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شاخص بورس ۸6۲ واحد رشد کرد

در جریــان دادوســتدهای دیروز بــازار ســرمایه تعداد 
یک میلیــارد و 8۳8 میلیون ســهم و حق تقــدم به ارزش 
۴۴۳میلیارد تومان در   ۱۴۶هزار نوبت مورد دادوســتد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشد 8۶۲واحدی در ارتفاع ۱۶۴هزار 
و 8۲۹واحد قرار گرفت .  شاخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز متعادل را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشی( ۲5۰واحد، کل   )هموزن( ۱۷۹واحد، قیمت  )وزنیـ 
)هموزن( ۱۲۶واحد، آزاد شناور ۹۷۱واحد و شاخص های  بازار 
اول و دوم هم به ترتیب 8۴5 و   ۷۰۴واحد رشد را به ثبت رساند .

بورس

 

همان گونه که از نمودار پیداســت، بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان لرستان 
با نرخ تــورم ۲۱.۹ درصد و کمتریــن  نرخ تورم 
مربوط به اســتان کرمان با نرخ تورم ۱۴.۲ درصد 
است.  این اعداد بیانگر آن اســت که خانوارهای 

ساکن استان لرستان  به طور متوسط ۳.۹ درصد 
بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن 
استان کرمان به طور متوســط ۳.8 درصد کمتر 
از  میانگین کل کشــور افزایش قیمت را در سبد 

کاالیی خودتجربه کرده اند.

فشار گرانی در استان های کشور

قیمت قبل 
)تومان

قیمت جدید 
)تومان(

انواع محصوالت ایران خودرو 

32،945،600 42،829،200 پژو405 بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و سرنشین و 
یورو 4 بهینه 

34،746،200 45،170،000 پژو405 دو گانه سوز )GLX(با ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و 
سرنشین و یورو 4 

34،746،200 45،170،000 پژو405 دو گانه سوز )GLX(با ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و 
سرنشین تریم بژ و یورو 4 

35،106،800 45،638،800 پژو 405 بنزینی SLX با موتور 16 سوپاپ TU5 و ترمز ضد قفل  و ایموبیالیز و کیسه 
هوای راننده و سرنشین  یورو 4  و بهینه

33،536،400 43،597،300 سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس

36،083،200 46،908،100 سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس 

36،618،00 47،603،400 سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری

34،339،200 44،640،900 سمند LX مدل EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده

36،287،900 47،174،200 پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و 
یورو 4 بهینه

41،943،600 54،526،600 پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و 
آینه جانبی و شیشه باال بر عقب برقی و یورو 4 بهینه

42،764،100 55،593،300 پژو 206 صندوق دار V8 با کیسه هوای راننده و سرنشین وسنسور دنده عقب و تهویه 
اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه باال بر عقب برقی و یورو4 بهینه 

39،510،100 51،363،100 رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 

زمینه توضیح می دهد: »تولید محدود بیشتر از تولید 
انبوه بهــره وری دارد، بنابراین بهتر اســت برای این 
موضوع تدبیری در نظر گرفته شود، تا تولید محدود و 
تبلیغاتی جایگزین تولید انبوه شود؛ این روش می تواند 

باعث حفظ محیط زیست شود.«
منصوری  تاکید می کند که »برای اقتصادی شــدن 
تولید کبریت بهتر است کارخانه های موجود در ایران 
با هم جوینت شــوند و به صورت مشترک محصوالتی 

تولید کرده و به بازار بفرستند.« 
تولیدکننــدگان کبریت می گوینــد: »وضع تولید 
کبریت در ســایر کشــورهای جهان هم تقریبا مشابه 
ایران است و البته در کشور هایی چون هند و پاکستان 
کبریت هنوز کاربرد خود را از دســت نــداده  و مردم 
این کشــورها هنوز عالقه مند به اســتفاده از کبریت 

