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 آغاز دهمین دوره باشگاه مشتریان 
بانک آینده

دهمین دوره باشگاه مش��تریان بانک آینده، با عنوان 
»ندیده ه��ا و نرفته ه��ا«، از تاری��خ ۸ آبان م��اه جاری 
آغاز و تا پایان اس��فندماه س��ال ۱۳۹۸، ادامه خواهد 
داشت.در این طرح می توانید؛ با بهره گیری از خدمات 
بانک��داری الکترونیک��ی، با توجه به می��زان موجودی 
سپرده های قرض  الحسنه و هم چنین افزایش موجودی 
حساب های کوتاه مدت عادی، امتیاز کسب کرده و در 
قرعه کشی سفرهای تکرار نشدنی پایان طرح، شرکت 
نمایید. ش��رط ش��رکت در این قرعه کش��ی نیز کسب 
حداقل ۵۰۰۰ امتیاز اس��ت.جوایز این طرح به ارزش 
۱۲ میلیارد ریال و در قالب س��فرهای تکرار نش��دنی 
)ش��امل: ۵ جایزه یک میلی��ارد ریالی، ۱۰ جایزه ۵۰۰ 
میلیون ریال��ی و ۱۰۰ کمک هزینه س��فر داخلِی ۲۰ 
میلیون  ریالی(، برای کلیه اعضای باش��گاه مش��تریان 
بانک آینده، پیش بینی ش��ده است که به قید قرعه به 
مش��تریانی که حداقل امتیاز الزم را کس��ب کرده اند؛ 

اهدا خواهد شد.

 تسهیل سنت حسنه ازدواج
 با تسهیالت قرض الحسنه بانک ملی ایران

بان��ک ملی ایران با رویکرد حمای��ت از ازدواج جوانان 
بیش از ۱4۸ هزار فقره وام قرض الحس��نه ازدواج در 
هفت ماه ابتدای امس��ال به متقاضیان پرداخت کرده 
اس��ت.به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، این 
بانک با هدف  تس��هیل زندگی جوانان از ابتدای سال 
جاری ت��ا پایان مهرماه بالغ بر ۱4۸ هزار و ۵۳۲ فقره 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج به ارزش ریالی 46 
ه��زار و 6۸۹ میلی��ارد و ۲۵۲ میلیون ریال تخصیص 
داده اس��ت.اکنون س��قف وام قرض الحس��نه ازدواج 
ب��رای هر ی��ک از زوجین ۳۰۰ میلی��ون ریال با دوره 

بازپرداخت 6۰ ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.

اطالعیه روابط عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا. 
در خصوص استفاده از رمز پویا

روابط عمومی بانک مرکزی به اطالع مشتریان محترم 
شبکه بانکی کش��ور می رساند که بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در راستای ارتقای سطح امنیت تراکنش های 
بدون حض��ور کارت در اینترنت، ام��کان دریافت رمز 
دوم پویا را فراهم نموده اند.آنجا که انجام تراکنش های 
بانک��ی و پرداخت از ابتدای دی ماه س��ال جاری صرفاً 
با رم��ز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود، خواهش��مند 
اس��ت هموطنان عزیز به منظور دریاف��ت رمز و تأیید 
ش��ماره تلفن همراه خود به بان��ک صادرکننده کارت 
خود مراجعه فرمایند.خاطرنشان می سازد در راستای 
پیش��گیری از برداشت های غیرمجاز در فضای مجازی 
الزم اس��ت صرفاً از درگاه های مجاز بانکی و پرداخت، 
اس��تفاده و از ارائه ی اطالعات در درگاه های مشکوک 
جداً خودداری شود.گفتنی است بانک پاسارگاد جهت 
جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات کارت های بانکی 
و افزای��ش امنیت در پرداخت ها، از ابتدای آذر س��ال 
۱۳۹7، ام��کان بهره مندی مش��تریان از رمز دوم پویا 
را فراه��م کرده اس��ت. به این ترتی��ب، در صورتی که 
ش��ماره ی تلفن همراه مش��تریان تغییر نیافته است، 
جه��ت فعال س��ازی و دریاف��ت رمز دوم پوی��ا نیاز به 

مراجعه به شعبه های این بانک نیست.

