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زنبیل 

 بازار دیجیتال

استاندارد ۱۲ کاال باطل شد

تســنیم| مدیــر کل 
استاندارد تهران اعالم کرد 
که در بررســی پرونده های 
چند واحــد تولیــدی در 
استان، در ماه گذشته پروانه 
استاندارد ۱۲ فرآورده ابطال 
و برای ۲۸ فرآورده پروانه صادر شــد. کارشناسان استاندارد 
در جلسات کمیته عالیم ماه گذشــته این اداره کل، پروانه 
استاندارد ۱۲ فرآورده مثل، شیرمخلوط بهداشتی اهرمی 
مکانیکی با نام تجارتی ســاختمانی کیان، پیچ و میله های 
دوسر دنده با نام تجارتی اطلس لشگری، فیلتر روغن خودرو 
با نام تجارتی عاج فیلتر/ سرنوشت، گرم کننده برقی مایعات 
و ماشین های برقی آشپزخانه با نام تجارتی پارس بهشرق، 
پوشرنگ مورد مصرف در تعمیرات بدنه، بدنه خودرو بر پایه 
رزین از گروه شــیمیایی کمال تام کیمیا، وسایل برودتی 
خانگی) یخچال/ یخچال فریزر/ فریزر( از شرکت سهامی ارج 
)به علت درخواست واحد(، وسایل پخت و پز گازسوزخانگی/ 
اجاق گاز رومیزی توکارA از شــرکت صنعتی پدیده دنیای 

مدرن را ابطال کردند.

کاهش شدید خرید میوه

فارس|رئیس اتحادیه بارفروشان از تقاضای بسیار پایین از 
سوی مردم برای خرید میوه خبر داد که باعث شده با وجود 
سرمازدگی امسال درختان،  کمبود میوه در میادین وجود 
نداشته باشــد. حســن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان 
در این باره گفته اســت: »امســال میزان تولید میوه های 
سردرختی ما کم است. اگر چه میوه هایی مثل هلو و شلیل 
هم در اطراف تهران بر اثر سرمازدگی از بین رفته اند، اما اکنون 
از مناطقی مانند تبریز این میوه ها روانه بازار پایتخت می شود 
و نیاز بازار را تأمین می کند.« صابــری این را هم گفته که 
آن قدر هزینه های اصلی خانوار افزایش یافته که امسال تقاضا 
برای خرید میوه از سوی مردم نسبت به سال های قبل بسیار 
کاهش یافته و همین کاهش تقاضا سبب شده که کمبود 

عرضه چندان به چشم نیاید.

تحویل ارز و سکه در بانک ملی

ایسنا|  رئیس اداره کل خزانه بانک ملی ایران تأکید کرد:   
سکه های پیش فروش شده و ارزهای سپرده گذاری شده 
نزد این بانــک به صورت تعهدشــده در حال تحویل به 
مشتریان است. علیرضا رواقی اردبیلی، رئیس اداره کل 
خزانه بانک ملی ایران با بیان اینکه تحویل ســکه های 
پیش فروش شــده براســاس برنامه از پیش اعالم شده 
انجام می شود، تأیید کرده در این زمینه نگرانی خاصی 
وجود ندارد. وی همچنین با بیان اینکه بانک ملی ایران 
بازپرداخت اصل و ســود ســپرده های ارزی با همان ارز 
تحویل شــده به بانــک را تضمین کرده اســت، افزود: 
سپرده گذاران به صورت روزانه در حال مراجعه به شعب 
هستند و شواهد کامال نشــان دهنده این است که بانک 

ملی ایران به تعهدات خود پایبند است.

