
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت 
معیشتی درباره قطع سامانه #۶۳۶۹* توضیح داد

وزه  فرصت 10 ر
برای ثبت اعتراض 

به دنبال افزایش قیمت بنزین دالیل اقتصادی مختلفی 
برای توجیه این تصمیــم عنوان می شــود که قبول 
هر کدام باز هم نمی توان آثار تورمی کــه این اقدام به 
دنبال خواهد داشــت را انکار کرد.تصمیم دولت مبنی 
بر افزایش قیمت بنزین به لحــاظ اقتصای، اجتماعی 
و سیاســی اتفاق خوبی نبود زیرا به نظر می رســد این 
تصمیم با کار کارشناسی و پشتوانه های فنی الزم اتخاذ 
نشده است. در مقطعی که کشور تورم باالیی دارد دولت 
هنوز نتوانسته شرایط اقتصادی قانع کننده ای را برای 
مردم فراهم کند. به نظر می رســد دولت به سه دلیل 

ممکن است به سمت همچین تصمیمی رفته باشد.

گرانی بنزین به بهانه افزایش یارانه نقدی 
یکی اینکه بخواهد یارانه بیشــتری را به مردم بدهد 
که باید توجه کرد که مگر یارانه هایی که پس از طرح 
هدفمند سازی یارانه ها در سال 89 به مردم داده شد 
چقدر کارساز بود؟ این روش پرداخت یارانه نقدی با 
واکنش های متعددی همراه بود و کارشناســان این 
روش را ناموفق می دانند. بنابراین اگر افزایش قیمت 

با این هدف انجام شده، کاری نادرست بوده است.

 سوخت ارزان در ایران، دومین بهانه
 افزایش قیمت 

دومین دلیل احتمالی افزایــش قیمت بنزین، ارزان 
بودن انرژی در ایران عنوان می شــود که باید توجه 
کرد که در ایران ســطح درآمدهای مردم هم پایین 
اســت. بنابراین ما زمانی می توانیــم از قیمت واقعی 
خدمات در کشــورصحبت کنیم که به همان اندازه 

به مــردم دســتمزد پرداخت کنیم. وقتی شــرایط 
کشور شرایط مناسبی نیست، نرخ بیکاری باال است 
و ظرفیت های بازار کار کاهش پیدا کرده است، نباید 
انتظار داشته باشــیم که قیمت های واقعی انرژی را 
مردم پرداخــت کنند و اگر این نیــت هم در تصمیم 

دولت بوده قابل قبول نیست.

جبران کسری بوده با بنزین 3هزارتومانی
سومین دلیلی که برای توجیه افزایش قیمت سوخت 
از سوی کارشناسان مطرح شده این است که امسال 
که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کسری 
بودجه مواجه است با این کار به دنبال جبران آن بوده 
است. ما باید این شــاخصه را با مولفه های اقتصادی 
بسنجیم. اگر دولت نتواند درآمدهای مردم را افزایش 
دهد با گران شــدن کاالها و خدمات تورم در آن سر 
طیف ایجاد می شــود یعنی دولت تــاش کرده که 

بجای اینکه کســری بودجه برایش تورم ایجاد نکند 
دست به افزایش قیمت ها به زند در حالی که این کار 

خود باز هم تورم ایجاد می کند.
همچنین دولت خود اذعــان می کند که این افزایش 
قیمت حداقل بین 4تا5 درصد تــورم ایجاد می کند 
و باید دقت کــرد برخی آثار روانی تورم ایجاد شــده 
قطعا بیشــتر از 5درصد خواهد بود و این درحالیست 
به نظر نمی رســد دولت بتواند آثار تورمی حاصل از 

این تصمیم را کنترل کند.
در مجموع هیچ کدام از این ســه دلیل برای افزایش 
قیمت انرژی قابل پذیرش نیســت و در حال حاضر 
به دلیــل گرانی هایی طی یکی دو ســال اخیر ایجاد 
شده ایت وضعیت اجتماعی افراد هم مناسب نیست و 
دیدگاه های روانشناختی و جامعه شناختی هم تایید 
می کند که دولت نباید در شرایط فعلی تصمیماتی را 

اتخاذ کند که رفتار مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
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سه دلیل احتمالی افزایش قیمت بنزین که قانع کننده نیست



سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی درباره قطع سامانه #۶۳۶۹* توضیح داد

وزه برای ثبت اعتراض  فرصت 10 ر
خریدار     ســخنگوی ستاد شناســایی مشموالن 
حمایت معیشــتی درباره مشــکلی که در ســامانه 
#۶۳۶9* ایجاد شده است، تاکید کرد: ۱۰ روز مهلت 
برای ثبت کدملی برای سرپرســت خانوار قرار دادیم، 

بنابراین به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد.
»خانوارهایی که حمایت معیشــتی دریافت نکردند 
و خود را مشــمول دریافت آن می داننــد، از 8 صبح 
یک شــنبه ســوم آذر بــا شــماره گیری ۶۳۶9#* 
می توانند تقاضای خود را اعام کنند«؛ این خبری بود 
که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطاعیه ای 
اعام کرده بود. اما در کمتر از یک ساعت، سامانه بنا به 
اعام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشکل فنی 

روبه رو شده و قطع شد.
براساس آخرین اطاعیه این وزارتخانه، به دلیل بروز 
مشکل فنی در شــماره گیری کد #۶۳۶9* اختالی 
پیش آمده است که تا ســاعاتی دیگر این مشکل حل 
می شــود. در این اطاعیه از هموطنان تقاضا شده که 
طبق اطاعیه های قبلی تنها سرپرستان خانوار اقدام 

و کد ملی خود را در #۶۳۶9* ثبت کنند.
دولت بعد از اصــاح قیمت بنزیــن، ۶۰ میلیون نفر 
را مشمول دریافت حمایت معیشــتی اعام کرد که 
براساس آن برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، 
دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه نفره ۱۳8 هزار تومان، 
چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر ۲۰5 

هزار تومان در نظر گرفته شده است.
حسن میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن 
حمایــت معیشــتی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
خبرآناین درباره دلیل قطع ســامانه شــماره گیری 
کــد *۶۳۶9# و این کــه چرا چنیــن پیش بینی ای 
اتفاق نیفتاده بود، اظهار داشت: همه تست های فنی 
انجام شده بود، منتها مشــکلی در اپراتور همراه اول 
اتفاق افتاد.وی افزود: وقتی مشــکل در اپراتور اتفاق 
می افتد، خارج از حیطه کاری ما است و مشکل را باید 

اپراتور حل کند.
وی عنوان کرد: بر این اســاس، همــه بحث های فنی 
در خود ســامانه #۶۳۶9* کاما در نظر گرفته شده 
و تست شده بود. حتی 5 برابر بیش از ظرفیت ثبت نام 
کارت سوخت، ما امکان پذیرش همزمان یوزر ایجاد 
کرده بود، ولی به دلیل مســاله ای که در اپراتور همراه 

اول اتفاق افتاد، این مشکل به وجود آمد.
میرزایی تصریح کرد: نگرانی ای وجود ندارد و مشکل 
حل می شــود؛ ضمن این که ۱۰ روز مهلت برای ثبت 
کدملی برای سرپرست خانوار قرار دادیم، بنابراین به 

هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد.

وی در پاســخ به این پرســش که تاکنون چه تعداد 
درخواست رســیدگی ثبت شده اســت، متذکر شد: 
تاکنون حدود 9۰ هزار درخواســت رســیدگی ثبت 
شــده و درخواســت ها دائما در حال افزایش است و 
بیشتر به اپراتورهای ایرانســل، رایتل و شاتل مربوط 

می شود.
 وی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید از حدود 
۶ میلیــون خانواری کــه یارانه حمایتــی را دریافت 
نمی کنند، چه تعداد درخواســت رســیدگی داشته 
باشــند؟ گفت: هیچ برآوردی وجود ندارد. بســتگی 
به درخواســت مردم دارد و وظیفه ما خدمت رسانی 
به مردم است که درخواست شــان را به موقع دریافت 
کنیم، به موقع بررســی کنیــم و به موقع و شــفاف 
اطاع رســانی کنیم.میرزایی همچنین در پاســخ به 
این پرســش که تاکنون به چند نفــر یارانه حمایتی 
پرداخت شــده اســت، افزود: تاکنون بــه حدود ۶۰ 
میلیون نفر یارانه پرداخت شده است.وی در پاسخ به 
این پرسش که پرداخت یارانه حمایتی از محل درآمد 
افزایش قیمت بنزیــن بوده یا فعــا از محل دیگری 
تامین شده است؟ تصریح کرد: از محل افزایش قیمت 
بنزین بوده اســت؛ ضمن این که وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مســوولیت شناســایی و رسیدگی به 
درخواســت افراد را دارد. هر موضوعــی خارج از این 

چارچوب به وظایف سایر دستگاه ها مربوط است.
 سخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن حمایت 
معیشتی در پاسخ به این پرســش که پرداخت یارانه 
حمایتی در ماه های آینده ادامه پیدا می کند؟ عنوان 
کرد: این موضوع همان طور کــه گفتم، در چارچوب 
وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیســت و ما فقط در حوزه شناســایی و رسیدگی به 

درخواست افراد سرویس می دهیم.

چند نفر متقاضی دریافت کمک معیشتی 
شدند؟

ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن حمایت 
معیشتی در گزارشــی تعداد کسانی که تقاضای خود 

برای دریافت کمک معیتی را ثبت کردند، اعام کرد.
حســین میرزایی  در ارتباطی زنده در مورد ثبت نام 
افــرادی که کمــک معیشــتی حمایتــی دریافت 
نکرده انــد، گفت: با توجــه به راه اندازی ســامانه کد 
دســتوری #۶۳۶9* ساعت هشــت امروز سه شنبه 
تا کنون حــدود ۳۰5 هزار نفر از سرپرســتان خانوار 
با ثبت کد ملی خود متقاضــی دریافت کمک هزینه  
معیشــتی شــدند. وی افزود: کســانی که متقاضی 

دریافت کمک هزینه معیشتی و حمایتی هستند باید 
کد ملی سرپرست خانوار با شماره تلفن همراهی که به 
نام خودش باشد را از طریق کد دستوری وارد کرده و 

تقاضای دریافت کمک هزینه معیشتی باشند. 
وی گفت: البته از امروز اختال در یکی از اپراتورهای 
تلفن  همــراه یعنی همراه اول به وجــود آمده بود  که 
مشــترکان این اپراتــور نتوانســتند، تقاضای خود 
را وارد کنند امــا از این تعــداد افرادی کــه تاکنون 
ثبت نام کردند ۷۰ درصد مربوط به مشترکان اپراتور 
ایرانسل، ۱۰ درصد رایتل و ۲۰ درصد مربوط به سایر 
اپراتورها هســتند و با تاش همکاران سعی می شود، 
امروز اختال موجود در اپراتور همراه اول نیز برطرف 
شود و مشــترکان این اپراتور نیز بتوانند درخواست 
خود را ثبت کننــد. میرزایی خاطر نشــان کرد: ۱۰ 
روز مهلت برای ثبت تقاضــای دریافت کمک هزینه 
معیشتی در سامانه یاد شده در نظر گرفته شده است. 

