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زنبیل
کیفیت بنزین تهران مشکلی ندارد

ایســنا| شــرکت 
ملی پاالیــش و پخش 
نفتــی  فرآورده هــای 
ایران جوابیــه ای برای 
شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران صادر کرد. 
به تازگی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد 
نتایج آنالیز محتوای گوگرد موجود در نمونه برداری های 
صورت گرفتــه از ســوخت  بنزین در تهران نشــان 
می دهد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها -شــامل 
بنزین معمولی و ســوپر- فراتر از حد مجاز قرار دارد و 
میانگین آن در ســوخت بنزین طی بهار و تابستان به 
ترتیب ۱۹۰ و ۱۶۶ بخش  بر  میلیون بود که از حد مجاز 
یورو ۴ فراتر بوده؛ البته در فصل تابستان اندکی کاهش 
در نتایج مشاهده می شــود. اما شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایــران در اطالعیه ای اعالم 
کرد »مطابق با قانون، تنها مرجع صاحب صالحیت در 
ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر، 
سازمان ملی استاندارد یا نهادهای مورد تایید آن است 
که آخرین گزارش ســازمان ملی استاندارد، میانگین 
گوگرد بنزین توزیعی در سطح کالنشهر تهران را زیر 
۵۰ پی پی ام نشان می دهد؛ لذا ادعاهای مطرح شده در 
برخی رسانه های کشور نسبت به میزان گوگرد باال در 

هوای تهران به طور کامل رد می شود.«

سود امسال سهام عدالت
بیشتر از 200 هزار تومان 

تســنیم| مشــاور 
سازمان خصوصی سازی 
گفت میزان سود سهام 
عدالت مربوط به  ســال 
۹۷ به یقین از ۱۷۵ هزار 
تومان بیشتر خواهد بود 
و انتظار می رود این رقم باالتر از ۲۰۰ هزار تومان باشــد. 
جعفر ســبحانی دراین باره گفت: »این سازمان ملزم به 
این است  که هرساله سود را از شرکت های سرمایه پذیر 
دریافت و به حســاب مشــموالن ســهام عدالت واریز 
کند. خوشبختانه دو ســال متوالی سود از شرکت های 
سرمایه پذیر وصول و به حساب مشــموالن واریز شده 
است. تاکنون 42 میلیون نفر از مشموالن با ثبت شماره 
شبا در سامانه سهام عدالت ســود خود را از این سازمان 
دریافت کرده اند. سود ناشــی از عملکرد  سال مالی 97 
شرکت های سرمایه پذیر همانند دوساله گذشته دریافت 

و به مشموالن پرداخت خواهد شد.«

تغییر ساعات کاری ادارات در اوایل مهر ماه

اســتاندار  فارس| 
تهــران گفت ســاعت 
کاری ادارات در طــرح 
شناورشــدن به دلیل 
و  مدارس  بازگشــایی 
کاهش ترافیک 9 صبح 
خواهد بود. انوشیروان محســنی بندپی درباره شناور 
شدن ســاعات کاری در ایام بازگشایی مدارس گفت: 
»شناورسازی به این معناســت که تمامی کارکنان 
دستگاه های دولتی و غیردولتی این اختیار را دارند تا 
9 صبح هر زمان که خواســتند سرکار حضور یابند و 

تاخیری برای آنها محاسبه نمی شود.«

چگونه اطالعات کامل قبض برق را
دریافت کنیم؟

ایسنا| نخستین روزی 
اســت که اعالم شده از 
این تاریــخ، دیگر قبض 
کاغذی بــرق برای هیچ 
مشترکی صادر نخواهد 
شد و مشترکان اطالعات 
قبض شــان را به صورت الکترونیکــی دریافت خواهند 
کرد. اما چنانچه مشترکی نیاز به دریافت همه اطالعات 
قبض دارد، می تواند با مراجعه به سایت توزیع برق به این 
اطالعات دست یابد. تنها ۴۸ ســاعت به روزی که دولت 
برای اجرای طــرح حذف قبوض کاغــذی برق تعیین 
کرده، باقی  مانده اســت و مشترکان برق در سراسر ایران 
از اول مهرماه دیگــر قبض کاغذی برق دریافت نخواهند 
کرد. طرحی که به گفته مسئوالن از قطع ساالنه ۱۲ هزار 
درخت جلوگیــری خواهد کرد. پــس از حذف قبوض 
کاغذی برق مشترکان اطالعات قبض خود را به صورت 

الکترونیکی دریافت خواهند کرد.

