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ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ  ۷.۳رﯾﺸﺘﺮی  ۲۱آﺑﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ  ۶۲۱ﻓﻮﺗﯽ و  ۷۶ﻫﺰار ﻣﺼﺪوم ،ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲﻟﺮزه ﻣﻬﯿﺐ ۶.۴
رﯾﺸﺘﺮی ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﻟﺮزاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻮﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۴
آذرﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠:٠٧زﻣﯿﻦﻟﺮزهای ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  ۶.۴رﯾﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻖ ۷
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ،اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب را ﻟﺮزاﻧﺪ .ﻣﺴﻮول
ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺮزهﻧﮕﺎری اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲﻟﺮزه
زﻟﺰﻟﻪ آﺑﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر  ۷۷۱ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱0اﻣﺮوز ) ۵آذر( ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ آﻣﺎر ﻓﻮﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﮔﺎز و ﺑﺮق ﻗﻄﻊ و آب ﮐﺪر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺎز
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم وزارت
ﻧﯿﺮو ،ﮐﺪورت آب در ﮔﯿﻼنﻏﺮب ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺟﺰﯾﯿﺎت را اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻓﻮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺧﺪاراﺷﮑﺮ
اﻣﺎ رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر
واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽﺳﺎز ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﺿﺎ ﺧﻮاﺟﻪای را اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
زﻟﺰﻟﻪ دﯾﺸﺐ ﭘﺲﻟﺮزه ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻮد
زﻟﺰﻟﻪ  ۶.۴رﯾﺸﺘﺮی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲﻟﺮزه زﻟﺰﻟﻪ آﺑﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺻﺤﺒﺖ را ﻓﺮﻫﺎد ﻓﺮوزی – ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺮزهﻧﮕﺎری اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه –
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺴﻞ اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ
زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﺑﺰرگ آﺑﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زون ﮔﺴﻠﯽ
ﺧﺮدﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲﻟﺮزه ﻫﻤﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی درﺑﺎره ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ
از اﺧﺒﺎر زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮوﯾﻢ .ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،از روز ﺷﻨﺒﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ  ۲۴آذرﻣﺎه اداﻣﻪ
دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ،
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و… از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﮐﺎرت
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ۵۵
درﺻﺪ ﻧﺎزلﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و
وی ﺑﺎ
 ۴۵درﺻﺪ ﻧﺎزلﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ) posﭘﺮداﺧﺖ( ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرت

ﺑﺎﻧﮑﯽ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﻋﻼم درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻇﺮف دو ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ  ۳۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور ﮐﺎرت
ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﯾﻦ روش ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﺗﻮزﯾﻊ و وﻗﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ
ﺑﺎزار ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ – رﯾﯿﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ – اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر
آزادی  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۹۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﮑﻪ ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻢﺳﮑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن،
رﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﮑﻪ ﮔﺮﻣﯽ  ۶۶۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻧﮕﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ
زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﺣﻘﻮق را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺠﻒ ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵درﺻﺪی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻫﻨﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.
ﻣﺒﻠﻎ وام ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وا داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،رﻗﻢ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۳۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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