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پایتخت ایران دیگر نمی تواند جوابگوی هجوم تقاضای سکونت باشد

تهران مستاصل
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   نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به »شهروند«: در حالی 50 درصد اقتصاد کشور در تهران است که تنها 15 درصد جمعیت را در خود جای داده 
   بودجه عمرانی شهرداری تهران بیش از بودجه عمرانی کشور است 
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شــهروند| تهران پر امکانات حدود 50  درصد 
اقتصاد کشور را در ســیطره دارد؛ این در شرایطی 
اســت که تنهــا 15 درصــد جمعیت کشــور در 
پایتخت ســاکن هســتند. این موضوعی است که  
هادی بهــادری، نایب رئیس کمیســیون عمران 
مجلس به »شــهروند« می گوید و تأکید می کند 
بودجه عمرانی شــهرداری تهران بیشتر از بودجه 
عمرانی کل کشور است و طبیعی است که در این 
شرایط سیل جمعیت به پایتخت هجوم آورد. حاال 
زیرســاخت ها و ظرفیت های زندگــی در تهران با 
تقاضای وحشتناکی روبه رو شده است. محمدرضا 
نجفی، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران 
دیروز به ایرنا اعالم کرد: »زیرســاخت های تهران 
تنهــا جوابگــوی 60 درصد جمعیت آن اســت.« 
نجفی با اشاره به اظهارات وزیر کشور درباره توزیع 
نامناســب جمعیت در کالنشــهرها به ویژه تهران 
گفت: یکی از مهمترین دالیــل افزایش جمعیت 
و مهاجرت بسیار گســترده در تهران بحث اقتصاد 
نامناسب روستاها و شهرســتان های کشور است. 
البته این نخستین بار نیست که جمعیت پایتخت 
ایران بیــش از ظرفیت آن عنوان می شــود، مقام 
ارشد شهرســازی کشــور بارها لب به انتقاد از آن 

گشوده است.
عبــاس آخونــدی در تازه تریــن اظهارنظــر 
خود اعالم کــرده کــه از نگاه شــهروندی وضع 
زندگی شــهروندی در کشــور مناســب نیست. 
بــه گفتــه او 35 درصــد جمعیت کشــور یعنی 
19 میلیون نفر از 59 میلیون شهرنشــین کشــور 
 حاشیه نشــین و بدمسکن ســاکن در بافت های

 فرسوده هستند. 
همچنین براســاس تحقیقاتی که  سال گذشته 
از ســوی یکی از مراکز علمی صورت گرفت، تنها 
3 /2 میلیون نفــر از جمعیت تهــران می توانند از 
زندگی مطلوب بهره ببرند و این در صورتی اســت 
که تقریبا هشــت میلیون و 500 هزار نفر جمعیت 
شب پایتخت هســتند و این میزان بسیار بیشتر از 
رقم افرادی است که به نظر می رسد می توانند در 

شهر تهران زندگی مطلوب داشته باشند. 
این اتفاق در شــرایطی رخ می دهد که براساس 
گــزارش مرکز آمار تهران بیشــترین نرخ رشــد 
جمعیت شهرنشــینی را به خــود اختصاص داده 
است. براســاس گزارش منتشر شــده مرکز آمار 
ایران تحت عنوان »گزیده نتایج سرشماری نفوس 
و مسکن  ســال 1395« نرخ شهرنشینی کشور از 
رقم 4 /71 درصد  سال 1390 به رقم 74 درصد در 
 سال 1395 رسیده است یعنی توسعه شهرنشینی 
اتفاق افتــاده اســت. در ایــن میــان اطالعات 
منتشرشده نشــان می دهد نرخ رشــد جمعیت 
روستایی کاهش یافته و طی دوره 1390 تا 1395 
منفی و به رقم 73 /0 درصد رســیده و نرخ رشــد 
جمعیت شــهری نیز روند کاهشی داشته اما هنوز 
رشد مثبتی داشته به طوری که در دوره 1390 تا 
1395 برابر با 97 /1 درصد بوده اســت. یعنی طی 
دوره پنج ساله 90 تا 95 به جمعیت شهری اضافه 
شــده و از جمعیت روستایی کاســته شده است 
)البته الزم به ذکر اســت که برخی روســتاهای 

