
واریز هزینه کمک معیشتی برای ۴۰ میلیون نفر

ح کمک  زیر و بم طر
معیشتی دولت

معامالت آتی باتوجه به حساسیت 
قیمت محصوالت کشــاورزی و فصلــی بودن آن، به 
منظور رفع نگرانی های خریداران و فروشــندگان از 
آینده قیمت ها ایجاد شــده اســت. امروز از این ابزار 
به واســطه کاهش ریسک و افزایش ســطح ایمنی 
محصــول، در پیشــرفته ترین بورس هــای دنیا و 
به خصوص بورس کاالی ایران اســتفاده می شــود. 
اما اینکه آیا ایــن روش در ایران با همان ســازوکار و 

جزییات حساس استفاده می شود، جای بحث دارد.
در قراردادهای آتی از دو روش قیمت گذاری، در دنیا 
اســتفاده می شــود؛ مدل قیمت گذاری هزینه های 

کامل و مدل قیمت گذاری به روش های ریاضی.
در ایران از روش اول که همان قیمت گذاری براساس 
هزینه های چهارگانه، انبــارداری بیمه، حمل ونقل و 
مالی است، استفاده می شود که به طبع آن معامالت 
گواهی ســپرده کاالیی به جهت عمق بخشــیدن به 
بازار آتی تاسیس شــد. اما آیا عموما قیمت ها در بازار 
گواهی سپرده، داری ویژگی هایی از جنس شفافیت 

است؟ 
حجم معامالت در بازار آتی و نقدی دارای تناســبی 
از جنس توزیع نرمال ریســک اســت؟ آیــا فعاالن 
و ســرمایه داران حقوقی در این دو بازار نقش فعالی 
دارند؟ طرح این سواالت باتوجه به بررسی موجودی 
انبارهای گواهی سپرده و حجم معامالت در این بازار 
و همچنین عدم تناســب معنی دار با حجم معامالت 
آتی، حاکی از آن اســت که کشــف قیمت در مقطع 

کنونی، براساس شــرایط فعلی اقتصاد ایران صورت 
نمی گیرد. با نگاهی به آیین نامه معامالت سفته بازی 
و نوســان گیری در بورس های نیویورک و شیکاگو و 
مقایســه آن با وضعیت کنونی ما، می تــوان عنوان 
کرد نوســان گیری در ایران به واســطه عدم حضور 
از   )MARKET MAKERS( بازارســازان 
آزادی عمل بیشــتری برخوردار اســت، تا جاییکه 
قیمت های آتــی محصوالت هیچگونــه ارتباطی با 
واقعیت هــای قیمــت آن محصول در بازار ســنتی 
ندارند و نهایتا منطق تشکیل معامالت آتی در بخش 

کشاورزی با اهداف آن همراستا نیست.
شکی نیست که هم اکنون پیشرفته ترین نوع معامله 
در بورس کاالی ایران، همان معامالت آتی اســت اما 
حجم معامالت در بازار گواهی ســپرده کاالیی و آتی 

دارای همبستگی مثبتی نیست.

باوجود اینکه معامــالت آتی در ایــن مقطع زمانی 
باهدف عمق بخشیدن به معامالت آتی به دنبال ورود 
کاالهای جدید اســت، اما آیا شرایط کنونی می تواند 

نویدبخش راهی منتهی به موفقیت باشد؟
با نگاهــی دقیق تر بــه معامالت آتــی و به خصوص 
پســته که طی روزهای گذشــته معامالت آتی آن 
آغاز شد، این سوال مطرح می شود که آیا مشخصات 
قراردادهای آتی با وضعیتی که پیشــتر بیان شــد، 

سازگار است؟
به طور واضح تر آیا نوســان مثبت و منفی ۵ درصدی 
در این نماد با ســپرده اولیه انتخاب شــده سنخیت 
دارد؟ می توان نتیجه گرفت تنها با نوســان ۳ درصد 
نوســان قیمت در روز ، اولیــن اشــتباه معامله گر، 

آخرین اشتباه خواهد بود. 
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واریز هزینه کمک معیشتی برای ۴۰ میلیون نفر

ح کمک معیشتی دولت زیر و بم طر
خریدار    بامداد پنجشنبه برای سرپرستان خانوار 
۲۰ میلیون نفر کمک هزینه معیشــتی واریز شد، اما 
برخی مردم هنوز نمی دانند این طرح چیســت و چرا 
اجرا شده است.این روزها نام بسته حمایتی معیشتی 
دولت زیاد شــنیده می شــود اما برخی مــردم هنوز 

نمی دانند این طرح چیست و چرا اجرا شده است.
بامداد روز جمعــه ۲۴ آبان بنزین بر اســاس تصمیم 
سران سه قوا سهمیه بندی شد؛ تصمیمی که به گفته 
مسئوالن مدت ها کارشناسی شده و نهایتا به مرحله 
اجرا رسید. سوال بسیاری از مردمی که از افزایش یک 
شبه قیمت بنزین غافلگیر شده بودند، این بود که چرا 
زودتر این خبر اعالم نشــد و طرح به صورت ضربتی 
به اجرا درآمد؟ روز گذشته »علی ربیعی«، سخنگوی 
دولت درباره این موضوع گفته که »تمام شواهد نشان 
می دهد که اگر ما افزایش قیمت بنزین را زودتر اعالم 
می کردیــم، در واقع بایــد قبل از طرح به اســتقبال 

درگیری می رفتیم.«
از مدت هــا پیــش کارشناســان نســبت بــه لزوم 
واقعی سازی قیمت سوخت هشــدار داده بودند، چرا 
که یارانــه پرداختی دولت به بنزین از یک ســو باعث 
افزایــش مصرف و حتــی قاچاق به فراســوی مرزها 
شده بود و از سوی دیگر یارانه پنهانی بود که به جیب 

ثروتمندان سرازیر می شد.
حاال با اجرای سهمیه بندی ســوخت، منبع درآمدی 
برای دولت بوجــود آمده که این رقم بیــن ۲۹ تا ۳۰ 
هزار میلیارد تومان اعالم شده اســت. تصمیم بر این 
اســت درآمد حاصل حاصل از افزایش قیمت بنزین 
بین  ۱۸ میلیون خانوار یعنی ۶۰ میلیون نفر تقســیم 
 شــود تا از این طریق اقشــار ضعیف و آســیب دیده 
حمایت شــوند. این طرح که قرار بود ظرف ۱۰ روز و 
طی سه مرحله اجرا شود، از ۲۷ آبان ماه آغاز و بامداد 
روز دوشــنبه اولین هزینه به حســاب سرپرســتان 
خانوار واریز شــد. دومین مرحله آن بر اســاس زمان 
تعیین شــده، بامداد )پنجشــنبه ۳۰ آبــان( بود که 
مجددا بســته حمایتی معیشــتی برای جمعیت ۲۰ 
میلیون نفری واریز شــد و مجموع دریافت کنندگان 
به ۴۰ میلیون نفر رسید.  آخرین مرحله نیز روز شنبه 
دوم آذرماه اعالم شــده که نهایتا برای ۶۰ میلیون نفر 

هزینه های مقرر پرداخت می شود.
کمک هزینه معیشتی برای خانوارهای یک نفره ۵۵ 
هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه نفره ۱۳۸ 
هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره به 
باال ۲۰۵ هزار تومان است. البته که این طرح ارتباطی 
به یارانه نــدارد و یارانه آبان نیــز در ۲۶ ماه جاری به 

حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
در این میان برخی افراد نگران هســتند که اگر کمک 
هزینه معیشــتی برای آن هــا واریز نشــود باید چه 
اقدامی انجام دهند؟ بر اســاس جدیدترین اطالعات، 
افرادی که فکر می کنند مشمول این طرح هستند اما 
پرداختی به آن ها صورت نگرفته، می توانند از اواسط 
هفته آینده کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت 
شده به نام سرپرســت خانوار به ســامانه ۶۳۶۹#* 
ارســال کنند.همچنین به مردم اطمینان خاطر داده 
شده که اگر پس از بررســی های انجام شده، که فرد 
مشمول این طرح تشخیص داده شود، وجه مورد نظر 
از ابتدای اجرای این طرح به حساب سرپرست خانوار 

واریز خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست.

جاماندگان یارانه، نگران دریافت حمایت 
معیشتی نباشند

 سخنگوی ستاد شناســایی مشمولین طرح حمایتی 
معیشــتی با بیان اینکــه جاماندگان یارانــه، نگران 
دریافت حمایت معیشتی نباشــند، گفت: افرادی که 
فکر می کنند مشمول این طرح هســتند، می توانند 
از اواســط هفته آینده، کدملی خود را از طریق تلفن 
همراه ثبت شــده به نام سرپرســت خانوار به سامانه 

#۶۳۶۹* ارسال کنند.
حسین مرزایی در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: وجه نقد 
در قالب طرح حمایت معیشتی به افرادی که مشمول 

تشخیص داده شوند، پرداخت می شود.
وی اظهار داشــت: افرادی که فکر می کنند مشمول 
این طرح هستند اما پرداختی به آن ها صورت نگرفته 
اســت، در گام اول می توانند از اواســط هفته آینده، 
کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت شــده به نام 

سرپرست خانوار به سامانه #۶۳۶۹* ارسال کنند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشــمولین طرح حمایتی 
معیشتی خاطرنشــان کرد: همچنین در گام دوم در 
پایگاه اینترنتــی که زمان و نشــانی آن در آینداعالم 
می شــود، می توانند دالیل مشــمولیت سرپرســت 
خانوار را در ۲۰۰ کلمه ثبــت کنند.میرزایی تصریح 
کرد: پس از بررسی های انجام شــده، در صورتی که 
فرد، مشمول تشخیص داده شــود، وجه مورد نظر از 
ابتدای اجرای این طرح به حســاب سرپرست خانوار 

واریز خواهد شد و حق افراد محفوظ می ماند.
وی با تاکید بــر اینکه هیچ نگرانی بــرای جاماندگان 
این طرح وجود ندارد، گفت: افــرادی که پیش از این 
به دلیل برخوردار بودن و وسع مالی کافی و حضور در 
سه دهک باالی جامعه، یارانه آنها قطع شده در طرح 

حمایت معیشتی قرار نمی گیرند.
میرزایی همچنین بیان کرد: افرادی که به دلیل ثبت 
نام نکردن، جا ماندن یا انصراف، در حال حاضر یارانه 
دریافت نمی کنند، پس از ثبت درخواســت آن ها در 
ســامانه #۶۳۶۹* و پایگاه اینترنتی کــه به همین 
منظور طراحی شده، درخواست آن ها در قالب آزمون 
وسع مورد رسیدگی قرار می گیرد که آیا مشمول این 

طرح قرار می گیرند یا خیر.