 تصمیم رونق زا برای تسهیالت 
خرید مسکن

مدی��ر ام��ور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس��کن 
جزئی��ات تصمیم جدید در روند پرداخت تس��هیالت 

خرید مسکن را تشریح کرد.
مس��عود ای��زدی در گفت و گو با پای��گاه خبری بانک 
مس��کن- هیبنا اعالم ک��رد: با تصوی��ب هیات مدیره 
بانک، امکان خرید خانه های باالی ۲۰ س��ال ساخت 
و حداکثر ۲۵ س��ال س��اخت با همه تس��هیالت بانک 

مسکن )به جزء تسهیالت یکم(، فراهم شد.
ای��زدی افزود: ماه گذش��ته مصوبه افزای��ش عمربنای 
آپارتمان های مشمول تسهیالت خرید مسکن فقط به 
تسهیالت اوراق اختصاص داشت اما بعد از بازتاب اجرای 
این مصوبه در بازار مسکن شهرهای مختلف و استقبال 
قابل مالحظه متقاضیان خرید مس��کن از مزایای این 
تصمیم و تصویب نامه، کارشناسان امور اعتباری و طرح 
و برنامه بانک مسکن مطالعه ای را برای شرایط تعمیم 
و تسری این مصوبه به سایر تسهیالت خرید مسکن به 
فوری��ت انجام دادند. نتیجه این مطالعات در نهایت در 
آخرین نشست هیات مدیره بانک مسکن مورد بررسی 
قرار گرفت و چون نیاز بازار مسکن به تدابیر رونق زایی 
هم برای معامالت خرید مس��کن و ه��م برای تولید و 
عرضه مس��کن، مهم تشخیص داده شد، در مصوبه ای 
امکان اس��تفاده از همه تس��هیالت خرید مسکن برای 
خرید خانه های با سن بنای حداکثر ۲۵ سال ساخت، 

مجاز و بالمانع اعالم شد.
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس��کن در 
عین حال تاکید کرد: شرایط صندوق پس انداز مسکن 
یکم و پرداخت تسهیالت از این محل به خانه اولی ها 
کماکان به روال گذشته است و حداکثر سن بنای مجاز 
برای آپارتمان ها و خانه هایی که با تسهیالت صندوق 

یکم مورد معامله خرید قرار می گیرد ۱۵ سال است.

اخبار

تشدید بیکاری کشور تا ۱۱ سال آینده 
رئیس س��ازمان فنی و حرفه ای گفت: طبق گفته کارشناسان 47 درصد مشاغل 
در ۱۱ سال آینده با ریزش روبه رو می شوند و به دنبال این مسئله چالش اشتغال 

و بیکاری در کشور خواهیم داشت.
علی اوسط هاشمی با تأکید بر اینکه مهارت در جامعه باید منجر به ایجاد توانمندی 

شود، گفت: کسب مهارت در تمامی حوزه های مرتبط با زندگی یک ضرورت است، 
رویکردهای ما در کس��ب مهارت باید مورد بازنگری قرار گیرد.  رئیس س��ازمان فنی و 

حرفه ای با بیان اینکه آموزش های ما باید منطبق با نیازهای آینده باشد، افزود: طبق گفته 
کارشناس��ان 47 درصد مشاغل در ۱۱ س��ال آینده با ریزش روبرو و به دنبال این مسئله 
چالش اش��تغال و بیکاری در کش��ور ایجاد می شود. به گفته وی در صدد هستیم با انعقاد 
تفاهم نام��ه با وزارت آموزش و پرورش اقدامی مؤثر انجام دهیم تا هیچ دانش آموزی بدون 

داشتن گواهی مهارت از مقطع متوسطه دوم فارغ التحصیل نشود.  تسنیم

احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم  
 رئیس بنیاد ملی گندمکاران از احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم در آینده 
ای بسیار نزدیک خبر داد و گفت:دولت می تواند کسری موجود در حوزه ذخایر 