وی درمورد سوالی که افرادی وضع معیشتی مناسبی 
ندارند و با این حال به حساب آنان مبلغی واریز نشده 
اســت، گفت: در سیســتمی که طراحی شده اشتباه 
وجود ندارد، چون اطاعات مربــوط به کد ملی افراد 
در آن سیستم ثبت شــده و البته ممکن است برخی 
دســتگاه های اجرایی اطاعات افراد را به موقع ثبت 
نکرده باشند، اما کار آزمون وسع یا توانایی در سامانه 
جامع رفاه ایرانیان برای هر کد ملی با دو هزار بار تکرار 
بررسی می شــود. وی درمورد افرادی که در فهرست 
یارانه بگیران قرار ندارند گفت: این افراد هم می توانند 
درخواست دریافت کمک هزینه معیشتی بدهند و کد 
ملی آنان در آزمون وســع قرار می گیرد که اگر حائز 

شرایط باشند، دریافت خواهند کرد. 
وی تاکیــد کرد: در خواســت بــرای دریافت کمک 
هزینه معیشــتی حق همه مردم اســت و هر کس که 
احســاس می کند به کمک هزینه معیشتی نیاز دارد 
می تواند درخواســت ارائه کندو از طریق آزمون وسع 
بررســی می شــود، اما افراد یکه قبا به دلیل آزمون 
وسع از دریافت یارانه حذف شده و دلیل آن نیز به آنان 

اطاع رسانی شده دوباره حذف خواهند شد. 
میرزایی تاکید کرد: به هیچ وجــه مراجعه حضوری 
شهروندان به ادارات کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته 
نشده و مردم از مراجعه حضوری به ادارات خودداری 
کنند و تنها مرجع اطاع رسانی درمورد کمک  هزینه 
معیشتی مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت و متقاضیان فقط می توانند کد ملی 
سرپرســت خانوار را با تلفن همراهی که به نام او باشد 

را از طریق کد دستوری #۶۳۶9*  مراجعه کنند. 
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وسیه برای  درخواست ایران از ر

دریافت دو میلیارد دالر وام
 وزیر انرژی روســیه اعام کرد ایران از روسیه دو 
میلیارد دالر وام برای پروژه هایی شامل ساخت 
نیروگاه هــای حرارتی، نیروگاه هــای برق آبی، 
خطوط ریلی و واگن های قطار درخواست کرده 

است.
بــه گــزارش رویترز، الکســاندر نــواک گفت: 
ایرانی هــا از مــا حــدود دو میلیــارد دالر وام 
درخواســت کردند. آنها گفتند در سال ۲۰۱5 
روســیه قول پنج میلیارد دالر وام داده بود. وی 
در ادامه بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: ما 
وام هایی به آنها داده بودیم و آنها از ما خواســتند 

مجموع این وام ها به پنج میلیارد دالر بالغ شود.
به گزارش ایســنا، رضــا اردکانیــان،  وزیر نیرو 
با عنــوان رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک 
همکاری های ایران و روســیه به همراه هیاتی از 
دستگاه های مختلف پنج شنبه گذشته به مسکو 
سفر کرده بود. وی با الکساندر نواک، وزیر انرژی و 
رئیس روسی کمیسیون مشترک همکاری های 
دو کشــور ماقات کــرد و طبق آخریــن اخبار 
پیشنهادهای ایران در مورد اســتفاده از تمامی 
وام پنج میلیــارد دالری دولت روســیه به دولت 
ایران مورد بررســی با دیدگاه مثبت قرار گرفته 
و نشســت مذکور با حضور دستگاه های مسئول 
به منظور تنظیم مسیر پیش رو و عملیاتی کردن 

این موافقت نامه برگزار شد.
دو پروژه پیش از این توافق تقریبا نهایی شــده 
که یک طرح شــامل نیــروگاه ۱4۰۰ مگاواتی 
ســیریک هرمــزگان و طــرح دیگــر پــروژه 
برقی کــردن راه آهــن اینچه برون – گرمســار 
اســت. چهار پروژه دیگر نیز مورد توافق طرفین 
است که شامل توســعه نیروگاه برق آبی گتوند 
در استان خوزستان می شــود. ظرفیت نیروگاه 
فعلی حدود ۱۰۰۰ مگاوات اســت که با اجرای 
این برنامــه ۶4۰ مگاوات بــه ظرفیت این واحد 
افزوده خواهد شــد. پروژه بعــدی نیز مربوط به 
مدرن کردن سیســتم نیروگاه رامین و بازتوانی 
آن در اهــواز خواهد بــود که موجــب افزایش 
راندمان نیروگاه و توســعه ظرفیت این واحد به 

میزان ۱8۰ مگاوات خواهد شد.

آمادگی چینی ها برای 
سرمایه گذاری در بنادر در حد 

حرف است
مدیرکل توافقنامه ها وتوسعه بازار سازمان بنادر 
و دریانوردی اعام کــرد: چینی ها تاکنون بارها 
اعام آمادگی کرده اند کــه در همه بنادر به ویژه 
در بندر چابهار ســرمایه گذاری خواهند کرد اما 
این اظهارات در حد حرف باقی مانده و عملیاتی 
نشده اســت.محمد علی اصل ســعیدی پور در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد: چینی ها یکی 
از طرف های خارجی هســتند کــه دائما اعام 
می کنند برای ســرمایه گذاری در بنادر کشــور 
به ویژه بنــدر چابهار آمادگی ســرمایه گذاری 
دارند و همــواره این مســائل را مطرح می کنند 
اما با توجه بــه محدودیت هایی کــه برای آن ها 
در زمینه ســرمایه گذاری در بنادر ایران وجود 
دارد، این ادعاها تا کنون در حد حرف باقی مانده 
اســت و به صورت عملی هیچ کدام از شرکت ها 
و بخش هــای خصوصــی چیــن بــه موضوع 

سرمایه گذاری در بنادر ورود پیدا نکرده اند.
وی با اشــاره به اینکــه تا کنون 9 کشــور برای 
ســرمایه گذاری در بندر چابهــار اعام آمادگی 
کرده اند، افزود: کشــورهای دیگــر نیز ممکن 
اســت طرح موضوع کنند اما معموال باید بخش 
خصوصــی بیاید و در ایــن زمینه بایــد قوانین 
ملی، دســتگاه های متولی و مرتبــط داخلی، 
دستگاه های متولی کشورهای داوطلب و نظایر 

آن کمک کنند تا این ادعاها محقق شود.
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خواب یک هفته ای کسب و کارهای اینترنتی 
سمیرا ربیع    در هفته گذشــته، تنها راه ارتباطی 
کسب وکارها با مشتریان ارســال پیام کوتاه بود و در 
عمــل، ابزارهای بازاریابــی اینترنتــی، از کار افتاده 
بود. این موضــوع باعث افت شــدید ترافیک ورودی 
به ســایت ها و در نتیجه، کاهش فــروش قابل توجه 
کســب وکارهای مختلف بود. خسارت اقتصادی وارد 
شده به این کســب وکارها چه میزان است و چه کسی 

آن را جبران خواهد کرد؟
خبر ســهمیه بندی و حذف بخشــی از یارانه بنزین 
آنقدر ناگهانی بود که اعتراضــات را از فضای مجازی 
به خیابان ها کشــاند. برخی هم که گمان می کردند 
باعث و بانی ایــن اعتراضات، فضای مجازی اســت، 
دستشــان روی دکمه فیلتر که نه، این بار روی دکمه 
قطع اینترنت رفت و همه ارتباطات اینترنتی با خارج 
از کشــور را قطع کردند. قطع شدن ترافیک خارجی، 
نه فقط مانع دسترســی بــه پیام رســان هایی مانند 
واتس اپ یا شــبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام 
شــد، بلکه وب ســایت هایی را که از هاست خارجی 
استفاده می کردند، از دســترس خارج کرد و مسائل 

دیگری را هم به وجود آورد.
قطع دسترسی به موتور جست وجوی گوگل و کارآمد 
نبودن نمونه های مشــابه  خارجی، قطع دسترسی به 
ایمیل هایی مانند جیمیل و یاهو، قطع دسترســی به 
مقاالت علمی به دلیل در دست نبودن وب سایت هایی 
ماننــد ســاینس دایرکت و الزویر، قطع دسترســی 
مجموعه هــای بازرگانــی، تولیــدی و خدماتی به 
مشتریان خارجی و در دسترس نبودن ابزارهای مورد 
نیاز مشاغل مختلف، تنها گوشه ای از مشکات قطعی 
اینترنت بین المللی هســتند. از طرف دیگر، برخی از 
خدماتی که بر پایه اینترنت ملــی فعالیت می کردند 

نیز به دلیل هجوم کاربران، دچار اختال شدند.

پیامک هایی که پشت سر هم می رسید
افراد زیادی هســتند که به جای به یاد سپردن آدرس 
وب سایت هایی که از آنها اســتفاده می کنند، نامشان 
را گوگل می کنند تا به آن دسترســی داشــته باشند. 
طوالنی شــدن قطعی اینترنت، کســب وکارها را به 
تکاپو انداخت تا مشــتریانی که راه ارتباطی شان را با 

کسب وکار از دست داده  بودند، بازگردانند.
تنها راه حل موجود بــرای ارتباط برقــراری ارتباط 
دوباره با مشتریان، ارسال پیام  کوتاه بود. بسیاری از ما 
در طول هفته گذشته، پیام هایی را از کسب وکارهای 
مختلفی دریافت می کردیم که به مــا خبر می دادند 
فعــال هســتند و آدرس وب سایتشــان را برایمان 

فرستادند تا دوباره سری به آنها بزنیم.
اتصال به اینترنت بین المللی، از شــنبه ۲5 آبان و بعد 
از اعتراض نسبت به ســهمیه بندی و افزایش قیمت 

بنزین، قطع شد.
افت ترافیک ورودی و به دنبال آن، کاهش فروش که 
در غیاب یک موتور جست وجوی قوی رخ داد، ضرر و 
زیان هایی برای کســب وکارهایی به دنبال داشت که 
در فضای مجازی فعالیت می کننــد. ضرر و زیانی که 
ارقام مختلفی درباره آن شــنیده می شــود. به عنوان 
مثال، وب سایت نت باکز، خســارت ناشی از قطعی 
یک روز اینترنت در ایران را بیــش از ۶۱ میلیون دالر 
برآورد کرده اســت. یک رســانه داخلی نیز خسارت 
9۰۰ میلیــارد تومانی را عنوان کرد که از ســوی رضا 
الفت نســب، عضو هیئــت مدیره اتحادیه کشــوری 

کسب وکارهای مجازی، تکذیب شد.
وی درباره خسارت وارد شده به کسب وکارها در قطعی 
اینترنت گفت: این اعداد قابل محاســبه نیست و قرار 
اســت همان طور که آقای وزیر هم گفتند، جلسه ای 
داشته باشیم، با کســب وکارها صحبت کنیم و ببینیم 
میزان خسارت، قابل محاسبه است یا خیر. با این حال، 
اگر محاسبه هم شود، چه کســی می خواهد خسارت 
بخش خصوصی را جبران کند؟ این فقط شــامل بُعد 
مادی اســت. مثًا فروش من، یک میلیارد است، فردا 
می شود 5۰۰ میلیون تومان و قابل احصا است، اما بُعد 

معنوی را چطور می خواهیم محاسبه کنیم؟
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عضو هیئت مدیره اتحادیه کشــوری کسب وکارهای 
مجازی، با اشــاره بــه زیان های معنــوی گفت: بُعد 
دیگر، خســارت های معنوی قطعی اینترنت اســت. 
اعتماد سرمایه گذار جدیدی که برای توسعه به دنبال 
وی بودیم، از دســت رفته است. ما بیشــتر به دنبال 
سرمایه گذاری ســنتی بودیم، زیرا ســرمایه گذاران 
خطرپذیر دیگــر پول چندانی برای ســرمایه گذاری 
ندارند و ســرمایه گذاری خارجی هم نزدیک به صفر 
اســت؛ بنابراین، ما به دنبال ســرمایه گذاران سنتی 
بودیم که با وضع پیــش آمده بعید به نظر می رســد 
آنها به ایــن راحتی باز هم به کســب وکارهای فضای 
مجازی، وارد شوند. این خســارت سنگینی است که 

قابل محاسبه نیست.
وی ادامــه داد: از طــرف دیگر، حس خــود کاربران 
اینترنتی بــه کســب وکارها و عــدم ثبــات آنها، با 
اقداماتی که انجام  شــده، ضررهای معنوی هســتند 

که شــاید از ضررهای مادی هم بیشتر باشد. جمعیت 
زیــادی از جوان ها نیز در چند ســال اخیر، امیدی به 
کســب وکارهای نوین و اســتارت آپ ها پیــدا کرده 
بودند، اما وقتی چنین اتفاقاتــی می افتد، امیدها را به 

یأس تبدیل می کند.

