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 خدمات ارزی بانک شهر
 به واحدهای تولیدی و بازرگانی

مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر با تاکید بر اهمیت 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان در راس��تای رونق تولید 
کش��ور، از خدمات ویژه ارزی ای��ن بانک به واحدهای 
تولی��دی و بازرگانی معتبر خب��ر داد.به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر، مهدی میرزا 
محم��دی با بی��ان این مطلب اظهار ک��رد: با توجه به 
ش��رایط فعلی اقتصادی کش��ور و نامگذاری امسال به 
عنوان "رونق تولید"، این بانک از ابتدای س��ال جاری 
ارائ��ه خدمات ارزی به واحده��ای تولیدی و بازرگانی 

معتبر را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اف��زود: اغلب این واحده��ا علیرغم افزایش قیمت 
کاال های تولیدی میزان فروش کمتری را داش��ته اند؛ 
به همین دلیل در بانک ش��هر حمایت از شرکت های 
تولی��دی مورد توجه قرار گرفته و به همین منظور، به 
جای اخذ وثایق نقدی از مشتریان و انسداد نقدینگی 
این واحده��ا در بانک، ان��واع ضمانت نامه و حوالجات 

ارزی را برای آنان صادر می کنیم.

رشد 1009 درصدی در میزان گشایش 
اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد با هدف اعتمادسازی و فراهم آوردن 
ش��رایط الزم برای انجام معامله بدون ریس��ک برای 
طرفین ق��رارداد، از ابتدای س��ال 1398 تاکنون، با 
رشدی معادل 1009 درصد، اقدام به گشایش بیش 
از 24 ه��زار میلیارد ری��ال اعتبار اس��نادی داخلی 
کرد و موفق شد س��هم اول بازار در میان بانک های 
خصوصی را از آن خود کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک  پاس��ارگاد، این بانک با ارایه خدمات گش��ایش 
اعتب��ار اس��نادی داخل��ی در قالب بس��ته حمایتی، 
زمین��ه  ایجاد فضایی قابل اعتماد و بدون ریس��ک را 
در معامالت تجاری فراهم کرد ه  که مورد اس��تقبال 
تجار و فعاالن اقتصادی قرار گرفته است؛ به طوری که 
با توس��عه خدمات رسانی و گشایش بیش از 24 هزار 
میلی��ارد ریال اعتبار اس��نادی داخلی، در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ش��اهد رشد 1009 
درص��دی در ارای��ه ای��ن خدمت در بانک پاس��ارگاد 
هس��تیم. همچنی��ن در پی اس��تقبال بس��یار خوب 
مش��تریان، رش��دی مع��ادل 240 درص��د در تعداد 
پرونده ها و مشتریان اس��تفاده کننده از این خدمات 

حاصل شده اس��ت.

 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل
هیات مدیره بانک ملت

ب��ا برگزاری مجمع عادی به ط��ور فوق العاده، اعضای 
اصل��ی و علی الب��دل بانک ملت برای مدت دو س��ال 

انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع که 
به ریاست دکتر مرادپور نماینده دولت و سهام عدالت 
و حضور امیرحس��ین تقدیسی به نمایندگی از شرکت 
پخش سراسری ایران و دکتر محمدرضا صادقی مقدم 
نماینده ش��رکت سرمایه گذاری ملی به عنوان اعضای 
ناظر و س��یدمحمد نورمحمدحس��ینی مدیر حقوقی 
بانک ملت به عنوان منش��ی برگزار ش��د، دکتر محمد 
بیگدل��ی، علیرضا لگزایی، بهمن اس��کندری، مرتضی 
نج��ف و دکت��ر محمدتقی صمدی به عن��وان اعضای 
اصلی و حسین بهاری به عنوان عضو علی البدل بانک 
ملت برای یک دوره دوس��اله برگزیده شدند.بر اساس 
ای��ن گزارش، مرتضی نجف و دکتر محمدتقی صمدی 
دو عضو جدی��د هیات مدیره بانک ملت هس��تند که 
با رای س��هامداران، به ترکیب هیات مدیره این بانک 

اضافه شدند.

