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جهانگیری:شرمندهمردمهستیم

صرف نظــر از دالیــل اقتصادی و 
سیاســی نوســان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد، این 
افزایش و کاهش قیمت پیامدهای مهم اقتصادی در 
تولید و تجارت ایران خواهد داشــت چراکه در ایران 
همیشه حساسیت فوق العاده ای نســبت به نوسان 
قیمت ارز وجود داشته و تالطم نرخ ارز همیشه اثرات 

روانی مستقیم در اقتصاد دارد.
اما مهمترین اثر افزایش قیمــت ارز در زندگی مردم 
عادی افزایش تورم است به طوریکه باالرفتن نرخ ارز، 

قیمت کاالهای وارداتی را باال می برد؛ از گندم و برنج 
گرفته تا گوشی موبایل و خودرو.

تجربه نشــان داده با وجود آن که کاالهای اساســی 
از یارانــه دولتی منتفع می شــوند، در میان مدت و با 
افزایش نرخ تورم، دولت هم قیمت کاالهای اساسی 
را باال می برد، هرچند این اتفــاق کمی دیرتر از موج 

اولیه اثرات تورمی ارز می افتد.
افزایش قیمت ارز بــه غیر از اثر مســتقیم در هزینه 
واردات، قیمت کاالهای واسطه ای را هم زیاد می کند 
زیرا کاالهای واســطه ای مواد و کاالهایی هستند که 
کارخانجات بــرای تولید از آن اســتفاده می کنند، 
بنابراین هزینه تولید باال مــی رود و بعضی تولیدات 
داخلی قدرت رقابتشــان را از دست می دهند، به این 

ترتیب افزایش تورم حاصــل از باالرفتن قیمت ارز، 
می تواند به رکود منجر شود.

اما یک اثر منفی دیگر نوســان های بزرگ قیمت ارز 
این اســت که به دلیل عدم قابلیت پیش بینی اقتصاد 
ســرمایه گذاران خارجی دلسرد می شــوند، عمده 
سرمایه خارجی وقتی در ایران به کار گرفته می شود 
باید به ریال تبدیل شود و موقع خروج هم این ریال ها 
باید دوبــاره بــه ارز تبدیل شــوند؛ بنابراین کاهش 
شدید نرخ ارز، سود ســرمایه خارجی را می خورد و 
سرمایه گذاران ممکن اســت در طول یک سال ضرر 

هم بکند.
البته افزایش نــرخ ارز، صادرات را تشــویق می کند 
چون قیمت تمام شده کاال و خدمات تولیدی در ایران 

به نسبت بازار هدف کمتر شده و قدرت رقابت کاالی 
صادراتی افزایش می یابد.

 بعضی کشــورهای صادرکننده مثل چین در بعضی 
مقاطع حتــی ارزش پول خــود را در برابــر ارزهای 
خارجی به طور مصنوعی پایین می آورند تا صادرات 

را تشویق کنند.
بنابراین ضــرورت دارد تا دولت بیــش از آن که به 
کاهش نــرخ ارز توجــه کند، تمام تــالش خود را 
بر ثبات آن متمرکــز کرده و همچنیــن همگام با 
کاهش نرخ، بر قیمت کاال های مصرفی نیز نظارت 
کافی انجام دهد تا دشــمنان نتواننــد بیش از این 
به واســطه قیمت ارز اقتصاد ایــران را تحت تاثیر 

قرار دهند.
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بازدید معاون اول رییس جمهور از مزرعه ماهی سرای کرج و نمایشگاه دستاوردهای عشایری و کشاورزی استان البرز

جهانگیری:شرمندهمردمهستیم
خریدار     معاون اول رییس جمهــور گفت: مردم 
ایران در سال های اخیر متحمل فشــارهای فراوانی 

شده که ما شرمنده آنها هستیم.
اسحاق جهانگیری در حاشــیه بازدید از مزرعه ماهی 
سرای کرج و نمایشــگاه دســتاوردهای عشایری و 
کشــاورزی اســتان البرز در گفت وگو با خبرنگاران، 
مردم ایران را مردمی تمدن ساز توصیف کرد و افزود: 
ملت ایران در تمدن جهانی نقــش تعیین کننده ای 
دارند و این موضــوع قابل تردید نیســت چرا که آثار 
تمدن مردم ایران در کشــورهای دیگر نیز مشــهود 

است.
معاون اول رییــس جمهور اظهار کــرد: یکی از رموز 
موفقیت مردم ایران این است که همواره از عزت خود 
حفاظت کرده اند و همــواره اهل منطق و گفتگو بوده 
اند و در حل بحران های جدی بیــش از آن که به زور 

متوسل شوند به گفتگو و منطق متکی بوده اند.
جهانگیری ادامه داد:   راهکارهایی که ایران برای اداره 
دنیا پیشنهاد می دهد نیز توســل به گفتگو و منطق 
اســت چرا که پیچیده ترین گره ها و بحران های دنیا 
را می توان از طریق گفتگو حــل و فصل کرد و این که 
هر کس زور بیشتری داشته باشد تصور کند منطق 

قوی تری دارد تصوری نادرست است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بــر این که منطق 
باید بر ســر میز مذاکره رقم بخــورد تصریح کرد:  این 
که شش کشــور قدرتمند دنیا با ایران مذاکره کنند و 
به تفاهم برسند به معنی آن اســت که ایران توانسته 
منطق و اســتدالل خود را در میز مذاکــره به اثبات 
برســاند. این که بعد از مذاکره کشوری احساس کند 
کاله سرش رفته و با اســتفاده از زور به یک ملت فشار 

وارد کند کاری غیر عقالنی و غیرمنطقی است.
جهانگیری ادامــه داد:  هر کس قرارداد یــا توافقی را 
امضا کند و آن را به هم بزنــد همه این اقدام را محکوم 
می کنند و ملت ایران سرفراز اســت که اهل گفتگو، 

تعامل و منطق است.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اتفاقات اخیر در 
منطقه خلیج فارس و منطقــه خاورمیانه در ارتباط با 
ایران گفــت: اتفاقات اخیر این پیــام را به دنیا منتقل 
کرد که با منطق، گفتگو، اســتدالل و ادب می توان با 
ایران تعامل و مسایل را حل و فصل کرد و اگر از مسیر 
دیگری با ایران وارد گفتگو شوند حتماً بازنده خواهند 

بود و منطقه آسیب خواهد دید.
جهانگیری با بیان اینکه ایــران در طول تاریخ همواره 
حافظ امنیــت منطقــه و خلیج فارس بوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: برای حفاظت از امنیت منطقه نیاز 

به تشکیل ائتالف نیســت. کسانی که به دنبال ائتالف 
هستند هر گاه از مناطق خود خارج شده اند جز دامن 

زدن به ناامنی دستاورد دیگری به همراه نیاورده اند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: امنیت منطقه را 
ایران با کمک کشورهای منطقه می تواند تأمین کند 
و برای این که همه از امنیت منطقه مطمئن باشــند 
و همه بتوانند از منطقه ای امن اســتفاده کنند راهی 
جز این نیست که فشــارها را از ایران برداشته و بدون 
تحمیل فشار با ایران وارد مذاکره و گفتگوی منطقی 
شوند و آن گاه خواهند دید که منطقه ای خوب و آرام 

برای همه فراهم خواهد شد.
جهانگیری در ادامه با اشــاره به این که استان البرز 
به عنوان ایــران کوچک لقب گرفته اســت، افزود: 
اســتان البرز اســتان نمونه توســعه صنعتی ایران 
اســت و در بخش کشــاورزی نیز همــه اتفاقات و 
تحوالتی که در کشور رخ داده، نمونه آن در استان 

البرز وجود دارد.
معاون اول رییــس جمهور افزود: اســتان البرز به 
دلیل شایســتگی های خود و به دلیــل نزدیکی به 
پایتخت، اســتانی نمونه در بخش علم و فناوری و از 
توانمندی های بســیار خوبی در این حوزه برخوردار 

است.
جهانگیری با اشــاره به آســیب ها و عوارضی که در 
توسعه صنعتی و توسعه ملی وجود دارد تصریح کرد: 
چه در زمینــه فقر و چــه در زمینــه نابرابری ها و 
آســیب های اجتماعی که امروز یکی از دغدغه های 
جدی کشور اســت همه اینها نیز در استان البرز قابل 

مطالعه است.
معاون اول رییس جمهور اســتان البرز را اســتانی 
پرپتانســیل در زمینه هــای مختلف برشــمرد و 
گفت: اســتان البرز توانمندی های فراوانی دارد و 
واحدهای مهم و بزرگ صنعتی در این استان مستقر 

هستند.
جهانگیری بــا بیان این که توجه به زیرســاخت های 
استان البرز برای تســهیل رفت و آمد مردم از اهمیت 
فراوانی برخوردار است خاطرنشان کرد: در طول هفته 
میلیون ها نفر از مسیرهایی که به استان البرز منتهی 
می شــود برای تردد به تهران و شــمال کشور رفت و 
آمد می کنند که باید کمک کنیم آزادراه هایی که درا 
ین مســیر وجود دارند هر چه زودتر بــه بهره برداری 
رســیده تا از اتالف انرژی و به هــدر رفتن وقت مردم 

کاسته شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به بازدید امروز خود 
از آزادراه شهید همت - کرج گفت: این آزادراه باید به 

سرعت تکمیل شود و وزیر راه و شهرسازی و مجریان 
این پروژه قــول داده اند که در ماه های آینده شــاهد 

تکمیل این طرح خواهیم بود.
جهانگیری همچنیــن با تأکید بر ایــن که در آینده 
نزدیک بازدیدی از قطعه اول آزادراه تهران - شمال 
انجام خواهد شد، اظهار داشــت: مسئولین اجرایی 
این پروژه وعده داده اند که حتمــاً قطعه اول آزادراه 
تهران - شمال امســال در خدمت مردم قرار خواهد 

گرفت.
معاون اول رییــس جمهور خاطرنشــان کرد: ریل، 
مترو و توسعه قطار شــهری جزو مهمترین پروژه ها 
برای مســیر تهران - کرج اســت که باید ادامه پیدا 

کند.
جهانگیری با اشــاره بــه وجود واحدهــای متعدد 
کشــاورزی در اســتان البرز گفت: این اســتان در 
زمینه های مختلف کشــاورزی و بــه خصوص در 
بخش کشــت بافت یکی از اســتان های پیشرو در 
این تکنیک نو و تکنولوژی مدرن اســت و در زمینه 
آبزی پروری نیز از توسعه خوبی برخوردار است که 
نمونه آن واحدی اســت که امروز مورد بازدید قرار 
گرفت که از نظر امکانات بســیار مــدرن و منحصر 

به فرد بود.
معــاون اول رییس جمهــور با بیان ایــن که امروز 
بازدید دیگری از بخش های صنعتی اســتان البرز 
از جمله شــرکت مپنا انجام خواهد شد گفت: مپنا 
یکی از نمادهــای مهم صنعتی ایران اســت که در 
رقابت با شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در احداث 
نیروگاه های بزرگ رقابت دارد و شــرکت هایی از 
این دســت می توانند آینده صنعتی کشــور را رقم 

