
جزئیات تورم در گروه های مختلف کاالیی

خانوارهای ایرانی از پس 
هزینه ها بر می آیند؟

بعید مــی دانــم صاحبان خــرد و متخصصــان، با 
اصالحات بنزینی مخالف باشند. حتی بعید می دانم 
مردم هم مخالف باشــند. اما با این حال، چه شد که 
تصمیم دولت برای ســاعت صفر جمعه ۲۴ آبان ۹۸، 

با چنین واکنش های غیرقابل باوری، مواجه شد؟...
البته الزم اســت در همین آغاز، حساب آشوبگری و 

حق اعتراض را  نیز از هم تفکیک نماییم...
با چنین تفکیک و حســابی، امید اســت گوش های 
شنوا و چشم های بینا، این متن مشفقانه را بخوانند. 
یک تحلیل ثانویه است. می شود آن را یک بازخوانی 
هــم نامیــد. نکاتی که دیگــر دلســوزان همراه و 
دغدغه مند هم در این ایــام، گفته اند... امید که بکار 

آنهایی بیاید که باید بیاید!
۱-شکاف ملت-دولت افزایش یافته است: ملت و دولت 
حرف همدیگر را درک نمی کنند! گویی هرکسی حرف 

خودش را می زند و راه خودش را می رود!
۲-ســرمایه اجتماعــی کاهش یافته اســت: اعتماد 
مهمترین رکن سرمایه اجتماعی است. بشدت آسیب 

دیده است...در طول زمان هم کمتر و کمتر شده است!
۳-مردم، دیده نمی شــوند: چرا کســی مردم را 
نمی بیند؟ چــرا تصمیم گیران از چشــم مردم، به 
اوضاع نگاه نمی کنند؟ مقصودم از مردم توده وسیع، 

نگران و نجیبی هستند که به خط فقر سقوط کرده اند!
۴-منزلت ایرانی، خدشــه دار شــده است: گاهی بد 
نیست به رای دهندگان و شهروندان احترام گذاشته 

شود... پای حقوق شهروندی هم در میان است!
۵- نهاد مجلس مهم اســت: با همه حرف و حدیث ها 
درباره پارلمان ایرانی، شــاید اگر قاطبه نمایندگان و 
آنها که دقیق ترند، قانع می شــدند، کار بهتر پیش 
می رفت. حداقل اینکه اســتعفاء و طرح دوفوریتی و 

سه فوریتی از آن در نمی آمد!
۶-اجماع قوا به قوت، شکل نگرفته است: تصمیمات 
مهم که ابعــاد اجتماعــی و امنیتی هــم دارند، به 
اجمــاع و پذیرش کامــل نیاز دارد...اگــر حتی یک 
راس از ســران قوا، قوت اســتدالل ها را کافی نداند، 

همداستانی پدید نمی آید...
۷-برخی مســئوالن تصمیم گیر  یا تصمیم ســاز در 
گلخانه زیست می کنند: زندگی بسیاری از مسئوالن 
)اقتصاد و سبک زندگی شان(، با سطح زندگی مردم 
بسیار بسیار ناهمسطح است. بدین سان، تصمیمات 
و دســتورات، گلخانه ای می شود...ساده ترین جمله 
این اســت که بگوییم باالیی ها خیلــی از پایینی ها 
فاصله گرفته اند، آن اندازه که زاویه دید و نگاهشــان 

نیز تغییر یافته است...
۸-برخی مقامات، گران حســاب مــی کنند: رفتار 
حاصل بینش ها و باورهاســت...پاروزنان باید آب را 
دوست داشته باشند...پاروزنان بی انگیزه و بدون باور، 

ما را به مقصد نمی رسانند!
۹-گذشــته چراغ راه آینده نشــده است: اصالح 
حامل های انرژی مســبوق به ســابقه است. کاش 
تجارب پیشین مستند میشد و امروز در دسترس قرار 

می گرفت...تجارب پیشینیان، دیده نشد!
۱۰-کارت های هوشمند را رها کردیم: چرا کارتهای 
ســوخت را رها کردیم؟...گاه تعجیل و شتاب، تدبیر 

نیست!

۱۱-زمان سنجی و طاقت ســنجی هر دو الزم است: 
برهه زمانی حساســی اســت.آیا کســی از بزرگان، 
متوجه صدای شکســته شــدن اســتخوانها در زیر 
بار تورم، نشد؟.. در شــرایط تحریم های حداکثری 
ترامپ، مــردم طاقــت فشــارهای مضاعف)حتی 

منطقی(، را ندارند.
۱۲-در کنتــرل قیمــت هــا ناتوانیــم: اقتصــاد 
خوانده ها می گوینــد قیمت پیام مــی دهد،چراغ 
راهنماست،ســرکوبش پایدار نیســت...از این اصل 
گذشــته، تجارب پس از ارز۴۲۰۰ تومانی به روشنی 
اثبات کرده است که نمی توانیم!...بازهم می خواهیم 
تکرارش کنیم؟...نگاه کنید که افزایش قیمت بنزین 
در همان روز اول، تاثیرات غیرمنطقی و منطقی اش 
را گزارده است...از رانندگان تاکســی و مغازه داران 

خرد بپرسید!
۱۳-کوتاه مدت شــده ایم: حکمرانی اساسا مستلزم 
نگاه بلند مدت است، هرچند که مردم عادی،عموما 
کوتاه مدت را می بینند اما ناصواب است آنها که باید 

بلند مدت فکر کنند، کوتاه مدت شوند!
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دسترسی به حساب های بانکی نیاز به قانون دارد؟

مخالفت چندباره با سرکشی به حساب های بانکی
خریدار    انتشــار اظهارنظر احمد میدری، معاون 
وزیر کار مبنی بر »پرداخت کمک حمایتی به شــرط 
سرکشی به حســاب بانکی« خبرساز شــده است. او 
در برنامه ای تلویزیونی گفته اســت تمام حساب های 
بانکی و تراکنش های مالی متقاضیان دریافت بســته 
حمایتی معیشــتی بررســی می شــود و اگر کسی 
نمی خواهد به حساب بانکی اش سرک کشیده شود، 

از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف بدهد.
البته هنوز ۲۴ ســاعت از این گفته ها نگذشته بود که 
محمد شــریعتمداری، وزیــر کار از موضع معاونش 
عقب نشینی کرد و گفت دسترســی به حساب بانکی 
افراد با اجازه آنها انجام می شــود. گویا دولت ارســال 
پیامک بــه #۶۳۶۹* را به معنی مجــوز مردم برای 
دسترسی به حساب های بانکی شــان می داند. با این 
حال سرکشی به حســاب های بانکی با واکنش های 
متفاوتی در رســانه ها و از ســوی چهره های مختلف 
مواجه شده اســت. این موضوع درحالی رخ می دهد 
که کارشناسان اقتصاد می گویند در همه جای جهان 
اطالعات مالی افراد شفاف اســت تا فساد انجام نشود 
و محرمانه بودن حســاب بانکی در ایران تنها به سود 
افرادی است که می خواهند بستری امن برای ارتکاب 

به فساد داشته باشند.
بهاءالدیــن حسینی هاشــمی، کارشــناس اقتصاد 
می گویــد:» افرادی کــه نگران سرکشــی دولت به 
حساب های بانکی شان هســتند، مردم نیستند و این 
هیاهو و جنجال از سمت کسانی است که منافع شان 
در مخفی کردن دارایی و گردش مالی شان است.« از 
سمت دیگر حقوقدانان می گویند فعال قانون سرکشی 
به حســاب افراد در ایــران دچــار محدودیت هایی 
است که باعث می شــود دولت در تصمیم گیری های 

اقتصادی و حتی نظارت به فساد دچار مشکل شود.
نعمت احمدی، حقوقدان با بیان اینکه حســاب های 
بانکــی و تراکنش های مالــی به نوعی جزو اســرار 
فرد محســوب می شــود و بدون اجازه مقام قضائی 
امکان سرک کشــیدن به آن وجود نــدارد می گوید: 
»بررســی حســاب های بانکی برای شــفافیت مالی 
هم شــرایط خاص خود را دارد. طبق قانون چنانچه 
از نظر کارشناسان ســازمان امور مالیاتی اظهارنامه 
مودی دارای ایراد بــوده و درآمدهای اعالمی چندان 
با واقعیت تطبیق نداشــته باشــد، این سازمان اجازه 
بررســی حســاب های مالی مودی خــود را دارد  و 
این گونه نیست که از همان ابتدا سازمان امور مالیاتی 

مجاز به بررسی های مالی باشد.«
او ادامه داد: »تأکید قانون در این زمینه به حدی است 

که هم اکنون هیچ بانکی اطالعات جزئی حساب زن و 
شوهر را برای هرکدام از آنها افشا نمی کند و مبادرت به 
انجام چنین کاری قطعا تخلفی اداری و قانونی است.«

در همین حــال قویدل، عضو کانــون وکال می گوید:   
»براســاس قوانین، بانک ها جز در موارد مشکوک )با 
پولشــویی(، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود 
و افشــای اســرار و اطالعات بانکی نزد اشخاص ثالث 
قانونی را ندارند. این شرایط بانکی در همه جای دنیا، 
مشابه ایران است و مالحظه می شود که در امور بانکی 

باید حقوق »دارنده حساب « حفظ شود.«

اطالعات مالی ایرانی ها در  هاله ابهام
با نگاهی به روندهای نظارتی در چهار دهه گذشــته 
که در نظــام بانکی بین المللی حاکــم بوده، مالحظه 
می شــود در تمام دنیا نیــز نظام بانکی کشــورهای 
مختلــف، از حالت محرمانه خارج شــده و به ســوی 
دیگری در حرکت اســت. اما ســوال اینجاســت که 
چــرا در ایران حساســیت به شفاف شــدن دارایی و 
تراکنش های مالی تا این اندازه باالســت. بهاءالدین 
 هاشــمی، کارشــناس بانکی دلیل این اتفــاق را در 
اقتصــاد دولتی و وابســتگی بودجه بــه درآمدهای 
نفتی می داند. او   می گویــد: »معموال در اقتصاد هایی 
که بودجه ریــزی برمبنای درآمدهــای نفتی صورت 
می گیرد و درآمدهای مالیاتی ســهم کمرنگی دارد، 
مصون ماندن اطالعات بانکی از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است.«
به گفته او، »حســاب های بانکی اشــخاص حقیقی و 
حقوقی نزد بانک ها و در نظام بانکی کشور در چارچوب 
اسناد و اطالعات محرمانه تلقی می شود و هیچ نهاد یا 
شخصی حق افشا، بررســی و کنکاش در آنها را ندارد. 
قانون نیز به صراحت افشای شماره حساب، مبالغ آنها، 
ورودی و خروجی، مانده حساب اشخاص از سوی فرد 
یا هر نهادی را ممنوع کرده اســت.  همین مسأله نوعی 
اطمینان خاطر بــرای خصولتی هــا در اقتصاد ایران 
ایجاد کرده اســت.«او  ادامه می دهد: »برخالف آنچه 
تصور می شد بیش از اینکه مردم عادی نگران لو رفتن 
دارایی و اطالعات مالی خود باشند، افراد دارای رانت 
از شــفافیت اقتصادی ترس دارند.«  به باور  هاشمی 
»اگر در کشــور ما مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد 
اشخاص و مالیات بر مســتغالت و حساب های بانکی 
اجرایی می شــد، شــفافیت مالی به یک اصل تبدیل 
می شــد و خود مودی های مالیاتی در ابتدای  سال به 
صورت صریح و شفاف تمام این اطالعات را در اختیار 

