
وزیر صنعت خبر داد

ونمایی  ر
 از اپلیکیشن اعالم 

وزانه قیمت ها ر

در هفته های گذشته شــاهد کاهش نرخ ارز و ورود 
دالر به کانــال ۱۲هزارتومــان بودیم اما بســیاری 
می پرسند دلیل این کاهش چه بود؟ در ابتدا باید در 
پاسخ به کسانی که می گویند کاهش اخیر نرخ ارز به 
نوعی دســتکاری نرخ برای توجیه مذاکره با آمریکا 
بوده اســت به نوعی چشم پوشــی از تجربه اتفاقاتی 
است که در بازار ارز از سال ۹۶ تا کنون رخ داده است 

و موضوع را تا حد پایینی تنازل می دهد.
بانک مرکزی از زمســتان پارســال در سه موضوع 
مختلف حواله، کره و درهم عــراق کارهای مهمی را 
انجام داده است و به طور خاص در حوزه درهم بانک 
مرکزی موفق شده اســت ابزارهایی را برای سامان 

دهی وضعیت درهم پیدا بکند کــه این ابزارها هرگز 
در سال ۹7در اختیار نبود و با وجود اینکه فشاری که 
به بانک مرکزی در حوزه درهــم به عنوان مهم ترین 
ارز موثر در بازار فشار طاقت فرســایی بود و بویژه در 
فروردین ۹8 مثل یک واکســن کار کرد و باعث شد 
بانک مرکزی به ناچار بتوانــد راه های دیگری را پیدا 
بکند و این راه ها باعث شــده اســت در حال حاضر 
ابزارهای تزریق بانک مرکــزی در امارات تقریبا از هر 
لحظه ای در کل ســال ۹7 و آنچه از سال ۹8 گذشته 
است بهتر باشد و نمیشــود همه این مسائل را نادیده 
بگیریم و بگویــم اتفاق واقعی نیفتاده اســت و بانک 
مرکزی قصد دارد قیمت ها را به طور مصنوعی پایین 

بیاورد.
نمی شــود انکار کنیم که بــازار دارد اخبــار مثبت 
سیاســی را دریافت می کند البته اینکــه این اخبار 
واقعی اســت یا نه موضوع ثانویه ای است و از دید من 
اخباری مثل ســفر نخســت وزیر ژاپن و یا وزیر امور 

خارجه آلمان به تهران هیچ کدام مهم نیستند اما در 
زیر الیه این موضوع یک توافق نانوشته بر سر کنترل 
وقایع سلبی را مشــاهده می کنیم. یعنی می بینیم 
طرفین سعی میکنند ما به ازای رعایت خط قرمزهای 
خودشــان بخش هایی از خط قرمزهای طرف های 
مقابــل را رعایت بکنند. این یک تغییــر و یک تنازل 
از فشار حداکثری اســت بدون اینکه اساسا ربطی به 

موضوع سفر آقای آبه داشته باشد.
بازار در هر حال این خبر مثبت سیاســی را می فهمد 
و درک می کنــد البته این اخبار اساســا کوتاه مدت 
هســتند و به محض اینکه به نقطه ای می رسیم که 
فرض می شود این اخبار سیاســی دیگر بیش از این 
در بازار کارکرد نخواهند داشــت دوباره به عقب باز 

می گردیم.
من در این بین مهم ترین عامل در کاهش نرخ دالر را 
وقایع فنی میدانم که با اخبار مثبت سیاســی همراه 

شده است.

در این بین باید به این نکته توجــه کرد که کاهش و 
تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد اخبار سیاســی مثبت شد 
به این معنا که اگر قرار بود ارز آنگونه که در زمســتان 
۹۶، بهار ۹7 و تابســتون ۹7 رفتار کرد، به  کار خود 
ادامــه میداد در واقــع هیچ گونه زیرســاختی برای 
مذاکره و تفاهم برای کنترل اقدامات ســلبی وجود 

نداشت.
عالوه بر ایــن موضوع باید توجه کــرد که وقایع فنی 
مثل بازار متشــکل ارزی، اتفاقی که در حوزه درهم 
افتاد و اتفاقاتی در حوزه های دیگر نیز رخ میداد مانا 
هســتند ولی وقایع سیاســی میگذرند و خیلی مهم 
اســت که اگر خبر مثبت سیاسی تشــدید هم بشود 

یادمان نرود که چه اصالحاتی باید انجام می شد.
باید بدانیم که در شرایط فعلی اصال قابل پیش بینی 
نیســت  که این روند کاهش نرخ دالر تــا کجا ادامه 

خواهد داشت.
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در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای

وحانی: اعضای برجام به تعهدات خود عمل کنند ر
خریدار    رئیس جمهوری گفــت: دولت آمریکا با 
اســتفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی 
خود و با اتخــاذ رویکرد تهاجمی، کلیه ســاختارها و 
قواعد بین المللــی را بر هم زده و بــه تهدیدی جدی 

برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی دیروز در 
سخنرانی نوزدهمین اجالس سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری شــانگهای که در بیشکک پایتخت 
قرقیزستان برگزار شد، اظهار داشت: برجام دستاورد 
مهم دیپلماســی چندجانبه اســت کــه اثبات کرد 
چنانچه اراده سیاسی الزم وجود داشته باشد می توان، 
برای حل هر مشکلی به جای تحریم و جنگ از طریق 

گفت وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید.
رئیس جمهــوری در ابتدای ســخنرانی خود اظهار 
داشــت: مایلم مراتب تشــکر و قدردانی خــود را از 
آقای »ســورنبای جئین بکــوف« رئیس جمهوری 
قرقیزســتان به خاطــر میزبانی این اجــالس اعالم 
کنم؛ همچنین خوشــحالم که بار دیگر فرصت یافتم 
تا در جمع سران ســازمان همکاری شانگهای حضور 
داشته باشم.روحانی گفت: نوزدهمین نشست سران 
سازمان همکاری شــانگهای در حالی برگزار می شود 
که جامعه جهانی با چالش ها و معضالت بی سابقه ای 

روبه رو است.
وی افزود: تروریسم در انواع مختلف آن، افراط گرایی، 
یکجانبه گرایــی، مداخله کشــورهای فرامنطقه ای 
در امور ســایر مناطق و دخالت در امور داخلی ســایر 
کشــورها جامعه بین المللــی را در وضعیتی خطیر 
قرار داده اســت؛ وضعیتی که می تواند ثبات، امنیت و 

منافع همه کشورهای جهان را تهدید کند.
رئیس جمهوری بیــان کرد: مناطــق پیرامونی ما با 
بحران های متعددی روبه رو اســت که با از بین بردن 
زیرساخت های اولیه کشــورها و بازتولید ناامنی، این 

مناطق را در شرایط حساسی قرار داده است.
روحانی ادامه داد: از سوی دیگر دولت آمریکا طی دو 
سال گذشته با اســتفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، 
مالی و نظامــی خود و بــا اتخاذ رویکــرد تهاجمی، 
کلیه ســاختارها و قواعد بین المللی را بر هم زده و به 
تهدیدی جدی بــرای ثبات منطقــه و جهان تبدیل 

شده است.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: همه ملت ها و همه 
دولت ها صرف نظر از باورها و فرهنگ های خود در پی 
رفاه، توسعه، آزادی و حقوق خویش هستند؛ و با حفظ 
ارزش های دینی و اخالقی و ملی خویش می خواهند 
در تعامل با یکدیگر در برابر دشمنان مشترک بشریت 

ایستادگی کنند.
روحانی گفــت: امروزه همه ما از شــرق تــا غرب در 
برابر خطــر افراط گرایی باید متحد باشــیم. چرا که 
افراط گرایی توســعه، صلح و امنیــت جهان را تهدید 

می کند.
رئیس جمهوری بیان کرد: مهم نیســت مســلمان، 
مسیحی، یهودی، بودایی یا به هر دین و آئین دیگری 
باشیم؛ مهم این اســت که در برابر افراط گرایی از هر 

رنگ و نژاد و مذهب متحد باشیم.
روحانی تصریــح کرد: مــا از آن جهت بــا داعش در 
عراق و ســوریه جنگیدیم که آن را تفسیری افراطی 
و ضدانســانی از دین علیه انســانیت می دانستیم و 
در دفاع از شــهروندان غیر مســلماِن این کشــورها 

نیزتردید نکردیم.
وی تصریح کرد: ایــران از آن جهت با صهیونیســم 
مخالف است که آن را یک ایدئولوژی انحرافی در دین 

یهود می داند که با ارزش های انسانی در ستیز است.
رئیس جمهوری گفت: ما در عراق و سوریه برای صلح 
جنگیده ایم. در افغانســتان برای نبرد با افراط گرایی 
در تعامل با ســازمان ملل متحد نقش سازنده ای ایفا 
کرده ایم و در یمن برای برقراری صلح از هیچ تالشــی 

فروگزار نکرده ایم.

همواره درهای گفت وگو و همکاری با همه 
همسایگان بازگذاشته ایم

روحانــی گفت: مــا همــواره درهــای گفت وگوها 
و همکاری هــای منطقــه ای و دوجانبــه را بــا همه 
همسایگان خود بازگذاشته ایم، ما نمی خواهیم هیچ 
ملتی را به دریا بریزیم و غرق کنیم و برای حل مسأله 
فلســطین هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه به آرای 

عمومی را ارائه کرده ایم.
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه »ایــران جایگاه ویژه 
فرهنگی و تاریخی در سراســر قاره آسیا دارد« افزود: 
پیوندهای تمدنی ایران، آســیای میانه و شــبه قاره 
گسست ناپذیر است؛ شاعران و نویســندگان ایرانی 
در دل های مردمان شــما خانه کرده اند و زبان فارسی 
در سرتاســر جغرافیای فرهنگی این منطقه گسترده 
اســت.روحانی خطاب به ســران کشــورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای گفت: جمهوری اسالمی 
ایران معتقد است که امروزه جامعه بین المللی بیش از 
پیش با معضل یکجانبه گرایی به چالش کشیده شده 
و همچنین مشــکالت و پیچیدگی های جهان امروز 
به ویژه تروریســم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر، 
چندجانبه گرایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

رئیس جمهوری بیان کــرد: برجام دســتاورد مهم 
دیپلماسی چندجانبه اســت که اثبات کرد چنانچه 
اراده سیاسی الزم وجود داشــته باشد می توان، برای 
حل هر مشــکلی به جــای تحریم و جنــگ از طریق 

گفت وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید.
روحانی افزود: جمهوری اســالمی ایــران به اذعان 
۱۵ گــزارش آژانس بین المللی انــرژی اتمی به کلیه 
تعهــدات خویش عمل نموده اســت، اما متأســفانه 
آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شــده و حتی 
دیگر طرف هــا و کشــورها را نیز مــورد تهدید قرار 
می دهد تا قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل که خواســتار روابط عادی تجاری با ایران است، 
را نقض کنند.روحانی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در چارچوب ظرفیت های برجام از اعضای باقی مانده 
در توافق می خواهد، هر چه سریع تر به تعهدات خود 
در بهره منــدی جمهوری اســالمی ایــران از منافع 

