
۴۰ میلیون نفر حمایت معیشتی دریافت کردند

جزئیـات کمک 
 دولت به 

۶۰ میلیون ایرانی

باالنس قیمت بین اجاره و فروش مسکن

فصل سرد مستاجران از راه رسید

موضوع عــدم اتکا بــه درآمدهای نفتــی و دوری از 
وابســتگی به نفت در اقتصاد کشــور، سالهاست که 
مورد توجه قــرار گرفته اما علیرغــم تاکیدات مقام 
معظم رهبری به دستگاه های قانونگذاری و اجرایی، 
عمال بــه جز در مقاطعی که کشــور بــا تحریم های 
اقتصادی مواجه شــده، این توجه از حالت بالقوه به 
حالت بالفعل در نیامده اســت و صرفــا در حد یک 

نظریه باقی مانده است؛ مگر در شرایطی که کشور به 
دلیل تحریم نفت، از نظر درآمدهای ارزی با مشــکل 

مواجه شده است.
مروری بر تاریخچه صادرات غیرنفتی ایران نشــان 
می دهد علیرغم رشــد صادرات غیرنفتــی، هنوز با 
شرایط ایده آل فاصله داریم. از ســال 1357 تا سال 
1397 در طول چهل سال، ارزش صادرات غیرنفتی 
ایران بیش از 72 برابر شــده است. صادرات غیرنفتی 
ایران که در ســال 1387 حــدود 19 میلیارد دالر 
بود، پس از ده سال و در ســال 1397 به 39 میلیارد 
ا  بر ر دالر رســید که رشــدی حــدود دو برا
نشــان می دهد که بســیار قابل تامل است. نکته 

مهم این است که هر بار ایران با تحریم صادرات نفت 
مواجه شده، صادرات غیرنفتی رشــد کرده و هر بار 
تحریمها لغو شــده، صادرات غیرنفتی دوباره کاهش 
یافته؛ چراکه رویکــرد مدیریتی کشــور عموما به 
ســمت بهره گیری از درآمدهای نفتی است. جالب 
اینجاست که در سال 1393، صادرات غیرنفتی ایران 
از لحاظ ارزش به 40 میلیارد دالر رسید اما پس از آن 
با افزایش صادرات نفت در پســاتحریم، با سیر نزولی 
مواجه شــد و در ســالهای 96 و 97 رقم مشابه 39.4 

میلیارد دالر برای صادرات غیرنفتی ایران ثبت شد.
قطعا پتانســیل اقتصاد کشــور، صادراتی به مراتب 
بیش از ارقام فوق اســت. چرا که اوال پتانســیل های 

صادراتی کشور بســیار بیش از این است و با توجه به 
تنوع موجود در اقتصاد کشور، از تولیدات مواد فلزی و 
معدنی گرفته تا محصوالت کشاورزی و...، می توان 
با برنامه ریزی دقیــق و مدون و هدفگذاری های 

مشخص این ارقام را افزایش داد. 
ثانیا، بخش مهمی از صادرات غیرنفتــی ایران متکی 
به محصوالت با پایه نفــت و میعانات گازی، همچنین 
محصوالت پتروشیمی است که اگر چه در زمره صادرات 
غیرنفتی محسوب می شود، اما موجبات عدم توجه به 
پتانســیل های صادراتی واقعی کشــور را در صادرات 

محصوالت غیرمرتبط با نفت فراهم می سازد.
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۴۰میلیون نفر حمایت معیشتی دریافت کردند

جزئیات کمک دولت به ۶۰ میلیون ایرانی
عارفه صادق تهرانی  مرحلــه اول و دوم کمک 
معیشتی دولت از محل منابع افزایش قیمت بنزین به 
صورت نقدی به حساب 40 میلیون نفر واریز شد و 20 
میلیون نفر باقی مانده نیز تا شــنبه 2 آذر این کمک 

معیشتی را دریافت خواهند کرد.
همزمان با افزایش نرخ سوخت و ســهمیه بندی آن 
از بامداد جمعه 24 آبان 98، نوبخت رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد مبلغ مابه التفاوت حاصل از 
افزایش قیمت بنزین به حساب 60 میلیون نفر معادل 

)18 میلیون خانوار( واریز می شود.
 وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، جامعه هدف این 
طرح را شناســایی و در قالب آیین نامه ای مشخصات 

خانوارهای مشمول را به دولت ارسال کرده است.
 کمک معیشــتی دولت به خانوار یــک نفره 55 هزار 
تومان، دو نفره 103 هزار تومان، ســه نفره 138 هزار 
تومان، چهار نفــره 172 هزارتومان و خانوار پنج نفر و 

بیشتر 205 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از آنجا که کمک معیشــتی دولت قرار اســت به بُعد 
خانوار پرداخت شود، سهم هر عضو خانواده از این رقم 
متفاوت است و متناســب با تعداد اعضا، در واقع به هر 
عضو مبلغ خاصی تعلق می گیرد، بــه عبارتی به نفر 
اول 55 هزار نفر تومان، نفــر دوم 48 هزارتومان، نفر 
ســوم 35 هزار تومان، نفر چهارم 34هزار تومان، نفر 
پنجم 33 هزار تومان و نفر ششم و هفتم و... صفر ریال 

پرداخت می شود.
مرحله اول واریز کمک معیشتی دولت از محل منابع 
افزایش قیمت بنزین ســاعت 24 دوشنبه )27 آبان 
ماه( به صورت نقدی به حســاب 20 میلیون نفر واریز 

شد.
مرحله دوم نیز 29 آبان ماه ســاعت 24 به حساب 20 
میلیون نفر دیگر واریز شد و در این میان  20 میلیون 
نفر باقی مانده است که تا ســاعت 24 روز شنبه 2 آذر 

ماه کمک معیشتی دولت را دریافت خواهند کرد.
پس از واریز کامل کمک معیشــتی به حســاب 60 
میلیون نفــر، از اوایــل هفته آینده افــرادی که جزو 
دریافت کنندگان کمک معیشــتی دولــت نبوده اند 
می توانند از طریق کد دستوری #6369* از وضعیت 

بسته خود مطلع شوند.
حســین میرزایی سخنگوی ســتاد تبصره 14 قانون 
بودجه سال 98، با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وظیفه شناسایی و رسیدگی به درخواست 
افراد متقاضی را دارد، گفت: شیوه شناسایی ما در این 
وزارتخانه بر اساس شــاخص های مالی خانوار است 
که در اختیار ما قرار دارد، به این صورت که براســاس 

اطالعاتی کــه از خانوارها در ســامانه رفــاه ایرانیان 
)وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی( وجود دارد آزمون 
ُوســع خانوار را انجام می دهیم و مبلغ مورد نیاز را به 

حساب مشموالن واریز می کنیم.
وی  افــزود: وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هیچ 
پیامکی برای افرادی که مشــمول می شوند، ارسال 
نمی کند بنابراین هر پیامکی که به خانوارها مبنی بر 
»شناسایی آن ها به عنوان مشمول این طرح« ارسال 

شود، کالهبرداری خواهد بود.
ســخنگوی ســتاد تبصره 14 قانون بودجه سال 98 
تأکید کرد: این مبلغ اعتباری نیســت بلکه به صورت 
وجه نقد اســت و مانند یارانه ها قابل برداشت خواهد 
بود و اگر تا شنبه شــب مبالغ واریز نشــد، خانوارها 
نگران نباشند چرا که قرار نیســت کسی از این طرح 

حذف شود یا جا بماند.

 کمک معیشتی دولت به چه کسانی
 پرداخت می شود؟

در این راســتا ســالم امینی، نماینده مجلس شورای 
اسالمی گفت: بار مالی طرح معیشتی دولت در طول 
ســال بین 34 تا 40 هزار میلیارد تومان اســت که به 
گفتــه دولت  بین دهک هــای پاییــن جامعه توزیع 

می شود.
به گفته نوبخــت کارگــران، کارمنــدان، معلمان، 
روستاییان و عشایر، مســتمری بگیران، مددجویان 
کمیته امداد، مددجویان بهزیســتی، زنان سرپرست 
خانوار، بازنشستگان و اقشــار کم درآمد از گروه هایی 
به حساب می آیند که بســته کمک معیشتی به آنها 

پرداخت می شود.
به عالوه حســن روحانی رئیس جمهور گفت: 2 نکته 
امروز در میان مردم وجود دارد، یک نگرانی اینکه آیا 
آنچه که مسئولین دولتی اعالم کردند، در عمل ادامه 
می دهند یعنی این پولی که به مردم داده شــود، یک 
ماه الی 3 ماه داده می شــود و بعد پشیمان می شوند؟ 
خدمت مردم عزیز عرض می کنم و اطمینان می دهم 
به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی 
نخواهد بود جز آنکه به مردم داده خواهد شد؛ مطمئن 
باشــند تا پایان دولت این کار را انجام می دهیم و این 

طرح را اجرا و عملیاتی می کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید که تا آخرین مرحله واریز 
کمک معیشتی در نوبت نخست، در کنار 18 میلیون 
خانواری که از سوی وزارت رفاه تعیین شده، چه تعداد 
خانوار با شماره گیری کد دستوری #6369* خود را 

نیازمند دریافت کمک معیشتی دولت می دانند.

پرداخت دور اول کمک معیشتی دولت 
قرار است طی ســه مرحله یارانه حمایتی 60 میلیون 
نفر و در هر مرحله 20 میلیون نفر پرداخت شــود. به 
خانوارهای یک نفــره 55 هزار تومــان، دونفره 103 
هزار تومان، سه نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 
هزار تومان و پنج نفره به باال 205 هــزار تومان یارانه 
حمایتی جبرانی افزایش قیمت بنزین تعلق می گیرد.

برآوردها نشــان می دهد بر اساس کلیات طرح کمک 
معیشتی دولت، نزدیک به 2.7 میلیون خانوار 1نفره، 
نزدیک به 3 میلیون خانوار 2نفره، 4.5 میلیون خانوار 
3نفره و 5 میلیــون خانوار 4نفره کنــار 2.6 میلیون 
خانوار 5نفــره به بــاال از مزایای این طــرح بهره مند 
خواهند شــد. همچنیــن کل درآمد ناشــی از طرح 
جدید ســهمیه بندی بنزین رقمی نزدیک به 31 هزار 
میلیارد تومــان خواهد بود.به گفتــه مقامات دولتی، 
با توجه به عدم تکمیل دوره یک مــاه فروش بنزین با 
قیمت های جدید، مبلغــی نزدیک به 2500 میلیارد 
تومان به صورت تنخواه برای پرداخت دور اول کمک 

معیشتی دولت تهیه شده است.