هستند.« 
 کارخانه های کبریت

 در تسخیر شهروندان ترک زبان
در ایــران بزرگتریــن کارخانه هــای کبریــت در 
شــهرهای ترک زبان اســت، با این حــال کارخانه ها 
بازار های شــان را از دســت داده اند و یکی یکی از رده 
خارج می شــوند، با این وجود چنــد کارخانه کبریت 
هنوز که هنوز اســت به فعالیت شــان ادامه می دهند. 
مهدی غیاث، کلکسیون دار در این زمینه به »شهروند« 
توضیح می دهــد: »با توجــه به این که در شــهر هم 
هنوز مصرف کننده برای کبریت وجــود دارد، روزانه 
چندین تن کبریــت  تولید می شــود. درحال حاضر 
چندیــن کارخانه بیشــتر به فعالیت کبریت ســازی 
مشــغول نیســتند؛ کبریت ســازی ۲۹ بهمن توکلی 
درتبریز، ســتاره ممتاز در تبریز، مشکین در اردبیل و 
آذر ابهر در زنجان مشــغول به فعالیت هســتند. البته 
فعالیــت این کارخانه ها همچون ســابق نیســت و با 
مشکالتی دست وپنجه نرم می کنند که مختص به این 
کارخانه ها نیســت و شــرایط آنها را به این سمت وسو 
سوق داده اســت، البته این اتفاق تنها گریبانگیر ایران 
نشده، بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا هم بازار خود 

را از دست داده و حتی تغییر کاربری داده اند.«
مصرف ساالنه 6 میلیون چوب کبریت در ایران

اما آمار رســمی چه بــرآوردی از مصــرف کبریت 
می دهد؟  براســاس آمار گمرک در  ســال ۹۶ بیش از 
۱8 هزار کیلوگرم خالل چوب کبریت از کشــور چین 

وارد ایران شده است. 
براســاس واردات این خالل چوب کبریت به کشور، 
۶۳ هزار و ۹۳۱ دالر ارز از کشــور خارج شد که بالغ بر 
۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیــون و ۳۹۶ هزار و ۷5۰ تومان در 

آمار گمرک به ثبت رسیده است.
گفتنی اســت چین تنها کشــور صادر کننده خالل 
چوب کبریت به ایران بوده و بیشــترین حجم واردات 
این محصول مربوط به ماه اســفند بــا حجم ۱5 هزار 
کیلوگرم و ارزش ریالی حــدود ۲ میلیارد تومان بوده 

است.
اگر وزن یــک قوطی کبریــت را ۳۰گــرم در نظر 
بگیریم، در یک ســال حدود ۶۰۰ هزار قوطی کبریت 
در ایران تولید شده است. هر قوطی کبریت ۱۰ چوب 
کبریت دارد و به این ترتیب ۶ میلیون چوب کبریت در 

یک سال و در ایران استفاده می شود. 

طرح »صبحانت« جایگزین بسته های شبانه اینترنت شد

هدیه اپراتورها: پول بیشتر حجم کمتر !
شهروند| ماجرا از آنجا شروع شد که چند ماه پیش تقریبا همه بسته های اینترنتی 
همراه اول شــامل ترافیک شبانه می شــد که این امر تنوع بســته ها را از مشترکان 
می گرفت و بســیاری از مشــترکانی که نیازی به ترافیک اینترنت شبانه ندارند هم 
مجبور بودند این بسته ها را تهیه کنند. اما این موضوع حجم عظیم انتقادات کاربران 
اینترنتی را برانگیخــت و تا جایی ادامه پیدا کرد که در کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات تصمیم گرفته شد بسته های شــبانه به طور کامل حذف شوند، به گونه ای 
که اپراتور های دیگر هم بسته های  شبانه خود را حذف کردند. این ابتدای ماجرا بود، 
چراکه هم اکنون همراه اول بسته های صبحانه را برای مشترکان خود در نظر گرفت. 
اما این موضوع نه تنها از خشم مشترکان نکاست، بلکه در فضای مجازی هم انتقادات 
بسیاری به این موضوع وارد شد و تا جایی ادامه پیدا کرد که شاهین آرپناهی، مدیرکل 
ارتباطات همراه اول در توییتر خود نوشت: »بسته های هدیه صبحانه را به عنوان هدیه 
برای مشترکان همراه اول در نظر گرفته ایم.« البته موضوع به همین جا ختم نشد و 
کاربران زیادی به آن انتقاد کردند، به عنوان مثال محمد نوشت: »اگه راست می گید 
چرا تعرفه هاتون را باال بردید و حجمتون را کم کردید؟!« الهام هم گفته بود: »ملت را 
مسخره کردند، نه پول داریم، نه دیگه از این اپراتور استفاده می کنیم.« آیدا هم نوشته 
بود: »پشت گوش هامون مخملی نیست، طرح تشویقیتون برای خودتون #همراه_ 

