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روحانی در جلسه هیات دولت:

 قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی امکان پذیر نیست
خریدار   رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه امروز 
قدرت ملی باید بیش از هر زمــان دیگری مورد توجه 
قرار بگیرد، اظهار داشت: قدرت ملی ترکیبی از قدرت 
فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاســی اســت و این 
چهار قدرت باید در تعامل با یکدیگر قــرار بگیرند تا 

بتوانیم در مسیر درست حرکت کنیم.
 حجت االســام والمســلمین حســن روحانی روز 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به خطبه های مقام 
معظم رهبری در نماز جمعه تهران و تاکید ایشــان بر 
مساله قدرت ملی و توانمند شــدن گفت: بزرگترین 
قدرتی که خداوند در کشــور ما قرار داده است قدرت 
ملی و مردمی اســت و مردم ایــران بزرگترین قدرت 
ما هســتند و هیچ قدرتی باالتر از حضور، ایستادگی، 

فداکاری و اتحاد مردم نداریم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: هر کجا با مشــکل 
مواجه شــدیم، با حضور ، اتحاد و وفاق مــردم از این 

مشکات عبور کردیم.
روحانی با بیان اینکه هراس عمده دشــمنان از قدرت 
اقتصادی، نظامی و امنیتی کشــورمان نیست، گفت: 
دشــمنان از قدرت مردمی و فرهنگی ایران به شدت 
در هراس هستند چرا که ملتی که خودش را برای ایثار 
و فداکاری آماده کند و در مســائل و حوادث مختلف 
در کنار هم باشــند همچنان که در حادثه هواپیما و 
شهادت فرمانده بزرگ کشورمان ســردار سلیمانی 
در کنار هم قرار گرفتند، چنین ملتی از قدرت بســیار 
عظیم و بزرگی برخوردار اســت و شکست ناپذیر می 

باشد.
رئیــس جمهور گفــت: تا زمانــی که لطــف خدا بر 
باالی سرمان باشــد و مردم متحد و همدل باشند از 
هیچ چیزی هراســی نداریم.روحانــی تقویت قدرت 
اقتصادی را مورد تاکید قــرار داد و گفت: اینکه امروز 
در ســایه صادرات غیرنفتی درآمدهای کشــورمان 
افزایش یافتــه و 20 میلیارد دالر صــادرات به بانک 
مرکزی و ســامانه نیما واریز شــده، این نشان دهنده 
قدرت اقتصادی کشورمان در سایه صادرات غیرنفتی 
اســت.رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم توجه 
به تقویت حوزه توریســم و گردشــگری گفت: امروز 
کشورهایی در جهان هستند که به اندازه درآمد نفتی 
ما در یک سال معمولی ، از بخش توریسم درآمد دارند 
و کشــور ما می تواند با توجه به برخورداری از امنیت 
و آثار تاریخــی، تنوع اقلیمــی و زیبایی های طبیعی 

باالترین درآمد را از لحاظ توریسم داشته باشند.
روحانی با اشــاره به اینکه وقتی از قــدرت صادراتی 
برخوردار باشــیم به طور طبیعی تولیــد نیز افزایش 

پیدا می کند، اظهار داشت: اگر صادرات داشته باشیم 
تولیدات کشــورمان می تواند حتــی جمعیتی یک 
میلیاردی را هم پوشــش دهد و حتی تولیدات خود را 
به کشورهایی مانند هند، چین و کشورهای همسایه و 
اطراف نیز صادر کنیم اما اگر قدرت صادراتی نداشته 
باشــیم در نهایت شــاید بتوان صرفا نیازهای داخل 

کشور را تامین کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قدرت اقتصادی بدون 
قدرت سیاسی امکان پذیر نیست، گفت: نمی توان با 
دنیا رابطه و تعامل نداشته باشیم اما قدرت اقتصادی 
پیدا کنیم. بــدون تردید اگر بخواهیــم تولیداتمان  
افزایش پیدا کند بایــد بازارهای دیگــر را در اختیار 
داشته باشیم و لذا در اقتصاد مقاومتی توجه به حوزه 
درون زا و برون زا مــورد تاکید قرار گرفته اســت اما 

ظاهرا عده ای برون گرا را درون زا می خوانند.
روحانی اضافه کــرد: بخش بزرگــی از مقوله اقتصاد 
مقاومتی درباره صادرات اســت لذا باید صادرات و ارز 
داشته باشــیم تا حوزه تولید پیشرفت کند. همچنین 
باید بتوانیم کاالهای مورد نیاز خود را وارد کنیم و در 
مقابل کاالهای تولید شــده را صادر کنیــم. البته هر 
چقدر به سمت خودکفایی و خوداتکایی حرکت کنیم 
نشــان دهنده توانمندی و هنرمان اســت اما در عین 

حال باید به سمت صادرات هم حرکت کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: بدون صادرات نمی توانیم 
رقابت و پیشــرفت علمی داشته باشــیم و پیشرفت 
علمی و فناورانه در ســایه رقابت و حضور در بازارهای 

جهانی است.
روحانی گفت: اگر توان سیاســی نداشته باشیم حتی 
اگر بتوان قدرت اقتصادی را در داخل ایجاد کرد و این 
ناممکن با عصای موسایی ممکن شود، این قدرت در 

منطقه و جهان تاثیرگذار نخواهد بود.
رئیس جمهــور اضافه کــرد: اگر از گاز، نفــت و توان 
خدمات فنی- مهندســی برخوردار باشــیم چنین 
توانمندی  و ظرفیت هایــی در حد خودکفایی داخلی 
است و زمانی تاثیرگذار است که بتوانیم آن را به سایر 

کشورها صادر کنیم.
روحانی تاکید کرد: قدرت اقتصــادی در کنار قدرت 
سیاسی، فرهنگی و امنیتی ســاخته می شود و قابل 
جدا کردن نیست و اگر کســی تصور می کند می توان 
اینها را از هم جدا کرد بدون تردید مسائل استراتژیک 
دنیا را به خوبــی درک نکرده اســت.رئیس جمهور 
تصریح کرد: باید دســتورالعمل رهبــری را مبنی بر 

افزایش قدرت به صورت حساب شده عملی کنیم.
روحانی گفت: اگر کســی در کشور می خواهد اقدامی 

انجام دهد که با قدرت ملی کشــورمان سازگار نیست 
حتما مســوول اســت و باید در برابر مردم پاسخگو 
باشد. اگر کسی کام، سخن و مصوبه اش به یک تنش 
غیرضروری تبدیل شود باید به مردم پاسخگو باشد و 
اگر قوانین و مقرراتی تصویب می شود که رابطه بانکی 
و مالی کشورمان را با دنیا دچار مشکل می کند باید در 

مقابل آن مسوول بوده و به مردم جوابگو بود.
وی گفت: هیچ نهاد غیر انتخابی در کشور وجود ندارد 
و همه نهادها و مسوولین مشــروعیت خود را از اراده 
و خواست مردم کســب می کنند. لذا به همین دلیل 
اســت که مردم را پای صندوق رای دعوت می کنیم 
واال چه لزومــی دارد که اکثریت مــردم در انتخابات 

شرکت کنند.
روحانی خاطرنشــان کرد: اینکه خداونــد به پیامبر 
خویش دســتور می دهد که با مردم مشورت کن و از 
زنان و مردان بیعت بگیر، به خاطر این است که بخش 
بزرگی از مشــروعیت  اجتماعــی و حقوقی از جانب 
مردم حاصل می شــود و به همین دلیل هر کاری در 
کشور انجام می دهیم نباید رضایت عامه نادیده گرفته 
شــود.رئیس جمهور تصریح کــرد: رضایت خاصه و 
رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی رساند 
و باید رضایت عامه مردم را مدنظر قرار دهیم و بر این 

اساس اقدام و حرکت کنیم.
روحانی افزود: اگر مردم به خوبــی بدانند که امروز و 
فردا رای و نظر آنها حاکم است بی تردید اگر از عملکرد 
فردی ناراضــی بودند در انتخابات بعــدی می توانند 
جبران کننــد و در چنین حالتی به آینــده امیدوارتر 

خواهند بود.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیــت انتخابات آتی و 
قدرت سیاسی و اجتماعی حاصل از آن، اظهار داشت: 
باید همه پای صندوق آرا حضور پیدا کنند و درســت 
اســت که باید با دقت افرادی که شرایط الزم را دارند، 
برگزینند اما نبایــد هدف را فرامــوش کنیم و هدف 
اصلی حضور اکثریــت قاطع مردم پــای صندوق آرا 
اســت واال می توان انتخاباتی مانند بعضی از کشورها 
حتی برخــی از کشــورهای اروپایی بــا حضور 15 و 
20 درصدی مــردم برگزار کرد امــا چنین انتخاباتی 
مورد رضایت ما نیســت و هیچ وقت نخواستیم که در 

انتخابات حضور مردم کمرنگ باشد.
روحانی با طرح این ســوال که حضور پرشور مردم را 
چگونه می توان ایجاد کرد، اظهار داشت:  بدون تردید 
تنها عامل ایجاد چنین شرایطی وجود فضای رقابتی 
است و مردم بایســتی به ســامت، امنیت و رقابتی 

بودن انتخابات اطمینان داشته باشند.
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معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
مالیات جدید، همان عوارض 

وج از کشور است خر
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشــور تاکید کرد: از مســافران عازم خارج از 
کشــور، تنها وجوهی دریافت خواهد شد که در 

گذشته نیز دریافت می شده است.
به نقل از ســازمان امور مالیاتی ایــران، محمد 
مسیحی با اشــاره به ابهاماتی که پس از تصویب 
ماده ۳۳ اصاح قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
توســط مجلس مبنی بر عوارض خروج از کشور 
در اذهان عمومی شــکل گرفته، اظهار داشت: 
این مالیات همان وجوهی اســت که از گذشته 
از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴5 

قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می  شود.
وی تاکید کــرد: بنابراین مصوبــه ای که اخیرا 
مجلس نهایی کرده اســت، همان وجوهی است 
که مطابق روال قانونی قبل وصول می شــد که 
البته معافیت هایــی هم برای برخی اقشــار از 
جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج 
از کشــور هســتند، بیمارانی که جهت درمان 
به خارج از کشــور ســفر می کنند و همچنین 
مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می 

شوند، در نظر گرفته شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفت: بدیهی اســت این برداشــت که 
عاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازکشور، 
مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، 

برداشت ناصواب و کذب است.