دولت قرار می دادند.«

 مخالفت چند باره با سرکشی
 به حساب های بانکی

این نخستین بار نیست که دولت از موضع خود نسبت 
به سرکشی حساب های بانکی عقب نشینی می کند و 
هر بار که بحث کاهش تعداد یارانه بگیرها داغ می شود 
یا صحبت از کاهش فرارهای مالیاتی می شــود، بحث 
بررسی حساب های بانکی افراد بر سر زبان ها می افتد. 
فروردین ۹۳ بود که برای نخستین بار سرکشی دولت 
به حســاب بانکی افراد برای ارزیابی وضع اقتصادی 
آنهــا و تصمیم گیری درباره پرداخــت یارانه به بحث 
کشــیده شــد. اما این حرف و حدیث ها عمر طوالنی 
نداشــت و تنها چند روز بعد از گمانه زنی هایی که در 
این باره صورت می گرفت، مدیران نسبت به این مسأله 
موضع می گرفتند. رئیس جمهــوری در گزارش صد 
روز خود، مراجعــه به اطالعات حســاب های بانکی 
را بی توجهی به حریــم خصوصی مــردم اعالم کرد 
و علی الریجانی، رئیس مجلس نیز با اشــاره به بحث 
هدفمندی یارانه ها، ضمن مخالفت خود با بازرســی 
از حساب های مردم از دولت خواسته بنای کار خود را 

اعتماد به مردم و گزارش های آنان بگذارد.
با کلید خوردن اجــرای قانون مالیات های مســتقیم 
در  ســال ۹۵ قرار شــد در قالب برنامه مالیاتی ورود به 
حساب های بانکی افراد عملی شود.  براساس   ماده ۱۶۹ 
قانون مالیات های مستقیم، بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری مکلف شــدند از ابتدای  سال ۱۳۹۵، اطالعات 
مربوط به جمع گردش و مانده ساالنه انواع حساب های 
بانکی اشــخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان 

امور مالیاتی قرار دهند. 
با تصویب ایــن قانون تصمیم بر این شــد که به موجب 
آن حســاب هایی که گردشی بیشــتر از ۵۰۰ میلیون 
تومان را در  ســال تجربه کرده بودند، از طرف سازمان 
امور مالیاتی بررسی شوند. در همان زمان سازمان امور 
مالیاتی تعیین چنین رقمی را از این نظر کارشناســی 
خوانده بود کــه اوال عمده حســاب ها با گــردش زیر 
۵۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات زیادی نمی شدند 
و ثانیا بررسی تمام حساب های بانکی تبدیل به فرآیند 

پیچیده ای می شد.
از همــان ابتدای مطرح شــدن، مســأله بررســی 
حســاب های بانکی یکــی از طرف هــای درگیر که 
چندان عالقه ای به اجرای این قانون نداشت، بانک ها 
بودند. بانک ها البته هرگز به طور مســتقیم مخالفت 
خود را با اجرای این قانون نشــان ندادند؛ اما همواره 
نگران انتقال ثروت سپرده گذاران از بانک ها به سمت 

بازارهای ارز و سکه و مسکن بودند.

سرمقاله
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اصالحات بنزینی و زمین سوخته

  ادامه از صفحه یک
۱۴-بنزین ایرانی،مــوج تورمی عجیب و غریبی 
دارد: شــاید بنزین هندی و نروژی موج تورمی 
ندارد ولی بنزین ایرانــی موج های بلند مخرب و 
تیر و ترکش دارد. خیلی زیاد هم دارد...حســاب 

دو دو تا چهار تا نیست!
۱۵- رصد خانه ها خاموش شــده انــد: ما چراغ 
های راهنما و اهــداف را گم کرده ایــم. فاصله 
اهداف و انتظــارات با آنچه که رخ داده اســت، 
بسیار شده است. کامیابی ها بســیار اما ناکامی 
هــم کــم نداریم...حکمرانی بــدون رصدخانه 
های دقیق، ممکن نیســت... رصدگــران باید 
امین باشند و غیر ســودار تا درست ببیند! چشم 

پزشکان این را  بهتر می دانند!
۱۶- افکار عمومی مهم است: گاهی می شود بی 
خیال افکار عمومی شد اما این بی خیالی، امروز 
سخت شده اســت! یک جا خودش را نشان می 

دهد. جایی که فکرش را نمی کنیم!
۱۷- زاویه دید دگراندیشــانه، الزم است: گاهی 
باید از زوایــای دیگــری به تصمیمــات خود 
بنگریم...حلقه های  کوچک و گاه رفاقتی و کامال 

همسو، فقط از یک زاویه به امور می نگرند!
۱۸-نخبگان نردبان شــده اند: کارکرد نخبگان 
تغییــر یافته اســت...از نخبگان خواســته می 
شود خالء نظری ســفارش داده شده و شخصی 
صاحبان مزد و مواجب را تکمیل کنند...نخبگان 
هویت شــان را از دســت داده اند، برای همین 
راهگشا نمی شوند. نخبگانی که هویت مستقل 
خیراندیشانه و فرانگرانه خویش را نشان دهند، 

بسرعت منزوی میشوند!
۱۹-مراکز پژوهشــی آشــنا و اســتراتژیک به 
خدمت گرفتــه شــوند: کاش فلســفه مراکز 
پژوهشــی و تحلیلی یکبار دیگر مرور شــود...

پژوهشــگران اگر  بخواهیم، می توانند آینده را 
ببینند و بکار آیند!

۲۰- شــکنندگی بسیار شده اســت: گسل ها و 
شکاف ها زیاد شده است، آسیب ها افزایش پیدا 
کرده است. تضادها و واگرایی ها روز بروز بیشتر 
میشود...شــکنندگی ها افزون و افــزون تر می 
شود. حفظ گرانیگاه االکلنگ سخت و مهم است!

۲۱- از بازخوردها آگاه شــویم: دنیای وب دنیای 
جالبی اســت.گاهی به اندازه هــزار کارآگاه بما 
شواهد می دهد...کامنت های ذیل اخبار و تحلیل 
های پایگاههای داخلی بــرای درک بازخوردها 
کافی است. این کامنت ها زیر پوست شهر را نشان 
می دهد. شاید درست نباشــند اما مهم هستند.
می توان به کامنت ها از منظر جامعه شناســی، 
مردم شناسی و روانشناختی نگریست...چندسال 
پیش احمد توکلی مدیر مســئول پایگاه خبری و 
تحلیلی الف، به واسطه انتشار چند کامنت بازدید 

کنندگان، دادگاهی شد!
۲۲-خارج هست، دشــمن هم هست اما داخل 
مهم تر است: دشمنان بیرونی قطعا تخم عداوت 
و کینه می پاشند و دشــمنی می کنند،آشوب 
گران هم رفتار خود را دارنــد اما فراموش نکنیم 

که همه مصائب، خارجی نیست!
۲۳-آرام کنیم، تســکین دهیم امــا درمان هم 
یادمان نرود: در مواجهه با بیماران بدحال، حتما 
باید نخست تب و آشوب بیمار را خواباند. آرامش 
و امنیت شــرط مقدماتی بهبود شــرایط عدم 
تعادل اســت اما پروتکل های درمانی و سالمت 
می گویند عوامل تب و تشــنج را باید شناخت...

درمان را باید تا نائل شــدن به شــرایط باثبات و 
پایدار ادامه داد...

۲۴- جمع کنیم اما فکر هم بکنیم...آینده نگری! 
آشوب که می آید باید جمع شود...این الزم است. 
کار نهادهای اطالعاتی، امنیتی و انتظامی است. 
اما پس از فراغت از جمع کــردن، باید فکر کرد. 

آینده نگری و آینده پژوهی حیاتی است!
باید متفاوت از گذشــته حرکــت کرد...عزم 

می خواهد و برنامه... الزاماتش را نیز باید فراهم کرد...



جزئیات تورم در گروه های مختلف کاالیی

خانوارهای ایرانی از پس هزینه ها بر می آیند؟
ســمیه رســولی    هزینه های اولویت دار برای 
خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که 
شامل گوشت و مسکن و سوخت می شود که در آبان 
ماه به ترتیب با رشد تورم ۴۵.۷، ۲۱.۵ و ۳۹.۲ درصد 

مواجه بوده اند.
بررسی تغییر قیمت کاالها و خدمات در آبان ماه سال 
جاری نشان می دهد که شــاخص کل نسبت به مهر 
ماه ۱.۶ درصد و نســبت به آبان ماه سال گذشته ۲۷ 

درصد افزایش یافته است. 
مطابق بــا آنچه که پیــش از این مرکز آمــار ایران از 
نحوه هزینه کــرد خانوارهای ایرانی )در ســال ۹۷( 
گزارش داده بود، از هزینه  کل ســاالنه  خانوار شهری 
بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشــترین سهم با ۴۵ درصد 

مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم 
و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت های 
مردم بــرای هزینه کرد در نظر بگیریــم، خانوارها در 
آبان ماه امسال برای خرید کاالی خوراکی اولویت دار 

خود یعنی گوشت قرمز و سفید ۴۵.۷ درصد بیشتر از 
آبان سال گذشته هزینه کرده اند. این عدد در تورم ۱۲ 

ماه منتهی به آبان ۸۰.۵ درصد بوده است.
همچنین خانوارها برای مســکن به عنــوان کاالی 
غیرخوراکی اولویت دار، نسبت به آبان پارسال ۲۱.۵ 
درصد بیشتر هزینه کرده اند؛ این عدد برای آب، برق 

و سوخت ۳۹.۲ درصد بوده است.
تورم ۱۲ مــاه منتهی به آبــان برای ایــن دو هزینه 
اولویــت دار مردم، بــه ترتیب ۲۳.۵ درصــد و ۲۸.۱ 
درصد بوده است.بررســی اولویت های دوم و ســوم 
خانوارها در بخش خوراکی ها یعنــی »نان و غالت« 
و »میوه و ســبزی ها« نشــان می دهد که مردم برای 
نان و غالت نسبت به آبان پارسال ۳۰.۳ درصد بیشتر 
هزینه کرده اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان برای این 

خوراکی ۳۳.۵ درصد بوده است.
برای قیمت میوه نیز شــاهد افزایش ۱۱.۵ درصدی 
نسبت به آبان پارسال بوده ایم. البته تورم ۱۲ ماه این 
کاال ۵۹.۹ درصد بوده اســت. بخش ســبزیجات نیز 
رشــد ۲۱.۱ درصدی را در آبان نســبت به ماه مشابه 

سال قبل تجربه کرده است. البته تورم ۱۲ ماه منتهی 
به آبان سبزیجات ۷۰.۸ درصد بوده است.