بزنند.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان این که امروز 
در شرایط بسیار خطیری قرار داریم گفت: آمریکایی ها 
بر اســاس خوی دشــمنی با جمهوری اسالمی ایران 
فشــارهای خود را به خصوص در بخش اقتصادی بر 
ملت ایران افزایش داده اند و مردم ایران در سال های 
اخیر متحمل فشــارهای فراوانی شده که ما شرمنده 

آنها هستیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: این نوید را می توانیم 
به مــردم بدهیم که بــه فضل الهی از شــوک های 
مهمی عبور کرده ایم و در شــرایط باثبات قرار گرفته 
ایم و امیدوارم شرایط پیش رو از نظر اقتصادی بهبود 
یافته و بتوانیم موانع را پشــت سر گذاشته و در زمینه 
اشــتغال، معیشــت مردم و توسعه کشــور گام های 

بلندتری برداریم.
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قطعهیکآزادراهتهران–شمال

درآستانهافتتاح
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور آخرین وضعیت هفت پروژه 
اولویت دار آزادراهی را تشــریح و اعالم کرد که 
این هفت پروژه به طــول ۵۸۶ کیلومتر تا پایان 
ســال ۱۳۹۹ به بهره بــرداری خواهد رســید و 
قطعه یک آزادراه تهران - شمال نیز به زودی به 

بهره برداری می رسد.
خادمی در حاشیه بازدید از آزادراه همت - کرج 
که با حضور معــاون اول رییس جمهوری و وزیر 
راه و شهرسازی انجام شد، با اشاره به این که طی 
سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، هفت آزادراه بزرگ کشور 
بهره برداری خواهد شد، اظهار کرد: با افتتاح این 
هفت آزادراه، در مجمــوع ۵۸۶ کیلومتر آزادراه 
افتتاح خواهد شــد کــه به عنــوان پروژه های 

اولویت دار آزادراهی کشور به شمار می آیند.
وی همچنیــن ضمــن اعالم اینکــه قطعه یک 
آزادراه تهران - شمال به زودی افتتاح می شود، 
افــزود: آزادراه کنارگذر جنوبی تهــران نیز به 
عنوان شــاه راهی ۱۵۸ کیلومتری با ۷۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی همراه اســت و ترافیک را از 
آبیک به چرمشــهر متصل خواهد کرد. در حال 
حاضر عملیات بسیار سنگینی در این آزادراه در 

حال انجام است.
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور گفت: افتتــاح آزادراه های 
اطراف تهــران و البــرز با هدف بازکــردن گره 
ترافیکی فعلی و بهبــود وضعیت انتقال ترافیک 

مدنظر قرار گرفته است.
خادمی با اشاره به آزادراه همت - کرج به عنوان 
ســومین آزادراه مورد نظر بیان کرد: این آزادراه 
۱۴.۶ کیلومتــر طــول دارد و آزادراه بعدی نیز 
کنارگذر شرقی اصفهان اســت که تا پایان سال 
جاری بــه طــول ۶۳ کیلومتر بــه بهره برداری 

می رسد.
معاون وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد: دیگر 
آزادراه اولویت دار آزادراه اراک - خرم آباد اســت 
که به طول ۶۷ کیلومتر مدنظر قــرار گرفته و با 
پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی عملیات اجرایی 
آن در حال انجام اســت. آزادراه بعدی ارومیه - 
تبریز اســت که این آزادراه آماده بــوده و تا یک 
ماه آینده به طول ۳۳ کیلومتر قطعه چهار آن به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمــل و نقل کشــور با بیــان این کــه آزادراه 
اصفهان - شــیراز به عنوان طوالنی ترین آزادراه 
مربوطه بین هفت پــروژه آزادراهی اولویت دار 
کشور اســت، بیان کرد: طول این آزادراه ۲۲۴ 
کیلومتر است که از ایزدخواست به شیراز متصل 

می شود.
وی با اشــاره به این کــه ۱۱۶۰ کیلومتر پروژه 
آزادراهی تا دو ســال آینده در دســتور کار قرار 
دارد، اظهار کرد: با افتتاح هفت پروژه اولویت دار 
آزادراهی ۵۸۶ کیلومتــری ۲۶ درصد به طول 
آزادراهی کشــور اضافه می شــود که اعتبار آن 
رقمــی معــادل ۸۱۰۰ میلیارد تومان اســت و 
باید بدانیم که ۱۷ تــا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز 

هزینه روی زمین داریم.
خادمی ادامه داد: اعتبار مورد نیــاز فعلی برای 
آزادراه مذکــور رقمی معــادل ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان است که ۱۴۰۰ میلیارد آن توسط دولت 
و ۲۰۰۰ میلیــارد آن توســط بخش خصوصی 

تامین می شود.
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور با اشــاره بــه بازدید رییس 
ســازمان برنامه و بودجــه از آزادراه های همت 
- کرج و تهــران - شــمال خاطر نشــان کرد: 
خوشــبختانه بالفاصله پــس از بازدید رییس 
سازمان برنامه و بودجه شــاهد ابالغ هزینه های 
مورد نیاز بودیــم و امیدواریم ایــن دو پروژه در 

موعد زمان بندی شده افتتاح شوند.



 خصوصی ها در انتظار تصمیم دولت

تولیدارزدیجیتالقانونیمیشود
پدرام صادقی    ســاز و کار تولید رمزارز قرار است 
که هفته آینده در دولت بررسی شــود، حال آن که با 
توجه به قانون انحصار تولید پول برای بانک مرکزی، 
برخی شرکت های خصوصی منتظر هستند که شاید 
بتوانند از طریق این مصوبــه، رمزارز مورد نظر خود را 

به مرحله تولید برسانند.
ارزهای دیجیتال چند ســالی می شــود که در ایران 
شناخته  شــده اند، اما از سال گذشــته ورود به عرصه 
تولید و اســتخراج این رمزارزها رواج بیشتری یافت؛ 
به طوریکه آیین نامه ای نیز از ســوی بانک مرکزی به 

صورت اولیه برای آن ها منتشر شد.
اما این موضوع در حد همان آیین نامــه باقی ماند، تا 
اینکه در ماه های اخیر توجه دولت و ســایر نهادهای 
مسئول به اســتخراج این رمزارزها به ویژه بیت کوین 
جلب شــد، چراکــه واردات دســتگاه های ماینر و 
اســتفاده از آن ها برای کســب درآمد توسط مردم با 

افزایش چشم گیری روبرو شد.
با توجه به اینکه هنوز ساز وکار مشخصی برای صنعت 
ماینینگ وجود نداشت و این دســتگاه ها برق بسیار 
زیادی را مصرف می کند و در عین حال برخی از افراد 
نیز از برق های صنعتی و کشــاورزی برای استخراج 
بیت کوین اســتفاده می کردند، نهادهای مســئول 
به ماجرا ورود کرده و اقدام بــه توقیف تعدادی از این 

دستگاه ها کردند.
اما همین موضوع ســبب شــد تا دولت در این زمینه 
جدیت بیشــتری به خــرج دهد و آن طــور که گفته 
می شــود، ســازوکار تولید رمــزارز در کمیســیون 
اقتصادی دولت تصویب شــده و بــه زودی در دولت 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این موضــوع را رئیس کل بانک مرکــزی اعالم کرده 
است، هرچند که در روزهای گذشته فرهاد دژپسند، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این موضوع اشــاره 
کرده و گفته بود که سازوکار اســتخراج رمزارزها در 

حال نهایی شدن است.
بنا بــر اطالعات ارائه شــده، اســتخراج رمزارزها در 
کمیســیون اقتصادی دولت به عنــوان یک صنعت 
شــناخته و پیشنهاد شــده اســت که برق مصرفی 
آن با تعرفه متوســط صادراتی محاســبه شود، البته 
محدودیت هایی برای اســتفاده از این دستگاه ها در 
زمان اوح مصرف برق نیز پیش بینی شــده اســت که 

گمان می رود این ساز و کار تا هفته آینده نهایی شود.
قرار اســت برای این امر مجوزهای مربوطه از ســوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت صادر شــود و این 
درحالی است که اکنون اســتفاده از این رمزارزها در 

بسیاری از کشورها ممنوع است.
البته چندی پیش نیز گمرک ایــران، تعرفه واردات 

ماینرها را اعــالم کرد و بنا بر آن، ردیــف تعرفه آن ها 
ذیل ردیف ۸۴۷۱۹۰۹۰ گمرکی قــرار می گیرد که 
عمدتا دستگاه های کارت خوان، پین  پد یا رمزخوان ها 
و برخی دیگــر از ابزارهای بانکی قــرار دارند.از گفته 
مسئوالن اقتصادی کشور پیداست که ساز و کار تولید 
ارز دیجیتال، هفته آینده در دولت مصوب می شــود 
و اســتخراج بیت کوین شــکل قانونی به خود خواهد 

گرفت.
حال باید دیــد که در ایــن مصوبه ســاز و کار ایجاد 
رمزارزهای جدید توسط شــرکت های خصوصی در 
ایران نیز مصوب خواهد شــد یا خیر؟ چراکه در طول 
یک سال اخیر، شرکت هایی بودند که تقاضای تولید 
رمزارز در کشــور را داشــته اند، اما تاکنون مجوزی 
برای تولید آن ها صادر نشــده است.یکی از مهم ترین 
رمزارزهای تولید شــده، رمزارز پیمان اســت که به 
مشــارکت چهار بانک ایرانی و یک شرکت خصوصی 
به مرحله تولید رســیده، اما با توجه بــه اینکه بانک 
مرکزی بر اســاس قانون، تولید و انتشار هرگونه پول 
را در حیطه انحصــار خود می داند، بایــد دیدکه این 

رمزارزها مجوز فعالیت خواهندگرفت یا خیر؟
در واقع اکنون متقاضیان تولید رمــزارز باید مصوبه 
دولــت هســتند و امیدوارند شــرایط بــرای آغاز 

فعالیت شان در حوزه تولید رمزارز فراهم شود.

شعبه

طی روزهای گذشــته قیمــت دالر با 
روندی کاهشی مواجه شد. این کاهش 
در ابتدا با شیب مالیم و به کندی بود اما 
طی دو سه روز قیمت دالر دوباره مسیر 

گرانی را پیش گرفت.
یحیی آل اســحاق عضو اتاق بازرگانی 
و فعــال اقتصــادی در گفــت و گو با 
خبرآنالیــن در این خصــوص گفت: 
اینکــه چرا کاهــش نــرخ دالر هنوز 
روی ســایر کاالها اثر نکرده اســت به 
این دلیل اســت که وقتی قیمت به هر 
دلیلی افزایش پیــدا می کند به دلیل 
چسبندگی، برای کاهش تمایل نشان 
نمی دهد اما نکته دیگر کــه واقعی تر 
است این است که یک عده ذینفع های 
بازدارنــده در بازارها وجــود دارند که 

سختشان است قیمت های 
باال به قیمت های تعادلی و 
متناسب با شرایط بازگردد.