وزیر راه و شهرسازی:
 جعبه سیاه هواپیمای اوکراین

در ایران خوانده می شود
وزیر راه و شهرســازی دربــاره آخرین وضعیت 
جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی بــا یادآوری 
اینکه مسئول بررسی سانحه سازمان هواپیمایی 
کشوری است، اعام کرد که آماده سازی سخت 
افزاری و نرم افزاری بــرای انجام این کار در حال 

انجام است.
محمد اسامی در حاشیه جلســه امروز  هیات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود 
به اوکرایــن اظهار کرد: در این ســفر من حامل 
پیام تســلیت رئیس جمهور کشورمان به دولت 
و ملت اوکراین بودم و با رئیس جمهور، بخشی از 
کابینه، وزیر خارجه و حمل و نقل اوکراین دیدار 

داشتم و آنها هم از همراهی ایران تشکر کردند.
وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: در این سفر تاکید 
شد که روند بررسی سانحه به صورت مشارکتی 
و طبق دسیپلین مربوط به ســوانح انجام شود و 
نتایج نهایی آن نیز اطاع رســانی شود. این سفر 
بسیار ســفر موثری بود این سانحه هم در دست 

بررسی دقیق است و نتایج آن اعام می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول 
بررسی جعبه سیاه هواپیما اســت خاطر نشان 
کرد: جعبه ســیاه جزو الیفنک اجزای بررســی 
سانحه اســت و ســانحه هم در ایران رخ داده و 
مسئول بررسی ســانحه ســازمان هواپیمایی 
کشوری اســت و این کار در دست بررسی است 
و آماده سازی سخت افزار و نرم افزار آن در حال 

انجام است.
وزیــر راه و شهرســازی  ادامــه داد: یک هیات 
بررســی ســانحه برای بازبینی مدارک هواپیما 
به اوکراین ســفر کرده است، بعد از بازگشت این 
هیات تیم مشترکی با اوکراین و تمامی اعضایی 
که طبق قوانین باید در بررســی سانحه شرکت 

کنند تشکیل می شود.
 ســازمان هواپیمایی ایران بعد از ســانحه هم با 
شــرکت بوئینگ و هم اوکراین تمــاس گرفته 
و آنها نیز برای همکاری اعــام آمادگی کرده و 
نمایندگان خود را فرستادند و طبق دسیپلیین 

کار در حال انجام است.



رئیس کل بانک مرکزی:

و سامان دادیم به بازار ارز سر
خریدار    رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه 
وظیفه مهم و اصلی بانک مرکزی اعمال سیاست هایی 
برای کنترل تورم اســت و این موضوع را جزو اهداف 
اصلی خــود قرار داده ایــم، گفت: فکــر می کنیم که 
اکنون وقت آن است که روی کنترل بازار پول تمرکز 
کنیم. عبدالناصر همتی در برنامــه گفت وگوی ویژه 
خبری ضمن احترام به روح شــهید سپهبد سلیمانی 
و قربانیان حادثه هواپیما بوئینــگ، گفت: امیدوارم 
کشــور از این نوع داغ هــا کمتر ببیند و ان شــاءاهلل 

روزهای بهتر و شادی برای مردم داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکــه تمام اقدامات 
در زمینه کنترل بازار پول، برای کنترل تورم اســت، 
اظهار کرد: هدف گــذاری تورم برای ما بســیار مهم 
اســت. اکنون در تمام دنیا سیاست های پولی، کنترل 
نقدینگی و تورم خود را از طریق عملیات بازار باز انجام 
می دهند و این بازار بسیار مهمی در ساختار بانک های 
مرکزی دنیا است.وی افزود: وقتی که با توجه به عوامل 
و متغیرهای اقتصادی یک تورم انتزاعی را پیش بینی 
می کنیم؛ یعنی در واقع بانک مرکزی باید ســود کوتاه 
مدت بانکی را طوری تنظیم کند که از آن طریق سود 
بانکی و تورم را جهت دهد. اگر ما بتوانیم هدفی را برای 
تورم انتزاعی تدوین کنیم، از طریق خرید و فروش کل 
اوراق خزانه داری کشــور که در تمام دنیا رایج است، 

می توانیم بر بازار پول تاثیر بگذاریم.
همتی با بیان اینکه سیاســت بازار باز به یکسری ابزار 
برای عملیاتی  شــدن احتیاج دارد، گفت: یکی از این 
ابزار این است که بازار اوراق کم عمق نباشد که اکنون 
بازار اوراق کم عمق اســت و در این زمینه باید کمک 
کنیم تا عمق بیشــتری پیدا کنــد. عمده بدهی های 
دولت، بدهی های قابل نقد شــدن نیســت، یعنی به 
صورت اوراق نیســت. درحالیکه در دنیا این بدهی ها 

به صورت  اوراق وارد بازار سرمایه می شود.

کنترل نقدینگی بانک ها از طریق بازار باز
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید بتواند از طریق این بازار 
باز، نقدینگی بانک ها را کنترل کند. مواقعی که بانک ها 
نیاز به نقدینگی باال دارند، ســود بانکــی افزایش پیدا 
می کند که ما از طریق افزایش سود بین بانکی، متوجه 
این می شویم که نرخ ها در بازار پول باال می رود که در این 

مواقع ما با خرید اوراق و تزریق پول مداخله می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگــر از ابزار مورد نیاز 
سیاســت بازار باز را خارج کردن بانک هــا از ناترازی 
دانســت و تصریح کرد: از طریق خرید و فروش اوراق 
ما می توانیم، با تعیین کردن یک کانال نرخ ســود که 

یک حاشــیه باال و پایین دارد، به بــازار جهت گیری 
بدهیم و این ابزار مهم در تمام دنیا اســتفاده می شود. 
تقریبا بیش از یکسال است که در این زمینه داریم کار 
می کنیم. بانک مرکزی زمان زیادی اســت که خرید 
و فروش اوراق نداشــته و ما در ایــن زمینه مصوبات 
شــورای فقهی، شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 

مجلس شورای پول و اعتبار را گرفتیم.

نرخ سود سپرده تغییر نمی کند
وی ادامه ادامــه داد: همکاران را به کشــورهایی که 
این سیاســت را اجرا کرده و بر آن مســلط هستند، 

فرستادیم تا دوره آموزشی ببینند.
همتی در پاسخ به اینکه آیا نرخ سود سپرده با اجرای 
عملیات بازار باز تغییر می کند، گفت: خیر، نرخ ســود 
سپرده اکنون به تعادل رسیده است. سود بین بانکی 
ما حدود 1۸.5 درصد است و در سال گذشته این روند 
نزدیک به 2۳ درصد بوده که اکنون با دو واحد درصد 
کاهش مواجه شده است. اکنون در بانک ها باالی 20 

درصد سود وجود ندارد.  
 وی با بیان اینکه چهارشــنبه اولین حــراج اوراق را 
داریم، اظهار کرد: فعــا عملیات بازار باز را تمرین می 
کنیم و به تدریج بازار هم در ایــن زمینه آگاهی پیدا 
می کند و اوراقی هم که در بودجه ســال آینده پیش 
بینی شــده به بازار عرضه می شــود. یکی از تاثیرات 
بانک مرکزی این اســت که نرخ ایــن اوراق بی جهت 
باال نرود. اکنون میانگین اوراق دولت بین 21 تا 5/21 

درصد است که این موضوع بسیار خوب است.
 رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دی ماه گذشته 
تورم ماهانه به 0.۸ درصد رســید. ما جدی ســر این 
قضیه هســتیم که عملیات بازار باز به دلیل کســری 
بودجــه 1۳۹۹، محلی بــرای اســتقراض و افزایش 
نقدینگی نشــود. اگر اکنون در اوج فشــار اقتصادی، 
رشــد نقدینگی را نگاه کنید نقدینگی را در میانگین 

یک دهه گذشته نگه داشته ایم.

بانک ها سخت تسهیالت نمی دهند
وی در پاســخ به اینکه چرا بانک ها سخت تسهیات 
می دهند؟ گفت: این یک برداشــت اشــتباه اســت، 
در حالی که از اول ســال تاکنون معــادل ۶2۶ هزار 
میلیارد تومان  بانک ها تســهیات داده انــد.   معادل 
۷50 هزار نفر  به میزان 2۴ هــزار میلیارد تومان وام 
قرض الحســنه ازدواج دریافــت کرده اند.همچنین 
شــرکت های دانش بنیــان  معــادل ۸۳00 میلیارد 
تومان تســهیات دریافت کرده اند و عاوه بر این به 

بنگاه ها  ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیات داده شده و 
عاوه بر این به بنگاه های کوچک و متوسط معادل 2۸ 

هزار میلیارد تومان امسال تسهیات داده شده است.
 همتی با بیان اینکه ۷1 درصد از وام هایی که به بخش 
صنعت داده شده ســرمایه در گردش هستند، اظهار 
کرد:  اکنون معــادل 10 هزار میلیــارد تومان برای 
اشتغال پایدار تســهیات داده ایم که حداقل معادل 
۳2۸ هزار نفر اشــتغال پیدا کرده اند. وام هایی که به 
کمیته امداد داده ایــم نزدیک ۸5 هزار نفــر و  برای 
بهزیستی  معادل ۷5 هزار نفر را توانمند ساخته است.

وی با بیــان اینکه تحریم مــردم را کافه کرده و همه 
اقشار جامعه تحت فشار هســتند، گفت: اطاعات و 
آماری که در دست من است نشــان می دهد به مردم 
تسهیات داده می شــود، چرا در شش ماهه اول سال 
جاری، صادرات غیرنفتی مثبت شــد به این دلیل که 

بانک ها دارند وام می دهند و تولید را راه انداخته اند.

