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زنبیل

نوبرانه

نظارت بر گران فروشى  و تخلفات اصناف

مهر| مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت در تیرماه در 
مجموع 20 هزار و 955 فقره شکایت مردمی راجع به 
تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن 124 دریافت 
شده است. غالمرضا صارمیان با تاکید بر این که پیگیری 
مطالبات و شکایات مردم به دلیل حضور سودجویان در 
بازار در جایگاه ویژه ای قرار دارد، افزود: »طی تیرماه، در 
مجموع 20 هزار و 955 فقره شکایت مردمی راجع به 
تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن 124 ستاد 
خبری استان ها دریافت شده که از این تعداد، 68 درصد 
شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و 32 درصد 
باقی مانده تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذیربط 

قرار دارد.«

چند درصد مواد شوینده داخلى است؟

جمشــید  فارس| 
عضــو  فــروزش، 
هیأت مدیــره انجمــن 
صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی گفت: «مصوبه 
جدیدی بــرای افزایش 
قیمت محصوالت شوینده صادر نشده است.» او در پاسخ 
به این که علت گرانی دوباره محصوالت شــوینده مانند 
مایع ظرفشویی و پودر لباسشــویی چیست، اعالم کرد: 
«ممکن است یک شــرکت، کاالی جدیدی را تولید و به 
بازار عرضه کرده باشد که قیمت جدیدی برای آن لحاظ 
شــود ولی کاالهای قدیمی تغییر قیمتی نداشته اند.» 
فروزش توضیح داد: «درحــال حاضر 45 درصد مواد 
اولیه مورد نیــاز برای تولید پودر شــوینده از طریق 
واردات تأمین می شود و این سهم در تولید صابون 80 
درصد، شامپو 30 درصد، مایع ظرفشویی 20 درصد و 

خمیردندان 80 درصد است.»

آى پد تاشو زودتر از آیفون تاشو عرضه 
مى شود

ایسنا|  گزارش های منتشرشــده از سوی  شبکه 
CNBC نشان می دهد تبلت های آی پد تاشوی مجهز 
به فناوری صفحه نمایش منعطف زودتر از گوشی های 
هوشمند آیفون تاشــو عرضه می شوند. چندی پیش 
بود که اخبار و گزارش های منتشرشده نشان می داد 
اپل می خواهد یک دســتگاه تاشو مجهز به نمایشگر 
انعطاف پذیر را تا اوایل  سال 2020 میالدی عرضه کند 
که به احتمال زیاد، گوشی آیفون نیست، بلکه به جای 
آن، تبلت آی پد قرار است به نمایشگر تاشو و منعطف 
تجهیز و سپس عرضه شــود. برخی از کارشناسان در 
تشریح و توصیف این محصول پیش بینی و خاطرنشان 
کرده اند که آی پد تاشوی اپل همانند گوشی های تاشو 
و انعطاف پذیر گلکسی فولد سامسونگ و هواوی میت 
ایکس خواهد بود که از وســط صفحــه نمایش به دو 
قسمت تقسیم و خم می شود و امکان استفاده از نسخه 

کوچکتر را به کاربر می دهد.

شهروند|  از امروز استفاده از کارت سوخت در جایگاه های 
بنزین تهران و ســه کالنشــهر کرج، تبریز و  اصفهان الزامی 
شده است. مشاهده های میدانی از جایگاه های سوخت نشان 
می دهد که اغلب جایگاهداران کارت های سوخت شــان را از 
نازل های پمپ بنزین برداشــته اند و مردم از کارت سوخت 
شخصی  استفاده می کنند. گرچه فاطمه کاهی، سخنگوی 
شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به »شهروند« 
 می گوید که بنزین سهمیه بندی نشده و افرادی که کارت های 
سوخت شــان را نگرفته اند، می توانند از  کارت جایگاهداران 
استفاده کنند، اما تأکید می کند که سهمیه بنزین جایگاهداران 
محدود و محدودتر می  شود و اگر کسی بازیابی کارت سوخت 

را جدی نگیرد، ممکن است در پمپ های بنزین عالف شود.  
ایرانی ها از  سال گذشته دومیلیون و 700 هزار درخواست 
برای دریافت کارت سوخت داشته اند که حاال  مدیران شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی می گویند که برای چهار 
کالنشهر کارت ها کامل صادر  شده است و تا یک ماه آینده این 
کارت ها به دست مردم می رســد. این درحالی است که حاال  
500 هزار  کارت هم داریم که از قبل صادر شــده و اکنون در 