وی در ادامه افــزود: عامل 
دیگر عدم کاهش قیمت ها 
نیز مربوط به این می شــود 
کــه کاالهایی قــرار بوده 

بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شــود اما به 
دلیل سوءاستفاده شــدن از ارز دولتی 
اآلن رسماً با ارز نیمایی با چیزی حدود 
هزار ۱۰ تومان واردشــده و قیمت پایه 
این کاالها نزدیک به نرخ بازار آزادشده 
است اما مهم تر از همه این ها این است 
که اگر ما واردات کاالها را با ارز نیمایی 
انجام دهیم به طور مثال گوشــت باید 
به قیمت ۵۰ هزار تومان برسد یا شکر 

در حــدود ۴ هــزار تومان 
در هــر کیلوگــرم قیمت 
بخورد. وقتی این شــرایط 
به وجود می آیــد یک عدد 
سوءاســتفاده گر مقاومت 
می کنند و اجازه نمی دهند 

که قیمت ها پایین بیاید.
آل اسحاق ادامه داد: امیدواریم اگر در 
قیمت و دامنه نوســانات نرخ ارز ثبات 
داشــته باشــیم قطعاً با برخوردهای 
قهری با این سوءاستفاده ها می توانیم 
قیمت هــا را نیــز همــراه با نــرخ ارز 
کاهــش دهیم.به گفته رئیس اســبق 
اتــاق بازرگانی آخریــن موضوع مهم 
این اســت کــه کاهــش نــرخ ارز در 
سخت ترین شرایط محقق شده یعنی 

شرایط رجزخوانی کشورهای دیگر در 
خلیج فارس، جنگ نفت کش ها و غیره. 
در این شرایط بانک مرکزی نرخ ارز را 
به دامنه منطقی رســاند. قطعاً اگر در 
همین شــرایط بتوانند نوسانات را نیز 
کنترل کنند دستاوردهای خوبی برای 
کشور حاصل خواهد شد امیدواریم که 
بانک مرکزی بتواند در همین شرایط و 
هم زمان با مقابله سوداگران نرخ ارز را 
بعد از کنترل قیمت به ثبات مستمر و 

بلندمدت برساند.
آل اســحاق در ادامه با اشاره به کاهش 
نرخ ارز و نزدیک شــدن قیمت ارز بازار 
آزاد به نــرخ دالر نیمایــی گفت: این 
روزها دو اتفاق مهم در اقتصاد کشــور 

قابل تامل است

دیدگاه
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عمومیهمراهاولرسید
در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط 
عمومی ایــران، »روابط عمومی همــراه اول« 
به عنوان تنها ســرآمد هشت ســتاره، موفق به 

دریافت تندیس زرین شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایران، در هشــتمین دوره آیین تقدیر از 
ســرآمدان روابط عمومــی ایران کــه با حضور 
جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران، متخصصان 
و صاحبنظران روابط عمومی کشور در دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، از روابط عمومی های 
برتر کشور با اهدا تندیس های بلورین، سیمین و 

زرین تقدیر به عمل آمد.
در این همایش که توســط موسســه فرهنگی 
روابط عمومی آرمان و خانه روابط عمومی ایران 
برگزار شــد، پس از ارزیابی روابط عمومی های 
برتر کشور بر اســاس مدل تعالی تخصصی شده 
EFQM در روابط عمومی که شــامل ۹ معیار 
بنیادین سرآمدی و ۸۱ شــاخص فرعی است، 
روابط عمومی های ســرآمد در سه سطح زرین، 

سیمین و بلورین معرفی شدند.
پس از اعالم بیانیه هیئت داوران، روابط عمومی 
همراه اول که در ارزیابی هــای صورت گرفته با 
۸۳۲ امتیاز باالترین امتیــاز ارزیابی این دوره را 
کســب کرده بود، ضمن معرفی به عنوان روابط 
عمومی ســرآمد )تعهد به سرآمدی و طی مسیر 
ســرآمدی(، برای دومین سال پیاپی تنها روابط 
عمومی کشــور بود که تندیس زرین ۸ ســتاره 

دریافت کرد.

بیمهسرمددرجبرانخسارات
آتشسوزیمیدانحسنآباد

پیشقدمشد
درحالــی کــه کمتــر از ۱۲ ســاعت از حادثه 
آتش سوزی میدان حســن آباد تهران نگذشته 
بود، کارشناسان بیمه ســرمد با حضور در محل 
آتش سوزی نســبت به تهیه گزارش  های اولیه 

ارزیابی این خسارت اقدام کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در حادثه 
آتش سوزی که شامگاه چهارشنبه ۲۶ تیر ماه در 
میدان حســن آباد تهران به وقوع پیوست، آتش 
در کارگاهی در ضلع شــمال غربــی این میدان 
شــعله ور شــد و با وجود مجاورت با ایســتگاه 

آتش نشانی به سرعت گسترش یافت.
در این آتش ســوزی عالوه بر آســیب بخشی از 
بنای تاریخی این میدان، شــعبه بانک صادرات 
نیز دچار حریق شد و آسیب دید. با توجه به اینکه 
این شعبه تحت پوشش بیمه سرمد قرار داشت، 
کارشناسان این شــرکت صبح روز پنج شنبه با 
حضور در محل این شعبه نسبت به تهیه گزارش 

و ارزیابی خسارت های وارده اقدام کردند.
عالوه بر این، شــعبه بانک شهر در میدان حسن 
آباد نیز تحت پوشش بیمه سرمد قرار داشت که 
خســارت های وارده به این شــعبه نیز در کوتاه 

ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.
مجبتی کاتب رییس هیات مدیره بیمه ســرمد 
که شــخصا در محل وقوع حادثه حضور داشت 
در این خصوص گفت: بیمه سرمد ارائه خدمات 
با کیفیت در کوتاه ترین زمان را در دســتور کار 
خود دارد و در این راســتا ارزیابی هــای اولیه از 

حادثه در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه شعبه آسیب 
دیده بانک صادرات از شــعب شلوغ و پرمراجعه 
این بانک به شــمار می رود، خسارتهای وارده در 
کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شــد تا 
این شعبه در اسرع وقت آماده خدمت رسانی به 

مشتریان شود.
وی افزود به هر حال، بیمه ســرمد برای جبران 
خسارت در کوتاهترین زمان، آماده است و هیچ 

جای نگرانی وجود ندارد.



آمارسازی، حربه آمریکا برای مدیریت بازار نفت

پاسگلعربستانبهروسیه
عرفانه تاجیکی    رییس دفترمطالعات انرژی وین 
گفت: آمریکا رسماً دست همه کشــورهای جهان را 
از اطالعات مربوط به تولید واقعی شــیل قطع کرده 
اســت و با اعالم و ارایه گزارشــات گاهاً ضد و نقیض، 
بازار را گمراه می کند.فریدون برکشــلی، رئیس دفتر 
مطالعات انرژی وین در گفتگو بــا مهر درباره ارزیابی 
بازار نفت با توجه به التهابات اخیر در خاورمیانه گفت: 
همانطور که دیده می شــود، بازار نفت واکنش جدی 
در قبال وقایع هفته های اخیر بازار نشان نداده است. 
در واقع بازار جهانی، از قبــل و از مقطعی که امریکا از 
برجام خارج شــد، به تدریج عامل بحران و ریســک 
امنیت عرضه نفت را در مالحظات و محاســبات بازار 

ملحوظ کرده است.
وی افزود: در واقع بهــای نفت خام برنــت در ژانویه 
۲۰۱۹ میــالدی حــدود ۵۴ دالر در بشــکه بود و به 
تدریج در ســطح ۶۵ دالر در هر بشکه، متوقف شد. به 
این ترتیب محاسبات ما حکایت از آن دارد که قیمت 
نفت بر اســاس عوامل ســاختاری در طیف ۵۵ دالر 
در هر بشــکه قرار دارد و با اوج گرفتن تنش در خلیج 
فارس بازه حــدود ۱۰ دالری را متأثر ازعوامل روانی و 

ریسک بازار را از پیش در خود جای داده است.
به گفته برکشــلی عالوه بر عوامل روانی و مخاطرات 
منبعث از تهدید امنیت عرضه جهانی نفت نســبت به 
سال های گذشته به ویژه دهه ۱۹۸۰ میالدی، آمریکا 
هم با کارت »عرضه نفت خام شــیل« و »تحریم های 
نفتی« بازی متفاوتی را در دســت گرفته اســت. در 

مورد نفت خام های غیر متعارف یا شیل، وزارت انرژی 
آمریکا تنها مرجع گزارش دهی است.

 البتــه این حــق کشورهاســت که به صــالح خود 
گزارشــات تولید نفت خــام خود را منتشــر کنند، 
اما آمریکا رســماً دست همه کشــورهای جهان را از 
اطالعات مربوط به تولید واقعی شیل قطع کرده است 
و با اعالم و ارائه گزارشــات گاهاً ضد و نقیض، بازار را 

گمراه می کند.

گرای غلط آمریکا برای فاجعه سازی در بازار
رئیس دفترمطالعات انرژی وین با اشاره به اینکه بازار 
عالئم گمراه کننده ای دریافــت می کند که می تواند 
برای اقتصاد جهانــی نفت و انرژی فاجعه بار باشــد، 
اظهار داشت: سرمایه گذاری های بلند مدت در بخش 
انرژی و نفت و گاز بــه افق قیمت های بیــن المللی، 
حســاس اســت. امریکا، حتی گزارش دهی و اعالم 
میزان تولید نفت خام های غیر متعــارف کانادا را هم 
در اختیار گرفته و منابع کانادایی گزارشــات وزارت 
انرژی امریــکا را منعکس می کنند. ســازمان اوپک و 
آژانس بین المللی انرژی و اندیشکده های جهان هم 

همان ارقام و گزارشات را انعکاس می دهند.
وی ادامــه داد: حربــه دوم امریــکا در کنتــرل روند 
قیمت های جهانی، تحریم نفتی تولید کنندگان مهمی 
مانند ونزوئال و جمهوری اســالمی ایران است. بازار در 
محاسبات قیمت، درک می کند که حدود ۷.۵ میلیون 
نفت خام همین دو کشور آماده عرضه به بازار است. این 

درحالی است که امریکا سال هاست که از اهرم تحریم 
برای مدیریت بازار جهانی نفت استفاده می کند.