بزرگ به شهر تبدیل شده اند(.
نرخ رشد جمعیت استان تهران طی دوره 1390 
تا 1395 حدود 72 /1 درصد بوده که از متوســط 
کشــوری یعنی 24 /1 درصد حدود 48 /0 درصد 
بیشتر بوده که از نظر نرخ رشــد جمعیت در رده 
هفتم در میان استان های کشور قرار دارد. استان 
تهران در  سال 1395 حدود 6 /16 درصد جمعیت 
کشــور را در خود جای داده که در  ســال 1390 
در حدود 21 /16 درصد از جمعیت کشــور در آن 
ساکن بوده که در حدود 4 /0 درصد به سهم استان 
تهران در  ســال 1395 اضافه شــده است. استان 

تهران بیشترین سهم را در میان استان های کشور 
داشته و بعد از آن استان خراسان رضوی قرار دارد. 
فاصله ســهم جمعیتی بین استان تهران با دومین 
استان بزرگ کشور نشــان دهنده بزرگی جمعیت 
ساکن در استان تهران بوده که این رقم مشکالت 
فراوانــی برای ارایــه خدمات شــهری و مدیریت 
شهری و حفاظت از محیط زیست فراهم می سازد.

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
که این بحران به دلیل وجود جاذبه در کالنشهرها 
و نبود جاذبه در سایر شهرها صورت گرفته است؛ 
چرا که وجود امکانات رفاهی، شــرایط شــغلی و 
سایر جاذبه هایی که در کالنشهرها فراهم شده اند، 
بســیاری از افراد را ترغیب کرده تا به این شهرها 

مهاجرت کنند.
 50 درصد اقتصاد کشور 

در چنگال پایتخت 
به  هر حال بســیاری از کارشناسان معتقدند از 
آن جا کــه هر کدام از این افراد بــه دالیل مختلف 
و گاه بــه اجبار، بــه زندگی در این شــهرها روی 
آورده اند، باید در این زمینه اقداماتی انجام شــود 
و عواملی که باعث مهاجرت به این شــهرها شده 
است، بررسی شود تا شــاید بتوان این مشکالت را 

حل کرد.
ســید هادی بهادری، نایب رئیس کمیســیون 
عمران مجلس در این باره به »شهروند« می گوید: 
در حالی 50 درصد اقتصاد کشــور در تهران است 
که تنها 15 درصد جمعیــت را در خود جای داده 
اســت. حال آن که حق هر شــهروند ایرانی است 
)چه شــهری و روســتایی( تا از ثــروت، درآمد و 
منافع توسعه کشور سهمی داشته باشد. در چنین 
شرایطی که امکانات شــغلی، تحصیلی، درمانی و 
معیشتی در چند استان کشــور محدود هستند، 
نمی توان انتظار کاهش نرخ رشــد شهرنشینی را 

در کشور داشت. 
اما نگاهی به آمار ارایه شــده از سوی مرکز آمار 
هم نشــان می دهد که این اظهــارات چندان هم 
بیراه نیســت. مرکز آمار علل مهاجرت در مناطق 
روســتایی را براساس نتایج سرشــماری نفوس و 
مســکن  ســال 1390 در موارد زیر خالصه کرده 
است: انتقال شغلی 4 /2درصد، جست وجوی کار 
بهتــر 6 /3درصد، جســت وجوی کار 7 /6درصد، 
تحصیل 1 /8درصد، دستیابی به مسکن مناسب تر 
3 /12درصد، تبعیت از خانوار 8 /46درصد، انجام 
یا پایــان خدمت وظیفــه 9 /11 درصــد و پایان 
تحصیل 1 /8 درصــد از مهمترین دالیل مهاجرت 

برشمرده شده است. 
در مطالعــات صورت  گرفتــه دالیــل دیگری 
همچون ازدواج، بروز مخاطرات محیطی )ســیل، 
خشکســالی، زلزله(، دسترســی بــه امکانات و 
تسهیالت بهداشــتی و رفاهی، رفع فقر و بیکاری 