قول همتی به فعاالن اقتصادی برای ثبات نرخ ارز 
رئیس کل بانک مرکزی دربــاره ثبات بازار ارز و پیش 
بینی پذیر بودن بازار ارز در آینده، خاطر نشــان کرد: 
این ثباتی کــه اکنون در بازار ارز وجود دارد ناشــی از 
یکســری اقدامات پیچیده بوده اســت. خوشبختانه 
توانستیم تجارت خارجی را به یک ثبات برسانیم و در 
۹ ماهه امسال معادل ۳1 میلیارد و ۹00 میلیون دالر 
صــادرات و ۳1 میلیارد و ۸00 میلیــون دالر واردات 
داشــته ایم که یعنی معادل 100 میلیون دالر مازاد 
تجاری داشــته ایم که این فوق العاده اســت. با همه 
مشکات اقتصادی توانستیم این اقدام را انجام دهیم 

که این یک پیروزی بزرگ برای کشور است.
همتی گفت: این قول را بــه فعاالن اقتصادی می دهم 
که ثبات نرخ ارز از نرخ ارز برای ما مهم تر اســت و نرخ 
ارز کنونی ما از ارزش ذاتی آن کمتر اســت. من هیچ 
موقع ثبات را فــدای این نمی کنم که فشــار بیاوریم 
و نرخ را دچار نوســان کنیم که ایــن موضوع موجب 
لطمه زدن به تولیــد، گرفتاری مردم و تحت فشــار 
قرار گرفتن فعاالن اقتصادی می شــود. هدف ما پیش  
بینی پذیر کردن اقتصاد اســت و عملیاتی شدن بازار 
باز در جهــت پیش بینی پذیر کردن بازار پول اســت 
که وظیفه بانک مرکزی در این زمینه این اســت که 
متغیرهای کان اقتصادی را برای خــروج از رکود و 
رشد پیش بینی پذیر کند.وی در پاســخ به اینکه ارز 
نیمایی وارد کانال 12 هزار تومان شــده است یا خیر، 
گفت: ارز نیمایی حدود 11 هــزار 500 تا 11 هزار و 

۷00 تومان است و این نرخ باال و پایین می شود. 
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یک مدرسه می سازیم
مدیرعامــل بنیــاد نیکــوکاری یــاس فاطمه 
النبــی)س( اعام کــرد: ایــن بنیــاد درنظر 
دارد مطابق سیاســت هــای مدیرعامل بانک 
گردشگری، به ازای هر شــعبه بانک، یک مرکز 

آموزشی در مناطق محروم کشور احداث کند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
فائــض فرخی گفت: اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان، هرمزگان و کرمان دارای کمترین 
ســرانه فضای آموزشی در کشور هســتند و به 
همین علت، بنیــاد یاس برنامه احــداث مراکز 

آموزشی را در این استان ها درنظر گرفته است.
وی افزود: بنیــاد یاس تاکنون 20 مدرســه در 
مناطق محروم کشــور احداث کرده و هم اکنون 
صدها دانش آموز در این مجتمع های آموزشی 
در مقاطع ابتدایــی و راهنمایی در حال تحصیل 

هستند.
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس  ادامه داد: برای 
ساخت 20 مدرســه با عنوان کیمیای دانش  در 
استان های سیســتان و بلوچســتان، کرمان و 
هرمزگان تاکنــون حدود 100 میلیــارد ریال 

هزینه شده است.
فرخی همچنین از تکمیل و تحویل پنج مدرسه 
جدید توســط بنیاد یاس به آمــوزش و پرورش 
تا پایان ســال جاری خبر داد و گفــت: عاوه بر 
این، دو سالن ورزشــی چندمنظوره به مساحت 
۹00 مترمربع در استان های هرمزگان و کرمان 
احداث و یک زمین ورزشی در استان هرمزگان 
تحویل داده اســت.وی افزود: همچنین افتتاح 
یک سالن ورزشی به مســاحت ۸50 مترمربع با 
هزینه 11 میلیارد ریال در شهرســتان ارزوئیه و 
توزیع صدها بسته  آموزشی شامل کیف و نوشت 
افزار از دیگر فعالیت های بنیاد در سال تحصیلی 

جاری است.
مدیرعامــل بنیــاد نیکــوکاری یــاس دیگر 
فعالیتهای انجام شــده این بنیــاد را حضور در 
جشــن گلریزان برای آزادی زندانیان، کمک به 
دیگر سازمان های خیریه، تامین جهیزیه برای 
دختران بی سرپرست و همچنین کمک به امور 

درمانی مردم در مناطق محروم برشمرد.
فرخی تصریح کرد: تمام فعالیت های انجام شــده 
با حمایت و کمک بانک گردشــگری بوده اســت. 
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد 
و بنیاد یاس درنظر دارد 100 مدرســه در مناطق 
محروم بسازد که تاکنون 20 مدرسه احداث کرده 

و تحویل آموزش و پرورش داده است.

حضور به پرداخت ملت در 
نمایشگاه تخصصی و همایش 

ملی شهر هوشمند مشهد
به گــزارش روابط عمومی شــرکت به پرداخت 
ملت، این شــرکت با حضور در نهمین نمایشگاه 
»شهر هوشمند« مشهد، آخرین دستاوردهای 
خود در زمینه سرویس های تجارت الکترونیک 
و پرداخــت الکترونیــک را در معــرض دیــد 

بازدیدکنندگان قرار می دهد.
به پرداخت ملت با هدف ایجاد ارتباط تجاری با 
شرکت ها و ســازمان ها، در این نمایشگاه اقدام 
به ارائــه آخرین دســتاورهای خــود در زمینه 
محصوالت و خدمــات پرداخــت، راهکارهای 
پرداخت الکترونیک و شهر هوشمند کرده است.
به پرداخت ملت به عنوان پانزدهمین شــرکت 
خدمات پرداخت دنیا و برترین شرکت خدمات 
پرداخت در ایران و خاورمیانــه، با محصوالت و 
خدماتی همچون برنامه موبایلی سکه،سیستم 
پرداخت الکترونیک قبوض در طرح ملی قبض 
ســبز ، ارائه پایانه های فروشــگاهی هوشمند و 
نظایر آن« از جمله آخرین محصوالت و خدمات 
به پرداخت ملت است، که در این نمایشگاه ارائه 

خواهد شد.



مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

رکورد انتقال گاز ایران شکسته شد
خریــدار   مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران 
با اشــاره به ثبت رکورد جدید و بی ســابقه انتقال گاز 
در ایران، گفــت: در روزهای گذشــته، ۷۹2 میلیون 
مترمکعب گاز در یک روز منتقل شــده که برای ثبت 
این رکورد، 15 ایستگاه تقویت فشار باالتر از ظرفیت 
اسمی فعالیت داشته اند. سعید توکلی با اشاره به ثبت 
رکورد جدید انتقال گاز درســال جاری، گفت: امسال 
رکورد بی ســابقه انتقال ۷۹2 میلیــون مترمکعب 
در یک روز به ثبت رســیده که آماده ســازی شبکه 
خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار و انجام به موقع 
تعمیرات اساســی این واحدها نقش غیرقابل انکاری 

در ثبت رکورد جدید انتقال گاز کشور داشته است.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران با اعام اینکه در 
حال حاضر، شبکه گاز کشور از توان و ظرفیت انتقال 
روزانه ۹00 میلیون مترمکعــب گاز در روز برخوردار 
اســت، تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در 
ثبت رکورد جدیــد، انتقال باالتر از ظرفیت اســمی 
برخی از تاسیســات تقویت فشار در کشــور بوده که 
زمینه انتقال پایدار و مطمئن تر گاز در روزهای پیک 

مصرف را فراهم کرده است.

وی با اشــاره به ثبت رکــورد بی ســابقه مصرف گاز 
طبیعی در بخــش خانگــی و تجاری، بیــان کرد: با 
هماهنگی تمامی شــرکت ها و مدیریت های شرکت 
ملی گاز ایران، با وجود ثبــت باالترین میران مصرف 
گاز خانگی اما گاز حتی یک مشترک خانگی شهری و 
روستایی قطع نشد و همکاران شرکت ملی گاز ایران 

در این آزمون سربلند بیرون آمدند.
طبق اعام شرکت ملی گاز ایران، این مقام مسئول با 
بیان اینکه امکان ثبت رکوردهــای باالتر برای انتقال 
گاز طبیعی در کشــور وجود دارد به شــرط آنکه گاز 
بیشتری توســط باالدســت صنعت گاز عرضه شود، 
تاکید کرد: در چند روز گذشــته برای انتقال پایدار و 
مطمئن گاز دست کم 15 ایستگاه تقویت فشار باالتر 

از ظرفیت اسمی فعالیت داشته اند.
توکلی با اشــاره به مدیریت یکپارچــه در حوزه های 
پاالیش، انتقال، توزیع و دیســپچینگ شــرکت ملی 
گاز ایران برای ثبت رکوردهای حداکثری انتقال گاز 
در کشــور به ویژه در روزهای پیک مصرف زمستانی، 
گفت: با انجام مدیریتی هوشــمندانه و حساب شده 
هیــچ گازی در مبادی تولید وجود نداشــت که برای 

انتقال آن اقدام نشده باشد.
وی با اعام اینکه در شرایط فعلی شــبکه انتقال گاز 
ایران به قابلیــت اطمینان صد در صــدی که در کل 
شــبکه صنایع دنیا و شــبکه سراســری گاز ایران، 
قابلیت بســیار باالیی به شــمار می آید، دست یافته 
اســت، تصریح کرد: دیسپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایران مدیریتی است که در تعامل با دیگر شرکت ها و 
مدیریت ها، با عدد و رقم حرف می زند و به این ترتیب، 
ما این قابلیت اطمینان را بار دیگر توانستیم رقم بزنیم 
و به عنوان یک شرکت متعالی، در ثبت رکوردها، اول 
باشیم؛ هرچند نگهداشــت ثبت رکوردها و استمرار 

این مهم نیز، خود از موفقیت های بزرگ است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران همچنین با اشاره 
به افزایش وســعت خطوط لوله و تعداد تاسیســات 
تقویت فشار گاز برای زمستان امســال در مقایسه با 
مدت زمان مشابه پارسال، اظهار کرد: با وجود تاش 
های شبانه روزی کارکنان شرکت ملی گاز ایران برای 
تامین گاز زمستانی مشترکان از مردم درخواست می 
شود که صرف جویی جدی در مصرف گاز را در دستور 

کار قرار بدهند.

و نیر

ســخنگوی صنعــت بــرق، از صرفه 
جویی 1۶00 مگاواتــی برق با تعویض 
یک میلیــون کولرگازی فرســوده در 

استان های گرمسیر خبر داد.
 مصطفی رجبی مشهدی در خصوص 
ضــرورت اجــرای این طــرح، گفت: 
در ایران، بیــش از 22 هــزار مگاوات 
از میــزان مصرف بــرق در فصول گرم 
و در ســاعات اوج مصــرف، مربوط به 
وســایل سرمایشی اســت که به دلیل 
افزایش تقاضا، این میزان ساالنه روبه 
افزایش اســت.وی با اشــاره به این که 
وسایل سرمایشی بیش از ۶5 درصد از 
مجموع مصرف برق مناطق گرمســیر 
یک را که عمدتا اســتان های جنوبی 
کشــور هســتند، به خود اختصاص 
می دهد، گفــت: به منظــور افزایش 
بهره وری انــرژی در حــوزه مصارف 
سرمایشی، طرح تعویض یک میلیون 

دستگاه کولرگازی فرسوده 
در مناطــق گرمســیر یک 
مطــرح شــد و در ۳0 دی 
امســال به تصویب شورای 

اقتصاد رسید.
رجبی مشــهدی ادامه داد: 
با تعویض یک میلیون کولر 

گازی فرســوده در مناطق گرمســیر 
یک، میزان مصرف ایــن کولرها به 50 
درصد کاهش خواهــد یافت که منجر 
بــه کاهــش 1۶00 مگاواتــی میزان 

مصرف برق کشور می شود.
ســخنگوی صنعت برق افزود: کاهش 
هزینه های خانوار، مدیریــت بار برق 
در تابســتان به میزان 1۶00 مگاوات، 
کاهش مصرف انرژی کشــور به میزان 
حدود ۸ میلیــارد کیلووات ســاعت 
صرفه جویی بــرق و 2 میلیــارد متر 
مکعب مصــرف گاز نیروگاه ها از جمله 

مزایای اجرای این طرح به 
شمار می رود.