اقتصادی برجام عمل کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکــه موقعیت جغرافیایی 
اســتثنایی و راهبردی ایران از نظر ذخایــر انرژی و 
معدنی بســیار غنی و کشــوری اســت که در تالقی 
کریدورهای تجاری شــرق به غرب و شمال به جنوب 
واقع شده اســت، گفت: این ویژگی ها در کنار امنیت 
پایدار و نیروی انســانی تحصیل کــرده، فرصت های 
بی شــماری را در اختیــار ســرمایه گذاران و تّجــار 
کشورهای عضو ســازمان همکاری شــانگهای قرار 
می دهد و اســتفاده از آن ها، می توانــد زمینه جهش 

اقتصادی در کشورهای عضو را فراهم آورد.
روحانــی افــزود: دولت جمهــوری اســالمی ایران 
آمادگی دارد همه گونه تسهیالت را برای فعالیت های 
اقتصادی شهروندان، شرکت ها و دولت های عضو این 

سازمان در ایران فراهم آورد.
رئیس جمهوری در پایان سخنرانی خود ضمن تشکر 
از میهمان نوازی قرقیزســتان به عنوان کشور میزبان 
و آرزوی ســعادت و بهروزی برای دولــت و مردم این 
کشــور، برای والدیمیــر پوتین، رئیــس جمهوری 
روســیه به عنوان رئیــس آتی این اجــالس آرزوی 

موفقیت کرد.
روحانی عصــر پنجشــنبه بــه منظور حضــور در 
نوزدهمین اجالس ســازمان همکاری های شانگهای 

به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرد.
نوزدهمین اجالس سازمان همکاری شانگهای ۲۳ و 
۲۴ خرداد با حضور ســران ۱۱ کشور از جمله روسیه، 
چین، قزاقســتان، تاجیکســتان، ازبکســتان، هند، 

پاکستان و ایران در شهر بیشکک برگزار شد.
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  ادامه از صفحه یک
 اما در حال حاضر امکان یــک جهش دوباره در 
نرخ ارز مشابه آنچه سال گذشــته رخ داد واقعا 
بعید اســت و خیلی از عواملی کــه باعث جهش 
شــده بود مثل فشــار در دبی و یــا تصمیمات 
عجیب و غریب در حوزه کنترل بازار اســکناس 
در ایران دیگر وجود نــدارد و تحریم های آمریکا 
نیز به نقطه ای رسیده که موثر هست ولی دیگر 
کارا نیست و ممکن اســت بتواند حجم دریافتی 

شما را کم کند اما نمیتواند مانع شما بشود.
در این بین ممکن اســت افرادی بگویند هر چه 
باشــد بازار ارز در بلند مدت بــه قیمت هایی که 
عوامل اقتصــادی آن را توضیــح می دهد میل 
میکند، برای مثال حال که  تــوان نقدینگی کم 
شده است، مشخص اســت که دیگر قیمت باال 
نمی رود و کســی کاری برای ایــن کاهش نرخ 

انجام نداده است.
توضیح من به این ادعا این اســت کــه کارکرد 
تحریم ها و فشارها این اســت که ما را در کوتاه 
مدت نگه دارد و ما هرگز به بلند مدت نرسیم اما 
وقتی ما این هنر را پیدا کنیــم که از کوتاه مدت 
خارج شــده و وارد بلند مدت شویم آن روز است 
که تازه تعــادل های اقتصــادی می توانند تنها 

توضیح دهنده وقایع بازار ارز باشند.
در واقع تحریم های اقتصادی که به صورت مکرر 
و با ضــرب آهنگ مشــخص رخ می دهند باعث 
می شوند ما نتوانیم از کوتاه مدت خارج شویم و 
حاال کارهایی که بانک مرکزی انجام داده است 
باعث می شــود ما بتوانیم کم کم از کوتاه مدت 
خارج شویم ولی باید توجه کرد که ضرورت دارد 

این اصالحات و اقدامات ادامه دار باشند.

 بزرگترین مرکز جمع آوری
 گاز ایران به بهره برداری رسید

بزرگتریــن مرکز جمــع آوری گاز کشــور در 
سرخس با حضور مدیران شرکت ملی نفت ایران 
و نفت مناطق مرکزی و نیز مقام ها و مســئوالن 

استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید.
مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران 
با هدف ذخیره ســازی گاز طبیعی به میزان ۱٠ 
میلیون متــر مکعب در دوره هشــت ماهه گرم 
ســال و تولید ۲٠ میلیون متر مکعــب در دوره 

چهار ماهه سرد سال به بهره برداری رسید.
در این راســتا، مرکز جمع آوری ایــن طرح به 
عنوان یکی از تأسیســات مورد نیاز، با طراحی 
از ســوی نیروهای داخلی با مبلــغ تقریبی ۱۹ 

میلیون دالر و ۱7٠ میلیارد ریال افتتاح شد.
این پروژه شــامل احداث تأسیسات جمع آوری 
گاز )پانزده راهه(، تابلوهای برق و ســامانه های 
کنترل و قطع اضطراری، مشــعل سوزا، خطوط 
لوله تولیــد و بازتولیــد و اتصال خطــوط لوله 

چاه های تزریقی به مرکز بوده است.
بنا بر اعــالم وزارت نفت، در طراحــی و اجرای 
این پروژه یکــی از نکات اساســی رعایت موارد 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت )اچ اس یی( 
اســت که خوشــبختانه حادثه ای انجام نشده 
اســت. افزون بر این همســو با اهــداف اقتصاد 
مقاومتی و حمایــت از توان تولید ســازندگان 
داخلی و رونق تولید، اغلــب تجهیزات در داخل 
کشور و با اســتفاده از توان ســازندگان و تأمین 
کنندگان داخلی انجام پذیرفته اســت. با وجود 
موانع و تنگناهای به وجود آمده خوشــبختانه با 
حمایت و همدلی همه جانبه واحدهای مربوطه 
پروژه یادشــده انجام پذیرفته و هم اکنون آماده 
بهره برداری شده اســت. طرح ذخیره سازی گاز 
شــوریجه D به منظور اجرای اهداف راهبردی، 
برطرف کردن نیازمندی بــه واردات گاز و ...در 

برنامه قرار گرفت.

کالن



وزیر صنعت خبر داد

وزانه قیمت ها ونمایی از اپلیکیشن اعالم ر ر
عارفه صادق تهرانــی    وزیر صمت با اشــاره به 
موضوع افزایش قیمت ها گفت: باید بپذیریم افزایش 
قیمت های صورت گفته در کشور به دالیل متعددی 
بوده که گاهی از دست ما نیز خارج بوده است. به طور 
مثال در بحث افزایــش قیمت ماکارونی، ما شــاهد 
افزایش ۱٠٠ درصدی بودیم که در نهایت ۶8 درصد 

افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت پذیرفته شد.
رضا رحمانی شامگاه پنجشــنبه در نشست با فعاالن 
اقتصادی اســتان کرمــان به وضعیت اکتشــافات در 
سطح کشور و استان کرمان اشاره و با اعمال نظر مثبت 
نسبت به تدوین طرح اکتشافی تفصیلی استان کرمان 
در ســطوح ۵٠ درصدی تا یک ماه آینــده اظهار کرد: 
در صورت ارائه این طرح، اعتباری از ســوی ســازمان 
ایمیدرو به این حــوزه برای اکتشــافات و تکمیل این 

بخش به استان کرمان اختصاص خواهیم داد.
وی با تاکید بر این که سیاست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سال جاری اکتشــاف در سطوح ۱٠٠ هزار 
کیلومتر پهنه خطی در سطح کشور است اظهار کرد: 
استان کرمان بهشــت معادن کشور است و باید از این 
پتانسیل نهایت استفاده را کرده و کار متفاوتی نسبت 

به سال های قبل در این حوزه صورت گیرد.
رحمانی با اشــاره به اینکه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت به دنبال اجــرای راحت تر و ســریع تر کارها 
در تمامی حوزه های زیرمجموعه خود اســت افزود: 
هرجایی کــه طبق قانون بتوانیــم تفویض اختیارات 
را به اتاق های اصناف، تشــکل ها، خانه های صنعتی 
و… دهیم، این کار را با همــه توان انجام خواهیم داد 
زیرا ما به دنبال آن هســتیم که در نقش حاکمیتی و 

سیاستگذاری عمل کنیم.
وی در مورد انتقاد رئیس اتــاق اصناف کرمان درباره 
صدور مجوزهای متعدد اظهار کرد: متأســفانه طبق 
قانون رقابت و در ماده 7 این قانون، هیچ وزارتخانه ای 
حق ندارد به دلیل اشباع بازار، مجوزی صادر نکند که 
همین قانون مشــکالت فراوانی ایجاد کرده است که 
باید اصالحیه این قانون صورت گیرد و ما نیز در وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت اصالحیــه ای را در آینده 

نزدیک به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهیم داد.
وی ادامه داد: در بحث افزایش قیمت ماکارونی شاهد 
بودیم آرد گندم صنــف و صنعــت از ۹٠٠ تومان به 
۱8,8۵٠ تومــان افزایش پیدا کــرد و افزایش حقوق 
نیروی کار در حــدود ۳۶ درصــد، و در بخش حمل 
و نقل ۵٠ درصــد افزایش قیمت را شــاهد بودیم که 
همین عوامل سبب افزایش ۱٠٠ درصدی در قیمت 
ماکارونی شــد اما این موضوع را نپذیرفته و خواستیم 
از ســود تولیدکننــدگان بکاهیم کــه در نتیجه به 

افزایش ۶8 درصدی رسیدیم.
رحمانی به افزایش قیمت بی رویه تن ماهی نیز اشــاره 
و اظهار کرد: ساالنه ۲٠٠ هزار تن مصرف ماهی تن در 
کشور است که نیمی از این مصرف ماهی تن، وارداتی و 
نیمی دیگر از آب های کشور تأمین می شد که از ابتدای 
سال جاری تخصیص ارز ۴۲٠٠ تومانی به واردات ۱٠٠ 
هزار تن ماهی تن حذف شد و از ســوی دیگر نیز ۱٠٠ 
هزار تن ماهی تــن داخلی به ما تحویل داده نشــد که 

همین امر سبب بی رویه افزایش قیمت تن ماهی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بــه موضوعات افزایش 
قیمت روغن موتور و دیگر کاالها در کشــور اشــاره و 

اظهار کرد: متأسفانه دیدگاهی در جامعه وجود دارد 
که همه فکر می کنند اصناف گران فروشــی می کنند 
این در حالی اســت که اصنــاف ما عمومــاً مراعات 
می کننــد اما دالیل دیگر ســبب افزایــش قیمت ها 

