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مدیـرکل دفتـر مدیریـت مصـرف و ارتقـای بهـرهوری آب و آبفـای
وزارت نیـرو گفـت :اگـر هـر مشـترک بـه ازای هر نفر بیـش از ۱۵۰
لیتـر آب شـرب خانگـی در روز مصـرف کنـد ،پرمصـرف محسـوب
می شـود.
بنفشـه زهرایی در گفتوگو با خبرگزاری تسـنیم اظهار داشـت :در
بخـش آب شـرب خانگـی ،سـرانههای مصرف ما به صورت متوسـط
در کشـور چیـزی در حـدود  150لیتـر برای هر نفر در روز اسـت.
وی افـزود :ایـن میـزان در شـهرهای مختلـف متفـاوت اسـت و در

الگوی مرصف آب رشب خانیگ مشخص شد
اکثـر شـهرهای بـزرگ ،عـدد سـرانه مصـرف آب خانگی بـه مراتب
بیـش از این اسـت.
مدیـرکل دفتـر مدیریـت مصـرف و ارتقـای بهـرهوری آب و آبفـای
وزارت نیـرو تصریـح کرد :سـال گذشـته در قالب مصوبـات کارگروه
ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی و امسـال در قالب مصوبـهای که هیئت
دولـت بـرای تغییـر تعرفـه آب پرمصرفهـا داشـت ،ایـن سـرانه به
عنـوان سـرانه مطلـوب مصـرف متوسـط کشـوری تصویـب شـد و
اکنـون مبنـای محاسـبه تعرفه هـای فزاینده پرمصرف ها اسـت که

اخیـرا اصالحیـهاش مجـددا بـه تأییـد هیئت دولت رسـید.
وی ادامـه داد :اگـر هـر مشـترک بـه ازای هـر نفـر بیـش از 150
لیتـر آب شـرب خانگـی در روز مصـرف کنـد ،پرمصـرف محسـوب
می شـود.
زهرایـی بـا بیـان اینکـه مـا شـهرهایی در کشـور داریـم کـه همین
االن هـم سـرانه مصرفشـان پاییـن تـر از  150لیتـر اسـت» ،گفـت:
متوسـط آب شـرب خانگـی در اکثـر شـهرهای بزرگ بیـش از 150
لیتـر بـه ازای هـر نفـر اسـت که باید ایـن رویه مصرف اصالح شـود.

حیله فروشندگان دوره گرد
احتمـاال تـا بـه حـال برای شـما هـم اتفاق افتاده اسـت کـه در یک عصـر دل انگیز
سمیه محمدنیا حنایی
تابسـتانی در حـال چـرت زدن باشـید کـه زنـگ خانـه تـان به صـدا در آید .پشـت
روزنامه نگار
آیفـون ،فـردی اسـت که خـودش را فروشـنده دوره گرد معرفی می کنـد .او قیمت
هـا و اصطالحـا آفرهـای اسـتثنایی را بـرای اجنـاس خـودش بیان می کنـد .آن ها
جملات سـحر آلـودی دارنـد ،مثلا مـی گوینـد یـک دسـت قابلمه تفلـون فقط  200هـزار تومـان ،اگـر بگویید نمی
خواهـم ،در جوابتـان خواهنـد گفـت یـک دسـت کامـل کـف گیـر و مالقـه هم رویـش می دهـم  ،باز هـم بگویید نه،
نمـی خواهـم؛ ادامـه مـی دهـد کـه آتـش کش کردم و یک دسـت اسـتکان هم رویش مـی دهم! ایـن مکالمه احتماال
با اشـتیاق شـما در به دسـت آوردن منافع بیشـتر از این معامله ادامه پیدا خواهد کرد .مراقب باشـید! این جا دقیقا
یکـی از بزنـگاه هایـی اسـت کـه سـرمایه تـان را در خطـر می اندازد .تداوم مکالمه شـما با فروشـنده دوره گـرد ،به این
معناسـت که شـما در دام چسـبناک فروشـنده افتاده اید .اکثر این فروشـنده ها دلیل ارزانی اجناس شـان را فروش
بـی واسـطه و نـدادن اجـاره بهـا مـی داننـد ،همچنین اگـر باز هم دربـاره ارزانی اجناس شـان پرس و جـو کنید با یک
جملـه همیشـگی مواجـه خواهیـد شـد کـه مـی گویند کارگـر کارخانه بـوده اند و صاحـب کارخانه به جای دسـتمزد

کانال های ارتباطی با هفته نامه دخل و خرج
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کاربر ارشف ...