واریز حمایت معیشتی دولت بر مبنای آزمون 
وسع خانوار

 سخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن حمایت 
معیشتی با بیان اینکه حمایت نقدی ۷ دهک جامعه 
رادر بر می گیرد، گفــت: مبنای شناســایی، دارایی 
درآمد و هزینه خانوار درپایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
وزارت رفاه است.حســین میرزایی دربــاره واریزی 
مرحله اول حمایت معیشــتی خانوار اظهارداشــت: 
در این طرح ۶۰ میلیون نفــر یعنی حدود ۱۸ 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 ۲۰ 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 معیشتی چقدر است تا پایان واریز مرحله 
اول این طرح یعنی تا شــنبه شــب مشخص خواهد 
شــد.میرزایی درباره مبنا و معیار شناسایی خانوارها، 
اظهار داشت: همچون شناسایی خانوارهای مشمول 
دریافت یارانــه نقــدی، در این طرح نیز براســاس 
داده های پایــگاه اطالعات رفاه ایرانیــان و از طریق 
آزمون وســع خانوارها به ترتیب از کم درآمدترین تا 
پردرآمدترین طبقه بندی می شــوند و بر این اساس 
دهک های درآمدی را شناسایی می کنیم.سخنگوی 
ستاد شناسایی مشــموالن حمایت معیشتی دولت 
با تأکید بــر اینکه افــرادی که در ســه دهک باالی 
درآمدی باشند، به هیچ وجه مشمول دریافت حمایت 
معیشتی دولت نمی شــوند، تصریح کرد: هفت دهک 
جامعه بر مبنــای دارایی، درآمــد و هزینه از حمایت 

نقدی دولت بهره مند می شوند.
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در معامالت آتی
  ادامه از صفحه یک

بنابراین توزیع نرمال ریســک صــورت نگرفته 
و اهرم استفاده شده بســیار زیاد است و ریسک 
کســری موجودی مشــتری بر عهده کارگزار 
خواهــد بود. لــذا عــدم توزیع نرمال ریســک 
می تواند در آینده ریســک صنعت کارگزاری را 

افزایش دهد.
با کمی تحقیق در بازار ســنتی متوجه می شویم 
که نوسان در معامالت در این بازار )معامالت آتی 
زیره( عموما با نوسان قیمت در بورس هیچگونه 
ســنخیتی ندارد و به طور واضــح قیمت ها در 
بورس روزانه بین ۸ تا ۱۰ درصد نوســان داشته 
است که در بازار ســنتی اینطور نبوده. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت معامالت آتی در بورســی 
که بازار ساز ندارد، صرفا در اختیار نوسان گیران 
اســت. نکته آخر تفاوت قیمت گواهی ســپرده 
زیره بورس با قیمت زیره در بازار سنتی است که 
احتماال استاندارد گواهی ســپرده زیره، از زیره 
موجود در بازار ســنتی باالتر اســت. اما قیمت 
گواهی ســپرده پایین تر از قیمت زیــره در بازار 

سنتی است.
نهایتــا اینکه عمق بخشــیدن به بــازار گواهی 
ســپرده کاالیی الزما با افزایش موجودی انبارها 
به حدی متناســب با حجم معامــالت آتی بوده 
و امکان ورود شــرکت های ســرمایه گذاری و 
صندوق های ســرمایه گذاری ممکن می شــود 
تا قیمت براســاس برایند عرضه و تقاضا تعیین 

گردد.

 رایزنی با بیمه ها برای پرداخت 
خسارت جایگاه های سوخت

رئیس اتحادیه جایگاه داران ســوخت با اشاره به 
آسیب وارد شده به برخی جایگاه های سوخت در 
ناآرامی های روزهای گذشته،  گفت: بعد از اعالم 
گرانی بنزین، به  تعدادی از جایگاه های سوخت 
آسیب رسید و یا به آتش کشیده شد که در حال 
رایزنی با بیمه ها برای پرداخت خسارت هستیم.

مصطفی محمــودی در گفــت و گو بــا ایرنا با 
اشــاره به اینکه برخی جایگاه ها صدمات زیادی 
دیده اند، ادامه داد: از شــرکت های بیمه تقاضا 
کردیم برآورد خسارات را اعالم کنند که تا اوایل 
هفته آینــده می توان بــرآوردی دقیق از میزان 

خسارات داشته باشیم.  
به گفته محمودی، تعــدادی جایگاه در قرچک، 
شهریار، مرکز تهران، کیانشهر، پیروزی، میدان 

شهدا و ... دچار آسیب شده اند.
وی با اشــاره به اینکه بعد از نخســتین مرحله 
سهمیه بندی در سال ۸۶،   در تهران ۲۳ جایگاه 
صدمه دید، افزود: در آن زمان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران خودش خســارت ها را 
پرداخت کرد اما مشخص نیست این بار شرکت 
پخش و یا بیمه ها  خســارت را پرداخت خواهند 
کرد.رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت تاکید 
کرد: بیمه جایگاه های سوخت خوشبختانه بیمه 
کاملی است و حتی عالوه بر بیمه آتش سوزی و 
حادثه، بیمه بلوا و شورش نیز در آن وجود دارد؛ 
با این حال مشــخص نیست شــرکت های بیمه 
تا چه میزان در پرداخت خســارت ها همکاری 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارشناسان بیمه باید با حضور 
در جایگاه هــای ســوخت میزان خســارت را 
مشــخص کنند، گفت:  در تعدادی از جایگاه ها 
بازدید انجام شــده و در ســایر جایگاه ها نیز در 
چند روز آینــده کارشناســان مراجعه خواهند 
کرد.  محمودی تاکید کرد:  البته تعیین خسارت 
و پرداخت آن به جایگاه ها باید با ســرعت انجام 

شود و اینکار نمی تواند خیلی طوالنی باشد.

کالن



کاهش تراکنش ها و خریدهای اینترنتی

مقصر کاهش پرداخت های اینترنتی کیست؟
خریــدار    صاحبــان کســب و کار معتقدنــد 
محدودیت هــای اینترنــت و مشــکالت مربوط به 
درگاه های پرداخت  بانک هــا باعث کاهش تراکنش و 
لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک ها تالش دارند 
که همه مشــکالت مربوط به تراکنش هــای ناموفق 
اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته 

و خود را تبرئه کنند.
 میزان خریدهای اینترنتــی در روزهای اخیر به دلیل 
قطعی اینترنت کاهش زیادی یافته اســت؛ به طوری 
که بســیاری از کســب و کارهای خــرد و نوپایی که 
فعالیت آنها بر اینترنت و اپلیکیشــن های تلفن همراه 

استوار است، دچار مشکل شده اند.
برخی از صاحبــان این کســب و کارهــا، بانک ها را 
مسوول این مشکل دانسته و می گویند به دلیل ضعف 
درگاه های پرداخت بانک ها، امکان واریز وجه و انجام 

عملیات توسط مردم و خریداران وجود ندارد.
اما مســووالن شــبکه بانکی در واکنش به این ادعاها 
می گویند: مشکلی از ســوی بانک ها وجود ندارد و در 
واقع به دلیل قرار گرفتن ســرورهای بانکی در داخل 
کشور، محدودیتی در ارایه خدمات آنها اعمال نشده 
و قطعی اینترنت بیشتر برای ســایت ها و سرورهایی 

است که در خارج قرار دارند.

کاهش تراکنش ها و خریدهای اینترنتی
سعید محمدی از مدیران فروشــگاه اینترنتی دیجی 
کاال در گفت و گو با ایرنا گفت: در روزهای اخیر شاهد 
خطاهایی در درگاه های پرداخت بانکی بوده ایم. این 
خطاها معموال موقت بوده و به ســرعت رفع می شود، 

اما در عصر چهارشنبه شمار آنها زیاد بود.
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره 
گفت: پیش از بروز مشــکل قعطی اینترنت، شــمار 
تراکنش های موفــق از طریق درگاه هــای پرداخت 
باالی ۶۰ درصد بود، اما اکنــون میزان تراکنش های 

موفق به زیر ۳۰ درصد افت کرده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰۵ هزار کسب و کار خرد از 
خدمات درگاه پرداخت ما اســتفاده می کنند، اظهار 
داشــت: تا پیش از وقایع اخیر، روزانه به طور میانگین 
۱۵۰ هزار تراکنش داشــتیم، امــا در روز دوم قطعی 
اینترنت )یکشــنبه( به یک باره میزان تراکنش ها به 
چهار هزار کاهش یافت و روز چهارشــنبه به ۱۲ هزار 

رسید.
مدیرعامل زرین پال ادامــه داد: میزان تراکنش ۱۰۵ 
هزار کسب و کار در پلتفرم ما پیش از قطعی اینترنت 
روزانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در روز 

بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومان کاهش یافت.

این فعال بخــش خصوصی دربــاره قطعی خدمات 
پرداخــت بانک ها گفــت: در روزهای نخســت قطع 
اینترنت، درگاه های پرداخت و خدمات بانک ها برای 
نیم ساعت تا دوســاعت قطع می شــد، اما به تدریج 

میزان قطعی خدمات بانک ها کاهش یافت.
وی با بیان اینکه ایرادات مربــوط به پرداخت ها هنوز 
وجود دارد، افزود: مشکل این است که به دلیل سرعت 
پایین اینترنت، صفحات مربوط به درگاه های پرداخت 
به طــور کامل، باز نمی شــوند؛  بنابراین مشــتریان 

نمی توانند تراکنش را انجام دهند.
امیری با هشــدار نســبت به آســیب دیدن کسب و 
کارهــای خرد، گفت: بســیاری از کســب و کارهای 
کوچک بــه ورود روزانه پول نیاز دارنــد، بنابراین در 
صورت قطع فروش خود به شدت لطمه دیده و امکان 

دارد که فعالیتشان متوقف شود.
حامد تاج الدین، بنیان گذار پلتفــرم »آچاره« نیز در 
نشست تخصصی »جهش ها و چالش های کارآفرینی 
در فضای مجازی« با اشاره به مشــکالت رخ داده در 
روزهای اخیر گفت: بســیاری از کاربران جدید آچاره 
از طریق سیستم »سئو« وارد این پلتفرم می شوند اما 
با قطع اینترنت در چهار روز گذشــته، تعداد ورودی 
به سیســتم بسیار کم شــده و فروش ما تقریبا به یک 
سوم رسیده است.مدیرعامل شــیپور نیز در این باره، 
گفت: قطع اینترنت و استفاده از اینترنت داخلی رشد، 

توسعه و به روز ماندن استارتاپ ها را متوقف می کند،
رضا اربابیان خاطرنشــان کرد: اگــر اینترنت برقرار 
نشود، کشور ضربه بزرگی می بیند و می تواند به اندازه 

۲۰ سال رشد و توسعه در ایران را عقب بیاندازد.