واریز حمایت معیشتی دولت بر مبنای آزمون 
وسع خانوار

ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن حمایت 
معیشتی با بیان اینکه حمایت نقدی 7 دهک جامعه 
رادر بر می گیرد، گفــت: مبنای شناســایی، دارایی 
درآمد و هزینه خانوار درپایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 

وزارت رفاه است.
حســین میرزایی در گفتگــو با مهر دربــاره واریزی 
مرحله اول حمایت معیشــتی خانوار اظهارداشــت: 
در این طرح 60 میلیون نفــر یعنی حدود 18 میلیون 
خانوار طی سه نوبت مشمول دریافت کمک معیشتی 

دولت به صورت نقدی می شوند.
ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن حمایت 
معیشــتی دولت با بیان اینکــه در مرحله اول، کمک 
معیشتی 20 میلیون خانوار واریز شــد، ادامه داد: در 
نوبت نخست کل گســتره جغرافیایی کشور مشمول 
دریافت این حمایت شدند و اینطور نبود که در مرحله 

اول، واریز در تعداد خاصی از استانها انجام شود. 
وی با تأکید بر اینکه هر نوبت گســتره کل کشور را فرا 
می گیرد و توزیع استانی رعایت می شود، خاطرنشان 
کرد: اینکه سهم خانوارهای یک تا پنج نفره از دریافت 
این حمایت معیشــتی چقدر اســت تا پایــان واریز 
مرحله اول این طرح یعنی تا شــنبه شــب مشخص 

خواهد شد.
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  ادامه از صفحه یک

در واقع، اگر بــه دنبال ایجاد تنــوع در صادرات 
غیرنفتی هســتیم، الزم اســت تنوع صادراتی 
را نیز بــدون تکیه بر محصوالت مشــتق از نفت 
و گاز پیگیری کنیم. در ســالهای آتی با افزایش 
ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور، قطعا شاهد 
رشــد این بخش در صادرات خواهیم بود و بعضا 
شاهد هســتیم که مس ووالن با ارائه آمارهای 
کلی از رشــد صــادرات غیرنفتی کــه عموما 
منبعث از رشد صادرات محصوالت پتروشیمی 
است، با دلخوشی ایجاد شــده از این رشد کلی 
آماری، نسبت به رشد صادرات غیرنفتی واقعی، 
حساسیت کمتری نشــان می دهند. به عبارت 
دیگر، ارائه آمارهای رشــد صــادرات غیرنفتی، 
نباید مانع از توجه به الزامــات، ضرورتها و پیش 
نیازهای توســعه صادرات غیرنفتی واقعی بدون 

اتکا به نفت و محصوالت نفتی و گازی باشد.
یکی از نکاتی که باید به طور دقیق مورد توجه قرار 
گیرد این است که در اســتراتژی توسعه صادرات 
اکثر کشورهای جهان، مهمترین هدف در بخش 
توســعه صادرات، ایجاد تنــوع صادراتی و جهت 
دادن صادرات به ســوی تولیدات با ارزش افزوده 
باالتر است. این موضوعی است که به عنوان یکی 
از ارکان سیاســتهای ابالغی اقتصــاد مقاومتی 
کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. این امر 
می تواند فایده مهمی نیز در پی داشــته باشد که 

همانا توسعه اشتغالزایی در کشور است.
بر کســی پوشیده نیســت که علیرغم تالشهای 
مداوم مســووالن بــرای کاهش نــرخ بیکاری، 
به دلیل افزایــش متقاضیان ورود بــه بازار کار، 
همچنان بــا نرخ بیــکاری دو رقمی در کشــور 
مواجه هســتیم که خــود می تواند مشــکالت 
متعدد اقتصــادی و اجتماعی را در پی داشــته 
باشــد. تالش برای تنوع بخشی در تولید و به تبع 
آن برنامه ریزی برای صــادرات، می تواند زمینه 
ساز رشــد صنعتی کشور و اشــتغال زایی باشد. 
چراکه توســعه اشــتغال بدون تنوع بخشی به 
تولید و توسعه صنایع در کشور امکانپذیر نخواهد 
بود. این مسیری اســت که کشورهای متعددی 
پیموده اند و بــه نتیجه مطلوب رســیده اند. به 
عنوان نمونه کشوری همچون ترکیه در صادرات 
شــکالت برنامه ریزی گســترده ای داشته و با 
تامین مواد اولیه موردنیــاز این صنعت همچون 
شــکر، گامهای بلندی برداشته است به طوریکه 
صادرات شــکالت، نزدیک به یک و نیم درصد از 
مجموع صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده 
و در لیست ده شرکت بزرگ تولیدکننده شکالت 
در جهان، نام یک شــرکت از ترکیه نیز به چشم 
می خورد. صنعت شــکالت ایران این قابلیت را 
دارد که به صادراتی در حد 2 میلیارد دالر در سال 
که کمی بیش از صادرات بالفعل شکالت ترکیه 
است دست یابد، مشروط بر آنکه حمایتهای الزم 
از این صنعت صورت گیرد. اما این تنها یک نمونه 
از قابلیتهــای صادراتی ایران اســت که مغفول 
واقع شــده اســت.مجموع موارد فوق نشان می 
دهد توسعه صادرات غیرنفتی، تنها یک حلقه از 
تصمیمات موثر اقتصادی در کشور است که هم 
مقدمات و پیش نیازهایــی دارد و هم پیامدهای 
مثبتی، چــه از نظر رونق اقتصــادی و چه از نظر 
اشتغال زایی خواهد داشــت. تا زمانی که اقتصاد 
را از منظری کلی و یکپارچه و همانند زنجیره ای 
به هم پیوسته مورد توجه قرار ندهیم، دستیابی 
به اهداف اقتصادی، چه رشــد صادرات غیرنفتی 
باشد و چه رشد ســرمایه گذاری یا رفع بیکاری، 
به سهولت تحقق نخواهد یافت. چراکه بخشهای 
مختلف اقتصاد را نه بــه مثابه جزیره های منفک 
از یکدیگر، بلکه باید به عنــوان پیکره ای واحدو 
یکپارچه با کارویــژه های خاص هــر بخش در 
نظر گرفت و با عنایت بــه الزامات هر بخش، 

برنامه ریزی دقیقی انجام داد.



دالر و سکه عقب رفتند؛ خودرو گیج است

وانی افزایش قیمت بنزین  تخلیه جو ر
سمیرا ربیع    از پس گذشــت نزدیک به هفت روز 
از اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
بنزین آزاد به سه هزار تومان، تخلیه جو روانی حاصل 

از این اتفاق در بازار آغاز شده است.
تصمیم دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین ، در 
بیســت و چهارمین روز از آبان ماه، با اعتراضاتی در 
برخی شهرها همراه شــد و دالالن نیز با سوار شدن 
بر موج اعتراضات و استناد به افزایش قیمت بنزین، 
تحرکاتــی را برای بهــره گیری از ایــن وضعیت در 
دســتور کار قرار دادند . بازار ارز و سکه اولین مقصد 
دالالن برای تنش آفرینی بود به طوری که درســت 
در اولین ســاعات افزایش قیمت بنزین، در حالی که 
هنوز بازار ایران در تعطیلی به ســر مــی برد، برخی 
اعدادی واهی را برای قیمت دالر و ســکه اعالم می 
کردنــد . دالر 13 هزار تومانی و ســکه چهــار و نیم 

میلیون تومانی .
 بازگشایی بازار در روز شــنبه با تصمیم مهم بازارساز 
برای بــاال بردن قیمــت دالر و یورو و ســایر ارزها در 
صرافی هــای بانکــی همراه بــود . از پــس چند ماه 
برابری نــرخ دالر در بــازار آزاد و صرافی های بانکی، 
فاصله ای قابل توجه در این بازار شــکل گرفت و دالر 
در صرافی هــای بانکی تا مرز 12 هــزار و 400 تومان 
پیشروی کرد تا برخی دالالن قیمت دالر در بازار آزاد 

را به قیمت 13 هزار تومان اعالم کنند.
از روز دوشنبه ، با رشــد روز به روز قیمت ارز، کم کم 
شــمار خریداران در بازار روندی افزایشــی را تجربه 

کرد تا ســرمایه گذاران خرد بار دیگر با این انگیزه که 
ممکن است دالر گران شوند، ســرمایه هایشان را به 

ارز تبدیل کنند.
 همتی اما هشدار داد که مردم مراقب سرمایه هایشان 
باشــند و در دام دالالن نیفتند . دالر از روز سه شنبه با 
کاهش قیمت روبرو شد و در آخرین روز هفته متوسط 
قیمت در صرافی  های بانکی به 11 هزار و 800 تومان 

رسید .
برخی صرافان می گویند قیمت ها هنوز برای کاهش 
جا دارند و جو روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در 

حال تخلیه در بازار ارز است .

 سکه عقب  رفت  
 قیمت ســکه تمام بهــار آزادی نیز در بــازار روندی 
کاهشی را از روز سه شــنبه طی کرده است . سکه که 
مدتها در کانال سه میلیون تومان قرار داشت ، با رشد 
قیمت ارز بــار دیگر روندی ازفایشــی را طی کرد و تا 
4 میلیون و 300 هزار تومان نیز پیشــروی کرد اما با 
معکوس شــدن روند در بازار ارز ، وضعیت بازار سکه 
نیز تغییر کرد تــا قیمت ها در این بــازار نیز با کاهش 
روبرو شود. ســکه در آخرین روز هفته با کاهش قابل 
توجه قیمت روبرو شد و کف کانال 4 میلیون تومان به 

استقبال تعطیالت رفت.

 این بازار هنوز عطش دارد
 در حالی که بازار ارز و ســکه در حال عقب نشــینی 

هســتند، بازار خودرو تحت تاثیر رشد قیمت بنزین 
همچنان وضعیتی نامتعارف را داراســت. فعاالن بازار 
می گویند قیمت ها در این بازار هر چند افزایش یافته 

است اما با این حال مشتری چندانی در بازار نیست.
 بازاری هــا از اصطالح گیجــی بازار بــرای توصیف 
وضعیت بهره می برند. پرایــد از محدوده 50 کیلیون 
تومان حاال به 54 میلیون تومان پا گذاشــته اســت و 
وانت نیز رشــد قیمت قابل توجهی را در بازار شــاهد 
است. ســایر خودروها نیز به فراخور با رشد دو تا سه 
یکلیونــی قیمــت روبرو شــده اند . فعاالن بــازار اما 
می گویند هنوز معلوم نیست تعدیل قیمت ها در بازار 
چه زمانی آغاز شود اما آنچه مســلم است اینکه رشد 

قیمت ها بازار را بیش از پیش در رکود فروبرده است .

 مسکن در چه حالی است؟
 درست در روزهایی که قیمت طال و سکه و ارز روندی 
افزایشــی را تجربه می کرد برخی از باال رفتن قیمت 
مســکن نیز ســخن می گفتند، باال رفتن قیمت در 
بازاری که مدتهای طوالنی است با رکود مواجه است ، 

خرق عادت تلقی می شود.
 بازار مسکن در ســال 1397 با  رشــد شدید قیمت 
مواجه شد و همین امر بازار مســکن را با رکود مواجه 
کــرد و در نتیجه قیمت ها از اوایل ســال جاری عقب 
نشــینی در بازار را آغاز کرد. به ایــن ترتیب بازارها از 
پس افزایــش قیمت بنزیــن در حــال بازیابی خود 

هستند.

