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زنبیل
جزییات تعرفه های جدید برق 

شــرکت  فــارس| 
برق  تعرفه هــای  توانیر 
مختلــف  بخش هــای 
شــرایط  و  مصرفــی 
عمومی آنهــا از ابتدای 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را 
براســاس مصوبه جدید دولت در این زمینه که در تاریخ 
۲۷ اسفندماه  سال گذشته ابالغ شــده بود، اعالم کرد. 
هیأت وزیران در جلسه ۱۹اســفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا 
بهای آب شــرب و برق از ابتدای اردیبهشت  سال ۱۳۹۸ 
ساالنه به میزان ۷ درصد افزایش یابد. همچنین از ابتدای 
خرداد ماه، ساالنه ۱۶ درصد به خالص صورت حساب آب 
و برق مصارف خانگی مشترکان پرمصرف افزوده می شود 
و به ایــن ترتیب تعرفه پرمصرف هــا ۲۳ درصد افزایش 
خواهد داشت. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای 
آب و برق برای کم مصرف ها ۷ درصد و برای پرمصرف ها 

۲۳ درصد افزایش یافت.

افزایش نرخ  حق بیمه شخص ثالث 

تسنیم| شورایعالی بیمه، نرخ حق بیمه پایه شخص 
ثالث در  سال ۱۳۹۸ برای همه وسایل نقلیه را ۱5 درصد 
نسبت به  ســال گذشــته افزایش داد. اوایل اسفند ماه 
ســال ۹۷ قوه قضائیه نرخ دیه را برای  سال جاری حدود 
۱۶.۹ درصــد افزایش داد و با مصوبه شــورایعالی بیمه، 
شرکت های بیمه ۱5 درصد دیگر به نرخ بیمه نامه های 
شخص ثالث اضافه کرده اند. براساس مصوبه شورایعالی 
بیمه، همه شــرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های 
شــخص ثالثی را که تاریخ شــروع پوشــش آنها از اول 
فروردین ۱۳۹۸ و پس از آن اســت، بــا تعهدات بدنی 
۳میلیارد و ۶00 میلیون ریال )معادل دیه ماه های حرام( 

و تعهدات مالی حداقل ۹0 میلیون ریال صادر کنند.

گرانفروشی ایران ایرتور 

ایسنا| رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــور ایران 
ایرتور را به گرانفروشــی 
متهم کرده بــود، اما این 
شــرکت ادعای عابدزاده 
را رد کــرد. بــا این حال 
سازمان هواپیمایی کشوری هم کوتاه نیامده و دوباره به 
رسانه ها گفته گرانفروشی شرکت مربوطه محرز بوده و 
در این رابطه تذکر الزم نیز داده شده است. رضا جعفرزاده، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص رد 
ادعای رئیس این سازمان مبنی بر گرانفروشی شرکت 
هواپیمایــی ایران ایر تور گفت:  »به طــور حتم اگر این 
مسأله برای رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری محرز 
نبود، چنین مسأله ای اعالم نمی شد، کما این که در این 
رابطه به شرکت مذکور تذکرات شفاهی داده شده بود. 
این موضوع مربوط به قبل از آغاز پروازهای نوروزی بود 
و تذکرات الزم در زمینه قیمت بلیت هواپیما به شرکت 
هواپیمایی ایران ایر تور داده شده بود و جریمه نیز توسط 

دستگاه های دیگر مدنظر قرار گرفت.«

فاطمه صفری- شــهروند|  ویزیتور شــرکت های 
مختلف بارها بــا خانه تان تماس می گیرنــد و با کلمات 
 فریبنده تالش می کنند که دستگاه های تصفیه آب شان 
را بخرید. آنها ســعی می کنند با ویدیوهایی که در  فضای 
مجازی منتشر می کنند به شما بقبوالنند که کیفیت آب 
لوله کشی خانه ها نامناسب اســت و آخر و  عاقبت شما را 
با انواع و اقســام بیماری های مختلــف مواجه می کند. 
البته تبلیغات گســترده آنها در فضــای  مجازی چندان 
هم بی تأثیر نبوده است و فروشندگان لوازم خانگی امین 
حضور به »شــهروند« می گویند  فروش دســتگاه های 
تصفیه آب نســبت به یک دهه پیش رشد قابل توجهی 
داشته است و متقاضیان این  دستگاه ها بیشتر از گذشته 

شده اند.  
البتــه این تبلیغات بــه نفع تولیدکننــدگان آب های 
بســته بندی هم بوده اســت و حاال بنا بــه اعالم انجمن 
 تولیدکننــدگان آب معدنی ایران ســاالنه ۸00 میلیون 
تا یک میلیارد لیتر آب بســته بندی در بازار ایران  تولید و 
فروخته می شــود. بنا به اعالم این انجمن سرانه مصرف 
آب معدنی در ایران ساالنه ۱۲ لیتر  است درحالی که این 
ســرانه در کشورهای اروپایی به بیشــتر از ۱00 لیتر هم 

