
 افزایش 
 مصرف بنزین 

با ثابت ماندن قیمت 
برای پرمصرف ها

بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده 
توس��ط وزارت نفت، متوس��ط مصرف بنزین 
کشور در شش ماه ابتدایی امسال، 72.7 میلیون 
لیتر در روز بوده اس��ت که 3.2 درصد بیش��تر 
از متوس��ط مصرف این فرآورده نفتی در مدت 
مشابه سال قبل اس��ت.همچنین میزان مصرف 
بنزین در خرداد ماه تا ش��هریور ماه امسال )بعد 
از تک نرخی شدن بنزین(، 73.3 میلیون لیتر در 
روز بوده اس��ت که 3.7 درصد بیشتر از میزان 
متوس��ط مصرف این ف��رآورده نفتی در مدت 
مشابه س��ال قبل است.درباره وضعیت مصرف 
بنزین در نیمه نخس��ت امسال نکات زیر قابل 
ذکر است:1- رشد 3.2 درصدی مصرف بنزین 
در ش��ش ماه ابتدایی امس��ال نس��بت به مدت 
 CNG مشابه سال قبل علی رغم کاهش قیمت
در فصل تابس��تان و افزایش قیمت بنزین برای 
کم مصرف ها )بنزین س��همیه ای( تایید کننده 
این دیدگاه کارشناس��ان اس��ت که تک نرخی 
ش��دن بنزین افزایش مصرف این فرآورده نفتی 
را به دنبال دارد.با حذف س��همیه بندی بنزین و 
تثبی��ت نرخ آزاد 1000 تومان��ی آن، هم انگیزه 
کم مصرف ه��ا یعن��ی عموم مردم ب��رای کنترل 
مص��رف خود از بین رف��ت و هم پرمصرف ها 
تش��ویق به مصرف بیش��تر بنزین ش��دند.این 
در حالی اس��ت که در هفته ه��ای ابتدایی بعد 
از تک نرخی ش��دن بنزین، برخ��ی از مدیران 
ارشد وزارت نفت در مصاحبه با رسانه ها بیان 
می کردن��د که با حذف س��همیه بندی، مصرف 
این فرآورده نفتی کاهش می یابد.2- این آمارها 
نش��ان می دهد، مصرف بنزین در ش��هریورماه 
امس��ال در مقایسه با مدت مش��ابه سال قبل 2 
درصد رش��د داشته است، در حالی که این رقم 
در س��ه ماه قبل آن )خرداد ماه تا مردادماه( بین 
3.1 درص��د تا 5 درص��د بود.این کاهش میزان 
رش��د ماهانه مصرف بنزین حاکی از آن است 
که سیاست هوش��مندانه دولت مبنی بر کاهش 
قیمت CNG  در فصل تابستان تا حدودی در 
کاهش رش��د فزآینده مصرف بنزین بعد از تک 
نرخی ش��دن آن موفق بود و توانس��ت بخشی 
از تقاضای جدید ایجاد شده برای مصرف این 
فرآورده نفتی را به مصرف س��وخت جایگزین 
)CNG( هدای��ت کن��د.3- با توج��ه به روند 
مصرف بنزین در نیمه نخست امسال و تمدید 
نش��دن مصوبه کاهش قیمت CNG توس��ط 
دول��ت، تحقق پی��ش بینی مع��اون مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران 
مبنی بر رشد حداکثر 5 درصدی مصرف بنزین 
در سال جاری، دور از ذهن نیست. همچنین با 
ادامه روند تضعیف کارت سوخت بعد از تک 
نرخی ش��دن بنزین و خ��ودداری وزارت نفت 
از انجام اقدامات الزم برای حفظ این س��امانه 
مهم اطالعاتی س��وخت و حمل و نقل کشور، 
قاچاق بنزین افزایش می یابد و باید منتظر رشد 
بیش از 5 درص��دی مصرف این فرآورده نفتی 
در س��ال جاری باشیم.4- افزایش قیمت بنزین 
خودروه��ای ش��خصی به 2000 توم��ان برای 
مصارف باالی 120 لیتر در ماه، راهکار مناسبی 
برای کشیدن ترمز رشد فزآینده مصرف بنزین و 
همچنین افزایش درآمدهای دولت بدون ایجاد 
فش��ار اقتصادی به مردم اس��ت، زیرا مطابق با 
اظهارات سید ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مصاحبه 
با یک خبرگزاری )6 خردادماه،( مصرف ماهانه 
بیش از 98 درصد مردم کمتر از 100 لیتر است. 
البته این افزایش قیمت نباید شامل خودروهای 
فع��ال در بخش حم��ل و نق��ل عمومی درون 
ش��هری و برون شهری ش��ود. در حال حاضر، 
قیمت بنزی��ن در ایران همچنان کمتر از قیمت 
فوب خلیج فارس است و »یارانه ای« محسوب 
می شود و هر کس بیشتر مصرف کند، از یارانه 