شعبه

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی 
بانک مرکــزی، بالغ بــر 1500 پایانه 
فعال در دیگر کشــورها توسط شرکت 
هــای ارائه دهنــده خدمات مســدود 
شد.مطابق با گزارش های رسمی بانک 
مرکزی، شــبکه پرداخت الکترونیکی 
کشور اعم از شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت و شــاپرک، تراکنش 
هــای انجــام شــده در این شــبکه را 
دائمــا زیر نظــر دارند و بــا روش های 
مختلــف و متنوعی به دنبــال کاهش 
فعالیت هایــی مانند ارائــه خدمات به 
کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اســاس این گزارش، این 
نظــارت از جملــه الزامات 
شبکه  شــرکت  همیشگی 
الکترونیکی پرداخت کارت 
)شــاپرک( برای شــرکت 
های ارائه دهنــده خدمات 
پرداخــت الکترونیکی بوده 

و در صورتی که کوتاهــی در اعمال آن 
توســط شــرکت هــای PSP صورت 
گیرد، جریمــه های بازدارنــده ای در 
مورد آنها اعمال خواهد شــد. آن گونه 
که شــاپرک اعالم کرده در نتیجه این 
رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار 

پذیرندگان از ابتدای اعالم 
و ابالغ ممنوعیــت فعالیت 
کارتخــوان های خــارج از 
کشور، بالغ بر 1500 پایانه 
فعــال در دیگر کشــورها 
توســط شــرکت های ارائه 
پرداخت  دهنده خدمــات 

شناسایی و مسدود شده اند.
بر این اساس، شــاپرک نیز پیش از این 
با استفاده از روش های حضوری بیش 
از 200 پایانه فعال خارج از کشــور را 
شناسایی و مســدود کرده بود و اکنون 
موفق شــده طی یک ماه اخیــر با به 

کارگیری روش های ساده محور برای 
رصد رفتــار پذیرنــدگان، بیش از 50 

پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.
موضوع قابل تأمل آنکــه کاهش بیش 
از پیش فعالیت کارتخــوان های خارج 
از کشــور نیازمند برخــی هماهنگی 
های فنی میان بانــک مرکزی و وزارت 
ارتباطات است که خوشــبختانه طی 
ماه های اخیر از ســرعت چشمگیری 
برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به 
نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد 
کارتخوان ها و تراکنشــهای این قبیل 

پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

باجه

ج تازه ترین آمار انسداد کارتخوان های خار
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بانکی محدود شد
 بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی بیمــه 
سپرده گذاری شــرکت های بیمه در نظام بانکی 
محدود شــده اســت و بعد از این بیمه ها اجازه 
ندارند تمام ســپرده های خــود را فقط در یک 

بانک بگذارند.
رحیــم مصدق در ششــمین همایــش بورس، 
بانک، بیمه در جمع خبرنــگاران از محدودیت 
ســپرده گذاری شــرکت های بیمــه در نظام 
بانکی خبر داد و گفت: یک شــرکت بیمه دیگر 
نمی توانــد تمام ســپرده های خــود را در یک 
بانک ســپرده گذاری کنــد چرا که بر اســاس 
مصوبه شــورای عالی بیمه حداکثر یک ســوم 
ســپرده شــرکت های بیمه بایــد در یک بانک 

سپرده گذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه سپرده گذاری شرکت های 
بیمه در بین بانک ها باید توزیع شود گفت: هدف 
از ابالغ این بخشــنامه تنوع بخشــی و کاهش 

ریسک سرمایه گذاری شرکت های بیمه است.
مصدق در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه 
محدودیت سپرده گذاری در بانک ها آیا مشمول 
ســقف ســپرده گذاری نیز می شــود تصریح 
کرد: بر اساس مصوبه شــورای عالی بیمه برای 
ســپرده گذاری شــرکت های بیمه در بانک ها 
محدودیت سقف نیز در نظر گرفته شده است و 
شرکت های بیمه اجازه ندارند بیش از یک سوم 
منابع خود را در یک بانک ســپرده گذاری کنند؛ 
در مجموع شــرکت های بیمه باید سپرده های 

خود را در 3 بانک سپرده گذاری بکنند.
عضو هیئت عامل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه 
یکــی از ویژگی های بیمه ســهم باال در رشــد 
و توســعه اقتصادی اســت افزود: شرکت های 
بیمه می تواننــد بعد از دریافــت حق بیمه های 
اقتصــادی بــا ســرمایه گذاری در بخش های 

مختلف اقتصاد به رشد اقتصادی کمک کنند.
معاون طرح و توســعه بیمه مرکزی بابیان اینکه 
سهم بیمه های زندگی باید به بیش از 20 درصد 
پورتوی صنعت بیمه برسد گفت: سرمایه گذاری 
ذخایر ریاضی در شــرکت های بیمه باید از سایر 
منابع ســرمایه گذاری جدا شــود که البته این 
تکلیفی است که به تازگی شورای عالی بیمه به 

شرکت های بیمه ابالغ کرده است.
مصدق ضمن اشــاره به اینکه ســرمایه گذاری 
بلندمدت بازدهــی را افزایــش می دهد تاکید 
کرد: ذخایــر ریاضی عبــارت اســت از حقوق 
صاحبان سهام و پول هایی که شرکت های بیمه 
از مردم دریافــت می کند و بایــد تفکیکی بین 

سرمایه گذاری ذخایر ریاضی انجام شود.
وی همچنیــن بــه بازنگری و اصــالح مقررات 
مربــوط به جــذب نماینده های بیمــه زندگی 
که به تازگی انجام شــده اســت اشــاره کرد و 
افزود: در مصوبه اخیر شــورای عالــی بیمه این 
مقررات بازنگری شــده اســت؛ بر همین اساس 
نماینده هــای بیمــه زندگی فقــط می توانند 
بازاریابی این بیمه ها را انجام دهند و صدور بیمه 
نامه بایــد تحت نظر یــک نمایندگی تخصصی 

بیمه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه سهم ضریب نفوذ بیمه های 
زندگی در صنعت بیمه 2.4 درصد اســت گفت: 
باید برای فــروش بیمه به خصــوص بیمه های 
زندگی تســهیالت خاصی در نظر گرفت چرا که 
صنعت بیمه باید اقدامات الزم برای فروش بیمه 

را انجام دهد.
وی در همین ارتباط به نقش اســتارت آپ های 
بیمه ای در فروش بیمه نامه اشــاره کرد و گفت: 
طبق تصمیم شــورای عالی بیمه برای استارت 
آپ ها باید مجوز کارگزاری برخط صادر شــود. 
بیمه مرکزی به متقاضیان اســتارت آپی مجوز 
صدور کارگــزاری برخط می دهد؛ ایــن اقدام 
می تواند به افزایش ضریــب نفوذ بیمه ای کمک 

کند.



   بنزین 3هزار تومانی چه منفعتی برای اقتصاد دارد

موافقان افزایش قیمت بنزین چه می گویند؟
مازیار شــریف کیان  موافقــان افزایش قیمت 
بنزین و ســهمیه بندی ســوخت معتقدنــد افزایش 
قیمــت بنزین تماما خیــر مطلق اســت؛ چراکه این 
صرفه جویی به کشور این امکان را می دهد که روزانه 
5 تا 8 میلیون لیتر به صادرات ســوختش اضافه کند؛ 
ضمن این که صادرات سوخت در شــرایط تحریمی 

بسیار ساده تر از صادرات نفت است.

اثرات بلند مدت افزایش قیمت بنزین چیست؟
علی ســرزعیم، معاون ســابق وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و از موافقان افزایش قیمــت بنزین معتقد 
اســت: افزایش قیمت بنزین سیاســتی اســت که 
سختی های در کوتاه مدت برای 5 دهک باالی جامعه 
دارد و منافعــی نیز بــرای 5 دهک پاییــن جامعه در 
پی دارد.به گفته او، 5 دهک بــاالی جامعه که عموما 
خودرو دارند، یعنــی نیمی از جامعه ایــران خودرو 
دارد، نمی خواهند تغییری در وضع موجود رخ دارند. 
گروهی هم که ضعیف تر و در اســتان های دورافتاده 
هســتند، نمی توانند منافع خود را بیشتر نشان دهند 
و پیگیری کنند. بنابراین الزم اســت که ما از سیاست 
افزایش قیمت بنزین دفاع کنیم، چون در کوتاه مدت 
به فقرزدایی کمک می کند؛ گرچه رفــاه نیمه باالی 
جامعه را تا حدی پایین می آورد. اما اگر این سیاســت 
را اجرا نکنیــم، فقر نیمــه پایین جامعه با ســرعت 

بیشتری صورت می گیرد.

با تدبیر اشکاالت سهمیه بندی بنزین رفع شود
احمد توکلی، نماینده ســابق مجلس نیــز در دفاع از 
ســهمیه بندی بنزین تاکیــد دارد: تصمیم دولت در 
سهمیه بندی بنزین قابل دفاع است، اما به شکل بد و 
نامناسب آن را به اجرا درآورد و جزییات و مکمل های 
الزم را ندید، بنابراین عده ای اگــر بخواهند از این آب 
گل آلود ماهی بگیرند، مطمئن باشــند این ماهی بر 
آنها حرام خواهد شــد، چون آنهــا در این وضعیت نه 
تنها مرهمــی بر زخم مردم نمی گذارند، بلکه ســعی 
می کنند نمک به زخم مردم بپاشــند. اگر کســی با 
نیت سوءاســتفاده انتخاباتی اظهارنظر یا کاری کند، 
نباید او را تحویل گرفت.به اعتقــاد وی، باید با تدبیر 

اشکاالت سهمیه بندی بنزین را رفع کرد.

دو قوه دیگر کنار دولت باشند
در همین حال، عباس ســلیمی نمین، فعال سیاسی 
اصولگرا درباره تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا در افزایش قیمت بنزین عنوان 

می کند: در عرصــه مدیریت اتخــاذ تصمیمات مهم 
و اســتراتژیک منوط به یک ســری شــرایطی است 
به عبارتی برای رفع یکســری مشــکالت جدی باید 
الزاماتی مــورد توجه قرار گیرد که بحــث بنزین هم 
از جمله این موارد بــود.وی، تصمیم دولت در اجرای 
طرح افزایش قیمت بنزین را ارزنده توصیف می کند و 
می گوید: اگرچه به لحاظ مدیریتی باید اقدام دولت را 
تحسین و مورد تشویق قرار داد، اما این تایید به معنای 
آن نیست که دولت در اجرای چنین طرح های مهمی 
با ریسک باال خود را بی نیاز از بررسی های کارشناسی 
قوی بداند. بــه عبارتی نفس اینکــه دولت قصد دارد 
تصمیمی مهم اتخاذ کند، نباید به این معنا باشــد که 
بی نیاز از نظرات کارشناســی و انجام رفتارها اقناعی 

جدی در جامعه است.