رایگان شدن برخی اپلیکیشن های پولی 

دیروز مصــادف با تاریــخ ۱۰ ژوئیه  ســال ۲۰۱۸ 
میالدی، دهمین ســالگرد تولد فروشــگاه آنالین و 
اینترنتی اپ استور اپل بود. فروشگاه اپ استور همواره 
یکــی از بزرگترین منابع درآمدهــای  میلیون دالری 
توسعه دهندگان اپلیکیشن است و حاال اپل می خواهد 
دهمین ســالگرد آغاز به کار و تولد این فروشگاه موفق 
و محبوب را در کنار توسعه دهندگان جشن بگیرد. این 
فروشــگاه میزبان بیش از ۲ میلیون اپلیکیشن و بازی 
است، این در حالی است که فروشگاه گوگل پلی استور 
میزبانی بالغ بر ۳.۸ میلیون اپلیکیشن و بازی را برعهده 
دارد. این فروشگاه اینترنتی از روز گذشته به مناسبت 
دهمین سالگرد تأسیس فروشــگاه آنالین و اینترنتی 
اپ استور برخی از اپلیکیشن های پولی را به  طور رایگان 

در اختیار کاربران قرارداده است.

شهروند| برق خانه تان را رایگان کنید! حاال قطع مکرر برق 
نارضایتی تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را به دنبال داشته 
است. این موضوع درحالی رخ می دهد که نه تنها می توانید 
برق خانه تان را رایگان کنید که حتی درآمد جانبی داشــته 
باشید. کافی است مانند بسیاری از شهروندان اروپایی برق 
خانه تان را از انرژی خورشید تامین کنید، برای این کار نیاز 
است تجهیزاتی با عنوان »سلول خورشیدی« در پشت بام 
یا دیواره های خانه تان به کار بگیرید تا انرژی خورشــید را 
به برق تبدیل کرده و این برق را برای مصارف شــخصی به 
خانه هایتــان تزریق کند. البته برای خریــد این تجهیزات 
ناچارید چند میلیون تومان هزینه کنید که این هزینه به متراژ 
خانه تان بســتگی دارد، اما این سرمایه گذاری خیلی زود به 
جیب تان برمی گردد و نه تنها برقتان رایگان می شود که مازاد 
برق تولیدشــده تان را وزارت نیرو خریداری می کند. در این 

گزارش به چند و چون ماجرا بیشتر پرداخته ایم. 
چگونه برقمان را رایگان کنیم؟

بسیاری از روستاهای ایران برقشان رایگان است، زیرا آنها 
برق مورد نیازشان را از خورشید تهیه می کنند، البته هزینه 
راه اندازی تجهیزات برق خورشــیدی برای روســتاییان را 
وزارت نیرو پرداخته است. با این حال خانه های شهری هم 
می توانند صاحب برق خورشیدی شوند. تنها نکته این است 
که شهری ها باید خودشان هزینه خرید و نصب تجهیزات 
خورشیدی را بپردازند و در انتها پس از چند  سال که هزینه 
نصب تجهیزات خورشیدی به عنوان سرمایه اولیه به جیبتان 

برگشت،  برق خانه تان کامال رایگان می شود. 
»ایرانی ها باید با سرعت بیشتری انرژی های تجدیدپذیر 
مانند خورشــید را جدی بگیرند.« این نکته ای اســت که 
غالب کارشناســان به آن تاکید می کنند، زیرا ایران از نظر 
انرژی خورشــیدی صاحب مزیت اســت. طبق اطالعات 
مندرج در وب ســایت ســازمان  انرژی های تجدیدپذیر، 
ایران با داشــتن ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دوسوم کشور و 
متوســط تابش ۵/۴ تا ۵/۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در 
روز ازجمله کشورهایی است که پتانسیل باالیی در زمینه 
انرژی خورشیدی دارد. این درحالی است که به گفته دبیر 
ستاد توسعه فناوری انرژی  های تجدیدپذیر معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، در ســبد کلی انرژی هنوز 
تجدیدپذیرها ســهم نمایانی ندارند و سهم آنها به کمتر از 
یک درصد و حتی شاید کمتر از نیم درصد می رسد. سیروس 
وطن خــواه می گوید: ظرفیت برق تولیدی کشــور حدود 