بیشتری استفاده می کند.
 محسن دانشمند

سردار سلیمانی 
غصه دار است

پس از انتش��ار خبر شهادت سردار حسین 
همدانی در سوریه بسیاری از همراهان آن عزیز 
و هنرمندان در فضای مجازی یادداشت منتشر 
کردند و این واقعه دردناک را به همه هموطنان 
تسلیت گفتند.ابراهیم حاتمی سینماگر انقالب و 
دفاع مقدس نیز پس از انتشار این خبر یادداشتی 
را منتش��ر کرد که متن کامل آن به ش��رح ذیل 
است:یا خدا.خبر آمد که سردار حسین همدانی 
رفت.لحظه ای که خبر به جانم نشست، بیش از 
آنکه به س��ردار فکر کن��م از جا ماندگی خودم 
حالم گرفت.سردار که باید می رفت. سردار که 
در ص��راط رفتن بود و مگر ج��ز این ، زیبنده 
سردار بود.این مائیم که در این هندسه حضور، 
حصاری ب��ه ق��د عادات مان ب��ه دور خویش 
کشیده ایم و سردارِ سربدار این هندسه را بر هم 
زد و رفت.س��ردارِ سربدار حسین همدانی ، آن 
سیمای سفید کرده در آسیاب جهاد سالهاست 
که می رفت و ما گمان کردیم در کنارمان است. 
او بازمانده قافله ای بود که ساالرش حاج احمد 
متوس��لیان بود.گمانم اکنون س��ردار سلیمانی 
غص��ه دار اس��ت ، گمانم اکنون مرغان دش��ت 
جهاد هوایی ش��ده اند. ولی شما مرغان وحشی 
کجا و ما اهلی شدگان در قفس عادات کجا. آیا 
کسی صدای ما را می شنود؟ آیا امیدی برای ما 

هم هست؟
ابراهیم حاتمی کیا
جمعه 17 مهر 1394
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فناوری اطالعات گردشگری

 روستاهای باالی 30 خانوار 

صاحب اینترنت می شوند

 گردشگری موتورمحرک 

توسعه کشور است
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دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد

آژیر قرمز بخش خصوصی برای اقتصاد
فرم��ان اقتص��اد ایران به دس��ت هر کس که 
باشد، حال باید یک مسیر را انتخاب کند؛ یا جاده 
قبلی کنترل تورم را برود و یا در مس��یری جدید 
به س��مت خروج از رکود ب��ه حرکت درآید؛ دو 
راه س��خت پیش روی دولت است. :سفر دولت 
یازدهم به نیمه راه رس��یده اس��ت.  دو سال تمام 
دولت پش��ت ماش��ین کنترل تورم نشس��ت و از 
جاده های س��خت اقتصادی عبور ک��رد. حال به 

جاده ای نس��بتا هموار رسیده اس��ت اما این پایان 
مسیر نیست؛ اکنون ماشین اقتصاد ایران با تمامی 
سرنش��ینان اقتصادی اش،  بر سر دو راهی رسیده 
اس��ت که یکی، تداوم جاده قبل��ی و کنترل تورم 
اس��ت و دیگری، راه به خ��روج از رکود می برد؛ 
حتی به قیمت افزایش تورم. این دو جاده شاید به 
این زودی ها با هم تالقی نداش��ته باشند. بنابراین 
فرمان اقتصاد ایران به دس��ت هر کس که هست، 