راهی جز افزایش قیمت بنزین وجود نداشت؟
نرســی قربان، کارشــناس اقتصاد انرژی نیز معتقد 
اســت: با هیچ منطقی نمی شــد بنزین را به نرخ هزار 
تومان فروخت؛ چراکه این قیمــت حتی هزینه های 

تولید بنزین در داخل کشور را نیز پوشش نمی داد.
این کارشــناس ارشــد اقتصــادی تاکیــد می کند: 
متاســفانه برخورد با افزایش قیمت برخی اقالم چون 
بنزین، برخوردی غیراقتصادی است و شاید بهتر بود 
در چهار ســال گذشــته تعدیل قیمت گام به گام در 
دستور کار قرار می گرفت.وی با اشاره به افزایش نرخ 
تورم در فاصله سال های گذشــته، می گوید: بنزین از 
ســال 1394 تا کنون به قیمت هزار تومان در کشور 
عرضه می شود اما شما دست روی هر کاالیی بگذارید، 
می بینید که چندین برابر گران شــده است، طبیعی 
اســت این فاصله عجیب و غریب قیمتی برخی را به 

سوء استفاده از وضعیت تشویق می کند.

تصمیم دولت شجاعانه بود
محمــد رویانیــان، رییس ســتاد ســوخت دولت 
احمدی نژاد نیز می گوید: این تصمیم مسئولین برای 
سهمیه بندی بنزین شجاعانه بوده است.او اعتقاد دارد 
تورم ناشی از این تصمیم دربرابر جلوگیری از آلودگی 
هوا، برابر قاچــاق بنزین و برابر خســارت های بزرگ 
واردات بنزین تقریبا هیچ است، اما دولت باید مردم را 

قبل این تصمیم تاریخی توجیه می کرد.

 قیمت بنزین، بهانه تسویه حساب سیاسی
 با دولت نشود

در این میان، یک فعال سیاسی اصولگرا و عضو هیات 

رییســه مجلس نهم با تاکید براینکــه مجلس اجازه 
افزایش قیمت بنزین را به دولت داده است، می گوید: 
همه شخصیت ها و جناح های کشور وظیفه دارند در 
اجرای هرچه بهتر این طرح همدل و همراه باشــند و 

تخریب دولت در این راستا پسندیده نیست.
حجت االســالم حسین ســبحانی نیا تاکید می کند: 
واقعیت غیرقابل انکار این اســت که قیمت بنزین در 
کشــور ما پایین بوده و ضرورت تغییر و افزایش آن از 
مدت ها قبل مطرح بوده است. در واقع همیشه تاکید 
شده که باید یک تجدیدنظری در قیمت بنزین و دیگر 
حامل های انرژی صورت بگیرد.او با بیان این که حتی 
مجلس به دولت اجــازه داده بود که بتواند هرســال 
افزایش قیمت داشته باشد،  می گوید: در حال حاضر 
اگر انتقادی مطرح اســت، به زمان اجــرای این طرح 
است که می توانست حساب شــده تر باشد و درعین 

حال با شیب مالیم تری انجام بگیرد.

افزایش قیمت بنزین تماما خیر مطلق است
ســعید لیالز، کارشــناس اقتصادی و عضو شــورای 
مرکــزی حــزب کارگزاران نیــز می گویــد: اصالح 
قیمت بنزین فی نفســه یک گام بلند به سمت عدالت 
اجتماعی اســت. این طرح ناقص اســت و ما باید در 
رابطه با ســایر حامل های انرژی ماننــد گاز هم این 
طرح را اجرا کنیم. البته در موضــوع گاز کار راحت تر 
است و به سختی بنزین نیست، چراکه می توان قیمت 
گاز را دهک بنــدی کرد، ولی همین ســهیمه بندی و 
افزایش قیمت بنزین نه تنها یک گام بلند به ســمت 
عدالت اجتماعی اســت، بلکه یک ضــرورت تعویق و 
تعویق ناپذیر اســت.او تصریح می کند: واقعیت قضیه 
این اســت که افزایش قیمت بنزین تماما خیر مطلق 
اســت؛ چراکه این صرفه جویی به کشــور این امکان 
را می دهد که روزانه 5 تا 8 میلیــون لیتر به صادرات 
ســوختش اضافه کند. ضمن این که صادرات سوخت 
در شــرایط تحریمی بسیار ســاده تر از صادرات نفت 
است. نکته دوم که بســیار اهمیت دارد این است که 
این اصــالح قیمت ها یک گام بلند به ســمت عدالت 
اجتماعی اســت که ضریب جینی را به سرعت اصالح 
می کند. از ســوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که 
هم اکنون ســطح عمومی قیمت ها نسبت به 20 ماه 
قبل 100 درصد افزایش پیدا کرده و چون سهم اصلی  
این افزایش قیمت روی مواد غذایــی بوده توده های 
مردم بیشترین فشــار را  تحمل کرده اند و این مساله 
نشان می دهد که تصمیم اخیر  تصمیم بسیار درستی 

در راستای تحقق عدالت اجتماعی بوده است.

نفت
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 مصرف بنزین بعد از گرانی 

چقدر کم شد؟
 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران گفت: اصالح قیمــت بنزین تصمیم یک 
شبه نبود، بلکه براساس نقشــه راه اقتصادی در 
آذرماه 94 کــه در آن اصالح ســاختار بودجه و 
ســاختار اقتصادی در اولویت قرار گرفته ایجاد 

شد.
نعمت اهلل ترکی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه چرا موضوع اصالح قیمت بنزین شــوک 
آور بود و ناراحتی هــای روانی ایجاد کرد؟ گفت: 
سیاست کاهش فقر مطلق و حمایت از اقشار کم 
درآمد یکی از برنامه هــای اولویت دار دولت بود 

که از سال 93 آغاز شد.
وی اظهار کرد: تا ســال 96 میزان دریافتی یک 
خانوار تحت حمایت در نهــاد حمایتی 50 هزار 
تومان بود و اکنون به 500 تــا 600هزار تومان 

برای یک خانواده 5 نفره رسیده است.
ترکی افزود: اصالح قیمــت بنزین تصمیم یک 
شبه نبود، بلکه براساس نقشــه راه اقتصادی در 
آذرماه 94 کــه در آن اصالح ســاختار بودجه و 
ســاختار اقتصادی در اولویت قرار گرفته ایجاد 
شد. باید گفت که هرهفته در جلسات متعددی 
محورهای مهم هر برنامــه از جمله تامین منابع 
مالی مطمئن برای کشــور، حمایــت از تولید 
و اشــتغال، ایجاد ثبات اقتصادی، ارتقا و بهبود 
معیشــت عمومی مورد بحث و بررسی قرار می 
گرفت و در صورت تطبیق با اســناد باالدستی به 

تصویب می رسید.
وی در پاســخ به پرسشــی دیگر در مورد اینکه 
چرا اصالح قیمت بنزین از همــان ابتدا اجرایی 
نشد؟ گفت: چون زمان و شرایط اجازه اجرائیات 
را نمــی داد و افزایش نــرخ بنزین بســتگی به 
بدهی های بانکی دولت و شــرایط مناســب ارز 
داشــت. هر چند تاکنون 15 بــار قیمت بنزین 
افزایش پیدا کرده و این افزایش بدون مطالعات 
اجتماعی و چالش های پــس از آن غیر ممکن 
اســت با این حال نکتــه مهم آن اســت که این 
اغتشاشــات اخیر را نبایــد به حســاب مردم 

گذاشت.
ترکی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین براساس 
مطالعات برنامه ای در شورای اقتصاد کشور طی 
دو سال گذشته اســت، گفت: براساس نقشه راه 
اقتصادی کشــور و اصالح نظــام هدفمندی 
یارانه ها، قیمت 14 قلم کاال باید تغییر می کرد که 
بنزین تنها یکی از آن ها است. دولت اگر برنامه ای 
اجرا نکند بازخواست می شــود اجرا هم کند باز 

هم بازخواست می شود.
وی افــزود: براســاس آخرین آمــار، میانگین 
مصرف بزنین در کشــور که حدود 90 میلیون 
لیتر در روز است که نزدیک به 30 درصد کاهش 

یافته است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران 
اضافه کرد: شــرایط کشــور و وجود فشارهای 
اقتصادی و تحریم ها باعث شــد تا قیمت بنزین 
را اصالح کنیم ، شاید اگر تحریم ها نبود، بنزین 
گران نمی شــد و از جای دیگر منابع تامین 

می کردیم. 
ترکی افزود: چرا نیمه پر لیوان و اقدامات مثبت 
دولت در تغییر ســاختار اقتصادی کشــور را 
نمی بینید؟ و همواره بر نیمه خالی لیوان تاکید 

دارید؟ 
 وی با مورد توجه قراردادن سیاســت بدون نفت 
دولت بویــژه در بودجه ســال 98 و 99، اظهار 
کرد: دولت از نفــت خداحافطی کرده و به دنبال 
درآمدزایی پایدار از طریق اصالح نظام مالیاتی، 
اصالح نظام بانکی است. دولت درآمدهای پایدار 
خود را در عمران و آبادانــی هزینه می کند نه در 
بودجه جاری خود یعنی اگر حتی بخشی از این 
سیاست تا ســال 1400 هم عملیاتی شود برای 
ما راضی کننده اســت چرا که اعتقاد داریم راه و 

مسیر درست است.



 حضور گشت های بازرسی در شهر

رصد قیمت ها توسط اتاق اصناف البرز
خریدار    رئیس اتــاق اصناف مرکز اســتان البرز 
گفــت: از اتحادیه ها خواســته ایم نظارت بــر بازار را 
تشدید کنند، گشت های بازرســی نیز در سطح شهر 
کرج حضوری فعال دارند.بهروز حصاری  با بیان اینکه 
به  دنبال اعالم نرخ جدید بنزین بــرای جلوگیری از 
افزایش قیمت دیگر اقالم و کاالها، جلسه فوق العاده 
ستاد تنظیم بازار در اســتان البرز تشکیل شد، اظهار 
کرد: در محل اتاق اصنــاف نیز با حضور اتحادیه هایی 
که به طور مســتقیم با اقالم و ارائــه خدمات به مردم 
ارتباط دارند، جلســاتی برگزار کردیم.وی در ادامه با 
بیان اینکه از اتحادیه ها خواسته ایم که بازرسی های 
خود بر بازار را تشــدید کنند؛ افــزود: از طرفی اتاق 
اصناف مرکز اســتان البرز نیز با امکاناتی که دارد تیم 
های بازرســی خود در ســطح کرج را تقویت کرده و 

گشت های سه نفره ویژه در شهر انجام می شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان البرز افزود: گشــت 
های ویژه ای که داریم نه تنها در ســاعات اداری بلکه 
تا پایان ساعت کار واحدهای صنفی که برای برخی تا 

ساعت 24 شب است، در سطح شــهر حضور دارند و 
رصد بازار صورت می گیرد.