مردم بــرای »حمل و نقــل و ارتباطات« بــه عنوان 
اولویت دوم در بخش خدمات، نســبت به آبان پارسال 
به ترتیب ۳۳.۴ درصــد )حمل و نقــل( و ۱.۷ درصد 
)ارتباطات( بیشــتر هزینه پرداخت کــرده اند. تورم 
۱۲ ماهه برای این خدمات به ترتیــب ۴۴.۴ درصد و 
۲۷ درصد بوده است.»بهداشت و درمان« نیز به عنوان 
اولویت ســوم مردم در بخش خدمات در آبان امسال 
با رشــد تورم ۲۴.۲ درصدی مواجه بوده است.اولویت 
چهارم خوراکی یعنی شــیر و فرآورده های آن و تخم 
مرغ در آبان ماه نســبت به ماه مشابه ســال قبل، ۲۹ 
درصد رشد تورم را تجربه کرده اســت. این عدد برای 
تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۴۳.۹ درصد بوده اســت.

آخرین گزارش رسمی از وضعیت معیشت خانوارهای 
ایرانی که مربوط به سال ۹۷ می شــود، از آن حکایت 
دارد که متوســط درآمد و هزینه ســاالنه  یک خانوار 
شهری به ترتیب حدود ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 

و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

شعبه

رئیس اتحادیــه فروشــندگان لوازم 
خانگی از قول تولیدکننــدگان لوازم 
خانگــی ایرانی بــرای عــدم افزایش 
قیمت حداقــل تا پایان ســال جاری 
خبر داد.مرتضــی میــری در گفتگو 
با مهر بیان کــرد: بازار لــوازم خانگی 
خوشــبختانه از ثبات نسبی برخوردار 
اســت و مذاکرات اتحادیه با بیشــتر 
کارخانجــات تولیدکننده نشــان می 
دهد که هیچ گونــه افزایش قیمتی در 
کاالهای ایرانی مشــاهده نمی شــود 
و البته در مورد کاالهــای خارجی نیز 
گزارشی نســبت به افزایش قابل توجه 

قیمت مشاهده نمی شود.
رئیس اتحادیــه فروشــندگان لوازم 
خانگی تصریــح کرد: در جلســه ای 
که در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
برگــزار خواهد شــد، وضعیت کاالی 
قاچــاق در حــوزه لــوازم خانگی نیز 
تعیین تکلیف خواهد شــد که چطور 

در مبادی عرضه و ســطح 
فروشــگاه هــا بــا عرضه 
کننــدگان لــوازم خانگی 

قاچاق برخورد کنیم.
وی تصریح کــرد: در لوازم 
خانگــی که عمدتــا تولید 
داخلی بــوده و واردات آن 

ممنوع است، انبارها مملو از کاال است 
و توزیع قطره چکانــی کاال از تهران به 

شهرستان ها صحت ندارد.
میــری در توضیــح ایــن مطلــب 
خاطرنشــان کــرد: مگــر اینکــه در 
برخی مــوارد کــه بنکــداران تهران 
برای شهرســتانی ها ســقف اعتبار به 
تناســب معامالت گذشته خود اعمال 
می کردند، به دلیــل افزایش تقاضای 
فروشندگان شهرستانی جهت افزایش 
این اعتبار با پاســخ منفی مواجه شده 
باشد.وی ادامه داد: به عنوان مثال یک 
بنکدار تهرانی برای یک فروشــنده یا 

نماینده خود در شهرستان 
یک ســقف اعتبار به میزان 
۵۰ میلیــون تومــان در 
نظر گرفته اســت و اکنون 
نماینده وی در شهرســتان 
متقاضــی افزایــش اعتبار 
و ارســال کاال بــه میــزان 
۲۰۰ میلیون تومان اســت که به طور 
قطع با پاسخ منفی مواجه می شود اما 
متأســفانه برخی آن را تعبیر به عرضه 
قطره چکانی لــوازم خانگی از تهران به 

شهرستان ها می کنند.
میری گفــت: تخفیفاتــی در ماه های 
گذشــته به دلیل رکود بازار از ســوی 
بنکداران به فروشــندگان شهرستانی 
ارائه می شــد کــه ممکن اســت این 
تخفیفات کاهش یافته یا حذف شــده 
باشد اما در قیمت اصلی کارخانه با سود 
معقولی که واحــد صنفی اجازه اعمال 
آن را مطابق ضوابط ســازمان حمایت 

مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
دارد، صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: بــه دلیل برنامه هایی 
که ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
منظور مقابله با عرضه لــوازم خانگی 
قاچاق در سطح کشــور و بورس های 
فــروش لــوازم خانگی در تهــران در 
دســتور کار دارد، ممکن است برخی 
بنکداران تهرانــی از ارائــه کاالهای 
قاچاق خــودداری نماینــد و جرأت 
ارســال آن را نداشته باشــند، چرا که 
احتمال ضبط کاالی آنهــا در میانه راه 
وجود دارد.این مقام صنفی تأکید کرد: 
هر گونه تغییر در قیمــت لوازم خانگی 
هیچ ارتباطی بــه افزایش قیمت بنزین 
ندارد و امتناع از فــروش کاالها تنها در 
حوزه کاالهــای قاچاق مشــهود بوده 
اســت که به هر حال باید از سطح بازار 
جمع آوری شــوند و ســتاد مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز هم برای آن برنامه دارد.

تولید

قول تولیدکنندگان برای عدم افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی

3
وزنامـهشنبه     9آذر 1398     شماره 426 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرمایه
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar باگ امنیتی در رمز یکبار مصرف

پیامک امن نیست!
بررسی طرح رمز دوم پویا نشان می دهد که این 
طرح در برخی موارد مربوط به ارســال پیامک 
با مشــکالت امنیتی روبــرو اســت و می تواند 

حساب های بانکی مشتریان را به خطر بیندازد.
بانک مرکــزی بانک ها را موظف کــرده تا طرح 
رمز دوم پویــا را از ابتدای دی ماه ســال جاری 
به صــورت الزامی برای تمام مشــتریان به اجرا 

درآورند.
این در حالی اســت که پیش تر این طرح قرار بود 
در ابتدای خردادماه اجرایی شــود، اما به دالیلی 
به تعویق افتاد که یکــی از مهم ترین دالیل آن را 
می توان عدم دسترسی تمامی مشتریان بانکی 
به گوشی های هوشمند دانست، چراکه در ابتدا 
قرار بود دریافت رمز دوم پویا توسط مشتریان از 

طریق اپلیکیشن های بانکی انجام شود.
بر اساس آمار به دســت آمده حدود ۲۰ درصد 
از مشــتریان بانکی دسترســی به گوشی های 
هوشمند ندارند و در همین راستا بانک مرکزی 
تصمیم گرفت با توسعه این طرح، امکان ارسال 
رمز دوم پویا را از دو طریق اپلیکیشن های بانکی 

و پیامک فراهم کند.
برای این کار مشــتریان بانکی بایــد از یکی از 
سه راه مراجعه حضوری به شــعبه، خودپرداز یا 
اینترنت بانک هایی که تایید هویت دو مرحله ای 
دارند، شماره تلفن همراه خود را تایید کنند که 
البته برای تغییر شماره تلفن همراه، مراجعه به 

شعبه الزامی است.
بانــک مرکزی این طــرح را بــرای کاهش آمار 
فیشــینگ و جلوگــری از کالهبرداری هــای 
مشــابه و به عبارت دیگر افزایش ضریب امنیتی 
تراکنش های بدون حضور کارت اجرا می کند و 
این در حالی اســت که در بخشی از شکل اجرای 

این طرح، مشکالت امنیتی مهمی وجود دارد.
مشــتریانی که اقدام به دریافت رمز دوم پویا از 
طریق اپلیکیشن های بانکی می کنند، باید پس 
از ورود به اپلیکیشــن و وارد کــردن نام کاربری 
و رمز عبور کــه از بانــک  دریافــت کرده اند یا 
روش های دیگــری چون اثر انگشــت، رمز دوم 
پویا را از طریق اپلیکیشــن  دریافت کنند.البته 
این نرم افزارها برای ارسال رمز به صورت آفالین 
عمل کرده و نیازی به دسترســی بــه اینترنت 

ندارند.
حال آنکه افرادی که فاقد گوشــی هوشــمند 
هســتند یا به هر دلیلی می خواهنــد از طریق 
پیامک رمــز دوم پویای خــود را دریافت کنند، 
با کلیــک روی دکمه ای کــه در درگاه پرداخت 
اینترنتی یا ســایر تراکنش های بــدون حضور 
کارت تعبیه می شــود، می توانند رمز دوم را به 

صورت پیامک دریافت کنند.
به این ترتیب، در صورتی که گوشی تلفن همراه 
و کارت بانکی فردی به سرقت رفته، مفقود شود 
یا به هر دلیلی در اختیار شــخص دیگری باشد، 
آن شخص می تواند تنها با داشتن شماره کارت، 
CVV۲ و تاریخ انقضا که همه آن ها روی کارت 
بانکی درج شــده، حتی بدون در اختیار داشتن 
کارت و فقط با گوشــی فرد اقدام به ســرقت از 

کارت بانکی فرد کند.
این در حالی اســت که تنها راهکار حاضر برای 
جلوگیری از این موضوع، ســوزاندن سریع سیم 

کارت یا کارت بانکی به سرقت رفته است.
از ســوی دیگــر در حــال حاضر بســیاری از 
گوشــی های تلفن همــراه دارای قفــل ایمنی 
صفحــه نمایــش هســتند، امــا اعالن هــای 
ســایر  و  پیامــک    )Notification(
پیام رســان های آن هــا حتی در صــورت قفل 
بودن گوشــی روی صفحــه ظاهر می شــود، 
بنابراین تمامی مشــتریان بانکی باید با مراجعه 
به تنظیمات گوشــی تلفن همراه خود، محتوای 
اعالن های خــود را در زمان قفــل بودن صفحه 

نمایش پنهان کنند.