حال باید از دو راهی سخت اقتصاد ایران، یکی را 
انتخاب کند؛ کاهش تورم یا خروج از رکود.اکنون 
دیگر حتی وزرا هم نگران رکودی هس��تند که بر 
اقتصاد ایران حاکم ش��ده و بر این باورند که اگر 
حتی رونق اقتصادی، ب��ه افزایش اندک تورم هم 
بیانجامد، باز هم بهتر از این است که رکود تبدیل 

به بحران شود.
ادامه در صفحه 3

       صفحه 2

فعاالن بخش مسکن معتقدند که تا زمانی که 
بانک ها نرخ س��ود باالی 22 درصد به سپرده های 
بانکی می دهند و نرخ س��ود تسهیالت مشارکت 
در س��اخت باال اس��ت، بازار مس��کن رونق پیدا 
نمی کن��د. از س��ال 91 ک��ه بازار مس��کن درگیر 
رکودی عمیق ش��د؛ تاکنون گالیه ه��ای زیادی از 
س��وی تولیدکنندگان و فعاالن بازار مسکن مطرح 
ش��ده اس��ت اما در چندماهه اخیر ای��ن گالیه ها 
رن��گ و بوی دیگر ی به خود گرفته و تقریبا تمام 
بخش های مرتبط با مس��کن، نسبت به آینده این 
مصالح  می دهند.تولیدکنندگان  وضعیت هش��دار 
س��اختمانی جزو نخس��تین صنوفی هستند که در 
ای��ن مدت، زیان زی��ادی را از بابت رکود صنعت 
س��اختمان دیدن��د، بطوریکه ای��ن تولیدکنندگان 
با کاهش بی��ش از 50 درص��دی در تولید روبرو 
ش��ده اند و با حداقل ظرفیت کار می کنند.از سوی 
دیگر تولیدکنندگان مسکن هم که ادامه این زنجیره 
تولید هس��تند با واحدهای خالی بدون مش��تری 
روبرو ش��ده اند که متقاضی ب��رای خرید ندارند، 
بنابراین آمار صدور پروانه های ساختمانی به شدت 
کاه��ش یافته و به رقم بیش از 70 درصد رس��یده 
اس��ت.براین اساس، زنجیره بعدی بازار مسکن به 
فروش��ندگان و بنگاه های امالک می رس��د که این 
بخش هم ب��ه دلیل رکود عمیق در بازار مس��کن 
با رکود معامالت مواجه هس��تند و همین موضوع 
کس��ب و کار آنها را بی رونق کرده اس��ت.در این 
میان، متقاضیان بازار مسکن هم راضی نیستند، آنها 
معتقدند با وجود رکود و اندک کاهش قیمت ها در 
این مدت، بازهم نرخ مسکن راضی کننده نیست 
و از توان آنها خارج اس��ت بنابراین تولید مسکن 
تنها چاره راه آنها اس��ت و بای��د با افزایش تولید، 
قیمت ها در این بخش کاهش پیدا کند.در این باره، 
مس��ئوالن وزارت راه وشهرسازی معتقدند، رکود 
مسکن ناش��ی از باالبودن نرخ س��ود سپرده های 
بانکی است، به اعتقاد آنها نرخ سود سپرده ها باالتر 
از نرخ س��ودی است که فعاالن اقتصادی در بازار 
مسکن به دس��ت می آورند به همین دلیل ترجیح 
می دهند بدون دردس��ر، سود بیشتری را به دست 
بیاورند.فرش��ید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه س��ازان با تایید اینکه نرخ س��ود بانکی یکی 
از موانع مهم بر س��ر راه رونق بازار مسکن است، 
گفت: معتقدیم که در 2 تا 3 سال گذشته، تسهیالتی 
که در قالب مشارکت مدنی در ساخت مسکن به 
تولیدکنندگان اختصاص یافت، نرخ س��ود باالیی 