وی با تاکید بــر اینکــه در کنار رصد بــازار آموزش 
های الزم به دارنــدگان واحدهای صنفــی ارائه می 
شــود تا کنترل قیمت ها به درســتی انجام شــود، 
گفت: منکر این نیســتیم که ممکن است در برخی از 
کاالها و خدمات، افزایش قیمت تاثیرگذار باشــد اما 
تاثیر آنچنان نیســت که دارندگان واحدهای صنفی 
خودســرانه افزایش قیمت کاال و یا اقالمی داشــته 
باشــند.حصاری تاکید کرد: اگر در موردی خاص به 
این نتیجه برســیم که نیاز بــه تجدیدنظر یا تغییری 
در قیمتی باشــد از تغییر مراجــع مربوطه موضوع را 
پیگیری کرده و ســپس اعالم می کنیم و تا آن زمان 
هیچ واحد صنفی حق افزایش خوســرانه قیمت هیچ 

کاال و خدماتی را ندارد.
وی در بخش دیگری در خصوص اینکه آیا در چند روز 
اخیر در سطح بازار شهر کرج افزایش قیمت در صنف 
خاصی گزارش شده اســت یا خیر؟ بیان کرد: با توجه 

به اینکه بیش از 70  تا 80 هــزار واحد صنفی در کرج 
وجود دارد به هر حال ممکن است تعداد کم و انگشت 
شمار از آن واحدها تخلف داشته باشند که این موارد 
توسط تیم های بازرسی اصناف، سازمان صمت و اداره 
کل تعزیرات حکومتی به طور مرتب رصد می شــود.

رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان البرز تاکید کرد: در 
چند روز اخیر موارد اندکی تخلف در سطح واحدهای 
صنفــی در خصــوص افزایش خودســرانه قیمت ها 

داشته ایم که با آنها برخورد شده است.
وی در بخش دیگری در مورد قیمت نان پس از اعالم 
نرخ جدید بنزین، گفت: بحــث افزایش قیمت بنزین 
در نان هیچ تاثیری ندارد؛ چون قراردادها با شــرکت 
های توزیع آرد همانند ســابق در حال انجام اســت و 
بسته های آرد همچون گذشته در واحدهای نانوایی 
توزیع می شــود.وی همچنین از مردم درخواســت 
کرد که تخلفات واحدهای صنفی را از طریق ســامانه 
124، سامانه 135 و یا شــماره های 32218154 و 

32218155 اعالم کنند.

البرز

شــهردار چهارباغ گفت: بهســازی و 
جدول گذاری معابر به ویژه کوچه های 
خاکی در سطح شهر چهارباغ و نواحی 
ملک آباد و مهــدی آباد برای مجموعه 

مدیریت شهری مهم و با اهمیت است.
دکتر عطایی افزود: زیرسازی و جدول 
گذاری کوچه هــای خاکــی، بهبود 
ســیمای شــهری را به دنبــال دارد و 

موجب ایمن سازی معابر و 
سهولت در تردد شهروندان 
خواهــد شــد.وی اجرای 
طرح های زیرســاختی را 
مهم ارزیابی کــرد و گفت: 
رســیدگی و رفع مشکالت 
شــهروندان از مهمتریــن 

اصول خدمت رسانی اســت و با توجه 

به این مهم، رســیدگی به 
بحث آســفالت و همچنین 
بهسازی کوچه ها و معابر به 
عنوان یکی از اساسی ترین 
مشــکالت شــهروندان به 
طور ویژه از سوی شهرداری 
چهارباغ پیگیری و اجرایی 
می شود.شهردار چهارباغ تصریح کرد: 

در حال حاضر این طــرح در کوچه ها 
و فرعی هــای چهارباغ، ملــک آباد و 

مهدی آباددر حال اجراست.
به گفته شــهردار چهارباغ طرح های 
بهبود معابر شهری پس از نیاز سنجی 
و بررسی کارشناسی، با لحاظ بودجه و 
اعتبار و منابع اولویت بندی شــده و در 

اسرع وقت اجرایی می شود.

رئیس اتــاق بازرگانی اســتان البرز از 
خسارت 20 میلیارد تومانی آشوبگران 
به ساختمان و اموال این تشکل صنفی 

در مهرشهر کرج خبر داد.
رحیم بناموالیــی با اظهار تاســف از 
آشوب های ایجاد شده و تخریب اموال 
عمومی توسط عده ای مخل امنیت در 
استان البرز  اظهار داشت: متاسفانه بر 

اثر حمله عناصر آشــوبگر و اغتشاشگر 
خســارات زیادی بــه اتــاق بازرگانی 

استان البرز وارد شد.
وی افــزود: این افــراد تنها بــه دنبال 
آســیب رســاندن به اموال عمومی و 
غارتگری بودند و به هیــچ وجه دنبال 
رســاندن مطالبــه مردم بــه گوش 

مسئوالن نبودند.

رئیس اتــاق بازرگانی اســتان البرز با 
بیان اینکه در اتــاق بازرگانی البرز روز 
اول آشوبگران اقدام به آتش زدن اموال 
کرده و در روز دوم اموال و دارایی اتاق 
را غارت کردند، بیان کرد: نمایشــگاه 
کاالهای اتاق بازرگانــی که مال مردم 
و متعلق بــه  تولید کننــدگان بخش 
خصوصی بود توسط آشوبگران به آتش 

کشیده و غارت شده است.
بناموالیی تصریح کــرد: اتاق بازرگانی 
نقش مشــورتی برای ســه قوه دارد و 
می توانست در مورد آثار و تبعات ناشی 
از افزایش قیمت بنزین نظر مشــورتی 
و نظر کارشناســی به دولــت بدهد و 
مطالبه گری کند اما متاســفانه مورد 

هجوم عده ای آشوبگر قرار گرفت.

چهارباغ

اتاق

شهردار چهارباغ: بهسازی معابر چهارباغ و نواحی در اولویت است

خسارت ۲۰ میلیارد تومانی آشوبگران به اتاق بازرگانی استان البرز
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قیمت ها شوند
 نماینده ولی فقیه در استان البرز در پی اتفاقات 
اخیر با صدور بیانیه ای از مسئوالن خواست مانع 

افزایش خودسرانه قیمت ها شوند.
آیت اهلل ســید محمدمهدی حســینی همدانی 
نماینده مقام معظــم رهبری در اســتان البرز 
و امام جمعــه کــرج در واکنش به حــوادث و 
رخدادهای پس از اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت، طی بیانیه ای با قدردانی از مردم شریف، 
بصیر و والیت مدار اســتان که صفوف خود را از 
اشــرار جدا کرده و اجازه سوءاستفاده به خناثان 
ندادند، به مسئولین اجرایی استان تحت اشراف 

و نظارت استاندار البرز مواردی را متذکر شد.
در این بیانیه آمده اســت؛در پــی اعالم افزایش 
قیمت بنزین، نگرانی هایی در میان مردم ایجاد 
شــد. نگرانی هایی که با اعتراضاتی همراه بود و 
آشــوبگران با موج ســواری بر آن، سعی کردند، 
امنیت را از اســتان ســلب کنند و از این طریق، 

مطالبات مشروع مردم را به انحراف بکشانند.
بر کسی پوشــیده نیســت که نه تنها اعتراض حق 
مدنی مردم اســت، بلکه تمامی مقامــات نظام و در 
رأس همــه رهبر معظم انقــالب )مدظله العالی( بر 
این حق و نیز بر لزوم توجه و رسیدگی مسئولین به 
این اعتراضات تأکید داشــته و دارند، اما فصل تمایز 
اعتراض با آشوب، همین رفتارهای غیرمدنی است 
که عده ای از اشرار با تبعیت از تصمیمات اتاق فرمان 
فتنه در ســازمان های مخوف اطالعاتی نظام سلطه 
و گوش به فرمان رسانه های وابســته ی غول پیکر، 
به جان و مال مردم رحم نکــرده و باهدف قرار دادن 
امنیت جامعه، پیگیر پایان دادن به اقتدار همه جانبه  

داخلی و منطقه ای نظام و فروپاشی حاکمیت اند.
نکته تأســف برانگیز این فتنه، هدف قرار دادن 
هم زمان اموال عمومی و نیــز دارایی های مردم 
بوده که با توجه به خشونت ذاتی اشرار نقاب دار 
حرفه ای، چیزی جز تداعی بــروز تفکر و منش 

داعش های جدید در اذهان متبادر نمی شود.
اما جدای از آنچــه که بر ما گذشــت که به مدد 
الهی و نفس قدســی نایب االمام عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف خنثی شد و دشــمن نتوانست 
طراحی فتنه  جدیــدش را به نتیجه برســاند، 
الزم می دانم ضمن تشکر از مردم شریف و بصیر 
و والیت مدار اســتان که صفوف خود را از اشرار 
جدا کرده و اجازه سوءاستفاده به خناثان ندادند 
و سپاســگزاری از تمامی نیروهــای اطالعاتی، 
انتظامی، سپاه و بســیجیان عزیز استان که در 
کنترل و خاموش کردن فتنــه مجاهدانه تالش 
کردند، به مسئولین اجرایی استان تحت اشراف 
و نظارت استاندار محترم مواردی را متذکر شوم.

در اسرع وقت به داد کســانی که قربانی این فتنه 
شــده و مال و جان آن ها مورد تعرض قرارگرفته 
و دچار خسارت شده اند رسیدگی نموده و مسیر 
درمان مجروحان و جبران خسارات دیدگان را به 
مدد نهادها و دستگاه های ذی ربط و نیز مشارکت 
مردمی و میدان داری خیرین همــوار نمایید.با 
تشکیل یک قرارگاه عملیاتی متشکل از مدیران 
ارشــد و کارشناســان زبده به طورجــدی مانع 
سوءاستفاده فرصت طلبان در افزایش خودسرانه 
قیمت ها شــده و با متخلفان به شــکل جدی و 
عبرت آموز برخورد نمایید.با توجه به آشوب ها و 
آسیب های فتنه و تعطیلی برخی مراکز خدماتی 
در برخی شــهرها اعم از سوخت رسانی، درمانی، 
بهداشــتی، اقتصادی، رفاهی و غیره، ستادی را 
مأمور شناسایی و کمک به راه اندازی مجدد آن ها 
در اســرع وقت با حمایت فوری بانک ها نمایید تا 
زندگی عادی مردم مجــدداً به چرخه ی معمول 
بازگردد.اســتاندار محترم با درایــت اجرایی و 
مدیریتی خویش، شخصاً مقدماتی را فراهم آورد 
تا اوالً مانع از احتکار و اختفای کاالها در انبارها و 
ایجاد بازار ســیاه و گرانی های مصنوعی شده و 
ثانیاً عالوه بر بازگرداندن امنیت کامل اجتماعی، 

امینت روانی جامعه نیز تقویت نمایید.