دولت پاسخگوی شبهات درباره آمار و ارقام سهمیه بندی بنزین است

خداحافظی پمپ بنزین ها با صف های طوالنی
خریــدار     مدیر شــرکت پخــش فرآورده های 
نفتی منطقه تهــران گفت: در حــال حاضر وضعیت 
جایگاه های ســوخت تهران کامال عادی است و دیگر 
صف های طوالنی در جایگاه ها مشاهده نمی شود و در 

حوزه توزیع سوخت نیز مشکلی وجود ندارد.
ابراهیم توســلی با اشــاره بــه وضعیت نابه ســامان 
جایگاه های ســوخت طی هفته های گذشته، اظهار 
کرد: چند دلیــل را می توان برای این مســاله عنوان 
کرد با توجه به این کــه در ایام شــلوغی و تعطیالت 
افراد از خودروهای خود اســتفاده چندانی نکرده اند 
در روزهای گذشــته شــاهد صف هــای طوالنی در 

جایگاه های سوخت شدیم.  
وی ادامه داد: یکی دیگر از دالیلــی که می توان برای 
این امر عنوان کرد زمانبر بودن فرآیند سوخت گیری 
توســط افراد اســت، چرا که افراد عادی بــه اندازه 
کارکنان جایگاه ها مهارت اســتفاده از کارت سوخت 
را ندارند و همین مساله موجب طوالنی شدن فرآیند 

سوخت گیری شده است.
 به گفتــه مدیر شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی 
منطقه تهران در گذشته اگر در طول یک ساعت ۱۰۰ 
ماشین ســوخت دریافت می کرد، اکنون این زمان به 
یک ساعت و نیم افزایش یافته است که همین مساله 
موجب ایجاد صف های طوالنی شــده بود اما اکنون 
شاهد هســتیم که صف های جایگاه ها کوتاه تر شده و 

روال سوخت گیری عادی شده است.
توســلی با اشــاره به آمادگی اســتان تهــران برای 
تامین ســی ان جی مورد نیاز خودروهــا، اظهار کرد: 
جایگاه های ســی ان جی با حداکثر ظرفیت در تهران 
فعال هستند و پاسخگوی تمام نیازهای خودروهای 

سی ان جی سوز هستیم.
وی بــا بیان این کــه در حــال حاضر تغییــر خیلی 
محسوســی در میزان مصرف سی ان جی نداشته ایم، 
گفت: اگر تعداد خودروهای سی ان جی سوز افزایش 
پیدا کند بــاز هم می توانیم این نیــاز را تامین کنیم و 

مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
از بامــداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین ســهمیه بندی 
شد و بر این اســاس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای 
)ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شــخصی( هر لیتر 
۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرســهمیه ای 
هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز هر لیتر 

۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
در همین حال ســخنگوی دولت درباره برخی اعداد 
و ارقامــی که در خصــوص میزان بنزیــن مصرفی و 
صرفه جویی ناشی از اجرای مدیریت مصرف سوخت 
و نیز درآمدهای حاصل از آن مطرح می شــود، گفت: 
برخی اظهاراتی که صورت می گیرد، بدون اطالعات و 
با دقت کم بوده که شایعاتی در جامعه ایجاد می کند. 
نباید افرادی به جز کســانی که در ساختار حکومت 
هســتند و دسترســی دارند و می تواننــد بیایند و از 
نزدیک ببیننــد، اظهاراتی انجام دهنــد که عاری از 

صحت باشد.
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توسعه بزرگترین مخزن ذخیره سازی 

گاز خاورمیانه کلید خورد
 معاون وزیر نفت با تشریح وضع انجام مطالعات 
و عملیات اجرایی هفت طرح ذخیره ســازی گاز 
طبیعی از انتخاب مجری طرح توســعه مخزن 
ذخیره سازی گاز شوریجه به روش BOT خبر 
داد و اعالم کرد: حفاری نخستین چاه ارزیابی در 

مخزن »قزل تپه« گلستان آغاز شد.
حسن منتظر تربتی در تشــریح وضع ساخت و 
توســعه پروژه هــای جدید ذخیره ســازی گاز 
طبیعی ایران، گفت: همزمان با توســعه پارس 
جنوبی و افزایــش ظرفیت تولیــد گاز طبیعی 
کشور، ساخت و بهره برداری از طرح های جدید 
ذخیره سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفته 

است.
وی با اعالم این کــه بهره بــرداری از طرح های 
جدید ذخیره ســازی گاز طبیعــی، پایداری و 
تاب آوری شــبکه انتقال گاز ایــران را به ویژه در 
فصول اوج مصرف گاز افزایش می دهد، تصریح 
کــرد: هم اکنون هفــت طرح جدید ســاخت و 
توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی در استان های 
مختلف کشــور در دستور کار شــرکت ملی گاز 

ایران قرار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران با اعالم 
اینکه هــم اکنــون حفاری یــک حلقه چاه 
ارزیابی با اســتقرار دکل حفــاری در حوزه 
»قزل تپه« گلستان آغاز شــده است، اظهار 
کرد: افزون بر این، تاکنــون پیمانکار فاز دوم 
 BOT طرح توسعه میدان شوریجه به روش
انتخاب شــده و فاز دوم طرح توسعه مخزن 
ذخیره ســازی گاز ســراجه قم نیز به همین 
روش در مرحلــه اعالم انجــام مناقصه برای 

انتخاب پیمانکار است.
منتظر تربتی با تاکید بر اینکه به زودی مطالعات 
امکان ســنجی ذخیره ســازی گاز طبیعی در 
مخازن »باباقیــر و بانکول« با حفــر یک حلقه 
چاه ارزیابی آغاز خواهد شــد، عنوان کرد: پروژه 
پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز در مخزن 

»مختار« هم در حال اجراست.

وژه های ان جی ال  نقش مهم پر
در تامین خوراک واحدهای 

وشیمی پتر
 معاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی اجرای 
پروژه هــای ان جــی ال را از نظــر جلوگیری از 
مشعل ســوزی بســیار حائز اهمیت دانست و 
گفــت: ان جی ال هــای ۳۱۰۰، ۳۲۰۰ و طرح 
پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیج فــارس از جمله 
طرح هایی هستند که نقش بســزایی در تامین 

خوراک واحدهای پتروشیمی دارند.
بهزاد محمدی پس از بازدید از اســکله صادراتی 
تی، طرح ان جی ال خارک و پتروشیمی خارک 
در نشســتی با مدیران پتروشیمی خارک اظهار 
کــرد: تکمیل زنجیــره ارزش در این شــرکت 

نشان دهنده مدیریت منسجم است.
وی به پروژه احــداث پل ارتباطــی فلر میدان 
فروزان تا سکوی آن از سوی پتروشیمی خارک 
اشــاره کرد و ادامــه داد: هم اکنــون در میدان 
فروزان روزانه ۲۲۰ میلیــون فوت مکعب گاز به 
مشعل ارســال می شــود که با اجرای این پروژه 
از سوی پتروشــیمی خارک، شــاهد قطع این 

مشعل سوزی خواهیم بود.
محمدی با بیان اینکه ۲۷ پروژه پتروشــیمی تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ و ۲۶ پروژه دیگر نیز تا پایان 
ســال ۱۴۰۴ به بهره بــرداری خواهد رســید، 
اظهار کرد: دو پروژه ان جــی ال خارک و متانول 
۲ پتروشــیمی خارک از پروژه های جهش سوم 
پتروشیمی محسوب می شــوند که امیدواریم 
تا سال آینده شــاهد فعال ســازی این پروژه ها 

باشیم.



معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز خبر داد

جای خالی جاذبه های گردشگری در تبلیغات شهری
خریــدار   معــاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان البرز بــر لزوم معرفــی جاذبه های 
گردشگری اســتان در تبلیغات درون و برون شهری 
تاکیــد کرد.احمد ترکاشــوند در خصــوص نصب 
بیلبوردهــای تبلیغاتی برای معرفی هرچه بیشــتر 
جاذبه های گردشگری اســتان البرز در سطح معابر 
شــهری و راه های برون شــهری، اظهار کــرد: این 
اقدام در راســتای معرفی ظرفیت های گردشــگری 
ناشناخته استان اســت که حتی خود مردم البرز نیز 

از وجود این جاذبه ها بی اطالع هستند.
وی در ادامه با اشــاره به ضرورت همکاری شهرداری ها 
در اختصاص تعدادی از بیلبوردهای تیبلیغاتی برای 
معرفی جاذبه های گردشگری استان، بیان کرد: اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان البرز بعــد از تخصیص 
اعتبار در ســال جــاری در مورد چنیــن تعامالتی با 
شهرداری های استان از جمله شــهرداری کرج وارد 

مذاکره خواهد شد.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی استان 
البرز با اشــاره به اهمیــت همکاری هرچه بیشــتر 
شــهرداری هــا از جمله شــهرداری کــرج در قالب 

تبلیغات شــهری و محیطی برای معرفی جاذبه های 
گردشگری استان گفت: در گذشــته به طور معمول 
همکاری خوبــی را در این مورد شــاهد نبوده ایم که 

امیدواریم امسال این تعامالت بیشتر شود.
ترکاشــوند با بیان اینکه بیلبوردهای جانمایی شده 
در ســطح شــهر کرج برای انجام تبلیغات به بخش 
خصوصی واگذارشده است، عنوان کرد: طبیعی است 
که بخش خصوصی چون در این مورد هزینه کرده باید 
طبق قراردادی که دارد، استفاده کافی از این ظرفیت 
را داشته باشد، از طرفی به دلیل درخواست های زیاد 
بخش خصوصی برای در اختیــار گرفتن بیبوردهای 
تبلیغاتی، فرصــت تخصیص رایگان ایــن بیلبوردها 
از ســوی شــهرداری به میراث فرهنگی برای معرفی 

جاذبه های گردشگری استان فراهم نیست.
وی در پاســخ به اینکه آیا طبق قانون، مواردی است 
که شهرداری ها را مکلف کند تا برای کمک به معرفی 
گردشــگری از ظرفیت بیبوردهای تبلیغاتی ســطح 
شهر اســتفاده کند، گفت: بله چنین مواردی موجود 
است و در قالب ســتاد هماهنگی خدمات سفر همه 
دســتگاه های عضو آن موظف هستند که در راستای 

تصمیمات آن ســتاد برای اعتالی هرچه بیشتر این 
حوزه تالش کنند.معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان البرز با اشــاره به اینکه پنج بیلبورد 
تبلیغاتی که ســال گذشــته در راه های برون شهری 
اســتان از جمله اتوبان کرج برای معرفی جاذبه های 
گردشگری البرز داشــتیم از طریق تعامل با راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان بوده است، بیان کرد: 
طبق پرداخت مبالغی این بیلبوردها در اختیار میراث 
فرهنگی قرار داده شد که البته فقط برای چندماه بود 
و اکنون قرارداد استفاده از آن به اتمام رسیده است و 

نیاز است مجدد وارد مذاکره شویم.
ترکاشوند در پاسخ به اینکه آیا امســال نیز برنامه ای 
برای اســتفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی راه های برون 
شــهری جهت معرفی جاذبه های گردشگری استان 
مدنظر دارید، بیــان کرد: به یقین امســال نیز بعد از 
تخصیص اعتبار در میراث فرهنگی استان این موارد را 
دنبال خواهیم کرد و در صورت امکان از بیلبوردهای 
تبلیغاتی بیشــتری در راه های برون شــهری برای 
معرفی ظرفیت های ناشــناخته گردشــگری البرز 

استفاده خواهیم کرد.