اول« سعید هم نوشته بود: »#همراه_تنها«.
اما ماجرا از چه قرار است؟

ترافیک رایگان شبانه در برخی از بسته ها تعبیه شده بود و به عنوان مثال با ارسال 
پیامک به کاربران بسته هایی ۳۰روزه با ۷گیگابایت اینترنت به عالوه ۱۴ گیگابایت 
ترافیک شبانه اطالع رسانی می شد. حال این هدیه شــبانه از بسته ها حذف شده و 
همان پولی که در گذشــته برای ۷ گیگ پرداخت می کردند، هم اکنون برای همین 

میزان گیــگ بدون هیچ هدیــه ای پرداخت می کنند. شــاهین آرپناهی، مدیرکل 
ارتباطات همراه اول در این زمینه به »شــهروند« می گوید: »وجود یا نبود بسته های 
مختلف متناسب با شرایط و فاکتور هایی چون رفتار مصرف کننده، فضای رقابتی و 
اهداف تجاری اســت.«  او در ادامه توضیح می دهد: »انتقاد های فراوانی به بسته های 
شبانه وارد بود، همین امر یکی از دالیل حذف بسته های شبانه بود. البته باید در نظر 
داشت که هیچ کدام از بسته های معرفی شــده دایمی نیستند و دایما درحال تغییر 
هستند. فیدبک های طوالنی مدت مشــترکان همراه اول مزید بر علت شد تا چنین 

طرحی  پروسه طوالنی مدت تری را طی کند.«
طرح های فصلی 

 اکنون طرح صبحانت جایگزین طرح شبانه شده اســت، تا این اپراتور رضایت مجدد 
مشترکان خود را به دســت آورد. اما تنها با ۲۰۰مگ از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر، نه از ۲ بامداد 
تا ۶ صبــح، اما آرپناهی ارایه طرح ها را فصلی و ۲ گیگ اینترنت شــبانه را هدیه ای برای 
مشترکان همراه اول می داند و در این زمینه توضیح می دهد:  »همه طرح ها فصل به فصل 
تغییر می کنند، اما طرح شبانه ما، طرحی بود که در کنار بسته مربوطه ترافیک رایگان 
شبانه به عنوان هدیه  در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت. اما اکنون  با توجه به رفتار 
مصرف کننده و فضای رقابتی همچنین انتقادات وارد شده بر این هدیه، این ترافیک شبانه را 
حذف کرده ایم.« مدیرکل ارتباطات همراه اول با اشاره به این که تغییری در قیمت ها وجود 
نداشته است، در این زمینه می گوید: »چارچوب قیمت گذاری از جانب رگوالتوری تعیین 
می شود و تعرفه ها همان بوده که بود، اما تغییراتی در بسته های ارایه شده وجود دارد که برای 
مشترکان شبهاتی را به وجود آورده است، بدون آن که در نظر بگیرند بسته های ما از نوع 
پروموشن هستند و برای کسانی که مصرف دایمی دارند مقرون به صرفه نیستند، همچنین 

باید در نظر داشت که تغییراتی از این دست همواره وجود داشته و ادامه دارد.«

چطور با دســتگاه های رطوبت ساز فضای 
خانه را از باکتــری و ذرات معلق پاکســازی 
کنیم .  یکــی از راه های رطوبت ســازی خانه 
 خرید دســتگاه بخــور اســت.  بخصوص در 
فصل زمستان که با خشــک و سرد شدن هوا 
میکروب ها و ذرات معلق شــرایط محیطی را 
 برای ابتال به حساسیت و ســرماخوردگی ها 
فراهم می کنند. یکــی از راه هایی که می تواند 
عوامل بیماری زا را از محیط زندگی شــما  دور 
نگه دارد، اســتفاده از دستگاه های بخور است. 
عالوه براین مرطوب کردن هــوا و از بین بردن 