باالنس قیمت بین اجاره و فروش مسکن

فصل سرد مستاجران از راه رسید
 مجید انتظاری   گزارش های میدانی حاکی از آن 
است که قیمت ها در بازار اجاره نسبت به شهریورماه 
تا 20درصد کاهش یافته اما نســبت به زمان مشــابه 
ســال قبل تــا 50درصــد افزایش نشــان می دهد؛ 
مســتاجران نیز به دلیل نگرانی از تحمیل هزینه های 

بیشتر اقدام به تمدید قرارداد می کنند.
بازار »خرید و فروش« و »اجاره« مســکن در پایتخت 
روند معکوســی را طی می کنند. با وجود این که رشد 
قیمت در بخش فروش متوقف شــده، جهت شــیب 
اجاره بها به سمت باال اســت. تحقیقات میدانی نشان 
می دهد ســیکل باالنس قیمت بین اجــاره و فروش 
از نیمه دوم سال گذشته آغاز شــده و این روند ادامه 
دارد. رکود معامالت مسکن، کاهش نرخ سود بانکی و 
تورم عمومی تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده 
و موجران در محاســبات خود این موضوعات را لحاظ 

می کنند.
اگرچه با توجه به  رکــود در بخش خریــد و فروش،  
آپارتمان های فــروش نرفته وارد بازار اجاره شــده، 
منحنی قیمت در این بخش کماکان صعودی اســت. 
البته از ابتــدای مهرماه بــا اتمام فصــل جابه جایی 
نرخ های پیشــنهادی   اجاره بها نسبت به شهریورماه 
حدود 20 درصــد کاهش یافته  اما عمــده مالکان در 
زمان انعقاد قــرارداد و با توجه به تمایل مســتاجران 
برای تمدید، نرخ اجاره را حدود 50 درصد نســبت به 

سال قبل افزایش داده اند.
مهرماه  امســال 12 هزار و 913 اجاره نامه در تهران 
به امضا رســید که نسبت به شــهریورماه 2.9 درصد 
افزایش نشــان می دهد. بــه تعویــق انداختن زمان 
جابه جایی با هدف رســیدن قیمت ها به کف می تواند 
مهم ترین دلیــل باال رفتن تعــداد قراردادهای اجاره 
در مهرماه باشد؛ اتفاقی که ســال گذشته نیز رخ داد 
و برخالف ســال های  قبل که قراردادهــای اجاره در 
مهرماه 20 تا 50 درصد نســبت به شــهریور کاهش 
می یافت، اجاره نامه ها در مهرمــاه 1397 بالغ بر 11 
درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت. 
با این که قیمت اجاره تا حدودی نســبت به تابستان 
پایین آمده اما هیچ تناســبی بین توان مستاجران با 
نرخ ها دیده نمی شود؛ بخصوص این که ارقام نجومی 

در سایت های عرضه ملک به چشم می خورد.

افزایش 58 درصدی نرخ اجاره طی دو سال
گزارش بانــک مرکزی نشــان می دهد کــه مهرماه  
امســال نرخ اجاره بها در تهران نســبت بــه مهرماه 
پارسال 35 درصد افزایش داشته  است. سال گذشته 

این رقم 15 درصد و ســال 1396 نیز میزان افزایش 
سالیانه اجاره بها در پایتخت 8.4 درصد گزارش شد. 
به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو ســال گذشته 58 
درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن 
از مهرمــاه 1396 تا کنون عدد 165 درصد را نشــان 

می دهد.
با توجه بــه پیروی قیمــت اجاره از قیمت مســکن 
پیش بینی می شود بازار اجاره در بازه زمانی یک تا دو 
سال آینده فاصله ایجاد شــده با نرخ خرید و فروش را 
پر کند. هرچند عواملی همچون توان متقاضیان و نرخ 
تورم نیز در قیمت اجاره تاثیرگذار اســت و به همین 
دلیل روند افزایــش اجاره بها کندتر از رشــد قیمت 

مسکن نمود پیدا می کند.
به دنبال افزایش قیمــت اجاره در تهــران، گروهی 
از مســتاجران، پایتخت را تــرک کرده اند؛ به طوری 
که گزارش های میدانی نشــان می دهد در یک سال 
گذشــته جمعیت برخی شــهرهای اطــراف تهران 
به تدریج افزایش داشــته اســت. کوچ طبقاتی برای 
دســتیابی به مســکن  در اســتطاعت در شرایطی 
کلید خورده که مطابق سرشــماری سال  1395 در 
تهران490 هزار واحد مســکونی خالی وجود داشته 
اســت. هم چنین ســال 1396 در تهران  65 هزار و 
118 واحد و سال 1397 بالغ بر 76 هزار و 511 واحد 
مســکونی مجوز ســاخت گرفته اند. با توجه به رکود 
بازار مسکن پیش بینی می شــود دست کم دو سوم از 
واحدهای احداثی در دو سال گذشــته  به خانه های 
خالی تهران اضافه شده باشــد. یعنی ممکن است تا 
پایان ســال گذشــته تعداد واحدهای خالی از سکنه 
تهران به حدود 580 هزار واحد رســیده باشــد. در 
پنج ماهه  نخســت امســال نیز 27 هزار و 384 واحد 
مسکونی بر اســاس پروانه های ســاختمانی در حال 
احداث بوده و پیش بینی می شود این رقم تا کنون به 

حدود 35 هزار واحد رسیده باشد.
بر این اســاس مالکانی که با توجه به افت 64 درصدی 
معامالت مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان های 
خود نشده اند آنها را وارد بازار اجاره کرده اند. از سوی 
دیگر عمده فایل هایی کــه در فصل جابه جایی، اجاره 
نرفته بزرگ متراژ هســتند. اما مشــاهدات حاکی  از 
آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از 

دیگر واحدها است.

باالنس قیمت بین اجاره و فروش مسکن
 بازار »خریدوفروش« و »اجاره« مســکن در پایتخت 
روند معکوســی را طی می کند. با وجود اینکه رشــد 

قیمت در بخش فروش متوقف شــده، جهت شــیب 
اجاره بها به سمت باالست.

گزارش های میدانی حاکی از آن اســت که قیمت ها 
در بازار اجاره نســبت به شــهریورماه تــا 20 درصد 
کاهش یافته، اما نسبت به زمان مشــابه سال قبل تا 
50 درصد افزایش را نشــان می دهد؛ مستأجران نیز 
به دلیل نگرانــی از تحمیل هزینه های بیشــتر اقدام 
به تمدید قــرارداد می کنند. بــازار »خریدوفروش« 
و »اجاره« مســکن در پایتخت روند معکوسی را طی 
می کند. با وجود اینکه رشــد قیمت در بخش فروش 
متوقف شده، جهت شیب اجاره بها به سمت باالست. 
تحقیقات میدانی نشان می دهد سیکل باالنس قیمت 
بین اجاره و فروش از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده 
و این روند ادامه دارد. رکود معامالت مسکن، کاهش 
نرخ ســود بانکی و تورم عمومی تأثیر خــود را بر بازار 
مسکن گذاشــته و موجران در محاســبات خود این 
موضوعات را لحاظ می کننــد. اگرچه با توجه به رکود 
در بخش خریدوفــروش، آپارتمان های فروش نرفته 
وارد بازار اجاره شــده اند، اما منحنــی قیمت در این 
بخش کماکان صعودی است. البته از ابتدای مهرماه با 
اتمام فصل جابه جایی، نرخ های پیشنهادی اجاره بها 
نسبت به شــهریورماه حدود 20 درصد کاهش یافته، 
اما عمده مالکان در زمان انعقاد قــرارداد و با توجه به 
تمایل مستأجران برای تمدید، نرخ اجاره را حدود 50 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داده اند. 
مهرماه امســال 12 هــزار و 913 اجاره نامه در تهران 
به امضا رســید که نسبت به شــهریورماه 2.9 درصد 
افزایش را نشــان می دهــد. به تعویق انداختن زمان 
جابه جایی با هدف رســیدن قیمت ها به کف می تواند 
مهم ترین دلیــل باالرفتن تعــداد قراردادهای اجاره 
در مهرماه باشد؛ اتفاقی که ســال گذشته نیز رخ داد 
و برخالف ســال های  قبل که قراردادهــای اجاره در 
مهرماه 20 تا 50 درصد نســبت به شــهریور کاهش 
می یافت، اجاره نامه ها در مهرمــاه 1397 بالغ بر 11 
درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت. 
با اینکه قیمت اجاره تا حدودی نســبت به تابســتان 
پایین آمده، اما هیچ تناســبی بین توان مستأجران با 
نرخ ها دیده نمی شود؛ به خصوص اینکه ارقام نجومی 

در سایت های عرضه ملک به چشم می خورد. 
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد مهرماه امسال 
نرخ اجاره بها در تهران نسبت به مهرماه سال گذشته 
35 درصد افزایش داشته است. سال گذشته این رقم 
15 درصد و ســال 1396 نیز میزان افزایش ســاالنه 

اجاره بها در پایتخت 8.4 درصد گزارش شد.
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شرایط ثبت نام متقاضیان مسکن 
ملی تسهیل شد

 با وجــود اینکه قرار بود ثبت نام مســکن ملی تا 
پایان آذرماه در تمام اســتان ها به اتمام برســد، 
وزارت راه تا پایان امسال مهلت ثبت نام در طرح 

مسکن ملی را تمدید کرده است.
وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش خبر داد که 
با احتساب تعداد باالی ثبت نام کنندگان در شهر 
قم، زمین های آماده سازی شــده در این استان 
بســیار کمتر اســت و بر همین اساس در تالش 
برای آماده ســازی زمین های بیشتر به نسبت 

تعداد متقاضیان در استانهای مختلف هستیم.
بر اساس اظهارات »محمد اســالمی« افزایش 
تقاضا در برخی استان ها نیازمند ایجاد ظرفیت 
جدید ثبت نام اســت کــه خود به خــود مهلت 

ثبت نام در این طرح را افزایش می دهد.
بر این اســاس این وزارتخانه با هدف تســهیل 
شرایط ثبت نام زمان بیشتری را برای شناسایی 

متقاضیان واقعی مسکن اختصاص خواهد داد.
قطعی اینترنت نیز در چند روز اخیر باعث شــد 
که مردم اســتان های هدف نتواننــد از فرصت 
ســه روز خود برای ثبت نام مسکن ملی استفاده 

کنند.
براین اســاس ثبت نام مــردم در اســتان های 
کردستان، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد نیمه 
تمام ماند و ثبت نام متقاضیان مســکن ملی در 
استان های یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری 
که قرار بود از روز سه شنبه 28 آبان آغاز شود به 

تعویق افتاد.
»محمــود محمــودزاده« معــاون مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازی امروز  گفت: 
برنامــه وزارت راه تســهیل شــرایط ثبت نــام 
متقاضیان مســکن ملی با اختصاص زمان های 
جدید و زمین های آماده ســازی شده بیشتر به 
استان هایی اســت که یا به دلیل قطعی اینترنت 
از ثبت نام جاماندند و یا بــه دلیل افزایش تقاضا 

نیازمند اختصاص زمین بیشتر هستند.
وی توضیح داد:با توجه به عــدم امکان اتصال به 
سامانه ثبت نام، زمان بازگشایی سامانه ثبت نام 

اعالم و اطالع رسانی انجام خواهد شد.
محمودزاده توضیح داد که مردم استان هایی که 
نتوانستند در مهلت ســه روزه ثبت نام کنند نیز 
مجددا این امکان را خواهند داشــت که در زمان 
جدیدی اقدام به ثبت نام کننــد و نگرانی از این 

بابت وجود نخواهد داشت.