برشمرده شــده اســت. این که یک فرد روستایی 
مهاجرت می کند و تمایل دارد محل زندگی خود 
را تغییــر دهد حق طبیعی او اســت؛ اما این که به 
دلیــل مشــکالت و تنگناهایــی کــه در مناطق 
روســتایی وجــود دارد، مهاجــرت می کند یک 
ضعف سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای توسعه 

روستایی است.
 بودجه شهرداری تهران

 بیش از بودجه عمرانی کشور 
در این میان برخی قوانین کشور را عامل افزایش 
انگیزه برای شهرنشــینی و عدم توسعه روستاها و 
شهرهای کوچک در کشور می دانند. نماینده مردم 
ارومیه می گوید: براســاس قانــون، ارزش افزوده 
هر منطقه ای باید صرف هزینه های همان اســتان 
شود. از آن جایی که بیش از نیمی از کارخانه های 
کشور در تهران وجود دارد،  ســال 94 رقمی بالغ 
بر 20 هزار  میلیــارد از محل ارزش افــزوده عاید 
تهران شد. این درحالی اســت که در کالنشهری 
همچون تبریز که یک چهــارم تهران جمعیت در 
خود جــای داده، درآمد حاصــل از ارزش افزوده 
یک بیســتم این رقم هم نبوده اســت. به گفته او، 
بودجه شــهرداری تهران از بودجــه عمرانی کل 
کشور بیشتر است و به نوعی قدرت شهردار تهران 
بیشتر از رئیس جمهوری است. همین مسأله خود 

فسادآور است. 
نماینده مــردم ارومیه که معتقد اســت نباید 
تمرکــز امکانات در تهــران رخ دهد، بــر این باور 
است که برای حل این مشــکل، بایستی امکانات 
و جاذبه هــای مورد نیاز افراد در ســایر شــهرها 
ایجاد شــود تا آنهــا از مهاجرت به کالنشــهرها 
خودداری کنند و از ســوی دیگر، مجموعه شهری 
در کالنشهرها تقویت شــود و برای آنها مدیریت و 
برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد تا جمعیتی هم 
که اکنون در کالنشهرها هستند با مشکل روبه رو 
نشــوند، چرا که اگر چنین مشــکالتی کنترل و 
مدیریت نشود، می تواند تأثیرات منفی و نامناسب 

بسیاری داشته باشد.
 تولیدکنندگانی که 

مصرف کننده می شوند 
از ســوی دیگر، مهاجرت روســتاییان به شهر 
تنها تغییر مکان جغرافیایی نیست، بلکه پیامدها 
و آثار دیگری نیز به همراه دارد. بهادری با اشــاره 
به این که با مهاجرت، روســتایی شغل کشاورزی 
را رهــا می کند و به جای آن به شــغل و حرفه ای 
که در شــهر وجود دارد، مشــغول می شود )که 
عموما خدماتی اســت(، گفت: بنابراین مهاجرت 
روستاییان به شــهر همواره با ترک زمین و عدم 
کشــت و تولید محصــوالت کشــاورزی روبه رو 
اســت. یعنی یک روســتایی که قبل از مهاجرت 
تولیدکننده کاال و محصول کشــاورزی بوده پس 

از مهاجرت به شــهر به یک مصرف کننده کاالی 
بخش کشاورزی تبدیل می شود.