استراتژیک را طی دو هفته از منابع داخلی تامین کنند.
عطااهلل هاش��می، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره آخرین وضعیت نرخ 

خرید تضمینی گندم، اظهارداش��ت: افزایش نرخ خری��د تضمینی گندم هنوز به 
صورت رس��می اعالم نش��ده اما  با پیگیری هایی که انجام داده ایم احتمال این امر 

زیاد است. وی گفت: ما عالوه بر پیگیری این مساله از طریق سازمان بازرسی کل کشور 
در جلسه ای که با رئیس قوه قضاییه داشتیم نیز آن را عنوان کردیم و آیت اهلل رئیسی 
نیز دستور رسیدگی دادند. رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: با تماس هایی که با 
دفتر رئیس قوه قضاییه داش��تیم و پیگیری هایی که از سازمان بازرسی کل کشور انجام 

دادیم به احتمال زیاد قیمت در آینده ای نزدیک تغییر می کند.  فارس

  تعلل ؛علت انسداد 2 میلیارد دالر در آمریکا 
  وزیر امور اقتصاد و دارایی با اش��اره به پول بلوکه ش��ده ایران در آمریکا گفت: 
نقد اصلی بر این است که چرا در مهلت مقرر ۱۰ ماهه مبلغ دو میلیارد دالر نقد 

نشد که تبعاتی همچون انسداد پول را به همراه داشت.
فرهاد دژپسند در پاسخ به سوالی درباره گم شدن دو میلیارد دالر پول بلوکه 

ش��ده ایران در آمری��کا گفت: این موض��وع دو مقطع زمان��ی دارد؛ مقطع اول 
در بازه زمانی خرید اس��ت که س��بد سهام متناسب با ش��رایط بین المللی خریده 

می ش��ود.
وی ادامه داد: در مقطع زمانی دوم مهلتی برای نقد کردن آن مبلغ داشتیم، با علم به این 
موضوع که اگر در مهلت تعیین ش��ده این کار را انجام ندهیم ممکن اس��ت تبعات منفی 
مانند انس��داد داش��ته باشد.به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، نقد اصلی بر این است که چرا 

در مهلت مقرر ۱۰ ماهه این کار انجام نشد.  ایرنا 

  رئی��س کل بانک مرکزی هک ش��دن حس��اب های بانکی 
را تکذیب کرد و گفت: خالی ش��دن حس��اب اف��راد مربوط 
به فیش��ینگ اس��ت و موضوع هک مطرح نیست و همیشه 
هم به طور مداوم وجود داش��ته اما با اس��تفاده از رمز یکبار 
مصرف از ابتدای دیماه، این موارد تا ۹۵ درصد کاهش پیدا 

خواهد کرد.
عبدالناصر همتی به الزامی ش��دن استفاده از رمز دوم یکبار 
مصرف از ابتدای دیماه اش��اره ک��رد و گفت: رمز دوم یکبار 
مص��رف یکی از کارهای ضروری اس��ت زیرا تعداد زیادی از 
ش��کایاتی که به پلیس فتا می شود مربوط به سو استفاده از 
تراکنش های بانکی بدون کارت است از همین رو تصمیم بر 

آن شد تا از اول دیماه استفاده از این رمزها الزامی شود.
همت��ی دریاف��ت هزینه فعال س��ازی رمز یکب��ار مصرف از 
مشتریان را تکذیب کرد و افزود: هیچ کس نباید از مردم در 
ای��ن زمینه هزینه بگیرند و هزینه را بانک ها تامین خواهند 
ک��رد زیرا این��کار بخش��ی از اقدامات بانک ها ب��رای تامین 

مشتریان است.