 حذف ایران و ونزوئال به نفع ظرفیت مازاد 
تولیدکنندگان

این مقام مســؤول در پاســخ به اینکه کدام دسته از 
فعاالن بــازار نفت از تحوالت اخیر بــازار نفت به ویژه 
متأثر از رخدادهای اخیر خاورمیانه منتفع می شوند، 
توضیح داد: هم داستانی روسیه و عربستان در کنترل 
بــازار جهانی نفت، پدیده ای مهم اســت و نشــان از 
تحوالت و دگردیسی های مهم و اســتراتژیک دارد. 
فارغ از اینکــه روند کنونی قیمت نفــت تا چه میزان 
برای روســیه مطلــوب اســت، باید در نظر داشــت 
که روســیه در حال باز تعریف موقعیــت بلند مدت 

استراتژیک خود در خاورمیانه است.
برکشــلی تصریح کرد: حذف ونزوئال و ایران فرصت 
مناســبی برای تولید کنندگان دارای ظرفیت مازاد 
عرضه نفت فراهم آورده که روســیه هم از جمله آنان 
است. در حال حاضر، برای روســیه سهم بازار مهمتر 
از سطح قیمت است. روســیه مصمم است تا موقعیت 
خود در بازار را تحکیم کند.این کارشناس بین المللی 
صنعت نفت با بیان اینکه مقوله قیمت برای مســکو، 
فاز دیگری اســت، گفت: عربســتان هم تا حدی که 
توانســته میدان را برای روســیه باز گذاشته و اکنون 
تولید خود را به کمتر از ۷ میلیون بشــکه پایین آورده 

که طی دو دهه گذشته بی سابقه است. 
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براینفت
آژانس بین المللی انرژی اخیرا اعالم کرده است 
پیش بینــی تقاضا برای نفت را بــه دلیل کندی 

رشد اقتصاد جهانی کمتر خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، فاتــح بیرول، مدیــر آژانس 
بین المللی انرژی هفته گذشــته در مصاحبه ای 
به رویترز گفت: چین کندترین رشــد اقتصادی 
در سه دهه گذشــته را تجربه می کند و وضعیت 
برخــی از اقتصادهــای توســعه یافتــه نیز به 
همین شکل اســت. اگر اقتصاد جهانی عملکرد 
ضعیفتری از آنچه ارزیابی کرده ایم داشته باشد 
در این صورت ما ممکن اســت در ماه های آینده 
در پیش بینی های خود از آمار رشــد تقاضا برای 
نفت تجدیدنظــر کنیم. تنها یــک هفته پس از 
انتشــار گزارش ماهانه که آژانــس بین المللی 
انــرژی در آن پیش بینی کرده بــود تقاضا برای 
نفت امســال ۱.۲ میلیون بشــکه در روز رشــد 
می کند، اعالم کــرد پیش بینی خود از رشــد 
تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ را به ۱.۱ میلیون 
بشکه در روز کاهش داده است. این آژانس سال 
گذشته رشــد تقاضا برای نفت در سال میالدی 
جاری را ۱.۵ میلیون بشــکه در روز پیش بینی 

کرده بود.
آمارهای مختلفی که اخیرا منتشــر شــده اند 
شــامل فعالیت تولیدی، فروش خودرو و حجم 
تولید، منفی بوده اند اما تقاضا برای نفت در نیمه 
دوم سال اوج می گیرد و بســیاری از تحلیلگران 
انتظار دارند اقتصاد جهانــی اندکی بهبود پیدا 

کند.
احتمال دارد بانک مرکزی آمریکا در نشســت 
ماه جاری خود نرخ هــای بهره را کاهش دهد که 
از تدابیر محرک اقتصادی حمایت خواهد کرد. 
پیش از اقدام بانک مرکــزی آمریکا، بانک های 
مرکزی در کــره جنوبی، اندونــزی و آفریقای 
جنوبی همگی نرخ های بهــره را کاهش داده اند. 
به دلیل این که نرخ های بهــره و ارزها با یکدیگر 
مرتبط هســتند، کاهش نرخ هــای بهره در یک 
بخش از جهان راه را بــرای کاهش نرخ های بهره 

در بخش های دیگر هموار می کند.
در این بین، قیمت های نفت تحت تاثیر تحوالت 
خاورمیانــه و مذاکرات تجاری میــان آمریکا و 

چین، باال و پایین می رود. 
در هفته های اخیر که تنش هــای ژئوپلیتیکی 
در خاورمیانــه افزایش پیدا کرده و چشــم انداز 
کاهش تنش ها میان آمریکا و چین، به باال رفتن 
قیمت های نفت کمک کرده بود. اما این دو عامل 
اکنون جهت معکوسی پیدا کرده اند یعنی تنش 
در خاورمیانه به رویارویی نظامی منجر نشــده 
و تنش ها میان آمریکا و چین کمتر نشــده، در 
نتیجه روند رشــد قیمت های نفت محدود شده 

است.
بانک امریکا مریل لینچ در یادداشتی نوشت: این 
مسائل احتماال در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت 
و بازار را همچنان دچار نوســان خواهد کرد. اگر 
ریسک هایی که بازار نگران آنهاست تحقق پیدا 
نکنند، نفت برنت بین ۶۰ تا ۶۷ دالر در هر بشکه 

معامله خواهد شد.
این بانک ســرمایه گــذاری اعالم کــرد بازار 
ممکن اســت با کاهش فعالیت ســفته بازی 
و تسهیل سیاســت پولی از ســوی بانک های 
مرکزی، نوســان کمتری پیدا کند. بعالوه بازار 
از نقطه نظر ذخایر نفت، نســبتا متعادل است 
و ذخایر نفت کشــورهای ســازمان توسعه و 
همــکاری اقتصادی نزدیک بــه میانگین پنج 
ســاله قرار دارند. به عبارت دیگر، ریسک های 
صعودی و نزولی نســبتا خنثی هســتند و در 
نتیجه نفت برنت در محــدوده ۶۰ دالر بهبود 

ثبات پیدا کرده است.
بر اســاس گزارش اویــل پرایس، بــا این حال 
قیمت های نفت هرگز بــرای مدت طوالنی آرام 

نبوده اند. 

در شرایط فعلی، شعار »کاهش وابستگی 
بودجه به نفــت« تنهــا از دوراه افزایش 
مالیات و کاهش یارانه، امکان پذیر است 
که افزایش نرخ ســوخت یکی از راه های 
هدفمند کــردن یارانه ها به نفع اقشــار 

آسیب پذیر است.
میرزایــی،  جــالل  رابطــه  ایــن  در 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس به 
اقتصادآنالیــن گفت: پس از دوره ســوم 
ریاست جمهوری پس از انقالب اسالمی، 
کشور فاقد یک اســتراتژی برای توسعه 
صنایع به ویژه صنایع پایین دســت بوده 
است.  وی در ادامه افزود: سیاست مرحوم 

هاشــمی رفســنجانی در دوره ریاست 
جمهوری، اســتراتژی توســعه صنایع با 
هدف جایگزینی واردات بود. یعنی اقالم 
مود نیاز که حجم باالی واردات را به خود 
اختصاص می داد در داخل تولید شود تا 
هم تکنولوژی به کشــور ورود پیدا کند و 

هم از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
این نماینــده مجلــس ادامــه داد: این 
سیاست برای شروع و کاستن از وابستگی 
به محصوالت خارجی اقدامی موثر بود اما 
در ادامه ما این زنجیره را تکمیل نکردیم 
یعنی بعــد از کاهــش واردات، فکری به 

حال توسعه صادرات نکردیم. 

افزایشنرخسوختاجتنابناپذیراست
سوخت



نماینده جدید ولی فقیه در هرمزگان در دیدار با مدیران بنادر استان:

بندرشهیدرجاییپیشانیاقتصادکشوراست
  خریــدار    نماینده جدیــد ولی فقیه در اســتان 
هرمزگان ضمــن تمجید از  نگاه ویژه ســازمان بنادر 
ودریانوردی به این استان مهم دریایی و ساحلی گفت: 
پویایی اقتصادی کشــور را می توان با شاخص رونق 

بنادر سنجید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، اله مــراد عفیفی پــور، مدیــرکل  بنادر 
ودریانوردی اســتان هرمزگان بــا همراهی جمعی 
از مدیــران و معاونین ایــن اداره کل در دفتر نماینده 
جدید ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه بندرعباس 
حضور یافت و ضمن دیدار و گفتگو با حجت الســالم 
و المســلمین محمــد عبادی زاده،  گزارشــی از 
فعالیت های انجام شده در حوزه دریایی و بندری استان را 

ارایه کرد.
 امام جمعــه جدیــد بندرعباس در این دیــدار بندر 

شهیدرجایی را پیشانی اقتصادی کشور توصیف کرد 
و با بیان اینکــه فعالیت بنادر به عنــوان مبنایی برای 
ســنجش پویایی اقتصاد کشور محســوب می شود، 
گفت: با پیشرفت ســریع علم، صنعت و رقابتی شدن 
قطب هاي اقتصادي در کشــور، توجهــی ویژه ای از 
سوی سازمان بنادر به بخش خصوصی و فعال سازی 

ظرفیتهای این بخش در بنادر  شده است. 
وی اضافه کــرد: با اقدامــات انجام شــده، می توان 
به شــکل بهتری از نعمت الهی دریا بهــره برد و فکر و 
توان نیروهای متخصص ایرانــی را در تمامی ابعاد، به 

جهانیان معرفی کرد.
حجت االسالم عبادی زاده چهار محور مهم اقتصادی 
در بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و مختلط)به 
عنوان تلفیقی از اقتصاد دولتی و بخش خصوصی ( را 
مورد اشاره قرار داد و گفت : آنچه در منویات و توصیه 

های رهبر فرزانــه انقالب به مســئولین و کارگزاران 
کشــور توصیه می شود، فعال ســازی و رونق بخشی 
به فرآیند تولید داخلــی با تکیه بر بر بهــره گیری از 

ظرفیت و توان بخش خصوصی است.
نماینده جدید ولی فقیه در اســتان هرمزگان گفت: 
بارهــا دیده شــده که حضور شــرکت هــای بخش 
خصوصی و بنگاه های کوچــک اقتصادی، بهره وری 
و کارایی باالیــی را به دنبال داشــته و حتی در برخی 
از حوزه هــا، بهتر و اثــر بخش تر از بخــش دولتی 
عمل کرده اند. در ابتــدای این دیدار، اله مراد عفیفی 
پور، مدیر کل بنادر ودریانــوردی هرمزگان نیز طی 
سخنانی به تشــریح گزارشــی از اقدامات فرهنگی 
انجام شده در بنادر استان و شهرک های مسکونی در 
راستای انجام تکالیف سازمانی و ایفای مسئولیتهای 

اجتماعی، پرداخت.

هرمزگان

شــهردار بندرعباس گفت: حفظ جان 
مردم در اولویت طرح هــای ترافیکی 

این شهر قرار دارد.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری بنــدر عباس، 
عباس امینی زاده در نشســت مدیران 
سازمانها و شهرداران مناطق پیرامون 
بررســی و تحلیل تصادفات و ترافیک 
شــهری، اظهار کرد: نظارت  مســتمر 
بر معابر شــهر جزو برنامه های روزانه 

مناطق ســه گانه و نواحی 
شــهرداری بنــدر عباس 
باید باشــد.وی با تاکید بر 
اینکه حفظ جــان مردم در 
اولویت طرح های ترافیکی 
شهر  است، افزود: شناسایی 
نقاط حادثه خیز و پر خطر 

ترافیکی را اقدامــی مثبت بوده و ایمن 
ســازی این مناطق را در دســتور کار 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

بنــدر عبــاس قــرار دارد. 
وی عنــوان کــرد: تالش و 
کوشش برای پایین آوردن 
آمار تصادفات خیابان های 
شهر بندرعباس با فرهنگ 
سازی و آموزش شهروندان 
همچنیــن ایمن ســازی و 

پیشگیری امکان پذیر است.
 شــهردار بندرعباس در بخش دیگری 
از ســخنان خود  پلن ایمنی و رعایت 

نــکات ایمنــی را در انجام پــروژه ها 
الزامی دانست.