تولید

و  علقــه  ریســمان  فرهنــگ 
دلبستگی شــهروندان به شهری 

است که در آن سکونت دارند.
رحیم خســتو با تاکیــد بر اینکه 
بهره برداری از طرح های کوچک  
عمرانــی، فرهنگــی و ... نقــش 
به ســزایی در افزایــش رضایت 
شــهروندان از مدیریت شــهری 
دارد، اظهار داشت: یکی از وظایف 
مدیریت شــهری رفع تبعیض و 
توزیع عادالنه خدمات در مناطق 
مختلف شهر است که بهره برداری 
از طرح های کوچک بــه ویژه در 
مناطق کم برخوردار گام موثری 
برای تحقق این هدف به شــمار 

می آید.
وی ادامــه داد: شــهروندان در 
خصوص امکانــات و خدماتی که 
ارتباط مســتقیمی با سطح رفاه 

آنان دارند، حساسیت 
ویــژه ای بــه خرج 
می دهنــد و اقدامات 
مدیریت شــهری در 
این حــوزه را با دقت 

رصد می کنند.
این عضو شورا در ادامه 

با اشاره به اینکه باید برای ارتقای 
شهر  فرهنگی  زیرســاخت های 
اقدامات بنیادی انجام داد، افزود: 
متاســفانه طی دهه های گذشته 
به حوزه فرهنگ آن طور که باید 
و شاید توجه نشــده در صورتی 
که اساس توســعه هر جامعه ای 

فرهنگ است.
این مســئول گفت: بــا ارتقای 
ســطح آموزش عمومی و اطالع 
رســانی مناســب در حوزه های 
مختلــف می تــوان بــه ارتقای 

ســطح فرهنــگ در 
جامعه امیــدوار بود. 
البته بخش ســخت 
افزاری ایــن بحث که 
شامل ایجاد فضاهای 
فرهنگی مناســب از 
جمله سرای محالت، 
کتابخانه، فرهنگســرا، ســالن 
تئاتر، سینما و ... اســت نیز باید 
موازی با بخش نــرم افزاری آن 
پیش برود وگرنه به اهداف پیش 
بینی شــده در این حوزه دست 

نمی یابیم.
نایب رییس شــورای شهر کرج 
فرهنــگ  کــرد:  خاطرنشــان 
ریســمان علقــه و دلبســتگی 
شهروندان به شهری است که در 
آن سکونت دارند و بخش زیادی 

از عمر خود را در آن می گذرانند.

خســتو تصریــح کــرد: وقتی 
شهروندان به شــهری که در آن 
زندگی می کنند احســاس تعلق 
و حس مالکیــت دارند، در حفظ 
و نگه داشت فضاهای عمومی آن 
دقت می کنند و برای اداره آن در 
کنــار مدیریت شــهری گام بر 

می دارند.
رییس کمیسیون هنر و ارتباطات 
شــورای شــهر کرج با تاکید بر 
ضــرورت تغییر نــگاه مدیران به 
مقوله فرهنــگ توضیح داد: برای 
ارتقای شــاخص های فرهنگی 
جامعه صرف تخصیص اعتبارات 
کالن راه بــه جایی نمــی برد و 
باید در کنــار تخصیص بودجه به 
دنبال تغییر نگــرش مدیران در 
خصوص اهمیت حــوزه فرهنگ 

باشیم.

شهر
وندان نیست وژه های کالن شهری تنها راه جلب رضایت شهر بهره برداری از پر
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@kharidaar وستای بخش مشعل گاز پنج ر

وشن شد مرزن آباد چالوس ر
 همزمان با هفته وحدت ، طرح گازرسانی به پنج 
روستای کوهســتان طویر از بخش مرزن آباد با 
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
مازنــدران و جمعــی از مســئوالن محلــی به 
بهره برداری رســید.جعفر احمدپور،  مدیرعامل 
شــرکت گاز مازندران در این آئین گفت: برای 
گازرسانی به روستاهای سرچشــمه ، ده شهر ، 
دهنار ، طویــر و چال زمین حــدود ۴۵ میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شد. 
جعفر احمدپور افزود: با صرف این میزان اعتبار 
و شبکه گذاری حدود ۳۲ کیلومتر دستکم ۶۰۰ 

خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
وی اظهار داشــت: اجرای این طــرح در زمان 
تحریم های ظالمانه و نوسانات قیمت ارز در این 

منطقه کار بسیار دشواری بود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح داشت: 
امروز اولویت دولت تامین آســایش و رفاه مردم 
اســت و بنابراین از وزارت نفت خواسته شده تا 
تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار از نعمت گاز 
برخوردار شــوند .احمدپور افزود: اجرای چنین 
طرح هایی می تواند زمینــه مهاجرت معکوس 
از شهرها به روســتاها را فراهم کرده و در نهایت 

منجر به اشتغال زایی شود.
وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز 
ابراز امیدواری کرد بــه زودی علمک خانه های 

این روستاها نصب می شود.
معاون امــور عمرانی اســتاندار مازنــدران در 
مراســم افتتاح این طرح ها گفت: بعد از انقالب، 
برخورداری مناطق محروم از امکانات، از عوامل 

توسعه یافتگی کشور بود.
مهدی رازجویــان افزود: مســئوالن نظام و در 
راس آن مقام معظم رهبری، همواره بر توجه به 
مناطق محروم و دور افتاده تاکید داشــته و این 
مهم در دســتور کار همه دولت ها قرار گرفت که 
در این دولت هم از جایگاه باالیی برخوردار بوده 
است.وی تصریح کرد: از شــرکت گاز مازندران 
که تالش زیادی برای گازرســانی بــه مناطق 
مختلف اســتان بویژه روســتا های دوردست و 
کوهستانی دارند تشکر می کنیم.در ادامه قاسم 
احمدی الشکی، نماینده مردم نوشهر ، چالوس 
و کالردشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه بعد از چهل ســال از انقــالب دولتهای 
مختلف برای خدمات مختلف آمدند و رفتند اما 
مهم آن است که مردم راضی باشند، اظهار داشت: 
گازرسانی به روســتاهای باالدست کوهستان با 
افزایش پیمانکاران سرعت بیشتری بگیرد.وی 
با بیان اینکه کوهســتان منطقه ســردی است، 
هرچه زودتــر باید علمکها نصب شــوند، گفت: 
گازرســانی به مســیر برار، حریث، آغوزداربن و 

شهرستان نیز جزو اولویتهای ماست.



   صدور پروانه های ساخت و ساز کاهش یافت

سیگنال سازندگان به بازار مسکن در آینده
محســن محروقی  چشــم انداز بازار مســکن 
چگونه اســت؟ آیا آمارهای جدید صدور پروانه های 
ســاختمانی و احداث ســاختمان با توجــه به اینکه 
فرآیند ساخت امری زمانبر است، ســیگنال هایی از 

آینده بازار دارد؟
گــزارش مرکــز آمــار نشــان می دهــد واحدهای 
پیش بینــی شــده در پروانه های صادر شــده برای 
احداث ســاختمان در بهار ۹۸ نســبت بــه بهار ۹۷ 
کاهــش ۲۳.۱ درصــدی دارد. کارشناســان خواب 
ســرمایه در واحدهای فروش نرفتــه را علت کاهش 
تعــداد واحدهــا نســبت بــه آنچــه در پروانه های 

ساختمانی پیش بینی شده بود، می دانند.

شهر تهران
بررســی نتایج طرح »گرد آوری اطالعات پروانه های 
ســاختمانی صادر شــده توســط شــهرداری های 
کشور« نشــان می دهد در شــهر تهران در فصل بهار 
ســال ۱۳۹۸، تعداد ۱۵هزار و ۱۲۷ واحد مســکونی 
در پروانه های صادرشــده برای احداث ســاختمان 
از سوی شــهرداری  تهران، پیش  بینی شده است که 
نسبت به فصل گذشته ۲۰.۲درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته ۲۳.۱ درصد کاهش داشته است.  
متوســط تعداد واحد مســکونی برای هر یک از این 

پروانه های احداث ساختمان ۶.۹ واحد بوده است.
بر اســاس گزارش مرکز آمــار تعــداد ۲۲۰۴ پروانه 
احداث ساختمان توسط شــهرداری تهران در فصل 
بهار ۱۳۹۸، صادر شــده اســت که نســبت به فصل 
گذشــته، ۱۷.۵ درصد و نســبت به فصل مشابه سال 

گذشته ۲۷.۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین مجموع مســاحت زیربنا نیز نسبت به آنچه 
در پروانه های صادر شــده پیش بینی شده بود کاهش 
داشته است. در پروانه های احداث ساختمان  صادرشده 
از سوی شــهرداری تهران در فصل بهار ۱۳۹۸ بالغ  بر 
۲۷۸۱ هزار مترمربع بوده اســت که نســبت به فصل 
گذشــته ۲۱.۷درصد و نســبت به فصل مشــابه سال 
گذشــته حدود ۲۱.۴ درصد کاهش داشــته اســت. 
متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره  

مورد بررسی حدود ۱۲۶۲ مترمربع بوده است.

پروانه های صادر شده
در بهار ۹۸ تعداد ۲۲۱۰ پروانه ســاختمانی توســط 
شهرداری تهران صادر شــده است که نسبت به فصل 
گذشته ۱۷.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
۲۷.۸ درصد کاهش داشــته اســت. این تعداد پروانه 

۵.۷ درصد کل پروانه های ســاختمانی در کشــور را 
تشــکیل می دهد. پروانه های صادرشده برای احداث 
ساختمان نســبت به فصل گذشــته ۱۷.۵ درصد و 
نســبت به فصل مشــابه سال گذشــته حدود ۲۷.۹ 

درصد کاهش داشته است.

سراسر کشور
اما آمارهای مربوط به کل کشــور نشــان می دهد با 
اینکه تعداد واحدهای پیش بینی شــده در پروانه ها 
نســبت به فصل پیش کاهش داشــته اما نســبت به 
فصل مشابه سال قبل افزایشی اســت. در فصل بهار 
امســال، تعداد ۹۵ هــزار و ۶۹۷واحد مســکونی در 
پروانه های صادرشــده بــرای احداث ســاختمان از 
سوی شــهرداری های کشــور پیش  بینی شده است 
که نســبت به فصل گذشــته ۱۶.۵ درصد کاهش و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵.۵ درصد 
افزایش داشته است.  متوســط تعداد واحد مسکونی 
در هر پروانه  احداث ســاختمان ۲.۶ واحد بوده است . 
تعداد ۳۶هزار و ۵۳۷ پروانه احداث ساختمان توسط 
شــهرداری های کشــور در فصل بهار ۹۸ صادر شده 
است که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۷ درصد کاهش و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش 
داشته است. مجموع مســاحت زیر بنا در پروانه های 
صادر شــده برای احــداث ســاختمان در فصل بهار 
امســال، ۱۷۵۴۰ هزار متر مربع بوده است که نسبت 
به فصــل گذشــته ۱۹.۳ درصد کاهش و نســبت به 
فصل مشابه سال گذشــته ۰.۶ درصد افزایش داشته 
است. متوسط مســاحت زیربنا در این پروانه ها ۴۸۰ 

مترمربع بوده است.

پروانه های صادر شده
در بهار امســال، ۳۹ هزار و ۱۱۲ پروانه ســاختمانی 
توسط شــهرداری های کل کشور صادر شده است که 
نسبت به فصل گذشــته ۲۱.۶ درصد کاهش و نسبت 
به فصل مشــابه ســال گذشــته ۷.۸ درصد افزایش 
داشــته اســت. به این ترتیب با اینکه در شهر تهران 
تعداد پروانه های صادر شده در بهار ۹۸ نسبت به فصل 
قبل و مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است اما در 
کل کشور تعداد پروانه های صادر شده نسبت به فصل 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.