اختالالت موقت در نخستین روز قطع اینترنت
پیگیری هــای ایرنا از شــبکه بانکی نشــان می دهد 
در نخســتین ســاعت های قطع اینترنت، برخی از 
درگاه های پرداخت بانکی به طور موقت دچار مشکل 
شدند، اما پس از مدتی نسبت به شناسایی مشکالت 

و رفع محددیت آی. پی های اینترنتی آنها اقدام شد.
به ادعــای مدیران نظام بانکی، در پایان روز نخســت 
قطعی اینترنت )شنبه(، وضعیت درگاه های پرداخت 
بانکــی و اپلیکیشــن های بانکــی به حالــت عادی 
بازگشت، اما شواهد نشــان می دهد که هنوز ثبات و 
تعادل الزم در پرداخت های اینترنتی بانک ها برقرار 

نشده است.
بررســی وضعیت اپلیکیشــن های بانکی نیز حاکی 

از این است که آنها اکنون در شــرایط عادی در حال 
فعالیت هستند، در روز شــنبه به دلیل قطع گسترده 
اینترنت، اپلیکیشــن های بانک ها نیــز برای مدتی، 
متوقف شد اما پس از مدتی به مدار فعالیت بازگشتند.

 محدودیت در فعالیت نرم افزارهای مبتنی
IOS بر 

مشــکل عمده ای که قطعــی اینترنت ایجــاد کرده 
مربوط به نصب و اجرای برنامه هایی است که بر بستر 

آی. او. اس اپل )IOS( قرار دارند.
لیال به آیین، مدیر اپلیکیشــن صــاپ بانک صادرات 
در این بــاره به ایرنــا گفــت: یکی از علــل کاهش 
تراکنش هــای بانکــی مربوط به ســایت هــا و نرم 
افزارهای مرتبط با IOS است که یک سایت خارجی 
محسوب شده و در نتیجه امکان نصب نرم افزار، بروز 

رسانی و انجام تراکنش را ندارند.
مدیر بازاریابــی شــرکت داتیــن )ارایه دهنده نرم 
افزارهای مالی بانکی( نیــز در این زمینه به ایرنا اعالم 
کرد: اپلیکیشــن ها و نرم افزارهایی که نیاز به مجوز 
)سرتیفیکیشــن( IOS )محصــوالت اپــل( دچار 

مشکل شده اند.

 استقرار چرخه کامل نظام پرداخت 
در داخل کشور

فرهنگ فرزان، مدیر یک شــرکت که در زمینه تامین 
نرم افزارهای بانکی بــرای بانک های مختلف فعالیت 
دارد، در گفت وگو با ایرنا گفت: ســه دســته از کسب 
و کارهای کشــور اکنون دچار مشکل شــده اند که 

نخست، کسب و کارهای خانگی هستند.
این مدیر ارایه دهنده خدمات بانکی افزود: کســب و 
کارهای خانگی از طریق شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی خارجی مانند تلگرام و اینســتاگرام فعالیت 

می کردند که فعالیت آنها اکنون متوقف شده است.
وی ادامه داد: گروه دوم مربوط به کســب و کارهایی 
است که دسترســی به اطالعات تماس آنها از طریق 
اینترنت، فضای مجازی و موتورهای جســتجو مانند 

گوگل است که لطمه دیده اند.
این مدیر خدمات بانکی اضافه کرد: گروه سوم کسب 
و کارهایی هستند که تکیه زیادی بر روی تبلیغات در 

فضای مجازی داشته اند که آنها نیز صدمه دیده اند.
فرزان درباره زیرســاخت های پرداخت بانکی، گفت: 
سرویس های موبایل بانک و پرداخت در روزهای اخیر 
فعال بوده و مشکلی نداشــته اند، زیرا زیرساخت ها و 

سرورهای آنها در داخل کشور است.
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رمز یکبار مصرف
با تغییر رمز دوم کارت های بانکی از ایستا به پویا 
)یک بار مصرف( برخی کالهبرداران شگردهای 

جدیدی را به کار گرفته اند.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی رمــز دوم پویا از 
ابتدای دی ماه ســال جاری الزامی می شــود و 
مشــتریان بانکی برای اســتفاده از خدمات این 
رمز، نســبت به دریافت رمز دوم بــه جای رمز 

ایستای خود اقدام کنند.
در این میان برخی کالهبرداران که پیش از این 
نیز با استفاده از روش های فیشــینگ، اقدام به 
دریافت اطالعات و سواســتفاده مالی از حساب 
مــردم می کردند، با ارســال پیامــک، طراحی 
نرم افزارهای مشابه و ... ســعی در سواستفاده از 

حساب مشتریان بانک ها را دارند.
در همین راســتا، بانک ملی ایران در راســتای 
حفظ منافع مشــتریان، نســبت به شگردهای 
جدید کالهبــرداران بدلیل داغ بودن بازار نصب 
رمزهای یکبار مصرف هشدار داده و گفته است 
که کالهبرداران با شــگردهایی در تالش اند تا 
از این فضا جهت دریافــت اطالعات کارت اقدام 
کنند.این بانک به مشــتریان خود تاکید کرده 
که فعال ســازی برنامه »رمز یک بار مصرف ۶۰« 
صرفا از طریق دانلود از ســایت رســمی بانک به 
آدرس bmi.ir صورت گرفتــه و از هیچ صفحه 

دیگری اقدام به دانلود و نصب نشود.
همچنین مشــتریان این بانک که دارای گوشی 
هوشمند نیســتند، می توانند با اســتفاده از کد 
دســتوری #۶۰*۷۳۷* اقدام بــه دریافت رمز 

یکبار مصرف کنند.
به این ترتیب یکی از روش هایی که کالهبرداری 
از مشــتریان بانکی را تا حد چشم گیری کاهش 
می دهد، دانلودو نصب اپلیکیشــن های بانکی 
از طریق سایت رســمی بانک است و برای نحوه 
دریافت پیامکی رمز دوم پویا نیز مشــتریان هر 
بانک بهتر است به سایت رســمی بانک خود یا 

شعب بانکی مراجعه کنند.

سرمایه گذاری ۲۰درصد پرتفوی 
بیمه ها در بازار سرمایه

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ۱۱میلیون 
نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه زندگی 
هســتند، بر افزایش این عدد تا سهم ۶۰درصد 

کل جامعه تاکید کرد.
غالمرضا سلیمانی در مراسم افتتاحیه ششمین 
نمایشــگاه بین المللــی بورس، بانــک، بیمه و 
خصوص ســازی گفت: ما عالقه مند هســتیم 
که در بــورس بین الملل که در کیش تشــکیل 
می شــود به عنوان هیات موسس حضور داشته 
باشیم و تا کنون جلساتی داشــتیم و مبالغی رو 

هم واریز کردیم.
ســلیمانی افزود: همــه ســرمایه ها در معرض 
ریسک هســتند و اینجاســت که صنعت بیمه 
به همه کمک می کند که خطــرات را به حداقل 
برساند به نوعی که بتواند تا حد امکان خسارات 
را پرداخت کند.وی ادامــه داد: من معتقدم هر 
قدر جامعه پیشرفته تر باشــد و رشد اقتصادی 
داشته باشــد صنعت بیمه در آن موفق تر است و 
شاخص موفقیت کشورها به میزان نفوذ شاخص 
ضریب بیمه بســتگی دارد.رییس بیمه مرکزی 
افزود: اگر ســرمایه گذاری در کشور انجام شود 
که بتواند توسط شــرکت های بیمه ای تضمین 
شود ســرمایه گذار دوباره بازخواهد گشت و این 

چرخه باعث رشد اقتصادی خواهد شد. 
وی با بیــان اینکه متاســفانه هنــوز در ایران 
شــرکت های بیمــه عالقه مندنــد در بانــک 
ســرمایه گذاری کنند، افزود: در ســال گذشته 
۲۰ درصــد پرتفــوی بیمه ها در بازار ســرمایه 
سرمایه گذاری شده که امیدواریم در سال ۹۸ و 

۹۹ این عدد به ۴۰ درصد برسد.



نقشه راه توسعه مدیریت صنعت نفت تدوین می شود

جایگزینی ۲۰۰ مدیر نفتی تا پایان ۱۴۰۰
هانیه موحد    طرح توســعه و ارتقای دانش اعضای 
کمیســیون ها و کمیته هــای مرتبــط بــا برگزاری 
مناقصه هــا در صنعت نفــت، ۲۹ مهرماه امســال با 
برگزاری نخســتین دوره در مرکز توســعه مدیریت 
صنعت نفت کلیــد خورد و پیش بینی می شــود این 
دوره تا پایــان بهمن ماه برای ۷۰۰ نفر برگزار شــود؛ 
چه آنکــه بر اســاس ابالغیه وزیر نفــت، عضویت در 
کمیســیون های مناقصات در ســطح صنعت نفت از 
تاریخ یکم اســفندماه امســال تنها منوط به دریافت 
گواهینامه صالحیت حرفه ای از مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت خواهد بود. این موضوع بهانه ای شــد تا 
با سرپرســت معاونت آمــوزش و توســعه این مرکز 
به گفت وگــو بنشــینم. ســیدفرهنگ فصیحی در 
گفت وگو با شــانا درباره اهداف، رویکردها، برنامه ها و 
طرح های آموزشی و توسعه ای مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت توضیح می دهد و می گوید: »با احتساب 
بازنشســتگی مدیران، دســتور وزیر نفــت مبنی بر 
گردش شــغلی مدیران  و همچنیــن برنامه کاهش 
ســن میانگین مدیران ارشــد صنعت نفت به حدود 
۴۰ سال، تغییر و جایگزینی بیش از ۲۰۰ مدیر ارشد 

نفتی تا پایان سال ۱۴۰۰ اجتناب ناپذیر است«.