می شود.
وی با بیان اینکه نظارت های خــود را افزایش داده به 
طوری که در پایان سال گذشته جریمه های وصولی 
حدود ۲ برابر و پرونده های تخلف تشــکیل شده ۱٠ 
تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده اســت ادامه داد: اولین 
حلقه نظارت ما اتحادیه ها هســتند و از همه اصناف 

می خواهیم، ابتدا از آبروی خودمان محافظت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع افزایش قیمت 
شکر نیز اشــاره و اظهار کرد: مســئول شکر در کشور 
وزارت جهادکشــاورزی است. گزارشــی که وزیر به 
بنده داده اند از باب تنظیم بازار، اعتقاد دارند که هیچ 
مشکلی وجود نداشــته و حتی ذخایر شکر در کشور 
بیش از حد معمول است. از نظر عرضه مشکلی وجود 

ندارد اما باید ببینیم مشکل از کجاست؟
رحمانی با بیان اینکه بیشترین مشکل در استان های 
کشور در بحث شــکر مربوط به اســتان کرمان است 
اظهار کرد: قیمت ها در سطح کشــور کاماًل مشخص 
بوده و در ســامانه ۱۲۴ همه قیمت ها در درج می شود 
که مرجع رســمی قیمت کاالهاست و در همین راستا 
نیز جدیــداً کاری در وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
آغاز کردیم به طوری که برای ۱٠٠ کاالی پرمصرف و 
اساسی، اپلیکیشن اعالم قیمت ها را طراحی کردیم که 
در آن به صورت روزانه قیمت ها اعالم خواهد شد و در 

آینده نزدیک از این اپلیکیشن رونمایی خواهد شد.

شعبه

جلسه بحث و بررســی عملیاتی شدن 
و آغــاز به کار بــازار متشــکل ارزی با 
حضور هیات مدیره این بــازار و تعداد 
چشــمگیری از صرافان سراسر کشور 

برگزار شد.
از زمان انتشــار خبر راه انــدازی بازار 
متشــکل ارزی، همــواره ســواالت و 
ابهامات بســیاری از ســوی صرافان 
در خصوص ویژگی های بــازار، نحوه 
فعالیت در آن و چگونگی شکل گیری 
مطرح می شــد که جلســه  مشترک 

هیات مدیره بــازار و تعداد 
زیــادی از صرافــان عضو 
کانون، بــه منظــور ارایه 
توضیحات روشــنگرانه به 

سواالت آنها برگزار شد.
در این جلســه پرســش ها 
و ابهاماتــی نظیــر نقــش 

فرابــورس در بــازار، میــزان کارمزد 
معامالت، میزان حق عضویت در بازار، 
نحوه انتخاب ســهامداران بازار، دوره 
زمانی پرداخت حق اشتراک، ناعادالنه 

بودن تساوی حق اشتراک 
بــرای صرافی های کوچک 
و بزرگ، نامشــخص بودن 
تکلیف ارز خریداری شدن 
در صورتی که بعد از ۱٠ روز 
به فروش نرسد، نامشخص 
بودن بازار ســاز اصلی این 
بازار، نقش بانک مرکزی در بازارسازی 
و ... از طــرف صرافان مطرح شــد که 
اعضای هیئــت مدیره بازار متشــکل 
ارزی به تفصیــل جزئیات و توضیحات 

الزم را ارایه کردند.
محمود شکســته بند، مدیرعامل بازار 
متشــکل ارزی  در جلسه ضمن تشکر 
از اقدامات بانــک مرکزی در خصوص 
تشــکیل این بازار در خصوص انگیزه 
تاســیس و نحوه فعالیــت آن گفت: 
هیجانــات و نابســامانی هایی که در 
بازار ارز به وجود آمد باعث شــد بانک 
مرکزی به فکر ســاماندهی و تشکیل 
بازاری بیفتــد که در آن نــرخ واقعی 

خرید و فروش صرافان معین شود. 

بازار ارز

نحوه فعالیت صرافان در بازار متشکل ارزی
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معادن کشور
معاون امــور معــادن و صنایع معدنــی وزارت 
صمت، بانک پارسیان را به عنوان بازوی توسعه 
کشــور به منظور اجرای طرح هــای صنعتی و 

معدنی اعالم کرد.
جعفر ســرقینی افزود: این بانک از ســال های 
گذشته با هدف نقش آفرینی در راستای اجرای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، با ســرمایه 
گــذاری در حوزه معــدن و صنایــع معدنی به 
عنوان صنعتی پرمزیت و اشــتغال زا، توانست 
نقش موثری در رونق تولید و اشتغال پایدار ایفا 

کند.
سرقینی با اشــاره به مشــارکت بانک پارسیان 
در طــرح هایی همچــون؛ گندله ســازی اپال 
پارسیان ســنگان و پارس فوالد سبزوار، یادآور 
شد: ایجاد زنجیره استخراج تا تولید محصول در 
حوزه صنایع فوالدی و معدنــی از اهداف اصلی 
مشــارکت این بانک خصوصی در بخش معادن 
می باشد که هم اکنون با ســرعت و قوت دنبال 

می شود.
با مشارکت بانک پارسیان، شرکت پارس فوالد 
ســبزوار با ظرفیت 8٠٠ هزار تن فوالد به عنوان 
یکی از 8 طرح اســتانی کشور در اردیبهشت ماه 
۹7 و طرح گندله ســازی اپال پارسیان سنگان 
نیز به ظرفیت ۵ میلیون تن با فناوری مهندسی 
ایرانی در دی ماه سال ۹۶ به بهره برداری رسیده 

است. 

بازدید دکتر صالح آبادی 
 ازبزرگترین تولید کننده 

میلگرد در کشور
در ادامــه ســفرهای اســتانی مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات ایران از واحدهــای صنعتی 
صادراتی، دکتر علی صالح آبادی از شرکت فوالد 
کویر کاشــان بزرگترین تولید کننــده میلگرد 

بخش خصوصی بازدید کرد.
این واحد صنعتی صادرات محــور، اولین گرید 
از محصوالت صنعتی خود را در ســال ۹۲ تولید 
و در ســال ۹۵ با افتتاح فاز ۲، شــروع به تولید 
میلگردهای شــاخه ای و عاج دار کــرد و امروز 
بزرگترین تولیدکننده بخش خصوصی میلگرد 

در کشور است.
مجید خوروش در جلســه گفتگو و تبادل نظر با 
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران و دیگر 
مدیران این بانــک گفت: مجتمع فــوالد کویر 
از آغاز فعالیت همســو با سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی،طــرح هایــی را جهت عضو توســعه 
چرخه تولیــد فــوالد و افزایــش ظرفیت این 
مجموعه مدنظر داشته که نتایجی چون ارتقای 
صنایع مادر مانند فــوالد، تقویت تولید داخلی، 
کاهش وابستگی به خارج و افزایش ارزآوری در 

پی داشته است.
وی افزود: این مجموعه در طــرح های انتقال 
گاز ایران به عمان و طرح های شرکت روس اتم 
در نیروگاه هسته ای بوشــهر مشارکت داشته 
و با گروه صنعتی ایــران خودرو و ســاپکو نیز 
همکاری می کند که این امر کشور را از واردات 
بســیاری از محصوالت زنجیره فوالد خودکفا 

کرده است.
خوروش میزان تولید و مصــرف فوالد را یکی از 
نشــانه های رونق اقتصادی و توســعه کشورها 
دانســت و اضافه کــرد: افزایــش ارزش افزوده 
بزرگترین امتیاز این شــرکت اســت و به رغم 
برخی مشــکالت اقتصادی ایــن مجموعه در 
زمینه تولید و صادرات در یک دهه گذشته نقش 

پررنگی داشته است.
وی افزود: امــروز مــا بزرگترین واحــد تولید 
کالف صنعتی در کشور هســتیم و حجم تولید 
این واحد صنعتی از آغــاز فعالیت تاکنون هفت 

میلیون تن بوده است.



مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس مطرح کرد

توجه به بهداشت برای ایجاد توسعه  پایدار
خریدار     مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج 
فارس در دیدار با مدیران شــبکه بهداشــت استان 
هرمزگان گفت: توجه به بهداشــت در صنایع بسیار 
حائز اهمیت است چرا که حفظ سالمت پرسنل برای 
ادامه ی روند تولید و ایجاد توســعه پایــدار در درجه 

اولویت باالیی قرار دارد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره 
خلیــج فــارس، محمدعلــی دادور در دیــدار با 
مدیران شــبکه بهداشــت اســتان هرمــزگان، 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس را دارای نقشــی 
اساســی در اقتصاد و امنیت کشــور توصیف کرد و 
افزود: ســتاره خلیج فارس بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان و متعلق به تمام مردم ایران و 

هرمزگان است.
وی ضمن اشــاره به این موضوع که به زودی خبرهای 
خوبی از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به گوش مردم 
ایران خواهد رسید، بیان داشت: در شرایط فعلی نقش 
ستاره خلیج فارس نقشی اســتراتژیک در معادالت 

انرژی و امنیت منطقه است.
مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس تمام 
دستگاه ها را در ســرپا ماندن این پاالیشگاه مسئول 
و دخیل خواند و اظهار داشــت: توجه به بهداشت در 
صنایع بسیار حائز اهمیت است چرا که حفظ سالمت 
پرسنل برای ادامه ی روند تولید و ایجاد توسعه پایدار 

در درجه اولویت باالیی قرار دارد.
وی گفت: تعامل شــبکه  بهداشت اســتان با صنایع 
امری ضروری است و ما توقع داریم اداره بهداشت در 
راستای ارتقا سطح دانش بهداشتی صنایع کالسهای 

آموزشی بیشتری را برگزار کند.
دادور ضمن اعالم خبر بر پا شــدن غرفه های سنجش 
فشــارخون در پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به 
مناسبت آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون باال، گفت: 
در تدارک برنامه ای هســتیم تا خانواده پرسنل را نیز 

در این طرح مشارکت دهیم.
پس از پایــان این جلســه، بازدیــدی از درمانگاه 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس به عمــل آمد و 
حضار لوح یادبودی را که به مناســبت بسیج ملی 
کنترل فشــار خون باال در نظر گرفته شــده بود، 

امضا کردند.