۷۰ هزار مگاوات )هر مــگاوات یک میلیون وات( نیروگاهی 
است و کل ظرفیت نصب شده تجدیدپذیرها به ۳۵۰مگاوات 

نمی رسد.
اما حاال ایران قصد دارد تا  ســال ۲۰۳۰ میالدی، ۷۵۰۰ 
مگاوات برق از انرژی خورشــیدی تولید کند که این میزان 
بیش از ۷ برابر برق تولیدی از نیروگاه اتمی بوشــهر خواهد 
بود. هدف گذاری که دستیابی به آن چندان هم دشوار به نظر 
نمی رسد. بررسی ها نشان می دهد هر مترمربع، هر ساعت 
به طور متوسط ۲۲۰ کیلووات ساعت انرژی تابشی خورشید 
دریافت می کند؛ به عبارت دیگر اختصاص یک درصد از کل 
مساحت کشور با کارآمدی ۱۰ درصد به انرژی خورشیدی 
منجر به تولید حدود ۹ میلیون مگاوات ساعت روزانه انرژی 

می شود.
یک متر پنل خورشیدی چقدر کارایی دارد؟

همانطور که اشاره شــد در ۹۰ درصد خاک ایران، بیش 
از ۳۰۰ روز آفتابی وجود دارد که میزان تابش خورشــیدی 
در این روزها حــدود ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ســاعت بر 
مترمربع است. در بیشــتر مناطق ایران به ازای هر مترمربع 
بیش از ۵ کیلووات ساعت انرژی رایگان از خورشید دریافت 
می شــود. یک المپ ۲۰ واتی برای این که ۱۰ ساعت در روز 
روشن باشــد، به ۲۰۰ وات ســاعت انرژی نیاز دارد. به این 
ترتیب، با درنظرگرفتن این که در هر مترمربع ۵ هزار ساعت 
انرژی خورشیدی رایگان دریافت می شود، می توان با انرژی 
دریافتی از یک مترمربع از ســطح ۲۵ المپ ۲۰ واتی را به 
مدت ۱۰ ســاعت در روز روشن نگه داشــت. بر این اساس، 
با اندک توجهی به انرژی خورشــیدی می تــوان بدون نیاز 
به نیروگاه هــای دیگر برای تولید برق و انرژی در کشــور از 

نیروگاه های خورشیدی استفاده کرد. 
هر پنل خورشیدی چند؟ 

قیمت پنل های خورشــیدی بین 6 تا ۳۰ میلیون تومان 
متغیر است و براساس استفاده و نوع مصرف نیز قیمت آن 
متفاوت اســت. آنگونه که معاون توسعه بخش غیردولتی 
ســاتبا می گوید: هر کیلــو وات پنل خورشــیدی حدود 
6 میلیون تومان هزینه دارد، البته ممکن اســت نوسانات 
نرخ ارز در ماه های گذشته قیمت این نیروگاه های کوچک 
خانگی را کمی باالتر برده، اما با وجود گرانی  ماه های اخیر 
باز هم نصب پنل های خورشــیدی صرفه اقتصادی باالیی 
دارد. اما یک نوع آن هم هســت که ارزان و قابل حمل بوده 
و قیمت آن زیر یک میلیون اســت، این پنل می تواند تا ۸ 

ساعت یک المپ را روشن نگه دارد و بیشتر کوهنوردها از 
آن استفاده می کنند. درواقع برای اســتفاده از هر کدام از 
این پنل ها باید مشــخصات جا و مکانتان را در موقع خرید 
 ارایه کنید تا براساس نیاز و استفاده پنل مورد نیاز به شما 

ارایه شود.