وی با اش��اره ب��ه اینکه ۱۹.۳ میلی��ارد دالر در ۵ ماهه اول 
س��ال ۹7 تامین ارز ش��ده بود،  ادام��ه داد: در مقابل ۱7.۸ 
میلیارد دالر کاال وارد ش��ده و پرون��ده بقیه این ارز نیز که 
حدود ۱.۲ میلیارد دالر بوده را به تعزیرات ارجاع دادیم که 

بررسی خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تزریق ارز همواره وجود داش��ته،  افزود: 
بان��ک مرکزی همیش��ه در بازار مداخله کرده و بر اس��اس 

سیاست ها، کنترل نرخ ارز را انجام داده است.
همت��ی در مورد طرح گواه��ی اعتبار مولد )گام(  نیز گفت: 
در ط��رح »گام« به دنبال این هس��تیم تا راهکارهایی برای 
تامین مالی واحدهای تولیدی پیدا کنیم که به جز استفاده 

از استفاده نقدینگی و افزایش نقدینگی در کشور باشد.
وی ادام��ه داد: »گام« در واقع گواهی های اعتباری اس��ت 
ک��ه بانک ها برای تامین زنجیره تولید صادر خواهند کرد تا 
واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند و به ترتیب در 
زنجیره تامین قرار می گیرند بدون افزایش نقدینگی، از این 

اوراق استفاده کنند.  ایرنا 

با فعال شدن رمزهای یکبار مصرف رخ می دهد؛
کاهش ۹۵ درصدی فیشینگ 

مدیر س��ازمان تعاون روستایی استان تهران از راه اندازی دو 
مجتمع عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در این استان 
خب��ر داد و گفت: با ایجاد این باران��داز و بازارچه، به دنبال 
عرضه مس��تقیم محصوالت کش��اورزان به مصرف کنندگان 

هستیم.
محمود محمودی مدیر تعاون روس��تایی استان تهران اظهار 
کرد: تنظیم بازار میوه شب عید سال جاری با توجه به تغییراتی 
که در مسئولیت های تنظیم بازار محصوالت کشاورزی صورت 
گرفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل ش��ده و این 

سازمان دیگر مسئولیتی در این خصوص ندارد.
وی در ارتب��اط ب��ا ایج��اد باراندازه��ا و بازارچه های عرضه 
مستقیم محصوالت کشاورزی در استان تهران گفت: با نظر 
س��ازمان برنامه و بودجه و ایجاد اساسنامه ها به دنبال ایجاد 
بارانداز و بازارچه عرضه مس��تقیم محصوالت کشاورزی در 

استان تهران هستیم.
مدیر تعاون روس��تایی اس��تان تهران افزود: برای ایجاد این 
بارانداز دو مکان پیش بینی شده است که به عرضه مستقیم 

محصوالت کشاورزی و پروتئینی خواهد پرداخت.
محم��ودی گفت: این دو مجتمع در انباره��ای امین آباد و 
قسمت جنوبی شهرستان ری و زمینی به مساحت دو هکتار 
در شرکت تعاونی س��بزی کاران در جنب بزرگراه امام علی 

)ع( راه اندازی می شود.
وی در ارتباط با اینکه چه بخشی می توانند محصوالت خود 
را به طور مستقیم در این مراکز عرضه کنند گفت: تعاونی ها 
و تش��کل های تولی��دی مرتبط و یا ه��ر تولیدکننده ای که 
بتواند محصوالت خود را به طور مس��تمر و مستقیم در این 
مراکز عرضه کند می تواند در این دو مجتمع فعالیت داشته 

باشند.
مدیر تعاون روستایی استان تهران ادامه داد: با وجود اینکه 
س��عی می کنیم نهاده های بخش کشاورزی نظیر کود، سم 
و بذر را با قیمتت مناس��بی تامین کنیم اما توجه به بخش 
بازرگانی کش��اورزی نیز اهمیت دارد که با ایجاد بازارچه ها 
و مراکز عرضه مس��تقیم محصوالت کشاورزی می توان این 

زنجیره را نیز کامل کرد.  سازمان تعاون روستایی

مدیر سازمان تعاون روستایی تهران خبرداد؛
راه اندازی ۲ بارانداز برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 

