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 جایگاه چهارم ایران
در بین تولیدکنندگان نفت 
آمارها نشان می دهد تولید نفت ایران در ماه آوریل 
3.82 میلیون بشکه در روز بوده که ایران را در جایگاه 

چهارم تولیدکنندگان نفت جهان قرار داده است.
در آخرین گزارش اسپکتا تورایندکس، آمده است 
که تولید نفت ایران در ماه آوریل به 3.82 میلیون بشکه 
افزای��ش یافته و ایران در بین کش��ورهای تولیدکننده 
نفت جای��گاه چهارم را به خود اختصاص داده اس��ت. 
در این آمارهای روسیه با تولید روزانه 11.35 میلیون 
بش��که در روز و پشت سر گذاش��تن عربستان سعودی 

جایگاه نخست تولیدکنندگان نفت جهان را دارد.
جایگاه دوم مربوط به عربس��تان با 9.92 میلیون 
بشکه در روز است. عراق هم روزانه 4.41 میلیون بشکه 
در روز تولید نفت دارد و جایگاه سوم را به خود اختصاص 
داده است. براساس آمارهای اسپکتا تورایندکس امارات 
متحده عربی، کویت، نیجریه، آنگوال، ونزوئال، الجزیره، 
لیب��ی و قطر جایگاه های بعدی تولید نفت در جهان را 

در اختیار دارند.  فارس 

راه اندازی سامانه  ثبت درخواست های ارزی 
سامانه ثبت و تایید درخواست های ارزی محصوالت 
و خدم��ات نرم اف��زاری با هدف تس��هیل و تس��ریع و 
شفاف سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند 
مربوط به تایید و تش��خیص تا رف��ع تعهد ارزی ظرف 

مدت 1۰ روز آینده راه اندازی می شود.
 رسول سراییان با اشاره به واگذاری راه اندازی سامانه 
فرآیند ثبت و تایید درخواس��ت های ارزی محصوالت و 
خدمات نرم افزاری به سازمان نظام رایانه ای صنفی بیان 
کرد: این سامانه می تواند مشکالت متقاضیان ارزی در 
حوزه محصوالت و خدمات نرم افزاری را مرتفع کند. این 
اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و 

فعاالن این حوزه صورت گرفته است.
س��امانه ثبت در خواس��ت های ارزی محصوالت و 
خدمات نرم افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، 
کنترل و پایش، نظام پاس��خگویی و فرآیند مربوط به 
تایید و تش��خیص تا رفع تعهد ارزی راه اندازی می شود 
و از این پ��س، همه متقاضیان درخواس��ت های ارزی 
در ح��وزه محصوالت و خدمات نرم افزاری که ش��امل 
ش��رکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات از جمله 
ش��رکت های نوپ��ا و اپراتور ها می ش��وند از طریق این 

سامانه درخواست های خود را ارایه کنند.  میزان 

رشد تورم تولیدکننده شتاب گرفت
براساس اعالم بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در 

خردادماه امسال به 12 درصد رسید.
ش��اخص بهای تولیدکننده در ای��ران در دوازده ماه 
منتهی به خردادماه 97 نس��بت به دوازده ماه منتهی به 
خردادماه 96 به میزان 12.۰ درصد افزایش یافته اس��ت. 
ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران براس��اس سال پایه 
1۰۰=139۰ در خردادماه 97، به عدد 277.3 رسید که 
نس��بت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است. این 
ش��اخص در خرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال 
قبل معادل 16.9 درصد افزایش نشان می دهد.  مهر

 انجام معامله گواهی سپرده دالر
با مجوز بورس

معاون بازار بورس تهران گفت: نمادهایی که برای 
گواه��ی صادراتی یورو و دالر در حال حاضر روی تابلو 
مش��اهده می شود فقط مربوط به کارهای فنی است و 

فعال معامله ای روی آن انجام نمی شود.
علی صحرایی در پاس��خ به اینکه آیا گواهی سپرده 
ی��ورو و دالر در بورس تهران معامله خواهد ش��د، اظهار 
ک��رد: تا ب��ورس اطالعی نده��د هیچ معامل��ه ای روی 
 نماده��ای گواهی س��پرده دالر و یورو انجام نمی ش��ود. 
وی در پاسخ به اینکه چه زمانی این گواهی ها مورد معامله 