وی بــا اشــاره بــه اینکه 
تامین 1۶00 مگاوات برق 
نیازمنــد احــداث 2 هزار 
مگاوات نیــروگاه جدید در 
کشور است، گفت: احداث 
این نیــروگاه با در نظــر گرفتن دیگر 
هزینه ها برای احــداث خطوط انتقال، 
پست ها و خطوط توزیع نیاز به سرمایه 
گذاری بیش از بیســت هــزار میلیارد 

تومان دارد.
سخنگوی صنعت برق گفت: با اجرای 
این مصوبــه، تولید داخــل نیز رونق 
خواهد گرفــت و در نهایــت باعث راه 
اندازی خطــوط تولید کولرهای گازی 
با راندمان باال در کشــور خواهد شد و 
فعال شدن گروه های اجرایی و افزایش 
اشــتغالزایی را نیز به دنبــال خواهد 

درخصوص  مشــهدی  داشت.رجبی 
ســرمایه گذاری مورد نیــاز برای این 
طرح نیز گفت: میزان سرمایه گذاری 
برای اجرای این طــرح ۶50 میلیون 
دالر پیش بینی شــده اســت که طی 
چهار ســال به انجام برســد که سهم 
دولت از این میــان ۳5 درصد تعیین 
شــده اســت که از محل صرفه جویی 
ســوخت حاصــل از اجــرای طــرح 

پرداخت خواهد شد.
ســرمایه  از  درصــد   ۳5 همچنیــن 
گذاری هــای مــورد نیــاز نیز توســط 
مشــترک های داوطلب و ۳0 درصد نیز 
توســط شــرکت توانیر تامیــن خواهد 
شد.ســهم مشــترکین داوطلب نصب 
کولرهــای پربــازده به صورت اقســاط 
2۴ ماه در قبوض برق مشــترکان، پس 
از نصب کولرهای جدیــد راندمان باال و 
اسقاط کولر فرسوده دریافت خواهد شد.

برق
صرفه جویی ۱۶۰۰ مگاواتی برق با تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده
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وزیر نیرو در حاشیه جلسه دولت

تابستان آرامی را پشت سر 
خواهیم گذاشت

وزیر نیــرو با اعام اینکه وضعیت ســدها خیلی 
خوب اســت ، تصریح کرد: اگر با همین وضعیت 
جلــو رویم و مردم هــم رعایت کنند تابســتان 

آرامی را پشت سر خواهیم گذاشت.
 رضا اردکانیان در حاشــیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
تمهیدات دولــت در زمینه جلوگیــری از بروز 
ســیاب اظهار کرد: بیش از ده سال خشکسالی 
در کشور طبیعتاً شــرایطی را فراهم کرده که ما 
فکر می کنیم در اثر بارش هــای فراوان ممکن 
است که آمادگی نداشته باشیم اما قطعاً اینگونه 
نیست. سیل بهار امســال منجر به توجه بیشتر 
و اختصاص بودجه بهتر برای ایجاد اســتحکام و 

تقویت آن در مناطق  شد.
وی افزود: ما سیاب های مشابه را در خوزستان 
داشــتیم که متاســفانه منجر به تلفــات جانی 
می شــد اما امســال از این موضوع بــا آمادگی 
های باالیی که بــود و هماهنگی هایی که میان 

دستگاه ها وجود داشت جلوگیری شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: بارش ها از ابتدای سال آبی 
به گونه ای بوده اســت که از متوسط دارزمدت 
بیش از ۴0 درصد بیشــتر بوده است و آماده ایم 
که حداکثر استفاده را از این نعمت داشته باشیم 
و برای تامین آب شــرب از این فرصت مخصوصا 
در اســتانی مانند هرمزگان که همیشه دغدغه 

تامین آب شرب داشته ایم بهره گیری کنیم.
اردکانیان ادامه داد: وضعیت سدها خیلی خوب 
اســت و اگر با همین وضعیت جلو رویم و مردم 
هم رعایت کنند تابســتان آرامی را پشــت سر 

خواهیم گذاشت.
وی افزود: وزارت نیرو چون مسئول تأمین آب و 
برق است نقش مهمی برای تامین زیرساخت ها 
در بخش برق دارد و  دیــروز در همدان همزمان 
۴۳00 پــروژه توزیع بــرق در ۳1 اســتان آغاز 
شــد و دو هزار میلیارد تومان هزینه آن بود که 
از طریقش ۷20 هزار مشــترک جدید به شبکه 

برق رسانی افزوده شد.

وکش کرد شوک تورمی بنزین فر
گزارش مرکز آمار از ســطح عمومی قیمت های 
ماهانه نشــان می دهد اثر تورمی افزایش قیمت 

بنزین در حال تخلیه شدن است.
 تازه ترین گزارش مرکز آمــار از روند قیمت ها 
نشــان می دهد که ســطح عمومی قیمت ها در 
دی ماه نســبت به آذرمــاه، 0.۸ درصد افزایش 
یافته اســت. این در حالی اســت که در آذرماه، 
شــاخص قیمت ها متاثر از افزایش نرخ بنزین، 
نســبت به آبان ماه، ۳.2 درصد رشــد یافته بود. 
بدین ترتیب می توان گفت که اثر شــوک بنزین 
تا حد زیادی تخلیه شده اســت. به موازات افت 
تــورم ماهانــه، روند نقطــه به نقطه شــاخص 
قیمت ها که وضعیت شــاخص قیمت ها در دی 
ماه امســال نسبت به دی ماه ســال ۹۷ را نشان 
می دهد، به 2۶.۳ درصد رســید که از شهریور 
پارسال تاکنون سابقه نداشــته است. همزمان 
با این افت شاخص، متوســط 12 ماهه شاخص 
قیمت ها که از مهر امســال، روند نزولی به خود 
گرفته، به این روند ادامه داد و در ســطح ۳۸.۶ 

درصد ایستاد.
به اســتناد گزارش شــاخص قیمت دی ماه، در 
گروه خوراکی ها، بیشــترین رشد ماهانه قیمت 
۳ درصــد و از آن گــروه میوه و خشــکبار )انار، 
مــوز و هندوانه( بوده اســت. در بیــن کاالهای 
غیــر خوراکی نیز گــروه حمل و نقل )با رشــد 
۳ درصدی شــاخص گروه(، بیشــترین رشــد 
قیمت را داشــته که عمدتاً متاثر از رشد قیمت 
خودروهای ســواری بازار بوده اســت. این رشد 
گروه حمل و نقل همزمان با رشد نسبی نرخ ارز 

در اثر اتفاقات یک ماه اخیر رخ داده است. 



شهردار کرج تاکید کرد

ح پیاده محور در رینگ ۳۰ متری تپه مرادآب ورت اجرای طر ضر
خریــدار    تمهیــدات الزم بــرای اتمــام پروژه 
ســاماندهی تپه مراد آب در کوتاه ترین زمان ممکن 

اندیشیده شده است.
علی کمالی زاده در جلسه بازآفرینی فضاهای شهری 
با محوریت تپه مرادآب که با حضور اعضای شــورای 
اسامی شهر کرج و مدیران ارشد شهری برگزار شد، 
اظهار داشــت: طرح ســاماندهی تپه مرادآب که در 
جهت اجرای سیاست های بازآفرینی شهری صورت 
گرفته است که به منظور دست یابی به نتیجه مطلوب، 

باید در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.
وی در ادامه با اشــاره به احداث رینــگ ۳0 متری در 
تپه مرادآب گفت: به دلیل کاربری های فضاهای سبز، 
گردشــگری و تفریحی در این رینگ بخش پباده راه 
جهت استفاده شهروندان از این فضا نیز در نظر گرفته 
شود.کمالی زاده در خصوص پروژه ساخت مسکونی 
در قطعات باقیمانده در این محــدوده عنوان کرد: 

بررســی های الزم صورت گیرد و این پروژه با منطق 
اقتصادی اجرایی شــود.تا پایان ســال جاری، شبکه 
معابر دسترســی بافت عمومی تپه مــرادآب به اتمام 
می رسد.عضو شورای اسامی شهر کرج، در خصوص 
اقداماتی که در بخش عمومی تپه مــراد آب اجرایی 
خواهد شد، گفت: سازمان سیما و منظر و فضای سبز 
شــهرداری کرج تا پایان ســال جاری از محل منابع 
تخصیص یافته، عملیات خاکی و ماشــین آالتی را در  

شبکه معابر بافت عمومی انجام دهد.
عباس زارع افــزود: همچنین عملیــات خاکبرداری در 
فضاهایی که مورد احتیاج اســت صورت گیرد و طراحی 
شبکه روشنایی و تامین تجهیزات آن، برق، آب و عملیات 
کفسازی و دیوار سازی فضای ســبز نیز تا پایان امسال 
اجرایی شــود.این مســئول با تاکید بر اتمام روشنایی 
معابر عمومی  این محدوده تا تابستان سال آینده، گفت: 

امیدوارم تپه مرادآب به تپه نورانی در کرج تبدیل شود.

جهت پیشرفت پروژه طرح ساماندهی تپه 
مرادآب از بخش دولتی کمک بگیریم

احد رسولی؛ عضو شورای اسامی شــهر کرج نیز با 
اشــاره به اینکه برخی از پروژه های طرح ساماندهی 
تپه مرادآب در ســتاد بازآفرینی شهرســتان مطرح 
شده اســت، ابراز امیدواری کرد که با جذب بودجه 
از بخش دولتی بتوانیــم بخش هایی از پروژه را پیش 

ببریم.
عضو شورای اسامی شــهر کرج، با اشــاره به اینکه 
معارضات طرح ســاماندهی تپه مرادآب با پیشرفت 
مطلوبی در حال انجام است، گفت: نوسازی بافت های 
فرسوده به ویژه  تپه اسام آباد از مسایل اساسی حوزه 

شهرسازی است.
محمدحســین خلیلی اردکانی تپه مرادآب را نگین 
شهر کرج دانست و گفت: این پروژه می تواند با تبلیغ 

گسترده، در سطح وسیع و بین المللی معرفی شود.

البرز

 فرمانــده انتظامــی اســتان البرز از 
متاشی شــدن ۳2 باند ســرقت در 

استان و دستگیری ۹۳ سارق خبر داد.
 سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه 
نمایشــگاه کشــفیات پلیس در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: پلیس آگاهی 
استان البرز طی یک ماه گذشته موفق 
شــده اســت با انجام اقدامــات ویژه 
پلیســی تعدادی ســارق که در نقاط 
مختلف اســتان مرتکب جرم شــده 

بودند را شناسایی کند.