 برگــزاری دوره هــای آموزشــی اعضای 
کمیسیون ها و کمیته های مرتبط با مناقصه ها 
که به تازگی در مرکز توســعه مدیریت صنعت 
نفت آغاز شده، چه هدفی را دنبال می کند و تا 

چه زمانی ادامه دارد؟
ماموریــت اصلــی مرکز توســعه مدیریــت صنعت 
نفت، پرورش و معرفی مســتمر نســلی نو از مدیران 
متخصص، کارآمد و شایســته اســت و به این منظور، 
ارزیابی  ظرفیت های بالقوه و توسعه قابلیت ها براساس 
نتایج ارزیابی ها در دستور کار مرکز قرار دارد. در کنار 
این هدف اصلی، حسب ضرورت برخی طرح ها نیز در 
این مرکز دنبال می شــود که مبتنی بر سیاست های 
ویژه و موردی هستند که طرح توسعه و ارتقای دانش 
اعضای کمیسیون ها و کمیته های مرتبط با برگزاری 
مناقصات صنعت نفت هم از جمله این طرح هاست. بر 
اساس ابالغیه وزیر نفت، از تاریخ یکم اسفندماه امسال 
عضویت در کمیسیون های مناقصات در صنعت نفت 
و کمیته هــای مرتبط، منوط به دریافــت گواهینامه 
صالحیت حرفه ای از مرکز خواهــد بود. به این ترتیب 
اعضای کمیسیون های مناقصه ها، کمیته های فنی و 
بازرگانی و هیئت های انتخاب مشاور و ترک تشریفات 
مناقصات باید بــرای حضور در این کمیســیون ها و 

کمیته ها به طور حتــم گواهی صالحیــت حرفه ای 
دریافت کنند. ریشه این اقدام هم تاثیر مثبت و قاطِع 
اشــراف کافی بر قانون مناقصه هــا در کاهش دعاوی 
علیه نفت اســت. به این منظور دوره هــای مربوطه از 
۲۹ مهرماه امسال آغاز شده و به منظور اجرای ابالغیه 
وزیر، دوره هــا باید تا پایان بهمن مــاه برگزار و گواهی 

صالحیت حرفه ای افراد صادر شود.

 در مجموع چند نفر در این دوره ها شــرکت 
می کنند؟

دوره ها دو روزه اســت و بر اساس اســامی اعالم شده از 
شــرکت های تابعه وزارت نفت، حــدود ۷۰۰ نفر باید در 
مجموع این دوره ها را طی کنند که ما ســقف هر دوره را 
حدود ۵۰ نفر در نظر گرفته ایــم و در مجموع حدود ۲۰ 

دوره در تهران و بعضی از شهرستان ها برگزار خواهد شد.

 برویم ســراغ ماموریت اصلی مرکز که به آن 
اشــاره کردید. تاکنون دوره هــای آموزش و 
توسعه مدیریت با چه ســرفصل هایی در این 

مرکز برگزار شده؟
ابتدا این نکته را یادآوری کنم که کار معاونت آموزش 
و توســعه مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت پس از 
طی فرآیندهای ارزیابی و مشــخص شدن منتخبان 
هر مرحله از فراخوان ها در حرفه هــای مختلف آغاز 
می شود. ما برای منتخبان مرحله نخست طرح توسعه 
مهارت های عمومی رهبری و مدیریت در صنعت نفت 
)مدیریت عمومی( که هدف آن توسعه مدیران عامل 
و اعضای هیئت مدیره است، بالغ بر ۱۰۰ ساعت دوره 
آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت و رهبری در 
محورهای مدیریت عمومی، شایستگی های رفتاری، 
مقررات صنعت نفت و انتقال دانــش و تجربه برگزار 
کرده ایم. در طرح پرورش مدیران پروژه صنعت نفت 
که تاکنون سه نوبت فراخوان و ســه دوره آن برگزار 
شده، دوره های آموزش و توســعه برای منتخبان دو 
مرحله این طرح برگزار شده است. گواهی صالحیت 
حرفه ای منتخبان مرحله نخســت فراخوان مدیریت 
پروژه اعطا شــده اســت و منتخبان مرحله دوم نیز 
بــه زودی گواهی خود را دریافــت می کنند، بنابراین 
هم اکنون تکمیــل فرآیندهای آموزشــی منتخبان 
فراخوان ســوم مدیریت پروژه را در دستور کار داریم 
که امســال پایان می یابد و با پایان ایــن دوره، تعداد 
مدیران پــروژه دارای گواهی صالحیــت حرفه ای به 
حدود ۱۰۰ نفر خواهد رســید. طرح بعدی مربوط به 
فراخوان مدیران مالی با عنوان طــرح ارتقای دانش 

و مهارت هــای حرفــه ای مدیران مالــی در صنعت 
نفت اســت که با توجه به انجام یک مرحله فراخوان 
و شناســایی منتخبان آن، طراحی دوره آموزشی در 
حال اقدام است و ظرف یک ماه آینده، آموزش ۴۰ نفر 

از استعدادهای مدیریتی در این حرفه آغاز می شود. 

 از نگاه شما، مهم ترین کمکی که مرکز توسعه 
مدیریت صنعت نفت به ایــن صنعت می کند، 

چیست؟
مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت بــا هدف پرورش 
نسلی نو از مدیران مجهز به ابزارهای روزآمد مدیریت 
در تراز بین المللی شــکل گرفــت و رویکردهای مورد 
تاکید وزیر نفت مبنی بر شایسته ساالری و جوان گرایی 
از یــک طــرف و ابالغیه هایی مانند گــردش مدیران 
)سقف چهار سال(، اهمیت مسئولیت ها و وظایف این 
مرکز را دوچندان کرد. بر اســاس دستورعمل موجود، 
میانگین سن مدیران صنعت نفت در پایان سال ۱۴۰۰ 
باید به حدود ۴۰ سال برسد؛ این دستورعمل با در نظر 
گرفتن بازنشستگی های پیش رو و همچنین ضرورت 
گردش چهارســاله مدیران، فهرستی مشتمل بر ۲۳۵ 
مدیر ارشد نفتی را ترســیم کرده است. یعنی تا کمتر از 
سه سال دیگر باید شاهد جایگزینی بیش از ۲۰۰ مدیر 
در صنعت نفت باشیم. مرکز توســعه مدیریت صنعت 
نفت، بســتر مناســب را برای اعمال چنین تغییراتی 
فراهم می کند. ببینید؛ ما سرمایه ای ملی و ارزشمند به 
نام نفت داریم، صنعت نفت هم مهم ترین صنعت کشور 
به حســاب می آید و مهم ترین کارکــرد هر صنعتی نیز 
حوزه مدیریتی آن است، بنابراین مرکز توسعه مدیریت 
صنعت نفت بــه عملکــرد بهینه مهم تریــن کارکرد 
مهم ترین صنعت نفت کشور کمک می کند و می تواند 
مهم ترین کارکرد مهم ترین صنعت کشور قلمداد شود.

 بنابراین طی این مــدت، خروجی های مرکز 
باید بتواند پاسخگوی تغییرات مدیریتی شود.

بایــد این گونــه باشــد. بــر اســاس هدف گذاری 
صورت گرفته در مرکز، باید تا پایان ســال ۱۴۰۰ در 
هر یک از حرفه هــای دارای اولویت برای صنعت نفت 
حداقل یک ونیم برابر تعداد ســمت های مدیریتی در 
آن حرفه، مدیر شایســته و دارای صالحیت حرفه ای 
به صنعت نفت معرفی کنیــم. ابالغیه وزیر نیز ناظر بر 
آن است که در هر حرفه ای اگر به اندازه ۱.۵ برابر نیاز 
مدیریتی آن حرفه افراد پرورش یابند، دیگر انتصاب 
در آن حرفه تنها باید از میان افــراد دارای گواهینامه 

صالحیت حرفه ای صورت گیرد.

بنزین
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تا ۶ ماه امکان ذخیره در کارت 
سوخت دارد

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطالعیه شــماره ۶ خود ضمن تاکیــد بر امکان 
ذخیره سهمیه سوخت خودروها تا ۶ ماه آینده، 
شایعه های منتشر شده درباره تخصیص ندادن 
سهمیه به کارت ســوخت مالکان چند خودرو را 

رد کرد.
در متن این اطالعیه آمده است: به اطالع عموم 
هموطنان عزیز می رســاند سهمیه سوخت آبان 
ماه همه مالکان خودروها، حتی افرادی که کارت 
سوخت خود را دریافت نکرده اند، در کارت های 
سوخت شخصی آن ها ذخیره شــده است و در 
ماه های بعد قابل اســتفاده خواهد بود. در ضمن 
ســهمیه ســوخت هر خودرو تا ۶ ماه در کارت 
هوشمند سوخت آن خودرو قابل ذخیره سازی 

است.
شایان ذکر است برخی شایعه های منتشر شده 
درباره تخصیص ســهمیه ســوخت بــه یکی از 
خودروهای مالکان چند خودرو، صحت ندارد و 
سهمیه سوخت به کارت سوخت همه خودروها 
تعلق می گیرد و تاکنون سیاست دیگری به این 

شرکت ابالغ نشده است.

هزینه کمک های بنزینی چقدر 
است؟

اگرچه تاکنون اعالم رســمی درباره منابع الزم 
برای اجرای طرح کمک حمایتی دولت نشــده 
است اما به نظر می رسد در هر ماه حدود ۶۰۰۰ 
میلیارد تومان بابت آن هزینه شــود که از محل 

افزایش قیمت بنزین است.
بعد از ســهمیه بندی بنزیــن و افزایش قیمت 
از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ برای نرخ ســهمیه و ۳۰۰۰ 
تومان به صــورت آزاد، قرار بر این شــد تا منابع 
ناشــی از افزایش قیمت در قالب کمک حمایتی 

به مردم برگردانده شود.
در این راســتا دولت برنامه خــود را بر پرداخت 
نقدی قــرار داد تا در هــر ماه بــرای گروه های 
هدف به تناســب تعداد افراد خانواده به حساب 

سرپرست خانوار واریز انجام شود.
همچنین اعالم شــد که پرداختی ها بین حدود 
۶۰ میلیــون نفــر و در گروه های هــدف انجام 
می شود که در روزهای اخیر دو مرحله پرداختی 
انجام شده و فردا شب)شــنبه( مرحله سوم در 
ماه جاری واریز می شــود. با این که اعالم شــده 
احتماال حدود ۳۰ هزار میلیــارد تومان از محل 
اختالف قیمــت بنزیــن ایجاد می شــود ولی 
مشــخص نیســت که این رقم بــرای چند ماه 
برآورد شده و از سوی دیگر در هر ماه چقدر بین 

گروه های هدف توزیع خواهد شد.
این در حالی است که رقم پرداختی به خانوارها 
نیز یکسان نیست؛ به طوری که برای خانوارهای 
تک نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار 
نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیش تر ۲۰۵ هزار تومان 

تعیین شده است.
در این حالت اگــر از مبالــغ پرداختی میانگین 
گرفته و یا به طور متوسط برای خانوارها واریزی 
۱۰۰ هزار تومــان در نظر گرفته شــود، در هر 
ماه برای ۶۰ میلیون نفر حــدود ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان منابع الزم اســت که البتــه این رقم می 
تواند بیش از این باشد. از ســوی دیگر ۳۰ هزار 
میلیــارد تومانی که دولت اعالم کــرده از محل 
بنزین ایجاد می شود، اگر زمان آن تا پایان سال 
باشــد، به طور میانگین ماهــی ۶۰۰۰ میلیارد 

تومان را در بر می گیرد.
در طرح حمایت معیشــتی دولــت مددجویان 
کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، 
بازنشســتگان، مســتمری بگیــران، معلمان، 
روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار 

کم درآمد جامعه هدف را تشکیل می دهند.



رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور پاسخ داد

دلیل شلوغی پمپ بنزین ها چیست؟
رامین شــهراد    رئیس هیــات امنــای اتحادیه 
جایگاه داران ســوخت کشور، علت شــلوغی جایگاه 
های ســوخت را دو نرخی شــدن بنزین و دالل بازی 

برخی سواستفاده کنندگان ذکر کرد.
براســاس مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا از ســاعت صفر بامداد روز جمعه ۲۴ آبان 
ماه سال ۹۸ در اطالعیه ای توسط شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران ســهمیه بندی بنزین برای 

همه وسایل نقلیه بنزین سوز اعالم شد.
طبق این اطالعیــه قیمت بنزین معمولی ســهمیه 
ای هــر لیتر ۱۵۰۰ تومــان، قیمت بنزیــن معمولی 
غیرســهمیه ای هر لیتر ۳۰۰۰ تومــان و  نرخ بنزین 

سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.
همچنین براســاس این اطالعیه، سهمیه بنزین برای 
ســواری شــخصی بنزینی ۶۰ لیتر، سواری شخصی 
دوگانه ســوز ۳۰ لیتر، تاکســی بنزینــی ۴۰۰ لیتر، 
تاکســی دوگانه ســوز ۲۰۰ لیتر، موتورسیکلت ۲۵ 
لیتر، وانت کم مصــرف بنزینی ۲۰۰ لیتــر، وانت کم 
مصرف دوگانه ســوز ۶۰ لیتر، وانت پرمصرف بنزینی 
۳۰۰ لیتــر، وانت پرمصرف دوگانه ســوز ۱۲۰ لیتر و 

آمبوالنس ۵۰۰ لیتر در ماه است.
بنا به اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، 
ســهمیه کامل آبان ماه خودروهای شخصی از بامداد 
روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آن ها 
واریز شــده و این ســهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره 

است.
»ولــی اهلل محمــودی« روز جمعه در گفــت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره شــلوغی جایگاه های 
سوخت در روزهای اخیر افزود: طبق سنوات گذشته 
ســهمیه بندی بنزیــن موجب دالل بــازی و فروش 
سوخت در کنار جایگاه ها می شود که همین امر باعث 

هجوم مردم و شلوغی جایگاه ها شده است.
وی اظهارداشــت: با توجه به سهمیه بندی و سوختن 
بنزین باقیمانده در کارت های برخی گروه ها همچون 
تاکســی داران، وانت بارها و آژانس ها در پایان هر ماه، 
این گروه  اقدام به فروش بنزیــن در اطراف جایگاه ها 
و حتی فروش دبه ای می کننــد که همین امر موجب 
شلوغی جایگاه های ســوخت در سراسر کشور شده 

است.
محمودی تصریح کرد: همچنین شــلوغی در ابتدای 
هر ماه نیز به دلیل شــارژ شــدن کارت سوخت همه 
مشترکان است که می خواهند از بنزین یارانه ای خود 

استفاده کنند.
رئیس هیات امنــای اتحادیه جایگاه داران کشــور با 

تاکید براینکه جایگاه های سوخت آمادگی این حجم 
از هجوم مــردم برای مصرف بنزیــن را ندارند، گفت: 
طبق تجربه گذشته سهمیه بندی بنزین،  از این پس 
در هشت تا ۱۰ روز پایان هر ماه شــاهد هجوم مردم 
برای اســتفاده از بنزین داللی و در یک هفته ابتدای 
هر ماه شاهد هجوم مردم برای استفاده از کارت های 

یارانه خواهیم بود.  
وی با بیــان اینکه خــروج برخی جایگاه هــا از مدار 
بهره برداری بــه دلیل خســارت های وارد آمده علت 
شلوغی جایگاه های سوخت نیســت، افزود: پیش از 
این ســه هزار و ۶۰۰ جایگاه ســوخت در کشور فعال 
بود که طی هفته گذشته تعدادی از این جایگاه از مدار 
سوخت رسانی خارج شده بودند اما اکنون تعدادی از 

این جایگاه ها به مدار فعالیت بازگشته اند.
رئیس هیــات امنای اتحادیه جایگاه داران،  با اشــاره 
به اینکه خســارت های جایگاه داران  در سراسر کشور 
حتی در اطراف تهران زیاد بوده اســت، تصریح کرد: 
در ســهمیه بندی بنزین ســال ۸۶ تعــداد کمی از 
جایگاه ها صدمه دید اما اکنون در برخی نقاط کشــور 
شاهد خســارت ۲۰ تا ۸۵ درصدی هستیم که بخش 
عمده این خســارت ها مربوط به استان ها و شهرهای 
تهران )شــهریار، قرچک ورامین، کیانشهر( بهبهان، 

رامهرمز، شیراز، اصفهان است.
محمودی اظهارداشــت: با اقدامات صــورت گرفته، 
تعدادی از جایگاه های خسارت دیده در هفته اخیر  و 

تعدادی در هفته آینده به مدار فعالیت باز می گردند.
به گفته وی، بخش عمده خســارت ها بــه جایگاه در 
زمینه سیســتم های هوشــمند و تلمبه بوده و هیچ 

مشکلی در زمینه سوخت نداشته ایم.
محمودی ادامه داد: استعداد فروش هر جایگاه بنزین 
بســتگی به منطقه و مصــرف آن در جایگاه های تک 
ســکویی روزانه  ۴۰ هزار لیتر و در چند سکویی  ۳۰۰ 

هزار لیتر است.
محمودی افــزود: با وجود اینکه نــاوگان حمل ونقل 
و پخــش فرآورده های نفتی همچنان فعال هســتند 
و ما مشــکلی در تامیــن ســوخت جایگاه های خود 
نداریم، اما سیستم هوشــمند و ارایه عرضه سوخت 
در جایگاه ها ضعیف است و نمی تواند پاسخگوی این 
همه مراجعه کننده باشــد، بنابراین باید تدبیری در 

این خصوص  اندیشیده شود.
وی تجربه گذشته ســهمیه بندی بنزین را در سنوات 
گذشته را متذکر شــد و با بیان اینکه دو نرخی شدن 
بنزین موجب فســاد و دالل بازی می شود، گفت: در 
ســال ۸۶ با ســهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن 

بنزین به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان و پس از آن ۷۰۰ و ۱۰۰۰ 
تومان چنین مشــکالتی رخ داد تا جایی که به مدت  
۶ تا هفت ســال جایگاه داران و شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی با این مشکل مواجه بودیم تا اینکه 

بنزین تک نرخی شد.
رئیس هیــات امنــای اتحادیه جایگاه داران کشــور 
تصریح کرد: تــک نرخی کردن بنزیــن و تعیین نرخ 

مناسب جلوی فساد و دالل بازی گرفته می شود.

 ارزآوری ۵ میلیارد دالری از محل 
صادرات بنزین

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
با اشــاره به کنترل مصرف داخلی و کاهش قاچاق با 
واقعی شــدن قیمت بنزین، گفت: بر این اساس ایران 
می تواند از محــل صادرات بنزین ســاالنه ۵ میلیارد 
دالر ارزآوری داشته باشــد که معادل صادرات روزانه 

۳۰۰ هزار بشکه نفت است.
ســید حمید حســینی« در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه ظرفیــت تولید بنزین ایران در شــرایط فعلی، 
۱۱۵ میلیون لیتر در روز اســت،  ادامه داد: پیش بینی 
می شــود بعد از ســهمیه بندی، روزانه حــدود ۶۰ 
میلیون لیتر بنزین ســهمیه ای و ۲۰ تــا ۲۵ میلیون 
لیتر بنزین آزاد در کشــور مصرف شود و بر این اساس 
مصرف کشور به ۸۵ میلیون لیتر کاهش پیدا می کند 
که پتانســیل صادرات ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز 

فراهم خواهد کرد.
حســینی افزود: ۳۰ میلیون لیتر بنزین معادل ۱۹۳ 
هزار بشکه بنزین است که ارزش آن ۱۴ تا ۱۵ میلیون 
دالر خواهــد بود و صــادرات آن می تواند ســاالنه ۵ 

میلیارد دالر ارزآوری به کشور به همراه آورد.
وی با اشــاره به اینکه ۵ میلیارد دالر معادل صادرات 
۱۰۰ میلیون بشکه نفت ۵۰ دالری است،  تاکید کرد: 
در واقع ارزآوری  صــادرات بنزین معــادل صادرات 

روزانه ۳۰۰ هزار بشکه  نفت خام خواهد بود.
ســخنگوی اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های 
نفتی ادامه داد: با توجه به شــرایط ارزی و نیاز کشور 

، صادرات بنزین می تواند کمک کننده باشد.
وی علت اینکه این فضا فراهم شــده را کنترل مصرف 
داخل و کاهش حاشیه سود قاچاق بعد از واقعی شدن 
قیمت بنزین دانســت و گفت: زمانی که قیمت بنزین 
در داخل به ۳۰ ســنت در هــر لیتر می رســد عمال 
قیمت ها به قیمت هــای منطقه نزدیک می شــود و 
قاچاق برای قاچاقچیــان پرهزینــه و غیراقتصادی 

خواهد بود.

