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کم فروشی های بنزینی به جیب
چه کسانی می رود؟
احتماال برایتان اتفاق افتاده باشد که هنگام
مراجعه به پمپ بنزین زمان سوختگیری به دلیل
رعایت نکردن روش درســت استفاده از کارت
سوخت مقداری از سهمیه سوختتان بپرد ،این
جا شما مقصرید هرچند که منافع این تقصیر
شما ممکن است به جیب جایگاه دار یا شرکت
پخش برود چراکه بدون این که درواقع سوختی
زده باشید از سهمیه کم شده و هنگام محاسبه
آمــارهــای نهایی ممکن اســت ایــن نــوع کاهش
سهمیه نیز در آمار مصرف آن جایگاه محاسبه
شود . . .
اگر به دلیل خرابی نازل سوخت جایگاه یا قطع
ارتباط بر خط و ...وضعیتی پیش آید که مجبور
به پرداخت پول اضافه شوید بدون آن که سوختی
زده باشید ،این جا دیگر شما مقصر نیستید ولی
باز سود بی جایی به جیب جایگاه دار می رود،
در چنین حالتی کجا باید پاسخ گوی این نوع
برخورد باشد؟
چنین اتفاقی حــدود ساعت  18:15روز۲۶
اسفند در یک پمپ بنزین بــرای نگارنده افتاد
که به دلیل خرابی نــازل و پرش احتمالی رقم
سوختگیری مجبور به پرداخت حدود شش هزار
تومان مبلغ اضافه شدم .به متصدی سوختگیری
گفتم که پرداخت شش هزار تومان اضافه رقمی
نیست ولی اگر قرار باشد در طول روزها و ماه ها
بارها از همین دست ارقام توسط ده ها راننده
پرداخت شود ،روی هم رقم کالنی می شود که
ناحق به جیب جایگاه رفته است .البته او مامور
بود و معذور و باید پولش را طبق رقمی که در
سکو افتاده دریافت می کرد ،بنابراین موضوع را
از طریق سامانه شماره  ۰۹۶۲۷شرکت پخش
فراوردههای نفتی پیگیری کردیم و دقایقی بعد
با کارشناس ایــن سامانه صحبت و شکایت را
اعالم کردیم ،کارشناس مربوط هم ضمن ثبت
شکایت گفت به دلیل تاخیر در ارسال اطالعات
سوختگیری باید فردا (۲۷اسفند) تماس بگیرید
و اصرار نگارنده برای اعزام بازرس به این جایگاه
هم بی نتیجه بود ۲۴ .ساعت بعد هم که تماس
گرفتیم پس از حدود ۱۰دقیقه معطلی در صف
انتظار تماس ،کارشناس مربوط بــدون دلیل
مشخصی تماس را بی پاسخ گذاشت...
اکنون باید از متولیان شرکت پخش فراوردههای
نفتی و مسئوالن باالتر آن ها در وزارت نفت پرسید
که دلیل ایجاد سامانه ۰۹۶۲۷چیست؟ اگر قرار
است شکایات مربوط به سوختگیری در آن جا
ثبت و رسیدگی شود چرا کارشناسان آن درست
پاسخ نمی دهند؟ و از این مهم تر چه کسی پاسخ
گوی سودهای کالن بی جایی است که ممکن
است هنگام کاهش سهمیه های سوختگیری
برای جایگاه داران ایجاد شود؟

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

نرخ ارز

(سامانهسنا)

چهارشنبه  28اسفند 1398
 23رجب .1441شماره 20344

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 1/000(157.500

174.500

193/895

-

39.158

6.002.100

) 1/ 000/000( 61.000.000

نتایجتازهترینبررسیوزارتصمتازآثارکرونابربازاراعالمشد

فهرستافت 35تا 100درصدی
فروشدراصنافمختلف
پــس از ســپــری ش ــدن م ــوج اول تبعات
اقتصادی شیوع کرونا که بیشتر ناظر به
تامینکاالهایبهداشتیومبارزهبااحتکار
و گران فروشی این کاالها بود ،هم اینک
موجدومتبعاتشیوعاینبیماریدرحوزه
اقتصاد آغاز شده و آن ،تبعات رکودی این
بیماریبرکسبوکارهاست.کارشناسان
معتقدند که تاثیر این بیماری بر کسب و
کارهاهمازجنبهکاهشتقاضاوهمازجنبه
کاهش عرضه است .چرا که افت تقاضا به
افت فروش منجر می شود و این موضوع
به همراه توصیه هــای منجر به قرنطینه
خانگی مردمی ،عرضه نیروی کار به بازار
کار و تقاضای نیروی کار از این بخش را
کاهش خواهد داد .در همین زمینه ،دیروز
خبرگزاری ایسنا نتایج تازه ترین بررسی
وزارت صمت در خصوص افت تقاضای
کسبوکارهاپسازشیوعکرونارامنعکس
کرد که حاکی از آن است تقاضای خرید
از اصناف مختلف بین  35تا  100درصد
کم شده است .جدول میزان افت تقاضا در
رستههایمختلفرانشانمیدهد.