 افتتاحیه طرح بسیج ملی کنترل فشارخون 
در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

افتتاحیه طرح بســیج ملــی کنترل فشــارخون در 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در محل درمانگاه 

بهداشتی این شرکت برگزار شد.
مهندس دادور، مدیر عامل شرکت نفت خلیج فارس 
در خصوص اهمیت ســالمتی نیروهای شــاغل در 
شــرکت نفت مطالبی را عنوان کرد و گفت: در سایه 

سالمتی نیروی های شاغل که به عنوان محور توسعه 
پایدار اقتصادی هســتند، رونق تولیــد معنا پیدا 

می کند.  
وی همچنین در خصوص سالمتی خانواده شاغلین و 

لزوم ارائه آموزش های الزم، تأکید نمود. 
دکتر دیندارلــو، معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان نیز در خصــوص اهمیت کنترل 
فشار خون سخنانی ایراد نمود و اظهار داشت: حدود 
۲۵ درصد افراد باالی ۳٠ سال مبتال به فشارخون باال 
بوده و حدود ۶٠ درصد این افــراد، اطالعی از بیماری 
فشــارخون باالی خود ندارند و بیشترین مرگ و میر 
در کشور و اســتان هرمزگان را نیز بیماری های قلبی 
و عروقی که یکــی از دالیل اصلی آن فشــارخون باال 

است، تشکیل می دهد. 
وی تصریــح کــرد: توجه به ســبک زندگی ســالم، 
بر پیشــگیری از بیمــاری های غیر واگیــر منجمله 

فشارخون باال بسیار تأثیرگذار است.
افتتاحیه طرح بســیج ملی کنترل فشــارخون در 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس با حضور مهندس 
دادور، مدیــر عامل شــرکت نفت خلیــج فارس و 
دکتر دیندارلو، معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان و نماینــده اداره کار و جمعی 
از مدیران شرکت نفت ســتاره خلیج فارس برگزار 

شد.

هرمزگان

دکتر مظفری، مدیر عامل ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش با پیوســتن به 
بســیج ملی کنتــرل فشــار خون، 
از ســاکنان و گردشــگران کیــش 
دعوت کرد با مشــارکت در این طرح 
ارزشــمند ملی، به ارتقاء ســالمت 

جامعه کمک کنند.
همگام بــا آغاز مرحله اجرایی بســیج 
ملی کنترل فشار خون، دکتر مظفری 
با پیوســتن به این طرح از ســاکنان و 
گردشگران جزیره کیش دعوت کرد تا 
در راستای ســالمت خود و جامعه، به 
بسیج ملی کنترل فشار خون پیوسته 
و در موفقیت این طرح ملی مشــارکت 

کنند.

مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش در نشســتی با 
دکتر رضانیــا، رییس مرکز 
کیش  ســالمت  توســعه 
ضمن تقدیر از مســئوالن و 
کارکنان این مرکز و تمامی 
دســت انــدرکاران اجرای 

طرح بســیج ملی کنترل فشــار خون 
در جزیره کیش و با توجــه به تالش و 
اهتمام جدی در جهت ارتقای سالمت 
هموطنــان، ابــراز امیــدواری کرد با 
همکاری ســاکنان فهیــم کیش این 
طرح ارزشــمند ملی در منطقه بخوبی 

اجرا شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 

با تأکید بر اینکه این طرح، 
هزینه های درمانی افراد را 
نیز کاهش می دهد، گفت: 
اگر چه کنترل این بیماری 
از ســال های قبل در کشور 
آغاز شــده بود، اما این بار با 
مشــارکت همه هموطنان 
می توانیــم امیدوار باشــیم که مردم 
در تمامی شــهرها و روستاهای کشور 
از سطح ســالمت خود آگاهی یافته و 
مبتالیان به فشــار خــون نیز ضمن 
رعایت رژیم غذایی سالم تر، با مراجعه 
به پزشــک این بیمــاری را بــه موقع 

درمان کنند.
در طرح غربالگری بســیج ملی کنترل 

فشــار خون، افراد می تواننــد با ثبت 
مشــخصات خــود در ســامانه های 
مربوطه، به صورت خود اظهاری و یا به 
کمک کارشناسان سالمت در ایستگاه 
های ثابت و ســیار شناسنامه سالمت 

دریافت کنند.
این طرح که همزمان با سراســر کشور 
و بنا به دستور وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی از ۱7 خــرداد در 
جزیره کیش آغاز شــده اســت تا ۱۵ 
تیر ادامه دارد. در ایــن مدت کارکنان 
مرکز توسعه سالمت کیش آماده ارائه 
خدمات انــدازه گیری فشــارخون از 
افراد باالی ۳٠ ســال، مادران باردار و 

بیماران کلیوی هستند.

مناطق آزاد

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوست

4
شنبه      25 خرداد 1398     شماره 316 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R سرزمین
 جلوگیری از ضرر و زیان

 30 میلیارد تومانی با صدور رای 
ونده بلوار طالقانی قطعی پر

مدیر حقوقی شــهرداری بندرعبــاس از صدور 
رای در پرونده موســوم به »بلــوار طالقانی« و 
جلوگیری از ضرر و زیــان ۳٠ میلیارد تومانی به 

نفع شهرداری خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، محمد بدرقــه در این 
ارتباط اظهار کرد: شخصی در سال ۹۳ با شکایت 
قضایی از شــهرداری بندرعباس، درخواســت 
صدور حکــم محکومیت بــرای دریافت قیمت 
روز زمین بابت احداث بخشــی از بلوار طالقانی 

را داشته است.
وی با اشــاره به اینکه پرونده مورد نظر به صورت 
جدی در دســتور کار واحد حقوقی شــهرداری 
بندرعباس قــرار گرفت، افــزود: دادگاه حقوقی 
بندرعباس مسئولیت رســیدگی به این مسئله را 
عهده دار شــد و پس از دفاعیات اولیه شهرداری، 
پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد.مدیر حقوقی 
شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: با توجه به 
ارزش ریالی ملک مورد ادعا که حدود ۳٠ میلیارد 
تومان بوده و انجام دفاعیــات الزم دفاعیات الزم 
توســط کارشناســان مدیریت حقوقــی و ارایه 
مدارک و مستندات در شــعبه بدوی، بطالن دعوا 

به نفع شهرداری بندرعباس اعالم شد.
بدرقه تصریح کــرد: بــا این وجــود، خواهان 
پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی را داشت، 
که پرونــده مربوطه بــه یکی از شــعب دادگاه 
تجدیدنظر ارجاع یافت و این دادگاه رای دادگاه 
بدوی تایید شد.این مقام مسئول در انتها عنوان 
کرد: در نهایت، طــی هفته های اخیر رای قطعی 
این پرونده به نفع شــهرداری بندرعباس صادر 
شــده و از ضرر و زیان ۳٠ میلیــارد تومانی آن 

جلوگیری شده است.

 گسترش کانون غنچه های
 هالل احمر در مراکز

 پیش دبستانی هرمزگان
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
هرمزگان از راه انــدازی کانون غنچه های هالل 
احمــر در مقطع پیش دبســتانی بــه همکاری 
معاونــت آمــوزش ابتدایی آمــوزش و پرورش 

استان هرمزگان خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی جمعیــت هالل 
احمر اســتان هرمزگان؛ ســحر رفیعی بندری، 
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
هرمزگان با اشاره به طرح راه اندازی کانون غنچه 
های هالل احمــر اظهار کرد:بــه منظور فراهم 
آوردن زمینه الزم برای نقش آفرینی مرکز پیش 
دبستانی به عنوان کانون کسب تجربیات محلی، 
بستر سازی مناســی ترویج فرهنگ نوعدوستی 
و انســجام اجتماعی، توانمند سازی نوآموزان و 
نیروی انســانی حوزه پیش دبستانی در مواجهه 
با نیازهای فوری و عمومی جامعه از قبیل امداد 
رســانی، حرکت های خیرخواهانــه مردمی و 
خدمات بشر دوســتانه کانون غنچه های هالل 

احمر راه اندازی خواهند شد.
رفیعی افزود:در راســتای عملیاتی شــدن این 
اقدام، تفاهم نامه مشــترکی بین جمعیت هالل 
احمر و آموزش و پــرورش  امضا می شــود که 
معاونت های آمــوزش ابتدایی و امــور جوانان 
به عنوان مجــری طرح اقدامــات الزم را در این 
زمینه به انجام خواهند رســاند.وی با بیان اینکه 
این طرح از ابتدای تیرماه سال جاری با آموزش 
مربیان و مدیران پیش دبســتانی آغاز می شود 
، خاطر نشان کرد: در سطح اســتان بالغ بر یک 
هزارو 8٠٠پیش دبســتانی وجــود دارد که به 
صورت پایلوت ۱٠٠ مرکز بــه منظور راه اندازی 

کانون غنچه های هالل احمر انتخاب می شود.



شهردار کرج خبر داد

و در هسته مرکزی شهر رفع مشکالت پارک خودر
زبیده شــادان وند   شــهردار کرج در مراســم 
افتتاح و بهره برداری از پارکینــگ طبقاتی مکانیزه، 
ارزش این پروژه را با توجــه به افزایش چندین برابری 
قیمتها، بیش از ۱٠ برابر عنوان کرد و گفت: وجود این 
پارکینگ در هسته مرکزی شــهر، بخش عمده ای از 

مشکالت ترافیکی محدوده را مرتفع خواهد کرد.
علی اصغر کمالی زاده با بیان اینکه شــورای اسالمی 
شــهر در دوره پنجم دو رویکرد مترقی را مد نظر قرار 
داده اســت، اضافه کرد: حمل و نقل و محیط زیست 
مواردی است که از اهمیت بســیار زیادی برخوردار 
بوده و شــورای پنجم بــرای این دو مقولــه اهمیت 

بسزایی قائل شده است.
کمالی زاده، تصویب یک هزار میلیــارد تومان اعتبار 
به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در هفته 
جاری از سوی شورای اسالمی شهر را به عنوان جلوه ای 
آشکار از این توجه و حساسیت شورا ذکر کرد و گفت: 

این جسارت در شورای پنجم بی نظیر است.
این مسئول، توسعه و همکاری بیش از پیش با بخش 
خصوصی را به عنوان رویکــرد آتی مجموعه مدیریت 
شــهری کرج برشــمرد و اذعان داشــت: با توجه به 
تحریم ها و رکود اقتصادی جــاری، امکانات دولتی و 
شهرداری پاسخگوی بسیاری از نیازهای شهر نیست 
و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی می تواند راه 

نجاتی برای مجموعه به شمار آید.

وی، از برنامه ریزی برای ساخت پارکینگی در خیابان 
چهارم رجایی شهر خبر داد و ادامه داد: این پارکینگ 

با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث خواهد شد.
 شهردار کرج، ساختمان مکمل شــهرداری را نیز به 
عنوان یکی از ظرفیت های پارکینگ عمومی شــهر 
ذکر کــرد و گفت: ایــن پارکینگ بــا ظرفیت ۳۲۵ 

دستگاه خودرو به زودی افتتاح خواهد شد.