شــهروند| قیمت اینترنت ADSL در ظاهر 5 درصد و 
در واقعیت حدود 20 درصد افزایش داشــته و همین موضوع 
اعتراضات دامنه دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر به دنبال 
داشته اســت. ابتدای تابستان امســال بود که شرکت های 
ارایه دهنده خدمات اینترنت درخواست افزایش50 درصدی 
قیمت اینترنت را روی میز رگوالتوری گذاشتند، اما محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پاســخ به این درخواست در 
توییتر خود نوشت: »اگر ســرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را 
به روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارایه 
کنید، برای مــردم هم پرداخت هزینه ســرویس خوب قابل 
توجیه است.« اما... شرکت های اینترنتی هم از این توییت وزیر 
سوءاستفاده کردند و به بهانه ارایه خدمات، قیمت ها را خیلی 
زیرپوستی باال بردند، بدون آن که خدمات درست ودرمانی به 

مشترکان بدهند. 
ناگهان افزایش قیمت

٢٠ تا ٢٥ درصدی!
شــرکت های ارایه دهنده خدمات 
اینترنت ثابت جداول قیمت شان را در 
یک حرکت هماهنگ بــه روز کردند. 
جداولی که مطلوب مشتریان شــان 
نبود و صدای خیلی هایشان را درآورد، 
تا آن جا که در صفحه شــخصی وزیر 
ارتباطات بیشتر از 100 هزار کامنت 
بگذارند و نسبت به قیمت های جدید 

اینترنت ثابت معترض شوند. البته شرکت های اینترنتی هم 
در پاسخ به مشتریان شان می گویند که تنها 5 درصد قیمت ها 
را باال برده اند، اما این موضوع واقعیت نــدارد و آنها بین 20 تا 

25 درصد نرخ هایشان را اضافه کرده اند. 
به عنوان مثال بســته ای که  در 6 ماه ابتدایی  ســال 184 
گیگابایت حجم داشت و با قیمت حدود 50 هزار تومان فروخته 
می شد، اکنون باید برای 175 گیگابایت اینترنت 62 هزار و 500 
تومان پول بدهید و البته شرکت های اینترنتی مدعی هستند 
که 5 درصد هم اینترنت اضافه به شما هدیه می دهند. درواقع 
175 گیگابایت اینترنت با 5 درصد اینترنت اضافه، همان بسته 
184 گیگابایت اینترنت اســت که حاال بــا افزایش قیمت به 

فروش می رسد، نه بیشتر. 
با این حساب شرکت های اینترنتی قیمت هایشان را چیزی 
حــدود 20 درصد افزایــش داده اند که در برخی شــرکت ها 
این میــزان افزایش قیمت به حدود 25 درصد هم می رســد. 
شــرکت های اینترنتی در اقدامی به ظاهر هماهنگ اسم این 
دسته طرح های افزایش قیمت شان را طرح نقره ای  گذاشته اند! 

طرحی که در آن مدعی هستند به مشترکان اینترنت رایگان 
هم هدیه می دهند و پیک هایشان رایگان است!