فکری اساسی برای همیشه
الفت نســب با توجه به شــرایط پیش آمده در هفته 
گذشــته گفت: من هم اگر جای یک سازمان امنیتی 
باشم، شــاید همین تصمیم را بگیرم. بحث اصلی این 
است که ما این تجربه را چند بار داشته ایم که آخرین 
مورد آن، ســال ۱۳9۶ بود. خوب بــود اگر همان جا 
فکری اساســی می کردیم. فکر اساســی چیســت؟ 
یعنی این امکان وجود داشــته باشــد که در صورت 
بروز چنین مشــکاتی، کســب وکارها به یک فضای 
امن ســوییچ شوند و مردم هم خیلی ســریع، بتوانند 

کارهای خود را انجام دهند.

گوگل کردن، یک رفتار ثابت بین کاربران است
الفت نســب درباره عدم دسترســی بــه موتورهای 
جســت وجوی قوی در ایــن مدت گفــت: در دنیا به 
این صورت اســت که بیش از ۷۰ درصد کاربران، در 
موتورهای جست وجو، به دنبال وب سایت ها هستند. 
وقتی دسترسی به گوگل مسدود می شود، نتیجه این 
می شود که بسیاری از کســب وکارها به ما می گویند 

میزان فروشمان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دو نگاه افراطی در این رابطه در کشــور 
وجود دارد. یک نگاه می گوید فقط گوگل، و ما نیازی 
به موتــور جســت وجوی داخلی نداریم. نــگاه دیگر 
می گوید فقط موتور جست وجوی داخلی، و ما نیازی 
به گوگل نداریم. ما باید نگاه درســتی داشته باشیم. 
گوگل باید باشــد و موتور جســت وجوی داخلی هم 
باید باشد و در زمان مناســبی، تقویت شود. نه زمانی 
مثل روزهای گذشته که همه مراجعه کنند و بگویند 
موتور جســت وجوی داخلــی از کار افتاده اســت. 
مشــخص اســت که از کار می افتد زیرا در زمان غیر 

پیک، اصًا به سراغ آن نرفتیم و تقویتش نکردیم.
این عضو اتحادیه کســب وکارهای مجــازی گفت: 
به عنوان مثــال، دولــت می تواند همان طــور که به 
ســازمان های دولتــی می گوید از کاالهــای داخلی 
استفاده کنند، کاربران سازمان های خود را به تدریج 
به ســمت اســتفاده از خدمات و ابزارهای اینترنتی 
داخلی مانند موتورهای جست وجو سوق دهد تا نقاط 

قوت و ضعفشان شناسایی شود.
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تهیه شد
طرح بانک مســکن برای تســهیات اجاره بها 
به مســتاجران که پیش از این ایراداتی از سوی 
بانک مرکزی به آن وارد شده بود، بار دیگر تهیه  
شده و پس از تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال 

خواهد شد.
بانک مســکن حدود شــش ماه پیش از طرحی 
برای ارائه تسهیات به مســتاجران برای تامین 
ودیعه مســکن خبر داد که در گزارش این بانک 
دو شیوه برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود 
که قرار بود با بررسی نهایی، ساز و کار اصلی این 

طرح مشخص شود.
راه اندازی صنــدوق حمایت از مســتأجران به 
عنوان یکــی از روش های اجــرای این طرح در 
بانک مســکن بود که بنابر اعام این بانک، منابع 
این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل 
پس اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای 
تسهیات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه 
)مبلغ رهن( واحدهای مســکونی به مستأجران 
واجد شرایط و سپرده گذاران این صندوق انجام 

خواهد شد.
روش دیگری کــه مورد بررســی و مطالعه قرار 
گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور 
اســتفاده از امکاناتــی همچون دریافت ســود 
ســپرده گذاری با هدف توانمندســازی مالی به 
منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود؛ 
به این معنا که مســتأجران بتواننــد با پس انداز 
کردن مبالغی در بانک مســکن و دریافت سود، 
توانمندی مالی بیشــتری برای حضور در بازار 

اجاره کسب کنند.
اما پــس از مدتی ابوالقاســم رحیمــی انارکی، 
مدیرعامل بانک مسکن به ایســنا گفت که این 
طرح آماده شده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک 
مرکزی ایراداتــی را به آن وارد کــرده و به بانک 

مسکن بازگردانده تا این ایرادات برطرف شود.
بــه گفتــه وی، یکی از مشــکات اصلــی این 
پیش نویس نوع عقد در نظر گرفته شــده برای 
تسهیات بوده که بانک مســکن عقد مرابحه را 
در نظر گرفته، اما بانک مرکــزی با آن مخالفت 

کرده است.
بر این اساس در ماه های گذشــته بانک مسکن 
مطالعات درباره این طرح را ادامه داده تا ایرادات 
آن را برطرف کند و بتواند بــا تصویب آن، طرح 

جدیدی را در این بانک به اجرا دربیاورد.

مانده تسهیالت بانکی ۲۰درصد 
افزایش یافت

آمارهــای بانــک مرکــزی، از افزایــش ۲۷.4 
درصدی مانده سپرده ها و ۲۰.۲ درصدی مانده 
تســهیات بانکی در پایان مرداد 98 نسبت به 

مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
بانک مرکــزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها 
و تســهیات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات 
اعتباری در پایان مردادماه ســال ۱۳98 حاکی 
از آن اســت کــه مانــده کل ســپرده ها بالغ بر 
۲۲۶۳۰.۷ هزار میلیارد ریال شــده که نســبت 
به مقطع مشابه سال قبل 48۶9.۳ هزار میلیارد 
ریال )۲۷.4 درصد( و نســبت به پایان سال قبل 
معادل ۱95۷.4 هزار میلیارد ریال )9.5 درصد( 

افزایش نشان می دهد.
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۱۲۲۲۲.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین 
مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویــه و بویر احمد 

معادل ۶۰.۷ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تســهیات بالغ بر ۱۶۰89.۳ هزار 
میلیارد ریال اســت که نسبت به مقطع مشابه 
ســال قبل ۲۷۰۰ هزار میلیــارد ریال )۲۰.۲ 
درصد( و نســبت به پایان ســال قبل 999.۱ 
هزار میلیارد ریال )۶.۶ درصد( افزایش داشته 

است.



 ظرفیت برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی به ۶۸۰ میلیون مترمکعب می رسد

وژه های پارس جنوبی تازه ترین شرایط پر
خریدار    مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس 
با تشــریح تازه ترین وضع فازهــای باقیمانده پارس 
جنوبی گفــت: با بهره بــرداری از ســکوهای جدید، 
ظرفیت برداشــت روزانه گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبــی از ۶۳۰ میلیون مترمکعــب کنونی به ۶8۰ 

میلیون مترمکعب می رسد.
محمد مشــکین فام در بازدید میدانــی از طرح های 
در حال توســعه پــارس جنوبی اظهار کــرد: مطابق 
برنامه هایــی کــه از ابتدای امســال تعیین شــده، 
فعالیت های توســعه ای پارس جنوبی در ســه طرح 
۱۳، ۱4 و ۲۲ تا ۲4 با اتــکا به قابلیت ها و ظرفیت های 
شــرکت های داخلی با جدیت تمام در حــال انجام 
اســت.وی بر ضرورت تمرکز برداشــت گاز از میدان 
پارس جنوبی به دلیل مشــترک بودن آن تاکید کرد 
و  افزود: یکی از اهداف مهم شــرکت نفت و گاز پارس 
در سال جاری، دستیابی به برنامه مصوب وزارت نفت 
و تکمیل بخش فراســاحلی فازهای ۱۳، ۱4 و ۲۲ تا 
۲4 پارس جنوبی اســت که این مهم بــا برنامه ریزی 

منسجم و نظام مند در حال اجرا است.
مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس بــه نصب دو 
ســکوی دریایی فازهای ۲۲ تا ۲4 پــارس جنوبی در 
روزهای اخیر اشــاره و تصریح کرد: تولید دو سکوی 
اصلــی ۲۳ و اقمــاری ۲۴B به زودی پــس از اتمام 
عملیات هــوک آپ و راه اندازی به خشــکی منتقل 
و پس از فرآورش در پاالیشــگاه این فازها، به شــبکه 

سراسری گاز تزریق می شود.
دو ســکوی جدید فازهای ۲۲ تا ۲4 پــارس جنوبی 

پس از تولیدی شــدن، برداشــت روزانه گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبی را ۲8 میلیــون مترمکعب 

)معادل یک میلیارد فوت مکعب( افزایش می دهند.

برداشت گاز از سومین سکوی فاز 14؛ به زودی
مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس، فعالیت های 
اجرایی طرح توســعه فاز ۱4 پــارس جنوبی را مطلوب 
ارزیابی کــرد و گفــت: هم اکنون ســکوی ۱۴D  در 
بخش دریایــی این طرح آماده تولید اســت و به محض 
تکمیل خط لوله 5 کیلومتری اتصال به پاالیشــگاه فاز 
۱۲، عملیاتی می شــود.وی افزود: خــط  لوله رابط بین 
پاالیشگاه فاز ۱4 و ۱۲ در مرحله راه اندازی قرار دارد و تا 
دو هفته آینده، دریافت گاز غنی از سکوی ۱۴D  را آغاز 
خواهد کرد.عرشه دریایی ۱۴D، سومین سکوی گازی 
فاز ۱4 پارس جنوبی اســت که با ظرفیت تولید روزانه 
۱4.۲ میلیون مترمکعب گاز )معادل 5۰۰ میلیون فوت 

مکعب( تیرماه امسال در خلیج فارس نصب شد.

3 سکوی پارس جنوبی در ریل بارگیری
مشــکین فام  با بیان اینکــه از مجموع ۱۰ ســکوی 
ســفارش گذاری شــده به شــرکت صنعتی دریایی 
ایران )صدرا(، هفت سکو بارگیری و نصب شده  است، 
تصریح کرد: سه سکوی باقی مانده مربوط به فازهای 
۱۳ و ۱4 هســتند که تا پایان امســال بــه موقعیت 

مخزنی خود در خلیج فارس منتقل می شوند.
وی اولویت بعدی شــرکت صدرا بــرای تحویل این 
ابرســازه های دریایــی را ســکوی ۱۴D  اعام کرد 

و افزود: بــا بارگیری و نصــب این ســکو در آذرماه و 
بهره برداری از آن تا پایان امســال، بخش فراساحلی 
فاز ۱4 نیز تکمیل می شود، همچنین تاش می شود 
دو ســکوی گازی فاز ۱۳ نیز پس از انتقــال به دریا و 
اســتقرار در موقعیت این طرح، تا پایان امسال نصب 

شود و در مدار بهره برداری قرار گیرد.
مشــکین فام با بیان اینکه با بهره برداری از سکوهای 
جدیــد فازهــای ۱۳، ۱4، ۲۲، ۲۳ و ۲4 ظرفیــت 
برداشــت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی 
به ۶8۰ میلیون مترمکعب می رســد، تاکید کرد: رقم 
یادشده بدون احتســاب ظرفیت برداشت روزانه ۲8 
میلیون مترمکعب گاز از عرشــه دریایی فاز ۱۶ پارس 
جنوبی است که به دلیل تعمیرات خط لوله انتقال گاز 

به پاالیشگاه خشکی از مدار تولید خارج شده است.