 به مفهومی دیگر، از دست رفتن تولید و اضافه 
شــدن به مصرف کننده کاال یکــی از پیامدهای 
مهاجرت اســت. اگــر تولید بخش کشــاورزی 
افزایــش نیابد طبیعتــا برای تأمیــن تقاضا باید 
متوســل به واردات محصوالت کشــاورزی شد 
و افزایــش واردات برابر با خروج ارز از کشــور و 
تهدید امنیت غذایی است. از سوی دیگر، فرآیند 
مهاجــرت روســتایی در حجم و رشــد جمعیت 
و در ســاخت و توزیع جمعیــت تغییراتی ایجاد 
می کنــد. مهاجرت های روســتا به شــهر تعادل 
نســبت مردان و زنان را در دو منطقه شــهری و 
روســتایی بر هم می زند. با مهاجرت جوانان، در 
آینــده زاد و ولد در مناطق روســتایی و به دنبال 
آن جمعیت فعال در روســتاها کاهش می یابد و 
تولید محصول و اقتصاد روســتایی نیز دچار افت 
می شــود. حفظ امنیت منطقه ای که روســتاها 
خالی از ســکنه شــده اند، نیازمند تأمین بودجه 
اســت و هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کند. 
با کاهــش تعداد مــردان در مناطق روســتایی، 
بخشی از زنان روستایی که در ســن ازدواج قرار 
دارند، امکان تشــکیل خانواده برایشــان کاهش 
می یابد. این موضوع برای زنان روستایی که شغل، 
ثروت و دارایی برای تأمیــن مخارج زندگی خود 
 ندارند، فقر، ســرخوردگی و ناامیدی را به همراه 

خواهد داشت.
 وزیر راه و شهرسازی: 

وضع زندگی شهروندی در ایران مناسب نیست
او که در نشســت ســتاد بازآفرینی و پایداری 
شهری سیستان وبلوچستان سخن می گفت، اظهار 
داشــت: ســاختار دولت در ایران »بخشی« است 
و برای هر بخش واگذار شــده بــه وزارتخانه های 
مختلف، زحمات زیادی توســط دولت ها کشیده 
می شود و از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون هزاران 
 میلیارد ریال هزینه شــده اما آخــر کار نتیجه در 

حوزه وضع شهروندی مطلوب نبوده است. 
او بــا بیــان این کــه حاشیه نشــینی فقط به 
سیستان وبلوچســتان اختصــاص نــدارد، گفت: 
بــا توجه بــه هزینه هــای زیــادی کــه تاکنون 
انجام شــده حــدود 40 درصد جمعیت شــهری 
سیستان وبلوچستان و 35 درصد جمعیت شهری 
کشــور در مناطق حاشــیه ای در وضع نابسامانی 

زندگی می کنند.
او با تأکید بر این که حاشیه نشــینی یک مسأله 
ملی اســت، گفت: اولویت، حرکت به سمت ایجاد 
ســتادهای بازآفرینی شهری اســت و تاکنون با 
برگزاری نشست های این ستاد در تمام استان ها و 
فرمانداری ها و ایجاد همگرایی میان وزارتخانه های 
مختلف ازجمله راه و شهرسازی، بهداشت و درمان 
و آموزش و پرورش اتفاقات مثبتی در این مناطق 
 رقم زده شــده اســت.این عضو کابینــه یازدهم 
با بیان این که در برنامه ریزی شــهری، حرف های 
حاشیه ای فقط منابع را از بین می برد و اصلی ترین 
بخش، هویت بخشی به ساکنان مناطق حاشیه ای 
شهرهاســت، ادامه داد: این امکان وجود ندارد که 
بیش از 500 هزار نفر ســاکنان مناطق حاشیه ای 
سیستان وبلوچستان را با بولدوزر جابه جا کرد؛ بر 
این اساس رویکرد باید با صدور اسناد الزم رسمی 

کردن وضع این افراد باشد.
او تصریح کــرد: باید به جایی برســیم که دیگر 
اســمی از حاشیه نشــینی وجود نداشــته باشد 
 و مناطق حاشــیه ای بــه متن شــهرها بپیوندند.
وی گفت: وزارت راه و شهرســازی بــرای تأمین 
فضاهــای آموزشــی، خانه های ســالمت و غیره 
 در مناطق حاشــیه ای امکانــات الزم را در اختیار

قرار می دهد.