وی بیــان اینکــه طی ۴۸ 
ســاعت گذشــته ۳2 باند 
سرقت در اســتان متاشی 
شده اســت، افزود: ۹۳ نفر 
در ایــن رابطه دســتگیر 
شــده اند که از ایــن تعداد 
۸۴ نفر سارق و ۹ نفر مالخر 

هستند.
فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: 
مخفیگاه های ســارقان در استان های 
البــرز، قزوین و تهران بوده اســت که 

بیشــتر در غــرب تهــران 
تجمع می کردنــد اما محل 
ارتکاب جرم آنها در استان 

البرز بوده است.
سردار محمدیان بیان کرد: 
۳2 باندی که دستگیر شده 
اند بیشــتر ســارق مغازه و 
منزل، ســرقت داخل خودرو، سارقان 
زورگیر و متجاوز بــه عنف و همچنین 

سارقان خودرو هستند.
وی ارزش ریالــی امــوال مســروقه 

مکشوفه را ۷ میلیارد تومان اعام کرد 
و گفت: مالباختــگان می توانند برای 
شناسایی اموال ســرقت شده خود به 

سامانه »نما« مراجعه کنند.
فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز 
همچنین گفت: بــه یقین ارزش اموال 
سرقتی بیشــتر مبلغی است که اعام 

شد تحقیقات ادامه دارد.
وی همچنین اضافه کرد: از ســارقان 
داروهای قاچاق بــه ارزش دو میلیارد 

تومان کشف شده است.

مدیرعامــل فــرودگاه بیــن المللی 
پیام از تخصیــص 12 میلیارد ریال به 
ارتقای بخش ایمنی و آتش نشانی این 

فرودگاه خبر داد.
 نادر ثناگو مطلق با اشــاره بــه برنامه 
ریزی های صــورت گرفته بــرای باال 
بردن ضریب ایمنی و آتش نشــانی و 

ارتقای الزامــات ایکائو در فرودگاه بین 
المللی پیام، گفت: بــا اعتباری بالغ بر 
12 میلیارد ریال بازســازی و بهسازی 
خودروهای اطفائیه و کف ساز فرودگاه 
در دســتور کار معاونت هوانوردی قرار 
گرفته اســت.این اقدام با اعتباری بالغ 
بر یک میلیــارد 200 میلیون تومان از 

محل اعتبارات شرکت خدمات هوایی 
پیام صورت گرفته اســت.مدیرعامل 
فرودگاه بین المللــی پیام گفت: هدف 
از انجــام این اقــدام به روز رســانی 
تجهیــزات موجود و ارتقــای الزامات 
ایمنــی هوانوردی در حــوزه ایمنی و 
 category آتش نشــانی و افزایــش

ایمنی و نجات فرودگاهی است.ثناگو 
مطلق گفت: در حال حاضر ایســتگاه 
آتش نشــانی فرودگاه بین المللی پیام 
دارای پنج خودرو اطفائیه و کف ساز و 
همچنین تجهیزات آتش نشانی به روز 
برای ارائه خدمات امداد و نجات و اطفا 

حریق دارد.

سرقت

ودگاه فر

۳۲ باند سرقت در استان البرز متالشی شد

ودگاه بین المللی پیام تخصیص ۱۲ میلیارد به ارتقای ایمنی فر
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استارت آپ کشور تبدیل شود
مسئول خدمات تسهیلگری اتاق بازرگانی البرز 
و مدیر دفتر تجاری ســازی فناوری و اشــتغال 
دانش آموختگان جهاددانشــگاهی البرز گفت: 
دوام اکوسیستم زیســت بوم کارآفرینی استان 
با پیوند انسانی تضمین می شــود و با تک روی و 
نگاه انحصارطلبانه ســرانجام خوشــی نخواهد 

داشت.
ابوالحسن قاسم پور در دومین جلسه زیست بوم 
کارآفرینی البرز که در اتاق بازرگانی البرز برگزار 
شد، اظهار کرد: پل ارتباط صنعت و دانشگاه در 
البرز از ســال ۹۴-۹5 پایه ریزی شد ولی تا سال 
۹۶ که اتــاق  بازرگانی محلی را بــه عنوان دفتر 
خدمات تسهیل گری در اختیار صاحبان فن قرار 

داد؛  این ارتباط نمود عملی به خود نگرفته بود.
وی با اشــاره به تشــکیل اتاق فکر استارت آپی 
استان گفت: در این اتاق صاحبان ایده در حوزه 
های مختلف کنار هم جمع می شــوند تا بتوانند 
با تعامل در مســیر بهره گیری از خاقیت برای 
دستیابی به ثروت و توســعه اقتصاد استان گام 

بردارند.
وی اضافه کــرد: مادامی که اعضــای این اتاق 
تعامل را ســرلوحه برنامه های خــود قرار دهند 
می توان به موفقیت آنها امیدوار بود چون تجربه 
نشــان داده با جزیره ای عمل کردن هیچ هدفی 

به درستی محقق نمی شود.
وی گفــت: دوام اکوسیســتم زیســت بــوم 
کارآفرینی اســتان بــا پیوند انســانی تضمین 
می شــود و با تــک روی و نــگاه انحصارطلبانه 

سرانجام خوشی نخواهد داشت.
قاسم پور در ادامه با اشاره به اینکه البرز می تواند 
به پایتخت استارت آپی کشور تبدیل شود افزود: 
این هدف با برگزاری دو رویداد الکامپ و همسو 

در داخل استان محقق خواهد شد.
این مســئول همچنین به برنامه ریــزی برای 
انتشــار کتابچه درآمدی بر زیســت کارآفرینی 
اشــاره کرد و گفــت: از ۷0 گروه اســتارت آپی 
شناسایی شده استان تا کنون ۴5 گروه اطاعات 
خود را برای درج در این کتابچــه ارایه داده اند و 
از ســایر گروه ها نیز انتظار می رود در اسرع وقت 
اطاعات مورد نیاز  را ارایه دهند تا این کتابچه را 

تکمیل کنیم.

افزایش ۳ درصدی جمعیت 
وستایی استان البرز ر

 استاندار البرز به افزایش ۳.۳ درصدی جمعیت 
روســتایی اســتان خبر داد و گفــت: البرز تنها 
اســتانی اســت که با رشــد جمعیت روستایی 

مواجه بوده است.
عزیزاهلل شهبازی در جلســه کارگروه زیربنایی 
استان، با اشــاره به دســتور اول جلسه مبنی بر 
بررســی طرح پهنــه بندی حریم شــهر جدید 
هشــتگرد، اظهار کرد: ایــن طرح بــه توجیه 
بیشــتری نیــاز دارد و ســواالت بســیاری در 
خصوص آن مطرح اســت که ضــرورت دارد در 

کمیته ای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه به افزایــش ۳.۳ درصدی جمعیت 
روستایی البرز، ادامه داد: بر اساس گزارش های 
اخذ شــده، البرز تنها استانی اســت که با رشد 
جمعیت روســتایی مواجه بود کــه این رقم در 

متوسط کشوری به منفی ۷ رسیده است.
اســتاندار البرز با اشــاره به برنامه ریزی های 
صورت گرفته در خصوص اشــتغال و تولید در 
استان، گفت: بسترسازی برای مانایی جمعیت 
در روســتاهای البرز مورد توجه ویــژه ای قرار 
گرفت و با توجــه به تمهیداتی که اندیشــیده 
شد اکنون با رشد جمعیت روستایی و استقبال 
بــرای روستانشــینی رو به رو هســتیم و باید 
همچنان به تقویت زیرســاخت های این بخش 

توجه کنیم.



عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید:

ح اقدام ملی مسکن تکرار نشود تجربه مسکن مهر در طر
خریدار  عضــو هیئت مدیــره شــرکت عمران 
شهرهای جدید گفت: تمامی شهرهای جدید موظف 
هستند پیش از آغاز عملیات اجرایی هر پروژه، طرح و 
مشخصات را توسط مهندسان ذی صاح تهیه و آن را 

به فراخوان بگذارند.
 محمود رحیمی در نخســتین نشســت از سلســله 
نشســت های تخصصی شــرکت عمران با همکاری 
جامعــه دانشــگاهی و انجمن های صنفــی و علمی 
با عنــوان »کاربســت مدیریت پروژه در نســل دوم 
شــهرهای جدید«، با اشــاره به تجربه مسکن مهر به 
عنوان یکــی از بزرگترین پروژه هــای عمرانی دهه 
اخیر در شــهرهای جدیــد اعام کرد: ایــن اقدام در 
شرایطی در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید 
قرار گرفت که این شــرکت به هیچ وجه از ســاختار 
سازمانی الزم برای تحمل به دوش کشیدن این تعهد، 
برخوردار نبوده و ساختار شرکت، متعارف با تعاریف، 
طرح جامع و تفصیلی شــهرهای جدید در 20 سال 

گذشته بود.
وی، در این خصــوص ادامه داد: با وجــود تمامی 
این مشکات، ما دست به دســت هم داده و تاش 
کردیم تا طرح مذکــور با مدیریــت صحیح طبق 
برنامه زمان بنــدی به اتمام برســد؛ امام همچنان 
شاهد مشــکاتی در برخی از پروژه های این طرح 

هستیم.

عضو هیئت مدیره شــرکت عمران شهرهای جدید با 
تأکید بر این که ســاخت ۴00 هزار واحد مسکن مهر، 
ظرفیتی بود کــه در آن زمان شــهرهای جدید را با 
چالش جدی روبه رو کرد، گفــت: اهمیت و ضرورت 
این مســئله را افــرادی درک می کنند کــه تاکنون 
حداقل 100 واحد مسکونی را ســاخته و به سرانجام 

رسانده اند.
این مقام مسئول در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: 
امروز در این نشست کنار یکدیگر جمع شدیم تا بحث 
مدیریت پروژه را از زوایای گوناگون بررســی کرده و 
خروجی آن را در پروژه های نســل دوم شهرهایمان 

به کار گیریم.
رحیمی با اشــاره به سیاســت جدیــد وزارت راه و 
شهرســازی تحت عنوان برنامه اقدام ملــی تولید و 
عرضه مسکن، بیان کرد: بدون شــک نمی خواهیم 
تجربه تلخ مســکن مهر در این برنامه تکرار شود، به 
همین دلیــل با وجود محدودیــت زمانی موجود در 
اولین گام بــرای آغاز طرح مذکور، پیشــبرد امور بر 
اســاس فرآیند مدیریت پروژه را اباغ و در دســتور 
کار قرار دادیم. طبق دســتور کار اباغــی، تمامی 
شــهرهای جدیــد موظف هســتند پیــش از آغاز 
عملیات اجرایی هر پروژه، نقشــه، طرح و مشخصات 
آن را توســط مهندســان ذی صاح چــه از طریق 
مهندســان مشــاور و چه از ســوی ســازمان نظام 

مهندســی تهیه، برآورد و ســپس آن را به فراخوان 
بگذارند.