قرار می گیرد گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
مع��اون ب��ازار بورس ته��ران در واکن��ش به اینکه 
نماده��ای گواهی س��پرده دالر و ی��ورو در حال حاضر 
چه کاربردی دارد گفت: این ها صرفا برای کارهای فنی 

است و ربطی به درج نماد ندارد.  ایسنا

اسامی واردکنندگان خودرو با ارز دولتی 
سانسور شد

لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در حالی از سوی 
بانک مرکزی منتشر شد که در این لیست از واردکنندگان 
خودرو و بسیاری اقالم درشت دیگر که نقش موثری در 

التهابات اخیر بازار داشته اند، خبری نیست.
 بانک مرکزی دیروز با انتش��ار اطالعیه ای، لیست 
اس��امی و می��زان ارز تخصیص��ی ب��ه واردکنن��دگان 
کاالهایی که از س��وی وزارتخانه صنعت مشخص شده 
را منتشر و تاکید کرد که این لیست در برگیرنده تمام 

کاالهای تامیِن ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.
ب��ا این تصریح بانک مرک��زی، بطور طبیعی انتظار 
می رفت لیست منتشر شده صرفا محدود به تمام اقالم و 
کاالهای مرتبط با حوزه صنعت، معدن و بازرگانی باشد 
اما با کمال تعجب در این لیس��ت اسامی واردکنندگان 
خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری 
از اقالم درشت دیگر که در التهابات قیمتی اخیر در بازار 

نقش موثری داشته اند، خبری نیست.  مهر

اخبار

قیمت سکه منطقی می شود
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک تصمیمی برای افزایش نرخ 
س��ود بانکی ندارد از آغاز معامالت ارز حاص��ل از کاالهای غیرنفتی در بورس تا 

4 روز آینده خبر داد.
ولی اهلل سیف درباره حضورش در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر 

شد ارز گروه سوم کاالیی از طریق منابع ارزی حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی به 
صورت توافقی از طریق بازار الکترونیکی و تحت نظارت تامین شود که پیش بینی می شود تا 

4 روز آینده این مهم عملی شود و گروه چهارم کاالیی نیز مربوط به کاالهای ممنوعه است.
وی با اش��اره به اینکه پیش بینی می ش��ود که قیمت س��که منطقی ش��ود، تصریح 
کرد: براساس برنامه ریزی ها سکه های طالی پیش فروش شده می تواند تبدیل به گواهی 
س��پرده ش��ود تا در بورس گواهی سپرده، معامله ش��ود، در این راستا با بورس توافقاتی 

صورت گرفته تا امکان خرید و فروش مذکور فراهم شود.  تسنیم

جنب استانبول
پیگیری افتتاح فرودگاه مسافری پیام 
وزیر ارتباطات با اشاره به انجام نخستین پرواز بین المللی فرودگاه پیام در نیمه 
نخس��ت امسال به مقصد نجف اشرف، گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد 

مقاومتی افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.
محمدجواد آذری جهرمی ضمن بازدید از س��الن ترمینال مس��افری فرودگاه 

بین الملل��ی پیام افزود: یکی از برنامه های مهم س��تاد اقتصاد مقاومتی بحث افتتاح 
فرودگاه مس��افری پیام است. وی درباره اقدامات انجام شده در راستای مسافری شدن 

فرودگاه پیام توضیح داد: همانطور که مش��هود است عملیات احداث سالن ترمینال رو به 
اتمام بوده؛ باند فرودگاه اصالح شده و مسئوالن نیز در حال اخذ مجوزهای الزم هستند.

وی اظهار کرد: یکی از این مشکالت فرودگاه، بحث جاده دسترسی به فرودگاه پیام است که 
بنا شد همین استاندار اعتبارات الزم را جهت تکمیل مسیر دسترسی تخصیص دهند. مشکل 

دوم نیز بحث دفن زباله در منطقه است که باید سریعا به آن رسیدگی شود.  فارس

ج مراقبت بر
گرمسار - اینچه  برون با 1/2 میلیارد یوروی روس ها برقی می شود

مع��اون فنی و زیربنایی ش��رکت راه آه��ن از آغاز عملیات اجرایی 4 س��اله 
برقی سازی راه آهن گرمسار - اینچه برون در 11 تیرماه و با فاینانس 1.2 میلیارد 

یورویی روسیه خبر داد.
مازیار یزدانی از برگزاری مراس��م آغاز عملیات اجرایی برقی س��ازی راه آهن 

گرمس��ار اینچه برون با حضور مقامات و میهانانی از ایران و روس��یه در ش��رکت 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران در تاریخ 11 تیرماه خبر داد. وی افزود: منابع مالی 

این طرح ریلی از طریق فاینانس 1.2 میلیارد یوریی کشور روسیه تامین می شود و طی 
چهار سال عملیات اجرایی آن به طول می انجامد.