آغاز حراج اموال ثامن الحجج 

شهروند| موسسات غیرمجاز 17 درصد کاهش 
گردش نقدینگی داشــته اند. این موضوعی اســت 
که ولی اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی دیروز به آن 
اشــاره کرد و از پایان کار غیرمجازها تا انتهای  سال 
96 خبر داد. دیــروز همچنین خبر حــراج اموال 
موسســه ثامن الحجج روی خروجی رسانه ها قرار 
گرفت. رئیس هیأت تســویه تعاونی ثامن الحجج 
با اعالم این که حراج امــوال ثامن الحجج با فروش 
خودروهــای این موسســه آغاز می شــود، گفت: 
مشتریانی که در بانک پارسیان تعهد امضا کرده اند  
از روز بیســتم تیرماه براساس تاریخ سررسید برگه 
تعهدنامه می توانند برای دریافت مابقی سپرده خود 
به بانک عامل مراجعه کنند. ولی اهلل سیف در مورد 
وضع بازار مالی کشور از ابتدای دولت یازدهم گفت: 
در  سال 92 حدود 25 درصد از گردش نقدینگی در 
بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط 
موسسات غیرمجاز انجام می شد .همچنین فرهاد 
خالتی، رئیس هیأت تســویه تعاونی ثامن الحجج 
با بیان این کــه مبالغ تا 300 میلیــون تومان همه 
سپرده گذاران تعیین تکلیف شده است، ادامه داد: 
تمام سپرده گذاران می توانستند سپرده های خود 
را تا 300 میلیون تومان منتقل و 35 میلیون تومان 
دریافت کنند؛ ولی تعیین تکلیف سایر سپرده گذاران 

منوط به کفاف دارایی های تعاونی خواهد بود.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

عدد روز

محور هراز 18 تا 21 تیر مسدود است
ایرنا| سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس 
راه ویژه شرق اســتان تهران از انســداد محور 
ارتباطی هراز از روز یکشــنبه، 18 تیرماه تا روز 
چهارشــنبه، 21 تیرماه جاری از ســاعت 6 الی 
18 خبر داد. او با بیان این که در روز چهارشنبه، 
21 تیرماه نیز تردد در محور هراز از 6 صبح الی 
12 ظهر ممنوع اســت، دلیل انسداد این مسیر 
ارتباطی را انجام عملیات کارگاهی در محدوده 
کیلومتر 85 تا 86 )محدوده پیچ ابتهاج( عنوان 
کرد و گفت: مســافران برای تــردد از این محور 
به سمت مناطق شــمالی باید از مسیر جایگزین 

فیروزکوه و کندوان استفاده کنند. 

نخستین کاتاماران ایرانی صادر شد 
شــهروند| حســین قربانــی، مدیرعامل 
کشتی ســازی اروندان از فروش نخستین شناور 
کاتاماران ساخت ایران به کشور ترکیه خبر داد 
و گفت: هزینه ساخت کاتاماران ایرانی به ترتیب 
6 و 3 میلیــون دالر از نمونه اروپایــی و چینی 
ارزان تر تمام می شود. او افزود: در ابتدای فعالیت 
اروندان در تولید کاتاماران کشــتیرانی والفجر 
ســفارش خرید کاتاماران را به ما داد که تصمیم 
گرفتیم تولید این شناور را به شرکت استرالیایی 
و اماراتی با ارزش 12.8 میلیون دالر بسپاریم اما 
در ادامه آنها بدعهدی کرده و به بهانه شــرایط 
منطقه قصد باالبردن مبلغ قرارداد را داشــتند.
او افزود: در ادامــه به همین دالیل قــرارداد با 
کشــتیرانی والفجر و شرکت اســترالیایی فسخ 
شــد. پس از آن مذاکراتی با شرکت های ترک، 
روس و اســترالیا برای خریــد کاتاماران صورت 

گرفت که به تفاهمنامه هایی منجر شد. 

