصاص می دهند. بر اساس گزارشی که مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار  منتشــر کرده است، دهه شصتی ها یک پنجم جمعیت کشور را به خود اختصاص 
داده اند که از این میان 50.5 درصدشــان مرد و 49.5 درصدشان زن هستند. این آمار نشان می دهد که 
با وجود آنکه بیش از یک سوم جمعیت شاغالن کشور را متولدان دهه شصت تشکیل داده اند، اما بیش از 

نیمی از جمعیت بیکار کشور را نیز به خود اختصاص داده اند.

دهه 
شصتی ها، 

نیمی از 
بیکاران ایران 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00
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یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

شــرکت آســیاتک به عنوان برترین اپراتــور ارائه دهنده 
اینترنت ثابت کشور، جشنواره فروش پاییزی سال 1397 خود 
را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی آســیاتک، این جشنواره 

از 20مهرماه 1397 آغاز و تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. 
بر اساس این گزارش، کمپین گسترده و سراسری آسیاتک 
با نام روی نُِت نِت، به زندگی 360 درجه مشترکین و دریافت 
پاسخ سریع، به صرفه، جذاب و با کیفیت خدمات ارتباطی بر 
پایه اینترنت پرداخته اســت.  این نسل از کمپینهای تجاری 
مدرن یکی از به روز ترین و کارآمدترین روش های بازاریابی 
نوین جهانی اســت که مدل بومی شــده آن توسط شرکت 
آسیاتک طراحی و اجرا شده اســت. این گزارش حاکیست از 
مهمتریــن ویژگیهای کمپین روی نُِت نِــت تاکید بر جایگاه 
آســیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشــور و 
مهمتر از همه تاکید خالقانه به کامل بودن ســبد محصوالت 
و خدمات ، جهت پاســخگویی به کلیه نیازهای مشــترکین 
شامل نیازهای شــخصی، خانگی، خدمات اینترنت همراه و 
همچنین راهکارهای جامع برای سازمانها می باشد. خدمات 
اینترنت پر ســرعت ADSL2+، سرویس جدید "آسیاتل" با 
امکان جابه جایی شــماره تلفن های ثابت در سراسر کشور و 
امکان پاســخ گویی و برقراری تماس با شماره ثابت از طریق 
 ، TD-LTE گوشــی موبایل، خدمات اینترنت پر ســرعت
خدمات پهنای باند اختصاصی و همچنین امکان برخورداری 
از امکانات مدرن و باالترین ظرفیت دیتاســنتر کشور در برج 
میالد به عنوان ششمین برج مخابراتی بلند دنیا، تنها بخشی 
از خدمات منحصر به فرد آســیاتک در کمپیــن پاییزه روی 

نُِت نِت است. 

روی نُِت نِت، با برترین اپراتور اینترنت 
ثابت کشور 

ويژه

رحیــم زارع در گفت  و گو با پایگاه خبری بانک مســکن-
هیبنا، با اشــاره به ادامه روند کاهشــی نــرخ ارز در روزهای 
آینده گفت: با توجه به سیاســت هایی کــه بانک مرکزی در 
پیش گرفته اســت چشــم انداز مثبتی از وضعیــت بازار ارز 
پیش روی اقتصاد ایــران قرار دارد. وی با بیــان اینکه قطعا 
نــرخ ارز در روزهای آینده نیز کاهش مــی یابد، در خصوص 
تاثیر روانی این روند کاهشی بر قیمت مسکن گفت: با شروع 
روند صعودی قیمت دالر، بازارهای مختلف مانند طال، مسکن 
و خودرو تحت تاثیر این بازار رشــد کردند. عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس افزود: با توجه به اینکه نیاز خانوار به مسکن 
با سایر کاالها قابل مقایسه نیست و مسکن سهم قابل توجهی 
از ســبد خانوار را به خود اختصاص می دهــد، بنابراین باید 
برنامه جامعی برای تعدیل قیمت این کاال صورت گیرد. زارع 
با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از افزایش قیمت مســکن در 
چند ماه اخیر ناشــی از جو روانی افزایش نــرخ ارز و به دور 
از منطق اقتصادی بود، ادامه داد: این میزان رشــد در قیمت 
مســکن به هیچ وجه منطق اقتصادی نداشت بنابراین انتظار 
می رود همزمــان با کاهش نرخ ارز، بازار مســکن نیز تعدیل 
شود. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به اینکه رونق بخش مسکن می تواند 
یکی از عوامل تاثیرگذار در رونق اقتصاد و اشــتغالزایی باشد، 
تاکید کرد: اما رونق بازار مســکن با ساز و کار افزایش قیمت 

به دست نمی آید.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به آمادگی 
بازار مسکن برای تعدیل قیمت ها گفت: 
امیدواریم با سیاست های دولت از 

جمله تعدیل نرخ ارز، بازار مسکن نیز به 
زودی تعدیل شود. 

ويژه

بهای برخی از خدمات متفرقه اپراتورها
قیمت به تومان نوع خدمات 

2500تغییر و اصالح آدرس

8000تغییر نام

2500قطع به دلیل مفقودی

10000دایری مجدد

300آوای انتظار