در ادامه این نشســت، بابک هاشمی 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بندر عبــاس گفت: با توجه بــه آمار و 
ارقام و مطالعات انجام شــده در حوزه 
تصادفــات و ترافیک شــهری، درصد 
تصادفات شــهری بندر عباس نسبت 
به خیلی از مراکز استانها کمتر است و 

وضعیت مطلوب تری را داریم.

معاون مالی و اقتصــادی منطقه ویژه 
صنایــع معدنی و فلــزی خلیج فارس 
گفــت: از زمان تاســیس منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس تاکنون بیش از 
۴ میلیارد دالر ســرمایه به این منطقه 

جذب شده است. 
شــرکت های بزرگ فــوالدی در این 
منطقــه تاســیس شــده و فعالیــت 
می کنند. بیشــترین ظرفیــت تولید 

آلومینیــوم کشــور به این 
منطقــه اختصــاص دارد. 
همچنین در حــال حاضر 
ســهم قابــل توجهــی از 
محصوالت معدنی کشــور 
از طریق اسکله این منطقه 
صــادر می شــود. رونق و 

اســتقبال از این منطقه موجب شده 
است تا سایت توســعه با هدف جذب 

بیشــتر،  ســرمایه گذاران 
احداث شود. 

 عبدالعظیم نجیبی در ادامه 
گفت: منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس از مزیت های بسیاری 
برخوردار اســت، تا جایی 
که حتی در شــرایط کنونی که اقتصاد 
کشــور با مشــکالت فراوانی دست و 

پنجه نرم می کند، تولید در این منطقه 
رونق دارد. 

معاون مالی واقتصــادی خلیج فارس  
اظهار داشــت: ســاخت ایــن منطقه 
نیز طی ســال های اخیر رونــد رو به 
توسعه ای را پشت ســر گذاشته است. 
اکنــون نیز امیــد می رود بــه زودی 
ســرمایه گذران بســیاری جذب این 

منطقه شوند.

شهر

منطقهویژه

حفظجانمردمدراولویتطرحهایترافیکیشهراست
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درمحیطکارویژهکارشناسان
بهداشتحرفهایهرمزگان

 کارگاه آموزشــی ۲ روزه عوامل شــیمیایی در 
محیط کار ویژه کارشناســان بهداشت حرفه ای 
شبکه های بهداشــت و درمان شهرستان های 
تابعه و شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات 
بهداشت حرفه ای در سالن رازی حوزه معاونت 

بهداشتی برگزار شد.
رییس گروه ســالمت کار معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان، هدف از 
تشکیل این کارگاه آموزشــی را توانمندسازی 
بازرسان ســالمت کار و کارشناســان بهداشت 
شــرکت های خصوصی ارائه دهنــده خدمات 
بهداشــت حرفه ای در زمینــه ارزیابی عوامل 

شیمیایی در محیط کار عنوان کرد.
مهندس شــاهرخ زمردی افزود: کارشناســان 
در این کارگاه دو روزه آموزشــی با نحوه ارزیابی 
و تعیین حــدود مجــاز عوامل شــیمیایی در 
کارگاههــای دارای عوامل شــیمیایی و نحوه 
کنترل این عامل زیان آور در محیط کار شاغلین 

آشنا شدند.
    

مشارکتدانشگاهعلومپزشکی
هرمزگاندرحلچالشهای

صنعتفوالداستان
 نشست مشــترک اعضاء هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمــزگان، با مدیــران تحقیق 
و توســعه و HSE شــرکت فوالد هرمزگان به 
میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشــگاه 

علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: در این نشست که  اعضاء هیات 
علمی دانشگاه و مدیران گروه های آموزشی طب 
کار، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط حضور 
داشــتند؛ در خصــوص زمینه هــای همکاری 
مشــترک میان شــرکت فوالد هرمــزگان در 
حوزه های صنعتی و نیز حوزه سالمت کارکنان 

شرکت و خانواده هایشان مباحثی مطرح شد. 
دکتــر تیمور آقامالیــی افزود: هــر دو طرف بر 
ضرورت حضور بیشــتر اســاتید و دانشجویان 
دانشــگاه در صنعت و اســتفاده از توان علمی 
دانشــگاه برای رفــع چالش هــای پیش روی 

صنعت فوالد تاکید کردند.
وی اظهار کرد: مقرر شد نشست نهایی با حضور 
اعضاء هیات علمی دانشگاه به زودی در شرکت 
فوالد هرمــزگان برگــزار، و قــراردادی جهت 
همکاری مشــترک در زمینه های پژوهشــی، 
آموزشــی و خدمات مشــاوره ســالمت میان 
شرکت فوالد و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

منعقد گردد.
    

سعیدخادمیپور،تندیس
سیمینسرآمدیروابطعمومی

راکسبکرد
در هشــتمین دوره آییــن تقدیر از ســرآمدان 
روابط عمومي ایران، روابط عمومي منطقه ویژه 
اقتصــادی صنایع معدنی و فلــزی خلیج فارس 

تندیس سیمین دریافت کرد.
در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط 
عمومي ایران که بــا حضور جمعی از اســاتید 
دانشــگاه، مدیران و صاحبنظران روابط عمومی 
کشور در دانشــگاه تربیت مدرس تهران برگزار 
شــد، از روابط عمومی های برتر کشــور با اهدا 
تندیس بلورین، ســیمین و زرین تقدیر به عمل 

آمد.
پس از اعالم بیانیه هیات داوران،  روابط عمومي 
منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فــارس تندیس 

سیمین را دریافت کرد.



وزیر راه: نرخ مشاوران امالک معیار ما نیست

انجمادقیمتهادربازارمسکن
 محسن محروقی     درحالی که براساس اظهارات 
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران، قیمت مسکن 
در مناطق ۱، ۵، ۲۲، ۱۲ و۷ بین ۸ تا ۱۸ درصد کاهش 
یافته اســت، اما نتایج گزارش میدانــی و گفت وگو با 
مشــاوران امالک فعال در ۵ منطقه تهران )شمالی، 
غربی، مرکزی، شــرقی و جنوبــی( ادعای مصطفی 
قلی خســروی را رد می کند.بــازار مســکن در رکود 
عمیقی فرو رفته اســت، رکودی که جسارت کاهش 
قیمــت را از صاحبان امــالک گرفته و مانــع از افت 
قیمت ها شده اســت، اگرچه به گفته آنها قیمت ها دو 
سه ماهی اســت که تقریبا ثابت مانده و رشد خاصی 

نداشته است.
اگرچه رییــس اتحادیه مشــاوران امــالک معتقد 
اســت که قیمت ها کاهش یافته اســت، نایب رییس 
اتحادیه مشــاوران امالک چندی پیــش اعالم کرد 
که قیمت مسکن تا پایان شــهریور سال جاری، تنها 
در امالک باالی ۱۵۰ متر و لوکــس کاهش می یابد و 
افت محســوس قیمت در واحدهای مصرفی از نیمه 
دوم ســال جاری آغاز می شــود.اظهارات مشاوران 
امالک مناطق مختلف تهران و گفته های نایب رییس 
اتحادیه مشاوران امالک نشــان می دهد که اظهارات 
منتشر شــده درباره کاهش قیمت مسکن در برخی 
مناطق تهران بیشتر از اینکه واقعی باشد، گامی برای 
ایجاد موج کاهشــی در قیمت مسکن است تا شاید از 
این طریق بازار جان تازه ای بگیرد اگرچه تا زمانی که 
شــاخص های کالن اقتصادی بهبود نیابند نمی توان 

انتظار داشت که قیمت ها کاهش یابند.

  شمال
یکی از فعاالن بخش مســکن که در منطقه پاسداران 
دفتر مشــاور امالک دارد، با تکذیــب کاهش قیمت 
مسکن در بازار خرید و فروش می گوید: طی ماه های 
اخیر صاحبخانه ای قیمت فایل پیشــنهادی خود را 
کاهش نداده اســت و قیمت ها در دوسه ماهه گذشته 
ثابت بوده اند.محمد ابراهیم رضایــی ادامه می دهد: 
چند معامله محــدودی هم که در ماه های گذشــته 
انجام شده مربوط به واحدهایی بوده است که از همان 
ابتدا قیمت پیشنهادی کمی داشته اند و صاحب ملک 
به هر دلیل قیمت ملک خود را کمتر از قیمت متوسط 
منطقه زده اســت.به گفته این مشــاور امالک، دلیل 
رکود در بازار مسکن این اســت که فروشنده منتظر 
افزایش بیشتر قیمت ها است و خریدار هم پیش بینی 
می کند که قیمت ها کاهش می یابد، برهمین اساس 
معاملــه ای در بازار انجــام نمی شــود.رضایی اظهار 
می کند: البتــه تعداد محــدودی فروشــنده وجود 

داشته اند که قیمت های پیشــنهادی خود را کاهش 
داده اند اما این موضوع انگشت شمار بوده است.

  مرکز
یکی از مشــاوران امــالک فعال در منطقــه امیرآباد 
شــمالی درباره وضعیــت قیمت ها در بازار مســکن 
می گوید: قیمت ها در منطقه امیرآباد طی دوســه ماه 
گذشته ثابت بوده و صاحب ملکی قیمت پیشنهادی 
خود را کاهش نداده اســت.او ادامه می دهد: صاحبان 
امالک، تمایلی برای کاهش قیمت مسکن ندارند و در 
ماه های اخیر صاحبخانه ای قیمت فایل پیشــنهادی 
خود را کم نکرده اســت.این فعال بازار مســکن ادامه 
می دهد: قیمت متوســط هر مترمربــع از یک واحد 
مسکونی نوساز در منطقه امیرآباد ۲۷ میلیون تومان 

است.

  غرب
یکی از مشــاوران امالک فعال در منطقه سعادت آباد 
درباره وضعیت بازار مســکن می گوید: ایــن بازار در 
رکود مطلق به سر می برد و خرید و فروش چندانی در 
بازار انجام نمی شود.او ادامه می دهد: با توجه به اینکه 
قیمت ها در بازار خرید و فروش به شدت افزایش یافته 
است، قیمت های پیشــنهادی غیرکارشناسی است و 
هر صاحبخانه ای قیمتی را برای واحد مسکونی خود 
ارایه می دهد.به گفته این فعال بازار مســکن، قیمت 
متوســط هر مترمربع مســکن در این منطقه بسیار 
متفاوت است و نمی توان قیمت متوسطی را برای این 
منطقه اعالم کرد و بسته به شرایط هر محله، قیمت ها 

متفاوت است.