تولید
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 و تدریجی گران نکرد؟
بنزین در ســال ۹۳ و ۹۴ به طور تدریجی گران 
شد ولی در ســال ۹۵ مجلس مجوز این کار را به 
دولت نداد. در سال ۹۶ و ۹۷ به دلیل مالحظات 

ملی قیمت را تغییر نداده است.
یکی از انتقــادات این روزها، این اســت که چرا 
دولت بنزین را به صــورت پلکانی از ابتدای دوره 
گران نکرد که امروز شورای هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا، رای به افزایش جهشی قیمت بنزین 
بدهد. در چند گزاره بررسب می کنیم که دولت 
یازدهم و دوازدهم چرا قیمت بنزین را هر سال، 

به صورت تدریجی گران نکرده است.
 دولت روحانی از مــرداد ۱۳۹۲ آغاز به کار کرده 
است. قیمت بنزین هم در بودجه سالیانه تعیین 
می شود و از این رو، اولین الیحه بودجه دولت در 
پاییز به مجلس ارایه شــد و در بهار سال ۱۳۹۳ 
اجرایی شد. اتفاقا در این ســال بنزین گران شد 
و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، نرخ بنزین از ۴۰۰ 
تومان به ۷۰۰ تومان افزایــش پیدا کرد. قیمت 

بنزین آزاد نیز به هزار تومان رسید.
 در سال ۱۳۹۴، دولت، قیمت بنزین را به صورت 
تک نرخی، هزار تومــان درآورد و به این ترتیب 
باز هم، دســت کــم در زمینه میزان ســهمیه 
خودروها، شــاهد افزایــش ۳۰۰ تومانی بنزین 

بودیم.
در ســال ۱۳۹۵ دولت اساســا امــکان افزایش 
قیمت بنزین را نداشــت. چرا؟ چــون مجلس 
این اختیار را از دولت ســلب کرده بود. بنا به بند 
دوم از بخش هـ تبصره ۱۳ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۴، »قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در 
پایان ســال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره 
خواهد بود.« نکته جالب اینکه این قانون توسط 
مجلسی تصویب شد که اکثریت آن را منتقدان 

و مخالفان دولت در اختیار داشتند.
 در ســال ۱۳۹۶، دولت مجــوز قانونی برای 
افزایش قیمت بنزین را داشــت اما وقتی پس 
از اســتقرار دولت جدید، در پاییز آن ســال، 
تصمیم گرفت که قیمت بنزیــن را به ۱۵۰۰ 
تومان افزایش دهد، بسیاری از منتقدان دولت 
با آن مخالفت کردند و حتی در مجلس شورای 
اســالمی نیز نمایندگانی بودنــد که صراحتا 
اعالم کردند مقابل این کار ایستادگی خواهند 

کرد. 
یک نکته جالــب این بود که حتی پــس از آنکه 
دولت این افزایش قیمت را در آذر ماه سال ۹۶ و 
در قالب الیحه بودجه ۹۷ مصوب کرد؛ منتقدان 
دولت، بــا پیوند زدن آن بــه رونمایی روحانی از 
منشور حقوق شهروندی، افزایش قیمت بنزین 

را »پیش پرداخت حقوق شهروندی« خواندند.
 با این حــال پس از اعتراضــات دی ماه، مجلس 
تصمیم گرفت که با وجود پیشنهاد صریح دولت 
در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۷، با افزایش قیمت 
بنزیــن موافقت نکند و به ایــن ترتیب دولت در 
ســال ۱۳۹۷ نیز امکان افزایش قیمت را به طور 

قانونی پیدا نکرد.
در پایان باید به این ســوال نیز پاسخ داد که مگر 
دولت، طبق قانون هدفمنــدی یارانه ها مجاز به 
تعدیل قیمت سوخت نبوده اســت؛ پس چرا از 

ظرفیت قانونی این قانون استفاده نشده است؟ 
در پاسخ به این ســوال باید گفت که از ظرفیت 
ایــن قانــون در ســه ســال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و 
۱۳۹۸ )البته در ســال ۱۳۹۸ با مصوبه شورای 
هماهنگی سران قوا( اســتفاده شده است و در 
ســال ۱۳۹۵ مجلس صراحتا با مصوبه ای این 
ظرفیت را از دولت ســلب کرده اســت. با این 
حال افزایش قیمت بنزین در ســال ۱۳۹۶، به 
دلیل اعتراضات دی ماه و نیز مخالفت شــدید 
منتقدان دولت متوقف مانده و در ســال ۱۳۹۷ 
نیز، فشار اقتصادی ســنگین و افزایش قیمت 
ارز، به حدی بود که مانــع از اجرای این تصمیم 

شد.



   بررسی منحنی بازار مسکن 

و به افزایش است یا کاهش؟ قیمت مسکن ر
محســن محروقی    بــازار »خریدوفــروش« و 
»اجاره« مســکن در پایتخت روند معکوســی را طی 
می کند. با وجود اینکه رشــد قیمت در بخش فروش 

متوقف شده، جهت شیب اجاره بها به سمت باالست.
گزارش های میدانی حاکی از آن اســت که قیمت ها 
در بازار اجاره نســبت به شــهریورماه تــا ۲۰ درصد 
کاهش یافته، اما نسبت به زمان مشــابه سال قبل تا 
۵۰ 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 ۲۰ درصد کاهش یافته، 
اما عمده مالکان در زمان انعقاد قــرارداد و با توجه به 
تمایل مستأجران برای تمدید، نرخ اجاره را حدود ۵۰ 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داده اند. 
مهرماه امســال ۱۲ هــزار و ۹۱۳ اجاره نامه در تهران 
به امضا رســید که نسبت به شــهریورماه ۲.۹ 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 ۲۰ تا ۵۰ درصد نســبت به شــهریور کاهش 

می یافت، اجاره نامه ها در مهرمــاه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱ 
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 
۳۵ درصد افزایش داشته است. سال گذشته این رقم 
۱۵ درصد و ســال ۱۳۹۶ نیز میزان افزایش ســاالنه 
اجاره بها در پایتخت ۸.۴ درصد گزارش شــد. به بیان 
دیگر تورم اجاره بها در دو سال گذشته ۵۸ درصد بوده 
است؛ درحالی که نرخ رشــد قیمت مسکن از مهرماه 
۱۳۹۶ تاکنون عــدد ۱۶۵ 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 ایجادشده با نرخ خریدوفروش را پر 
کند. هرچند عواملی مانند توان متقاضیان و نرخ تورم 
نیز در قیمت اجاره تأثیرگذار اســت و به همین دلیل 
روند افزایش اجاره بها کندتر از رشــد قیمت مسکن 

نمود پیدا می کند. 
به دنبــال افزایش قیمت اجاره در تهــران، گروهی از 
مســتأجران، پایتخت را ترک کرده اند؛ به طوری که 
گزارش هــای میدانی نشــان می دهد در یک ســال 
گذشــته جمعیت برخی شــهرهای اطــراف تهران 
به تدریج افزایش داشــته اســت. کوچ طبقاتی برای 
دستیابی به مسکن در اســتطاعت در شرایطی کلید 
خورده که مطابق سرشماری ســال ۱۳۹۵ در تهران 
۴۹۰ هزار واحد مســکونی خالی وجود داشته است. 
همچنین سال ۱۳۹۶ در تهران ۶۵ هزار و ۱۱۸ واحد 
و ســال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی 
مجوز ســاخت گرفته اند. با توجه به رکود بازار مسکن 
پیش بینی می شــود دست کم دوســوم از واحدهای 
احداثــی در دو ســال گذشــته به خانه هــای خالی 
تهران اضافه شده باشــد؛ یعنی ممکن است تا پایان 

سال گذشــته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران 
به حدود ۵۸۰ هزار واحد رســیده باشد. در پنج ماهه 
نخست امســال نیز ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی بر 
اساس پروانه های ســاختمانی در حال احداث بوده و 
پیش بینی می شود این رقم تاکنون به حدود ۳۵ هزار 
واحد رسیده باشد. بر این اســاس مالکانی که با توجه 
به افت ۶۴ درصدی معامالت مســکن تهران موفق به 
فروش آپارتمان های خود نشــده اند، آنها را وارد بازار 
اجاره کرده اند. از ســوی دیگر عمده فایل هایی که در 
فصل جابه جایی اجاره نرفته، بزرگ متراژ هستند. اما 
مشاهدات حاکی از آن اســت که نرخ اجاره واحدهای 

نوساز بسیار بیشتر از دیگر واحدهاست.

منحنی بازار مسکن رو به پایین نیست
یک کارشــناس بازار مســکن گفت: با وجــود افت 
معامالت نسبت به ســال قبل، منحنی بازار مسکن، 
نزولی نیســت و علت کاهــش معامــالت در دو ماه 
گذشــته، قرار داشــتن در ماه های محرم و صفر بوده 
اســت.بیت اهلل ســتاریان اظهار کرد: تا انتهای سال 
رکود در بخش مســکن نخواهیم داشــت؛ چراکه با 
وجود کاهش معامالت نســبت به سال قبل، منحنی 
رو به پایین  نیســت. اگر در مردادماه و شــهریورماه 
معامالت افت کرد، به دلیل قرار داشــتن در ماه های 
محرم و صفر بود که معموال هر ساله در این بازه زمانی 

خرید و فروش کاهش می یابد.
وی افــزود: پایین آمــدن خرید و فــروش منتهی به 
رکود می شــود و اگر تدبیری در بخش کالن  اقتصاد 
اندیشیده نشود تا اواخر امسال و اوایل سال آینده دچار 
رکود مسکن خواهیم شد. تا آن زمان احتماال نوساناتی 
را شــاهد خواهیم بود. بدین صورت که معامالت باال و 
پایین می رود و این روند تا عید ادامه خواهد داشــت.
ســتاریان با بیان این که بخش مسکن نیمی از اقتصاد 
کشــور را تشــکیل می دهد افزود: صنعت ساختمان، 
تمامی صنایع مرتبط را به حرکــت درمی آورد که به 

ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می انجامد.
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ح ملی مسکن  آغاز ثبت نام طر
در شهرهای جدید 

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید از 
اضافه شدن شــهرهای جدید به طرح اقدام ملی 
تولید مســکن خبر داد و گفت: ثبت نام در این 

شهرها از هفته اول آذر ماه شروع خواهد شد.
حبیب اهلل طاهرخانی با بیــان اینکه طرح اقدام 
ملی تولید مسکن بخش  های مختلفی را شامل 
می  شود،  گفت: شاخه نخست این طرح، مسکن 
مشــارکتی بود که پس از حضور رئیس جمهور 
در وزارت راه و شهرســازی در سال گذشته، این 
بخش از طرح به طور رســمی کلید خورد. هدف 
اصلی از استارت این بخش از طرح، رونق بخشی 
به فرآیند عرضه و ســاخت مســکن برای اقشار 
متوسط جامعه اســت. بخش دوم این طرح که 
اخیرا اجرای آن در قالب ثبت نام از شــهروندان 
در تعدادی شهرهای کشــور آغاز شده، به نوعی 
فروش اقساطی زمین است. ســومین بخش از 
طرح نیز که جامعه مخاطب آن اقشار کم  درآمد 
و ضعیف جامعه هســتند، واگذاری اراضی ۹۹ 
ســاله به نهادهای حمایتی بــرای اختصاص به 
این گروه از متقاضیان مسکن است.وی به سهم 
شهرهای جدید از مجموع سه بخش طرح اقدام 
ملی تولید مسکن اشــاره کرد و افزود: مجموع 
سهم شــهرهای جدید از این طرح، حدود ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی اســت که در مرحله نخست 
آن، قرار است ثبت نام برای حدود ۶۰ هزار واحد 