 تحریم ها
 ارتباطی به طرفین قرارداد ندارند

مهر| بیژن زنگنــه، وزیر نفت در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر این که ممکن اســت به دلیل 
بازگشــت تحریم ها، بخش دوم سرمایه گذاری 
توتال در فراســاحل فاز 11 پارس جنوبی انجام 
نشــود، گفت: چنیــن چیزی ممکن نیســت. 
این یک قرارداد اســت اما بحــث تحریم ها جدا 
اســت و ارتباطی به طرفین قرارداد ندارد و یک 
اقدام در ســطح بین المللی اســت.او افزود: اما 
پیش بینی های خوبــی به این منظــور در این 
قرارداد انجام شــده است که در صورت به وجود 
آمدن شــرایط خاص، چه تصمیم و اقدامی باید 

انجام شود.

11/6 میلیون کارگر ایرانی 
خدماتچی هستند 

تسنیم| گزارش رســمی مرکز آمــار حاکی از 
این اســت که در بازار کار، خدمات سهمی نزدیک 
بــه 50درصــد بــازار کار را دارد و در میان جامعه 
شــاغالن حدود 11 میلیون و 597 هزار و 691 نفر 
شغل خدماتی دارند. براســاس آخرین نتایج آمار 
طرح آمارگیری نیروی کار بهار 96، ســهم اشتغال 
در بخش کشــاورزی در بهار 96 حدود 18.7 درصد 
یعنی حدود 4 میلیــون و 359هــزار و 545 نفر و 
سهم اشــتغال در بخش صنعت در بهار 96 حدود 
31.5 درصد یعنی حدود 7 میلیــون و 342هزار و 

413نفر بوده است.

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 چینی ها به دنبال
 خانه های استرالیایی

مهر|  در  ســال گذشته میالدی، چینی ها تقریبا 
24 میلیــارد دالر بــر روی امالک اســترالیایی ها 
ســرمایه گذاری کردند که انتظار مــی رود این رقم 
در  ســال 2017 میالدی، با افزایش روبه رو شــود.

ســرمایه گذاری خارجی چینی ها در  سال گذشته 
میالدی برای خرید ملک در جهان، به 133 میلیارد 
و 700 میلیون دالر رســید که در این میان، امالک 
استرالیایی بیشترین تقاضای چینی ها را برای خرید 

مسکن به خود اختصاص داد.

 قطرایر سفارش های ایرباس را 
لغو کرد

فارس|  هواپیمایی قطر به علت تأخیر در ارسال 
4 ایرباس SE A350-900، ســفارش های خود را 
لغو کرد؛ این شرکت سابقه لغو سفارش ها درصورت 
عدم دریافت اســتانداردهای مدنظرش را دارد.این 
اقدام در محاسبات ســفارش های ماه ژوئن ایرباس 
منعکس شده است و توسط سخنگوی این شرکت 
در تولوس فرانســه تأیید شــد. قطر ایر، بزرگترین 
خریــدار هواپیماهای A350 اســت و پیش از لغو، 
80 ســفارش انجام داده بود. اکبر الباکر، مدیر ارشد 
 اجرایی قطر گفت مسائل مربوط به تحویل از ناحیه 

تولیدکننده است. 

کاهش اقبال جهانی یورو
مهر| بانک مرکزی اروپا اعالم کرد که اقبال جهانی 
برای اســتفاده از یورو به عنوان یک ارز بین المللی، 
با سیر کاهشــی روبه رو شده اســت. ضمن این که 
میزان اســتفاده از یورو در  سال 2016 میالدی هم، 
با روند منفی روبه رو شد. این درحالی است که علت 
اصلی این کاهش تقاضا، به افزایش نگرانی ها بر سر 
ریسک های سیاسی و تمایل بیشتر برای استفاده از 

ارز بازارهای نوظهور برمی گردد.

تعرفه اینترنت سایت های داخلی 
نصف می شود

ایســنا| وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
از کاهــش 50 درصدی تعرفــه اینترنت تمامی 
ســایت هایی که ســرور داخلی دارند تا دو هفته 
آینده خبر داد.محمود واعظی در حاشیه بازدید از 
همایش تی جی سی با اشاره به کاهش 50 درصدی 
تعرفه اینترنت ســایت های داخلی، اظهار کرد: 
با راه اندازی شــبکه ملی اطالعات در مرحله اول 
100 سایت، سپس 250 سایت و درحال حاضر 
510 ســایت برتر داخلی از تعرفــه 50 درصدی 
نسبت به تعرفه بین الملل استفاده کردند.او ادامه 
داد: همچنین تا دو هفته آینده تمامی سایت هایی 
که از سرورهای داخلی استفاده می کنند از کاهش 

50 درصدی تعرفه اینترنت بهره مند خواهند شد.