  شرق
یکی از مشــاوران امالکی که در منطقــه تهرانپارس 
دفتر دارد، درباره کاهش قیمت مســکن در ماه های 
اخیر می گوید: قیمت ها کاهشــی نداشــته اما ثابت 
مانده و بــازار در رکــود عمیقی فرو رفته اســت و تا 
زمانی که اقتصاد کالن کشــور بهبود نیابد بازار رونق 
نمی گیرد.او اظهار می کند: طی یک ســال گذشــته، 
قیمت مصالح رشــد داشــته و هزینه صدور جواز هم 
سه برابر شده اســت، بنابراین نمی توان انتظار داشت 
که واحدهای مســکونی نوساز ارایه شــده در بازار، با 

کاهش قیمت مواجه شوند.
این فعال بازار مســکن ادامه می دهد: زمانی که بازار 
مســکن در رکود فرو می رود، تمایل بــرای خرید و 
فروش و ساخت و ســاز دراین بخش کاهش می یابد و 

سرمایه ها به سمت سایر بازارها حرکت می کند.

او بیان می کند: طی ماه های اخیر، صاحب ملکی برای 
کاهش قیمت پیشــنهادی خود به این دفتر مشــاور 
امالک مراجعه نکرده اســت اگرچه به صورت استثنا 
گاهی شاهد افت قیمت از سوی فروشنده برای توافق 
با خریدار بوده ایم.به گفته این مشاور امالک فعال در 
منطقه تهرانپارس، تعداد فایل های پیشــنهادی در 
بخش خرید و فروش مسکن طی ماه های گذشته روند 
کاهشی داشته است و وضعیت بازار اجاره هم مناسب 
نیست و بسیاری از مستأجران این منطقه برای اجاره 

مسکن به شهر جدید پردیس رفته اند.

 جنوب
یکی از مشــاوران امالک فعال در منطقه مشــیریه با 
اشــاره به اینکه قیمت ها در یکی دوماه گذشته تقریبا 
ثابت مانــده اســت می گوید: اگرچه طی یک ســال 
گذشــته، قیمت مسکن روند رو به رشــدی را تجربه 
کرده است اما در یکی دوماه گذشــته و به دلیل نبود 
کشــش در بازار، قیمت ها تقریبا ثابت شــده است.او 
ادامه می دهد: طی یکی دو ماه اخیر و با وجود کاهش 
حجم معامالت،  صاحب ملکی بــرای کاهش قیمت 
پیشنهادی خود پیش قدم نشــده است و افتی در این 
زمینه رخ نداده اســت.به گفته این فعال بازار مسکن، 
قیمت متوســط هر مترمربع واحد مسکونی نوساز در 
منطقه مشــیریه بین ۷.۵ میلیون تــا ۱۲.۵ میلیون 

تومان است.

نرخ مشاوران امالک معیار ما نیست
این در حالی اســت که وزیر راه و شهرسازی می گوید: 
بررسی ها نشان می دهد قیمت یک مترمربع مسکن، 

تورم و اجاره بها با هم هماهنگ هستند.
محمد اســالمی در پاســخ به پرسشــی در خصوص 
افزایش اجاره بهــا و اظهارات رئیــس جمهور مبنی 
بر اینکه اجاره بها ۳۰ درصد افزایش داشــته اســت 
ولی مردم آن را نمی پذیرند، خاطرنشــان کرد: آنچه 
مشــاوران امالک مطــرح می کنند مــالک و معیار 
اجاره بها نیســت. مالک برای ما گزارش های معاونت 
مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی است. 
گزارش های ما در این خصوص نشان می دهد قیمت 
یک مترمربع مسکن، تورم و اجاره بها با هم هماهنگ 

بوده است.
به گفته اســالمی آنچه رئیس جمهور در باره افزایش 
۳۰ درصدی اجاره بها مطرح کرد، معدل افزایش این 
شاخص از سه ماهه ابتدایی سال جاری منتهی به سه 
ماه ابتدایی سال گذشــته بوده است و رئیس جمهور 

سقف اجاره بها را اعالم نکرد.
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اختصاص۱۵۰۰میلیاردتومان
برایتکمیلمسکنمهر

به منظــور اتمام مســکن مهر در ســال جاری 
۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه سال ۱۳۹۸ 

اختصاص یافته است.
با توجه به تاکید رییس جمهور بر اتمام مســکن 
مهر در ســال جاری، دولت اهتمام خــود را بر 
تکمیــل واحدها و تســریع در ارایــه خدمات و 
انشــعابات به کار گرفته اســت. بر اساس الیحه 
بودجه ســال ۹۸ مبلغ ۱۵۰۰ میلیــارد تومان 
برای تکمیل واحدهای مســکن مهر دیده شده 
اســت. این عدد از محل فروش یا تهاتر امالک و 
اراضی در اختیار وزارت راه و شهرســازی تامین 
و به برای تکمیل واحد های مســکن مهر، بافت 
فرســوده و بازآفرینی شــهری و نیــز تکمیل 
خدمات زیربنایی مسکن مهر هزینه خواهد شد.

کمبود خدمات و انشــعابات طرح مســکن مهر 
همواره بــه عنوان مهم ترین چالــش در تحویل 

واحدها مطرح شده است. 
بر اساس مذاکرات و توافقات انجام شده و جلسه 
دست اندرکاران حوزه مســکن با رئیس جمهور 
در تاریخ ۲۹ تیرماه بخشــی از مبلغ دیده شده 
در قانــون برنامه و بودجه ســال ۹۸ یعنی مبلغ 
۷۵۰ میلیارد تومان بــه منظور تکمیل خدمات 
زیربنایی و زیرســاختی در اختیــار وزارت نیرو 

قرار می گیرد.
محمدرضــا امیرکمالی، نماینــده وزیر نیرو در 
پروژه مســکن مهر، تخصیص این عدد را نویدی 
روشن و فرصتی طالیی برای تکمیل واحدهای 
مســکونی و زیرســاخت های طرح مسکن مهر 
خوانده و گفته اســت: امیــدوارم بتوانیم برای 
تکمیل پروژه های مربوط به این پروژه از فرصتی 
که در قانون بودجه امســال دیده شــده است، 

استفاده کنیم.
بیشــترین تعداد واحدهای نیمه کاره مســکن 
مهر در شــهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار 
دارد که طبق گزارش هــای میدانی، روند ایجاد 
خدمــات زیربنایــی و روبنایی این ســایت ها 
ســرعت گرفته اســت. از ۱۰ بهمن ماه ســال 
گذشــته در پردیس دو قرارداد بزرگ به ارزش 
۱.۴۰۰ میلیــارد تومان برای ایجــاد خدمات و 
زیرســاخت ها از جمله مترو و راه های دسترسی 
به امضا رسید. هم چنین از ۸۵ هزار واحد مسکن 
مهر این شهر گفته می شود تا کنون بیش از ۳۵ 
هزار مورد افتتاح و ســایر واحدها تا پایان سال 

تکمیل می شود.
در پرنــد هــم طــی مراســمی در روز چهارم 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ که ۵۰۰۰ واحد مسکن 
مهــر و همچنیــن پروژه های آماده ســازی و 
محوطه ســازی افتتاح و برخی دیگر از پروژه ها 
کلنگ زنی شد، مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید پرند گفت که از ۹۶ هزار واحد مســکن 
مهر پرند، ۷۴ هــزار واحد بهره برداری شــده 

است.
هم چنین در هشــتگرد از ابتدا در ســال ۱۳۸۶ 
حدود ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعیین شده بود 
که به دلیل عدم تقاضا بــه ۳۹ هزار کاهش پیدا 
کرد. از این تعداد ۱۷ هزار مورد تحویل شــده و 
۶ هزار واحد نیز به پایان رســیده که در مرحله 
رفع نقص قــرار دارد. به گفتــه داوود صفدری، 
مدیرعامل شرکت عمران هشــتگرد، مترو این 
شــهر و هم چنین پروژه مســکن مهر تــا پایان 

امسال به اتمام می رسد.
آنطور که قائم مقــام وزیر راه و شهرســازی در 
طرح مســکن مهر گفته، از ۲ میلیــون و ۲۰۰ 
هزار واحد مســکن مهر تا کنون یــک میلیون و 
۸۲۵ هزار واحد معادل ۸۴ درصد تحویل شــده 
است. کمتر از ۴۰۰ هزار واحد هنوز تحویل داده 
نشــده که از این تعداد ۲۰۰ هــزار واحد آماده و 
ساخته شده اســت که با اتمام خدمات زیربنایی 
شــامل انشــعابات آب و برق، آماده واگذاری به 

متقاضیان خواهد بود.



برای فعال سازی کارت سوخت باید چه کنیم؟

پاسخبه7سوالمهمدربارهکارتسوخت
مازیار شریف کیان    بر اساس اطالعات ارائه شده 
توسط شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
برای تغییر رمز و درخواست مجدد کارت سوخت باید 

از پاسخ این ۷ سوال آگاه باشیم.
با آغاز مردادماه مهلــت ۲۰ روزه اســتفاده از کارت 

سوخت شخصی به شمارش معکوس می افتد.
کارت سوخت هوشــمند ابزاری اســت که برای هر 
خودرو صادر می شــود اما طی ســال های گذشته به 
دلیل عدم کارایی از چرخه مصرف بنزین خارج شده 
بود. با افزایش قاچاق و رشــد بی رویه مصرف بنزین 

این ابزار دوباره به چرخه مصرف بنزین بازگشت.
طبق اعالم شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایران از ۲۰ مردادماه ســال جاری اســتفاده از کارت 
سوخت شخصی برای تأمین بنزین الزامی بوده و دیگر 

نمی توان از کارت جایگاه داران استفاده کرد.
با شروع شــمارش معکوس تا روز ۲۰ مرداد صاحبان 
خودروهای شخصی و عمومی که در استفاده از کارت 

سوخت مشکل دارند باید اقداماتی را انجام دهند.
نخستین اقدام این است که تا ساعت ۱۲ شب آخرین 
روز تیرماه حتماً یکبار از کارت سوخت شخصی خود 
در جایگاه سوخت استفاده کنند.اقدامات بعدی را به 

صورت گام به گام در ادامه بخوانید:

1- پیام خطا در کارتخوان جایگاه سوخت 
در صورتی که مالک خودرو کارت ســوخت دارد ولی 
به هنگام مراجعه برای سوخت گیری با کارت سوخت 
شخصی، پیام خطا در کارت خوان می بینند و یا کارت 
سوخت او شکسته و یا ناقص می باشــد باید به دفاتر 

پلیس+۱۰ مراجعه کنند.

2- رمز کارت سوخت را فراموش کرده اید؟
اگر مالک خودرو کارت ســوخت دارد ولی رمز کارت 
ســوخت خود را فراموش کرده است برای حذف رمز 
باید به یکی از مناطق و نواحی شــرکت ملی پخش در 

سراسر کشور مراجعه کند.