توضیحاتنوبختدرباره
افزایشحقوقکارمندان
نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم
نامه همکاری راه آهــن و تــعــدادی از
دستگاه های دولتی توضیحاتی درباره
افزایش حقوق کارمندان ارائه کرد .به
گزارش مهر ،وی درباره میزان افزایش
حقوقکارکناندولتدرسال ۹۹گفت:
 ۱۵درصــد افزایش حقوق سنواتی به
اضافه ۵۰درصدافزایشامتیازاتفصل
دهمبرایحقوقکارکناندولتدرسال
۹۹درنظرگرفتهایم.گفتنیاسترئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور ،دی ماه
امسال جزئیات مربوط به نحوه افزایش
حقوق کارمندان را تشریح و تصریح
کرد :مصوبات مجلس اجرایی خواهد
شد .مجلس حداقل حقوق کارمندان
را دو میلیون و  800هزار تومان تعیین
کرده بود .نوبخت اعالم کرد که حداقل
حقوقدومیلیونو 700هزارتومانتاسه
میلیون تومان خواهد بود.گفتنی است
قراراستحداقلحقوقکارکنانبخش
خصوصی نیز امــروز در جلسه شورای
عالیکارتعیینشود.

رسته صنفی
خدمات گردشگری،
باشگاه های ورزشی
تاالرهایپذیرایی،فست
فودهاولبنیاتسنتی
آرایشگاه های زنانه
رستوران ها
آجیل و خشکبار
چلوکبابی ها
شیرینی و شکالت
پوشاک
لوازم خانگی
مبلمان و دکوراسیون
گل و گیاه
پیرایشگاه های مردانه
کیف و کفش
خیاطان
کابینت سازان
تعمیرات و تاسیسات
خشکشویی ها
تاکسی سرویس

نیم سکه

ربع سکه

17.800.000 31.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

90/693

72.003

شاخص

همتیبااشارهبهاستمهالبازپرداختوامهایقرضالحسنه

وکسبوکارهاوتخلفبرخیبانکهادراینزمینه

بانکهاموظفبهبازگرداندناقساطشدند

درصد افت فروش
۱۰۰
۹۰
۸۵
۸۰
۸۰
۷۵
۷۰
۷۰
۷۰
۶۰
۶۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۴۵
۳۵

رئیس کل بانک مرکزی ضمن این که از بانک
ها خواست اقساط برداشت شده تسهیالت
قــرض الحسنه و وام هایی را کــه مشمول
تعویق سه ماهه می شوند به حساب مشتریان
برگردانند ،این اقــدام را تخلف دانست.به
گــزارش تسنیم ،عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی دو شب پیش در شبکه خبر
به تشریح برنامه ها و اقدامات این بانک در
زمان شیوع کرونا پرداخت و اظهار کرد :برای
تسهیالت قرض الحسنه اعالم کردیم که تا
سهماهنیازیبهپرداختاقساطنیست.بااین
حال در فضای مجازی اعالم شده که برخی
از بانک ها از حساب های مشتریان اقساط
تسهیالتقرضالحسنهرابرداشتکردهاند.
اگرچنیناتفاقیافتادهباشد،بانکهاموظف
بهبازگشتاقساطهستندواینتخلفاست.
ویاشارهاینیزبهوضعیتبازارارزداشت
و تصریح کرد :در دو هفته اخیر نرخ ارز در
نیما که تقاضای بخش حواله
و واردات را انجام میدهد
رونــدی کاهشی داشته و
ایــن طبیعی نیست که
در بــــازار اسکناس

نــرخ ارز افــزایــش یابد .میزان معامالت در
بازار اسکناس بسیار پایین بــوده و خریدار
عمده این بازار بانک مرکزی است.رئیس کل
بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که با توجه
به سلطه آمریکا بر صندوق بینالمللی پول،
این صندوق به درخواست ما بــرای دریافت
وام پنج میلیارد دالری پاسخ خواهد داد یا نه؟
گفت :او ًال این حق ماست چرا که ما 60سال
است از این حق استفاده نکردهایم و سالها
پولمادراختیاراینصندوقبودهاستووقتی
ما هم اکنون به این پول نیاز داریم چرا از آن
استفاده نکنیم .همتی افزود :همکاران من
هم مدام پیگیر این مسئله هستند و در حال
ارسالایمیلودریافتپاسخآنهادراینزمینه
هستند.ویتصریحکرد:گفتهمیشود
دریافت وام از صندوق با شرط و
شروطیهمراهاستامااص ً
الاین
گونه نیست و در شرایطی که ما
درتحریمهستیمونقلوانتقال
پول سخت است برای
نــحــوه بــازپــرداخــت
آن در حــال مذاکره
هستیم.

تامینمالی ضدکروناییدربورس

ایرانیهابزرگترینخریدارملکدرترکیه!