سرعت بخشی در احداث پاالیشگاه فاز 14
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه 
فعالیت های اجرایی احداث پاالیشــگاه فاز ۱4 پارس 
جنوبی با تحوالت مناســبی همراه بوده است، گفت: 
سرعت توسعة فاز ۱4 در بخش پاالیشگاهی افزایش 
یافته و شهریور و مهرماه امســال به ترتیب ۱.۷ و ۱.5 
درصد پیشــرفت در اجرای کار حاصل شده است که 
اعداد قابل توجهی محسوب می شود.وی گفت: تاش 
می شود در قرارداد همکاری شرکت نفت و گاز پارس 
با پیمانکاران این طرح، مشــکات پیش رو از طریق 
برگزاری نشست های مســتمر و تزریق به موقع منابع 

مالی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برطرف شود.

نفت

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: 
ما اگر بنزین را 5۰ ســنت بفروشــیم 
درآمد حاصله را به حساب مردم واریز 
می کنیم، اما دیگر واردکننده نخواهیم 
بود؛ به این ترتیب کشــور را از عوارض 

واردات بنزین نجات داده ایم.
محمدباقر نوبخــت، با حضور در برنامه 
نگاه یک شبکه اول سیما، با بیان اینکه 
مصرف روزانه بنزین در کشــور حدود 
89 میلیون لیتر اســت، گفت: حدود 
۶۳ میلیــون لیتــر روزانــه به صورت 
ســهمیه ای با نرخ هزار و 5۰۰ تومان 

عرضه می شود، آنچه باقی 
می مانــد و با نــرخ ۳ هزار 
تومان آزاد عرضه می شــود 
۲5 میلیون لیتر اســت که 
با اجــرای طــرح مدیریت 
مصرف ســوخت می توانیم 
روزانــه ۶ میلیــون لیتــر 

صرفه جویی کنیم.
وی افزود: هم اکنون مصرف بنزین در 
کشور به صورت تصاعدی رو به افزایش 
است. در سال 95 مصرف روزانه بنزین 
۷4 میلیون لیتر بود که در ســال 9۶ به 

۷۷ میلیون لیتــر افزایش 
یافت، ســال 9۷ نیز به 88 
میلیــون لیتر و امســال به 
بیــش از 9۰ میلیــون لیتر 
رسیده اســت، پیش بینی 
می شــود این رقم تا پایان 
ســال به 9۶ میلیــون لیتر 

برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: مــردم بایــد بدانند کــه انگیزه 
دولت از اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت، جبران کســری بودجه نبود، 

زیرا رئیــس جمهوری به این شــرط 
طــرح را پذیرفت که ریالــی از درآمد 
طرح بــه بودجه واریز نشــود.نوبخت 
عنوان کرد: اگر بــا همین روند افزایش 
مصرف روزانه بنزین پیش برویم سال 
۱4۰۰ بــه واردکننــده بنزین تبدیل 
می شویم، تا آن زمان دیگر دولت فعلی 
به انتهای خود رسیده است، اما دولت 
بعدی هم برادران ما هستند و نباید کار 
را برایشان سخت کنیم.دشمن خبیث 
ما، بعد از ســال ۱4۰۰ اجــازه واردات 

بنزین به ما نمی دهد.

سوخت

کشور از عوارض واردات بنزین نجات یافت
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 تولید گاز در خانگیران 

افزایش یافت
 تولید روزانه گاز منطقــه عملیاتی خانگیران در 
حوزه عملیاتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
شــرق، با انجام عملیات اصاحــی حدود یک 

میلیون مترمکعب افزایش یافت.
محمدرضا ســلطانی، مدیر امور فنی شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق اظهار کرد: با انجام 
پنج مورد عملیات مسدودســازی قسمت آبده 
پنج حلقه چاه، ســه مورد اســیدکاری چاه ها و 
مشــبک کاری دو حلقه چاه به وسیله لوله مغزی 

سیار، تولید گاز منطقه خانگیران افزایش یافت.
وی بــه برنامه شــرکت نفت و گاز شــرق برای 
تولید مســتمر و پایدار گاز در فصل زمســتان 
اشــاره و تصریح کرد: بــرای تولید مســتمر و 
پایدار گاز در فصل زمســتان اقدام هایی از قبیل 
نصب تفکیک گرهای ســرچاهی دو حلقه چاه، 
نظارت بر تعمیر و تکمیل ســه چاه خانگیران و 
برنامه ریزی و نظارت بر آماده سازی محوطه دو 
حلقه چاه برای استقرار دکل حفاری انجام شده 

است.
ســلطانی افــزود: طراحی و نصب شــعله پوش 
جدید در گودال های ســوخت که سبب کاهش 
قابل ماحظه مصــرف گاز ســوخت پایلوت و 
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، تهیه 
گزارش اطاعات و عملکرد مخزن و به روزآوری 
تاریخچه تولید و اجرای مدل مخزن شبیه ساز از 
دیگر فعالیت های انجام شده در این زمینه است، 
همچنین آنالیز نتایج شاخص بهره دهی چاه ها و 
نمودار نگار تولید، انجام 5۰ مورد آزمایش های 
ممیزی فشارشــکن و انجام پنج مورد آزمایش 
شــاخص بهره دهی/ تزریق پذیری، برنامه ریزی 

شده و پایان یافته است.

 کمیته خبرگان حوزه مناقصات
 و قراردادها در نفت تشکیل شد

 مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی 
طرح های وزارت نفت از تشــکیل کمیته هفت 
نفره خبــرگان حوزه مناقصــات و قراردادها در 
ایــن وزارتخانه خبــر داد و گفت: ایــن مرجع 
حقوقی و قراردادی پیرو دســتور وزیر نفت و با 
هدف پاســخگویی بــه ابهام ها و پرســش های 
دســت اندرکاران معامــات در صنعــت نفت 

تشکیل شده است.
امید شــاکری در گفت وگو با شــانا، به اباغیه 
وزیر نفت با موضــوع »تعییــن مرجع حقوقی 
و قراردادی بــرای پاســخگویی بــه ابهام ها و 
پرسش های دست اندرکاران معامات در صنعت 
نفت« اشــاره کرد و گفت: در این دســتورعمل 
بر تشــکیل کارگروهــی حرفــه ای در معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تاکید 
شده اســت تا این کارگروه به عنوان مرجع عالی 
مشــورتی حقوقی و قراردادی در سطح صنعت 
نفت به پرســش ها و ابهام های دست اندرکاران 
در زمینه های برگــزاری مناقصــات و انعقاد و 
اجرای قراردادها پاســخ دهد و در پاســخگویی 
به دســتگاه های نظارتی در موارد یادشده، نظر 

مشاورتی ارائه کند.
بر اســاس این گزارش، در دســتورعمل اباغی 
وزیر نفت، هدف از تشــکیل چنین کارگروهی، 
پاســخگویی به ســوال ها و ابهام هایــی عنوان 
شــده که در جریان برگزاری مناقصــات و نیز 
هنگام انجام معامات و اجــرای قراردادها برای 
دســت اندرکاران پیش می آید تا از سرگردانی و 
ابهام آنان پیشــگیری و از اتاف وقت و تاخیر در 
انجام کارها پرهیز شــود. در این اباغیه تصریح 
شده که دبیرخانه کارگروه یادشــده در اداره کل 
نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح ها مســتقر 
می شود و دبیرخانه ملکف اســت تمامی نظرها و 
پاسخ های کارگروه به ســوال ها و ابهام ها را برای 
اطاع دست اندرکاران از طریق تارنما منتشر کند.



پیش بینی دریافت ۴۰ میلیارد تومان عوارض خودرو تا پایان سال

ج بر تشکیل شورای ترافیک تاکید شهردار کر
خریدار    طبق ماده 5 قانون شــهرداری ها، تسهیل 
در تردد و عبور و مرور شــهروندان از وظایف مدیریت 
شهری اســت و نباید توقع داشت این امر بدون هزینه 

کرد محقق شود.
علی کمالــی زاده در صــد و هفتاد و یکمین جلســه 
شورای شــهر کرج ضمن تبریک هفته بسیج  اظهار 
کرد: علی رغم اینکه در روزهای پایانی ماه صفر )آبان 
ماه( تعداد تعطیات رســمی زیاد بود، شــهرداری 
موفق به جذب ۱۱۱ میلیارد تومان از بودجه نقد خود 
شــده که این درآمد در مقایســه با مهرماه ۲۰ درصد 
افزایش داشــته اســت.وی ادامه داد: در حوزه جذب 
بودجه تهاتری هم اقدامات مناسبی صورت گرفته که 

خروجی آن در آذرماه مشخص می شود.
وی همچنین با اشاره به اولویت شــهرداری کرج در 
پرداخت مطالبات پرسنل ابراز کرد: در شرایط کنونی 

کشور پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل از مهمترین 
دغدغه مدیریت شهری است و این موضوع با جدیت 
پیگیری می شود تا کارکنان با آرامش به ارباب رجوع 
خدمات رســانی کنند.شــهردار کرج با بیــان اینکه 
مدیریت واحد شــهری یکی از مهمترین چالش های 
کانشــهرهای امروزی اســت، گفت: کرج به عنوان 
چهارمین کان شهر  کشوربا مشکات زیادی دست 
و پنجه نرم می کند که بخش مهمی از آن ها ناشــی از 

عدم وجود سیستم مدیریت واحد شهری است.
وی اضافه کــرد: عدم وجود سیســتم مدیریت واحد 
شــهری تا کنون هزینه زیادی برای شهر و شهروندان 

داشته و آسیب زیادی به شهرداری وارد کرده است.
کمالی زاده با اشاره به اینکه در سال دوم اجرای برنامه 
ششم توســعه قرار داریم و باید با هم افزایی و تعامل 
در مسیر تحقق سیستم مدیریت شهری گام برداریم، 

افزود: برای تحقق این هدف باید از تمامی داشته ها و 
امکانات موجود بهره بگیریم.وی در ادامه به ضرورت 
تشکیل شورای ترافیک در کرج ادامه داد: طبق ماده 
5 قانون شهرداری ها، تســهیل در تردد و عبور و مرور 
شــهروندان از وظایف مدیریت شــهری است و نباید 

توقع داشت این امر بدون هزینه کرد محقق شود.
شــهردار کرج توضیح داد: با تعامل بــا پلیس راهور و 
تشــکیل شــورای ترافیک مســیری برای افزایش 

درآمدهای پایدار شهرداری باز می شود.
این مسئول با اشاره به افزایش درآمد ناشی از دریافت 
عوارض خودرو در ســال جاری افزود: ســال گذشته 
مجمــوع درآمد شــهرداری از عوارض خــودرو ۱4 
میلیارد تومان بود ولی این درآمد در هشــت ماه اول 
امسال به ۲۱ میلیارد تومان رســیده و پیش بینی 

می شود تا پایان سال به 4۰ میلیارد تومان برسد.