کاهش تولید
پیامد مهم کاهش تعداد واحدهای پیش بینی شده در 
پروانه های ســاختمانی کاهش عرضه و تولید مسکن 

در ماه های پیش رو اســت. با اینکــه به خاطر افزایش 
قیمت ها متقاضیان از خرید منصرف شــدند اما این 
تقاضا همچنان به صورت بالقوه در بازار وجود دارد و از 
بین نمی رود بنابراین کاهش تولید می تواند در آینده 
به کاهش عرضه و در نتیجــه افزایش دوباره قیمت ها 
منجر شــود.با اینکه تقاضا برای مسکن در شهریور و 
مهرماه کاهش یافته بود امــا در آبانماه تقاضای خرید 
دوباره افزایشی شد. بر اســاس آخرین آمار مربوط به 
تقاضا و قیمت مســکن در شــهر تهران که وزارت راه 
و شهرسازی منتشــر کرد، در ماه گذشته ۴ هزار و ۶۸ 
فقره معامله مســکن ثبت شد که نســبت به مهرماه، 
حدود ۵۰۰ فقره افزایش داشته که رشد ۱۵ درصدی 
را نشــان می دهد. کاهش اندک و ثبات قیمتی یکی 
از دالیل حضــور متقاضیان در بازار مســکن عنوان 
می شود. بر اساس همین آمار، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در تهران در آبانماه، ۱۲ میلیون 
و ۶۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نســبت به ماه قبل از 
آن )مهرماه ۱۳۹۸( حــدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش 
قیمت را به ثبت رسانده اســت؛ این در حالی است که 
نرخ هر مترمربع واحد مسکونی، کاهشی معادل ۱.۳ 

درصد داشته است.
اما آخرین آمار قیمت مســکن در کل کشور مربوط به 
فصل بهار است که این آمار افزایش قیمت مسکن در 
کل کشور نســبت به فصل پیش و فصل مشابه سال 
قبل را نشــان می دهد. متوســط قیمــت فروش هر 
مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در سطح کل 
کشــور در بهار ســال ۹۸ حدود ۳.۵ میلیون تومان با 
میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای 
۱۲ ســال بوده است، که نســبت به فصل قبل، ۲۰.۷ 
رصد و نسبت به فصل مشابه ســال قبل ۸۲.۲ درصد 
افزایش داشته است.با توجه به اینکه بر اساس آخرین 
سرشــماری نفوس و مسکن در ســال ۹۵ حدود ۳۰ 
درصد خانوارهای کشور اجاره نشین هستند بنابراین 
تقاضای بالقــوه ۳۰ درصــدی در کل کشــور برای 
مسکن وجود دارد. بنابراین کاهش تعداد پروانه های 
ســاختمانی و همچنیــن کاهش تعــداد واحدها در 
پروانه های صادر شــده نســبت به آنچه پیش بینی 
شده بود، نشــان از کاهش تولید و عرضه مسکن دارد. 
کاهش تولید مســکن افزایش قیمــت را در پی دارد. 
تحلیلگران بازار مســکن معتقدند برای جلوگیری از 
افزایش قیمت مســکن در ماه های آینده برنامه هایی 
مانند جذب ســرمایه ها در بخش ساخت و ساز، ورود 
خانه های خالی به بخش عرضه می تواند قیمت ها را تا 

حدودی کنترل کند.
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 رشد ۳۵ درصدی قیمت مسکن 
در آبان ماه

متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی 
معامله شــده در شــهر تهران در آبان ماه سال 
جاری نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۳۵.۸ 

درصد افزایش داشته است.
بر اســاس تازه تریــن گزارش بانــک مرکزی از 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 
جاری تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی 
این شــهر در این ماه به ۴۱۰۰ واحد مســکونی 
رسید که نســبت به ماه گذشــته ۱۹.۵ درصد 
افزایش و نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۴۰.۷ 

درصد کاهش داشته است.
در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۱۲ میلیــون و ۴۶۰ هزار تومــان بود که 
نســبت به ماه گذشته و ماه مشــابه سال قبل به 
ترتیب دو درصد کاهــش و ۳۵.۸ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال جاری 
حاکی از آن اســت که از مجمــوع ۴۰۶۴ واحد 
مســکونی معامله شــده واحدهای تا پنج سال 
ساخت با سهم ۴۲ درصد بیشــترین سهم را به 
خود اختصاص داده اند که ســهم این واحدها در 
مقایسه با آبان ماه ســال گذشته حدود دو واحد 

درصد کاهش یافته است.
همچنین توزیع تعــداد معامالت انجام شــده 
برحسب مناطق شــهر تهران در آبان ماه حاکی 
از آن است که منطقه ۵ با سهم ۱۷.۲ درصدی از 
کل معامالت دارای بیشترین تعداد معامالت در 

این ماه بوده است.
این در حالی اســت که بیشترین متوسط قیمت 
یک مترمربع زیربنای مســکونی معامله شــده 
معادل ۲۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان مربوط به 
منطقه ۱ و کمترین آن شش میلیون و ۵۰ هزار 
تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشــته است که این 
ارقام نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 

۱۹.۶ و ۴۶.۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شــهر 
تهران در هشــت ماهه نخست ســال جاری به 
حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد مســکونی رسیده 
که در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشته 
۵۶.۲ درصــد کاهش داشــته همچنین در این 
مدت متوســط قیمت یک مترمربع بنای واحد 
مســکونی در شــهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۸۰ 
تومان بوده که نســبت به دوره مشابه سال قبل 

۷۴.۱ درصد افزایش داشته است.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه 
ســال جاری حاکی از آن اســت که واحدهای 
مســکونی در دامنه قیمتی ۷.۵ تــا ۹ میلیون 
تومان با ســهم ۱۲ درصد بیشــترین سهم را از 
تعداد معامالت شــهر تهران به خود اختصاص 
داده اســت و پس از آن دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ 
و۶ تا ۷.۵ میلیون تومان بــه ترتیب با اختصاص 
سهم های ۱۱.۵ و ۱۰.۱ در رتبه های بعدی قرار 
گرفتند. به این ترتیب ۵۵.۴ درصد از واحدهای 
مســکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده 

است.
همچنیــن عمده معامــالت انجام شــده برای 
واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر با ســهم 
یکســان ۱۴.۹ درصد بوده اســت از سوی دیگر 
این گزارش نشــان می دهد که در آبان ماه سال 
جاری واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ 
میلیون تومان بیشــترین ســهم را از معامالت 
شــهر تهران با ســهم ۱۴.۹ درصد داشته است 
و در مجموع حــدود ۵۳.۵ درصــد از معامالت 
به واحدهای مســکونی بــا ارزش کمتر از ۹۰۰ 

میلیون تومان اختصاص داشته است.



  فعاًل خودرو نخرید

و دنده معکوس گرانی در بازار خودر
مازیار شــریف کیان  اگر هنوز هم تــوان مالی 
شــما اجازه خرید خودروی صفر کیلومتر یا تعویض 
خودروی کارکرده متناســب با بودجه تان را می دهد 
و به دلیل نوسان قیمت خودروهای داخلی و خارجی 
ســردرگم شــده اید، باز هم باید منتظر عادی شدن و 

ثبات نسبی قیمت ها در بازار خودرو باشید.
بررســی قیمت انواع خودروهای پرتیــراژ داخلی و 
خودروهای مونتاژی و وارداتی در حاشیه بازار خودرو 
بیانگر نوسان نرخ این اقالم طی حدود یک ماه گذشته 
اســت؛ در واقع دنــده معکــوس گرانی خودروهایی 
که پس از یــک دوره افزایش بی رویه، شــیب نزولی 
قیمت ها به دلیــل کاهش قدرت خرید مشــتریان و 
تشــدید رکود حاکم بر بازار را تجربه می کرد، موجب 
شــد تا ابتدا قیمت خودروهای پرتقاضــای داخلی 
مســیر هموار گرانی را انتخاب کنند و در ادامه نوسان 
نرخ ارز، بســتری برای گرانی خودروهای وارداتی یا 
مونتاژ داخل را فراهم کرد. تا پیش از ســهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین، انتشار اخبار توقف تولید برخی 
خودروهای پرمصرف با اجرای استانداردهای جدید 
خودرویی به عنوان یکــی از عوامل مؤثر در گرانی این 
خودروها قلمداد می شــد اما کاهش عرضه، انتظارات 
تورمی و نوسان نرخ ارز شرایطی را فراهم کرد که نبض 
قیمت ها در بازار خودرو تندتر شد. با ثبات نسبی نرخ 
ارز از ابتدای آذرماه جاری، قیمــت انواع خودروهای 
داخلی و خارجی هرچند با شــیبی کندتر نســبت به 
گرانی قبلی، در حال کاهش اســت اما متهمان اصلی 
گرانی در بــازار بی مشــتری خودرو، چــه عوامل یا 

رویکردهایی است؟
افت شــدید تقاضا و رکود در حالی همچنان مشتری 
پروپا قرص بازار خودرو است که طی چند هفته گذشته 
افزایش قیمت انواع خودروهای پرتیراژ تولید و مونتاژ 
داخل و وارداتی صدرنشــین خبرهای خودرویی شد، 
به نحوی که قیمت خودروهای پرتقاضا رشــد قیمت را 
تجربه کرد و عالوه بر آن، تب گرانی برخی خودروهای 
وارداتی و مونتاژ داخل باال گرفت. گرچه قیمت خودرو 
طی سیر نزولی داشته اما فعاالن اقتصادی به مشتریان 
واقعی خودرو توصیه می کنند بــرای خرید تا آرامش 

بازار و تثبیت قیمت ها منتظر بمانند.

نوسان 2 تا 10 میلیونی قیمت پرتیراژها
بررســی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ داخلی طی۲ 
هفتــه اخیر بیانگــر افزایش ۲تا ۱۰میلیــون تومانی 
نرخ برخی خودروها در هفتــه منتهی به ۳۰آبان ماه و 
کاهش ۲تا ۵میلیون تومانی نرخ برخی از این خودروها 

در هفته نخســت آذر ماه اســت. در هفته پایانی آبان 
ماه، بازار خودروهای پرتیراژ داخلــی متاثر از کاهش 
شــدید عرضه، فضای روانی ناشــی از افزایش قیمت 
بنزین و نوسان نرخ ارز سیر صعودی قیمت ها را شاهد 
بود اما از ابتدای آذر ماه با فروکش کردن نوســان نرخ 
ارز، قیمت برخی خودروهای تولیــد و مونتاژ داخلی 
نیز نزولی شــد. به نحوی که در هفته ســوم و چهارم 
آبان ماه، قیمت ســمند LX با ۳ میلیــون افزایش به 
۸۴ میلیون، پژو پارس با افزایــش ۴ میلیونی به۱۰۳ 
میلیون، پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول بــا افزایش ۷ میلیونی 
به ۹۰ میلیون و ۲۰۶ تیپ ۵ بــا افزایش ۹ میلیونی به 
۱۰۸ میلیون تومان رســید. در محصوالت گروه سایپا 
نیز قیمــت پراید ۱۱۱با افزایش یــک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومانی به ۵۴ میلیــون  و ۱۰۰ هزار، پراید ۱۳۱ با 
افزایش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۴۹ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا با افزایــش ۲ میلیون تومانی 
به ۵۷ میلیون تومان و ســاینا بــا افزایش یک میلیون 
و ۳۰۰ هــزار تومانی به ۶۳ میلیون تومان رســید. اما 
ســیر نزولی نرخ ارز و فروکش کردن هیجانات در بازار 
بی مشــتری خودرو موجب فروکش کردن قیمت ها از 
هفته نخست آذر ماه شــد، به نحوی که قیمت سمند 
ال ایکس بــه ۸۴ میلیون، پــژو۴۰۵ جی ال ایکس ۷۸ 
میلیون،پژو پــارس ۱۰۳ میلیون، پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
)ساده( ۸۶ میلیون تومان و ۶۰۰ هزارو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ 
)ســاده( به  ۱۰۴میلیون تومان کاهش یافت. در بازار 
محصوالت ســایپا نیز قیمت سایپا ۱۱۱ با کاهش یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار، 
سایپا ۱۳۱ با کاهش ۹۰۰ هزار تومانی به ۴۹ میلیون 
و سایپا ۱۳۱با کاهش ۲۰۰هزار تومانی به ۵۰ میلیون 

تومان رسید.