چقدر هزینه کنیم؟
پنل های خورشــیدی با قابلیت تولید یک کیلووات برق 
چیزی حدود 6 تا ۳۰میلیون تومان هزینه دارد که این رقم با 
توجه به کیفیت برندهای پنل خورشیدی تعیین می شود. یک 
خانه ۹۰متری معموال ماهانه ۵.۵ کیلووات برق در روز مصرف 
می کند و به این ترتیب اگر بخواهید برای این خانه پنل های 
خورشیدی بخرید نیاز دارید حداقل ۳۳میلیون تومان هزینه 

کنید تا تجهیزات مربوط به برق خورشیدی را بخرید. 
برای محاسبه توان مورد نیاز ابتدا باید میزان مصرف انرژی 
خانه را به دست آورید. این میزان بر روی قبوض برق درج شده 
اســت و هر کاربر می تواند از طریق قبض برق خود میانگین 
مصرف ماهانه خود را به دست آورد. اما به طور میانگین برای 
یک خانه ۹۰متری این مقدار به طور متوسط ساالنه در حدود 
۱6۵کیلووات ساعت در ماه یا به عبارتی در حدود ۵/۵ کیلووات 
ساعت در روز است. البته در روزهای تابستان که کولر روشن 
است این مقدار بیشتر می شــود و نوع کولر آبی یا گازی توان 
متفاوتی را مصرف می کنند. حال اگر کاربری بخواهد از نیروی 
خورشیدی برای خانه خود استفاده کند با توجه به لوازم برقی 
باید توان مصرفی روزانه خود را به دست آورد. در ادامه جدول 
توان مصرفی وسایل برقی معمول در یک خانه ۹۰ متری آورده 

شده است.
هزینه اولیه این پنل ها حداقل حــدود 6میلیون تومان به 
ازای هر کیلووات است. پنل های خورشیدی قابلیت نصب بر 
روی پشت بام تمامی ساختمان ها را دارند. این مولدها طوری 
طراحی شده اند که با اتصال به پشت کنتور برق خانه ها در ابتدا 
از برق تولیدی مولد خورشیدی استفاده و در صورت مصرف 
بیشتر، از برق شبکه سراســری استفاده می کنند. پنل های 
خورشــیدی هزینه نگهداری خاصی ندارنــد و انرژی های 
خورشیدی حاصل از آنها تا دو روز ذخیره سازی می شوند و می 

توان از آنها استفاده کرد.

 

روز
دد 

صرفه جویی برق با تغییر ساعت کارع

وزارت نیرو اعــالم کرد که تغییر ســاعات کار 
ادارات در برخی استان ها به ویژه استان تهران باعث 

شــد تا ۲ هزار مگاوات کاهش مصرف برق در زمان 
پیک به وجود آید. پیرو این موافقت به اســتانداران در 

تمامی ای که دمای باالتر از ۴۵درجه دارند، اجازه داده شد 
بنا بر تشخیص شــرکت های توزیع نیروی برق، ساعات شروع و پایان کار 
ادارات را به ساعت 6:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ تغییر دهند. رضا اردکانیان، وزیر 
نیرو  هم در این زمینه گفته: با تغییر ساعت کار برخی ادارات  هزار و ۵۰۰ 
مگاوات در اوج بار در میزان مصرف برق صرفه جویی شــد که  هزار و ۵۰۰ 
مگاوات کاهش مصرف در اســتان ها شکل گرفت و با اعمال تغییر ساعت 
ادارات تهران، نزدیک به ۵۰۰ مگاوات دیگر بر آن افزوده شد که جمعا ۲ هزار 

مگاوات کاهش مصرف از تغییر ساعات ادارات دولتی به  وجود آمد.

افزایش مستمری مددجویان

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه افزایش مســتمری 

مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد را 
ابالغ کرد. براین اساس، مستمری این دسته از 

مددجویان ۱۴ درصد افزایش خواهد داشت. در این نامه 
آمده است؛ مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، تا مبلغ ۴۵ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه، از سوی سازمان برنامه به دستگاه های حمایتی ابالغ و 
اختصاص داده می شود. براین  اساس، سهم کمیته امداد از این مبلغ ۳۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد 
ریال و سهم سازمان بهزیستی ۱۱ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است. نوبخت در 
این مکاتبه یادآور شد: ترتیبی اتخاذ شود تا پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی در تیرماه، براساس این شیوه نامه انجام و مابه التفاوت سه ماه اول  سال 

نیز پرداخت شود.