البرز

 رییس پلیس فتا اســتان البرز با اشاره 
به موضوع سبد معیشتی مردم از سوی 
دولت گفــت : در ایــن وضعیت مردم 

فریب پیامک های جعلی را نخورند.
ســرهنگ محمد اقبالی اظهار داشت: 
با توجه به اینکه درزمان حاضر ســبد 
معیشتی دولت، ثبت نام کارت سوخت 
و افزایش سهمیه بنزین از سوی دولت 
در حال انجام اســت کاربــران مراقب 
ترفند احتمالــی کاهبرداران مجازی 

دراین شرایط باشند.
وی اضافــه کــرد: دریافت 
خدمــات ازســوی دولت 
بــه هیــچ وجــه از طریق 
پیامک انجام نمی شــود و 
مــردم باید بــرای ثبت نام 
و گرفتــن خدمــت حتما 

از طریــق مجاری رســمی )ســایت 
دولت همراه(   اقدام کنند.برخی افراد 
شــیاد با ارســال پیامک با موضوع 

نام نویسی کارت سوخت، 
طــرح معیشــتی دولت و 
افزایش ســهمیه سوخت و  
رمز یک بارمصــرف اقدام 
بــه کاهبــرداری کــرده 
که کاربران باید هوشــیار 
باشــند. کاهبــرداران با 
این شــیوه به دنبال دریافت شــماره 
کارت بانکی، رمــز دوم، تاریخ انقضا و 
cvv۲  هموطنان هســتند.مجرمان 

با راه اندازی ســایت جعلی و ارســال 
پیامک، اقدام به فریب و هدایت کاربران 
به درگاه های جعلی بانک ها درخصوص 
جلوگیری از قطــع یارانه ها می کنند که 
مردم باید برای پیشگیری از هرگونه جرم 
هوشــیار باشــند.کاهبرداران پس از 
هدایت متقاضیان به درگاه های جعلی 
)فیشــینگ(، اطاعــات کارت بانکی 
آنها را کسب و ســپس اقدام به برداشت 

غیرمجاز از حساب آنان می کنند.

مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی 
استان البرز احیای پســت کتابدار در 
مدارس کشــور را ضروری دانســت و 
گفت : فقدان کتابداران مدرسه زمینه 
سازمشکات زیادی در عرصه کتاب و 

کتابخوانی در مدارس شده است.
احمد علی هراتی اظهارداشت: حذف 
پســت کتابداراز مدارس، اختال در 
فعالیت کتابخانه ها را به همراه داشته 

و دانش آموزان رغبت الزم 
برای حضور در کتابخانه های 

مدارس ندارند.
 وی تصریح کــرد: احیای 
ایــن پســت در مــدارس 
موجــب ایجــاد انگیــزه و 
ترویج فرهنــگ مطالعه در 

فضاهای آموزشی که مهمترین نقش 
را در نهادینــه کــردن فرهنگ کتاب 

و کتابخوانــی را دارنــد، 
می شــود.هراتی به نقش 
مهــم کتابــداردر مدارس 
پرداخت و اضافــه کرد: در 
بازدیــد از کتابخانــه های 
مدارس شــاهد کــم رنگ 
شــدن عاقه بــه مطالعه 
در بیــن دانــش آموزان بــه دلیل 
عدم دسترســی آســان بــه کتاب در 

فضای مدرســه هســتیم.در مدارس 
البــرز کتابخانه های مجهز با داشــتن 
کتاب های مرجع و متنــوع وجود دارد 
اما به دلیل نبود پســت کتابدارامکان 
دسترسی سریع دانش آموزان به کتابها 
وجود ندارد.مدیــرکل کتابخانه های 
عمومی البرزدرادامه بــه انعقاد تفاهم 
نامه کتــاب و کتابخوانی بین این نهاد و 

آموزش و پرورش البرز اشاره کرد.

هشدار

آموزش

مردم فریب پیامک های جعلی را نخورند

ورت دارد احیای پست کتابدار در مدارس ضر
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معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار البرز 
با تاکید بر برخورد قانونی با هرنوع احتکار گفت: 

افزایش قیمت در هر نوع کاال ممنوع است.
 جهانگیر شاهمرادی در جلسه تنظیم بازار البرز 
افزود: هیچ افزایش قیمتی نباید در کاالها باشد 
حتی توجیح کارشناســی نیز در این زمینه قابل 

پذیرش نیست.
وی ادامه داد: دســتگاه های نظارتــی از جمله 
تعزیــرات حکومتی بایــد به صــورت هفتگی 

گزارش های الزم را در این زمینه ارائه  دهند.
شاهمرادی با تاکید بر رصد بازار های البرز گفت: 
با توجه به اینکه کشــور هیچ کمبودی در میزان 
کاالهای مختلــف نداریم ایــن رصدها با هدف 

کنترل قیمت و رفع کمبودها است.
وی خاطرنشــان کرد: فرمانداران ۶ شهرستان 
استان البرز باید نشســت های تنظیم بازار را به 

صورت هفتگی مورد بررسی قرار دهند. 

وهشی دانش آموزان  ح پژ سه طر
البرز برتر کشوری شد

معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش البرزاعام کرد: ســه طرح پژوهشــی 
دانش آموزان البرز در جشــنواره کشوری جوان 

خوارزمی برتر شناخته شد.
مهریار کرمی اظهارداشــت: از  ۶ طرح راه یافته 
دانش آموزان استان به مرحله دفاع حضوری که 
در اول و دوم آبان ماه سال 98 در محل دانشگاه 
تربیت دبیر شــهید رجایی برگزار شد، سه طرح 
توانست در فهرست برگزیدگان کشوری بیست 

و یکمین جشنواره جوان خوارزمی قرارگیرد.
 طرح های برگزیده در ســه گــروه علمی برق و 
الکترونیــک ، نانو تکنولــوژی و کارآفرینی قرار 
دارند و دانش آموزان عســل کرمــی گاوگانی و 
مائده سعادتی ازدبیرســتان نمونه دولتی مائده 
آموزش و پرورش ناحیه یک کــرج با ارائه طرح 
انتقــال صدا با ارتعاشــات فرکانســی از طریق 

استخوان برترشدند.
کرمــی عنوان کرد: تولید پاســتیک زیســت 
تخریب پذیر وآنتی باکتریال بر پایه نشاســته با 
روش مکانیزه و بــا قابلیت تولید گیاه نیز طرحی 
از عســل منفرد دانش آموز دبیرستان فاطمیه 
آمــوزش و پــرورش ناحیه یک کرج اســت که 

توانست حائز رتبه برتر کشوری شود.

انجام ۶۰ عملیات امدادی توسط 
هالل احمر البرز

 معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان 
البرز با اشاره به انجام ۶۰ مورد عملیات امدادی، 

گفت: به ۱8۷ نفر امدادرسانی شد.
محمدحســین وطنی اظهار کرد: بــا توجه به 
گزارشــات مرکز کنترل عملیات امداد و نجات 
هال احمر اســتان البرز، از تاریخ یکم تا سی ام 
آبان ماه ســال جاری، توســط نجاتگران هال 
احمر این اســتان به ۶۰ مورد از حوادث یک ماه 

اخیر امدادرسانی شد.
وی افزود: از ایــن تعداد 4۰ مورد حــوادث جاده ای، 
۶ مــورد خدمات حضــوری، ۱ مــورد حوادث 
کارگاهی و صنعتی، ۱ مورد حوادث مناســبتی، 
۳ مورد حوادث شــهری، ۳ مورد حوادث سیل 
و آب گرفتگی،  و ۶ مورد نیز حوادث کوهســتان 

بوده است. 
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان 
البرز گفت: در عملیات های اخیــر به ۱8۷ نفر 
آسیب دیده از حوادث، خدمات امدادی ارائه شد 
که از این میان ســهم حوادث جــاده ای با ۱۳8 
نفر، خدمات حضوری ۷ نفر، حوادث مناســبتی 
۱ نفر، حوادث سیل و آبگرفتگی ۲5 نفر، حوادث 
شهری ۷ نفر، حوادث صنعتی و کارگاهی ۱نفر و 
حوادث کوهستان نیز با 8 نفر مصدوم همراه بود.



 رونق به بازار مسکن باز می گردد؟

رشد دوباره معامالت مسکن در پاییز
مجیــد انتظاری   دومین رشــد ماهیانــه تعداد 
معامات مسکن شــهر تهران در دومین ماه از فصل 
پاییز رقم خورد؛ مطابق آمار، آبان ماه امسال معامات 
ملک در پایتخت ۱۷ درصد نسبت به مهرماه افزایش 
یافته اما کارشناسان چشــم انداز افزایش قیمت برای 

بازار مسکن متصور نیستند.
آمار نشــان می دهد در آبان ماه ۱۳98 بالغ بر 4۷45 
فقره معامله ملک در شهر تهران انجام شده که نسبت 
به ماه قبل ۱۷ درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل 48 درصد کاهش نشان می دهد. در بخش  
اجاره نیز در آبان ماه امسال ۱۰ هزار و ۱۳۲ اجاره نامه 
در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به  ماه قبل و ماه 
مشــابه ســال قبل به  ترتیب  ۲۱ و ۱۷ درصد کاهش 

یافته است.
آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران اماک حاکی 
از آن اســت که با وجود افزایش ماهیانه معامات در 
تهران، در کل کشــور قراردادهای خریــد و فروش با 
ثبات ماهیانه همراه بود. آبان ماه ۱۳98 در کل کشور 
۲۷ هزار و 959 قرارداد خریــد و فروش ملک منعقد 
شده که نســبت به ماه قبل ۰.8 درصد و نسبت به ماه 
مشابه  ســال قبل 4۰ درصد کاهش یافت. هم چنین 
در آبان ماه ســال جاری ۳۶ هزار و 888 قرارداد اجاره 
در کل کشــور به امضا رسیده که نســبت به مهرماه 
امسال ۲۱ درصد و نسبت به آبان ماه پارسال 8 درصد 

کاهش نشان می دهد.
اما رشــد ۱۷ درصــدی ماهیانه معامات مســکن 
شهر تهران در شــرایطی اتفاق افتاده که مهرماه نیز 
بر اســاس آمار اتحادیه دقیقا به همین میزان شاهد 
افزایش ۱۷ درصدی معامات در شــهر تهران نسبت 
به شــهریورماه بودیم و قیمت نیز بر اســاس شاخص 
بانک مرکــزی افزایش اندک ۰.4 درصد و بر اســاس 
اعام وزارت راه و شهرســازی ۰.9 درصد نســبت به 
شــهریورماه را نشان داد. کارشناســان علت افزایش 
نسبی قرادادهای خرید و فروش ملک در پایتخت در 
دو ماه اخیر را پایان یافتن ماه های محرم و صفر عنوان 
می کنند. با این حــال اغلب آنها معتقدند کســادی 
معامات تا پایان ســال ادامه خواهد داشت و افزایش 

قیمت رخ نمی دهد.
رشد معامات مسکن در پاییز در شرایطی رقم خورده 
که معموال با پایان فصل تابستان، خرید و فروش ملک 
کاهش پیدا می کنــد. با این حال نوســانات ماهیانه 
در شــرایط کســادی اتفاق غیرمعمولی نیست و در 
بســیاری از بازارها رخ می دهد. کاهــش معامات به 
کمتر  از 5۰۰۰ فقره در تهران شــرایط رکودی را رقم 

زده که طی شش سال گذشته بی ســابقه بوده است. 
گفته می شــود آمار ۲۷8۷ فقره معامله مسکن شهر 
تهران در شهریورماه امســال بر اساس گزارش بانک 
مرکزی، پایین ترین میزان قرادادهای خرید و فروش 
از سال ۱۳۶۶ بوده است. لذا افزایش نسبی معامات 
نسبت به شــهریورماه نمی تواند تحول آن چنانی در 
بازار مســکن محسوب شــود. مضافا این که قیمت ها 
در مناطق مصرفی شــهر تهران نسبت به شهریورماه 

امسال ۲ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

قیمت خانه باال نمی رود
پروانه اصانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دلیل 
افزایش کمتر از یک درصدی قیمت مســکن شــهر 
تهران در مهرماه نســبت به شــهریورماه، عمدتا به 
افزایش معامات منطقه ۱ برمی گردد که در ماه های 
قبــل از آن معامات و قیمــت در ایــن منطقه افت 
محسوسی داشت؛ بنابراین بعید است که قیمت خانه 
در ماه های آینده افزایش یابــد؛ مگر این که تحوالت 

پیش بینی نشده ای در اقتصاد کان پیش بیاید.