براساس آمارها؛
  وام مسکن گران شد

قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مس��کن 
مقداری افزایش یافته اس��ت؛ ب��ه طوری که هر 
ورق از ای��ن اوراق ح��دود 4۱ ه��زار تومان داد 
و س��تد می ش��ود اما همچنان هزین��ه وام ۱۲۰ 
میلیون تومانی مس��کن به عالوه جعاله زیر ۱۰ 

میلیون تومان است.
  در روزه��ای اخی��ر قیم��ت ه��ر ورق از اوراق 
تسهیالت مس��کن بانک مسکن با مقداری رشد 
همراه بوده اس��ت؛ به طوری ک��ه قیمت امتیاز 
تسهیالت مس��کن مهر ماه ۱۳۹۸ کمی بیش از 
4۲ هزار تومان داد و س��تد می ش��ود و تسه دی 

ماه ۱۳۹7 به 4۳ هزار تومان می رسد.

البته امتیاز تسهیالت مسکن فروردین ۱۳۹7 به 
کمی بیش��تر از ۳۹ هزار تومان می رسد و امتیاز 
تسهیالت مسکن آذر ماه ۱۳۹6 که زمان زیادی 
تا س��ر رس��ید آن باقی نماده حدود ۳7 هزار و 

7۰۰ تومان معامله می شود.
همچنین امتیاز تسهیالت مسکن تیر ماه ۱۳۹7 
حدود 4۰ هزار تومان است. اما تسه های شهریور، 
مه��ر، آبان، آذر و دی ماه ۱۳۹7 بیش از 4۳ هزار 
تومان داد و س��تد می ش��ود. امتیاز تس��هیالت 
مسکن اس��فند ۱۳۹7 نیز حدود 4۲ هزار تومان 

است.
با توجه به ش��رایط کلی بازار قیمت متوسط هر 
ورق از اوراق تس��هیالت مسکن حدود 4۱ هزار 
توم��ان در نظر گرفته و با این رق��م، هزینه وام 

مسکن برای اقشار مختلف محاسبه شده است.
بدین ترتیب، با توجه به این که زوج های تهرانی 

ب��رای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مس��کن 
بای��د ۲۰۰ برگه تس��هیالت مس��کن خریداری 
کنن��د، هزینه این تعداد اوراق برای آنها هش��ت 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود. به این مبلغ 
با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت 
خرید آن باید 4۰ برگ تسه خریداری شود، یک 
میلی��ون و 64۰ هزار تومان اضافه می ش��ود. در 
نتیج��ه در مجموع باید ب��رای دریافت وام ۱۲۰ 
میلیون تومانی مس��کن حدود ۹ میلیون و ۸4۰ 

هزار تومان هزینه شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در ش��هرهایی 
با جمعی��ت بیش تر از ۲۰۰ ه��زار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون 
تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 
۱6۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حس��اب 
بای��د حدود ش��ش میلیون و ۵6۰ ه��زار تومان 

باب��ت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب 
یک میلیون و 64۰ هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعال��ه، در مجموع ب��رای دریافت وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی باید هش��ت میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر شهرهای 
با جمعیت زی��ر ۲۰۰ هزار نف��ر می توانند برای 
گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ 
به��ادار خریداری کنند ک��ه باید چهار میلیون و 
۹۲۰ ه��زار توم��ان بابت خری��د اوراق بپردازند. 
هم چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر 
بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و 64۰ هزار 
تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ 
میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۵6۰ هزار 

تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجرده��ای تهران��ی نیز می توانند تا س��قف 6۰ 

میلی��ون توم��ان و مجردهای��ی ک��ه در مراک��ز 
استان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا 
سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های 
ساکن در سایر مناطق تا سقف 4۰ میلیون تومان 
وام دریاف��ت کنن��د که به ترتیب ه��ر کدام باید 
۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ ب��رگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید 
این اوراق چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، افراد 
س��اکن در مراکز اس��تان ب��االی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعی��ت مبلغ چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۲۸۰ هزار 
توم��ان پرداخ��ت کنند. البته درص��ورت تمایل 
برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید 
مبلغ یک میلی��ون و 64۰ هزار تومان دیگر هم 