داش��ته اس��ت و همین یکی از عواملی اس��ت که 
حضور تولیدکنندگان را در بازار مس��کن کمرنگ 
کرد.وی با بیان اینکه در بخش تقاضا هم نرخ سود 
سپرده ها موجب شده که متقاضیان کمتر به سمت 
این بازار بیایند، افزود: نرخ سود سپرده ها اثر منفی 
در خط تولید مسکن و کل صنعت کشور گذاشته 
است. پورحاجت ادامه داد: در حال حاضر تقاضا 
در بازار مس��کن وجود دارد ک��ه برخی تقاضای 
موثر و برخی تقاضای بی اثر اس��ت. در این راستا 
تقاضای موثر، تمایل به خرید مس��کن دارد اما به 
واسطه سود بانکی حاضر نیست تا سرمایه را وارد 
بازار کند.دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان کشور 
با اش��اره به اینکه گروه دیگر افرادی هس��تند که 
باید به آنها برای خرید مسکن کمک شود، گفت: 
تازمانیکه س��ود باالی 22 درصد به سپرده گذاران 
می دهند، تمایل به حض��ور در بازار وجود ندارد، 
چرا که خریداران حاضر نیس��تند سپرده هایشان 
را از بانک خارج کنند.وی ادامه داد: اگر ش��ورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی در نرخ سود سپرده ها 
تجدی��د نظر کنند با توجه ب��ه کاهش تورم به 15 
درصد، انتظار می رود که بازار مس��کن رونق پیدا 
کند. ضمن آنکه باید تجدید نظری در نرخ س��ود 
تسهیالت ساخت مسکن هم بش��ود.پورحاجت 
درباره اینکه چه پیش��نهادی برای نرخ سود بانکی 
دارید، گفت: در کشورهای توسعه یافته  نرخ سود 
بانکی تابع و یا کمتر از تورم اس��ت البته ما انتظار 
نداریم که در کش��ور ما هم این اتفاق رخ دهد اما 
می توان به نرخ تورم نزدیک شد.همچنین حسام 
عقبائی، رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران، یکی 
از عوامل اصلی رکود بازار مسکن را سیاست های 
پولی و بانکی کشور دانست و افزود: شکی نیست 
یک��ی از دالیل اصلی رکود اقتصادی به خصوص 
در بخش مس��کن ناشی از سود باالی سپرده های 
بانکی است.وی با اشاره به اینکه این عامل در کنار 
قاچاق کاال موجب ش��ده که تولیدکنندگان امکان 
رقابت نداش��ته باش��ند، گفت: اگر ش��ورای پول 
و اعتب��ار و تیم اقتصادی دول��ت به این امر توجه 
کنند و نرخ سود بانکی را کاهش دهند، بطور حتم 
س��رعت خروج از رکود افزای��ش خواهد یافت.
رئیس کمیس��یون تخصصی ام��الک درباره نرخ 
پیشنهادی سود س��پرده های بانکی، اظهار داشت: 
سود بانکی باید حداقل به سایر کشورهای منطقه 
نزدیک باشد و به نظر می رسد که در فاز اول باید 

5 تا 8 درصد این نرخ کاهش یابد.

موانع رونق در بازار مسکن

وزیرتعاون ، کار ورفاه اجتماعی: 