مسکونی در شهرهای جدید کشور آغاز شود.
معاون وزیــر راه، زمان آغاز ثبت نام شــهرهای 
جدید در قالب طرح اقدام ملی تولید مســکن را 
هفته نخســت آذرماه اعالم کرد و گفت: از آنجا 
که یکی از اهداف اصلی شــکل  گیری شهرهای 
جدید پاســخ  گویی به بخشــی از نیاز مســکن 
ساکنان کالنشهرها بوده بنابراین با آغاز ثبت نام 
این طرح در شــهرهای جدید، این انتظار وجود 
دارد که به بخشــی از تقاضای مســکن ساکنان 

کالنشهرها نیز پاسخ داده شود.
وی با بیان اینکه میان این طرح و طرح مســکن 
مهر تفــاوت های زیــادی وجــود دارد، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین تفــاوت های این طرح با 
طرح مســکن مهر، به نظام تامین اعتبار و نحوه 
تخصیص آن باز می  گــردد. در این طرح از نظام 
تامین اعتباری معمول سیســتم بانکی استفاده 
خواهد شــد. همچنین بر خالف طرح مســکن 
مهر، هیچ پــروژه ای در این طرح بدون متقاضی 
آغاز نخواهد شــد. در طرح مسکن مهر، بخشی 
از واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی آغاز و 
بخشــی از واحدها در طول اجرای پروژه دارای 
متقاضی شدند و در این میان بخشی از واحدهای 
مســکونی همچنان بدون متقاضی باقی ماندند. 
اما مطابق بــا برنامه ریزی های انجام شــده این 
اتفاق و تجربه تلخ در ایــن طرح اقدام ملی تولید 

مسکن تکرار نخواهد شد.
وی به تفاوت دیگر این طرح با مسکن مهر اشاره 
و تصریح کرد: یکی از اشتباهات اجرایی در طرح 
مســکن مهر، ثابت کردن قیمت هــا بود این در 
حالی اســت که در مناطق و شــهرهای مختلف 
هزینه های ساخت وساز همچون قیمت مصالح 
ساختمانی، نیروی انســانی و ... متفاوت است. 
در طرح اقدام ملی تولید مســکن، از ثابت کردن 

قیمت ها دوری خواهیم کرد.
طاهرخانی همچنین نحــوه انتخاب پیمانکاران 
و ســازنده های طرح اقدام ملی تولید مسکن را 
دیگر تفاوت آن با طرح مسکن مهر خواند و گفت: 
چارچوب قرار دادها و حجم پــروژه های واگذار 
شــده به پیمانکاران بر مبنای نظام فنی اجرایی 
کشور خواهد بود تا از این طریق یک نظام رقابتی 
در میان پیمانکاران برای تحویل پروژه ها شکل 
بگیرد.بــه گفته وی یکــی از معضالت جدی در 
طرح مســکن مهر، تاخیرات به وجــود آمده در 
جریان تحویل پروژه ها بــه دلیل نبود یک نظام 

نامه مشخص در انتخاب پیمانکاران بود.



طی هفته گذشته در بازار اتفاق افتاد

خ ارز و با نر دوپینگ قیمت خودر
مازیار شــریف کیان    بازار خــودرو طی هفته 
گذشته تحت تاثیر سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین 
قرار داشت. با افزایش ناگهانی نرخ بنزین که از بامداد 
جمعه ۲۴ آبان ماه از ســوی دولت اعالم شد، بازار ارز 
در اولین روز کاری روند افزایشــی بــه خود گرفت. 
افزایش نرخ بنزین و نوسانی شدن بازار ارز، خریداران 
و فروشندگان را در بازار خودرو در وضعیت دوگانه ای 
قرار داد. از یک طرف خریــداران به دلیل افزایش نرخ 
ســوخت و ســهمیه بندی آن با تصور عمیق تر شدن 
رکود بــازار در انتظــار کاهش قیمت بودنــد. این در 
شرایطی بود که برخالف تصور مشتریان بازار خودرو 

متاثر از نرخ ارز بار دیگر روند تصاعدی به خود گرفت.
آنچه مشخص است به دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیری 
که بازار ارز روی خــودرو دارد، برخی فروشــندگان 
و دالالن پیش از آنکه افزایش نرخ ارز تثبیت شــود، 
به پیشــواز افزایش قیمت ها رفتند. بــه این ترتیب 
در حالی که نــرخ ارز در روز دوشــنبه تثبیت و از روز 
سه شــنبه روند کاهشــی به خود گرفــت، اما قیمت 

خودرو همچنان روند افزایشی داشت. 
 البته بازار خودرو پیش از داستان افزایش نرخ بنزین نیز 
چندان باثبات نبود. افزایشی شدن قیمت ها از روزهای 
پایانی مهر بار دیگر شــرایط بازار اردیبهشــت ســال 
گذشته را برای فعاالن بازار تداعی کرد. در آن مقطع نیز 
در حالی که بازار به صورت ســنتی بعد از تعطیالت عید 
به رکود می رفت، شاهد بودیم که قیمت ها به ناگاه وارد 
فاز افزایشی شد. آنچه مشخص است پیش بینی می شد 
که به دلیل اتمام تعطیالت تابســتانی و همزمانی آن با 

ماه های محرم و صفر بازار به طور سنتی با کاهش قیمت 
روبه رو شــود؛ حال آنکه به رغم رکود و نبود مشــتری، 
خودروهای پرتیراژ روند صعودی پیدا کردند.در همین 
حال فعاالن بازار تاکید داشــتند که افزایش قیمت ها 
در بازار به دلیل اخــالل در روند فاکتور کردن خودروها 
روی داده اســت آدرس زمانی که آنهــا در این ارتباط 
می دادند مربوط به هفته آخر مهر تا هفته ابتدایی آبان 
بود.  با این حال دو خودروســاز بزرگ کشور نسبت به 
این اظهارنظر ها واکنش نشــان دادند و در بیانیه ای که 
ایران خودرو، ســایپا و انجمن خودروســازان منتشر 
کردند هرگونــه کاهش عرضه و مدیریت بازار توســط 

خودروسازان تکذیب شد. 
با در نظر گرفتن شــرایط دو ماه گذشــته بازار، حاال 
دوپینگ قیمتی محصوالت با توجه به تالطمات بازار 

ارز، قیمت ها را بیش از پیش در مســیر افزایشی قرار 
داده است.البته برخی دســت اندر کاران بازار با توجه 
به قطع شــدن اینترنت و عدم دسترسی فروشندگان 
و خریداران به ســایت هایی که در زمینه داد و ســتد 
خودرو فعال هســتند، معتقدند همین مســاله روی 
قیمت ها تاثیــر منفی گذاشــته و فروشــندگان از 
ترس اینکه خودروی خود را با ضرر بفروشــند، بعضا 
قیمت هایی را مطرح می کننــد که چندان منطبق بر 
واقعیت های بازار نیست. دســت اندرکاران بازار ابراز 
امیدواری می کنند چنانچه در روزهای آینده شــاهد 
وصل شدن اینترنت، تداوم کاهشــی شدن نرخ ارز و 
بازگشــت بازار به شــرایط معمول پیــش از افزایش 
قیمت بنزین باشیم، می توان امیدوار بود قیمت ها در 

مسیر کاهشی قرار بگیرند.
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@kharidaar متقاضیان گازسوز کردن

وها بخوانند خودر
 متقاضیان گازســوز کــردن خودروهــا برای 
ثبت نام بایــد به ســامانه NGVI.IR مراجعه 
کنند و طبق اعالم، حداکثــر ظرف مدت دو ماه 

آینده به همه درخواست ها رسیدگی می شود.
 متقاضیــان برای گازســوز کــردن خودروها 
می توانند به سامانه جامع اطالعات خودروهای 
دوگانه ســوز )NGVI.IR( مراجعــه کنند و 
از طریــق زبانه تبدیل خودروهــا، برای ثبت نام 
تبدیــل خودروی خــود اقدام کننــد. در مدت 
یک هفته از طــرف این اتحادیــه پیامکی برای 
متقاضیان ارسال می شــود و این افراد می توانند 
از طریق مراجعه به ســامانه، نزدیک ترین مرکز 
مجاز بــه محل ســکونت خود را بــرای تبدیل 

انتخاب و مراجعه کنند.
طبــق اعــالم رئیــس اتحادیه ســوخت های 
جایگزین روزانه ۳۰ هزار تقاضا برای گازســوز 
کــردن خودروهــا هم زمــان با اجــرای طرح 

سهمیه بندی بنزین دریافت می شود.
بنا بر اعــالم وزارت نفــت، علــی محمودیان با 
اشــاره به افزایش گســترده حجم تقاضا برای 
گازسوز کردن خودروها هم زمان با اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین تا مرز دریافت روزانه ۳۰ 
هزار تقاضا در سامانه گفته است: اولویت تبدیل 
خودروها با افرادی اســت که زودتر در ســامانه 
ثبت نام کرده اند و الزم اســت متقاضیان تبدیل 

هرچه زودتر درخواست خود را ثبت کنند.
محمودیــان هزینــه تبدیــل خودروهــا بــه 
دوگانه سوز را بسته به کیفیت کیت، نوع خودرو 
و ســایز مخزن به صورت میانگیــن ۲.۵ تا ۴.۵ 
میلیون تومان اعالم کــرد و اطمینان خاطر داد: 
این رقم ثابت اســت و به هیچ وجــه در روزهای 
آینده شــاهد افزایش قیمت تجهیزات و هزینه 

نصب نخواهیم بود. 
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صرافان از نوسانات روزهای اخیر می گویند

بازارسازی بانک مرکزی در نوسانات دالر
محبوبه فکوری  نوســانات بازار ارز طی روزهای 
گذشته اگرچه ســودای افزایش قیمت ارز را همچون 
سال گذشته در ســر برخی ســوداگران می پروراند؛ 
اما صرافــان می گویند کــه بانک مرکــزی به عنوان 

بازارساز، در بازار حضور پررنگ دارد.
طی روزهای گذشــته بــازار ارز با برخی نوســانات 
هر چند جزئــی مواجه بوده که قیمــت را در محدوده 
کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی در نوسان قرار داده است. 
در واقع، بــا افزایش قیمت بنزیــن و برخی زمزمه ها و 
دغدغه های مــردم در رابطه با تورم انتظــاری که به 
صورت سنتی و طبیعی از باال رفتن قیمت حامل های 
انرژی در ذهن آنها شکل می گیرد، برخی سوداگرایان 
فضا را به نوعی نشــان می دهند که گویی قیمت دالر 
قرار است روند رو به رشــد خود را آغاز کرده و همچون 
سال ۹۷ باز هم ســودای افزایش بی رویه و منطق را در 
سر بپروراند؛ در حالیکه بســیاری از فعاالن بازار، این 

موضوع را منتفی دانسته و خیالی بیش نمی دانند.
در واقع، بازار از وضعیت کنونــی اقتصاد ایران و البته 
نقش آفرینی بانک مرکزی چنین تلقی را از معامالت 
ارزی ندارد که قیمت را به سمت جهش حرکت داده و 
روندی رو به رشد را به نحوی آغاز کنند که در نهایت، 
به افزایش بی ســابقه و بدون حســاب و کتاب قیمت 
در بازار ســوق دهد. در حقیقت، فعــاالن بازار چنین 
برداشــتی را از نوع حرکتی که بانک مرکزی طی یک 
هفته تا ده روز اخیر در بــازار آغاز کرده ندارند و بر این 
باورند که این نوســان هم همچون هیجانات گذشته، 
روندی طبیعی از مکانیزم هــای تاثیرپذیر بازار ارز از 

اقتصاد کشور است و زودگذر خواهد بود.