نرخ سوخت تاثیری بر قیمت مسکن ندارد
هم چنین مهدی ســلطان محمدی کارشناسان بازار 
مسکن می گوید: نوســانات بازار مســکن بیشتر در 
چرخه های رونق و رکود اتفــاق می افتد که هم اکنون 
وارد چرخه رکودی شده ایم؛ لذا افزایش نرخ سوخت 

تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.
مهدی سلطان محمدی به ایسنا گفت: افزایش قیمت 
بنزین طبیعتا در هزینه حمــل و نقل اثرگذار خواهد 
بود. اگر در مواد غذایی تاثیر می گــذارد به این دلیل 
است که بخشی از هزینه مواد غذایی مربوط به حمل 
و نقل است. شــاید افزایش اندکی در قیمت کاالهای 
مصرفی ایجاد شود اما با توجه به این که نرخ گازوئیل 
افزایش نیافته تاثیر افزایش قیمت بنزین روی قیمت 
کاالها از جملــه مصالح ســاختمانی چنــدان زیاد 

نخواهد بود.

رونق به بازار مسکن باز می گردد؟
مطابق آمارهای رســمی در آبان ماه امسال اندکی از 
رکود مسکن کاسته شــد و خرید و فروش خانه در ماه 
دوم پاییز نسبت به مهر ماه از رشــد نسبی برخوردار 

شد.
بر اساس آمار رســمی وزارت راه و شهرسازی )دفتر 
اقتصــاد مســکن و برنامه ریزی( از قیمت مســکن، 

متوســط قیمت یک مترمربع آپارتمــان در مناطق 
۲۲ گانه تهران با کاهــش ۱.8 درصدی به ۱۲ میلیون 
و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امســال رسیده است. 
مهرماه 98 متوســط قیمــت یک مترمربــع واحد 
مسکونی ۱۲ میلیون و 848 هزار تومان بود. این مهم 
در شــرایطی رخ می دهد که رکود مســکن از ابتدای 
سال جاری ســبب کاهش نقل و انتقاالت و متعاقب 
آن کاهش نســبی قیمت ها شــد. در ابتدای امسال 
خبرهایــی از کاهش تا ۷۰ درصــدی خرید و فروش 

مسکن شنیده می شد
در حالی قیمت مســکن در تهران کاهــش یافته که 
تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت 
به مهرمــاه با رشــد  ۱8.۳ درصدی بــه ۳4۶۶ فقره 
افزایش یافته اســت. این امر نسبت به گذشته حاکی 
از آن است که در پاییز امســال اندکی از میزان رکود 

حاکم بر بازار کاهش یافته است.
بیشترین متوســط قیمت همچنان متعلق به منطقه 
یک با ۲4 میلیون و 98۶ هزار تومان است. این قیمت 
در مقایسه با قیمت ماه پیش )۲8 میلیون و ۱۷۲ هزار 
تومــان(   ۱۱.۳ درصد کاهش یافته اســت. کمترین 
میزان متوســط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱8 با 5 

میلیون و 8۳۶ هزار تومان بوده است.
 البته این قیمت جدید در مقایســه با قیمت ماه پیش 
)مهرماه 98( کمی بیــش از ۱.۶ درصد افزایش یافته 
اســت. عاوه بر منطقه یک در مناطق ۲، ۳، 5، ۶، 8، 
۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۲ متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در ماهی که گذشــته کاهشی بوده 

است.

 قیمت مسکن در کدام مناطق تهران
 کاهش یافت؟

قیمت مســکن در ۱۱ منطقه تهران کاهش یافت.  بر 
اساس آمار رســمی وزارت راه و شهرســازی )دفتر 
اقتصــاد مســکن و برنامه ریزی( از قیمت مســکن، 
متوســط قیمت یک مترمربع آپارتمــان در مناطق 
۲۲ گانه تهران با کاهــش ۱.8 درصدی به ۱۲ میلیون 
و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امســال رسیده است. 
مهرماه 98 متوســط قیمــت یک مترمربــع واحد 

مسکونی ۱۲ میلیون و 848 هزار تومان بود.
بررسی ها نشــان می دهد قیمت مســکن در یازده 
منطقه تهران شامل منطقه یک در مناطق ۲، ۳، 5، ۶، 
8، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۲ متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در ماهی که گذشــته کاهشی بوده 

است.

پالک
6
سه شنبه      5آذر 1398     شماره 423 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R مسکن

آغاز پرداخت تسهیالت بانکی 
زلزله زدگان 

رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی ایران با بیان 
اینکه تســهیات بانکی برای زلزله زدگان قابل 
پرداخت است، گفت: این تسهیات با ساده ترین 

شرایط  و ضمانت های زنجیره ای ارائه می شود.
علیرضا تابش در نشســت خبری در تشریح این 
خبر اظهار کرد: پول حاصل از تســهیات بانکی 
به حســاب فرد واریــز و زیر نظر بنیاد مســکن 
خرج شده و اقساط بر اســاس پیشرفت کار آزاد 

می شود.
وی با ارائه عملکردی از اقدامات بنیاد مســکن 
در مناطق زلزلــه زده آذربایجان شــرقی بیان 
کرد: زمین لرزه 5.9 ریشــتری این استان، بیش 
از ۶۰ روســتا را متاثر کــرد و این نــوع زلزله ها 
ساختمان ها و ســازه های غیرمهندسی را ویران 

می کند.
وی افزود: با اســتفاده از تجــارب مفید حوادث 
قبلــی و کوتاه کــردن دوره اســکان موقت در 
مناطق زلزله زده، آن را به اســکان دایم متصل 
کردیــم.وی ادامــه داد: ارائــه وام باعــوض 
۱۰ میلیون تومانی بــرای اجاره خانــه یکی از 
راه های پیشــنهادی برای تامین اسکان موقت 
بود که تاکنون حدود ۱۰4۰ خانــوار زلزله زده 
در آذربایجان شــرقی به این منظــور ثبت نام 

کرده اند.
رییس بنیاد مســکن انقاب اسامی ایران بیان 
کرد: بخشــی از این وام باعوض پرداخت شده و 
بخش دوم هم به هنگام نقل مکان و پس از ارسال 
پیامک توسط زلزله زدگان به ســامانه پیامکی 

بنیاد مسکن، واریز می شود.
وی افزود: حدود ۲۳۳ اتاقک نصب شده و ۱۰4۰ 
واحــد نیــز وام ۱۰ میلیون تومانــی را دریافت 
کرده اند و مصالح الزم برای ســاخت اتاقک های 
اســکان موقت دپو شده اســت و نگرانی از بابت 

آواربرداری و تجهیزات نداریم.
وی اظهار کرد: نمی توانیم برای ترس افراد پولی 
بدهیم، اولویت با کسانی است که خانه هایشان 
تخریب شــده اســت.تابش یادآور شد: بخش 
عمده ای از آواربرداری به اتمام رسیده وتاکنون 

8۰۰ الی 9۰۰ واحد آواربرداری شده اند.
وی گفت: بنیاد مسکن، ســاخت سه هزار واحد 
برای اســکان دائم و دو هــزار واحــد دامی در 
روستاهای دو شهرســتان میانه و سراب تقبل 

کرده است.
وی تاکید کرد: فضای دامی در روستاها، معیشت 
محور بــوده و همین امر نیز ایجــاب می کند که 
فضای دامی در ابتدا ساخته شــود و خود زلزله 

زدگان هم این را ترجیح می دهند.
رییس بنیــاد مســکن انقاب اســامی ایران 
خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 8۰ میلیــون 
تومان تسهیات شــامل 4۰ میلیون وام مسکن 
روستایی، ۱5میلیون وام معیشتی، ۱۰ میلیون 
وام باعوض تعمیری و معیشــتی، ۱۰ میلیون 
وام باعوض اجاره و اســکان اضطــراری و پنج 
میلیــون وام باعــوض دامی به زلزلــه زدگان 

آذربایجان شرقی اعطاء می شود.
وی گفــت: برنامه زمانبندی، دقیق و سیســتم 
ثبت اطاعات و اســناد را تهیه کرده ایم که افراد 
کاما قابل شناسایی هســتند و این امکان سوء 
اســتفاده برخی افراد را کم می کند. خودمان را 
برای کار کردن در شــرایط آب و هوایی مناطق 

زلزله زده آماده کرده ایم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: هیچ کســی 
نمی تواند چنیــن فکر کند کــه در حوادث این 
چنینی، می توانند بر سر مردم منت بگذارد، چرا 
که با مردمی روبه رو هستیم که همه چیزشان را 

در حادثه از دست داده اند.
تابش گفت: امروز، بزرگ ترین پروژه های بنیاد 
مســکن در۲۳ اســتان کشــور در جریان بوده 
و فقط اعتبــار تخصیصی برای ســیل، 9 هزار 

میلیارد تومان است.



تاثیر افزایش قیمت بنزین بر خودروهای هیبریدی در بازار آزاد

هیبریدی ها چگونه محبوب شدند؟
مازیار شریف کیان   بیش از یک هفته از زمانی که 
دولت تصمیم گرفت تا بنزین را سهمیه بندی کرده و 
قیمت آن را افزایش دهد، می گــذرد. در این مدت، با 
وجود آن که قیمت خودروهای دوگانه ســوز، افزایش 
چندانی نیافت، اما شــرایط بازار برای خودروهای کم 
مصرف همچون تیبا، خانواده پژو ۲۰۶ و رانا، شــدیدا 
بهم ریخته و این محصوالت با افزایش قیمت نســبی 
مواجه شدند. اما در این نوشــتار، به بررسی رده های 
باالیی بازار می پردازیم. قســمت هایی که خریداران 

اندک و با بودجه های زیاد را به خود جذب می کند.
با وجود عرضه گسترده خودروهای هیبریدی به بازار 
جهانی، و اســتقبال از این محصوالت در کشورهای 
مختلف، حتــی در بازه هــای زمانی باز بــودن درب 
واردات، نسخه های محدودی از محصوالت هیبریدی 
وارد کشور شــدند، که عمدتا ژاپنی و کره ای هستند. 
به دلیل هزینه نگهداری نسبتا باال در بازه های زمانی 
طوالنی مدت، و قیمت نه چندان باالی ســوخت، که 
هدف اصلی توسعه این خودروها را در ایران زیر سوال 
می بــرد، خودروهای هیبریدی طرفــداران چندانی 
در بازار نداشــتند. اما یکباره و پس از افزایش قیمت 
ســوخت، خودروهای هیبریدی معدود بازار، با انبوه 
خریــداران و طرفداران مواجه شــدند، کــه افزایش 

قیمت آنها در بازار آزاد را در پی داشته است.