ح ملی  ۲سال برای اجرای طر
مسکن کافی نیست

نایب  رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک با بیان 
این که متأســفانه دولت در 6ســال گذشــته 
نتوانســته در حوزه مســکن موفق عمل کند، 
گفت: 2 ســال برای اجرای طرح ملی مســکن 

کافی نیست.
حســام عقبایی، اظهار کرد:  متأســفانه دولت 
یازدهم و دوازدهم کار اجرایی و عملیاتی مؤثری 

در بخش مسکن کشور انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح دولت برای تولید مسکن در 
کشــور، ادامه داد: در کمتر از دو سال باقیمانده 
نیز وقــت کافی برای اجرای طرح ملی مســکن 
نداریم و با توجه به زیرساخت های موجود به نظر 

می رسد این طرح چندان اجرایی نخواهد شد.
وی بیــان کرد:  از چنــد ماه قبل هــم وزیر راه و 
شهرســازی اعالم کرده که »می خواهیم 400 
هزار واحد مســکونی تولید کنیم«، اآلن مجدداً 
می گویند »می خواهیم 400 هزار واحد در قالب 
طرح ملــی تولید کنیم«.نایــب  رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک با طرح این پرسش که آیا این 
400 هزار واحد همان 400 هزار واحد اســت، 
گفت: اگر همان 400 هزار واحد اســت که فقط 
اسم آن تغییر کرده است، اگر این گونه نیست که 

مجموعاً 800 هزار واحد مسکن می شود.



روزانه 3۰ هزار درخواست برای گازسوز کردن خودرو ثبت می شود

خداحافظی فرسوده ها با بنزین یارانه ای 
سحر بابایی    هم زمان با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین تقاضا برای گاز ســوز کردن خودروها افزایش 
یافته به طوری کــه روزانه 30 هزار تقاضــا برای این 
مســاله ثبت می شــود، افراد متقاضی نیز می توانند 
برای ثبت نام به سامانه NGVI.IR مراجعه کنند و 
آنطور که مسووالن اعالم کرده  اندحداکثر ظرف مدت 

دو ماه آینده به همه درخواست ها رسیدگی می شود.
متقاضیان برای گازســوز کردن خودروها می توانند 
به ســامانه جامع اطالعات خودروهای دوگانه ســوز 
)NGVI.IR( مراجعه کنند و از طریق گزینه تبدیل 
خودروها، برای ثبت نام تبدیل خــودروی خود اقدام 
کنند. در مدت یک هفته از طرف اتحادیه سوخت های 
جایگزین پیامکی برای متقاضیان ارســال می شــود 
و این افراد می تواننــد از طریق مراجعه به ســامانه، 
نزدیک ترین مرکز مجــاز به محل ســکونت خود را 
برای تبدیل انتخــاب و مراجعــه کنند.محمودیان 
رئیس اتحادیه ســوخت های جایگزین در این باره با 
اشــاره به دریافت روزانه 30 هزار تقاضا برای گازسوز 
کردن خودروها هم زمان با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین اظهار کرد: اولویت تبدیــل خودروها با افرادی 
است که زودتر در سامانه ثبت نام کرده اند و الزم است 
متقاضیان تبدیل هرچه زودتر درخواست خود را ثبت 
کنند و حداکثر ظرف دو ماه آینده خدمات رســانی به 
همه متقاضیان گازسوز کردن خودروها انجام خواهد 

شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
وی هزینه تبدیل خودروها به دوگانه ســوز را بســته 

به کیفیت کیت، نوع خودرو و ســایز مخزن به صورت 
میانگین 2.5 تــا 4.5 میلیــون تومان اعــالم کرد و 
اطمینان خاطر داد: این رقم ثابت است و به هیچ وجه 
در روزهای آینده شــاهد افزایش قیمت تجهیزات و 

هزینه نصب نخواهیم بود.

مردم فقط به مراکز مجاز مراجعه کنند
وی همچنیــن با اشــاره به لــزوم گازســوز کردن 
خودروها از طریق سامانه جامع اطالعات خودروهای 
دوگانه ســوز )NGVI.IR( و مراکز مجــاز تبدیل 
تاکیــد کرد: مــردم به منظــور دریافــت خدمات و 
محصوالت با کیفیــت و قیمت مناســب و نیز تامین 
ایمنی خود و خانواده از مراجعه به مراکز و کارگاه های 

غیرمجاز تبدیل خودروها خودداری کنند.
محمودیان افزود: خوشــبختانه قطعات و تجهیزات 
موردنیاز این صنعت کامال بومی سازی شده و با توجه 
به افزایش تعــداد تقاضاها، هم اکنــون کارخانجات 
تولید تجهیزات موردنیاز ایــن صنعت ظرفیت تولید 
خود را افزایش داده است و به صورت شبانه روزی و دو 

شیفته کار می کنند.
وی همچنین بــا تاکید بر اینکه تبدیــل خودروها به 
گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و سازمان اســتاندارد انجام می شود، گفت: 
هم اکنون 250 واحد کارگاهی مجاز در کشــور آماده 
خدمات رسانی به هم وطنان هســتند که با احتساب 
130 واحد در حال ساخت، تا یک ماه آینده این تعداد 

به 380 واحد افزایش می یابد.
محمودیــان تصریــح کرد: امــکان افزایــش تعداد 
واحدهای کارگاهی تبدیل خودروها تا یک هزار واحد 

در کشور نیز وجود دارد.

خداحافظی فرسوده ها با بنزین یارانه ای 
خودروها و موتورســیکلت های فرســوده با سهمیه 
بنزین خداحافظــی کردند. براســاس مصوبه هیأت 
 وزیران، کارت ســوخت خودروهای سواری شخصی 
با عمر 25 ســال به باال و موتورســیکلت های با عمر 
10 سال به  باال باطل شدند و این گروه از وسایل نقلیه 

باید از سهمیه بنزین آزاد استفاده کنند.
 این تصمیم در شــرایطی  گرفته شــده که آمارها  از 
تردد بیش از 2 میلیون و 108 هزار خودروی فرسوده  
)شامل سواری، وانت و تاکســی   (  در هشت کالنشهر 

کشور حکایت می  کند.
همچنین طبق گفتــه پلیس راهنمایــی و رانندگی  
از 11 میلیــون  موتورســیکلتی که در کشــور تردد 
می کنند، حدود 9 میلیون آنها فرســوده است.  با این 
اوصاف اگر تعــداد  خودروهایی که در کشــور تردد 
می  کنند را حدود 20 میلیون دستگاه در نظر بگیریم 
می توان گفت کــه 10درصد خودروهــا و نزدیک به 
88 درصد موتور ســیکلت های کشــور هیچ سهمیه 
بنزینی دریافــت نخواهند کرد. در  ایــن میان برخی 
بر این باورند که حذف خودروهای فرســوده، فشــار 

بیشتری را به دهک های پایین درآمدی وارد  می کند.

پدال
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@kharidaar
@kharidaar افزایش باورنکردنی قیمت وانت

در بازار
 با اعالم ســهمیه بنــدی بنزین قیمــت اغلب 
خودروها در بازار با افزایش روبرو شد اما وضعیت 
بازار نشــان می دهد میزان افزایش قیمت انواع 
وانت در بازار بسیار بیشتر از سایر خودروها بوده 

است .
 فعاالن بازار دلیــل مهم افزایــش قیمت انواع 
وانت در قیاس با ســایر خودروها ،سهمیه های 
تخصیصی به این خودروها از پس اعالم سهمیه 

بندی بنزین بوده است .
 سهمیه در نظر گرفته شــده برای وانت بیشتر از 

سایر خودروهای شخصی است .
 بر اساس این گزارش وانت آریسان که در اواخر 
شهریور ماه و اوایل مهرماه به قیمت 53 میلیون 
تومان فروخته می شــد، حاال در پایان آبان ماه 
با پذیرش افزایشــی 17 میلیــون تومانی به 70 
میلیون تومان رســیده اســت . این خودرو در 
فایل های اعالمی هر چند بــه این قیمت عرضه 
می شود اما بازاری ها خبر از رکود خرید و فروش 
می دهند و می گویند میــزان خرید و فروش در 

بازار چندان نیست.
  قیمت ســایپا 151 نیــز که یک مــاه قبل 44 
میلیون تومان بود، در حال حاضر به آستانه 50 

میلیون تومان رسیده است .
 در این میــان قیمت وانت زامیاد دو گانه ســوز 
رادیال از 75 میلیــون و 400 هزار تومان در یک 
ماه قبل بــه 79 میلیون تومــان و قیمت وانت 
زامیاد گازسوز ساده  از 75 میلیون تومان به 85 

میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
 بر اساس اعالم شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ، ســهمیه وانت کم مصــرف بنزینی 200 
لیتر در ماه تعیین شده اســت . سهمیه وانت کم 
مصرف دو گانه ســوز نیز 60 لیتر در ماه است و 
وانت پرمصرف بنزینی ســهمیه ای برابر با 300 
لیتر و وانت پرمصرف دو گانه ســوز سهمیه ای 

برابر با 120 لیتر دریافت می کند .
 کارت سوخت خودروهای ســواری شخصی با 
عمر 25 ســال به باال و موتورسیکلت های با عمر 
10 سال به باال بر اســاس مصوبه هیات وزیران 
ابطال شد و این گروه از خودروها باید از سهمیه 

آزاد بنزین استفاده کنند.
طی روزها گذشــته و پس از آنکــه دولت در 24 
آبان ماه بــا اصالح قیمت بنزین، نظام ســهمیه 
بندی را باردیگر برقرار کرد، برخی از شهروندان 
در تماس با خبرگزاری از ابطال کارت ســوخت 
خودرو یا موتورسیکلت شان ابراز تعجب و گالیه 
می کردند.پیگیری های خبرنــگار ما حاکی از 
آن اســت که براســاس آئین نامه مصوب هیات 
دولت،  خودروهای دارای شــرایط فرسودگی، 
نه تنها کارت سوختشــان ابطال می شود، بلکه 
پلیس موظف اســت از رفت وآمد این خودروها 

جلوگیری کند.
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وزیر صمت اعالم کرد

وشی ج از نوبت تخلفات گرانفر رسیدگی خار
محبوبه فکوری   وزیر صنعت با بیان اینکه پرونده 
تخلفات ناشی از گرانفروشــی طی روزهای گذشته 
به بهانه افزایش قیمت بنزین غیر قابل قبول اســت، 
گفت: اقدام گرانفروشان همراستا با اشرار و اخاللگران 
خواهــد بود.رضــا رحمانــی در دومیــن همایش 
فروشــگاه های زنجیره ای با بیان اینکه موج گرانی با 
توجه به تغییر نرخ بنزین به هیچ عنــوان قابل قبول 
نیســت، گفت: وزارت صنعت، معــدن و تجارت طی 
روزهای اخیر مهمترین کارویژه خــود را، کاهش بار 
روانی افزایش قیمت ها ناشی از افزایش قیمت بنزین 
قرار داده  تا با این موضــوع مقابله نماید و حتی رئیس 
جمهور هم دستور داده تا تمام دستگاه های دولتی تا 