از نوسان نرخ ارز تا کاهش عرضه
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو  
با اشاره به تندترشدن نبض افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو طی ۲ هفته گذشته، اعالم کرد: افزایش قیمت 
خودروهــای پرتقاضای داخلی کــه از حدود یک ماه 
پیش به دلیل کاهش شدید عرضه آغاز شده بود، طی 
هفته گذشــته با افزایش نرخ ارز به اوج خود رســید. 
سعید مؤتمنی، از نزولی شــدن قیمت خودرو پس از 
ثبات نرخ ارز از چهارشــنبه هفته گذشــته خبرداد و 
تأکیدکرد: عبور مقطعی نرخ دالر از مرز ۱۲هزارتومان 
به رشــد تقاضای کاذب خودرو دامن زد اما با تثبیت 
نــرخ ارز، از ابتــدای هفته جاری ســیر نزولی قیمت  
خودرو آغاز شــده اســت، گرچه نه آن زمان و نه حاال 

خریداری برای خودرو وجود نــدارد و قیمت ها  فقط 
روی کاغذ کم و زیاد می شود. به گفته او، کاهش عرضه 
خودروهای پرتقاضا نســبت به یک ماه گذشته، علت 
دیگر نوسان قیمت خودرو اســت و گرچه آمار دقیقی 
از تولید و عرضه خودروهای داخلی در بازار نداریم اما 
طی این مدت حتی فعاالن بازار نیز برای خرید اینگونه 
خودروها باید چندین بار با فروشندگان مختلف تماس 
بگیرنــد. او تأکید کردکه حتی فعــاالن صنفی نیز که 
تجربه قبلی نوسان قیمت خودرو را داشته اند از خرید 

خودرو در شرایط هیجانی بازار خودداری می کنند.

فعاًل خودرو نخرید
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشــگاه ها و فروشندگان 
خودرو با توصیه به مشــتریان واقعــی خرید خودرو 
اعالم کرد: اکنــون خرید و فــروش در بــازار خودرو 
به حداقل رســیده اســت؛ چراکه در شــرایط نوسان 
بازار، خرید خودرو موجب زیان مشــتریان می شــود؛ 
همانطور کــه تا پیــش از گرانی یک ماه گذشــته نیز 
اعالم شــد، قیمت های کنونــی بازار خــودرو واقعی 
نیســت و مشــتریان باید باز هم بــرای خرید خودرو 
تا ثبــات بــازار منتظر بماننــد؛ گرچه ممکن اســت 
برخی به دلیل نیــاز ناچار به خرید خودرو باشــند. به 
گفته مؤتمنــی از ابتدای هفته جــاری قیمت خودرو 
ســیرنزولی به خود گرفته اســت به نحوی که قیمت 
ســمند از ۸۶ به ۸۱میلیــون و پرایــد۱۱۱ به حدود 
۵۳میلیون تومان رســیده اما خریداری نیســت. او از 
مشــتریان خودرو خواست تا در شــرایط فعلی، خرید 
نکرده و تا منطقی شــدن قیمت ها صبر کنند؛ چرا که 
اگر کسی سراتو را با قیمت کنونی حدود  ۳۰۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶تیپ۲ را ۸۶میلیــون یا جک اس ۵ را 
۲۹۵میلیون تومان بخرد، قطعا متضرر خواهد شــد. او 
تأثیرپذیری بازار خودروهای پرمصرف از سهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین را ناچیز دانست و افزود: افزایش 
قیمت ســوخت، تأثیری در کاهش قیمت خودروهای 
پرمصــرف بنزینی نــدارد اما به طــور مقطعی قیمت 
خودروهای دوگانه سوز و گاز ســوز پر تیراژ را افزایش 

می دهد که این تأثیر نیز در دراز مدت کمتر می شود.
در بازار خودروهای وارداتــی و مونتاژ داخل نیز رکود 
حرف نخست است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو با اشــاره به گرانی هفته گذشته 
خودروهــای وارداتــی، گفت: بــا عبور نــرخ دالر از 
۱۲هزارو ۶۰۰تومــان و گران تر شــدن خودروهای 
داخلی، قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل نیز 

افزایش یافت.

پدال
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و در بازار لوازم یدکی خودر
ســخنگوی اتحادیــه لــوازم یدکی خــودرو و 
ماشین آالت گفت: اصالح قیمت بنزین در بازار 
لوازم یدکی خــودرو نه تنها منجر بــه افزایش 
قیمت ها نشــده، بلکه به رکود بازار لوازم یدکی 
دامن زده است. ادامه این روند در نهایت کاهش 

قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
ســیدمهدی کاظمی  در رابطه با اوضاع و احوال 
بازار لوازم یدکی خودرو و ماشــین آالت، اظهار 
کرد: اصــالح قیمت بنزین تاثیــری در افزایش 
قیمت قطعات یدکی خودرو نداشــته اســت؛ 
ضمن اینکــه در حال حاضر هیــچ کمبودی در 
بازار لــوازم یدکی دیده نمی شــود؛ هرچند که 
آینده بازار نامعلوم اســت اما آنچــه که در حال 
حاضر در بازار شــاهد هســتیم، ثبات قیمت ها 

است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شــکایات مربوط 
به گرانی، کیفیــت و نظایر آن بــه اتحادیه ارائه 
می شــود، تاکنون گزارش اعتراضــی در زمینه 
افزایش قیمت  قطعات یدکی خودرو به اتحادیه 

داده نشده است که نشان از آرامش بازار دارد.
ســخنگوی اتحادیــه لــوازم یدکی خــودرو و 
ماشــین آالت با بیان اینکه تنها عامــل موثر بر 
افزایش قیمت قطعات لوازم یدکی در آینده این 
بازار می تواند افزایش نرخ ارز باشد، خاطرنشان 
کــرد: افزایش نرخ ارز ســبب افزایــش قیمت 
قطعات و لوازم یدکی خواهد شد و در این شرایط 
واردکننــدگان نیز به دلیل جلوگیــری از ضرر، 
قطعات را با قیمت بیشــتری عرضــه خواهند 
کرد؛ بنابراین در صورت افزایش قیمت ارز، نرخ 
قطعات حدود پنج درصد افزایش خواهد داشت.

وی افزود: هر چند بازار در آرامش به سر می برد 
و نگرانی از بابت کمبود قطعه وجــود ندارد، اما 
رکود بازار منجر به ایجاد نگرانی در میان فعاالن 
بازار شده اســت؛ چرا که با اصالح قیمت بنزین، 

استفاده از خودرو احتماال کاهش می یابد.

عرضه ۳محصول جدید ایران 
و در آینده نزدیک خودر

نایب رئیس هیات مدیره ایران خودرو، عملکرد 
این خودروســاز را در حوزه های تولید، کیفیت، 
تعمیق ســاخت داخل، اصالح ســاختار مالی، 
عرضه محصوالت جدیــد و توســعه پلتفرم را 

تشریح کرد.
حســن وفادار درخصوص وضعیت تولید دراین 
شــرکت افزود:  با برنامه ریزی های انجام شــده 
و تامین و تدارک مناســب آهنــگ تولید ایران 
خودرو روبه رشد اســت و به دنبال  تحقق عبور 
مســتقیم از خط تولید تا تحویل به مشــتریان 

هستیم .
وی افزود:  با بهبود شرایط زنجیره تامین به دلیل 
تعهد ایران خودرو به جامعه و لزوم پاســخگویی 
به نیاز مشــتریان، تکمیل خودروهای ناقص و 
دارای کســری قطعه در اولویت این خودروساز 

قرار گرفته است. 
برهمین اســاس ۱۰۳هزار دســتگاه خودروی 
دارای کســری قطعه در خردادماه هم اکنون به  
کمتر از ۲۴ هزاردستگاه رســیده که  در دی ماه 

سال جاری به صفر خواهد رسید.
وفادار با اشــاره به ۱۶ پروژه کالن  تعریف شده 
برای ارتقای ســطح کیفی محصوالت تولیدی 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ســطح کیفی 
محصوالت ایــران خــودرو از میانگین صنعت 
باالتر اســت. بــه عبــارت دیگــر ۷۲ درصد از 
محصوالت ایران خودرو درسطح کیفی ۳ و۴و۵ 

ستاره قرار دارند.
نایب رئیس هیات مدیــره  ایران خودرواز عرضه 
محصوالت جدید از جمله راناســال، دنا پالس 
دنده اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما دنده اتوماتیک در 

آینده نزدیک خبرداد.  
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 دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد

تداوم ممنوعیت واردات کاالهای ممنوعه
محبوبه فکوری دبیر ســتاد تنظیم بازار از تداوم 
ممنوعیــت در واردات کاالهای ممنوعــه خبر داد و 

گفت: در لبنیات افزایش قیمت مصوب نداشته ایم.
عباس قبادی در نهمین نشســت ویژه ســتاد تنظیم 
بازار گفت: در نهمین روز از اجرای طرح اصالح قیمت 
بنزین، تاکنون فضای غیر متعــارف و غیر معمولی را 
در بازار مشــاهده نکرده ایم و در رصد بازار مشــاهده 
خواهید کــرد که تقریبــا متناظر با همین شــرایط 

سالهای گذشته هم در کشور بوده است.
وی ادامه داد: در بعضی از فصول ســال مصرف برخی 
از کاالها افزایــش می یابد و تولید بعضــی از کاالها با 
نوســاناتی مواجه اســت ؛ در این مقطع سال گوجه 
فرنگی مصــرف و نرخ آن افزایش پیــدا می کند، چرا 
که در اکثر کشــور این محصول خیلی کم برداشت 
می شــود و تا ۲ هفته اینده با آغاز برداشت محصول 

در مناطق جنوبی، بازار شرایط بهتری خواهد گرفت.
وی درباره دیگر نرخ دیگــر کاال ها گفت: تغییر قیمت 
بنزین اگرچه تاثیر گذار اســت و باید بپذیریم که هزار 
تن، تبدیل به ۱۵۰۰ تن در بخش سهمیه بندی شده 
اســت ولی افزایش قیمت در کاالهایی که در ســفره 

مردم هستند، تاثیر زیادی نداشته است.