بپردازند.   ایسنا 

معیشت مردم گره در قیمت بنزین 
زمزمه های افزایش قیمت باال گرفت؛

گزارش

  تعامل برای واقعی س��ازی قیمت سوخت مصرفی در کشور، 
این روزها موضوع داغ رسانه هایی است که  از نیازهای عمومی 
جامع��ه قلم می زنند. موضوع��ی که اهمیت آن به تمام هزینه 

های روزمره و معیشتی جامعه اثر گذار خواهد بود.
 سال هاست که با افزایش نرخ تمام شده تولید بنزین، نرخ فروش 
تغییری نکرده اس��ت و متاس��فانه در برهه ای از زمان، استفاده 
نشدن از کارت سوخت و حذف سهمیه مصرف نیز منجر شد تا 

قاچاق این کاالی گران بها، روز به روز افزایش پیدا کند.
 تاریخچه افزایش قیمت بنزین به این صورت اس��ت که  قبل 
از س��ال ۱۳۸۹ هر لیتر بنزین سهمیه ای با نرخ ۱۰۰ تومان و 
بنزی��ن آزاد 4۰۰ تومان عرضه می ش��د. مرحله بعدی افزایش 
قیم��ت بنزی��ن در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ب��ا اجرای هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین س��همیه ای به 
4۰۰ توم��ان و بنزین آزاد 7۰۰ توم��ان افزایش یافت. افزایش 
بعدی قیمت بنزین در س��ال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم عملیاتی 
ش��د، با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها در ایران هر 
لیتر بنزین س��همیه ای را به 7۰۰ توم��ان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ 
تومان رس��اند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹4 به 

قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه ای بسته شد.
 اما کارشناسان بسیار زیادی هستند که معتقدند قیمت گذاری 
بنزین حتی از بودجه ریزی در س��ال هم سخت است چرا که 
در صورت افزایش نرخ بنزین، قیمت تمام ش��ده بس��یاری از 
محصوالت تولیدی با افزای��ش هزینه حمل و نقل آن افزایش 
پیدا می کند و از طرفی نرخ کم تر از هزینه تمام شده بنزین، 
تبعات س��نگین مختلفی از جمله قاچاق سوخت و مصرف بی 

رویه را در بر دارد.

راهکار مناسب برای مصرف بهینه
س��االر رحیمیان کارش��ناس مس��ائل اقتصادی ، در خصوص 
کارت س��وخت و س��همیه بن��دی بنزین اظهار ک��رد: موضوع 
س��همیه بندی بنزین و کارت س��وخت ب��ه تازگی مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت؛ با توجه به مصرف س��وخت باال در ایران در 
بخش خودرو، دولت وقت اقدام به سهمیه بندی بنزین کرد که 
پیش بینی می ش��ود برای ادامه مسیر فعلی مصرف بنزین نیز 
در نظر گرفته ش��ود اما با این تفاوت که س��همیه بندی بنزین 
این بار به معنای چند نرخی شدن قیمت سوخت نیست بلکه 

مدیریت آن است.
 وی ادام��ه داد: نکته قاب��ل توجه طرح پیش��نهادی، افزایش 
قیم��ت بنزین به صورت پلکانی اس��ت؛ یعن��ی هر چه مصرف 
بیشتر ش��ود قیمت هم افزایش می یابد که خود نشان دهنده 
یکس��ری اتفاقات مثبت و منفی اس��ت. وی با اش��اره به نکات 
مثبت و منفی این طرح بیان کرد: مواجه ش��دن با بازار س��یاه 

و تاثی��ر دهک های درآمدی بر بودجه ه��ای درآمدی خانوار ها 
از اثرات منفی این طرح و مدیریت س��وخت در کل کش��ور به 
صورت همزمان، بررس��ی روند های سوختی در سراسر کشور، 