 آغاز طرح جذب خودپردازهای شخصی
در بانک دی

ب��ا اتص��ال س��وئیچ س��یپای بان��ک دی به س��وئیچ 
سیپای شرکت توسن س��ها )مانی تک( امکان اتصال 
خودپردازهای شخصی به شبکه شتاب از طریق بانک 

دی فراهم شد.
ب��ه گزارش اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بانک دی، 
محمدعل��ی بخش��ی زاده، معاون فن��اوری اطالعات و 
بانکداری الکترونیک بانک دی با اعالم این خبر افزود: 
از این پس با اتصال سوئیچ سیپای بانک دی به سوئیچ 
شرکت توسن سها، دارندگان دستگاه¬های خودپرداز 
ش��خصی می توانند از طریق مشارکت با بانک دی به 
شبکه شتاب متصل شده و بابت تمامی تراکنش هایی 
صورت گرفته از طریق دس��تگاه اعم از وجه خروجی 
ش��تابی، کارت به کارت، پرداخت قبوض، موجودی و 

شارژ و ... کارمزد دریافت نمایند.
  بخش��ی زاده ب��ا تش��ریح نحوه مش��ارکت دارندگان 
دس��تگاه های خودپرداز ش��خصی در این طرح گفت: 
در طرح ج��ذب خودپردازهای ش��خصی، پذیرندگان 
متقاضی از طریق عقد قرارداد با ش��رکت توس��ن سها 
می توانند دس��تگاه های خودپرداز شخصی خود را به 
س��وئیچ ش��رکت متصل کرده و از طریق بانک دی به 
ش��بکه ش��تاب متصل ش��وند و پس از افتتاح حساب 
بانکی در شعب بانک سهم خود را به نسبت قید شده 
در ق��رارداد از مجموع کارمزدهای ش��تابی به صورت 

ماهیانه دریافت نمایند.

اخبار

 کاهش ساالنه ۲۸ میلیون متر مکعبی تولید گاز
مدیرعامل نفت وگاز پارس گفت: پیش بینی می ش��ود طی چهار تا پنج س��ال 
آین��ده در مخزن گازی پارس جنوبی اُفت فش��ار را تجربه کنیم که این ارزیابی، 

کاهش ساالنه 28 میلیون متر مکعب را نشان می دهد.
محمد مش��کین فام در مراس��م امضای قرارداد توسعه میدان گازی بالل بین دو 

ش��رکت داخلی با بیان اینکه برنامه ای را برای چشم انداز 2۵ ساله آینده تدوین 
کرده ایم، گفت: بر اس��اس این برنامه تأمین مس��تمر ۷۵ درصد گاز مصرفی کشور از 

میدان مش��ترک گازی پارس جنوبی را در دست اقدام داریم. البته اکنون نیز ۷۵ درصد 
گاز مورد نیاز کشور را از پارس جنوبی تأمین می کنیم .

وی اف��زود: تا پایان س��ال جاری ۵ س��کوی پ��ارس جنوبی را نصب م��ی کنیم. البته 
 این س��کوها به جز فاز 11 اس��ت که به جز این فاز س��ایر فازها تکمیل خواهند ش��د. 

   مه�ر  

توافق با 36 کشور برای صادرات محصوالت دامی ایران
رئیس سازمان دامپزشکی کشور، گفت: در اجالس منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور 
دور س��ازمان بهداش��ت جهانی دام با 36 کش��ور عضو برای صادرات محصوالت 
دامی ایران توافق کردیم. علیرض��ا رفیعی پوربا بیان اینکه افزایش همکاری های 
منطقه ای بهترین راهکار مقابله با تحریم های آمریکا است، گفت: این سیاست را 

دو س��ال است با جدیت دنبال می کنیم که در سال گذشته موفق شدیم نشستی 
را با حضور نهادهای بین المللی برگزار کنیم و در دومین س��ال موفق ش��دیم جایگاه 

دبیر کلی منطقه آسیای سازمان بهداشتی جهانی دام را به دست بیاوریم. رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور در ادامه به تفاهم نامه ها و توافقاتی که در این نشست بین ایران و سایر 
کش��ورها انجام ش��د  اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار با کشورهای ژاپن، سنگاپور و 
بنگالدش مبادله پروتکل های بهداشتی را توافق کردیم که به زودی امضا می شود و قرار 

است اینها در قالب تفاهم نامه های طوالنی  مدت امضا شود.  فارس

ممنوعیت توزیع برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت
مع��اون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت س��فارش و 

واردات برنج، تا پایان فصل برداشت محصول داخلی ممنوع است.
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: ثبت سفارش و واردات برنج، تا پایان 
فصل برداشت محصول داخلی ممنوع است و این وزارتخانه نیز اجازه توزیع برنج 