باجه های پستی  معطل است . 
فعال کارت سوخت جایگاهداران فعال است

از امروز استفاده از کارت ســوخت الزامی شده است. البته 
این الزام در حال حاضر به این معنا نیست  که کسانی که کارت 
سوخت ندارند، نمی توانند سوختگیری انجام دهند. استفاده 
از کارت ســوخت فعال در  کالنشهرهای کشور انجام می شود 
و با صدور تمامی کارت های ســوخت  ثبت نامی، این رویه در 
تمامی  شهرها انجام می شود. در حال حاضر کسانی که کارت 
سوخت شان هنوز صادر نشــده، می توانند از کارت  سوخت 
جایگاهداران استفاده کنند ولی این اتفاق تا زمانی رخ می دهد 
که تمام کارت های سوخت  ثبت  نامی به دست مردم برسد. بعد 
از این اتفاق، سهمیه کارت جایگاهداران کاهش پیدا می کند و 
به مرور زمان  که البته هنوز زمان آن نهایی نشده، دیگر کارت 

آنها هم فعال نخواهد بود. 
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت پاالیش و پخش در این باره 
به »شهروند« می گوید: »این که اعالم کردیم  استفاده از کارت 
سوخت از روز گذشته الزامی شــده به این معنی نیست که 
کسانی که کارت سوخت ندارند  برای سوختگیری به دردسر 
می افتند و تا زمانی که کارت سوخت تمام ثبت نام کنندگان 
به دست آنها  نرسد، کارت های ســوخت  جایگاهداران فعال 
خواهد بود و در این زمینه نگرانی وجود ندارد، چون هنوز  تمام 

کارت های سوخت  به دست مردم نرسیده است. «
او ادامه می دهد: »البته نکته مهمی در این بین وجود دارد که 
مردم حتما باید به آن توجه کنند. میزان  بنزینی که به کارت 
سوخت جایگاهداران واریز می شــود از روز گذشته کاهش 
پیدا کرده و این کاهش به  مرور زمــان هم ادامه دارد. در واقع، 
میزان بنزین کارت ســوخت جایگاهداران به مرور زمان کم 
می شود تا  وقتی که همه کارت های سوخت  ثبت نامی به دست 
مردم برسد و آن زمان دیگر ســوختگیری از  کارت سوخت 
جایگاهداران امکان پذیر نخواهــد بود، ولی فعال این کارت ها 
فعال اســت و افرادی که هنوز  کارت به دست شان نرسیده، 

می توانند از کارت سوخت جایگاهداران سوختگیری کنند.« 

نه سهمیه بندی، نه تغییر قیمت
وقتی دوباره طرح اســتفاده از کارت ســوخت به راه افتاد، 
شــایعات زیادی بین مردم درباره سهمیه بندی و  تغییر نرخ 
بنزین به راه افتاد؛ شایعاتی که به نگرانی های مردم دامن می زد 
و اقشاری مثل مسافرکش های شــخصی، رانندگان آژانس، 
رانندگان وانت و شاغالن در سرویس های تاکسی اینترنتی و 
حتی  سرویس مدارس را به نگرانی انداخت تا این که شرکت 
نفت و شــرکت پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی  به طور 
رسمی اعالم کردند فعال نه سهمیه بندی بنزین در کار است، نه 

دولت و مجلس تصمیمی برای  تغییر نرخ سوخت دارند. 
کاهی، سخنگوی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
در این باره به »شهروند« می گوید: »وقتی  بحث به راه افتادن 
 دوباره کارت  سوخت ها مطرح شد شایعات زیادی هم درباره 
ســهمیه بندی و تغییر نرخ  بنزین به راه افتاد. اما واقعیت این 
است که هیچ تصمیمی درباره سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین گرفته  نشده و تا زمانی هم که به شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ابالغ رسمی نشود، هیچ تغییری در  میزان 
سهمیه و قیمت بنزین رخ نمی دهد. درواقع با استفاده از کارت  
سوخت فقط میزان مصرف مردم  مشــخص می شود و قرار 

نیست سهمیه ای برای مصرف بنزین تعیین شود.«  
کارت های سوخت تا یک ماه آینده می رسند

البته صدور کارت ســوخت های جدید هم بــه نوبه خود 
ماجرایی دردسرساز داشت. کمبود بدنه این کارت ها به دلیل 
تحریم و مشــکالت واردات، باعث شد طرح استفاده دوباره از 
این کارت ها تاحدودی به تعویق  بیفتــد و زمان زیادی طول 
بکشد که کارت  سوخت های متقاضیان به دست آنها برسد. با 
این حال مسئوالن  می گویند مشکل تولید بدنه کارت سوخت 

برطرف شــده و در زمینه تولید این محصول به خودکفایی 
 رسیده ایم! 