یزدانی خاطرنش��ان کرد: محور ریلی گرمسار اینچه برون در واقع مسیر ترانزیتی ایران 
از سمت قزاقستان، ترکمنستان و بندرامیرآباد است و بهره برداری از این محور ریلی ضمن 
ارتقاء ظرفیت ترانزیتی، تاثیر قابل مالحظه ای در حمل ونقل مسافر خواهد داشت.  ایرنا

کوپه

همزمان با دهم تیرماه روز ملی  توسعه صنعت و معدن بیست و دومین مسیر 
همایش ملی صنع��ت و معدن با حضور مس��ئوالن 

دولتی و فعاالن بخش خصوصی برگزار شد.
در این مراس��م ک��ه دیروز در س��الن اجالس 
س��ران برگزار شد اس��حاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و مسئوالن دولتی و فعاالن بخش 
خصوصی حضور داش��تند. با توجه ب��ه نام گذاری 
امس��ال و تاکید مق��ام معظم رهب��ری بر حمایت 
از کاالی ایران��ی، توج��ه به تولید داخ��ل به ویژه 
در حوزه صنع��ت و معدن از مهم ترین مس��ائل و 

اولویت های کشور به شمار می رود.
در این مراس��م وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
خواستار آزادس��ازی معامله ارز با نرخ توافقی میان 
صادرکنندگان و واردکنندگان بدون س��قف قیمت 
شد و همچنین از مجلس شورای اسالمی درخواست 
کرد تکلیف مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کند.

شریعتمداری با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی 
کش��ور، اظهار کرد: باید با رش��د بهره وری، قیمت 
تمام ش��ده محصول کاهش یاب��د، چراکه در غیر 
این صورت نمی توانیم به رش��د صنعتی باال دست 
یابی��م. باید بدانیم که قیمت تمام ش��ده تولید در 
کشور باالست و در راستای حل مسائلی که موجب 

افزایش قیمت تمام شده می شود گام برداشت.
وی ادامه داد: 5۰ درصد صنایع کشور منبع محور 
هستند و باید در راستای توسعه صنایع دانش بنیان 
حرک��ت کنی��م و در غی��ر ای��ن صورت ب��ا چالش 

صنعت زدایی روبه رو خواهیم شد.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
باید سود تسهیالت بانکی تخصیص یافته به بخش 
صنعت کاهش یابد، اظهار کرد: باید هزینه مالی 25 
درصدی س��ود تس��هیالت بانکی کاهش یابد و اگر 
نمی توانیم نظام بانکی را در این راس��تا سوق دهیم 

باید از منابع عمومی یارانه به تولید پرداخت شود.
کاهش هزینه ه��ای تامین اجتماعی و در نظر 
گرفت��ن مش��وق های صادراتی در بخ��ش تولید از 
دیگر موضوعاتی بود که توس��ط شریعتمداری در 

این مراسم مطرح شد.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه 
صنعت کش��ور در حال حاضر با مشکالت مختلفی 
روبه روس��ت، گفت: ممنوعی��ت واردات به معنای 
ایجاد فرص��ت ب��رای واحدهای تولیدی اس��ت و 
بای��د بدانیم که در ش��رایط فعلی 3۰ تا 5۰ درصد 

ظرفی��ت واحدهای تولیدی خالی اس��ت و باید در 
جهت استفاده از این ظرفیت ها حرکت کنیم.

وی در ادام��ه از مع��اون اول رئیس جمهوری 
درخواس��ت کرد تا معامله ارز با نرخ توافقی میان 
صادرکننده و واردکننده آزاد ش��ود و سقفی برای 
قیمت در نظر نگیرند. به گفته شریعتمداری، باید 
اجازه داد واردکنن��ده و صادرکننده با نرخ توافقی 
ارز را به فروش برس��انند و هرچند محدودیت ها و 

حساسیت هایی در بازار ارز وجود دارد.