کاهش یارانه پنهان از اثرات مثبت این طرح است.
رحیمی��ان در خصوص کاهش یارانه پنهان تصریح کرد: انرژی 
۲ نوع یارانه اعم از یارانه پنهان و آشکار دارد که سهمیه بندی 
سوخت بنزین کمک ش��ایانی در یارانه پنهان دارد؛ همچنین 
سهمیه بندی بنزین منجربه افزایش درآمد در کشور می شود. 
وی در ادامه گفت: در خصوص س��همیه بندی بنزین ۲ نظریه 
مه��م اعم از تعلق بنزین به فرد و تعلق بنزین به خودرو وجود 
دارد و نظریه س��وم که کمتر مورد توجه رس��انه ها قرار گرفته 
اس��ت، نقدینگی مازاد در یک سیستم سیاست گذاری جهت 

دار در حوزه های متاثر از بحث انرژی است.
این کارش��ناس اقتص��ادی در پایان بیان کرد: س��همیه بندی 
بنزین زمانی خوب است که ما بتوانیم بین متقاضیان و عرضه 
کنندگان بنزین تعادل ایجاد کنیم و این تعادل باید به س��مت 
کاهش شکاف طبقاتی، مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف 

سوخت پیش رود.

اداره بهینه اقتصاد 
عبدالحمید ش��یخی کارشناس مس��ائل اقتصادی در خصوص 
س��همیه بندی بنزین اظهار کرد: معتقدم سهمیه بندی بنزین 
در شرایط حال اقتصاد کشور کار درستی نیست و با این روند 
مخالف��م، باید اجازه داد اقتصاد در کش��ور با مدیریت و الگوی 
های فرهنگی بهینه اداره ش��ود و اعم��ال قدرت و محدودیت 

منجر به بهینه استفاده کردن نشود.
وی در همین خصوص ادامه داد: اگر در کش��ور بنزین موجود 
نباش��د، سهمیه بندی آن کار درس��تی است ولی در کشوری 
که خوش��بختانه در آن بیش از حد بنزین وجود دارد سهمیه 

بندی عادالنه نیست.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی هزین��ه تهی��ه کارت س��وخت با 
محدودیت ه��ای موجود را از دالیل مخالفت خود را اعالم کرد 
و گفت: توزیع کارت س��وخت کار دشواری است؛ به طور مثال 
فردی که کارت س��وخت دارد بای��د آن را تمدید و فردی که 
کارت سوخت ندارد باید اقدام به گرفتن کارت سوخت کنند.

 قیمت گذاری واقعی 
چندی پیش نیز زندی، کارشناس حوزه انرژی استفاده مجدد 
از کارت س��وخت ش��خصی به دلیل تاثی��رات آن در فرهنگ 
اس��تفاده از بنزین در کشور را هر چند دیر اما مثبت دانست و 
گفت: بیش��ترین دغدغه دولت ها برای کنترل و کاهش میزان 
مص��رف بنزین باید با تمرکز بر ح��وزه مصرف داخل و اصالح 

الگوی مصرف جامعه باشد
او ادامه داد: اس��تفاده از کارت س��وخت اولی��ن فاز مدیریت و 
تغییر الگوی مصرف در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی است 
و قاعدت��ا این مرحله به تنهایی توانایی کاهش میزان قاچاق و 

مصرف بی رویه سوخت را نخواهد داشت.
این کارش��ناس حوزه انرژی به دالیل توقف اس��تفاده از کارت 
س��وخت در سال ۹4 اش��اره کرده و گفت: یکی از دالیل کنار 
گذاش��ته شدن کارت س��وخت در کشور، یکس��ان بودن نرخ 
بنزین عرضه ش��ده از طریق کارت س��وخت شخصی و کارت 
جایگاه داران بود، همین امر سبب شد تا افراد بدون تمایل به 
استفاده از کارت سوخت شخصی به استفاده از کارت سوخت 