جالب است شرکت های اینترنتی افزایش قیمت هایشان را در 
قالب بسته هایی با اسامی مشابه طراحی کرده اند. به عنوان مثال 
بیشتر آنها جداولی را در پایگاه های اطالع رسانی شان به نمایش 
درآورده اند که عنوان طرح »نقــره ای« یا طرح »برنزی« را به 
آن اطالق کرده اند. در طرح های برنزی به نظر می رسد تغییر 
قیمتی رخ نداده است، اما وقتی به حجم بسته ها نگاه می کنید، 
متوجه می شوید شرکت های اینترنتی درواقع حجم بسته ها را 
پایین آورده اند، تا قیمت ها ثابت به نظر برسد و سپس قیمت را با 

خرید حجم اینترنت جبران کنند.
خدمات جالبی که

 شرکت های اینترنتی ایرانی می دهند!
نکته جالب تر خدماتی است که این شرکت ها ادعا می کنند 
در قبــال افزایــش هزینه هایشــان 
داده اند.  اگرچه مدیران شــرکت های 
خدمات دهنده اینترنت مدعی شده اند 
که تغییر قیمت ها بنا به خدماتی بوده 
که ارایه داده اند، اما بررسی طرح های 
جدید این شــرکت ها نشان می دهد 
ارایه خدمات درواقــع راهی برای دور 
زدن مشترکان شان بوده است. نمونه 
این اتفاق 5 درصــد اینترنت رایگانی 
است که حاال بیشتر شرکت ها با عنوان 
پالس 5 روی سایت هایشان به نمایش درآورده اند.  جالب است 
که ســایر خدمات این شــرکت ها هم خدمات به دردبخوری 
نیستند. به عنوان مثال یکی از این شرکت های بزرگ که عنوان 
شرکت برتر این حوزه را هم یدک می کشد، به شما می گوید 
دو بار بازدید رایگان کارشناس در  سال یکی از خدماتی است 
که برایتان در نظر گرفته اند. آنها می گویند در صورتی که مودم 
یا تجهیزات شما دچار مشکل شــود، تا دو بار در  سال برایتان 
کارشناس رایگان می فرستند یا چنانچه نیاز به ارسال مودم یا 
تجهیزات خاصی داشتید، این وسایل را با پیک رایگان برایتان 
ارســال می کنند! البته چنین خدماتی رضایت مشترکان را 
به خود جلب نکرده است و آنها این خدمات را راه فراری برای 

شرکت های ارایه دهنده اینترنت می دانند. 
ریزش ١٠ درصدی مشترکان اینترنت ثابت

با این حال، جالب است که بدانید شرکت های ADSL این 
روزها وضع اقتصادی چندان جالبی هم ندارند و مشترکان آنها 
 سال به  سال کمتر می شوند. بر اساس آماری که سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات رادیویی منتشر می کند، ساالنه چیزی حدود 

10 درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش می کند و مردم به 
اســتفاده از اینترنت همراه روی گوشی های تلفن همراه شان 

رغبت بیشتری نشان می دهند. 
در نیمه نخســت  سال گذشــته یعنی تا پایان شهریورماه 
97 مجموعا 71 میلیون و 249 هزار و 601 مشترک اینترنت 
پهن باند در کشور داشتیم که از این تعداد، 10 میلیون و 35 هزار 
و 272 مشترک مربوط به »اینترنت پهن باند ثابت« و 61 میلیون 
و 214 هزار و 329 مشترک مربوط به بخش »اینترنت پهن باند 
سیار« است. جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان 
می دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در پایان تابستان 

یک میلیــون و 692 هزار و 276 نفر کاهــش یافته و این افت 
مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن باند ثابت بوده است.

اینترنت ثابت منسوخ شده است
کیوان نقــره کار، کارشــناس آی.تی هم به »شــهروند« 
می گوید: »شرکت های ارایه دهنده اینترنت چند سال است که 
تعرفه هایشان تغییری نداشته است و با افزایش تورم و هزینه این 
شرکت ها، آنها به نوعی ناچار به افزایش تعرفه هایشان شده اند اما 
این مسأله چندان هم قابل توجیه نیست، زیرا این شرکت ها در 
مقایسه با همتایان جهانی خود نه اینترنت را با سرعت و کیفیت 
کافی به مشتریان شان عرضه می کنند و نه خدمات و پشتیبانی 