من حدود بیسـت سـال اسـت که سرپرسـت خانواده هسـتم .با
هزاربدختـی توانسـتم کـه خـودم را بیمه زنان خانـه دار کنم ،اما
چـون مبلـغ ماهانـه ای کـه واریز می کردم کم بود پوشـش های
مناسـبی برایم ندارد .آیا نمی شـود برای کسـانی که هیچ منبع
درآمـد و سرپرسـتی ندارند ،یـک بیمه مخصوص در نظر گرفت؟
آیـا اصلا بیمه ای برای زنان سرپرسـت خانوار وجـود دارد؟

کاربرمحمدمقتدر

تقریبـا بیشـتر کسـانی که مغـازه پارچه فروشـی دارنـد در حال
ورشکسـتگی هسـتند .متاسـفانه بیشـتر اجناس مغازه ما حالت
وارداتـی دارد و همیـن یعنـی جنـس هـای ما خیلی گران شـده
اسـت .ایـن وسـط مـن فروشـنده بـی تقصیر هسـتم ،امـا چون
فـروش نداریم در حال ورشکسـتگی هسـتیم.

کاربر سجاد جوادی

بـا سلام .مـن در یک شـرکت بازرگانـی کار می کنم .متاسـفانه
صاحبان شـرکت هنگام پر کردن برگه های مالیاتی در حسـاب
هـا خیلـی دسـتکاری می کنند ،بـا این عنوان که مالیـات ها در
جای خودش خرج نمی شـود و این قبیل توجیحات .متاسـفانه
من شـاهد هسـتم که شـرکتی که باید مالیات صد میلیونی به
بـاال بدهـد بـا چنـد ده میلیون تومان تسـویه می کنـد .چندین
بـار خواسـته ام حداقـل دربـاره شـرکتی که خـودم کار می کنم
اطالعـات بدهـم امـا چـون آینـده و زندگـی ام بـه ایـن حقـوق
وابسـته اسـت ،مـی ترسـم .من بـه عنوان یـک فـرد از جامعه از
سـازمان امور مالیاتی خواسـتار این هسـتم که کارشناسان دقت
شـان را بیشتر کنند.

کاربرمحمدبیاابین

مـن چند سـالی می شـود که به عنوان مربی آمـوزش راهنمایی
و رانندگی در یکی از آموزشـگاه های مجاز کار می کنم .ما بیمه
ای مختـص خودمـان نداریـم .شـغل ما طوری اسـت که یک نفر
دیگـر در قالـب هنرجـو بـا سـرمایه ما کـه همان خـودروی مان
باشـد در خیابان ها تردد می کند .این تردد ممکن اسـت منجر
بـه انـواع تصادفات شـود .چه جرحی و چه خسـارتی ...همچنین
ممکـن اسـت کـه به تجهیـزات داخل خـودرو نیز خسـارت وارد
شـود .امـا متاسـفانه ما هیـچ بیمه مخصوصی کـه در قالب بیمه
هـای مسـئولیت هـای مدنـی و یا حتـی بیمه های شـخصی اما
مرتبط با مربی راهنمایی و رانندگی باشـد نداریم .تنها پوشـش
بیمـه ای مـا ماننـد هـر خـودروی دیگـر بیمـه شـخص ثالـث و
بیمه بدنه اسـت.

کاربرشاهد...