می رسد.   
اما دست نگه دارید... همه این مسائل بیشتر شبیه یک 
جنگ روانی است و نیازی نیست برای آب  آشامیدنی تان 
هزینه اضافه تــری بپردازید. ما در این گزارش به شــما 
می گوییم چرا ادعای فروشندگان  دستگاه های تصفیه آب 

ادعایی بزرگ و غیرواقعی است؟
وسواس برای آب نوشیدنی چقدر هزینه روی 

دست تان می گذارد؟
بر اساس اعالم شرکت آب و فاضالب، متوسط قیمتی 
که خانواده های ایرانی برای قبض آب پرداخت  می کنند 
درحال حاضر چیزی بین ۱5 تا ۲0 هزار تومان اســت، اما 
اگر این میــزان هزینه کرد به  نظرتان کافی نیســت و به 
دســتگاه تصفیه آب نیاز دارید یا می خواهید از آب های 
بسته بندی استفاده کنید،  بهتر است کمی از هزینه های 

مازاد آن بدانید.  
هر انسان ســالمی در روز باید ۲ و نیم لیتر آب بنوشد؛ 
حاال در نظر بگیرید یک خانواده چهار نفری   برای یک سال 

می خواهد از آب معدنی برای  نوشیدن استفاده کند.  
فرض می کنیم که تمام خانواده هــا دقیقا از این الگوی 
مصرف پیروی نمی کننــد و یک خانــواده 4 نفره  روزانه 
۶ بطری آب معدنی در روز مصــرف می کند. قیمت یک 
بطری ۱.5 لیتری آب معدنی درحال حاضر   ۲ هزار تومان 
اســت و با این عدد هزینه مصرف آب معدنی یک خانوار 
چهار نفــره روزانه حدود ۸  هزار تومان می شــود و ماهانه 
۲40 هزار تومان هزینه مصــرف آب معدنی یک خانواده 
اســت. مبلغی  که یک خانواده چهار نفــره برای مصرف 
یک ســال آب معدنی پرداخت می کند حدود ۲ میلیون و 

۸۸0  هزار تومان است.  
اگر می خواهید دســتگاه تصفیــه آب بخرید، قیمت 
دســتگاه های تصفیه آب در بــازار ایران بیــن ۱.5 تا ۳ 

 میلیــون تومان اســت و فیلتردســتگاه های تصفیه آب 
باید تقریبا هر ســه ماه یکبار عوض شــود. قیمت فیلتر 
 دستگاه های تصفیه آب بین ۷0 تا ۲00 هزار تومان است. 

اگر به صورت میانگین قیمت ۱۳0 هزار  تومان برای فیلتر 
دســتگاه های تصفیه آب در نظر بگیریم و در ســال 4 بار 
فیلتر این دستگاه ها را عوض  کنیم، ساالنه باید 5۲0 هزار 
تومان برای تعویض فیلتر دســتگاه تصفیه آب تان هزینه 

کنید.  

آیا تبلیغات دستگاه های تصفیه آب واقعیت را 
می گویند؟

در گذشته از دستگاه تصفیه آب برای آب های غیرقابل 
شرب  آن هم در مناطق محروم استفاده می شد،  اما  این 
روز ها  در بیشتر خانه ها  دســتگاه تصفیه وجود  دارد که  
مخالفان و موافقان را بــه دنبال دارد.  البته نباید از یاد برد 
که اســتفاده از سیســتم های تصفیه آب منحصر به آب 
غیرقابل شرب نیست؛ چرا که  بسیاری از شهروندان از مزه 
ناشی از کلر باالی آب  ناراضی اند یا آن که آب مورد استفاده  
با گذر  از لوله های شهری جرم بخشی از لوله های آب را با 
خود  همراه می کنند که برای سالمتی مضر است و خطر 
ابتال به ســنگ های کلیوی را افزایش می دهد. تا  اینجای 
ماجرا قضیه چندان نادرســت نیست و البته خطر ابتال به 
بیماری های مختلف در اثر نوشیدن آب های لوله کشی تا 

حد زیادی اغراق است.  
هدایت فهمی، مدیر سابق دفتر برنامه ریزی منابع  آب 
وزارت نیرو در این زمینه به »شهروند« می  گوید: »واقعیت 
این اســت که دســتگاه تصفیه آب خانگی اگرچه باعث 