هنوز در ابتدای مسیر صنعتی شدن هستیم
از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور در این 
مراسم با بیان این که هنوز در ابتدای مسیر صنعتی 
ش��دن قرار داری��م، گفت: اش��تغال زایی در اقتصاد 
ش��کل گرفت و تورم را کاهش دادیم و در 5 س��ال 
اخیر به طور متوسط س��ال 5۰۰ هزار شغل ایجاد 

شد و سال گذشته 8۰۰ هزار شغل ایجاد شد.
جهانگیری افزود: همیش��ه به صنعت و معدن 
کش��ور به عن��وان نقطه اتکا توس��عه ای��ران فکر 
می ک��ردم و فک��ر می کن��م و امروز فک��ر می کنم 
همچنان ایران آینده ایران پیشرفته و رو به توسعه 
و ایران��ی که هر کدام از م��ا در رویاهای خودمان 
داریم که یک ایران پیشرفته و تاثیرگذار و مستقل 
در س��طح بین المللی داش��ته باشیم، بار اصلی این 
آرزو و روی��ا بر دوش فع��االن اقتصادی و خصوصا 
فعاالن بخش و معدن اس��ت. وی اظهار داشت: اگر 
چه گفته می شود که بخش خدمات در کشورهای 
صنعتی سهم بیشتری نس��بت به بخش صنعت و 
معدن در تولید ناخالص داخلی دارد و ش��اید بیش 
از 7۰ درصد باش��د، اما باید بگویم که آن خدماتی 
که گفته می ش��ود سهم آن باالس��ت آن خدماتی 

است که متکی به واحدهای تولیدی است. 
معاون اول رئیس جمهور اظهار داش��ت: ما هنوز 
در ابتدای مس��یر صنعتی ش��دن هس��تیم، دولت و 
صنعت گران و فعاالن بنگاه ها نقش ها و رسالت هایی 
دارند و دولت باید به وظیفه خودش دقیق عمل کند. 
وی اظهار داش��ت: در دولت یازدهم دو س��ه 
مساله را در دستور کار قرار دادیم و گفتیم که باید 

بتوانی��م فضای بین المللی برای فعاالن اقتصادی را 
ی��ک فضای پیش برنده کنیم و تیم خودمان برای 
تحقق این مس��اله تجهیز کردیم و سیاس��ت های 
پول��ی و بانک��ی دولت بای��د در فض��ای اقتصادی 
آرامش زا باشد و به دنبال این بودیم که یک ثبات 

بر فضای اقتصادی کشور حاکم کنیم. 
جهانگیری بیان داشت: به فضل الهی توفیقات 
خوبی به دست آمد و در سیاست خارجی باالخره 
به برجام رس��یدیم و ای��ران توانس��ت در مذاکره 
نفس گی��ر 18 ماهه دولت یازدهم ب��ه یک توافق 
برس��د و همه قبول کنند ک��ه بر مبنای این توافق 
با هم کار کنیم. وی افزود: اشتغال زایی در اقتصاد 
ش��کل گرفت و تورم را کاهش دادیم و در 5 سال 
اخیر به طور متوس��ط سال 5۰۰ هزار شغل ایجاد 

شد و سال گذشته 8۰۰ هزار شغل ایجاد شد. 
معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: در زمانی 
که یک ش��وک اقتصادی ایجاد می ش��ود و درآمد 
مردم به ش��دت کاهش می یابد، یک دوره طوالنی 
باید طی شود که درآمد مردم و قدرت خرید مردم 
به قبل از شوک اقتصادی برگردد، شوک اقتصادی 
که در سال 84 تا 92 صورت گرفته بود، به شدت 

قدرت خرید مردم را کاهش داده بود. 
وی افزود: از س��ال گذشته در دولت دوازدهم 

ب��ا یک فضای جدید در فض��ای بین المللی مواجه 
شدیم و بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا 

با فضای جدید مواجه شدیم.