امسـال بچـه ما بـه کالس اول می رود ،متاسـفانه قیمت مدارس
غیـر انتفاعـی خیلـی باالسـت .بـرای یـک سـال تحصیـل در
مقطـع اول دبسـتان بایـد چیزی حدود  3میلیـون و  500تومان
بپردازیـم .ایـن موضـوع در حالـی اسـت که بعضی از خانـواده ها
ماننـد مـا بـه تشـخیص دکتـر و مشـاور بایـد حتمـا در مدارس
غیرانتفاعـی که تعـداد دانش آموزان کم اسـت کودکمان را ثبت
نـام کنیـم خیلی مشـکل آفرین اسـت.

کاربرمینا

بـا سلام متاسـفانه قیمت هـا با آنکه بسـیار باال رفته اسـت اما
هنـوز بـه ثبـات نرسـیده اسـت .هر بار کـه به مغـازه مراجعه می
کنیـم فروشـنده مبلـغ بیشـتری از ما مـی خواهد  ،ایـن افزایش
قیمـت هـا تا کـی می خواهـد ادامه پیـدا کند؟

کاربررامینراشتاد

بـا سلام .لطفـا دربـاره گرفتـن تابعیـت و هزینه هایی کـه دارد
مطلبی بنویسـید.

بـه آن هـا محصـوالت تولیـدی اش را داده اسـت و آن هـا مجبـور هسـتند به هر طریق که شـده اسـت جنس شـان را
بفروشـند .بـه هـر حـال در بیشـتر مواقع شـما ترغیب می شـوید که تـا در منزل قـدم رنجه کرده و نگاهـی به اجناس
آن هـا بیندازیـد .احتمـاال بعـد از اندکـی چانـه زنـی جنـس را خریده به خانه می بریـد .این در حالی اسـت که مثال در
مـورد قابلمـه هـای تفلـون مشـاهده شـده اسـت کـه جنس فروختـه شـده در واقع قابلمه هـای کهنه ای اسـت که به
طرز ماهرانه دوباره تفلون کاری و رنگ شـده اند!!! و چون شـما دسترسـی به فروشـنده ندارید تقریبا می شـود گفت
سـرتان کاله رفته اسـت .کالهبرداری هایی از این دسـت در خاطره بسـیاری از افراد وجود دارد .مثال فردی می گفت
مـن از یـک پارچـه فـروش دوره گـرد  40متـر مالفـه ای خریـدم و وقتـی بـه خانه آمـدم دیدم که فقط  17متر اسـت!
فروشـنده دوره گـرد بـا مهارتـی بـاال پارچـه هـا را بـه گونـه ای متر کرده بـود که من فکـر کنم  40متر اسـت .اگر هم
اصال کالهبرداری در میان نباشـد فروشـنده توانسـته اسـت با چرب زبانی شـما را راضی کند که میزانی از درآمدتان
را بابـت اجناسـی بدهیـد کـه شـاید اصلا به آن ها نیاز نداشـته باشـید .اگر در چنین موقعیت هایـی قرار گرفتید تنها
یـک کار انجـام دهیـد و آن اینکـه بـه صـورت خیلی واضح و مصمم به فروشـنده تفهیم کنید که نیازی به جنسـی که
او تبلیـغ مـی کنـد نداریـد و بـدون آنکه چـرت عصرانه تان از سـرتان بپرد به رختخـواب برگردید.