باکتری ها شرایط بهتری را  برای تنفس و مراقبت از پوست 
فراهم می کند . به گزارش مجله زندگی ایده آل  دستگاه های 
بخور یا همان رطوبت ســازهای خانگی با  کنترل رطوبت 
محل کار یا زندگی ما دمای محیط را متعادل کرده و برای 
از بین رفتن حساسیت های فصلی افراد مبتال به آلرژی یا 
 خشکی پوست گزینه مناسبی هستند، اما پیش از تهیه و 
استفاده از این دستگاه های اطالعاتی الزم است تا با کمک 

آنها سراغ  بهترین ها  بروید .
چرا از بخور استفاده کنیم؟   

به طور کلــی رطوبت ایــده آل برای داخــل منزل و هر 
فضای بسته دیگر بین ۳۰ تا 5۰ درصد است، اما از آنجایی 
که معموال این مقدار  در محیط های پر رفت و آمدمان کمتر 
از مقدار استاندارد است، باید از دستگاه های بخور استفاده 
کرد؛ چراکه دستگاه های رطوبت ساز  با افزایش بخار آب در 
هوا خشکی محیط را برطرف و رطوبت را به میزان الزم در 
محیط ایجاد می کند.   استفاده از بخور های  گرم و سرد برای 
از بین بردن مشکالت و عالیم سرماخوردگی و بیماری های 
تنفسی پیشنهاد می شود. به طور کلی دستگاه های  بخور 
امروزی از ســه بخش اصلی یعنی مخزن جداشدنی آب، 
دهانه خروج و تنظیم بخــار با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه 
و فضای  کوچکی بــرای ریختن انواع خوشــبوکننده ها و 
عطرهای مخصوص دستگاه تشکیل شده است. البته اکثر 
دستگاه ها امکانات متفاوت  دیگری هم مانند چراغ شب تاب، 
کلید تایمر دارند که بــا خرید آن می توانید با یک تیر چند 

نشان بزنید .
کدام بخور مناسب شماست؟

اگر تصمیم خودتان را برای خرید دستگاه بخور گرفته اید، 
بهتر است هدف خود را هم از تهیه آن مشخص کنید. حتی 
می توانید با  مشورت با پزشک مربوطه و ارایه پیشینه ای از 
حساسیت، بیماری و حتی شرایط محیطی که در آن قرار 
دارید، بهترین انتخاب را  داشته باشید. مطمئنا پزشک شما 
به شــما خواهد گفت که بخور گرم برای شما بهتر است یا 

بخور سرد .
بخورهای گرم :

بــرای اینکه کمــی از تفاوت های ســرد و گــرم بودن 
دستگاه های رطوبت ساز بدانید، بهتر است بگوییم بخور های 
گرم توصیه بیشتر  پزشــکان برای فصول سرد سال است و 
مرطوب نگه داشتن محیط در درمان گرفتگی و عفونت های 
مجاری تنفســی و کاهش  ذرات معلق حساسیت زا و رفع 
سرفه های خشک موثر است. این نوع بخور برای افرادی که با 
شروع نیمه دوم سال بیماری  سینوزیت دارند هم گزینه بسیار 
مناسبی است. در دســتگاه بخور گرم آب به کمک المنتی 
حرارتی گرم شــده و بعد از تبدیل به  بخار در فضا منتشــر 
می شود.   البته بخورهای گرم به دلیل المنت حرارتی نسبتا 
قوی بکار رفته سر و صدا و مصرف برق  بیشتری دارند و داغ 
شدن دستگاه ازجمله معایب آن است که نباید در دسترس 

کودکان و افراد مسن قرار گیرد . همچنین نباید از  مزایای آن 
غافل ماند چرا که این بخور در زمستان بهترین گزینه برای 

فرار از خشکی و التهاب های تنفسی و پوستی است .
بخورهای سرد:

این دســتگاه تأیید شــده متخصصان برای افراد مبتال 
به انواع آلرژی و خشــکی پوســت اســت تا با مرطوب و 
خنک نگه داشــتن محیط،  کنترل گرد و غبــار و بوی بد 
ضمن فراهم کردن شــرایط تنفس راحت تر، عالیم جزیی 
حساسیت، ســرماخوردگی و اســترس ها را از  بین برده و 
طراوت و شادابی را در فضا پراکنده کند . همچنین  بخورهای 
سرد به دلیل مصرف کمتر برق و نداشتن خطرهای  احتمالی 
مانند ســوختگی و جلوگیری از دم نکردن هوای محیط 
پیشنهاد بهتری برای فصل های بهار و تابستان و همچنین 
 ضدعفونی کننده موثر محیط کار یا اتاق کودکان به حساب 
می آیند. البته بخور سرد معایبی هم دارد؛ چرا که بخور سرد 
محل  مناسبی برای تکثیر باکتری ها و قارچ هاست و همزمان 
با پراکنده شدن قطرات بخار، باکتری ها هم به همراه آب در 
فضای اتاق  منتشر می شوند، بنابراین مخزن بخورهای سرد 

باید هر روز با آب و مواد شوینده شسته شود .
   نکات قبل از خرید انواع بخورها   

 ۱-دستگاه های بخور در سایزهای مختلف و قابلیت های 
متعدد در بــازار وجود دارند که بهتر اســت برای خرید به 
داروخانه ها یا  ســایت های معتبر و بعد از کسب اطالعات 

کامل اقدام به خرید کنید.
 ۲-دستگاه را حتما پیش از خرید امتحان کنید تا بعد از 
اطمینان از سالم بودن دستگاه از نوع عملکرد و صدایی که 

حین کار ایجاد  می کند، آگاهی کامل داشته باشید .
    ۳-    جنس های نامرغوب به وفور در بازار وجود دارند که 
بهتر است شما سراغ دستگاهی بروید که جنس مخزن و 

بدنه آن از مواد  مرغوب و مناسب تولید شده باشد .
    ۴-دســتگاه های مجهز به تایمر اتوماتیک و تشخیص 
رطوبت محیط و تنظیم میزان بخــار با توجه به میزان آب 
مصرفی و مصرف  برق به مراتب از موارد مشــابه به صرفه تر 

و مناسب تر هستند .
 5- پیش از خرید، تمامی مشخصات دستگاه و نحوه به کار 

انداختن آن را از فروشنده بپرسید .
نکات مهم بعد از خرید دستگاه   

از آن جایی که این دستگاه وظیفه مطلوب کردن فضای 
پیرامون و تنفس سالم شما را برعهده دارد، باید تمام نکات 

بهداشتی الزم را  در نگهداری از این دستگاه در نظر بگیرید.
 ۱-مخزن آب دســتگاه بخور بعد از چند روز استفاده و با 
کم شدن آب درونش محیط مناسبی برای رشد قارچ ها و 
میکروب هاست پس  مخزن آن حداقل هفته ای دوبار کامال 

شسته و تمیز شود .
 ۲-    بــه دلیل باال رفتــن رطوبت و تأثیر آن در تشــدید 
حساسیت ها این دستگاه را به طور دایم روشن نگه ندارید. 

استفاده  ۳۰دقیقه  به فاصله هر 5 ساعت مناسب است .
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ایسنا| رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: »هدفمان این است که تیراژ خودرو افزایش 
پیدا کند و قیمت خودرو حتما از این قیمت بازار آزاد پایین تر آید و برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما 
داده اند، مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود.« او در پاسخ به این پرسش که 
علت رسوب کاالها در گمرکات چیست، گفت: »این موضوع دالیل مختلفی می تواند داشته باشد؛ درحال 
حاضر بخشی از آن به تامین ارز برمی گردد و مشکل عمده این بوده است؛ برخی موارد هم به مشکالت 

ثبت سفارش یا منع ورود برخی کاالها مربوط بوده که موانعش رفع نشده است.«

وزیر صنعت:

هدفمان کاهش قیمت 
آزاد خودرو و حذف 

بازار سیاه است

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1285.15

15.74

56.11

60.3

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرمباد التی

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

10927

12666.1

13921.6

2999.1

رز
ال و ا

ر ط
ازا

ب

چگونه فضای خانه را از باکتری پاک کنیم؟