عضو هیئت مدیره شــرکت عمران شهرهای جدید با 
تأکید بر اینکه تاش داریم با وجود محدودیت زمانی 
در اجرای پروژه ها، تمامی موارد بر روی ریل نظام فنی 
و اجرایــی حرکت کنند گفت: در این راســتا تصمیم 
داریم بــرای ارتقای انگیزه و تشــویق بخش هایی که 
تاکنون همراهــی خوبی با مجموعه داشــته اند ولی 
نتیجه کار آن ها دیده نشده اســت، جشنواره ای را در 
بخش های، طراحی برتر، مدیریت پــروژه و کیفیت 
برتر و بهره برداری و رضایتمندی برتر برگزار و از آن ها 

قدردانی کنیم.
رحیمی همچنین بیــان کرد: انتظار مــی رود از این 
پس در این مسیر با تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل 
و تربیت مدیران و کارشناســان خوب شــاهد نتیجه 
مطلوبی در فرایند اجرایی پروژه های جدید در کشور 

باشیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: امید داریم در سنوات 
آتی با ارتقای میزان همکاری، هم فکری سیســتمی، 
بهبود ساختار ســازمانی جدید و همچنین استفاده 
از تجارب کشــورهایی که با به کارگیری راهکارهای 
علمی به موفقیت رســیده اند شــاهد پیشرفت های 
شــاخصی در عملکرد مدیریت پروژه در شــهرهای 

جدید باشیم.

پالک

کارشناس اقتصاد مســکن با تاکید بر 
اینکه در کوتاه مدت نمی توان برای باال 
بردن قدرت خرید مســکن اقدام کرد 
گفت: برنامه های میان مــدت و بلند 
مدت برای کاهش قیمت تمام شــده 
تولید می تواند به مــرور قدرت خرید 

متقاضیان مسکن را باال ببرد.
فردیــن یزدانی بــا تاکید بــر اینکه 
باال بردن تســهیات خرید مســکن 
می تواند منجر به رشــد قیمت شود 
گفت:دولت می تواند بــا ارائه برنامه 
های میان مدت و بلند مدت نســبت 
به باال بردن قدرت خرید مسکن اقدام 
کند و این برنامه می تواند در راستای 
کاهش قیمت تمام شده مسکن پیاده 

شــود.وی ادامه داد:وقتی 
قیمت تمام شــده مسکن 
بــرای ســازندگان کاهش 
یابد عاوه بــر اینکه عرضه 
مسکن پاســخگوی تقاضا 
خواهــد شــد بلکه بــازار 
مســکن به نوعــی رقابتی 

شده و عرضه مسکن افزایش می یابد.
حال در ایــن وضعیت قــدرت خرید 
مســکن هم به مرور خود را با وضعیت 
وفق داده و خــود را بــا آن هماهنگ 

خواهد کرد.
یزدانی تصریــح کرد:قبا هــم بارها 
گفته ام کــه وقتی کیــک اقتصاد در 
حال کوچک شدن است دولت نمی تواند 

اقدامی بــرای بــاال بردن 
قــدرت خریــد متقاضیان 
مســکن در کوتــاه مدت 
انجام دهد پس وقتی رشد 
منفــی در اقتصــاد داریم 
اعطای تسهیات تنها برای 
خرید نیز موجــب افزایش 

قیمت می شود.
مدیــر ســابق بازنگری طــرح جامع 
مسکن در پاســخ به این ســئوال که 
چگونه می تــوان قیمت تمام شــده 
مســکن را کاهش داد گفــت: دولت 
می تواند برنامه ای میــان مدت و بلند 
مدت با هــدف کاهش قیمــت تمام 
شــده تولید را اجرا کند و بســته های 

تولید مســکن را بصورت هوشمند و با 
اعطای زمین وضعیت ســاخت و ساز 
را رونق دهد و این ســاخت و ساز را به 
گونه ای هدایت شــده به سمت عرضه 
مناســب ســوق دهد. وی در پاسخ به 
این ســئوال که قرار است برای تقویت 
مستاجران تسهیات اجاره پرداخت 
شود گفت:اگر تسهیات با نرخ پایین 
به مســتاجران واقعی پرداخت شــود 
مناسب خواهد بود اما به هر حال دولت 
می تواند از طریق وارد کردن بخشی از 
واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی 
به بازار اجــاره، بخشــی از گروه های 
آسیب پذیر را در این بخش ساماندهی 

کند.

خانه

ور قدرت خرید را افزایش می دهد کاهش قیمت تمام شده مسکن به مر
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مدیرعامل عمران پرند هشدار داد
دالالن، واحدها را تحویل نگیرند 

سود وامشان زیاد می شود
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پرند 
با بیان این کــه صاحبان حــدود 1۳ هزار واحد 
آماده شــده  مســکن مهر پرند از تحویل آن ها 
خودداری می کنند، گفت: بیشــتر این واحدها 
توســط دالالن خریداری شــده و بانک مسکن 
اخطار داده که اگر از تحویل امتناع کنند، ســود 
تســهیات آن ها را از ۴ به 1۸ درصــد افزایش 

می دهد.
محســن وطن خواهی اظهار کرد: در حال حاضر 
حدود 1۳ هزار واحد مسکن مهر پرند آماده شده 
که متقضیان تحویــل نگرفتند. البته بخشــی 
از واحدهــا ممکن اســت در جزئیاتی مشــکل 
داشــته باشــد ولی در عین حال هیچ تاشی از 
ســوی صاحبان این واحدها برای تحویل دیده 

نمی شود.
 به همین دلیل بانک مســکن اعــام کرده اگر 
خانه را تحویل نگیرند ســود وام آنها از ۴ به  1۸ 
درصد افزایش پیدا می کند. تاش ما این اســت 
که متقاضیان واقعی آســیب نبیننــد و اگر قرار 
است سود تســهیات این واحدها افزایش پیدا 

کند شامل دالالن شود.
وی افزود: مصوبه ای به دست ما رسید که هزینه 
نگهداری واحدهای خالی محاسبه شود ولی ما 
می گوییم هزینه  نگهــداری را پیمانکار تعیین 
نکند، بلکه ما تعیین کنیم. حواســمان هســت 
که جانب مردم را رعایــت کنیم اما  انتظار  داریم 
متقاضیان نیــز درخصوص پرداخــت آورده و 

تحویل واحدها همکاری کنند.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پرند 
همچنیــن خبر  داد: حدود ۷20 واحد مســکن 
مهر کیسون در شهر جدید پرند آماده ی تحویل 
است اما پیمانکار قصد داشت واحدها را مشمول 
افزایش شدید قیمت کند که ما موافقت نکردیم 
و مجبورش  کردیم از درخواستش عقب نشینی 
کند. انشاءاهلل تا 15 روز دیگر این ۷20 واحد را به 

متقاضیان تحویل می دهیم.
وطن خواهی با اشــاره  به پروژه های زیربنایی و 
روبنایی پرند گفت: یک ایســتگاه آتش نشانی را 
بــه زودی تحویل شــهرداری می دهیم. مخزن 
۳000 متر مکعبی برای آب شرب، یک نمادین 
چهار بانده در مقیــاس کوچک تر از پل طبیعت 
تهران، چند پارک، آسفالت بســیاری از معابر، 
دو باب مدرســه، یــک تقاطع غیرهمســطح با 
پیشــرفت حــدود 25 درصد و یــک درمانگاه 
شــبانه روزی که تا 22 بهمن افتتاح می شود از 
جمله پروژه های در دســت اجرا در شهر جدید 

پرند است.
وی همچنین اظهــار کرد: به جز ســه پروژه از 
جمله کیســون، صدرانو و اســاس گســترش 
شهر، بقیه واحدهای مسکن مهر )حدود ۶000 

واحد( تا پایان سال جاری افتتاح می شود.
مدیرعامل عمران پرنــد درباره آخرین وضعیت 
مترو پرند نیز گفت: قرار است به زودی جلسه ای 
با آقای حناچی، شــهردار تهران داشته باشیم و 
درخصوص تعیین  تکلیــف مترو صحبت کنیم. 
شهرداری  تهران مجری مترو فرودگاه امام )ره( 

شهر جدید پرند تهران است.  
دیدگاه شرکت مرکزی این است که این  پروژه را 
مثل هشتگرد خودمان اجرا کنیم و بهره برداری 
را به شهرداری بدهیم ولی به نظر من بهتر است 
ما پول پرداخت کنیم و شــهرداری بســازد. در 
حد 150 میلیــارد تومان می توانیــم به پروژه  
مترو کمک کنیم که بــرای تکمیل طرح کفایت 

می کند.
وی خاطرنشان کرد: ۶.5 میلیارد تومان تا کنون 
پرداخت کرده ایــم و آمادگی داریــم اگر پروژه 
شروع شود به دنبال تامین منابع برویم. نگرانی از 
این بابت نداریم و از طریق تهاتر زمین می توانیم 

منابع مالی مترو را تامین  کنیم.



دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد

و تعیین تکلیف آزادسازی واردات خودر
خریدار    دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو گفت: 
نماینــدگان مجلس در حــال پیگیری آزادســازی 
واردات خودرو هســتند و احتمال رفــع ممنوعیت 

باالست.
تابستان ســال ۹۷ یکی از اخبار شوکه کننده در مورد 
خودرو شــنیده شــد و آن هم ممنوعیت واردات بود. 
با گذشــت زمان بســیاری از افراد امیدوار بودند که 
باالخره در ســال ۹۸ این ممنوعیت برداشته شود اما 

شرایط به همان روال باقی ماند. 
حال که به اواخر سال ۹۸ نزدیک می شویم این انتظار 
ایجاد شــده که در ســال آینده ممنوعیــت واردات 

خودرو برداشته شود.
چندی پیش الیحه بودجه سال ۹۹ ارائه شد. از طریق 
این الیحــه می توان پی برد که دولت برای ســال بعد 
چقدر درآمد برای خود از طریق واردات در نظر گرفته 
اســت. آنطور که آمار و ارقام نشــان مــی داد به نظر 
می رسید که واردات خودرو در ســال ۹۹ هم ممنوع 

باشد.
 با این وجود در گفت و گو با مهدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو صحبت هایی صورت گرفت که 
باعث شد یک کورسوی امید برای آزادسازی واردات 

خودرو در سال آینده ایجاد شود.
دادفــر ابتدا گفــت: قرار بــود نماینــدگان مجلس 
پیگیری هایی بــرای آزادســازی واردات خودرو در 

مجلس انجام دهند. 
آن ها در کمیســیون بودجه در حال مذاکره هستند و 

احتمال آزادسازی واردات خودرو وجود دارد. 
این قضیه نیز پیش از پایان ســال مشــخص می شود 
و معلوم خواهد شــد که چقدر درآمد بــرای دولت از 

طریق واردات خودرو در نظر گرفته می شود.
 به طور کلی احتمال آزادســازی واردات خودرو باال 

است.
پیش از این نیــز دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو 
گفته بود: در مورد ممنوعیــت واردات موضوع خروج 

ارز از کشور مطرح نیست بلکه مطلب اصلی به انحصار 
بازار خودروهای داخلی باز می گردد. 