3- مدارکی که برای حذف رمز کارت سوخت 
نیاز است:

- شناسنامه و کارت ملی مالک خودرو
- مدارک شناسایی مالک وســیله نقلیه مانند کارت 

خودرو یا شناسنامه مالکیت و بیمه نامه معتبر
)اما اشخاص حقوقی حتماً باید معرفی نامه رسمی از 
سازمان مربوطه داشته باشند در این معرفی نامه درج 

شماره ملی و اصل کارت ملی نماینده ضروری است(

- اصل کارت هوشــمند ســوخت خودرو، این کارت 
حتماً باید سالم بدون چســب خوردگی و شکستگی 

باشد.
- در مرکز پلیــس+۱۰ فرمی با عنوان درخواســت 
رمزگشــایی در اختیار مالک خودرو قرار می گیرد که 

باید آن را با دقت پر کند.

4- کارت سوخت را گم کرده اید؟
اگر مالک خودرو عمومی کارت هوشــمند ســوخت 
شخصی ندارد و قباًل درخواست صدور کارت المثنی 
داده اســت این کارت با اولویت در مرحله تولید پاکت 
گذاری و توسعه می باشد که با مراجعه به دفاتر پلیس 
به اضافه ۱۰ و یا تماس با شــماره ۰۹۶۲۷ می تواند از 

مرحله آن مطلع شود

5- هنوز درخواست المثنی نداده اید؟
با مراجعه به دفاتــر پلیس به اضافه ۱۰ درخواســت 
صدور کارت ســوخت شــخصی المثنی کنید. برای 

صدور کارت المثنی مدارک زیر مورد نیاز است:
- مدارک هویتی مالک برای اشــخاص حقیقی مانند 
اصل شناسنامه اصل کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه 
برای اشــخاص حقوقی معرفی نامه رسمی از سازمان 
یا شــرکت مربوطه با امضا و مهر مجاز بــه همراه اصل 

شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نماینده
- دارندگان وکالت نامه معتبر قانونی از مالک خودرو 
می توانند با ارائه مدارک شناســایی معتبر مانند اصل 
شناسنامه یا اصل کارت ملی هوشــمند و یا گذرنامه 

برای درخواست کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

6- درخواست کارت المثنی داده اید؟
در صورتی که کارت سوخت شــخصی مالک خودروی 
صادر شده و در باجه پست باشد از طریق پیامک به مالک 
خودرو اطالع رســانی می شــود که با مراجعه به شعبه 

پستی مورد نظر کارت سوخت خود را تحویل بگیرد.

۷- خودروی لیزینگی خریده اید؟
یکی دیگر از موضوعات مهم در دریافت کارت سوخت 
هوشمند مربوط به خودروهای لیزینگی که به صورت 
اجاره به شــرط تملیک واگذار شــده اند می باشــد. 
دارندگان این نــوع خودروها مدارکــی مانند کارت 

خودرو را حتماً باید همراه داشته باشند.
- همراه داشتن مدارک شناسایی وسیله نقلیه، کارت 
شناســایی خودرو یا شناســنامه مالکیت و یا بنچاق 
محضری به همراه بیمــه نامه شــخص ثالث معتبر 

خودرو برای درخواست کارت سوخت الزامی است.
- پر کردن فرم تعهد نامه در دفاتر پلیس +۱۰

- مرحله بعدی برای دریافت کارت ســوخت المثنی 
پرداخت تنها مبلغ ده هــزار تومان معادل یکصد هزار 
ریال با دســتگاه های کارتخوان بانک ملت مستقر در 

دفاتر پلیس +۱۰ است.
- رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی 

حتماً باید از اپراتور دفاتر پلیس+۱۰ دریافت شود.
کســانی که در ســایت دولت همراه ثبت نام کرده اند 

نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند.
در پایان آن دســته از مالکین خودروهای شخصی که 
کارت سوخت آنها دارای محدودیت زمانی یعنی تاریخ 
اعتبار اســت و از تاریخ دی ماه ۱۳۹۳ کارت ســوخت 
آنها غیر فعال شده است، کارت سوخت فعال شده و از 

طریق پیامک به آنها اطالع رسانی خواهد شد.

سواالت مهم
 در صورتی که مالک خودرو، سیم کارت تلفن 
همراه به نام خود نداشــته باشد، چگونه باید 

ثبت نام کند؟
الزاما برای ثبت نام اینترنتی باید شماره تلفن همراه به 
نام مالک باشد و در غیر این صورت برای ثبت نام باید 

به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه شود.

 در صورت فوت مالک خــودرو و عدم تغییر 
مالکیت، چگونه می تــوان برای دریافت کارت 

سوخت المثنی اقدام کرد؟
برای این موضوع باید پــس از انحصار وراثت از طریق 

دفاتر پلیس +۱۰ و برابر ضوابط قبلی اقدام کند.

 در صورتی که کارت سوخت داشته باشیم اما 
رمز آن را فراموش کرده باشیم چکار کنیم؟

مالکان خودرو یا موتور سیکلت دارای کارت سوخت 
که رمز آن را فراموش کرده اند، امکان بازیابی رمز برای 
آن ها فراهم شده است و نیاز به ثبت نام کارت المثنی 
ندارند. چهار رقم آخر کد ملی مالک خودرو رمز پیش 

فرض همه کارت های سوخت است.

 مالــکان خودروها و موتورســیکلت های 
قولنامه ای برای ثبت درخواست کارت سوخت 

المثنی چگونه باید اقدام کنند؟
 می توانند همانند گذشــته صرفا بــا مراجعه به دفاتر 
پلیس+۱۰  و پس از ارائه اســناد قطعی نقل و انتقال 

نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.

پدال
۷
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در حالی که حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در 
گمرکات، بنادر و مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
دپو شــده بود، به گفتــه معاون گمــرک ایران 
حدود ۶۶۰۰ خودرو ترخیص شــده اســت، اما 
مابقی به دالیلی از جمله پایان مهلت ترخیص یا 

پرونده های قضایی مجوز خروج نداشته اند.
از حدود دو ســال پیــش نزدیک بــه ۱۳ هزار 
خــودروی وارداتی به دالیل مختلــف در بنادر، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی و اماکن گمرکی 
دپو شــده و ترخیــص آنها با حواشــی خاصی 
همراه بود. در این بین تخلف در ثبت ســفارش 
غیرقانونی حــدود ۶۴۰۰ دســتگاه و در ادامه 
ممنوع شدن ثبت سفارش به دلیل سیاست های 
ارزی و تغییراتی که در جریــان تامین ارز روی 
داد، ترخیص این خودروها را با مشکالتی مواجه 
کرد، اما به هر حال از نیمه دوم ســال گذشته و 
با مصوبات هیات وزیــران، ترخیص خودروهای 

دپو شده آغاز شد.
این در حالی است که بررســی آخرین وضعیت 
خــروج این خودروهــا در گفت وگو بــا مهرداد 
ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 

- با توضیحاتی همراه بود.
آن طور که ارونقــی، توضیح داده اســت طبق 
مصوبه هیات وزیران از ۱۶ دی ماه سال گذشته 
تا اردیبهشت ماه امســال، مهلت چهار ماهه ای 
برای ترخیص خودروهای دپو شده تعیین شد. 
صاحبان خودروها در این فاصله فرصت داشتند 
تا طبق شیوه نامه ای که از ســوی وزارت صمت 
بر اســاس مصوبه هیات وزیران  ابالغ کرده بود، 
تشــریفات الزم را انجام داده و خودروی خود را 

ترخیص کنند.
وی با اشاره به اینکه هیات وزیران در سال جاری 
مهلت تعیین شــده را دو ماه دیگر تمدید کرد و 
تا ۱۶ تیرماه این فرصت بــرای صاحبان خودرو 
وجود داشــت، گفــت: آخرین آمــار ترخیص 
خودرو تا پایان مهلت تعیین شده نشان می دهد 
که در این فاصله ۶۶۵۳ دستگاه ترخیص شده، 
۳۴۰ دســتگاه علی رغم اینکه اظهار شــده به 
مرحله دریافت پروانه نرســیده  است و صاحبان  
۱۰۴۸ دســتگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی 

موفق به ترخیص نشده اند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرگ ایران، درباره 
دلیل عدم خروج ۱۰۴۰ دســتگاهی که پروانه 
آنها صادر شده اســت، یادآور شد: به هر صورت  
گمرک تســهیالتی را در نظر گرفتــه بود و این 
احتمال را مــی داد که با انقضــای تاریخ تعیین 
شده، دیگر مصوبه تمدید نشــود؛ سیستم را به 
نوعی تعریف کرد که صاحبان خودرو بتوانند بعد 
از پرداخت حقوق ورودی پروانه دریافت کنند و 
در ادامه برای صرف حداقل زمان، به درب خروج 
گمرک هدایت شــده تا با ارائه سایر مجوزهای 
قانونی از جملــه اســتاندارد، خــودروی آنها 
ترخیص شود که بنا به دالیل مختلفی این تعداد 
خودرو ترخیص نشــدند، از ایــن رو اگر هیات 
وزیران مهلت را تمدید کنــد، با دریافت مجوز و 

یا رفع مشکالت مربوطه ترخیص خواهند شد.
وی در مــورد اینکــه تعــداد خودروهایی که 
ترخیص شــده و یــا پروانه دریافــت کرده اند، 
به حدود ۸۰۰۰ دســتگاه رســیده و با ۱۳ هزار 
دســتگاه اعالم شــده فاصله دارنــد، این گونه 
توضیح داد کــه مابقی به دالیلــی از جمله عدم 
اظهار به گمرک یا داشــتن پرونده های قضایی 

تحت رسیدگی قرار دارند.
ارونقــی در رابطه با ثبت ســفارش و نــوع ارز 
خودروهای دپو شــده نیز گفت که خودروهایی 
که تا قبل از ۱۶ مرداد سال گذشته دارای قبض 
انبار هســتند، با ارز آزاد و بدون انتقال ارز بوده یا 
می توانند با ارز بانکی باشــند اما خودروهایی که 
در فاصله ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی ماه ســال گذشته 
دارای قبض انبار هســتند، الزامــا دارای ثبت 

سفارش بانکی بوده اند.
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بساط قیمت های تصنعی برچیده می شود

تدوینسناریوهایتغییرقیمتنان
محبوبه فکوری   قائم مقــام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت:ســناریوهای مختلفی تدوین شــده تا 
چرخه گندم، آرد و نان کشور اصالح قیمت شود؛ البته 
این اصالح نرخ به نوعی صــورت خواهد پذیرفت که 

مصرف کننده دچار شوک قیمتی نشود.
حســین مدرس خیابانــی در گفتگویــی از تدوین 
سناریوهای اصالح قیمت نان از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خبر داد و گفت: سناریوهای مختلفی 
تدوین شــده تا چرخه گندم، آرد و نان کشور اصالح 
قیمت شــود؛ البته این اصالح نرخ بــه نوعی صورت 
خواهد پذیرفت که مصرف کننده دچار شوک قیمتی 

نشود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: بر این 
اساس هدف دولت این است که هم کارخانجات آرد، 
هم نانوایی ها و نیز آســیابان های کشور به گونه ای در 
این چرخه اصالحی حرکت کننــد که اگر نواقصی در 
آن وجود دارد، برطرف شــده و اصالحــات قیمت به 
نحوی صورت گیرد که به یک عدد شفاف برای قیمت 
نان دســت یابیم که همه تکلیف خود را بر اساس آن 
بدانند؛ بنابراین در سناریوهای مختلفی که برای این 
منظور طراحی شــده، همه جوانب موضــوع در نظر 
گرفته شده است و به طور قطع، منافع مردم، نانوایان، 
آســیابان و کارخانجات آرد در آن به صورت همزمان 

لحاظ خواهد شد.