مطلوب تر شدن مزه و سبکی آب  آشــامیدنی می شود، 
اما وجود آن در خانه آنقدرها هم که تبلیغات بزرگنمایی 
می کنند، ضروری نیست و  می شود به راحتی آن را از سبد 
هزینه های خانوار فاکتور گرفت.« او در ادامه با اشــاره به 
این که در  اکثر شــهر های ایران سیستم آبرسانی شهری 
آب باکیفیتی وجود دارد، در این زمینه توضیح داد: »در 
 اکثر شهر های ما سیستم آبرسانی شهری  آب باکیفیتی 
را در اختیار مردم قرار می دهد و از نظر  بهداشــتی قابل 
قبول است و استفاده از آب تصفیه شده در بهترین حالت 
برای بیماران خاص مانند بیماران  کلیوی ممکن اســت 

مفید باشد.«  
چرا مصرف آب بسته بندی و آب تصفیه کن در 

اروپا رایج است؟
اگــر می بینید اســتفاده از آب بســته بندی شــده یا 
دســتگاه های تصفیه آب در کشورهای اروپایی رواج دارد 
 به این دلیل اســت که سیستم آبرســانی این کشورها با 
ایران متفاوت است. هدایت فهمی، پژوهشگر  حوزه آب به 
»شهروند« می گوید: »در کشورهای اروپایی آب لوله کشی 
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رشد قیمت شیرینی در ۵  سال گذشتهعد

علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان می گوید که با توجه به افزایش ۳4 درصدی دستمزد و باالرفتن قیمت 
مواد اولیه، قیمت شیرینی در  سال ۹۸ افزایش می یابد؛ گرچه میزان این افزایش هنوز مشخص نیست ولی قیمت 

شیرینی در 5  سال گذشته رشد ۷۱ تا ۱۱۸ درصدی داشته است. بهره مند با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه 
در تولید شیرینی به تسنیم گفت: »در  سال جاری شاهد افزایش قیمت برخی مواد اولیه شیرینی ازجمله آرد، روغن مایع، 

شکر و برخی اقالم دیگر بوده ایم و با توجه به افزایش دستمزد کارگران، قیمت تمام شده تولید شیرینی برای قنادان افزایش یافته است.« 

کفش فروشی ها تعطیل شدند

رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دســت دوز استان تهران به ایلنا گفت: »ما بیش از ۶هزار واحد 
تولیدی در اســتان تهران داریم که 50 تا ۶0 هزار نفر کارگر دارند. متاسفانه وضع اقتصادی باعث شد که 

40 درصد آنها در  سال گذشته تعطیل شوند و ۶0 درصد باقیمانده با نصف ظرفیت کار کنند.« شجری درباره 
وضع فروشندگان و تولیدکنندگان کفش دست دوز در تهران گفت: » سال ۹۷  سال بسیار سختی برای فعاالن 

این حوزه بود. ما در بحث تأمین مواد اولیه خیلی در مضیقه بودیم و عمال باعث شد تولید کاهش یابد.« 

در سال، سقف معافیت مالیاتی حقوق 

بر اساس بخشنامه ابالغی سازمان امور مالیاتی درباره نرخ مالیات بر حقوق، حقوق های کمتر از ۳۳ میلیون 
تومان در  سال معاف از مالیات اســت. براساس این بخشــنامه، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و 

غیردولتی که تا یک و نیم برابر حقوق بیشتری نسبت به ۳۳ میلیون تومان در  سال دریافت می کنند، مشمول 
مالیات ساالنه ۱0 درصد است و کسانی که نسبت به این رقم  یک و نیم تا دو و نیم برابر حقوق می گیرند، مشمول مالیات 

ساالنه ۱5 درصد هستند و افرادی که حقوق ساالنه شان دو و نیم برابر تا چهار برابر این رقم است، مشمول مالیات ساالنه ۲0 درصد می شوند. 

گزارش » شهروند« درباره کیفیت آب لوله کشی، آب بسته بندی و آب تصفیه کن ها باالخره چه بنوشیم؟

جنگ روانی بر سر آب آشامیدنی مردم

8
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد تولید پارسال انواع خودرو در کشور دخل و خرج

با افت 37.8 درصدی نسبت به سال 1396، به 955 هزار و 923 دستگاه رسید. 
در این مدت همچنین 50 هزار و 707 دســتگاه وانت، 569 دســتگاه اتوبوس و 9 هزار و 910 
دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده توسط خودروسازان تولید شد که در مقایسه با سال 1396 به 

ترتیب 30.1، 68.1 و 40.1 درصد کمتر بود.

کاهش 37 
درصدی 
تولید خودرو 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 1۵

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

71
درصد

40
درصد

33
میلیون

بر اساس اعالم شرکت آب و فاضالب، 
متوسط قیمتی که خانواده های ایرانی برای 
قبض آب پرداخت  می کنند درحال حاضر 

چیزی بین 15 تا 20 هزار تومان است