خودروهــای وارداتی، فــروش نمونه هــای داخلی 
را تحت تاثیــر قرار می دهند و عــده ای می گویند که 
مشتری این خودروها متفاوت اســت اما آن را قبول 

ندارم. 
خودروی وارداتــی تعیین کننده قیمــت نمونه های 
تولید داخلی اســت. اگر تعرفــه خودروهای وارداتی 
را صفر کنیم یک خــودروی 20 هــزار دالری 2۶0 

میلیون تومان خواهد شد.
 با چنین قیمت هایی مردم دیگر به سمت خودروهای 
داخلی نمی روند بنابراین ایــن اجبار به وجود می آید 
که واردات خودرو بسته شــود تا قیمت داخلی ها نیز 

باال برود.
وی در مورد خودروهای مانــده در گمرک نیز اظهار 
کرد: بــرای آزادســازی خودروهایی کــه در گمرک 
مانده اند نامــه به دفتر معاون اول ریاســت جمهوری 
رسیده اســت. این قضیه باید در هیات دولت مطرح 
شود که همچنان منتظر هســتیم موضوع مورد نظر 

اعام شود. 
با این اوصاف هیچ تغییری در مورد خودروهای مانده 
در گمرک صورت نگرفته اســت. الزم به ذکر است که 
تعداد این خودروها بالغ بر 510۸ دســتگاه و از همه 

برندها است.

پدال

یک عضو اتــاق بازرگانی تهران معتقد 
اســت همان طور که در بســیاری از 
کشورهای توســعه یافته شرایط برای 
خرید خودروهای قسطی فراهم شده، 
در ایــران نیز این بازار باید گســترش 

یابد.
محمدرضــا نجفی منش اظهــار کرد: 
در بســیاری از کشــورهای دنیا برای 
فروش محصوالتی همچــون خودرو 
از درآمدهــای آینده افراد اســتفاده 
می شــود به این ترتیب کــه با فروش 
لیزینــگ و اقســاطی خــودرو فــرد 
می تواند با منابــع اعتباری محدودتر، 
محصول مدنظر خود را خریداری کند.

بــه گفتــه وی، در صورت 
اجرایــی شــدن چنیــن 
شــیوه ای در ایران می توان 
انتظار داشــت که اقشــار 
کم درآمدتر بتوانند صاحب 
خودرو شــوند و بازار نیز از 
چنین گزینه هایی استفاده 

کند.
عضو اتــاق بازرگانی تهــران با بیان 
این که بــرای توســعه بــازار فروش 
اقســاطی خودرو باید برخی مقدمات 
فراهم شــود، ادامه داد: یکــی از آنها 
تسهیل شرایط خرید اقساطی خودرو 
اســت. در صورتی که ســود فروش 

اقســاطی کاهــش یابد و 
مبلغ قســط ها پایین آمده 
و مدت زمــان بازپرداخت 
افزایــش پیدا کنــد، قطعا 
اقشار مختلف مردم از این 
خواهند  اســتفاده  گزینه 

کرد.
نجفی منــش تاکید کــرد: در کنار آن 
بحــث گســترش تولید خــودرو نیز 

اهمیت زیادی دارد. 
در ســال های گذشــته میزان تولید 
خودروها از میــزان تقاضا کمتر بوده و 
تقریبا تولیدکننــدگان داخلی هرچه 
تولید کرده اند از سوی مردم خریداری 

شده است.
بــه گفتــه وی، بــا بهبــود شــرایط 
زیرســاختی خطوط تولیــد خودرو و 
البته تنوع بخشی به آنها می توان بازار 
این صنعت را گســترش داد و از سوی 
دیگر رضایت خریــداران را نیز تامین 

کرد.
با وجود آنکه در ســال های گذشــته 
فروش اقســاطی خــودرو از ســوی 
خودروســازان یا برخی شــرکت های 
فعــال در این حــوزه اجرایی شــده 
اما همچنــان خرید و فــروش نقدی 
اصلی ترین گزینه موجود در بازار ایران 

است.

اتاق

و وش قسطی خودر وم گسترش فر ح کرد؛ لز عضو اتاق بازرگانی تهران مطر
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وز و ازامر توسط ایران خودر
از  امروزپنجشــنبه ۳ بهمن مــاه، فروش فوری 
پژو پارس اتوماتیک توســط ایران خودرو آغاز 

می شود.
 به اطاع کلیه نمایندگان محترم شــرکت ایران 
خودرو می رســاند، شــرایط فــروش اعتباری 
محصوالت ایران خودرو به تعداد بسیار محدود 
از ســاعت 11 صبح امــروز پنجشــنبه مورخ  
۹۸/11/۳ و تــا زمان تکمیل ظرفیت به شــرح 

جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:
با هدف جلوگیــری از ثبــت نام واســطه ها و 
افزایش امکان ثبــت نام برای مصــرف کننده 
نهایی خودرو، شرکت ایران خودرو فیلترهای را 
مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط 
بخشنامه که ذیا تشریح شــده قرار داده است 
که در صــورت ثبت نام مغایر با شــروط مندرج 
در قواعد و ضوابط بخشــنامه، ثبت نام مشتری 
از سوی شــرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال 
و وجه ایشــان حداکثر ظرف 20 روز مســترد 
خواهد شد.مطابق با بخشــنامه شماره ۴2۴۹ 
دریافت کــد کاربری و کلمه عبــور قبل از ثبت 
نام در ســایت فروش اینترنتی خودرو از الزامات 
ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم 
دریافت کد کاربری و کلمه عبور،امکان ثبت نام 

میسر نخواهد بود.
مشتریانی که در 1۸ ماه گذشته در شرکت های 
ایران خودرو و ســایپا اقدام به ثبت نام نموده اند 

مجاز به ثبت نام در این بخشنامه نمی باشند.

 نگاه بلندمدت برای توسعه 
وه سایپا شکل  و نوآوری در گر

گرفته است
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن گفت: 
برنامه گــروه خودروســازی ســایپا در زمینه 
تولید محصــوالت جدید و اجــرای طرح های 
توســعه محور در این مجموعه موجب دلگرمی 

جامعه و ما در شبکه بانکی کشور است.
حســین مهــری در بازدید از مرکــز تحقیقات 
و نوآوری گروه خودروســازی ســایپا و امضای 
تفاهم نامه تأمین منابع مالی تولید در این گروه، 
افزود: از زمــان انتصاب تیــم مدیریتی کنونی 
سایپا، شاهد تحول اساسی در زمینه های کمی 
و کیفی در این گروه خودروســازی هستیم.وی 
پس از بازدید از نمونه محصوالت جدید سایپا در 
مرکز تحقیقات افزود: برنامه توسعه محصوالت 
سایپا و پروژه عرضه هشــت محصول جدید در 
سه ســال آینده، حرکتی امیدوارکننده است و 
این اقدام بزرگ، علیرغم وجود محدودیت های 
ناشــی از تحریم های ظالمانه، با همت و تاش 

جوانان نخبه ایرانی انجام شده است.
مهری ادامه داد: در حال حاضــر نگاه بلندمدت 
بــرای توســعه و  نوآوری گــروه ســایپا در این 
مجموعه شکل گرفته و همین امر، انگیزه و عزم 
شــبکه بانکی را برای حمایت روزافــزون از این 
گروه افزایش می دهد.وی اظهارکرد: همچنین 
در یکســال اخیر بیشــترین همکاری با بانک 
صنعت و معدن در این گروه شکل گرفته و سایپا 
به عنوان یک مشــتری خوش حساب، هیچ گونه 

بدهی معوق به این بانک ندارد.
وی با بیان اینکه مجموعه بانک صنعت و معدن 
درخدمت اهداف تولید در گروه خودروســازی 
ســایپا خواهد بود، تاکید کــرد: آماده ایم تا در 
پروژه های مربــوط به تولید انبــوه خودروهای 
جدید ســایپا نقدینگی مــورد نیــاز را تأمین 
کنیم و اهداف رونق تولیــد را در این گروه مورد 
حمایت قرار دهیم.با همکاری مدیریت ارشــد 
گروه خودروســازی ســایپا، کارگروه مشترک 
سایپا و بانک صنعت و معدن تشکیل می شود تا 
بتوانیم تأمین مالی طرح های تولید را با سرعت 

و هماهنگی بیشتر دنبال کنیم.
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 تولید پوشاک 20 درصد افزایش یافت
بازگشت کارگاه های تعطیل شده به چرخه تولید

خریدار  در حالی که ســال گذشته به علت افزایش 
ناگهانــی قیمت ارز، بســیاری از کارگاه هــای تولید 
پوشــاک تعطیل و نیمه تعطیل شــدند برخی از این 
کارگاه ها با توجه به کاهش واردات پوشــاک قاچاق 

دوباره فعال شده اند.
 با افزایش قیمت ارز و به صرفه نبودن واردات پوشاک 
قاچاق و همچنین اقدامات انجام شده برای جلوگیری 
از عرضه پوشــاک قاچاق توســط برخی سازمان ها و 
نهادهای مربوطه تقاضا برای مصرف پوشــاک تولید 
داخــل افزایش یافته اســت و این موضــوع به گفته 
دســت اندرکاران و تولید کنندگان پوشاک منجر به 

رونق تولید  پوشاک شده است. 
اما علیرغم این اتفاقات خوشــایند در بخش پوشاک، 
گرانی و مشکات تامین مواد اولیه وارداتی همچنان 
باقی است که به نظر می رســد مسئوالن مربوطه باید 
برای رفع این مســائل تاش کنند تا اندک بارقه های 
امیدی که در رونق تولید پوشــاک در سال جاری در 

کشور بوجود آمده از بین نرود. 
گفتنی اســت،  رضــا رحمانی وزیر صنعــت، معدن 
و تجارت  در جلســه هم اندیشــی با فعــاالن صنعت 
پوشاک و نساجی کشور اعام کرد که روند کنونی در 
کاهش واردات پوشــاک و ارتقای موقعیت برندهای 
داخلی کاما امیدوار کننده است و در ۹ ماهه امسال 
تولیدات صنعت پوشــاک 20 درصــد افزایش یافته 

است. 