پایان سال هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی هفته گذشته 
ســه جلســه در کمیســیون های تخصصی مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص افزایش قیمت بنزین 
برگزار شــده که نگرانی تمامی آنها اثرگذاری افزایش 
قیمت این حامل انرژی بر روی کاالها و افزایش قیمت 
آنها بود اما باید اطمینان داد که وزارت صنعت و دولت 

اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داد.
وی تصریح کرد: نباید بدنبال اجرای این طرح بزرگ، 
موج بزرگتری از گرانی ها به راه افتــد و این تفکر که 
»بعد از افزایــش قیمت بنزین همه چیــز باید گران 
شــود« باید از میان مردم رخت بر بنــدد درحالی که 
متاسفانه طی سال های اخیر فرهنگسازی الزم در این 
راستا صورت نگرفته است.این عضو کابینه دوازدهم 
از تشدید بازرســی ها در بازار خبر داد و اظهار داشت: 
با هماهنگی های  صورت گرفته با تعزیرات حکومتی 
مقرر شــد پرونده تخلف تشکیل شــده طی روزهای 
اخیر به صورت خــارج از نوبت مورد رســیدگی واقع 
شــوند چرا که تمامی افرادی که طــی روزهای اخیر 
اقدام به افزایش قیمت کاال به صورت خودسرانه کرده 
اند دقیقا همگام و در جهت حرکت اخاللگران و اشرار 
حرکت نمــوده اند.رحمانی ادامــه داد: دولت در این 
مرحله به دقت بازار را رصد خواهد کرد و حساســیت 
باالیی نســبت به افزایش قیمت ها دارد به نحوی که 
اجازه نخواهــد داد در حق مردم اجحاف شــود. پس 
تشــکیل موج گرانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست 
و البته فروشــگاه های زنجیره ای نیز در کنار ســایر 
واحدهای صفنی قول داده اند تا میزان تخفیفات ارائه 

شده بر روی کاالهای اساسی را افزایش دهند.
وزیر صنعت با بیان اینکه فروشــگاه های زنجیره ای 
وعده داده اند تا قیمت کاالها را کمتر از زمان افزایش 

قیمت بنزین برای مصرف کننــدگان اعمال نمایند، 
خاطرنشــان کرد: متصدیــان این فروشــگاه ها در 

روزهای سخت کنار دولت و ملت بوده اند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
اثرات تحریم و توجــه به خودبــاوری و تولید داخل 
تصریح کرد: امسال فشــار تحریم ها افزایش پیدا کرد 
اما در مقابل تولید بســیاری از کاالهــای ایرانی نیز با 
افزایش مواجه بود به نحوی که روغن نباتی 7 درصد، 
ســبد مواد غذایی 15 درصد و دارو بالغ بر23 درصد 
افزایــش تولیــد را در 8 ماهه ابتدای امســال به 
ثبت رســانده اند. ضمن اینکه در ســایر حوزه ها از 
جمله کاشی و سرامیک و سیمان نیز تولیدات به نحو 

چشمگیری افزایش یافته است.

 دستورالعمل عدم افزایش قیمت کاال
 و خدمات ابالغ شد

رییس ســازمان حمایت دســتورالعمل ممنوعیت 
افزایش قیمت کاال و خدمات تــا اطالع ثانوی را برای 
اجرا بــه همه انجمن هــا ، اتحادیه ها ، شــرکت های 
تولیدی الستیک و شرکت های پاالیش و پخش ابالغ 
کرد.در این ابالغیه آمده است: در راستای ابالغ مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنــی بر اصالح 
نرخ بنزین و نیز در راســتای هم افزایی و اســتفاده از 
پتانســیل های انجمن هــا، اتحادیه ها و شــرکت ها 

درجلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی و به تبع آن اجحاف در 
حق مصرف کننــدگان ضروری 
است ضمن رصد و پایش مستمر 
بــازار موضوع در اســرع وقت به 
تمامی واحدهای تحت پوشش 
اطالع رســانی شــود.با توجه به 
اهتمام ویژه تمام دســتگاه ها و 
سازمان های مربوطه در برخورد 
با تخلفات و درصــورت هرگونه 
افزایش قیمت در شرایط کنونی 
و یا هرگونه اقدامــی که موجب 
اخالل دربــازار شــود اقدامات 
الزم از ســوی ســازمان حمایت 
و ســازمانهای صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان معمول و حسب 
هماهنگیهــای بعمل آمــده، با 
دســتگاههای متخلف در حداقل 
زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

میوه گران نشده است
 رئیســه اتحادیه بارفروشــان ایجاد اختالل در 
حمل و نقل میوه توسط کامیون به دلیل افزایش 
قیمت بنزین را تکذیب کــرد و گفت: 80 درصد 
کامیون های حمــل میوه از گازوئیل اســتفاده 

می کنند.
مصطفی دارایــی نــژاد در گفت و گو بــا مهر، 
مباحث مطرح شــده مبنی بر اینکــه افزایش 
قیمت بنزیــن موجب اختــالل در حمل و نقل 
کامیون ها و عــدم عرضه در بازار تهران شــده 
اســت را تکذیب کرد و گفت: چنین مســاله ای 
به هیچ عنوان صحت ندارد. کامیون های حمل 
میوه از بنزین استفاده نمی کنند و گازوئیل سوز 

هستند.
وی با بیان اینکه برای حمل میوه از کامیون های 
تک، خاور، ده چرخ و تریلی اســتفاده می شود، 
گفت: تمامی این وســایل از گازوئیل اســتفاده 
می کنند و تنها 20 درصد ماشین هایی که برای 
حمل میوه از آنها استفاده می شود بنزین مصرف 
می کنند که آنها نیز شامل نیسان هایی هستند 
که از شمال کشــور پرتقال و نارنگی را به تهران 

حمل می کنند.
رئیــس اتحادیه بارفروشــان اضافــه کرد: طی 
دو روز گذشته شــاهد بارندگی در سطح کشور 
بودیم که این مســاله مشــکالتی را در جاده ها 
برای رانندگان ایجاد کرده اســت و طی روزهای 
آینده با متعادل شدن شــرایط جوی این مساله 

نیز برطرف خواهد شد.
دارایی نژاد تصریح کــرد: در حال حاضر قیمت 
انــواع میوه و صیفی جات نســبت بــه روزهای 
گذشته هیچ تغییری نداشته و فقط قیمت گوجه 
فرنگی دچار نوســاناتی شــده که دلیل آن نیز 
پایان فصل برداشــت در مناطقی مانند شیراز و 

بهبهان بوده است.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر محصول گوجه 
فرنگی بوشهر در حال برداشــت است، گفت: تا 
هفته آینده گوجه فرنگی بوشــهر به بازار عرضه 
می شــود و به انــدازه ای در این اســتان گوجه 
فرنگی کشت شــده که این محصول روی دست 
کشــاورزان می مانــد بنابراین شــاهد کاهش 

قیمت این محصول در هفته آتی خواهیم بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: 
انواع میوه از مبــدا که به مراکز عمده فروشــی 
می رســد، به وســیله کامیون های سنگین که 
با ســوخت گازوئیل حرکــت می کنند، حمل 
می شــود؛ بنابراین در این بخــش هیچ افزایش 

قیمتی از ناحیه بنزین نخواهیم داشت.
اســداهلل کارگــر در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: البتــه در بخش خرده فروشــی های میوه 
که انواع میــوه را از میادین مرکــزی به مراکز 
خرده فروشی تحویل می دهند، سوخت برخی 
از خودروهای این بخش بنزین اســت که البته 
وانت بارها ســهمیه بنزین دریافت می کنند و 
با این وجــود در این بخش هــم افزایش قیمت 

نخواهیم داشت.
وی از ارائــه درخواســت پرداخت تســهیالتی 
به مراکز خرده فروشــی میوه در ســطح شــهر 
در راســتای اصالح قیمــت بنزین خبــر داد و 
گفت: مغازه داران به وســیله وانت بــار که البته 
مشمول دریافت ســهمیه بنزین یارانه ای است 
و یا خودروی شــخصی خودشان میوه را تحویل 
می گیرند کــه قیمت بنزیــن روی خودروهای 

شخصی تاثیرگذار است.

طال مجال افزایش قیمت نیافت
 قیمت طال در معامــالت روز پنجشــنبه بازار 
جهانی ثابت بود و از نگرانی ها نسبت به افزایش 
تنش ها میان آمریکا و چین و عدم توافق تجاری 

میان این دو کشور حمایت شد.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در 1471 

دالر و دو سنت معامله شد.
در بازار معامالت آتــی آمریکا، هر اونس طال با 
0.2 درصد کاهش، به 1471 دالر و 20 سنت 

رسید.
کارشناســان بازرگانی و منابــع نزدیک به کاخ 
ســفید اظهار کرده اند که تکمیل فاز اول توافق 
تجاری بــا چین ممکن اســت به ســال آینده 

موکول شود.
جنگ تجاری آمریکا و چین کمک کرده اســت 
قیمت طال که در شــرایط بی ثباتی اقتصادی و 
سیاســی به پناهگاه مطمئن ســرمایه تبدیل 
می شــود از ابتدای امســال تاکنون حدود 14 

درصد رشد کند.
با این حال پس از این که لیو هی، معاون نخست 
وزیر چین گفت: درباره رسیدن به فاز اول توافق 
تجاری، خوش بینی محتاطانه ای دارد، طال رشد 
قیمتی که اوایل معامالت روز جاری داشت را از 

دست داد.
عاملی کــه تنش ها را بــاال برده اســت، اقدام 
نمایندگان مجلس آمریکا در تصویب دو الیحه 
برای حمیــات از معترضــان در هنگ کنگ و 
هشــدار به چین درباره حقوق بشر بوده است 
و انتظار می رود دونالــد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا این لوایح را برای تبدیل شــدن به قانون 
امضــا کند. چیــن مداخله واشــنگتن در امور 
هنگ کنگ را محکوم و مقامات سفارت آمریکا 
را برای درخواســت توقف این مداخله احضار 

کرده است.
به گفته شــارما، لوایح هنگ کنگ چالشــی 
را برای توافــق تجاری به وجــود می آورد با 
این حال ممکن است پیشــرفتهایی صورت 
گیــرد زیرا هــر دو کشــور از همــکاری نفع 
می برند اما کیفیت و مدت ایــن توافق معلوم 

. نیست
افت بازارهای ســهام جهانــی و ارزش دالر در 
معامالت روز پنج شنبه از قیمت طال پشتیبانی 

کرد.