در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی 
نداشته باشید

همچنین غالمحس��ین ش��افعی رئی��س اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران گفت: 
بای��د این واقعیت را پذیرفت ک��ه دیگر امکان پذیر 
نیس��ت در همان سطحی که مش��کالت به وجود 
آم��ده آن را مرتف��ع ک��رد، ش��رایط غیرع��ادی با 

تصمیمات عادی قابل مدیریت نیست.
وی گفت: اگر نگاهی به وضعیت کنونی کشور 
در بخش های مختلف اقتص��ادی به ویژه صنعت و 
تولید بیاندازیم، این واقعیت را می توانیم درک کنیم 
که این روزها در وضعیت خوبی قرار نداریم، اما این 
وضعی��ت به معنای توجیه ناامیدی و عدم وجود راه 

حل برای حل مشکالت اقتصادی کشور نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: علی رغم 
وجود عدم راهبرد در همه دولت ها و البته نه همه 
دولت ها، باز اگر اراده باش��د، می توان بر مشکالت 
غلبه کرد. وی افزود: بدون وجود برنامه های دقیق 
برای توس��عه صنعتی، دولت با گس��ترش و نقش 

خود در اقتصاد عم��ال رقیبی پرقدرت برای بخش 
خصوصی شد و این امر موجب شد، سال ها نوآوری 
و خالقی��ت در تولید و صنع��ت موتور اصلی خلق 
ثروت نباشد و به جای آن واسطه گری های مالی و 
فروش ثروت ه��ای طبیعی منبع اصلی خلق ثروت 
باش��د و به همین علت اقتصاد ما شکننده شد و با 

هر تکانه ای تحت تأثیر قرار می گیرد.
ش��افعی تصریح کرد: متأسفانه با اشتباه گاهی 
مسائل اقتصادی با این مساله مطرح می شود که گویا 
علت تمام مش��کالت اقتصادی ما تحریم اس��ت، در 
حالی که اصال این گونه نیست، زیرا مشکالت داخلی 
که به دست خودمان ایجاد می شود کمتر از تحریم 
نیست. وی بیان کرد: بخش صنعت و معدن از تولید 
ناخالص داخلی 13 درصد و در س��ال های اخیر 92 
درصد از رشد صنعتی به بازار داخل اختصاص یافته 

سهم ما در بازارهای جهانی بسیار اندک است.
وی خطاب ب��ه معاون اول رئیس جمهور گفت: 
به نظر می رسد دیگر نمی توان بدون توجه به حجم 
عظیم مشکالت همچنان به مسائل گذشته پافشاری 
کرد و بدون درک و دامنه بحران های کنونی و ریشه 
پیدایش آنه��ا نه تنها قادر به حل آن نخواهیم بود، 

بلکه شرایط بدتر و پیچیده تر می شود.
شافعی اظهار کرد: باید این واقعیت را پذیرفت 
که دیگر امکان پذیر نیس��ت در همان سطحی که 
مش��کالت به وجود آم��ده آن را مرتفع کرد، بلکه 
باید از سطح باالتر به حل این مشکالت پرداخت.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت: 
باید پذیرفت که شرایط غیرعادی با تصمیمات عادی 
قابل مدیریت نیس��ت و در این ارتباط دستور مقام 
معظم رهبری در مورد ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی 
نقطه عطف مهمی است و از تجربه کشورهای دیگر 

هم مثل چین می توان استفاده کرد است.
ش��افعی اف��زود: جهانگیری دو دس��تور صادر 
کردن��د، یک��ی در مورد س��ازمان ام��ور مالیاتی و 
یکی تأمین اجتماعی که این دس��تورات از معدود 
دستوراتی بود که بالفاصله اثرگذار بود و اما در مورد 
اینک��ه فرمودید که س��ازمان ها از بخش خصوصی 

نظر بخواهند این موضوع رعایت نمی شود.
وی در م��ورد حمایت از کاالهای ایرانی گفت: 
آی��ا حمایت از کاالهای ایرانی در حمایت از عرضه 
نهفته است یا تقاضا؟ در حالی که به نظر می رسد 
حمایت از بخش تقاضا ش��ده اس��ت؟ رئیس اتاق 
بازرگانی ایران تأکید کرد: حمایت از کاالی ایرانی 

باید روی بخش عرضه متمرکز شود.  ایرنا

عضو هیئت عامل سازمان راهداری راهداری  از تهیه ط��رح توجیهی افزایش تعرفه حمل گاردری����ل
فرآورده های نفتی خبر داد و گفت: مس��ئله وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت با توجه به افزایش قیمت، الس��تیک، لوازم یدکی و... 