فرابورس ایران با راه اندازی یک بستر تامین مالی جمعی در دو نماد در
قالب اوراق نیکوکاری ،منابع نیکوکاران را دریافت می کند و به وزارت
بهداشت تحویل می دهد.
به گزارش خراسان و طبق اطالعیه منتشرشده توسط فرابورس ایران،
این اقدام با راه اندازی دو نماد کرونا 1و کرونا 2از  27اسفند تا 31
فروردین سال آینده انجام خواهد شد .قیمت هر برگه هزار تومان است
از این رو حداقل کمک هزار تومان است اما سقفی برای این منظور وجود
ندارد.تفاوت نماد کرونا 1و کرونا 2در این است که در نماد کرونا  1مبلغ
پرداختی به عنوان کمک محسوب شده و به حساب وزارت بهداشت
منتقل می شود تا برای امور مربوط به پیشگیری ،درمان و تحقیق در
زمینه کرونا خرج شود .اما در نماد کرونا ،2اصل مبلغ در مالکیت فرد
خیر می ماند اما سود و منابع حاصل از سرمایه گذاری این مبلغ به حساب
وزارت بهداشت برای امور فوق منتقل می شود .شرکت تامین سرمایه
نوین به عنوان امین طرح ،مبالغ را سرمایه گذاری می کند .اصل مبلغ با
درخواست فرد تامین کننده (خیر) قابل بازگشت است.

طی ماه گذشته میالدی (فوریه؛  12بهمن تا  10اسفند) ایرانی ها
بیشترین خرید ملک در بین اتباع خارجی را به خود اختصاص دادند .این
در حالی است که پیشتر ایرانی ها بعد از عراق در رتبه دوم قرار داشتند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه ،در یک سال گذشته
میزان خرید ملک توسط خارجی ها در ترکیه حدود 51درصد رشدکرده
است .اتباع عراق ،ایران ،روسیه ،افغانستان و اردن بیشترین خرید ملک
در این کشور را به خود اختصاص می دهند.
طبق آخرین آمار مرکز آمار این کشور ،در ماه فوریه  ۴۰۰۰خانه به اتباع
خارجی فروخته شده است که در مقایسه با فوریه سال قبل 20.6درصد
افزایش پیدا کرده است .بیشترین خریدها در شهرهای استانبول ،آنتالیا
و آنکارا ثبت شده است .به گفته مرکز آمار ترکیه ،در ماه فوریه اتباع ایرانی
با خرید  ۷۲۱خانه بزرگترین گروه خریدار مسکن ترکیه بودهاند و
عراقی ها با  ۶۹۱واحد ،روسها با  ۲۸۲واحد ،افغانها با  ۲۵۶واحد و
اردنی ها با  ۱۴۱واحد به ترتیب دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار
مسکن در ترکیه بوده اند.

ارزش نسبی کاالهای صادراتی
آب رفت
رابطهمبادلهتجارتخارجیایرانازسال90
تاکنون بهطورقابلتوجهی(تاحدودیکسوم)
کاهشپیداکردهاست.اینرابطهبهمعنایاین
استکهیککشورباصدورمقادیرمشخصیاز
کاال چه میزان می تواند واردات داشته باشد.
بدین ترتیب می تــوان گفت که ارزش واحد
کاالیصادراتینسبتبهکاالیوارداتیبهطور
مرتبکمشدهاست.

بازار خبر

فاصله ۸۵۰تومانینرخخریدو
فروش دالر
ایسنا  -قیمت ارز دیــروز نسبت به روز دوشنبه با
افزایش همراه بود .قیمت خرید هر دالر آمریکا در
صرافیهای مجاز بانک مرکزی  ۱۴هزار و ۹۰۰
تومانوقیمتفروشآن ۱۵هزارو ۷۵۰توماناعالم
شدکهفاصلهعجیب 850تومانیرانشانمیدهد.

افت ۲۴درصدیمعامالتمسکن

ایسنا-اسفندامسالهمزمانباشیوعویروسکرونا،
معامالتمسکندرتهرانوکلکشوربهترتیب ۲۴و
 ۲۱درصدنسبتبهماهقبلکاهشپیداکردوایندر
حالیاستکهسالگذشتههمینموقعمعامالتدر
کشورنسبتبهبهمنهمانسالدوبرابرشدهبود.

افزایش20برابریسرمایهایرانخودرو

فارس  -مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
به افزایش سرمایه ثبت شده ایرانخودرو رای مثبت
داد .در این مجمع ،سهامداران حاضر به افزایش
سرمایه نزدیک به  2000درصــدی ایرانخودرو
رای دادنــد ،به این ترتیب سرمایه ثبت شده این
شرکت از رقم 15.300.000میلیون ریال به رقم
301.656.068میلیون ریال افزایش خواهد
یافتتاراهبرایاصالحساختارمالیاینگروهمعظم
صنعتیفراهمآید.