سایت های شرط بندی مسدود شد

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی 

در ســایت های شــرط بندی از مسدودشــدن 
بیش از ۲۰۰ حســاب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت 

قمار و شــرط بندی خبر داد. رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ درباره سایت های شرط بندی که با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال 
جام جهانی در اینستاگرام تبلیغ می شود، گفت: هرگونه سایتی که اقدام به انجام 
عمل قمار کند، قاعدتا طبق شــرع و قانون جرم مرتکب شده و مجازات برای 
آن تعریف شده اســت. کاظمی با بیان این که تعداد بسیاری از این سایت ها از 
طریق مرجع قضائی به پلیس فتا اعالم شده و ما درحال انجام اقدامات مقابله ای 
هستیم، ادامه داد: سایت های شــرط بندی معموال از چندین درگاه پرداخت 

استفاده می کنند و به چندین حساب متصل هستند. 

2
هزار مگاوات 

14
درصد 

200
حساب بانکی 

 برق رایگان و درآمد مازاد با نصب پنل خورشیدی
 فقط 33 میلیون تومان

 هر خـانه
 یک نیروگاه برق

  برق اضافه تان را به وزارت نیرو بفروشید و ماهانه حداقل 600هزار تومان بگیرید

8
دالر ۴۲۰۰ تومانی که حواشــی زیادی به دنبال داشــت، به ۴۳۰۰ تومان رســید و دیروز بانک دخل و خرج

مرکزی قیمت دالر را ۴۳۰۱ تومــان اعالم کرد.این موضوع در حالــی رخ می دهد که دولت به 
تازگی بازار ثانویه ارز را راه انداخته است که بر این اســاس صادر کنندگان باید ارز خود را با نرخ 
اعالمی دولت به وارد کنندگان بفروشند. دولتی ها معتقدند این اقدام موجب کاهش قیمت دالر 

و بر چیدن بساط قاچاق می شود.

 پایان
  دالر
 4۲00 تومانی 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

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

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

نرخ برق در آلمان ۱0 برابر ایران

در حالی دولت  هر کیلــووات برق را به قیمت 
66 تومان می فروشــد  که متوسط قیمت خرید 
برق از انرژی های تجدیدپذیر بیش از ۴00 تومان 
اســت. به گفته فالحتیان، معاون وزیر نیرو، در 
آلمان که بیش از ۷0 هــزار مگاوات نیروگاه های 
تجدیدپذیر دارد، نرخ برق به ازای هر کیلووات 
ساعت حداقل حدود ۱0 برابر ایران است، یعنی 
یک شهروند آلمانی هر کیلووات ساعت برق را 
به قیمت ۲0سنت یورو معادل ۸00 تومان می خرد، 
درحالی که این مقدار برق در ایران حدود 60 تومان 
فروخته می شــود. او می افزاید: وقتی شهروند 
آلمانی برق دولتی را ۱۵ برابر یک ایرانی می خرد، 
طبیعی است که استفاده از سلول فتوولتائیک 
که برق آن ۱0 ســنت یورو و معادل نصف قیمت 
برق دولتی است، مقرون به صرفه باشد. در ایران 
اما به دلیل این که قیمت حامل های انرژی بشدت 
یارانه ای است، متاسفانه در طول سال های گذشته 
در ســبد تولید برق کشور سهم قابل توجهی به 
انرژی های تجدیدپذیر اختصاص نیافته است. یک 
راهنمایی کاربردی برای اینکه برق خانه تان را از 

خورشید تامین کنید