بر
دخ

رجیستری جعلی شناسایی شدعد

سامانه اطالع رسانی ثبت و رجیستری گوشــی تلفن همراه )همتا( اعالم کرد: 
»بیش از ۳۰ هزار گوشــی که با روش های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و 

مسدود شده اند.« همتا در اطالعیه ای با تأکید بر برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات 
رجیستری با تخلفات مربوط به ثبت گوشی های وارداتی اعالم کرد: »در زمینه سامانه 

شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ شهریور امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با 
روش های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شدند. «

کاهش قیمت مسکن در پرند 

قیمت هر واحد آپارتمان در شهر جدید پرند ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش یافت 
و به دامنه قیمتی ۱۳۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان بازگشت. رکود در بازار مسکن و کاهش 

معامالت مسکن در شهر تهران اثر خود را بر شهرهای اطراف تهران گذاشته و ریزش 
قیمت ها در شهرک های اطراف تهران شروع شده است. اکنون بازار معامالت مسکن در 

شهرهای جدید هم از رونق افتاده است و خرید و فروش در این شهرها به پایین ترین حد خود 
رسیده است. 

افزایش صادرات پوشاک در  سال ۹۷

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: »با توجه به سابقه خوب بخش نساجی در کشور 
احیای میز ملی آن ضرورت دارد و این اقدام در راستای برنامه راهبردی وزارت صمت 
در خصوص توسعه صنعت نساجی و تولید پوشاک در داخل کشور است.« رضا رحمانی 

ادامه داد: »ذیل محورهای هفتگانه فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش 
نساجی، پوشاک و همچنین تولید کفش نگاه ویژه ای شده است.« 

برای اعتراض به قطع یارانه مان چه کنیم؟
شهروند| ســامانه اعتراض به قطع یارانــه دوباره بعد از 
مدت های طوالنی راه اندازی شد. حاال حدود ۷۸  میلیون نفر 
در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند که 
هزینه ای حدود ۴۲ هزار  میلیارد تومان در سال به همراه دارد. 
به همین جهت مدت ها بود که قرار بود یارانه 3 دهک باالی 
 جامعه حذف شود. حاال  یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار معادل 
حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت یارانه  بگیران در شهریورماه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز نشد تا عمال قطع یارانه نقدی 
خانوارهای  پردرآمد توســط دولت آغاز شود  . این موضوع 
درحالی اتفاق افتاده اســت که امکان ثبــت اعتراض برای 
 سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها قطع شده، وجود 
دارد. به طوری که سامانه ثبت درخواست  رسیدگی برقراری 
مجدد یارانه های نقدی از روز گذشته  آغاز به کار کرد و تمام 
سرپرستان خانواری که  یارانه آنها فقط در سال ۹۸ قطع شده، 
می توانند با ثبت کد رهگیری خود در این ســامانه اعتراض 
خود را  ثبت کننــد. نکته قابل توجه این که، سرپرســتان 
خانواری که یارانه آنها قطع شده، پیش از ورود و ثبت اعتراض 
در   »سایت ثبت درخواست برقراری مجدد یارانه نقدی«، باید 
منتظر دریافت پیامکی با سرشماره   » YARANEH  « با 
متن »خانوار شما مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است« 
باشند.    البته جالب  است بدانید، تنها خانوارهایی می توانند 
نسبت به ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی اقدام کنند که 
در سال   ۹۸ یارانه آنها قطع شــده است و خانوارهایی که در 

گذشته یارانه آنها قطع شــده است نمی توانند درخواستی 
 مبنی بر بازگشت یارانه خود داشته باشند.