  فاطمه کاهی، ســخنگوی شــرکت پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی دراین باره به »شهروند« می  گوید:  »مشکلی 
برای تولید کارت ســوخت نداریم و در یــک ماه آینده کارت 
ســوخت تمام کســانی که ثبت  نام کرده اند برای آنها ارسال 
می شــود. تولید و ارسال کارت ســوخت های هموطنان در 
مراحل پایانی قرار  دارد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد 
چون کارها روی روال است. مالکان وسایل نقلیه می توانند  کد 
شناسایی خودرو ) vin ( را به شماره  1101202040  پیامک 
کنند و با دریافت کدپستی از طریق  سایت پست پیگیر وضع 

کارت سوخت خود باشند.« 
کســانی که کارت را قبال درخواســت داده ولی هیچ وقت 
     EPOLICE.IRپیگیری نکرده اند، کافی اســت به سایت
مراجعه کرده و پالك اتومبیل را ارایه دهند. یک بارکد پستی 
به آنها داده می شود که  با کلیک بروی آن متوجه می شوند که 
باید به کدام دفتر پستی مراجعه کنند. پست نیز این امکان را 
فراهم  کرده که اگر مرکز پستی دور است یک سرویس اضافه 
هم داده شــود و کارت را دوباره پست می کند .  کسانی هم که 
قبال درخواست داده اند و کارت خود را دریافت نکرده اند، حتما 

دوباره مراجعه کنند.« 
مصرف بیش از حد مساوی با سوختن کارت سوخت! 

نکته جالب دیگری که درباره استفاده از کارت  سوخت برای 
ســوختگیری وجود دارد، این است که بعد  از عرضه بنزین با 
کارت سوخت شخصی از تاریخ 20 مرداد ماه سال جاری، اگر 
خودرویی بیش از حد  متعارف با کارت سوختش در طول یک 
ماه سوختگیری کند، این کارت غیرفعال خواهد شد . براساس 

 تصمیم دولت دریافت سوخت از طریق کارت های شخصی 
روزانه 60 لیتر در نظر گرفته شده و کسانی  که بیشتر از 60 لیتر 
در روز استفاده کنند، کارت آنها غیرفعال خواهد شد. این طرح 
شامل حال راننده های  تاکسی، تاکسی های آنالین و آژانس ها 

هم خواهد شد. 
 70 درصد رانندگان تاکسی کارت سوخت دارند

از آنجایی که ماجرای بنزین و کارت ســوخت بیشــتر از 
همه برای راننده های تاکســی اهمیت  زیادی دارد، به سراغ 
مســئوالن تاکســیرانی رفتیم تا ببینیم رانندگان تاکسی 
چقدر دریافت کارت  ســوخت را جدی گرفته اند. محمدیان، 
ســخنگوی اتحادیه تاکســیرانی دراین باره به »شهروند« 
می  گوید: »درحال حاضر 70 درصــد راننده ها برای دریافت 
کارت سوخت اقدام کرده و بقیه هم در  روزهای آینده کارهای 
الزم را انجام می دهند. ضمن این که اغلب راننده های تاکسی، 
 سوخت خودرویشان دوگانه است و بیشترین میزان سوخت 
مصرفی شان گاز اســت و بنزین  زیادی مصرف نمی کنند. با 
این حال با تأکید و اطالع رسانی برای دریافت کارت سوخت، 
 حداکثر آنها نســبت به دریافت این کارت اقــدام کرده اند و 
مشکلی برایشان پیش نمی  آید.« محمدیان در پاسخ به این 
سوال که آیا ممکن است راننده های تاکسی به دلیل استفاده 
بیشــتر  از 60 لیتر بنزین برای مصرف روزانه دچار مشــکل 
شوند، می گوید:  »بعید است که چنین  اتفاقی رخ دهد، چون 
همان طور که گفتم بیشترین سوختی که راننده های تاکسی 
مصرف می کنند  گاز اســت. البته بیشــترین میزان مصرف 
بنزین برای راننده ها که بستگی به سرعت و مسافتی  که طی 
می کنند دارد، حدود 20 تا 30 لیتر است و بعید است که راننده 