 کسب وکار 
 Petya هدف اصلی ویروس

ایسنا|  باج افزار پیتا، عمدتا کاربرانی که با کسب 
و کار در ارتباط هستند را مورد هدف قرار می دهد، 
به این شــکل که در یک ایمیل اسپم برنامه های 
کاربردی سودمند ارسال می کند  و یا یک کارمند 
منابع انســانی، ایمیلی از فردی که تقاضای کار 
دارد، دریافت می کند.ایمیــل حاوی یک لینک 
Dropbox اســت که ظاهرا دارای رزومه فرد 
است اما در حقیقت این یک فایل EXE یا اجرایی 
اســت. آنها روی فایل کلیک می کنند اما هرگز 
با رزومه روبه رو نخواهند شــد و در عوض با یک 
صفحه آبی مواجه می شــوند. این بدان معناست 
که بدافزار Petya راه خود را به رایانه کاربر پیدا 

کرده و کار خود را آغاز خواهد کرد.

 | ایمیل گروه اقتصاد: www.shahrvand-newspaper.ir  |  eghtesad@shahrvand-newspaper.irشنبه 17 تیر 1396 | سال پنجم | شماره 1166

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

شهروند|  خاموشی گسترده تر در راه اســت. گرمای هوا که در 
هفته گذشته موجب رکوردشکنی بی سابقه مصرف 55 هزار و 400 
مگاواتی برق شــده بود، حاال میزان مصرف را به بیشــتر از تولید 
رسانده و شــبکه را با خاموشــی های پی در پی مواجه کرده است. 
مصرف برق در روزهای جاری به بیش از 55 هزار مگاوات در ساعات 
پیک رسیده که این موضوع نشان از گذر میزان مصرف برق از سقف 
تولید عملی برق کشــور دارد. براساس گزارش سازمان هواشناسی 
روند افزایش دمای هوا تا اواسط هفته ادامه دارد و پیش بینی شده 
اســت که به طور میانگین دمای هوا در تمام مناطق کشــور 3 تا 4 
درجه بیشتر شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که بررسی های 
وزارت نیرو نشان می دهد به ازای هر درجه افزایش دما 500 تا 700 
مگاوات به مصرف برق کشــور افزوده شده اســت و حاال با افزایش 
درجه هوا احتمال وقوع خاموشــی های گسترده تر در کشور بیشتر 
شده اســت. این موضوع در حالی رخ می دهد که وزارت نیرو تالش 
کرده اســت با کاهش ســاعات کار ادارات دولتی و در نظر گرفتن 
تشویقی برای صنایع میزان مصرف برق را کاهش دهد؛ اما گویا این 
تمهیدات چندان موفق نبوده و طبق گزارش های مردمی در ســه 
روز اخیر در نقاطی از شهرهای تهران، اصفهان، زرین شهر، شیراز، 
جهرم، اهواز، بوشــهر، بابل، آمل، تبریز و کرج قطعی های پراکنده 

برق رخ داده اســت. این قطعی های 10 دقیقه ای گاهی دو ساعته 
بیشتر ناشی از بروز مشکل فنی در برخی تجهیزات و خطوط توزیع 
برق این شهرها بوده اما دلیل اصلی بروز اشکاالت فنی در تأسیسات 
توزیع نیز در کنار گرمای هوا، فشــار مصرف باال در ســاعات پیک 
عنوان شده اســت.حاال توانیر اطالعیه ای برای مردم منتشر کرده 
و از آنها خواسته اســت در ســاعات اوج مصرف یعنی 12 تا 16 و 
20 تا 23 میزان مصرف برق شــان را کاهش دهند. در این اطالعیه 
همچنین تأکید شــده اســت برای جلوگیری از بروز خاموشی در 
استان های گرمسیر کافی اســت که مردم نکات ساده ای را رعایت 