حاد است و به عنوان یکی از نیازهای رانندگان باید تامین شود.
فرامرز مداح در نشست خبری تشریح اقدامات صورت گرفته 
برای رسیدگی به مشکالت رانندگان، اظهار کرد: مطالبات راندگان 
به س��ه دسته تقسیم می شود؛ یک دسته مربوط به مجلس است 
که می توان به س��خت و زیان آور محاس��به کردن شغل رانندگی 
اش��اره کرد. قانون فعلی مشاغل سخت و زیان آور برای رانندگان 
قابل اجرا نیس��ت و باید قانون خاصی برای رانندگان نوشته یا به 

قانون فعلی تبصره هایی برای استفاده الحاق شود.
وی با بیان اینکه دس��ته دوم دستگاه های دولتی غیر وزارت 
راه و شهرس��ازی و دس��ته سوم س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای است، افزود: بیمه رانندگی یکی از خواسته های رانندگان 
است و مباحث مربوط به این کار از طریق اصناف باید در وزارت 

کار باید پیگیری شود. مسئله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
با توجه به افزایش قیمت، الس��تیک، لوازم یدکی و... حاد است و 

به عنوان یکی از نیازهای رانندگان باید تامین شود.
وی با اشاره به مطالبات رانندگان در حوزه سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، گفت: کارگروهی در این رابطه متش��کل 
از نمایندگان اصناف و سازمان در این رابطه در سازمان راهداری 

ایجاد شده که تاکنون 6 جلسه برگزار کرده است.
عضو هیئت عامل س��ازمان راهداری اظهار کرد: ش��کایت از 
برخی پایانه ها به دلیل بی عدالتی از س��وی رانندگان نیز مطرح و 

در این راستا جلسه ای در سازمان برگزار شد.
م��داح همچنین با یادآوری اینکه تعاریفی برای کامیون های 
ملکی تدوین شد، اظهار کرد: کامیونی ملکی است که شش دانگ 

آن متعلق به ش��رکت و دارای بغل نویس��ی باشد. همچنین بیمه 
تکمیلی نیز یکی دیگر از خواس��ته های رانندگان است که در این 
راس��تا با کانون ش��رکت های حمل ونقل کاال برگزار ش��د و قبول 
کردند مس��ئولیت بیم��ه تکمیلی را برعهده بگیرن��د. وی با بیان 
اینکه در حال انتخاب شرکت بیمه هستیم، افزود: سطح خدمات 

بیمه و نفرات تحت پوشش کامال مشخص شده است.
وی ادامه داد: روش های مختلف اطالع رس��انی یکی دیگر از 
مباحث مطرح ش��ده در کارگروه بود که چگونه بتوانیم شکایات 
و انتقادات رانندگان را داش��ته باشیم. سامانه پیامکی بر این کار 
ایجاد شده که تاکنون 5۰۰۰ پیامک دریافت کرده ایم، همچنین 
سامانه 141 که برای ارتباط با مردم تعریف شده، با اضافه شدن 
کلید 5 شرایط شکایت رانندگان را فراهم کرده که تاکنون 65۰ 

شکایت شفاهی دریافت کرده ایم.
عض��و هیئت عامل س��ازمان راهداری راه��داری از پیگیری 
محاس��به نرخ حمل براس��اس تن کیلومتر به عن��وان یکی دیگر 
از خواس��ته های کامیون داران نام برد و افزود: در این باره نیز دو 
جلس��ه در کارگروه تشکیل شده که در جلس��ه اول درباره روال 
کار و در جلس��ه دوم پارامتره��ای تاثیرگذار تعیین ش��ده و فردا 

جلسه ای دیگری در این رابطه برگزار می شود.
مداح با اش��اره به افزایش تعرفه حمل فرآورده های نفتی در 
حال پیگیری است، گفت: کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه 
برای این منظور تش��کیل ش��ده و طرح ه��ای توجیهی با کمک 
شرکت فرآورده های نفتی تهیه شده که هنوز نهایی نشده است.