پارک حیوانات در کرج احداث می شود
سرپرست ســازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
گفت: در هفتــه اخیر ۴٠٠ قالده ســگ بالصاحب از 

مناطق مختلف شهر جمع آوری شده است.
احمد خیری اظهار کرد: با توجه به دســتور مقامات 
قضایی ســگ گردانی در مکان هــای عمومی کرج از 
جمله پارک ها ممنوع شــده به همین دلیل به دنبال 
احداث پــارک حیوانــات در منطقه باغســتان کرج 

هستیم.
وی ادامــه داد: در فضــای این پارک شــرایط تردد 
حیوانات خانگی از جمله ســگ ها فراهم می شــود و 
صاحبان آنها بدون هیچ مشــکل می توانند نسبت به 

گرداندن حیوان خود اقدام کنند.
وی افــزود: در کنار این پارک یک مرکــز نگهداری از 
ســگ های بالصاحب هم راه اندازی می شود چون در 
حال حاضر تنها یک مرکز نگهداری از این سگ ها در 

حلقه دره کرج فعال اســت و ظرفیت آن پر شده و نیاز 
به راه اندازی مراکز دیگر داریم.

این مســئول ابراز کرد: طی چند ســال اخیر شاهد 
افزایش بی رویه تعداد ســگ های بالصاحب در کرج 
بوده ایم که این امر عالوه بر آســیب های بهداشــتی، 
آرامش روحی شــهروندان برخی مناطق را نیز گرفته 

است.
وی توضیــح داد: طــی یــک هفتــه اخیــر بیش از 
۴٠٠ قالده ســگ بالصاحــب از مناطــق مختلف 
شــهر جمع آوری شــده تــا فرایند انــگل زدایی، 

واکسیناسیون و عقیم سازی آنها انجام شود.
خیری ادامه داد: در حــال حاضر دو اکیپ زنده گیری 
ســگ های بالصاحب در کرج فعال اســت که در دو 
شیفت صبح و شب نســبت به جمع آوری سگ ها در 

مناطق مختلف شهر اقدام می کند.
سرپرست ســازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 
ابراز کرد: در تالشــیم تــا حد امکان از تــردد گله ای 
سگ ها در فضای نزدیک به محل سکونت شهروندان 

جلوگیری کنیم.
وی اظهار کرد: بدون شــک فرایند اثر بخشــی عقیم 
سازی ســگ های بالصاحب در مقایسه با روش مرگ 
با ترحم در مدت زمان بیشتری نتیجه بخش است ولی 
بعد از مدتی شــاهد کاهش محســوس جمعیت این 

حیوانان خواهیم بود.

البرز

رییــس کمیســیون محیط زیســت 
شورای اسالمی شهر کرج گفت: برای 
حل مشکالت زیســت محیطی شهر 
باید به دنبال اجرای مصوبات شــورا و 

تخصیص اعتبارات مناسب باشیم.
حســین محمدی با اشــاره به هفته 
محیط زیســت اظهار کــرد: علیرغم 
اینکــه شــورای دوره پنجــم خود را 
شــورای محیط زیســت نامیــد و در 
اولویت ها و برنامه های خود موضوعات 
محیط زیستی مثل مدیریت فاضالب، 
جایگزین کردن آب های خاکســتری 
در فضای سبز و بحث مدیریت اصولی 
زباله را در برنامه های خود قرار داد اما 
متاسفانه طی دو سال گذشته توفیقی 

در این حوزه ها نداشتیم.
این مســئول با اشــاره به 
اینکه رویکرد شــهرداری 
نســبت به مســائل زیست 
محیطــی رضایــت بخش 
نیســت، تصریح کرد: علی 
رغم اینکه در طول  دو سال 

گذشته بودجه محیط زیست را حدود 
۱٠ برابرافزایــش دادیــم، امــا  تغییر 
چندانی در وضعیت زیســت محیطی 

شهر حاصل نشده است.
رییــس کمیســیون محیط زیســت 
شــورای اســالمی شــهر کرج افزود: 
هرچند طی این دو ســال شورای شهر 
به طور جــدی از تصمیمات و مصوبات 

شــورای محیط زیســت 
حمایت کرده اما انتظارات 
ایــن کمیســیون در این 
حوزه بــه خصوص در بحث 
مدیریت پسماند آن طور که 
باید و شــاید برآورده نشده 
است. وی توضیح داد: برای 
حل مشکالت زیســت محیطی کرج 
باید به دنبال اجــرای  صحیح مصوبات 
شــورا و اختصاص ردیف های بودجه 

مناسب باشیم.
محمدی با اشــاره به معضل مدیریت 
پســماند در کرج بیان کرد: در صورت 
مدیریت صحیح پسماند که مهمترین 
رکن آن تفکیک از مبدا زباله ها اســت، 

می توانیم ضمن حفظ محیط زیســت 
از تخریب و آلودگــی آب، خاک و هوا 

جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون محیط 
زیست شورای شــهر به دنبال تبدیل 
کرج به شــهری زیســت پذیر است، 
افزود: در یک شهر زیست پذیر به همه 
فاکتورهای زیست محیطی باید توجه 
شود.رییس کمیسیون محیط زیست 
شورای اسالمی شــهر کرج ادامه داد: 
برای اینکه کرج را به شــهری زیست 
پذیر تبدیل کنیــم در مرحله اول باید 
نگرش مدیران را نســبت به این حوزه 
تغییر دهیم و شیوه های تفکِر گذشته 

را کنار بگذاریم.

شهر

ج به شهر زیست پذیری تبدیل می شود اگر... کر
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بغرنج است
نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: با تأکید بر اینکه وضعیت مدارس اســتان 
بغرنج اســت، ادامــه داد: مدارس اســتان وارد 

مرحله فرسوده بودن شده است.
محمدجــواد کولیونــد در نشســت شــورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان البرز، با اشاره به 
اینکــه تقویت راه های اســتان البــرز می تواند 
بزرگ ترین گره های ترافیکــی را باز کند، اظهار 
کرد: تکمیل ســه عنصــر اصلی قطعــه آزادراه 
تهران شــمال، ادامه همــت و آزادراه آبیک به 
چرمشــهر اگر هم زمان پیش برونــد، می تواند 
تأثیر چشــمگیری درباز شــدن گره ترافیکی 

داشته باشد.
وی در بخش دیگری با تأکیــد بر اینکه وضعیت 
مدارس استان بغرنج اســت، ادامه داد: مدارس 

استان وارد مرحله فرسوده بودن شده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی 
اضافه کرد: مســائل دیگری چــون انجام پروژه 
راه آهن و تقویــت حوزه بهداشــت و درمان در 
اســتان البرز باید موردتوجه مسئوالن کشوری 

قرار گیرد.
کولیوند با اشــاره به اینکه مردم فردیس و کمال 
شــهر چشــم انتظار افتتاح بیمارســتان های 
شهرشــان هســتند، گفــت: در پــی ســفر 
رئیس جمهور مقرر شد برای این دو بیمارستان 

اعتبار تخصیص یابد.
وی با اشــاره بــه اینکــه در ســرانه تخت های 
بیمارســتانی به اســتاندارد نزدیک شــده ایم، 
گفت: در این رابطه به آمــار قابل قبول و نرمالی 
دســت یافته ایم اما بازهــم نیازمنــد پیگیری 

هستیم.
نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی 
بابیان اینکه در بخش صنعــت، معدن و تجارت 
وضعیت خوبــی داریم، عنوان کــرد: در بخش 
جهاد کشــاورزی نیز کارهای بزرگی در استان 
انجام شده اســت.کولیوند همچنین گفت: یکی 
از طرح هــای قابل توجه در البــرز اجرای طرح 
محرومیت زدایی از سوی بسیج و سپاه است که 
باید هماهنگی های الزم در ایــن زمینه صورت 

گیرد.

شناسایی ۱۸ پارک محله ای 
نیازمند بهسازی در فردیس

شهردار فردیس از شناسایی ۱8 پارک محله ای 
نیازمند بهســازی در فردیس خبــر داد و گفت: 
عملیات عمرانی ۱۲ پارک انجام شــده و تجهیز 

آنها در دستور کار است.
منوچهر غفاری در مصاحبه رادیویی، با اشاره به 
شناسایی ۱8 پارک و بوستان محله ای در سطح 
فردیس نیازمند بهسازی و بازسازی است، اظهار 
کرد: از سال گذشــته تا کنون عملیات عمرانی 
۱۲ پارک در این شهر انجام شده است و عملیات 

تجهیز آنها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بهسازی 
پارک های شــهدا، مروارید و مریم در دســتور 
کار مدیریــت شــهری فردیس اســت، اضافه 
کرد: مدیریت شــهری برای انجام این عملیات 

اعتبارات مطلوبی در نظر گرفته است.
شهردار فردیس در بخش دیگری با اشاره به عدم 
وجود روشنایی کافی در برخی از پارکهای شهر، 
عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در دستور 
کار مدیریت شــهری فردیس ایجاد روشــنایی 
برای معابر عمومی خصوصا پارک و بوستانهای 

سطح شهر است.
وی ادامه داد: در این راستا برگزاری مناقصاتی 
به منظور ایجاد روشــنایی پارک ها در دستور 
کار مدیریت شــهری فردیس قــرار دارد و به 
محض انتخــاب پیمانکار اقدامــات الزم انجام 

می شود.



  کاهش ۶۱ درصدی معامالت مسکن در تهران

بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده است؟
محسن محروقی  رصد وضعیت بازار مسکن شهر 
تهران از نگاه کارشناســی، ایجاد سطح انتظار کاهش 
رشد ماهیانه قیمت در تابســتان سال جاری را نشان 

می دهد.
اردیبهشــت ماه، بازار مســکن در پایتخت، باالترین 
نقطه رشد ماهیانه قیمت از ســال ۱۳۹۲ تا کنون را 
لمس کرد. طبق آمار بانک مرکــزی میانگین قیمت 
شــهر تهران در اردیبهشــت ماه ۱۳۹8 به متری ۱۲ 
میلیون و ۶7٠ هزار تومان رســید که نسبت به زمان 
مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ 
درصد افزایش نشــان داد. به دنبال آن بر اساس آمار 
اتحادیه امالک در ۲٠ روز ابتدای خردادماه معامالت 
۶۱ درصد کاهش یافت. کارشناســان بیان می کنند 
افت شدید خرید و فروش واقعی، انتظارات تورمی در 
بازار مسکن را به حداقل رسانده که در ماه های آینده 
روند رشــد قیمت کند می شــود و در بعضی مناطق 

می تواند به صفر برسد.
شــرایط جدید که توسط واســطه های ملکی عنوان 
می شــود حاکی از آن اســت موج گرانی که از نیمه 
شمالی شهر تهران آغاز شــده بود به تمام مناطق ۲۲ 
گانه شــهر تهران ســرایت کرده و بازار مسکن آماده 
ورود به آرامش قیمتی اســت. دو گروه از کارشناسان 
در تحلیل چشــم انداز بازار ملک، نظــرات متفاوتی 
دارند اما هردو به این جمع بندی قائل هســتند که از 
نیمه دوم سال جاری شاهد ایجاد ثبات نسبی قیمت 
خواهیم بود. بیت اهلل ســتاریان کارشــناس اقتصاد 
مسکن معتقد اســت که سیل اوایل ســال جاری دو 
تغییر را در بازار مســکن ایجاد خواهد کرد؛ اتفاق اول 
به بازسازی واحدهای خسارت دیده مربوط است که 
منجر به رونق ساخت و ســاز می شود و اتفاق دوم، باال 
رفتن درآمد بخش کشاورزی و افزایش توان اقتصادی 
اقشار پایین جامعه است. این مساله به افزایش تقاضا 
در بازار مسکن منجر می شــود و بنابراین رکودی که 
انتظار داشتیم در تابستان سال جاری اتفاق بیفتد به 
سال ۱۳۹۹ موکول شده است. با این حال او می گوید 
که سرعت رشــد قیمت در نیمه دوم سال جاری کند 