۵میلیون تقاضای شغل در راه است
وزیر کار گفت: تاکنون یارانه 2.1 میلیون نفر قطع شده و این کار برای 4 میلیون نفر دیگر نیز انجام 
می ش��ود. علی ربیعی مسئله اشتغال را پیچیده و فرابخش��ی دانست و  افزود: اشتغال، اجماع و اهتمام 
ملی می خواهد و بدون آن نمی توانیم برنامه خوبی درباره آن داشته باشیم. وی با بیان اینکه بیش از 5 
میلیون نفر در آینده با تأخیر وارد بازار ایران خواهند شد، اظهار داشت: بسیاری از آنها فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها و خانم ها هستند.ربیعی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نیروهایی که االن قصد دارند وارد بازار 
شوند را سامان دهیم در سال های آتی باید ساالنه 800 هزار شغل جدید ایجاد کنیم.   سال 93 سیصد 
هزار نفر را از طریق مؤسس��ات کاریابی به واحدهای مختلف برای کار معرفی کردیم که یکصد هزار 
نفرش��ان شغل پیشنهادی را به دالیل مختلف قبول نکردند.وی به ایجاد 735 هزار و 683 شغل جدید 

در سال گذشته بر اساس دفترچه های صادر شده تأمین اجتماعی اشاره کرد...
شرح در صفحه 2

 همداني از سابقون بود و اجر مجاهداتش 
جز با شهادت تکمیل نمي شد

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پیامی به مناس��بت شهادت س��ردار همدانی تاکید کرد: 
سردار همدانی در هیچ عملیاتي در دوران دفاع مقدس غایب نبود و تا پایان عمر پر برکتش در دفاع از 
اسالم از هیچ تالشي مضایقه نکرد. در بخشی از پیام محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام  آمده اس��ت:فرمانده سرافراز سپاه اس��الم و یادگار گرانقدر دفاع مقدس سردار سرتیپ پاسدار 
حسین همداني پس از قریب 40 سال مجاهدت،جانفشاني و فداکاري در راه خدا به زیارت حضرت 
حق شتافت. همه کسانیکه همداني را میشناسند،نیک واقفند که او فرمانده اي شجاع،صبور،فداکار و 
مخلص بود. او در پذیرش ماموریت هاي خطیر،پیشتاز و در حضور در صحنه هاي خطر ،ممتاز بود.از 
اولین مناطقي که از لوث وجود بعثیان در دوران دفاع مقدس آزاد شد روستاهاي دشت ذهاب بود که 
افتخار آزاد سازي آن متعلق به همداني و همرزمان اوست. او در هیچ عملیاتي در دوران دفاع مقدس 

غایب نبود و تا پایان عمر پر برکتش در دفاع از اسالم از هیچ تالشي مضایقه نکرد.
همداني از سابقون به شمار مي آمد و اجر مجاهداتش جز با شهادت تکمیل نمي شد. دشمنان ما 
باید بدانند گر چه برادر و س��ردار عزیزي را از دس��ت داده ایم لیکن بي تردید با عروج هر مجاهدي 
چون همداني،صدها همداني دیگر س��الح در دس��ت در جبهه دفاع از ح��ق حضور خواهند یافت.
اینجانب س��وگمندانه شهادت این س��ردار بزرگ را به محضر مبارک حضرت ولیعصر عج ا... تعالي 
فرجه الش��ریف ،فرمانده معظم کل قوا ،همرزمانم در نیروهاي مس��لح بویژه یکایک برادرانم در سپاه 
 پاس��داران انقالب اس��المي و عموم مردم وفادار و غیور اس��تان همدان و به دودمان شریف همداني 
علي الخصوص همس��ر و فرزندان ارجمند ایش��ان تبریک و تسلیت عرض نموده ،از درگاه حضرت 
باري تعالي براي آن ش��هید وارس��ته و واال مقام،علو درجات و براي عموم بازماندگان ،صبر و اجر و 

دوام توفیق ،طلب میکنم.همداني از سابقون بود و اجر مجاهداتش جز با شهادت تکمیل نمي شد.

 روزنام�ه تفاه�م نیز ش�هادت س�ردار همدان�ی را به محضر مب�ارك حضرت 

ولیعص�ر عج ا... تعال�ي فرجه الش�ریف ،فرمانده معظم کل ق�وا، همرزمانش 

در س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي و خانواده ارجمندش�ان تبریك و تسلیت 

 عرض نموده، از درگاه حضرت باري تعالي براي آن شهید وارسته و واال مقام،

علو درجات و براي عموم بازماندگان ،صبر و اجر مسئلت می نماید.


