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اخبار حوادث

کشف یک نارنجک دردانشگاه
رازی کرمانشاه
یک قبضه نارنجک عمل نشده در دانشگاه رازی
کرمانشاه با حضور به موقع ماموران پلیس کشف
و عملیات انتقال و جابه جایی آن انجام شد .پس
از اعالم مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
وجود یک قبضه نارنجک عمل نکرده در محوطه
دانشگاه رازی ،ماموران با حضور در دانشگاه و
میدان داخل این محوطه به یک قبضه نارنجک
عمل نکرده پوسیده متعلق به دوران دفاع مقدس
برخورد کردند .پس از مشاهده نارنجک عمل
نشده اقــدام الزم با واحــد چک و خنثی شهر
کرمانشاه به عمل آمد و هماهنگی الزم برای
خنثی سازی و انتقال آن انجام شد.

آتشفشان اندونزی ۱۳کشته
و ده ها مجروح به جا گذاشت
مرکز مدیریت بالیای طبیعی اندونزی اعالم کرد
که ۱۳نفر بر اثر فوران آتشفشان در جزیره جاوه در
روز شنبه جان خود را از دست داده اند.به گزارش
ایسنا ،همچنین بیش از  ۴۰مجروح در این حادثه
گــزارش شده است .ویدئوهای منتشر شده در
شبکههای اجتماعی نشان می دهد که مردم پس
از نزدیک شدن ابرهای خاکستر کوه «سمرو» در
حال فرار هستند .در برخی نقاط نزدیک به این
کوه ،خورشید به طور کامل پشت ابری از خاکستر
قرار گرفته و تاریکی آن جا را فرا گرفته است.

سقوط مرگباراتوبوس به رودخانه
بر اثر سقوط اتوبوس به داخل رودخانهای در کنیا
دست کم  ۲۱تن جان خود را از دست دادند .به
گزارشایسنا،پلیسکنیابابیاناینکهاینحادثه
شنبه گذشته اتفاق افتاد ،اعــام کــرد :راننده
اتوبوس سعی داشته تا وسیله را از پل سیل زده
عبور دهد اما جریان شدید آب ،خودرو را به داخل
رودخانه کشانده است.همچنین در این حادثه
 ۱۷نفر از سرنشینان اتوبوس نجات پیدا کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی ،جزئیات
بیشتر این حادثه در دست بررسی است.

اخبار

قیمت خودرو همچنان میتازد!

خبر

بعد از افزایش قیمت دالر ،بازار خودرو هم مردم را شوکه کرد ،هرکدام از خودروها طی یک هفته گذشته چقدر گران شدند؟
مصطفوی -یک روز نوبت افزایش قیمت دالر
است ،روز بعد ،خوراکی ها گران می شود ،روز
بعد قیمت مسکن و خــودرو نجومی می شود
و ...این چرخه ادامــه دارد و هر هفته شاهد
افــزایــش قیمت ها هستیم .ما عذرخواهی
میکنیم که گزارش های مان درباره افزایش
قیمت ها تمامی نــدارد و هر ماه حداقل یکی
دوبــار مطالبی را فقط دربــاره گرانی خودرو
مینویسیم! روز گذشته و پس از آن که سیگنال
منفی مذاکرات ،قیمت دالر را باالکشید ،بازار
خودرو هم با جهش همراه بود .روند قیمت ها در
بازار خودرو از آخرین روز هفته گذشته تاکنون
افزایشی بوده است و بین خودروهای داخلی،
گروه های پراید ،پژو ،تیبا و کوییک بیشترین
افزایش قیمت را در این مدت تجربه کردند.

▪خودروهای پیشرو در گرانی!

بین خودروهای داخلی ،پراید  ۱۱۱از ۱۷۱
میلیون تومان طی یک روز به  ۱۷۲میلیون
تومان رسید و مدل  ۱۳۱آن هم از آخرین روز
هفته گذشته تاکنون یک میلیون تومان گران
شده است و این خــودرو اکنون  ۱۵۴میلیون
تومان قیمت خــورده اســت .پراید  ۱۳۲هم از
 ۱۴۲میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته
امــروز به  ۱۴۴میلیون تومان رسیده است.
بین خودروهای گروه پژو هم افزایش قیمت ها
مشهود است .به طوری که پژو  ۲۰۰۸مدل 99
از آخرین روز هفته گذشته تاکنون  ۱۵میلیون
تومان گران تر شده است و قیمت آن اکنون یک
میلیارد و  ۱۵میلیون تومان است و پژو ۲۰۷
اتوماتیک مدل  ۱۴۰۰هم در این مدت بین  5تا

 8میلیون تومان گران شده است و اکنون به508
میلیون تومان رسیده است.خودروی کوییک به
طور میانگین از آخرین روز هفته گذشته تاکنون
افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرد؛
کوییک دنده ای مدل  99اکنون  ۱۸۰میلیون
تومان قیمت خورده است.خودروهای تیبا نیز از
آخرین روز هفته گذشته تاکنون به طور میانگین
 ۲میلیون تومان گران شدند؛ تیبا 2مدل ۱۴۰۰
اکنون در بــازار به قیمت  ۱۷۷میلیون تومان
خرید و فروش می شود.
▪خودرو بخریم یا نخریم؟