می شود.
قیمت مســکن شــهر تهران در اردیبهشــت ماه در 
شــرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور 
از حدود دو درصد به ٠.۶ درصد رســید و رشد قیمت 
در پایتخت را ســوال برانگیز کرد. کارشناسان دست 
کم شــش عامل را در افزایــش غافلگیرکننده قیمت 
مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می دانند؛ 
کمبود شــدید فایل های دارای قیمت مناسب، نبود 

چشم انداز روشــن در بازارهای طال ارز و بورس، رشد 
قیمت کمتر بازار مســکن نســبت بــه بازارهای یاد 
شــده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول 
اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار 
و ماهیت مســکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در 
هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر 
شناخته شده است.از سوی دیگر، کارشناسانی که به 
اشباع قیمت مســکن معتقدند می گویند که هر نوع 
افزایش مجدد قیمت بر اساس بازارهای موازی، صرفاً 
رکود بازار مســکن که انتظار داریــم ۱٠ تا ۱۲ فصل 
طول بکشد را طوالنی تر خواهد کرد. بنابراین ظرفیت 
این بازار پر شــده و کاهــش معامالت ســفته بازانه 
در هفته های اخیر، نشــانه ای بارز بــرای اثبات این 
ادعاست. سلمان خادم المله با بیان این که قیمت های 
فعلی مســکن، تناســبی با توان دهک های میانی و 
حتی باالی جامعه ندارد گفت: اگر قرار اســت تعادل 
در بازار مســکن ایجاد شــود باید نرخ رشد قیمت ها 

پایین تر از تورم عمومی قرار گیرد.
وی افزود: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، 
سرمایه ای و ســفته بازانه تشکیل می شــود. با توجه 
به ســطح درآمد دهک های هفت و هشــت به عنوان 
متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته بازی هم 
تحت تأثیر قــرار می گیرد. از این جا بــه بعد تغییرات 
قیمت مسکن شاید متناســب با متغیرها و چشم انداز 
کالن اقتصادی باشــد اما از چارچوب تعادل عرضه و 
تقاضا خارج شــده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از 
نرخ تورم، معنی دار نیســت.رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک نیز در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن گفت: 
نوســانات نرخ ارز و اثرات اقتصــاد کالن تأثیر خود را 
ابتدا با رشد قیمت و ســپس با افت معامالت در بازار 
مســکن نشــان داد. افزایش قیمت، طبیعتــاً رابطه 
معکوســی با نرخ معامالت دارد و هرچه به سمت باال 

حرکت کند، معامالت پایین می آید.
مصطفی قلی خســروی درباره پیش بینــی از وضعیت 
بازار در ســال جاری اظهار کرد: انتظــار داریم با روند 
کاهشــی که قیمت ارز در هفته های اخیر داشته شاهد 
ثبات نسبی بازار مسکن باشیم. اگر نوسانات چندانی در 
حوزه ارز، طال، بورس و حامل های انرژی نداشته باشیم 
پیش بینی ما این است که نرخ رشــد قیمت مسکن در 

سال جاری پایین تر از تورم عمومی قرار گیرد.

کاهش 61 درصدی معامالت مسکن در تهران
آمار ارائه شده از سوی رئیس اتحادیه امالک حاکی از 
آن است که در ۲٠ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹8 خرید 

و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۳۲ 
درصد کاهش یافته است.

مصطفی قلی خسروی ، اظهار کرد: در ۲٠ روز ابتدای 
خردادماه ۱۳۹8 بالغ بــر ۴7٠۲ فقره خرید و فروش 
مسکن در شهر تهران انجام شــده که نسبت به زمان 
مشــابه ســال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است. این 
مقدار افت نقطه به نقطه ی معامالت، بیشترین مقدار 
کاهش سالیانه از دی ماه سال گذشته تاکنون را نشان 

می دهد.
وی افزود: با وجودی کــه قراردادهای خرید و فروش، 
کاهش چشــمگیری داشــته، افــت اجاره نامه ها در 
تهران کمتر بوده است. این نمایه می تواند حاکی از آن 
باشــد که متقاضیان بالقوه خرید مسکن پس از رشد 

قیمت ها به سمت بازار اجاره سوق یافته اند.
به گفته خسروی طی ۲٠ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹8 
بالغ بر 78٠۲ قرارداد اجاره در تهران به امضا رســیده 
که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش 
نشان می دهد.رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان 
این که اوضاع معامالت در کل کشــور نسبت به تهران 
مقداری بهتر اســت، گفت: ۳۱ هــزار و ۱٠8 قرارداد 
خرید و فروش مســکن طی ۲٠ روز ابتدای خردادماه 
۱۳۹8 منعقد شده است. این تعداد نسبت به ۲٠ روز 
ابتدای خردادمــاه ۱۳۹7 بالغ بــر ۳۲ درصد کاهش 
یافته و نشــان از اوضاع مناســب تر معامالت در کل 

کشور نسبت به شهر تهران دارد.
خســروی هم چنین قراردادهای اجاره در کل کشور 
را طی زمان ذکر شــده ۳۱ هــزار و ۲7۵ مورد اعالم و 
تاکید کرد: این رقم نســبت به زمان مشابه سال قبل 

کاهش ۱7 درصدی نشان می دهد.

رشد قیمت مسکن پایین تر از تورم قرار می گیرد
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در تحلیل شــرایط 
کنونی بازار مســکن گفت: نوســانات نرخ ارز و اثرات 
اقتصاد کالن تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس 
با افت معامالت در بازار مســکن نشــان داد. افزایش 
قیمت، طبیعتاً رابطه معکوســی با نرخ معامالت دارد 
و هرچه به ســمت باال حرکت کنــد، معامالت پایین 
می آید.وی درباره پیش بینی از وضعیت بازار در سال 
جاری اظهار کــرد: انتظار داریم با روند کاهشــی که 
قیمت ارز در هفته های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی 
بازار مســکن باشیم. اگر نوســانات چندانی در حوزه 
ارز، طال، بورس و حامل های انرژی نداشــته باشــیم 
پیش بینی ما این است که نرخ رشد قیمت مسکن در 

سال جاری پایین تر از تورم عمومی قرار گیرد.
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از بازار راکد وام مسکن چه خبر؟
در این روزها هزینه اوراق برای تهیه وام مسکن 
نسبتا ثابت اســت اما تقاضای چندانی برای آن 
وجود نــدارد، چراکه قیمت بــاالی واحدهای 

مسکونی، این بازار را با رکود مواجه کرده است.
در هفتــه جاری نیــز قیمت اوراق تســهیالت 
مســکن بانــک مســکن در فرابــورس ایران 
نوسان چندانی نداشــته و متقاضیان این اوراق 
می توانند با حدود قیمت هر ورق تســه ۵٠ هزار 

تومانی اقدام به خرید این اوراق کنند.
قیمت اوراق تســهیالت مسکن مرداد، شهریور، 
مهر، آبان و آذر ماه ســال ۱۳۹۶ کمی بیشتر از 
۴۹ هــزار تومان اســت و امتیاز اوراق مســکن 
اردیبهشــت ۱۳۹8 و بهمن، اسفند سال ۱۳۹7 

در حدود ۵٠ هزار تومان معامله شد.
از سال گذشــته قیمت مســکن در بازار با رشد 
بســیار فزاینده ای روبرو بوده و مقدار وام مسکن 
نمی توانــد کمک خاصــی بــه بی خانه ها برای 

خانه دار شدن کند.
بسیاری از افرادی که سال ها مبلغی جمع کرده 
بودند تا شــاید بتوانند با کمک وام مسکن یک 
واحد آپارتمان کوچک خریــداری کنند در این 
روزها آن مبلغ را باید بــه عنوان پیش پول اجاره 
خانه به صاحب خانه ها بپردازنــد و این موضوع 
سبب شده که وام مســکن عماًل کارایی خود را 
از دست دهد، حتی اگر مبلغ وام مسکن بر فرض 
سه برابر هم شود بی خانه ها به راحتی نمی توانند 
اقســاط آن را بپردازند و به نوعی می توان گفت 
خانه دار شدن برای بســیاری از اقشار جامعه به 

رؤیا تبدیل شده است.
در ادامه این گزارش به هزینه وام مســکن برای 
اقشــار مختلف جامعــه می پردازیــم. در این 
گزارش با توجه به میانگین قیمت اوراق ۵٠ هزار 
تومانی، هزینه وام مسکن را برای اقشار مختلف 

محاسبه می کنیم.
زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱٠٠ میلیون 
تومانی مسکن باید ۲٠٠ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند. آن ها بایــد ۱٠ میلیون تومان 
صــرف خرید ایــن ۲٠٠ برگ ها کننــد. به این 
مبلغ با احتســاب ۲٠ میلیون تومان وام جعاله 
که بابت خرید آن باید ۴٠ برگ تســه خریداری 
شود، دو میلیون تومان اضافه می شود. در نتیجه 
در مجموع باید برای دریافــت وام ۱۲٠ میلیون 
تومانی مســکن حدود ۱۲ میلیون تومان صرف 

شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی 
با جمعیت بیش تــر از ۲٠٠ هــزار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا سقف 8٠ میلیون 
تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 
۱۶٠ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب 
باید هشــت میلیون تومان بابت خرید این اوراق 
بپردازند که با احتســاب دو میلیون تومان برای 
خرید اوراق وام جعالــه در مجموع برای دریافت 
وام ۱٠٠ میلیون تومانی باید ۱٠ میلیون تومان 
پرداخــت کنند.عالوه بر این، زوج های ســاکن 
در ســایر شــهرهای با جمعیت زیر ۲٠٠ هزار 
نفــر می توانند برای گرفتــن ۶٠ میلیون تومان 
وام مســکن ۱۲٠ برگ بهادار خریــداری کنند 
که باید شــش میلیون تومان بابت خرید اوراق 
بپردازند. هم چنین بــرای دریافت ۲٠ میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعالــه نیز باید دو میلیون 
تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام 8٠ 
میلیون تومانی هشــت میلیون تومان از سوی 

زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیــز می توانند تا ســقف ۶٠ 
میلیــون تومان و غیــر زوج هایی کــه در مراکز 
استان های باالی ۲٠٠ هزار نفر جمعیت دارند تا 
سقف ۵٠ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های 
ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴٠ میلیون تومان 
وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲٠، 
۱٠٠ و 8٠ برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را 

از فرابورس ایران خریداری کنند.