دو راهی علم یا ثروت و هشریه های جدید
حتما بیشـتر شـما خاطره نوشـتن حداقل یکبار انشـایی با موضوع
علـم بهتـر اسـت یـا ثـروت را در ذهـن داریـد .احتمـاال بیشـتر ماها
هنگامی که می خواسـتیم انشـایمان را بنویسیم از فواید همیشگی و
جاودانـه و بـودن علـم در برابر ثروت می نوشـتیم و در نهایت تصمیم
می گرفتیم که علم بهتر اسـت .اما متاسـفانه چند سـالی می شـود
کـه بـرای رسـیدن بـه این هدف متعالـی کودکی مان باید دسـت در
جیب ببریم  .هزینه کنیم تا حداقل مدرک دانشـگاهی را از آن خود
کنیم .سـبز شـدن انواع دانشـگاه های پولی از دانشـگاه آزاد بگیرید تا
غیـر انتفاعـی و علمـی و کاربردی و  ...باعث شـده اسـت کـه خانواده
بیشـتر از پیـش بـرای تحصیـل فرزندانشـان هزینه کننـد .البته این
هزینـه هـم در بعـد افزایش سـال های کمک مالی بـه فرزند خالصه
و هـم در افزایـش سـهم بیشـتر کمـک مالـی بـه آن هـا متجلی می
شـود .امسـال نیـز همانطور که قیمت همه چیز افزایـش پیدا کرده
اسـت ،هزینه آموزش در سـطوح دانشـگاهی نیز نیم خیزی برداشته
اسـت .بـه گـزارش فارس محمـد مهـدی طهرانچی رئیس دانشـگاه
آزاد در جمـع خبرنـگاران خبـر از افزایش  10تا  15درصدی شـهریه
نام رشته

ایـن دانشـگاه بـرای عالقـه مندان به علـم داد .وی در بیـان علت این
افزایـش ،تـوپ را بـه زمین دولـت انداخت و ماجرا را این گونه توجیه
کـرد کـه بـا مصوبـه دولـت مبنـی بـر افزایـش  18درصـدی حقوق
هیئـت علمـی مـا چـاره ای جـز افزایـش بهـای تحصیل نداشـتیم .
البته طهرانچی ادامه داد که  :افزایش شـهریه دانشـگاه آزاد اسلامی
با توجه به سـطوح مختلف متفاوت اسـت و در رشـته های گوناگون
کم یا زیاد میشـود .رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی گفت :برای اولین
بـار پـس از تصویـب افزایـش شـهریه بین  10تـا  15درصـد خواهد
بـود در هیئـت امنـای دانشـگاه آزاد اسلامی ،به اسـتان هـا ابالغ و با
توجـه بـه وضعیت دانشـگاه ها و رشـته ها احتمـال دارد تا  ۲۰درصد
در مقاطـع مختلـف تحصیلـی افزایـش پیدا کند امـا تاکنون مصوب
شـده اسـت بیش از  ۱۵درصد نباشـد .گفتنی اسـت با نیم نگاهی به
جدول شـهریه های دانشـگاه آزاد متوجه می شـویم که میزان  10و
 15درصـد افزایـش در بهتریـن حالت رقم قابل توجهی می شـود که
همـه آن هـا از جیـب خانـواده ها پرداخته خواهد شـد.

شهریه ثابت برای هر نیم سال

شهریه متغیر برای  20واحد

شهریه کل ( به تومان)