بانک مرکزی چطور این روزها بازارسازی 
می کند؟

این در حالی اســت که عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی هم در ســوی دیگر ماجــرا، از افزایش 
نظارت های بانک مرکزی بــر نحوه عملکرد صرافی ها 
می گوید و مدیریت بازار را به نقش بازارســازی بانک 
مرکزی پیوند می زند. او در آخرین پســت در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی که اتفاقــا پیش از 
بازدید ســرزده وی از میدان فردوسی هم بود، بر روی 
نقش بازارسازی بانک مرکزی در هدایت منطقی بازار 

تاکید کرده بود.
رئیس کل بانــک مرکزی با تاکید بــر اینکه این بانک 
همچنان در بــازار ارز حضور فعــال دارد، به این نکته 

اشــاره می کند که مدیریت بازار ایجاب می نماید که 
بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی، نیازهای واقعی 
را تامین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق با ماههای 
گذشته جمع آوری و به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.

وی البته از تامین ارز مورد نیاز واردات هم اشاره کرده 
و عنوان می کند که مجموعــه ذخایر بانک مرکزی از 
محل خریــد ارز صادراتی و ارزهای موجــود در بازار، 
این اجازه را به او و دســت اندرکاران سیاســتگذار در 
بازار می دهد که با رصد تحرکات بازار، هرگونه تالش 
ســفته بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه دهد که 

روند عادی عرضه و تقاضای، نرخ ارز را تعییند کند.

 صرافان از حضور این روزهای بازارساز
 در بازار می گویند

در این میان صرافی ها نیز در گفتگــو با مهر، با اذعان 
حضور پررنگ بازارســاز در وضعیــت کنونی بازار ارز 
به این نکته اشــاره می کنند که بازار نیز سیگنال های 
مهم را از نوع رفتار و تحرکات بانــک مرکزی در بازار 
می گیرد و همین امر ســبب شــده تا بازار در آرامش 
نسبی به ســر برد، حتی اگر برخی نوسانات مقطعی را 

در طول روز داشته باشد.
یکی از صرافی ها در گفتگو با خبرنــگار مهر می گوید: 
طی ساعات اولیه اعالم افزایش قیمت ارز، برخی در بازار 
انتظار افزایش قیمت را می کشیدند و البته در ساعاتی 
هم نرخ با افزایش مواجه شــد، اما به هــر حال حضور 
پررنگ بازارســاز در بازار اجازه تداوم آن را نداد؛ چراکه 
به هر حال صرافی ها و بازیگران بــازار به نوع تحرکات و 
عکس العمل های بانک مرکزی نگاه می کنند و فرآیند 
معامالت و آینده آن را طراحی می کنند. وی می افزاید: 
روند روزهای گذشته نشان داده که بانک مرکزی تسلط 
کامل بر بــازار دارد و اجازه نمی دهد که ســایر گروهها 
به جز صرافی های مجری سیاســتهای او، در بازار نقش 
داشته باشند و همین امر، اجازه مانور را از سایر بازیگران 
بازار ارز می گیرد؛ پس با توجــه به این حضور و تاکیدی 
که بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز دارد، جهش به هیچ 

عنوان قابل انتظار نیست.
یکی دیگر از صرافی های بانکــی در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید: نوع تحرکات بانــک مرکزی در بازار به 
عنوان بازارساز، طی روزهای گذشته به خوبی مسیر 
را مشخص کرده اســت و هم اکنون صرافی ها هم به 
صورت محتاطانه در بــازار حرکت کرده و البته انتظار 

جهش قیمت را هم ندارند.

خ تورم کاهش یافت نر
نــرخ تــورم ســاالنه آبــان مــاه ۱۳۹۸ برای 
خانوارهای کشــور به ۴۱,۱ درصد رســیده که 
نســبت به همین اطالع در ماه قبــل، ۰.۹ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
منظور از نرخ تورم نقطــه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نســبت به ماه مشابه سال قبل 
می باشد. نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه ۱۳۹۸ به 
عدد ۲۷ درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۲۷ درصد بیشتر از آبان 
۱۳۹۷ بــرای خرید یــک »مجموعــه کاالها و 

خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تــورم نقطه ای آبان ماه ۱۳۹۸ در مقایســه 
با مــاه قبــل ۱,۳ واحــد درصد کاهــش یافته 
اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه هــای عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی هــا و دخانیات« و 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمــات« به ترتیب 
۲۸,۸ و ۲۶.۲ درصد بوده و نــرخ تورم نقطه ای 
هر دو گروه عمده در مقایســه با ماه قبل کاهش 

داشته است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهــای شــهری ۲۷ درصد می باشــد که 
نســبت به ماه قبــل ۱,۳ واحــد درصد کاهش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۲۷,۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۱,۲ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تــورم ماهانه، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ 
تورم ماهانه آبان ۱۳۹۸ به ۱,۶ درصد رسیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۰.۱ واحد 

درصد کاهش داشته است.
 تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهــای غیر 
خوراکی و خدمات« به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۷ 

درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم ماهانه برای 
خانوارهــای شــهری ۱,۵ درصد می باشــد که 
نســبت به ماه قبل، ۰.۴ واحــد درصد کاهش 
داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۱.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱ 

واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمــت در یک ســال منتهی 
به ماه جاری، نســبت به دوره مشــابه قبل از آن 
می باشد. نرخ تورم ســاالنه آبان ماه ۱۳۹۸ برای 
خانوارهای کشــور به ۴۱,۱ درصد رســیده که 
نســبت به همین اطالع در ماه قبــل، ۰.۹ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
این در حالی اســت که نرخ تورم ســاالنه برای 
خانوارهای شــهری ۴۰.۳ درصد می باشــد که 
نســبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته 
اســت. هم چنین این نــرخ بــرای خانوارهای 
روستایی ۴۵,۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۱,۲ واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »ســبزیجات« )گوجه 
 فرنگی، پیاز، فلفل دلمه  ای( و گــروه   »لبنیات 
و تخم مرغ« )تخم مرغ ماشــینی( می باشد. در 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
گــروه »حمل ونقل شــخصی« )بنزیــن، انواع 
اتومبیل ســواری( بیشــترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

بیش ترین تخلفات کشف شده 
مربوط به کدام کاالهاست؟

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان از ارســال 
۴۵۷۶ مورد پرونده تخلــف به تعزیرات در چهار 
روز اول هفته گذشــته خبــر داد و تصریح کرد: 
عمده پرونده های تشکیل شده مربوط به میوه، 
قند،  شــکر،  مرغ،  برنج، لبنیات،  گوشــت قرمز،  
تخم مرغ، حمل و نقل،  الســتیک،  روغن موتور 

و مصالح ساختمانی بوده است.
داریوش بهنود قاســمی در گفت وگو با ایسنا، از 
بازرسی بیش از ۶۳ هزار و ۳۰۰ مورد در سراسر 
کشــور در چهار روز اول هفته گذشــته از سوی 
ســازمان های صنعت،  معدن و تجارت )صمت( 
اســتان ها خبر داد و گفــت که ایــن تخلفات 
گران فروشــی و امتناع از عرضه کاال را نیز شامل 

می شود.
البته به گفتــه وی تغییرات شــدید قیمت در 
بازار مشاهده نشــده و پرونده های تشکیل شده 
در بعضی از بخش ها مانند میــوه و صیفی جات 
ربطی بــه قیمــت بنزین نداشــته و بــه دلیل 
تغییــرات آب وهوایی و مشــکالت حمل و نقل 

اتفاق افتاده است.  
این مقام مســئول همچنین از تشــکیل گشت 
ویــژه برخورد با محتکــران امتنــاع کنندگان 
از عرضه کاال خبــر داد و اظهار کرد: بیشــترین 
نظارت بر رونــد توزیع کاالهایــی مانند میوه، 
شوینده، برنج، قند، شــکر، مرغ،  روغن،  لبنیات، 

گوشت قرمز و تخم مرغ انجام می شود.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان نظــارت 
بر بخش خدمات ماننــد انبارها،  ســرخانه ها، 
فروشــگاه های زنجیــره ای و حمــل و نقــل 
سیســتماتیک را از جملــه مهم تریــن اهداف 
این ســازمان عنوان کرد و گفــت: رعایت نصب 
قیمت،  صدور فاکتــور و رعایت ســود عمده و 
خرده فروشی نیز جزء مواردی است که بازرسان 

رعایت آن ها را کنترل می کنند.

قیمت نیمی از کاالهای اساسی 
کاهشی شد

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که قیمت نیمی از کاالهای اساســی در شهریور 
ماه امســال نســبت به مرداد ماه کاهشی شده 

است.
جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشــان می دهد کــه از بین ۴۳ 
کاالی اساسی قیمت ۲۲ مورد در شهریور امسال 

نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است.
طبق این آمار بیش تریــن کاهش قیمت مربوط 
به ســیب زمینی درجه یک، جوجــه یک روزه 
گوشتی و گوجه فرنگی بوده که به ترتیب ۲۳.۲، 
۲۰.۱ و ۱۵.۴ درصــد کاهش قیمت داشــتند و 
در شهریور ماه امســال با قیمت حدود ۴۷۰۰، 

۱۸۰۰ و ۲۸۰۰ تومان به فروش رسیده اند.
بیشترین افزایش قیمت نیز در این مدت مربوط 
به خیار رســمی درجه یک بوده کــه با افزایش 
۱۸.۶ درصــدی قیمــت آن از کیلویی ۳۴۰۰ 
تومــان در مرداد بــه حــدود ۴۰۰۰ تومان در 

شهریور ماه امسال رسیده است.