خودرو

قیمت اول آذر

قیمت در  13آذر

سمند Lx

 240میلیون تومان

 247میلیون تومان

هرچند که قیمت ها هرروز باالتر می رود اما
آن طور که دالالن و خریداران و فروشندگان
می گویند بــازار بالتکلیف اســت ،یک روز
قیمتها افزایش مییابد و یک روز کاهش پیدا
میکند .مسلما خریدار در اوج قیمت نمی
خرد .ممکن است فروشنده قیمت باال اعالم
کند ولی مشتری در بــازار بسیار کم است.
شاید سوال بسیاری از ما این باشد که االن
وقت مناسبی برای خرید خودرو است یا خیر؟
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران
قیمت در  14آذر
خودروی تهران دیروز درباره
 247میلیون تومان

 168میلیون تومان

 171میلیون تومان

 172میلیون تومان

دنا پالس دندهای توربو
پراید 111
پژو 405

پژو  207اتوماتیک

کوییک دندهای
سمند  EF7دوگان هسوز
پژو  207دنده ای
کیا سراتو
پژو  206صندوقدار
تیبا

 437میلیون تومان
 250میلیون تومان
 490میلیون تومان
 183میلیون تومان
 315میلیون تومان
 343میلیون تومان
 292میلیون تومان
 165میلیون تومان

 445میلیون تومان

 257میلیون تومان
 500میلیون تومان

 189میلیون تومان
 330میلیون تومان
 347میلیون تومان
 960میلیون تومان
 297میلیون تومان
 169میلیون تومان
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 447میلیون تومان
 258میلیون تومان
 508میلیون تومان

 195میلیون تومان
 335میلیون تومان
 348میلیون تومان
 965میلیون تومان
 298میلیون تومان
 170میلیون تومان

این موضوع گفت :وقتی قیمت ارز افزایش
مییابد ،فروشندگان یا قیمت بــاال مطرح
میکنند یا خــودروی خود را نمیفروشند.
خریداران نیز تا تثبیت قیمت ارز اقدام به خرید
نمیکنند.بنابراین زمانی که قیمت ارز روند
صعودی میگیرد ،بــازار خــودرو دچار رکود
کامل میشود .با توجه به افزایش نرخ ارز در
روزهای اخیر وضعیت بازار خودرو به همین
دلیل در رکــود کامل اســت .سعید موتمنی
در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشبینی بازار
خودرو در آینده بیان کرد :در باره هر کاالیی
اگر عرضه کم باشد و کمبود در بــازار وجود
داشته باشد ،قیمت افزایش مییابد.اگر
عرضه به حد کافی وجود داشته باشد و ثبات
نرخ ارز را هم شاهد باشیم ،روی آرامش بازار
خودرو تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود :در
بازار تقاضای کاذب وجود ندارد و تقاضاها
همه مصرفی هستند ،اگر عرضه به انــدازه
کافی وجود داشته باشد ،قیمتها کاهش
مییابد .بازار االن بالتکلیف است ،یک روز
قیمتها افزایش مییابد و یک روز کاهش
پیدا میکند.مسلما خریدار در اوج قیمت
خرید نمیکند.

حداقل حقوق  ۴/5میلیونی برای
کارمندان در الیحه بودجه 1401
بــا وج ــود پیش بینی افــزایــش  10درصــدی
متوسط دریافتی کارمندان در الیحه بودجه
سال آینده ،گــزارش ها حاکی از افزایش 29
درصدی دریافتی حداقل بگیران دولتی است
ت گرفته در الیحه
بر اساس پیشبینیهای صور 
بودجه سال  ،1401حداقل حقوق سال آینده
کارمندان از  3.5میلیون تومان به  4.5میلیون
تومان افزایش مییابد.
به گزارش فارس ،بر اساس اظهارات محمد باقر
قالیباف رئیس مجلس ،ارائه الیحه بودجه سال
 1401به یک شنبه هفته آینده موکول شد.طبق
آیین نامه داخلی مجلس ،دولت تا  15آذرماه
باید الیحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم
کند .با این حساب دوشنبه (فــردا) موعد ارائه
الیحه است .از آن جایی که روز کاری مجلس سه
شنبه خواهد بود و با توجه به بررسی تبصرهها و
ارقام کالن بودجه سال آینده در هیئت وزیران،
زمان ارائه پنج روز کاری به تعویق افتاد.جزئیات
بودجه نشان میدهد حداقل حقوق بگیران
دولتی ،سال آینده  4.5میلیون تومان دریافتی
خواهند داشت.
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این
باره به فارس میگوید :حداقل حقوق کارمندان
در سال جاری  3.5میلیون تومان است که برای
سال بعد به  4.5میلیون تومان افزایش مییابد.
وی تاکید می کند :طبق بخشنامه بودجه و
تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش حقوق
کارمندان در الیحه بودجه سال  1401بیش
از  10درصد پیش بینی شده است .به عبارت
دیگر حداقل بگیران  29درصد افزایش حقوق
را تجربه میکنند و هر چقدر حقوق باالتر برود
به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی
میشود.این مقام مطلع بیان می کند :معافیت
مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز پنج میلیون
تومان در ماه پیش بینی شده است.