خودروهای هیبریدی هیوندای
تنها خودرو هیبریدی که از برند هیوندای در کشورمان 
حضور دارد، هیوندای ســوناتا هیبرید اســت که در دو 

مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱8، و در چند تیپ امکاناتی وارد بازار 
کشور شــد. در حال حاضر، ارزان ترین سوناتا هیبرید 
قابل خرید، نســخه های تیپ ۱ از مــدل ۲۰۱۷، یعنی 
مدل لوآپشن هســتند، که با قیمتی در حدود 45۰ الی 
5۰۰ میلیون تومــان، قابل خریداری می باشــند. به 
نســبت دوره پیش از افزایش قیمت و ســهمیه بندی 
بنزین، این مدل افزایش قیمتــی در حدود ۲۰ الی ۳۰ 
میلیون تومان را تجربه کرده اســت. بــا توجه به آن که 
مشتریان بازار ایران، آپشن دوست هستند، پیش بینی 
می شد از این نسخه اســتقبال چندانی به عمل نیاید. 
در حقیقت، اگر مصرف کننده هستید و خودرو خود را 
برای مدت زیادی مورد استفاده قرار می دهید، با توجه به 
قیمت مناسب، این نسخه بهترین گزینه برای شماست، 

هر چند برای فروش آن دچار مشکل خواهید شد.

هیوندای سوناتا هیبرید
در ســوی مقابل، قیمت نســخه های صفر کیلومتر 
هیوندای سوناتا هیبرید ۲۰۱8، افزایش قابل توجهی 
داشــته و به حدود 85۰ میلیون تومان نیز می رسد. 
این مورد موجب افت قیمت نســبتا زیاد نسخه های 
نیمه فول و تمام فول در مدل ۲۰۱۷ شــده اســت، و 
اکنون با قیمتی در حدود نیــم میلیارد تومان، قادر به 
خرید هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ نیمه فول یا فول آپشن 
خواهید بود. البته این افزایش قیمت ناگهانی به دلیل 
افزایش قیمت دالر در هفته گذشــته نیز می باشد و با 
روند نزولــی قیمت دالر و همچنین رکود شــدید در 

بازار، احتماالً قیمت این خودرو با کاهش روبرو شود.

خودروهای هیبریدی 
میتسوبیشی

میتسوبیشــی نیز یکــی دیگر از 
خودروسازان ژاپنی فعال در زمینه 
تولیــد خودروهــای هیبریــدی 
است، اما از ســبد محصوالت این 
خودروســاز باســابقه، تنها نسخه 
هیبریدی میتسوبیشــی اوتلندر، 
موسوم به اوتلندر PHEV و آن هم 
در تعدادی بســیار محــدود وارد 
کشورمان شده است. این خودرو در 
بازار، رقیب سنتی شاسی بلندهای 
کره ای، همچون هیوندای سانتافه 
یا کیا سورنتو محســوب می شود. 
به دلیل حضور کمر نگ این خودرو 
در بازار در مقایسه با رقبای کره ای، 

میتسوبیشی اوتلندر معموال با قیمت هایی پایین تر خرید 
و فروش می شــد، از ثبات قیمتی باالتری نیز برخوردار 
بود. اما این شاســی بلند به گوشه رانده شــده، تاثیرات 
خــود را از افزایش قیمت ســوخت دریافت کــرد. بازه 
قیمتی میتسوبیشــی اوتلندر PHEV، در حال حاضر، 
در محدوده ۷5۰ الی 9۰۰ میلیــون تومان قرار دارد، که 
حاکی از افزایش حدود 5۰ میلیــون تومانی قیمت این 

شاسی بلند برقی-بنزینی در بازار است.

خودروهای هیبریدی تویوتا
برخاف دو برند قبلی، تعــداد محصوالت هیبریدی 
برند تویوتا که موفق به حضور در کشــورمان شده اند، 
بیش از یکی است. بسیاری از این محصوالت، با هدف 
به کارگیــری پرتعــداد در ناوگان تاکســیرانی وارد 
شــدند، هر چند این فرآیند به صورت موفقیت آمیز 
پایان نیافت. از برند تویوتا در ایران، سه خودرو تویوتا 
پریوس، تویوتا کمری و تویوتا CH-R در نمونه های 

هیبریدی موجودند.
تویوتا پریوس که یکــی از ارزان ترین و پرفروش ترین 
محصوالت پاک تویوتاست، در ایران حضور غیرقابل 
لمســی دارد. این محصول در ســه تیپ با ســطوح 
مختلف امکانات، وارد کشور شــده است. همچنان با 
مبلغی کمتر از 4۰۰ میلیون تومــان، می توان تویوتا 
پریوس را خریــداری کرد، هرچند تعــداد گزینه ها 
نسبت به گذشته کاهش داشــته است. نهایت قیمت 
این ســدان کوچک هیبریدی نیز بــه 45۰ میلیون 

تومان رسیده است.

کمری هیبرید
واردات تویوتا کمری هیبرید، همراه با حواشــی زیادی 
بود. این خودرو در دو نســخه ســفارش ژاپن و سفارش 
آمریکا، در بازار موجود اســت. واردات تویوتا کمری در 
مقایســه با کیا اپتیما و هیوندای ســوناتا، از نظر زمانی 
بســیار محدود بوده و این خودرو در نسخه هیبرید، در 
مــدل ۲۰۱5 و ۲۰۱۶ در بازار موجود اســت. اما حتی 
همین نسخه های نسبتا قدیمی، از نظر قیمتی با کره ای های 

جوان تر رقابت می کنند. 
محدوده قیمت تویوتا کمــری هیبرید در بــازار، بین 
58۰ الی 8۰۰ میلیون تومان اســت.و در پایان به تویوتا 
CH-R هیبرید می رسیم که آخرین تویوتا هیبریدی 
وارد شده به بازار ایران است. این خودرو در مدل ۲۰۱۷ 
 CH-R و ۲۰۱8 در بازار حضور دارد. برای خرید تویوتا
هیبریدی، نیاز به بودجــه ای در محدوده ۶۰۰ میلیون 

تومان الی یک میلیارد تومان دارید.

پدال
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وارداتی درگمرک
 سرپرســت معاونت توســعه مدیریت و منابع 
گمرک ایران، ازدســتور مرجــع قضایی برای 
ترخیص بیش از هزار دستگاه خودروی سواری 

که درگمرک کشور متوقف هستند، خبر داد.
احمد ذاکری در سفر به مازندران اظهار داشت: 
با دستور مرجع قضایی، دستور ترخیص بیش از 
هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی داده شده 

وتشریفات آن درحال انجام است.
وی، مشکل توقف خودروهای سواری وارداتی، 
را بدون ثبت سفارش داخلی اعام واضافه کرد، 
که دولت ثبت ســفارش خودرو را ممنوع کرده 
وبرخی از این خودروها دارای مشکات قضایی 
بودنــد کهارتباط  البتــه این موضــوع ها هیچ 

ارتباطی به گمرک نداشته است.
ذاکــری اضافه کرد، که انشــاله هرچــه زودتر 
تکلیف خودروهای دپوشــده درگمرک تعیین 

تکلیف و ترخیص شود.
سرپرســت معاونت توســعه مدیریت و منابع 
گمرک ایران، دربخــش دیگری به کاهش زمان 
ماندگاری کاال در گمرکات اشــاره کرد وگفت: 
اکنون هم در بحــث واردات وهم صادرات کاال از 
گمرکات با راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی 

کاهش قابل توجهی داشته است.
ذاکری با بیان اینکه با راه اندازی ســامانه جامع 
امورگمرکی، دیگر نیازی بــه مراجعه حضوری 
صاحــب کاال درگمرک نیســت، اضافــه کرد، 
صاحب کاالهــای صادراتــی ونیــز وارداتی با 
اســتفاده از ســامانه جامع امورگمرکی، اظهار 
خود را ثبت وبا ارزیابی محل تشــریفات اداری 

کاالی خود را درگمرک انجام می دهد.
وی ادامه داد: تا پیش از راه اندازی سامانه جامع 
امورگمرکی میزان ترخیص کاال در گمرکات از 
۱۰ تا ۱5 روز ودربرخی مواقع بیشتر ازاین زمان 
معطل بوده که اکنون این وضعیت به کمتر از دو 

ساعت در بحث صادرات کاهش یافته است.

وها در بازار آخرین قیمت خودر
 بازار خودرو دیروز روز کم نوسانی را سپری کرد 
و محصوالت دو کمپانی اصلــی خودروی ایران 
مانند روز گذشــته بوده و کمترین تغییرات را از 

سرگذرانده است.
دیروز در بازار خودرو قیمت خودروهای ســایپا 
مانند روز گذشــته بود. تیبا ۲ بــا کاهش قیمت 
۳۰۰ هــزار تومانی بــه قیمــت ۶۲ میلیون و 
5۰۰ هزار تومان خرید و فروش شــد. این میان 
قیمت هر تیبــا صندوق دار مانند روز گذشــته 
5۶ میلیون و 5۰۰ هزار تومــان در بازار فروخته 
شد که این مهم نشان از باالتر بودن ۱۳ میلیون 
تومانــی قیمت آن نســبت به قیمــت مصوب 
کارخانه است. ســاینا نیز بی تغییر نسبت به روز 
قبل ۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزش گذاری 
شد. کوبیک دنده ای با قیمت ۷۱ میلیون تومان 
به فروش رفت کــه این نیــز ۱۰ میلیون تومان 

بیشتر از قیمت مصوب کارخانه بود.
در میان خودروهای ایران خودرو قیمت سمند 
94 میلیــون و 5۰۰ هزار تومان تعیین شــد. از 
سوی دیگر قیمت پژو 4۰5 از قاعده ثبات قیمت 
در میان خودروهــای ایران خودرو مســتثنی 
نشــده و فعا ۷۷ میلیــون و 5۰۰ هــزار تومان 
ارزش گذاری شده اســت. این در حالی است که 
نرخ مصوب کارخانــه ۱4 میلیون تومان کمتر از 

رقم بازار است.
پــژو ۲۰۶ تیــپ دو بــدون تغییر نســبت به 
پنجشــنبه هفته گذشــته همچنان بی تغییر 
مانــده و 9۰ میلیــون تومان خریــد و فروش 
می شود. قیمت تیپ 5 این خودور ۱۰9 میلیون 
تومان قیمت گذاری شــد. رانا نیــز بدون تغییر 
همچنان 8۶ میلیون و 5۰۰ هزار تومان فروخته 
می شــود و پژو پارس نیــز ۱۰۳ میلیون و 4۰۰ 

هزار تومان فروخته شد. 
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تجارت ایران آماده قطع اینترنت نبود

قطعی اینترنت با بازار ارز چه کرد؟
پدرام صادقی  اغلب صرافان می گویند که قطعی 
اینترنت ســبب کندی کار آن ها شده است، اما اخال 
جدی در فعالیت شــبکه ارزی کشــور ایجاد نکرده 

است.
در پی برخــی  ناآرامی ها در تهران و شــهرهای دیگر 
کشور در هفته گذشته، شورای امنیت کشور تصمیم 
گرفت دسترسی به اینترنت بین الملل را محدود کند 

و این محدودیت حدود یک هفته به طول انجامید.
در ایــن مدت، دسترســی مــردم و کســب و کارها 
فقط به ســایت ها و اپلیکیشــن هایی میســر بود که 
فضای میزبانی )هاســت( آن ها در داخل کشور بود و 
دسترســی به فضاهایی که در خارج از کشور هاست 

شده بودند، امکان پذیر نبود.
در این میان، برخی کســب و کارها از ایجاد مشکل و 
کاهش مشتریان شــان در مدت زمان قطعی اینترنت 
خبر داده اند، اما شــبکه بانکی کشــور در این مدت 