  فرانسوی ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند

ناگفته هایی از قرارداد وزارت صنعت با رنو
محبوبه فکوری  قائم مقام ســازمان گســترش با 
بیان اینکه قرارداد این ســازمان با شرکت رنو، کامال 
تعلیق شــده، گفت: فرانســوی ها، آورده ۶۵میلیون 
یورویی خود را در شــرکت مشــترک ثبت شده، به 

صورت نقدی از ایران خارج کردند.
بهزاد اعتمادی در پاســخ به پرســش مهــر مبنی بر 
اینکه آیا قراردادی که ســازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران با شرکت فرانســوی رنو بعد از برجام به 
امضا رســانده بود، در چه مرحله ای است؟ گفت: این 
قرارداد تقریباً تعلیق شده اســت، اگرچه شرکت رنو 
سرمایه هایی را در ایران به جای گذاشته و رفته است، 
اما به هر حال آنها منتظر هســتند که توافقات دوباره 

برگردد و آنها کار خود را در ایران از سر بگیرند.

ناگفته هایی از قرارداد دولتی ایران با رنو
قائم مقام سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
در پاسخ به این ســوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا 
سازمان گســترش در صورت لغو تحریم ها، باز هم با 
فرانسوی های بدعهد وارد مذاکره خواهد شد، گفت: 
بســتگی به شــرایط دارد، ما نمی خواهیم با دنیا قهر 

کنیم. اگر شرایط ما را بپذیرند، با آنها کار می کنیم.
وی افزود: به هر حال ما در این مــدت تعلیق قرارداد، 
زیرســاخت های خود را آماده می کنیم و اگر بار دوم 

این اتفاق رخ ندهد.
 یعنی آنقدر پتانسیل برای خود ایجاد کرده باشیم که 
اگر آنها بار دیگر ایران را تــرک کردند، مجدد بتوانیم 

روی پای خود بایستیم.

رنو آورده 65 میلیون یورویی در قرارداد با 
ایدرو را به صورت نقد از ایران خارج کرد

اعتمادی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه رنو در قرارداد با سازمان گسترش چقدر سرمایه 
را وارد کرد، اظهار داشت: عماًل آورده رنو در قرارداد با 
سازمان گسترش، به ســمت ثبت شرکت پیش رفت 
و یک بار ۶۵ میلیون یورو آورد ولــی بعد از تحریم ها، 
همان مبلغ را عیناً از ایران خــارج کرد. البته هنوز هم 
سرمایه در ایران دارد. شرکت رنو پارس همچنان کار 
می کند، اما این رقم به صورت نقــدی از ایران خارج 

شده است.
وی در پاسخ به این پرســش مبنی بر اینکه رنو چطور 
توانســت این رقم را از ایران خارج کند؟ آیا ســازمان 
گســترش و دولت نظارتی بر عملکرد این شــرکت 
مشترک نداشــت؟ ادامه داد: قبل از اینکه تحریم به 
مرحله عملیاتی برســد، آنها این رقم را از ایران خارج 

کردند؛ به نحوی کــه آنها در ایران درآمد داشــتند و 
شرکت رنوپارس ۵۱ درصد از سهام خود را در اختیار 
طرف ایرانی دارد، مابقی در اختیار رنو اســت و البته 
آنها از فروش خودرو نیز سهم داشــتند و هر وقت که 
خودرویی در بازار ایران فروخته می شــد، آنها ســهم 

خود را برمی داشتند.

 برنامه ای برای تولید مشترک
 با خودروسازان ژاپن

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
در پاســخ به پرســش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
آیا با حضور نخســت وزیر ژاپن در ایران، مذاکراتی 
هم در حوزه صنعت خودرو انجام می شــود، گفت: 
برنامــه ای برای تولید مشــترک با خودروســازان 

ژاپن نداریم.
اعتمادی در پاسخ به این ســوال که آیا تغییر جهت از 
سمت خودروسازان فرانسوی به سمت خودروسازان 
ژاپنی یا کره ای در دستور کار صنعت خودروی ایران 
قرار دارد، اظهار داشــت: به طور قطــع این کار انجام 
می شــود، حتماً در برنامه قرار دارد، ایــن در حالی 
است که اگر در گذشته اولویت صنعت خودروسازی 
ایران، همکاری با شرکت های فرانسوی از جمله پژو 
بوده است، به این دلیل اســت که خط تولید صنعت 
خودروی ایران بر اســاس همکاری با شــرکت پژو 
طراحی شــده بود ولی با این شــرایط، به طور قطع 
اســتقالل از صنعت خودروی فرانســه انجام خواهد 

شد.

ال نود را با موتور ملی تولید خواهیم کرد
قائم مقام سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران، 
در پاسخ به این پرســش که اکنون تولید خودروهای 
فرانســوی از جمله تندر، ســاندرو و برخــی دیگر از 
خودروهای رنو به صفر رســیده اســت، می توان این 
تغییر جهــت را به ســمت خودروســازان دیگر دنیا 
برد، اظهار داشت: ما اکنون در شــرایط تحریم به سر 

می بریم. 
صنعت خودروی ایران تا آخرین قطعاتی را که شرکت 
رنو به ایران وارد کرده بود، را به خط تولید منتقل کرد 
و استفاده کرده است. اما اکنون دیگر هیچ قطعه ای از 

رنو در دست نیست.
وی در خصوص تولید ال نود با موتور دیگر گفت: این 
موضوع در دســتور کار قرار دارد ولی اکنون نمی توان 
نوع موتور را اعالم کرد؛ اما بــه هر حال این موضوع در 

دستور کار قرار دارد.

سرنوشت پلت فرم مشترک ایدرو با رنو
اعتمادی در خصوص سرنوشــت پلت فرم مشترک 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایــران با 
خودروســازان فرانسوی گفت: دســتور اول رئیس 
جدید ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران، 
پیگیری طراحی و به ثمر رساندن پلت فرم جدیدی 
در صنعت خودروی ایران اســت؛ به این معنا که وی 
تاکید بسیاری بر تعمیق ساخت داخلی خودرو دارند 
و عماًل در حــوزه خودرو، نفت و گاز، پتروشــیمی و 
ســایر صنایع از جمله فوالد و ســیمان، تا جایی که 
امکان آن وجود دارد، بتوان تعمیق ســاخت داخل 

را صورت داد.
قائم مقام سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
افزود: جایی که ممکن است ســاخت داخلی، توجیه 
اقتصادی نداشته باشد اما به واسطه اولویت ما تولید و 
رونق تولید اســت، حتی اگر به دوبرابر قیمت خارجی 
نیز، بتوانیم ساخت داخلی یک قطعه را داشته باشیم، 
ایــن کار را خواهیم کــرد و از تولیدکنندگان داخلی 

حمایت می کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو بعد 
از برجام ما استراتژی داشــتیم که ۶۵٠ هزار دستگاه 
جدید در کشور ساخته شــود بعد از تحریم استراتژی 
را عوض کردیم؛ چراکه شــرکای خارجی ما ایران را 
ترک کردند و عماًل خودروهایی که قباًل تولید می شد 

را دوباره در دستور کار قرار داده ایم.
اعتمادی گفت: بر این اســاس یک برنامه کوتاه مدت 
طراحی شده اســت؛ به این معنا که یکسری از کاالها 
وارداتی باشند؛ چراکه در دنیا، یک کشور همه کاالها 
را تولید نمی کند. مــا ارزبری را کاهــش می کنیم تا 
باالنس ارزی را در کوتاه مدت کاهــش دهیم؛ اما در 
میان مدت برنامه ما این است که بتوانیم خودروهای 
خود را به لحاظ کیفــی و کمی ارتقــا داده و قابلیت 
صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشند تا تراز 

ارزی ما مثبت شود.
وی اظهار داشت: در مرحله ســوم تقویت شرکتهای 
طراحی مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه و نیز جذب 
همکاری صاحبان فناوری این رشته صنعتی در دنیا را 
در دســتور کار داریم و امیدواریم تا انتهای این برنامه 
به طراحی پایه خودرو دسترسی یابیم و روی این پلت 

فرم، فیس های متفاوتی را خواهیم داشت.
به گفته اعتمادی، بنای ســازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران این است که در سه سال آتی، به یک پلت 
فرم کاماًل طراحی شــده از ســوی مهندسان داخلی 

دست یابد.
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مازاد و غیرتولیدی سایپا
معاون مالــی و اقتصادی گروه خودروســازی 
ســایپا از ادامه طــرح فــروش اموال مــازاد و 
غیرتولیدی این گروه خبرداد و گفت: شــرکت 
لنت پارسیان پیشــرو و پنج فقره ملک متعلق به 

این مجموعه در لیست فروش قرار گرفته است.
مهدی محمدرضایی گفت: ۱٠٠ درصد ســهام 
شرکت لنت پارســیان پیشرو به صورت یک جا و 
با شرایط پرداخت نقدی و یا نقد و اقساط توسط 

گروه خودروسازی سایپا به فروش می رسد.
به گفته وی، شرکت مذکور با سرمایه ثبت شده 
۲8۶ میلیارد و ۱۶7 میلیون و ۵۴7 هزار ریال به 
۲8۶ میلیون و ۱۶7 هزار و ۵۴7 سهم هزار ریالی 
تقسیم شده و کل سهام قابل واگذاری آن  7۶7 
میلیارد و ۲۳۲ میلیــون و ۵۶۶ هزار و ۲۶8 ریال 
است که اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به 
شــرکت در مزایده فروش آن دارند، باید معادل 
پنج درصد از ثمــن معامله را به عنوان ســپرده 

شرکت در مزایده پرداخت کنند.
وی ادامه داد: سهام شرکت لنت پارسیان پیشرو 
به پیشنهاد دهنده ای که باالترین قیمت را ارائه 

کند، واگذار خواهد شد.
معاون مالــی و اقتصــادی گروه ســایپا گفت: 
متقاضیــان باید پاکت های مخصوص شــرکت 
در مزایده را تا ســاعت ۱۶ روز شنبه ۲۵ خرداد 
مــاه جاری بــه نشــانی کیلومتــر ۱۵ بزرگراه 
شهید لشــگری، شرکت ســایپا، مدیریت امور 
سرمایه گذاری و بررســی های اقتصادی تحویل 

و رسید دریافت کنند.
وی درخصوص برگــزاری مزایده فروش امالک 
مازاد گروه ســایپا نیــز گفت: پنــج فقره ملک 
تجاری، اداری، مســکونی و صنعتــی واقع در 
تهران، قائم شــهر و ایزدشــهر مازنــدران نیز از 
طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی واگذار 

خواهد شد.
به گفتــه محمدرضایی متقاضیــان می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر، دریافت اسناد 
و فرم شرکت در مزایده و تســلیم پیشنهادات، 
همــه روزه از ســاعت 8 صبح تا ۱۵ به نشــانی 
تهران، کیلومتر ۱۵ بزرگراه شــهید لشــگری، 
واحــد امــور ســرمایه گذاری و بررســی های 
اقتصادی مراجعه کرده و یا با شــماره تلفن های 

۴۴۱۹۶۹۴۹ و ۴8۹۵۲۶۶۳ تماس بگیرند.