کنند. توانیر از مردم خواسته است: 
 در کولرهــای آبــی تــا حــد امــکان از دور کنــد کولــر

 استفاده شود.
 دمای مناســب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی بین 

23 تا 25 درجه سانتیگراد است.
 هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی، تا حد امکان از لوازم 
پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی به طور 

همزمان به ویژه در ساعات اوج بار استفاده نشود.
از  اســتفاده  و  اضافــی  المپ هــای  خاموش کــردن   
 روشــنایی طبیعــی در روز، ســاده ترین راه صرفه جویــی در

 مصرف برق است.
 75 درصد ایرانی ها 

زیر 25 هزار تومان پول برق می دهند 
با این حال کارشناســان معتقدند بهای ارزانقیمت برق در ایران 
موجب شده اســت مردم چندان به میزان مصرف شان دقت نکرده 
و به صرفه جویی پایبندی نشــان ندهنــد. محمدعلی فرحناکیان، 
مدیرکل دفتر راهبری وزارت نیرو به تســنیم گفته است قبض برق 

75 درصد خانواده های ایرانی زیر 25هزار تومان است.
 او با اشــاره به آمار افزایش بی رویه برق در ایران که بیش از ســه 
برابر متوســط جهانی اســت، عنوان کرد: به همین دلیل صنعت 
برق کشورمان ســاالنه 70میلیارد مترمکعب از ذخایر گاز استفاده 
می کند.فرحناکیــان در ادامــه با مقایســه میزان مصــرف برق و 
مخابرات در کشــور عنوان کرد: هر خانواده ایرانی به  طور متوسط 
100 هزار تومان ماهانه هزینه قبــض تلفن همراه، اینترنت و... دارد 
ولی طبق آمار ما در وزارت نیــرو 75درصد خانواده ها هزینه قبض 

برقشان زیر 25هزار تومان در ماه است.
وی افزود: هزینه تولید برق بــرای وزارت نیرو هر کیلو وات 100 
تومان تمام می شود در حالی که متوسط هزینه ای که از مردم بابت 

هرکیلو وات دریافت می شود، بین 60 تا 65 تومان است.

اجراي پروژه کاهش قیمت تمام شده 
در صنایع لبني گلستان

محمدعلی شربتدار، گلستان| معاون صنایع کوچک 
شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از اجراي پروژه 
کاهش قیمت تمام شــده صنایع لبني در این اســتان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي شــرکت شهرک هاي صنعتي 
گلستان، سیدرضا مســلمی عقیلی اظهار داشت: این پروژه 
که در راستاي رقابت پذیري واحد هاي لبني در کنسرسیوم 
خوشه لبني اجرا می شود، به دنبال کاهش قیمت تمام شده 
محصوالت با بهره گیري از سیستم هاي مدیریتي و بکارگیري 
ابزارهاي کاهش قیمت تمام شده براساس روش هزینه یابي بر 
مبناي فعالیت خواهد بود.به گفته وی در این روش با حذف 
فعالیت های بدون ارزش افزوده و کاهش هزینه های ســربار 
ســاخت در مراحل تولید به واحد صنعتی کمک می شود تا 
بتواند هزینه های تولید خود را کاهش دهد. مسلّمي عقیلي 
یادآور شــد: با توجه به این که حضور در بازارهاي صادراتي 
عالوه برکیفیت، مستلزم داشتن قیمت مناسب هم است این 
شرکت پروژه مذکور را آغاز کرده و امید است به عنوان یکی از 
پروژه های ملی بتوان نسبت به اجراي راهکارهاي مناسب و 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت لبني اقدام کرد و مقدمات 

ورود به بازارهاي صادراتي را مهیا کرد.

ویژه

دیگه چه خبر

مصرف برق نگران کننده شد
  با افزایش دمای هوا رکورد بی سابقه مصرف برق شکست                     هواشناسی: دمای هوای تمام مناطق ایران تا میانه هفته 4-3 درجه دیگر گرم تر می شود
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