وی در پای��ان بی��ان کرد: یکی از موارد ک��ه در حال پیگیری 
است تشدید رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل بار است 
که در این رابطه احکامی صادر و اجرا ش��ده است. ضمن اینکه 4 
بازرس ویژه در اس��تان ها تعیین شده که عملکرد کمیسیون های 

مربوطه را مورد بررسی قرار می دهند.  تسنیم

در مراسم روز ملی صنعت و معدن عنوان شد

بار رویای ایران پیشرفته بر دوش فعاالن
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عضو هیات مدیره سازمان راهداری اعالم کرد
افزایش قیمت حمل فراورده های نفتی کلید خورد

تا ۱۰ سال آینده انجام می شود؛
وهای وارداتی  وش خودر ارائه خدمات پس از فر

رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو تاکی��د کرد که با  ل ت������و وجود ممنوع شدن واردات خودرو، شرکت های نمایندگی ا
واردکننده این محصول تا 1۰ سال آینده به خودروهای فروخته شده خدمات 

پس از فروش ارائه خواهند کرد.
فرهاد احتشام زاد در پاسخ به اینکه با توجه به اظهارات برخی از واردکنندگان 
خودرو مبنی بر احتمال تعدیل )بیکاری( نیروهای شاغل در این بخش، نگرانی 
مبنی بر احتمال عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوی شرکت های واردکننده 
خودرو مطرح شده است، اظهار کرد: اظهارات صورت گرفته در این زمینه دقیق 
نبوده و اطمینان می دهیم که براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو، تا 1۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودروی وارداتی، خدمات پس 

از فروش به دارندگان این خودروها ارائه خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه بیش از 15 هزار نفر در این ش��رکت ها مش��غول به کار 
هستند، خاطرنشان کرد: حدود هفت هزار نفر از این افراد در بخش فروش خودرو 
و دیگر بخش های مرتبط مانند لجستیک و بازرگانی خارجی فعال هستند که در 

صورت ادامه یافتن ممنوعیت واردات، احتمال بیکاری این افراد وجود دارد.
رئیس انجمن واردکنن��دگان خودرو ادامه داد: این هفت هزار نفر اگر هر 
کدام متعلق به یک خانواده س��ه نفره باشند با تصمیم اخیر دولت احتمال به 
خطر افتادن اقتصاد 21 هزار نفر وجود دارد. وی افزود: ما نمی دانیم سرنوشت 
ممنوعیت واردات خودرو چه خواهد ش��د. متاس��فانه تصمیم گیری ها پش��ت 

درهای بسته صورت می گیرد و رویکرد خاصی در این رابطه وجود دارد.
احتشام زاد در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان از تصمیم اخیر دولت در 
ممنوعی��ت واردات خودرو و دیگر کاالهای لوکس و غیرضروری دفاع کرده و 
معتقدند که در این ش��رایط واردات خودرو باعث وارد آمدن فشار مضاعف به 
منابع ارزی کش��ور خواهد شد، اظهار کرد: اگر ما دچار برخی محدودیت های 
خارجی هس��تیم نباید به س��مت خودتحریمی حرک��ت کنیم. ممنوع کردن 
واردات خودرو نوعی خودتحریمی در راس��تای تحریم های صنعت خودرو در 

دوره 9۰ روزه اعالمی است.  ایسنا

با رشد مصرف رخ می دهد؛
انتظار خاموشی چند ساعته و پیاپی برق 

در حالی ک��ه اوج مصرف برق 6 هزار م��گاوات افزایش  ک������ل یافته و تدابیر دولت برای گذر از خاموش��ی و بحران آن د
بیشتر ش��ده، اما هنوز مردم وضعیت کس��ری برق را باور ندارند و تصمیمی 

جدی برای کنترل مصرف خود ندارند.
 نقط��ه اوج مصرف ب��رق در اولین روز هفته با 6 ه��زار مگاوات افزایش 
نسبت به روز جمعه به باالی 54 هزار و 5۰2 مگاوات رسید و این عدد نشان 
می دهد که یک گام جدی دیگری برای خاموشی های پی درپی و چند ساعته 
برداشته ایم. اگر چه به گفته مسئوالن دولتی و وزارت نیرو تدابیر دولت برای 
گذر از خاموش��ی و بحران آن بیشتر شده و حتی وزیر کشور را بر آن داشته 
اس��تانداران سراسر کش��ور را به خط کرده و مکلف به پیگیری صرفه جویی و 