آخرین افزایش قیمت برخی کاالها در 4 ماه 
گذشته بوده است

قبادی توضیح داد: در نشست های گذشته به سازمان 
حمایت تکلیف کرده ایم با بررســی کارشناسی اعالم 
کنند که اگر قرار اســت افزایش نرخــی را بپذیریم؛ 
بپذیریرم و قرار نیســت که رفتار ما با بــازار رفتار غیر 
واقعی و غیر اقتصادی باشــد، بنا نیست که سرکوب 
قیمت و حرکــت برخالف چارچوب و اصــول بازار را 
انجام دهیم، اما در شرایط فعلی اتفاقی نیافتاده است 

که موجب افزایش قیمت کاال شود.
معاون بازرگانی وزرات صمت با اشاره به عرضه روزانه 
بعضی از کاالها بیــان کرد: در بخــش لبنیات که به 
صورت روزانه عرضه می شــود، هیچ افزایش قیمتی 
نداشــته ایم و در میوه و مرکبات هــم افزایش قیمت 
قابل توجه نبوده است.قبادی درباره بازرسی و نظارت 
بر بازار توضیح داد: سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه روزی 
آماده رسیدگی به شــکایت مردم است،نظارت های 
بازرسان نســبت به روزهای گذشــته چندبرابر شده 
است ولی براســاس آمار و تشــکیل پرونده هایی که 
انجام شده است، تعداد بازرسی ها گواهی می دهد که 

تالشها چند برابر ماه های قبل شده است.

اختصاص سهمیه بنزین به گروه های هدف
دبیرســتاد تنظیم بازار بیان کرد: تالش این است که 
ســهمیه بنزین وانت بار ها را طوری جلــو ببریم که 
بتوانیم رضایــت آنها را جلب کنیم و بــه اندازه ای که 

پیمایش دارند به آنها سهمیه اختصاص یابد.

ممنوعیت کاالهای ممنوعه ادامه دارد
دبیرســتاد تنظیم بازار گفــت: ممنوعیت کاالهای 
ممنوعه برطرف نشــده اســت و همچنان سیاست 
حمایت از تولید و ساخت داخل در وزارت صمت اجرا 

می شود و واردات کاالهای ممنوعه آزاد نشده است .
او ادامه داد: تمام کاالهایی که در سفره مردم هستند 
واگر نیاز مردم کشور باشــد از قبل هم نیاز کشور بوده 

است واردات آن آزاد بوده است .
قبادی گفت: کاالهایی که در گروه ۲ و ۴ هستند هیچ 
تغییری در سیاست نداشته و سیاســت اعمالی آنها 

همانند قبل اجرا می شود.

واردات برنج برنامه ریزی شده است
قبادی با اشــاره به واردات برنج به کشور گفت: امسال 
بیش از سال های گذشته واردات برنج به کشور داشته 
انجام شده است و امســال نزدیک به یک میلیون تن 
شــلتوک در خوزستان تولید شده اســت که بیش از 

۶۰۰ هزار تن آن استحصال می شود .
وی ادامه داد: شرایط تولید و ذخیره برنج کشور در ده 
سال گذشته بی نظیربوده اســت .معاون وزیر صنعت 
بیان کرد: واردات برنج، برنامه ریزی شده از قبل است 

و براساس همان برنامه واردات آن انجام خواهد شد.
قبادی گفت: واردات برنج براساس اعالم واحد تامین 
و عرضه کشــور انجام خواهدشد و اجرای طرح بنزین 

برنامه و سیاست های قبلی را تغییر نخواهد د اد .

افزایش قیمت ها در بازار محسوس است
این در حالی اســت که تاثیر افزایش قیمت کرایه بار 
درون شهری برافزایش قیمت برخی از کاالها مشهود 

است.
حدود ۲ هفته از اصالح قیمت بنزین می گذرد و آنچه 
که در افزایش قیمت برخی از کاالها مشهود بود، تاثیر  
این اجناس از افزایش قیمت کرایه بار درون شــهری 
اســت.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت از ۱۰۰ 
قلم کاالهای پرمصرف، حدود ۵۰ قلم افزایش قیمت 
داشته اســت که نیازمند بررسی ســازمان های ناظر 

است.

 لوازم خانگی ایرانی گران 
شده است؟

 رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی از افزایش قیمت لوازم خانگی خارجی در 
بازار خبر داد و تاکید کرد که لوازم خانگی ایرانی 

افزایش قیمتی نداشته اند.
سیدمرتضی میری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ممنوعیت واردات لــوازم خانگی اظهار کرد: 
در هفته گذشــته بــا افزایش نــرخ ارز و اصالح 
قیمت بنزین، قیمت برخی از انواع لوازم خانگی 
خارجی که از راه قاچاق به کشــور وارد می شود، 

افزایش یافته است.
به گفته وی، برخورد ســختگیرانه بــا قاچاق و 
افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت لوازم 

خانگی خارجی شده است.
رئیس هیئــت مدیــره اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکــه طبق آخرین آمارها 
هیــچ کارخانــه داخلــی تولید لــوازم خانگی 
قیمت محصوالت خود را افزایش نداده اســت،  
تصریح کرد: ممکن اســت برخی از فروشندگان 
تخفیف های خــود را کم کرده باشــند یا مدت 
زمان تحویل محصوالت را کاهش داده باشــند،  
اما در مقایســه با قیمت های مجاز که در سامانه 
۱۲۴ درج شــده، افزایش قیمتی در بازار صورت 

نگرفته است.

بازار کاالهای لوکس در دستان 
کدام برندها است؟

 ارزش بــازار کاالهــای لوکس جهان در ســال 
گذشته از یک تریلیون دالرر عبور کرد.

اخیرا خبر خرید بزرگ ترین برند لوکس آمریکا 
توســط لوئی ویتــون بازتاب گســترده ای در 
خبرگزاری ها داشته است. این خرید باعث شده 
تا لوئی ویتون اکنون بزرگ ترین ســهم از بازار 

کاالهای لوکس جهان را داشته باشد.
با این حال بــا در نظر گرفتن بــازار خودروهای 
لوکس، قایــق هــای تفریحی، نوشــیدنی ها، 
هتل ها و ســاعت ها، لوئی ویتون چهارمین برند 
لوکس جهان است. تا پایان سال گذشته ارزش 
بازار کاالهای لوکس در جهان یــک تریلیون و 
۵۴ میلیارد دالر برآورد شــده است. در بین کل 
کاالهای لوکــس، دایملر با در اختیار داشــتن 
۱۵.۴ درصــد کل بــازار در صدر قــرار دارد و 
فولکس واگن، بی. ام. و، لوئی ویتون و تاتا موتورز 

در رده های بعدی قرار دارند.
در بازار ســاعت و جواهرات، برند »ریشمونت« 
با در اختیار داشــتن ۱۴ درصد ســهم کل بازار 
در صــدر قــرار دارد و تیفانی بــا ۱۰.۸ درصد 
و لوئی ویتــون با ۷.۵ درصــد در رده های بعدی 
قرار دارند. ارزش هر ســهم لوئــی ویتون در ماه 
نوامبر حدود ۴۰۴ یــورو و تیفانــی ۱۳۳ دالر 
بوده اســت. این دو برند به ترتیــب در پاریس و 
نیویورک مستقر هســتند. با ادغام لوئی ویتون 
و تیفانی، اکنون ایــن دو برند به بزرگ ترین برند 
حوزه ســاعت و جواهرات لوکس جهان تبدیل 

می شوند.
برند ریشــمونت در ســال ۱۹۸۸ در شهر بلوو 
سوئیس پایه گذاری شد و هر سهم آن حدود ۷۶ 
فرانک قیمت دارد. این برند اکنون زیرمجموعه های 
مشهوری نظیر: کختیه، بوچلتی و مونت بالنک 
را در اختیار دارد. سواروفسکی، کرینگ و سواچ 

نیز در رده های بعدی قرار دارند. 

وی سد مقاومتی ایستاد دالر ر
 قیمت دالر پنجشــنبه با رشــدی ۱۵۰تومانی 
نسبت به رو گذشته بر سد مقاومتی تعریف شده 

ایستاد.
در آخرین روز هفته قیمــت هر دالر آمریکا برابر 
با ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شــد که نسبت به 
روز گذشته رشــدی برابر با ۱۵۰ تومان را نشان 
می دهد.  بر این اســاس نرخ خرید هــر دالر از 
مردم در صرافی های بانکــی که غالبا صد تومان 
کمتر از نرخ فروش است، برابر با ۱۲ هزار و ۲۰۰ 
تومان اعالم شد . به این ترتیب فاصله قیمتی به 

دویست تومان رسیده است. 
  صرافان می گویند بــازی دالر در هفته اخیر در 
محدوده ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان بوده است . با این حال در بازار آزاد قیمت 
دالر از این سد عبور کرده و در محدوده ۱۲ هزار 

و ۵۰۰ تومان ایستاده است . 
 هر یورو نیز به قیمت ۱۳ هــزار و ۶۰۰ تومان به 
فروش رسید که نســبت به روز گذشته افزایشی 
۱۵۰ تومانی را نشان می دهد . قیمت خرید یورو 

نیز برابر با ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش شد. 
 بر اساس این گزارش برخی از فعاالن بازار می گویند در 
حالی که هنوز تعداد مشتریان افزایش چندانی 
را تجربه نکرده اســت دالالن تالش خود را برای 

باال بردن قیمت ها از سر گرفته اند. 

 اقدام جنجالی ترامپ طال را
 گران کرد

 قیمــت طال در معامــالت روز پنج شــنبه بازار 
جهانی در پی امضای قانون حمایت از معترضان 
هنگ کنگ توســط رئیــس جمهــور آمریکا 
که تردیدها نســبت به امضــای توافق تجاری 
مقدماتی با چیــن را برانگیخــت و تقاضا برای 

دارایی های امن را تقویت کرد، افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، هر اونس طال بــرای تحویل 
فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ 
درصد افزایش یافت و به ۱۴۵۶ دالر و ۲۲ سنت 
رســید.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.۱ درصد افزایش، بــه ۱۴۵۵ دالر و ۲۰ 
سنت رسید.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
روز چهارشــنبه قانونی را امضا کــرد که وزارت 
خارجه را ملــزم می کند حداقل ســاالنه تایید 
کند هنــگ کنگ به حد کافــی از خودمختاری 
برخوردار اســت تا از شــرایط تجاری مطلوب 

آمریکا برخوردار شود.
پکن این اقدام را محکوم و اعــالم کرد اقدامات 

متقابل قاطعی را انجام خواهد داد.
به گفته جــان شــارما، اقتصــاددان بانک ملی 
اســترالیا، امضای ایــن قانون از ســوی ترامپ 
تردیدهایی را نســبت به امضــای توافق تجاری 
میان آمریکا و چین برانگیخت و عامل تاثیرگذار 
بر رشد قیمت طال شد.پیش از این رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرده بود واشنگتن و پکن به توافق 
در خصوص فاز اول توافق تجاری نزدیک شده اند.
بازارهای ســهام آســیایی از صعود بازماندند و 
ارزش ین که یک دارایی امن به شمار می رود در 
برابر دالر افزایش یافت.قیمت طال که در شرایط 
بی ثباتی اقتصادی و سیاسی به پناهگاه مطمئن 
سرمایه تبدیل می شود از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از ۱۳ درصد رشــد کرده کــه عمدتا تحت 
تاثیر جنگ تجاری آمریــکا و چین و تاثیر منفی 

آن بر رشد اقتصاد جهانی بوده است.