تاکسی در طول روز  بیشتر از این مقدار بنزین مصرف کند.« 

بر
دخ

با پول واردات چادر می توان راه اندازی کرد عد

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات ساالنه 100 تا 120 میلیون 
دالر چادر مشــکی به کشــو خبر داد. به گفته او،  این درحالی اســت که با هزینه 20 تا 

25 میلیون دالر می توانیم یک خط تولید 10 میلیون متری چادر مشکی راه اندازی کنیم.  
علیرضا حائری، از مصرف ســالیانه 70 میلیون متر چادر مشــکی در کشور خبر داد و گفت: 

»درحال حاضر فقط یک شرکت در شهرکرد که اخیرا راه اندازی شده، با ظرفیت تولید 10 میلیون 
متر در  سال چادر مشکی تولید می کند.« عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، با بیان این که ساالنه 100 تا 
120 میلیون دالر برای واردات چادر مشکی هزینه می شــود، تصریح کرد: »این درحالی است که با 20 تا 25 میلیون دالر 
می توانیم یک خط تولید 10 میلیون متری چادر مشکی راه اندازی کنیم؛ یعنی ارزی که ساالنه برای واردات چادر مشکی از 
کشور خارج می شود، می تواند برای راه اندازی پنج کارخانه 10 میلیون متری هزینه شود که دراین صورت می توانیم ظرف 

یک سال نیاز کشور را تأمین کنیم.«

میانگین جهانی، خانه خالی در ایران  

نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالك با بیان این که ایران دوبرابر میانگین جهانی خانه 
خالی دارد، گفت: »داشتن 5 تا 6 درصد خانه های خالی در هر کشور طبیعی و یک نیاز است 

اما 10 درصد مقداری زیاد است.« حسام عقبایی گفت: »میانگین کشورهای توسعه یافته 5 تا 
6 درصد است و فعال در ایران حدود 10 درصد خالی است که عدد بزرگی با توجه به نُرم جهانی 

نیست.« او ادامه داد: »درحال حاضر دوبرابر میانگین جهانی خانه خالی درکشور داریم؛ داشتن 5 تا 
6 درصد خانه های خالی در هرکشور طبیعی و یک نیاز است اما 10 درصد مقداری زیاد است.« عقبایی اضافه کرد: »باید به 
سمت و سویی برویم که خانه خالی سوداگرانه درکشور وجود نداشته باشد. اگر هم خانه خالی وجود داشته باشد، در مسیر 

اجاره یا فروش باشد، نه این که یک خانه سال های سال  در راستای سوداگری خالی باشد.«

از امروز الزامی شدن کارت بنزین در چهار کالنشهر ایران

بدون کارت سوخت چه اتفاقى مى افتد؟

8
در روز عید قربان برخی از قصابی ها که تعداد آنها هم کم نبود، گوشت را در بازار به قیمت تا کیلویی دخل و خرج

40 هزار تومان گران تر فروخته اند. به گزارش فارس درحالی  که متوسط قیمت گوشت گوساله به 
83 هزار تومان رسیده است، قصابان تهرانی از فرصت عید قربان استفاده کردند و قیمت هرکیلوگرم 
گوشت را تا 120 هزار تومان افزایش دادند.  جالب است که بدانید مدیران وزارت کشاورزی و صنعت 
گفته اند که قیمت منطقی گوشت قرمز 65 هزار تومان است و دست هایی در میان است که اجازه 

نمی دهد قیمت ها واقعی شود. 

جهش دوباره 
قیمت گوشت به 
بهانه عید قربان 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / ۰۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارك ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

 میلیون 
 تا 

 میلیون متری چادر مشکی راه اندازی کنیم.  
 میلیون متر چادر مشــکی در کشور خبر داد و گفت: 

 میلیون 

5
کارخانه

نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالك با بیان این که ایران دوبرابر میانگین جهانی خانه 
 درصد خانه های خالی در هر کشور طبیعی و یک نیاز است 

5 تا 
 درصد خالی است که عدد بزرگی با توجه به نُرم جهانی 

5نیست.« او ادامه داد: »درحال حاضر دوبرابر میانگین جهانی خانه خالی درکشور داریم؛ داشتن 5نیست.« او ادامه داد: »درحال حاضر دوبرابر میانگین جهانی خانه خالی درکشور داریم؛ داشتن 5 تا 

2
برابر

يم
سن

س: ت
عك

  