فنی مهندسی

یک میلیون و  120هزار تا یک میلیون و  160هزار

 705هزار تا  740هزار

یک میلیون و  825تا یک میلیون  900هزار

علوم انسانی

 490هزار تا  520هزار

 760هزار تا  690هزار

یک میلیون و  200هزار تا یک میلیون و 280

علوم پایه
رشته های ورزشی
هنر

 545هزار تا  670هزار

 690هزار تا  735هزار

یک میلیون و  235تا یک میلیون  405هزار

 830تا  950هزار

 580هزار تا  700هزار

یک میلیون  410هزار تا یک میلیون  650هزار

 850هزار تا یک میلیون و 100

 450هزار تا  600هزار

یک میلیون و  300تا یک میلیون  700هزار

این ابر اپی ما ،در کفش سلربییت ها

چند وقتی می شود که ستاره های سینمای ایران در هر مسئله ای از حوزه های بهداشت و درمان بگیرید تا اخالق ،فرهنگ رانندگی ،حقوق بشر و البته بیشتر
حقوق حیوانات و مسائل سیاسی اظهار نظر می کنند و متاسفانه گاه این اظهار نظرات سلیقه ای زیاد هم به مذاق جامعه خوش نمی آید که هیچ دردسرهای
زیادی را هم گریبان گیر جامعه می کند .اخیرا در فضای مجازی یکی از همین سلبریتی ها که گویا فضای شخصی و خانوادگی اش را با همگان به اشتراک
گذاشته است با ناراحتی بسیار از خرابی در برج چندین طبقه شان می نالد و آن را با تمام جزئیات با مردم درمیان می گذارد .فارغ از اینکه آیا به اشتراک گذاری
چنین موضوعی می تواند مشکل در پارکینگ سلبریتی ناراحت را حل کند یا خیر ،توجه به یک نکته بسیار مهم است .دنیای اقتصاد بسیاری از هموطنان ما با
طعم سختی برای تامین حداقل ها می گذرد .نمی گوییم بیشتر ما به نان شب محتاجیم اما برای به دست آوردنش دو یا سه شیفت کار می کنیم .نمایش و به
جلوه گذاشتن منش اشرافیت چیزی است که پس لرزه های آن در پورشه سواران اصفهان و خرماهای طالیی نمود پیدا می کند .به اشتراک گذاری دردهای نه
به ظاهر درد و نه در باطن درد ،که بیشتر جنبه تبلیغاتی و یا حتی ضد تبلیغات دارد ،می تواند در این شرایط اقتصادی نمکی باشد به زخم مردم.

ابز هم کالهربداران گل کاشتند!

جالب است بدانید گویا شیوه های کالهبرداری هم فصلی می شود و کالهبرداران به مناسبت ایام مختلف شیوه های نوینی را برای خالی کردن
جیب مردم ابداع می کنند .هفته پیش در همین مجال از شیوه کالهبرداری نوینی برای تان صحبت کردیم که کالهبرداران طعمه های خود را
در رودربایستی قرار داده و کاله شان را برمی داشتند .اما این بار آن ها شیوه کارآمدتر و به روز تری را ابداع کرده اند که به گزارش پلیس فتا کام
بعضی از هموطنانمان را در سر سفره های افطار تلخ کرده اند .شیوه جدید کالهبرداری از این قرار است که کالهبردار در حین پخش یک برنامه
زنده که در ساعات منتهی به افطار ضبط و پخش می شود ،به شماره یک شهروند زنگ می زند و به گونه ای فضا سازی می کنند که مخاطب فکر
می کند او نیز در میان شرکت کنندگان مسابقه تلفنی آنالین قرار دارد .احتماال بقیه ماجرا را بتوانید خودتان حدس بزنید .بعد از فشار دادن چند
دکمه و انتخاب گزینه ها ،به مخاطب مژدگانی می دهند که شما برنده شده اید و باید برای واریز جایزه مسابقه و همچنین اثبات اصالت مالکیت
شما بر تلفن همراه و ...اطالعات خود را وارد کنید .مخاطب به راحتی و در عرض چند ثانیه با وارد کردن اطالعات به مال باخته تبدیل می شود.
متاسفانه شیوه مسابقه های آنالین آن قدر جدید است که بسیاری از مخاطبان هنوز با ساز و کار این مسابقات آشنایی ندارند .به نظر می رسد
حال که کالهبرداران ازهرفرصتی سوء ترین استفاده ها را می کنند ،متولیان این برنامه ها باید ملزم شوند تا در حین پخش مسابقه متن هایی به
صورت زیرنویس در جهت اطالع رسانی و هشدار دادن به شیوه های کالهبرداری پخش کنند .حتی اگر بیم آن برود که از تعداد کاربران آنالین
شرکت کننده در مسابقه کاسته شود! البته باید گفت شاید این بار چند هزارم باشد ،که پلیس فتا و بانک مرکزی اعالم کرده اند که در هیچ یک
از شیوه های معمول از کاربر مشخصات شخصی و محرمانه در قالب رمز کارت و رمز اینترنتی را نمی خواهند ،اما اینکه چرا مخاطبان یا بهتر بگویم
طعمه ها باز هم گول چرب زبانی کالهبرداران را می خورند ،جای تعجب دارد.