مشکات اندکی را داشت.
به گفته معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی، در 
چند ســاعت آغازین قطعی اینترنــت اختاالتی در 
شبکه بانکی کشور ایجاد شــد که با مساعدت وزارت 
ارتباط در کمترین زمان ممکن این مشــکات حل و 
ارائه خدمات اینترنتی بانک ها و سایر کسب و کارهای 

اینترنتی از سر گرفته شد.
پیگیری های ایسنا از بازار ارز و صرافی های مجاز بانک 
مرکزی نیز حاکی از آن است که گرچه قطعی اینترنت 
سبب کندی معامات در بازار ارز شده، اما به طور کلی 

اخال زیادی در این شبکه ایجاد نشده است.
البته برخی از صرافان به ایســنا گفتند که در روزهای 
ابتدایی مشــکاتی برای فروش ارز داشــتند، اما این 
مشــکل در ادامه حل شــده و انجام معامات از سر 

گرفته شده است.
برخی از صرافــان نیز می گویند که مشــکل خاصی 
برای انجام معامات در بازار ارز نداشتند، چراکه اصل 
کار صرافی ها در ســامانه های نیما و سنا است که این 

سامانه ها نیز در این مدت وصل بوده است.
از ســوی دیگر اصغر ســمیعی، رئیس  هیات موسس 
کانون صرافان درباره تاثیر قطعی اینترنت بر معامات 
در بازار ارز به ایســنا، گفت: اینکه مشــکل جدی در 
عملکرد صرافی ها برای انجام معامات ایجاد شــده 
باشــد، صحت ندارد و معامات قانونی صرافی ها در 

این مدت مانند گذشته انجام شد.
وی افزود: البته این مشــکل اندکی سبب کندی کار 

شد، اما در نهایت کارها انجام می شد.
کامران ســلطانی زاده، ســخنگوی کانــون صرافان 
ایرانیان نیز در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به فعالیت 
ســامانه های نیما و ســنا در زمان قطعــی اینترنت، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه ســامانه ســنا و نیما در 
اینترنت باز بوده و خیلی از همکاران به اینترنت و این 
سامانه ها دسترســی داشــتند،  آن چنان اخالی در 

عملکرد صرافی ها در این مدت ایجاد نشد.
به این ترتیب می تــوان گفت که با توجــه به فعالیت 
صرافی ها بر بستر سامانه های داخلی، در زمان قطعی 
اینترنت، مشــکل حادی برای فعالیــت آن ها ایجاد 

نشده و معامات در بازار ارز ادامه داشته است.
هرچند که در این مدت برخی سودجویان کوشیدند 
به بهانه افزایش قیمت بنزین و قطعی اینترنت، نرخ ارز 
را صعودی کنند، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که 

این دو عامل، تاثیر مستقیمی بر قیمت ارز ندارد.

تجارت ایران آماده قطع اینترنت نبود
یک عضو اتــاق بازرگانی تهران معتقد اســت با توجه 
به افزایش قابل توجه نفوذ اینترنت در فضای تجارت 
امروز، قطعی ناگهانی آن تجارت کشور را متضرر کرد.

شهاب جوانمردی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
سال های اخیر با توجه به افزایش قدرت نفوذ اینترنت، 
بخش قابل توجهــی از تجارت جهانی از این مســیر 

انجام می شود.
 امروز چه بــرای ارتباط گیری بــا صادرکنندگان به 
ایران و چــه برای صادرات کاال از کشــور، بخش قابل 
توجهی از مذاکــرات و ارتباطــات از طریق اینترنت 
انجام می شود و از این رو قطعی ناگهانی آن یک شوک 

به اقتصاد کشور وارد کرد.
به گفتــه وی، در روزهای گذشــته تعــداد زیادی از 
شــرکای تجاری ایران در خــارج از کشــور یا عما 
ارتباطشــان را با ایران از دست دادند یا در تماس های 
تلفنــی از فضــا متعجب شــده و دربــاره چگونگی 
وضعیت و زمان اتصال دوباره شــبکه جهانی ســوال 

می پرسیدند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاســخ به این سوال که 
عدم دسترسی به شبکه جهانی نت، آیا باعث از دست 
رفتن بازارهای صادراتی کشور شــده است، توضیح 
داد: این موضــوع در موقعیت هــا و بازارهای مختلف 
متفاوت اســت. یک بخش کار مربوط بــه بازارهای 

جدید و برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات است. 

 پرداخت تسهیالت بانکی
 به خریداران فرش ایرانی

مرکز ملی فرش ایــران برای تشــویق مردم به 
خرید فــرش ایرانی با کمک بانک کشــاورزی و 
صندوق کار آفرین امید تســهیات بدون بهره 

پرداخت می کند.
فرشته دست پاک در نشســت خبری در وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، گفت: بــه دنبال آن 
هســتیم تا این تســهیات در قالــب کارتهای 
اعتباری به خریداران فرش ایرانی داده شــود و 
عاوه بر بانک کشــاورزی و صندوق کار آفرین، 
بانک صنعــت و معدن نیز بــرای حمایت از این 

طرح اعام آمادگی کرده است.
وی با اشــاره به اینکه افزایش فــروش تولیدات 
فرش ایرانی از دو راه توســعه صــادرات و رونق 
بازار داخلــی صورت می گیرد، افــزود: هدف از 
اجرای طرح گفته شــده، ارتقــای قدرت خرید 
مصرف کنندگان داخلی اســت و از سوی دیگر 
برای توســعه صادرات به ۱5 کشور هدف نیز 

اقدام های سازنده ای انجام شده است.
او در ادامه خاطرنشــان کرد: طرحــی با عنوان 
حمایــت و رونق فــروش فرش داخلــی به ۱8 
استان ارایه کردیم و استاندارها به عنوان رییس 
کارگروه استانی موظف شده اند تا با برنامه ریزی 
مناســب این طرح را در سطح اســتانها عملی 

کنند.
رییس مرکز ملی فرش ایران در ادامه در پاســخ 
به سوال خبرنگاری مبنی بر اعام آمار صادرات 
فرش ایرانی به کشــورهای دیگر گفت: تا قبل از 
تحریم ها، ۳۰ درصد از فرش ایران به آمریکا، ۱۲ 
درصد به آلمان و ژاپن صادر می شــد اما به دلیل 
اعمال تحریم ها در حال حاضر بیشترین میزان 

صادرات فرش ایران به ژاپن است.
وی خاطرنشــان کرد: عاوه بر این بخشــی از 
فروش فرش های ایرانی همچون قبل توســط 
بازرگانــان داخلی به شــرکای ســنتی آنها در 
کشورهای عربی و اروپایی و دیگر کشور ها است.

 عرضه برنج با قیمت مصوب 
بدون محدودیت

در هفتمین جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار 
کشور شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد 
که می توانــد برنج را بدون هیــچ محدودیتی با 
قیمت مصوب در سراسر کشــور توزیع کند. در 
خصوص تخم مرغ نیز اعام شــد که قیمت این 

کاال افزایشی نداشته است.
در این جلســه تکالیف محوله به دســتگاه ها در 
خصوص رصــد و پایش وضعیت بــازار از لحاظ 
تامین و قیمت کاالهــا به خصوص پس از اجرای 
طرح افزایش قیمــت بنزین مــورد پیگیری و 

بررسی قرار گرفت.
ارگان هــای مختلف و دســتگاه هــای نظارتی 
از جمله ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، ســازمان تعزیرات حکومتی و 
بازرســی اتاق اصناف ایران گزارش هایی در این 
خصوص ارایه دادنــد و نماینده وزارت کشــور 
در خصــوص موضوع رصــد و پایش بــازار در 
استان های سراسر کشور نیز گزارش خود را ارایه 
داد که برآیند گزارشات ارایه شــده از وضعیت 
مناسب بازار از لحاظ تامین کاالها و قیمت آن ها 

حکایت داشت.

جدیدترین وضعیت قیمت ها 
در بازار

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت اعام کرد: 
طبق آخرین بررســی های انجام شده از مجموع 
۱۰۰ قلم کاالی ضروری موجود در ســطح بازار، 
4۳ قلم با کاهش قیمت مواجه بوده، ۳۰ قلم کاال 
ثبات قیمت داشــته و ۲۰ قلم افزایش قیمت در 
حدود ۱ تا 5 درصد و فقط ۷ قلم کاال بین ۷ تا ۱۰ 

افزایش قیمت دارند.
عباس تابش افزود: در بررسی های انجام گرفته 
روی تغییر قیمت این ۷ قلم کاال به صورت ویژه 
عاوه بر شرایط معمول بازار در نوسانات قیمتی 
که همواره و در طول سال وجود دارد، در برخی 
بخش ها و کاالها شــاهد تخلفات و سوء استفاده 
افراد هستیم که قطعاً برخورد الزم با آنها صورت 

می گیرد.
رئیــس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان ادامه داد: بر اســاس مطالعات 
بانک مرکزی، مرکز مطالعات مجلس شــورای 
اسامی و همچنین مرکز مطالعات و پژوهشهای 
بازرگانی کشــور، اصاح قیمت بنزین در حدود 
4 درصــد تغییــر قیمت هــا تاثیر مســتقیم و 

غیرمستقیم خواهد داشت.
تابش تصریــح کــرد: روزانه ۱۰۰ قلــم کاال به 
صورت مستمر مورد رصد قرار می گیرد که تاثیر 

مستقیمی روی سبد مصرفی مردم دارند.
وی گفت: عاوه بر تاش هــای صورت گرفته 
برای تامین مناسب کاال در شبکه توزیع کشور، 
ما طرح تشــدید بازرســی را همزمان با اجرای 
طرح اصاح قیمت بنزین به اجرا گذاشــته ایم 
و در یک هفته گذشــته و در مقایســه با هفته 
ماقبــل آن فقط در تعداد بازرســی بیش از ۳9 
درصد افزایش صورت گرفته اســت و همچنین 
در تعــداد پرونده هــای تخلف این رقــم بالغ 
بــر 45.4۶ درصــد و همچنیــن ارزش ریالی 
پرونده ها حدود 94.44 درصد رشــد داشــته 

است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: در شرایط حاضر، 
اولویت مــا توزیع به هنگام کاالهــای مورد نیاز 

شبکه توزیع و وفور کاال در سطح عرضه است.

عدم افزایش قیمت از سوی 
صنعت آبلیمو و دیجی کاال

و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
تولیدکنندگان اعام کرد: در راســتای اصاح 
نرخ بنزین و با پیگیری سازمان حمایت، انجمن 
صنعت آبلیموی ایران و شــرکت دیجی کاال در 
یک همکاری داوطلبانه همراهی خود را با دولت 
در تثبیت بــازار کاال و خدمات؛ بــا ثبات قیمت 

محصوالت خود در بازار اعام کردند.
با توجه بــه اصاح نرخ بنزین و در پی هشــدار و 
پیگیری های بعمل آمده و با توجه به برنامه های 
ســازمان حمایــت مبنــی بــر اعــاده حقوق 
مصرف کنندگان و نظارت بر عرضه صحیح کاال 
و خدمات با اعمال ثبات قیمتها در بازار؛ انجمن 
صنفــی کارفرمایــی صنعت آبلیمــوی ایران و 
شــرکت دیجی کاال، در یک اقــدام داوطلبانه، 
آمادگی خود را برای جلوگیری از افزایش قیمت 

محصوالت خود اعام کردند.
ضمناً کاهش قیمت سایر شــرکتها نیز متعاقبا 

اعام خواهد شد.