  رونق 20 درصدی تولید پوشاک در سال جاری 
ابوالقاسم پورشیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان  
و فروشندگان پوشــاک تهران در گفت وگو با فارس با 
تایید این مطلب که حداقل 20 درصد تولید پوشاک 
افزایش یافته اســت، گفت: تولید پوشاک در ۹ ماهه 
ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافته اســت اما بازار و فروش در رکود است و 
بازار خرده فروشــی هنوز  با مشــکل رکود و کسادی 

مواجه است. 
وی در پاسخ به این سوال که رونق تولید زمانی حاصل 
می شود که تقاضا برای آن وجود داشته  باشد، با توجه 
به رکود حاکم بر بازار پوشــاک چگونه از رونق تولید 
خبر می دهید؟ گفت: تولید کنندگان پوشاک معموال 
تولیدات خود را یــک فصل جلوتر تولیــد می کنند 
بنابرایــن  در حال حاضــر با توجه به بازار شــب عید 
تولید کنندگان اقدام بــه تولید می کنند و رونق تولید 

را به امید فروش در شب عید شاهد هستیم.

پورشــیرازی در پاســخ به این ســوال که آیــا رونق 
20 درصــدی تولیــدی در بخش پوشــاک موجب 
اشتغال زایی در این بخش شده اســت، گفت: بیشتر 
بهره وری افزایش یافته اســت اما با توجه به  افزایش 
صــدور  تعداد پروانه های کســب در بخــش تولید و  
فروشــندگی پوشاک در ســال جاری نسبت به سال 
گذشته، می توان گفت رشد اشــتغال در این بخش  را 
هم داشته ایم. وی بیان داشت: حدود ۹۶ درصد تولید 
پوشــاک در تولیدهای صنفی و به عبارتی بنگاه های 
اقتصــادی کوچــک و متوســط تولید می شــود و 
تولید کنندگان پوشاک صنعتی تقریبا ۴ درصد تولید 

را بر عهده دارند. 
وی همچنین با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده از 
ســوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای 
جلوگیری از عرضه پوشاک برندهای خارجی قاچاق 
گفت: این اقدامات تاثیر ملموســی در کاهش عرضه 
پوشــاک قاچاق داشــته اســت به طوری که تعداد 
زیــادی از این فروشــگاه ها دیگر پوشــاک خارجی 
عرضه نمی کنند و پوشاک تولید داخل را  برای عرضه 
جایگزین کرده اند. رئیس اتحادیــه تولید کنندگان 
و فروشــندگان پوشــاک تهران در مورد صادرات در 
بخش پوشاک، گفت: صادرات ما در بخش پوشاک در 
گام های اولیه قرار دارد اما رونــد خوبی برای تولید با 

کیفیت آغاز شده است. 

  بازگشت برخی از کارگاه های تعطیل
 به چرخه تولید پوشاک 

مجتبی درودیان رئیس سابق اتحادیه  پیراهن دوزان 
تهران هم ضمــن تایید رونق تولید پوشــاک، گفت: 
وضعیت تولید پوشاک خوب شــده است بطوری که 
هر فردی که با تولید آشنا باشد می تواند در این بخش 

فعالیت خوبی داشته باشد. 
ایــن تولید کننده پوشــاک اظهار داشــت: برخی از 
تولید های و کارگاه هایی که پس از تاطمات شــدید 
قیمت ارز در سال گذشته تعطیل شــده بودند دوباه 
به چرخه تولید برگشــته اند  و با رونق تولید بسیاری 
از کارگاه های جانبی تولید پوشــاک مانند گلدوزی، 
رنگرزی و چاپ فرصت پذیرش درخواســت جدید از 
مشــتریان خود را ندارند. درودیان با بیان اینکه یکی 
از عوامل رونق تولید کاهش واردات پوشاک قاچاق به 
کشور بود، اظهار داشت: با باالرفتن قیمت ارز واردات 
پوشــاک قاچاق از صرفه اقتصادی افتــاد و بنابراین 

تولید داخلی رونق گرفته است. 

سخنگوی گمرک خبر داد
 وجود ۲۴۵ هزار تن برنج 

در گمرکات
ســخنگوی گمرک ایران گفت: هم اکنون 2۴5 
هزار تن برنج در گمرکات وجــود دارد که مجوز 
ترخیص برای بخش اعظم آن، صادر شده و فقط 
51 هزار تن از ایــن کاال، در حال ســیر مراحل 

ترخیص است.
ســیدروح اهلل لطیفی، درباره زمــان ترخیص 
برنج های دپو شــده در گمرکات کشــور، اظهار 
داشــت: از ابتدای ســال تا پایــان دی ماه، یک 
میلیــون و 2۹۸ هزار و ۶۴۶ تــن برنج به ارزش 
یک میلیارد و ۳5۹ میلیون دالر وارد کشور شده 
است که از این میزان، یک میلیون و 5۳ هزار تن 

ترخیص شده است.
وی افزود: از مجمــوع برنج های وارد شــده به 
کشــور برای یک میلیون و 2۴۸ هزار تن پروانه 
گمرکی صادر شــده و 51 هزار ۴0۹ تن نیز در 

جریان ترخیص و تشریفات آن هستند.
ســخنگوی گمرک ایران گفت: واردات برنج 
از مرداد تا اوایل آبان، بــرای حمایت از تولید 
کنندگان و کشــاورزان ممنوع است؛ امسال 
نیز این ممنوعیت وجود داشــت با این تفاوت 
که در مهر و آبان 50 هزار تــن برنج با مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار به شــرط عــدم توزیع از 
گمــرک ترخیــص و در انبارهــای شــرکت 
بازرگانی دولتی ذخیره شد تا بعد از برداشتن 
زمان ممنوعیــت بــرای آن تصمیم گیری 

شود.
وی افزود: با توجه بــه تکمیل تدریجی مجوزها، 
ترخیص برنج هــای باقی مانده آغاز شــده و در 
حال حاضر با توجه به رفــع محدودیت، برنج به 
صورت عادی وارد کشور می شــود و هم اکنون 
2۴5 هزار تن برنج در گمــرکات وجود دارد که 
برای بخش اعظــم آن، مجــوز ترخیص صادر 
شده و فقط 51 هزار تن آن در حال سیر مراحل 
ترخیص هستند که به زودی و با هماهنگی های 
صورت گرفته، ایــن میزان برنــج هم ترخیص 

خواهد شد.

 واردات غذای سگ و گربه
 ممنوع است

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اطاعیه ای در مورد 
واردات رسمی غذای ســگ و گربه اعام کرد: از 
ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و 

گربه ممنوع است.
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و 
صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
واردات رسمی غذای سگ و گربه گفت: از ابتدای 
اردیبهشت امســال، واردات غذای سگ و گربه 
ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به شدت از واردات کاال به کشور مراقبت 
کرده تــا منابع ارزی صــرف واردات غیرضرور و 

لوکس نشود.
وی افزود: ثبت ســفارش صــورت پذیرفته در 
جهت واردات غذای سگ در سال جاری، صرفا به 
درخواست نیروی انتظامی و سازمان هال احمر 
و دیگر ســازمانهای مرتبط در امر امداد و نجات 
و به واســطه تامین غذای مورد نیاز ســگ های 
کاربردی امورات انتظامی، حفاظتی و زنده یاب 

بوده است.

سطح زیرکشت گندم از ۶ میلیون 
هکتار گذشت

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان 
اینکه سطح زیرکشت گندم به ۶ میلیون و 200 
هزار هکتار رسیده است، گفت: استفاده از بذور 

گواهی شده، به یک سوم کاهش یافته است.
علی خان محمدی با بیان اینکه تاکنون ســطح 
زیرکشــت گندم دیم به حدود ۴ میلیون هکتار 
و گندم آبی به 2.2 میلیون هکتار رســیده است، 
گفت: در مجموع ســطح زیر ســطح به شــش 
میلیــون و 200 هزار هکتار رســیده که معادل 

کشت سال های گذشته است.
وی تصریح کرد: مســاله مهم در این میان عدم 
استفاده کشاورزان از بذور گواهی شده است؛ به 
نحوی که امســال به دلیل باال قیمت بذر و ارزان 
بودن نرخ گندم اکثر کشاورزان به خودمصرفی 
روی آوردنــد و از بذور گواهی شــده اســتفاده 

نکردند.
خان محمدی گفت: مصرف بذور گواهی شــده 
در ســال جاری به یک سوم ســال های گذشته 
کاهش یافته اســت؛ چرا که امســال قیمت بذر 
گواهی شده در هر کیلوگرم 500 تومان افزایش 
داشــته و به 2.۶50 تومان رســیده؛ اما قیمت 

گندم در 1.۷20 تومان است.
خان محمدی با اشاره به قول نمایندگان مجلس 
مبنی بر اصــاح نرخ خریــد تضمینی گندم در 
سال جاری گفت: در صورتی که دولت و مجلس 
اقدامــی در این زمینــه انجام دهنــد، می توان 
به بهبود شــرایط کشــت امیدوار بــود؛ چراکه 
کشاورزان نقدینگی کافی برای تهیه نهاده های 

مطلوب را پیدا می کنند.

حاشیه سازی برای ذرت های 
اخراجی!

ذرت های آلوده این بار به بهانه شــیرهای آلوده 
به سم آفاتوکسین حاشیه ســاز شدند؛ ادعایی 
که طی زنجیره ای از خوراک دام تا شیر مصرفی 
مردم چرخیده و تبعات خــاص خود را به همراه 
داشته اســت. این در حالی است که این ذرت ها 
مدت هاســت از مرحله واردات کنــار رفته و در 

حال خروج تدریجی از کشور است.
 ظاهرا قرار نیســت ماجرای ذرت هــای آلوده 
تمام شــود و هرگاه گروهی با اعام این موضوع 
یا مواردی که بــه نوعی ذرت هــای آلوده ربط 
داده می شــوند، مســائلی مطرح می کنند که 
ســندی برای مصرف آنها ارائه نمی شود. در این 
حالت فقــط نگرانی در بین مــردم برای مصرف 
محصوالت مرتبط ایجاد می شود و به تبع آن به 

خسارت هایی برای صنایع غذایی می انجامد.
در ماه های گذشــته ماجــرای ذرت های آلوده 
به طور خــاص در ســطح اخبار رســانه ها قرار 
گرفت. ذرت هایی که از ســال 1۳۹5 به تدریج 
وارد شــدند اما در گمرکات باقی ماندند و بعد از 
بررسی سازمان ملی استاندارد مشخص شد که 
بخشــی از آن به دلیل وجود ســم آفاتوکسین 
که حد آن باالتر از میزان مجاز قابل اســتفاده در 
ایران بود، امکان اســتفاده در کشور را نداشت و 
بلوکه شــد تا اینکه در نهایت تصمیم به فروش 
آن به کشورهایی گرفته شــد که امکان استفاده 
از ذرت های بــا درصد آفاتوکســین موجود را 

داشتند.