با دقت و ظرافت تصمیم خواهیم گرفت
وی تصریح کرد: تمام هدف دولــت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آن اســت کــه این اصــالح قیمتی 
را به نحوی انجــام دهد که قیمت نهایــی نان با آنچه 
که هم اکنون اعمال می شــود، فاصله زیادی نداشته 
باشــد؛ بلکه بتــوان با اصالح ســایر شــاخص های 
اثرگــذار در قیمت نــان همچون انــرژی و مالیات و 
سایر شاخص های مختلفی که ســهم آنها در قیمت 
نان، غالب اســت، فشــار کمتری را به مردم وارد کرد 
و کمترین شــوک قیمتی را برای مصرف کنندگان به 
دنبال داشت. به هر حال سناریوهای مختلفی مطرح 

است.

فضای آرامش بازار را حفظ خواهیم کرد
به گفته مــدرس خیابانی، نان یــک کاالی متفاوت 
از سایر کاالهای اساســی اســت و حتماً باید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بــرای اینکه تصمیم عقالیی 

در رابطه با تغییر قیمــت آن اتخاذ نماید، تمام جوانب 
کار را در نظــر بگیرد تا آرامش بــازار را حفظ کند؛ به 
همین منظور باید با سایر دســتگاه ها از جمله وزارت 
کشور هماهنگی الزم صورت گیرد. تالش ما این است 
از میان ســناریوهای طراحی شده، آن روشی انتخاب 
شــود که تبعات کمتری برای مصرف کننده داشــته 
باشــد و در عین حال، چرخه گندم، آرد و نان مصرفی 

مردم نیز اصالح شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان 
کرد: دولت در موضوع نان، گندم و آرد یارانه هنگفتی 
را می پردازد و نان کاالیی حســاس به شــمار می رود 
که چند سال اســت قیمت آن افزایش رسمی نداشته 
اســت؛ اما به هر حــال همچنان نانوایــان آزادپز هم 
مشغول به فعالیت هســتند و در استان های مختلف، 
ســهم آنها متفاوت اســت؛ بنابراین همه چرخه باید 
متناســب با هم کار کننــد تا بتوان نتیجــه مطلوبی 

گرفت.
وی تاکید کرد: همه ســناریوهای مرتبــط با تغییر 
قیمت نان تدوین شــده و همه اعــداد و ارقام در این 
رابطه دقیق اســت؛ اما اگر به این جمع بندی برسیم 
که دولت الزم است در این حوزه یارانه بپردازد و شوک 
قیمتی به اقشار متوســط و پایین جامعه آسیب وارد 
خواهد آورد، به گروه ضعیف جامعه یارانه خواهیم داد. 
اما اکنون باید منتظر جمع بندی نظرات کارشناسی 
در خصوص قیمت نــان بود ولی بایــد تاکید کرد که 

جای هیچ گونه نگرانی نیست.

قیمت برنج در بازار رو به کاهش است
وی در ادامه با اشــاره به آغاز فصل برداشــت برنج در 
کشــور گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت برنج در 
کشور آغاز شــده، اعتقاد ما بر این است که توان تولید 
برنج داخلی، کاماًل می تواند بــازار را تنظیم کند و بر 
همین اساس، با شــروع فصل برداشت قیمت برنج در 

خرده فروشی ها رو به کاهش است.
مــدرس خیابانی گفت: بــر همین اســاس، از منظر 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، اگــر واردات برنج 
صورت گرفته و برنــج وارداتی موجود اســت، حتماً 
توزیع نشده و در انبارهای کشــور باقی خواهند ماند 
تا بعد از فصل برداشــت با هماهنگــی وزارت جهاد 
کشاورزی توزیع شود. البته اگر احساس کنیم قیمت 
برنج در بازار رو به افزایش است، از آن ذخایر استفاده 

خواهیم کرد.

ریزش۳۰درصدیقیمتانواع
میوهوصیفیجات

 رئیــس اتحادیــه بارفروشــان از کاهــش ۱۰ 
درصــدی قیمــت تمــام میوه ها،ســبزی 
و صیفــی جــات خبــر داد و گفــت: از ۱۰ تا 
۱۵مردادتمام قیمت ها مجددا ۲۰ درصد دیگر 
افت می کنند و دلیل این مســاله فراوانی تولید 

است.
مصطفی دارایی نــژاد در گفتگو با مهر از کاهش 
۱۰ درصــدی قیمت تمــام میوه ها، ســبزی و 
صیفی جات در بازار نســبت به هفته گذشــته 
خبر داد و گفت: از ۱۰ تا ۱۵ مردادتمام قیمت ها 
مجدداً ۲۰ درصد دیگر افت می کنند و دلیل این 

مساله فراوانی تولید است.
وی با بیــان اینکــه تولید میــوه و صیفی جات 
نســبت به ســال قبل حدوداً ۱.۵ تا ۲ برابر شده 
اســت، افزود: هندوانه در طول یک هفته اخیر 
بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت داشــته چرا 
که محصول دشت مغان، شیراز، ورامین و بوئین 
زهرا در حــال عرضه به بازار اســت و عرضه این 

محصول به شدت افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت هندوانه 
از کیلویــی ۱.۵۰۰ تومــان به حــدود ۹۰۰ تا 

۱.۰۰۰ تومان رسیده است.
دارایی نژاد درباره قیمت سیب زمینی نیز افزود: 
قیمت ســیب زمینی کهنه )سردخانه ای( امروز 
در میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی ۳.۵۰۰ 
تومان و ســیب زمینی نو بین ۴۵۰۰ تا ۵.۰۰۰ 
تومان است ضمن اینکه برای هفته آینده پیش 
بینی داریم نرخ ایــن محصول حدود هزارتومان 

دیگر کاهش یابد.

کاهش۱۵درصدیقیمتزعفران
 نایب رئیس شــورای ملی زعفران از کاهش ۱۵ 
درصدی صــادرات زعفران در ۳ ماهه نخســت 
امســال خبر داد و گفت: قیمت زعفران نیز بین 

۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
غالمرضا میری در گفتگو با مهــر از کاهش ۱۵ 
درصدی صــادرات زعفران در ۳ ماهه نخســت 
امسال خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال 
۹۷ بیش از ۵۵ تن زعفران از کشــور صادر شده 
بود در حالی که این عدد امســال به بیش از ۴۷ 

تن رسیده است.
وی دلیل این مســاله را ســخت گیــری های 
صادراتی و بحــث پیمان ســپاری ارزی عنوان 
و اضافه کرد: به دلیل تفاوت دالر ســامانه نیما و 
دالر بازار آزاد صادرکنندگان زعفران بین ۵۰۰ 
هزارتومان تا یک میلیون تومان زیان می کنند و 

این برای آنان صرف نمی کند.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران افــزود: البته 

زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
میری همچنین با اشــاره به کاهــش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی قیمت زعفران در بــازار، گفت: درحال 
حاضر حداقل قیمت ایــن محصول ۷.۵ میلیون 
تومان و حداکثر قیمت آن ۱۱.۵ میلیون تومان 

است.
وی دالیل کاهش قیمت را نیز مورد اشاره قرار داد 
و افزود: همین که محصول صادر نمی شود، مصرف 
داخلی کاهش یافته و کشــاورزان و کسانی که 
محصول را نگه داشــته بودند در حال عرضه آن 
به بازار هســتند، همه این مــوارد باعث افزایش 

عرضه و کاهش قیمت شده است.

نرخرسمییوروکاهشوپوند
افزایشیافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای ۳۱ تیرماه ۹۸ 
اعالم کرد که بر اســاس آن نــرخ ۲۳ ارز مانند 
یورو کاهــش و قیمت ۱۱ واحــد پولی همانند 
پوند افزایش و نرخ دالر و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت 

ماند.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی هــر دالر آمریکا 
بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال 

قیمت خورد. 
همچنین در روز جاری هر پونــد انگلیس با ۱۶ 
ریال افزایش نســبت به روز گذشــته ۵۲ هزار و 
۵۲۲ ریال و هر یــورو نیز بــا ۱۸۳ ریال کاهش 
نســبت به روز گذشــته ۴۷ هــزار و ۱۲۰ ریال 

ارزش گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۷۰۶ 
ریال، کرون ســوئد ۴ هــزار و ۴۷۵ ریال، کرون 
نروژ ۴ هزار و ۹۰۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار 
و ۳۱۲ ریال، روپیه هند ۶۰۹ ریال، درهم امارات 
متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت 
۱۳۷ هزار و ۹۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکســتان 
۲۶ هزار و ۲۱۵ ریــال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و 
۹۰۹ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۸۱ ریال، 
ریال عمان ۱۰۹ هــزار و ۲۳۴ ریال و دالر کانادا 

۳۲ هزار و ۱۵۶ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند ۲۸ هزار و ۴۵۶ 
ریال، راند آفریقای جنوبی ســه هزار و ۱۵ ریال، 
لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۱۸ ریال، روبل روسیه ۶۶۷ 
ریال، ریال قطــر ۱۱ هــزار و ۵۳۹ ریال، یکصد 
دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر ســوریه ۸۲ 
ریال، دالر اســترالیا ۲۹ هزار و ۵۷۵ ریال، ریال 
ســعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریــال، دینار بحرین 
۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دالر ســنگاپور ۳۰ هزار 
و ۸۶۱ ریال، یکصد تاکای بنــگالدش ۴۹ هزار 
و ۷۱۱ ریال، ده روپیه ســریالنکا ۲ هزار و ۳۹۰ 
ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال 

۳۷ هزار و ۸۷۷ ریال تعیین شد.
افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و 
۸۰۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار ریال، یوان چین 
۶ هزار و ۱۰۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۶ هزار 
و ۱۸۱ ریــال، رینگیت مالــزی ۱۰ هزار و ۲۰۸ 
ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۷۰۴ 
ریال، دینار اردن ۵۹ هــزار و ۲۳۹ ریال، یکصد 
تنگه قزاقســتان ۱۰ هــزار و ۸۹۱ ریال، الری 
گرجستان ۱۴ هزار و ۵۹۳ ریال، یک هزار روپیه 
اندونزی ۳ هزار و ۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۰ 
ریال، روبل جدید بالروس ۲۰ هزار و ۷۴۰ ریال، 
منات آذربایجان ۲۴ هــزار و ۷۵۸ ریال، یکصد 
پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۱۵۵ ریال، ســومونی 
تاجیکســتان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید 
ونزوئــال ۴ هــزار و ۲۰۶ ریال و منــات جدید 
ترکمنســتان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش گذاری 

شد.