نظارت بر نحوه مصرف آب و برق در دستگاه های اجرایی کند.
هرچند وزیر نیرو با اعالم خبری مبنی بر اینکه در هیات وزیران مصوب شده 
تا تعرفه برق سازمان های دولتی در سراسر کشور در ساعت های اوج بار 2۰ درصد 
افزایش پیدا کند، اما به نظر می رسد سازمان های دولتی بدون هیچ واهمه ای از 

افزایش تعرفه برق همچنان به روند افزایشی مصرف خود ادامه می دهند.
براس��اس ابالغیه وزارت کشور، استانداران سراسر کشور به ویژه استاندار 
تهران مکلف به کاهش 2۰ درصدی در مصرف آب و 1۰ درصدی در مصرف 
برق، نس��بت به مدت مشابه سال قبل ش��دند و صراحتا نیز اعالم شد که در 
صورت نیاز به اختیارات بیش��تر کلیه اختیارات الزم جهت اجرایی کردن این 
امر به اس��تانداران محول می شود و مقرر ش��د در صورت عدم رعایت صرفه 

جویی در دستگاه ها، استانداران نسبت به قطع آب و برق آن ها اقدام کنند.
عالوه بر این نیز قرار شد تا برنامه ای در راستای تنظیم ساعت کار کارکنان 
دس��تگاه ها در تهران به منظور کمک به صرفه جویی و بهره وری هرچه بیشتر و 
طرح آن در هیئت دولت تنظیم شود. شرکت توانیر در چندین نوبت اطالعیه هایی 
در مورد صرفه جویی مشترکان منتشر و اعالم کرده که با توجه به افزایش مستمر 
دما و پایداری هوای گرم در کشور، بی تردید در چنین شرایطی برای تامین برق 

پایدار، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.  فارس

مدیرعامل پخش فراورده های نفتی اعالم کرد
تعویض نازل ها در راستای افزایش راندمان 

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:  ل و هدف از تعویض نازل ها در جایگاه های سوخت؛ افزایش پت�����ر
راندم��ان، کاهش و به مرور زمان حذف هزینه های مربوط به تأمین،تجهیز و 

پشتیبانی از نازل های سوخت است.
محمدرضا موس��وی خواه درباره میزان و محل تأمین هزینه اجرای طرح 
آزمایش��ی کارت خوان های جدید س��وخت، گفت: تأمین هزینه طرح از محل 
سرمایه گذاری شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت در کشور که شامل 12 
ش��رکت دارای مجوز است می باشد و از محل بودجه عمومی کشور هیچگونه 
هزینه ای در این خصوص نخواهد ش��د. پاس��خگویی درخص��وص میزان آن 

برعهده شرکت های PSP است.
وی همچنین در پاس��خ ب��ه اینکه آیا نصب ای��ن کارتخوان ها برای همه 
جایگاه ها الزامی است یا مختص جایگاه های صاحب نشان است، تصریح کرد: 
برنامه ما این است که نسل جدید کارتخوان ها در جایگاه های سوخت سراسر 

کشور جایگزین شود. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هدف از نوسازی سامانه 
هوشمند سوخت را افزایش راندمان عنوان کرد و ادامه داد: افزایش راندمان، 
کاه��ش هزینه های تأمین و تعمیرات و ه��دف اصلی، حذف کلیه هزینه های 
مرتبط با تأمین، تجهیز و پشتیبانی سامانه و استفاده از تجهیزات به روز و از 

همه مهمتر ارائه خدمات مناسب تر به مردم می باشد.
موس��وی خواه ادامه داد: ش��رایط انتخاب و خرید ترمینال های س��وخت 
 )POS( جدی��د بانکی دقیقاً همانند فرآیند تأمین تجهی��زات پرداخت بانکی
توس��ط شرکت های PSP است و این شرکت PSP است که در این خصوص 
تصمیم گی��ری می کند. در م��ورد POS های بانکی، بان��ک مرکزی به عنوان 
رگوالتور، استانداردها و الزامات را تعیین می کند. وی در ارتباط با بومی سازی 
تجهیزات مورد نیاز نازل های سوخت کشور نیز گفت: درخصوص بومی سازی 
تجهی��زات نی��ز اق��دام کرده ایم و با وزارت عل��وم و وزارت صنع��ت، فراخوان 

بومی سازی تجهیزات را انجام داده ایم.  مهر