کمبود نقدینگی، مشکل اصلی 
وسازان و قطعه سازان خودر

 دبیر انجمن خودروســازان ایران اعالم کرد: هر 
یک از دو خودروســاز بزرگ کشــور بین 8٠ تا 
۹٠ هزار دستگاه خودروی ناقص دارند که دلیل 

اصلی این مساله کمبود نقدینگی است.
احمد نعمت بخش افزود: با وجود اعالم روزهای 
گذشته ایران خودرو مبنی بر تکمیل بیش از ۱۶ 
هزار دستگاه خودروی دارای کسری قطعه این 
شرکت و تحویل به مشــتریان، هنوز هر یک از 
دو خودروساز بزرگ کشــور بین 8٠ تا ۹٠ هزار 
دســتگاه خودروی ناقص در کــف کارخانجات 

خود دارند.
وی با ابراز تعجب از گفته اخیــر مدیر تعزیرات 
حکومتی تهران دربــاره غیرواقعی بودن کمبود 
قطعه خودروســازان، گفت: ای کاش وی پیش 
از رســانه ای کردن این موضوع، بــا معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مشــورت 
کرده و اطالعاتی دقیق تر به دست می آورد، زیرا 
معاون امور صنایع بطــور هفتگی موضوع تامین 
قطعات و تولیــد خودرو کشــور را رصد کرده و 
ایران خودرو و سایپا نیز به صورت مدوام، کمبود 

قطعات را به معاونت مذکور گزارش می دهند.
نعمت بخش تاکید کرد: بیان چنین مطالبی در 

شرایط کنونی به معنای تضعیف تولید است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد

وز خ منطقی ارز از امر نر
ســمیرا ربیعی   رییس کل بانک مرکزی با بیان 
هیچیک از بنیان های اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز 
تغییری نکرده است، گفت: روز شنبه بازار ارز به طور 
جدی با نرخ منطقی به مانند چند روز گذشــته، کار 

خود را آغاز می کند.
عبدالناصر همتی که برای دیــدار با فعاالن اقتصادی 
و مسئوالن آذربایجانی پنجشــنبه ۲۳ خرداد به این 
اســتان ســفر کرده بود، در خصوص تأثیر سفر »آبه 
شینزو« نخست وزیر کشــور ژاپن بر نوسانات بازار ارز 
گفت: متأســفانه در بازار ارز همیشه افرادی به دنبال 
بهره برداری از ابزارهای سیاسی برای برهم زدن ثبات 
بازار و ایجاد نوسان هستند، در اینجا باید یادآور شوم 
هیچیک از بنیان های اقتصادی که تعیین کننده نرخ 
ارز است، تغییری نکرده و بانک مرکزی بر بازار مسلط 
اســت. از این رو به مردم عزیزمان اطمینان می دهم 
که از نظر مبانــی اقتصادی مشــکلی در تثبیت بازار 

اقتصادی نداریم.
وی، در خصوص هدف از ســفر خود به این اســتان 
عنــوان کرد: هدف از ســفر بــه اســتان آذربایجان 
شــرقی لبیک گفتن به فعاالن و مسئوالن اقتصادی 
این اســتان بوده اســت تا این گونه از نزدیک مسائل 

اقتصادی مرتبط با صادرات، پولــی و بانکی و ارزی را 
بررسی و ارزیابی کنیم.

رئیــس شــورای پــول و اعتبــار ضمن اشــاره به 
ظرفیت های استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: این 
استان از نظر تولید و صادرات جزو استان های کلیدی 
و مهم کشور اســت، لذا از آنجایی که امسال از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان »رونق تولید« نام گذاری 
شــده اســت، درصددیم نیازهای تولیدکنندگان را 

مدنظر قرار داده و آنها را تأمین کنیم.
همتی بــا ظالمانه خواندن تحریم هــای آمریکا علیه 
کشــورمان تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ما رشد 
صادرات غیرنفتی کشــور و بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور است که امیدواریم 
امروز و فردا طی جلسات مشترک با فعاالن اقتصادی، 
مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان 

بتوانیم این مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکــزی همچنین دربــاره اهداف 
اقتصادی سفر »آبه شینزو«گفت: در  این دیدار درباره 
روابط دوجانبه، گسترش روابط اقتصادی و مالی میان 
دو کشور، ســرمایه گذاری کشور ژاپن در بخش هایی 

از اقتصاد کشور بحث و گفت و گو شد. 

 شرط تداوم ریزش قیمت ها
 در بازار ارز چیست؟

بازار ارز ایران این روزها روندی کاهشــی را طی 
می کند و رفت و برگشت به کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار 

تومان در طی روزهای اخیر ادامه دار شده است.
بسیاری از فعاالن بازار معتقدند ایران در آستانه 
توافقی تازه با نظام بین المل اســت و برخی نیز 
از شــکل گیری اینستکس ســخن می گویند، 
مکانیزمی مالی میان ایران و اروپا که البته گفته 

می شود می تواند فروش نفت را تسهیل نماید.
 این اما همه داســتان نیست، همتی، رییس کل 
بانک مرکزی اخیرا ریــزش قیمت ها را نه تحت 
تاثیر فضــای مذاکرات بین المللــی بلکه تحت 
تاثیــر اقدامات صورت گرفتــه در بانک مرکزی 

می دانند.
همتی بــه تازگــی، در واکنش بــه قیمت نرخ 
ارز گفتــه اســت: قبــال نیــز تاکید کــردم در 
اجــرای سیاســت های جدیــد ارزی در قبال 
صادرکنندگان و نقشــی که در تامین ارز سامانه 
نیمــا و واردات در مقابل صادرات و اســکناس 
صرافی هــا خواهند داشــت و نیــز مدیریت و 
راهبری بازار اســکناس ارز خصوصاً آماده شدن 
برای عملیاتی کردن بازار متشــکل ارزی شاهد 

منطقی تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
کامران نــدری، عضو هیات علمی پژوهشــکده 
پولی و بانکــی در این خصوص بــه خبرنگار ما 
گفت: هر چند اقدامات صــورت گرفته در بانک 
مرکزی در کنترل بازار اقدامی مناســب اســت 
اما باید توجه داشته باشــیم موقعیت اقتصادی 
ایران، به گونه ای اســت که تحوالت بین المللی 

بر آن تاثیری جدی می گذارد.
 وی با تاکید بر اینکه تنش های سیاســی همان 
طور که در بــاال رفتن قیمت موثر هســتند، در 
کاهش قیمت نیز تاثیر می گذارنــد، ادامه داد: 
کوچکی اقتصــاد ایران از یک ســو و همچنین 
وابســتگی به نفــت یا بــه عبــارت دیگر تک 
محصولی آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش 
داده و بسیاری از کشورها نیز در جهان مشابه ما 

هستند. 
وی در توضیــح ایــن مطلب افزود: ســفر اخیر 
نخســت وزیر ژاپن بــه ایران به شــکلی صرف، 
اتفاقی بسیار مثبت تلقی می شود چرا که سبب 

شده است، بازار شاهد تحوالت مثبت باشد.
ندری با اشــاره به ســخنان رییــس کل بانک 
مرکزی در خصــوص مدیریت بــازار نیز اضافه 
کرد: رییس کل بانک مرکزی گفته علیرغم همه 
تالش ها، بازار تحت تاثیر این تنش های سیاسی 
قرار دارد و روابط بین الملل و سیاســت خارجی 

تاثیر خیلی روشنی بر بازار ارز ایران دارد.
 وی در توضیح این مطلب افــزود: به این ترتیب 
درست اســت که می توانید با یک سری تدابیر 
داخلی بر بازار ارز مدیریــت کنید اما مدیریت بر 
بازار ارز تحت الشعاع مسائل مربوط به تنشهای 
جهان خارج قرار دارد که نمی توان آن را نادیده 

گرفت. 
وی تاکید کرد: به طــور کلی تصور اینکه بازار ارز 
بدون حل مسائل و مشکالت خارجی به آرامش 

برسد، فرضی دور از ذهن است.
او درباره ســهم بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز 
گفت: به نظر می رســد نیمی از ریزش قیمت ها 
تحت تاثیر مدیریت بانــک مرکزی و نیمی دیگر 

تحت تاثیر سفر نخست وزیر ژاپن به ایران است.

غ ورود دولت به بازار تخم مر
 رئیس هیات مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران از آغــاز جمــع آوری تخم مرغ 
مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام از شنبه 

)امروز( در سراسر کشور خبر داد.
ناصر نبی پــور در گفتگو با مهر اظهار داشــت: 
شرکت پشــتیبانی امور دام کشــور از شنبه با 
مباشــرت اتحادیه سراســری مرغداران میهن 
خرید تخــم مرغ مــازاد مرغــداران را با قیمت 

کیلویی ۵,۵٠٠ تومان آغاز می کند.
رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران با بیان اینکه این طرح از شنبه در 
سراسر کشــور اجرایی خواهد شد، افزود: دولت 
در راســتای متعادل ســازی قیمت تخم مرغ، 
اقدام به جمــع آوری محصــول مــازاد از بازار 

می کند.
نبی پور با اشــاره به کاهش قیمت تخم مرغ در 
بازار، افزود: متوســط قیمت هــر کیلوگرم تخم 
مرغ درب مرغداری بین ۴۵٠٠ تا ۴۶٠٠ تومان 

است.
به گفته وی این در حالی اســت که معاونت امور 
دام وزارت جهاد قیمت تمام شــده تخم مرغ را 
کیلویــی 7۵٠٠ و بخش خصوصــی این عدد را 

حدود 8۴٠٠ تومان می داند.
نبی پور درباره اینکه اجــرای طرح جمع آوری 
مرغ های پیر و فرستادن این مرغ ها به کشتارگاه 
به دلیل عدم اســتقبال مرغــداران موفق نبوده 
اســت، گفت: اتحادیــه میهن مرغ هــای پیر را 
کیلویی ۲٠٠ تا ۳٠٠ تومان باالتر از قیمت بازار 
از مرغداران خریداری می کنــد اما دولت از نظر 
اجرایــی باید در این زمینه بــه بخش خصوصی 

کمک کند.
وی با اشــاره بــه اینکــه جمعیت ایــن مرغ ها 
کم نشــده اســت، افزود: اجرای این طرح نیرو 

می خواهد اما ما قدرت اجرایی نداریم.