درصورتی که یارانه تان  به اشتباه حذف شده
چه باید کرد؟

سرپرســتان خانوار در صورتی که به قطع یارانه نقدی 
خود معترض اســت، باید پس از دریافــت این  پیامک، با 
کارت شناســایی معتبر به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 
کنند و پیامک دریافتــی را ارایه  دهنــد. در این مرحله از 
سرپرســت خانوار معترض، اجازه کتبــی مبنی بر این که 
دولت اختیار دارد به  حســاب های بانکی آنها دسترســی 
داشته باشد، گرفته می شود و این مجوز به دولت داده شود 
تا تراکنش های  بانکی فرد معترض را به منظور تشخیص 
توان مالی فرد، مورد بررسی قرار دهد و درنهایت در  خصوص 
این که این خانوار مشمول دریافت یارانه نقدی خواهد شد 
یا خیر تصمیم گیری خواهد شــد . پس از  مراجعه به دفتر 
پیشــخوان و ثبت اعتراض، »کد رهگیری« به سرپرست 
خانوار پیامک می شــود و پس  از آن باید به ســایت ثبت 
درخواست رسیدگی برقراری مجدد یارانه نقدی به  نشانی
  yaraneh 10  .mcls.gov.ir مراجعه و با وارد کردن کد 
ملی سرپرســت خانوار و کد رهگیری  دریافت شده از دفتر 
پیشخوان اعتراض خود را ثبت کنند  . البته الزم به ذکر است 
در صورت حذف  یارانه، پیامکی به منظور پیگیری و اعالم 
اعتراض برای سرپرســت خانوار ارسال می شود که با هیچ 

افزایش بی دلیل تعرفه های اینترنت ثابت باعث اعتراض و هجوم کاربران
به صفحه وزیر ارتباطات شد؛ آیا آذری جهرمی این بار هم وارد عمل می شود؟

 ADSL
25 درصد گران شد

 سرعت اینترنت ثابت ایران کمتر از سومالی و اوگاندا است

8
کاهش قدرت خرید مردم مصرف لبنیات را نسبت به یک سال گذشــته 21 درصد کاهش داد. کاوه دخل و خرج

زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اعالم این موضوع گفت: »فروش صنایع غذایی 
کاهش یافته و بازگشت محصول به کارخانه ها زیاد شده است، به طوری که فروش یک ساله لبنیات تا 

خرداد  سال98 در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته 21 درصد کاهش  یافته است.«
او افزود: »افزایش قیمت شیر خام از 1600  به 2500 تومان باعث شده قیمت تمام شده صنایع لبنی 
افزایش یابد و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش  یافته است و در مجموع مردم مانند گذشته نمی توانند 

مواد غذایی خرید کنند و تقاضا برای خرید مواد غذایی افت زیادی در  سال جاری داشته است.«

مصرف لبنیات 
21 درصد
کم شد

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 پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

سامانه اطالع رسانی ثبت و رجیستری گوشــی تلفن همراه )همتا( اعالم کرد: 
 هزار گوشــی که با روش های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و 

مسدود شده اند.« همتا در اطالعیه ای با تأکید بر برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات 
رجیستری با تخلفات مربوط به ثبت گوشی های وارداتی اعالم کرد: »در زمینه سامانه 

 هزار تلفن همراه که با 

30
هزار 

 میلیون تومان کاهش یافت 
 میلیون تومان بازگشت. رکود در بازار مسکن و کاهش 

معامالت مسکن در شهر تهران اثر خود را بر شهرهای اطراف تهران گذاشته و ریزش 
قیمت ها در شهرک های اطراف تهران شروع شده است. اکنون بازار معامالت مسکن در 

شهرهای جدید هم از رونق افتاده است و خرید و فروش در این شهرها به پایین ترین حد خود 

60
میلیون تومان 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: »با توجه به سابقه خوب بخش نساجی در کشور 
احیای میز ملی آن ضرورت دارد و این اقدام در راستای برنامه راهبردی وزارت صمت 
در خصوص توسعه صنعت نساجی و تولید پوشاک در داخل کشور است.« رضا رحمانی 

ادامه داد: »ذیل محورهای هفتگانه فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش 

21
درصد 

 بر اساس آمار سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات رادیویی، ساالنه 
چیزی حدود ١٠ درصد از مشترکان 

اینترنت ثابت ریزش می کند و 
مردم به استفاده از اینترنت همراه 

رغبت بیشتری نشان می دهند