جایگاه داران متمایل شوند.
او بیان کرد: حذف کارت س��وخت ش��خصی از بدنه س��امانه 
کارت هوشمند سوخت منجر شد تا این سیستم به مرور زمان 
کارکرد خود را از دست بدهد. یعنی به زبانی ساده تر سامانه به 
ُکما رفت. همین امر منجر شد تا اگر رانندگانی کارت سوخت 
خود را گم کرده بودند به علت بی اهمیت بودن استفاده از آن 
دیگر به سراغ صدور کارت المثنی نروند و حال با اجرای مجدد 

این طرح با مشکل مواجه شوند.
این کارش��ناس حوزه انرژی یکی دیگر از دالیل کنار گذاشته 
شدن کارت سوخت را باال رفتن نرخ بنزین در ایران نسبت به 
کشور های منطقه دانست و گفت: سال ۹4 با اُفت قیمت نفت 
خام نرخ بنزین در کشور های حاشیه خلیج فارس و همسایگان 
ایران بشدت کاهش پیدا کرد، تثبیت نرخ ارز نیز منجر شد تا 
نرخ عرضه بنزین در ایران نس��بت به سایر کشور ها باالتر باشد 
و این موضوع باعث ش��د تا افراد بس��یاری تداوم سیاست های 
کنترلی از طریق س��امانه کارت هوشمند سوخت را غیر ضرور 
دانس��ته و بر اصالح سیاس��ت های قیمتی تاکید داشته باشند. 
در س��ال ۹4 هرچند بهترین زمان برای اصالح سیاس��ت های 

قیمت��ی و تغییر آن از مدل دس��توری و ت��ک نرخی به مدل 
ش��ناور بود، ولی متاس��فانه بدون اصالح سیاست های قیمتی، 
صرفا کارت س��وخت کنار گذاشته ش��د که در شرایط فعلی با 
جهش قیمت ارز و تورم قیمتی سایر کاال ها با مشکل مدیریت 

در مصرف بنزین روبرو شده ایم.
زندی بیان کرد: اس��تفاده از کارت س��وخت از امروز منجر به 
کاهش یکباره قاچاق سوخت در کشور  نخواهد شد بلکه تداوم 
و تکمیل این طرح قطعا نقطه ش��روع خوبی برای به سرانجام 

رسیدن این طرح خواهد شد.
این کارش��ناس حوزه انرژی به اهمیت کنترل کارت س��وخت 
جایگاه داران در موفقیت طرح کنترل مصرف س��وخت اشاره 
کرده و بیان کرد: اس��تفاده از کارت س��وخت شخصی در ابتدا 
در تعدادی از کالنشهر ها عملیاتی شده و سپس تمام کشور به 
طور سراسری مشمول این طرح می شوند. چرا که سامانه باید 

به مرور زمان بروزرسانی شود.
این کارش��ناس حوزه انرژی به تش��ریح روند قاچاق س��وخت 
ب��ه کش��ور های همس��ایه پرداخ��ت و تصری��ح ک��رد: قاچاق 
س��وخت تنها مختص به بنزین نیس��ت بلکه مشمول نفت گاز 
)گازوئیل(، نفت کوره و نفت س��فید نیز هس��ت. قسمت اعظم 
قاچاق س��وخت مربوط ب��ه گازوئیل بوده و حج��م کمتری از 
آن مربوط  به بنزین اس��ت؛ که این موض��وع دالیل متعددی 
دارد از جمله  اینکه قیمت بنزین در داخل در ش��رایط بهتری 
نسبت به سایر فرآورده های نفتی قرار دارد. او گفت: هم اکنون 
برای خرید یک بطری نی��م لیتری آب مبلغ یک هزار و ۵۰۰ 
تومان می پردازیم در صورتی که برای تهیه یک لیتر بنزین که 
هزینه های سنگین استخراج نفت، پاالیش و توزیع را به همراه 
دارد مبلغ ۱۰۰۰ تومان و برای سایر فرآورده ها نظیر گازوئیل 
لیتری ۳۰۰ تومان و نفت سفید لیتری ۱۵۰ تومان می پردازیم 

که قطعا این ارقام عادالنه نیست.   باشگاه خبرنگاران