وارداتی را تا پایان برداش��ت برنج داخلی نخواهد داد. وی افزود: برنج های وارداتی 
پس از برداش��ت و عرضه برنج داخلی در س��طح کش��ور توزیع می شود؛ بنابراین این 

اعمال ممنوعیت، برای کمک به تولید داخل و حمایت از ش��الیکاران در ش��مال کش��ور 
اس��ت. به گفته قبادی، هیچ ابهام��ی در زمان حاضر برای گمرک ه��ای ایران به لحاظ 
واردات برنج وجود ندارد، چون در فصل برداشت برنج هیچ گونه ثبت سفارش و واردات 
انجام نمی شود؛ ضمن اینکه برنجی که تا قبل از زمان برداشت برنج ایرانی وارد گمرک 

های کشور شده و طبق قانون در انبارها نگهداری می شود.  صدا وسیما 

تنها 9 روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری 
یاران��ه بگی��ران باق��ی مانده اس��ت، ام��ا هنوز 
دولتمردان س��ازوکار و جزئیات اجرای این طرح 
را که تاثیر مس��تقیم بر زندگی مردم دارد، اعالم 
نک��رده اند. اگرچه قرار بود یارانه نقدی ۵ س��ال 
مهمان اقتصاد ایران باش��د اما حال نزدیک به 9 
س��ال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه 

ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید 
و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می 
گذرد و در این مدت س��ه دولت )دهم، یازدهم 
و دوازده��م( با دیدگاه ه��ای مختلف اقتصادی 

متولی اجرای این قانون بوده اند.
حال آنکه طی این س��ال ه��ا نحوه اجرای قانون 
هدفمندس��ازی یاران��ه ه��ا به جهت ع��دم نیل 
ب��ه اه��داف مدنظ��ر در بهبود فاصل��ه طبقاتی، 
ع��دم رقابت��ی ش��دن اقتص��اد، ب��ی توجهی به 
بخ��ش تولید و عدم س��اماندهی یاران��ه پنهان 
م��ورد انتقاد کارشناس��ان، نمایندگان مجلس و 

حت��ی دولتم��ردان قرار گرفت. از س��ال 93 که 
دولت یازدهم به صورت رس��می س��کان امور را 
بدس��ت گرفت، از تریبون ه��ای مختلف بر لزوم 
هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه در بخش 
یاران��ه نق��دی و حذف اف��راد پردرآم��د از صف 
دریاف��ت یارانه بگیران تاکید ک��رد، تا جایی که 
علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال 
94 ب��ا »مصیبت عظما« خواندن یارانه نقدی، از 
نحوه ریل گذاری و ش��یوه اجرای قانون مذکور 
انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با »عذاب 
الیم« توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود 

که »بس��یاری از ش��ب ها از نگرانی اینکه چطور 
بای��د پول هدفمن��دی یارانه ه��ا را تامین کنیم، 
خواب��م نمی برد.« با این حال طی 4 س��ال اول 
دول��ت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که بتواند 
در ادبیات یارانه ای کش��ور تغییری ایجاد کند، 
رخ ن��داد و به ج��ز یک مرحله ثب��ت نام مجدد 
از یاران��ه بگیران برای راس��تی آزمایی اطالعات 
افراد و حذف تع��داد محدودی به موجب تاکید 
مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که 
تیم اقتص��ادی دولت یازدهم ب��ر آن تاکید می 
ک��رد، نبودیم. در س��ال اول آغاز ب��ه کار دولت 

دوازده��م و البت��ه ایجاد تغیی��رات چند باره در 
تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده های 
ف��راوان و عجز از کمبود درآم��د، اهداف مدنظر 
در اج��رای صحیح قان��ون هدفمندی در اولویت 
کار قرار نگرفت و همچون س��ال های قبل روال 
پرداخ��ت یارانه به بیش از ۷8 میلیون ایرانی به 
مبلغ ماهانه حدود 3 هزار و ۵00 میلیارد تومان 
ادامه یافت؛ این در حالی بود که تورم به صورت 
فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان 
4۵ هزار و ۵00 تومان بر مبنای محاسبات سال 

89، ثابت ماند. مهر 

وزیر نفت با بیان اینکه امس��ال تکلیف توسعه فاز 11 پارس 
جنوب��ی و میدان گازی فرزاد B مش��خص می ش��ود گفت: 
انتظار داریم تا نیمه نخس��ت سال 1400 بخشی از گاز فاز 

11 به مدار بیاید.
  بی��ژن زنگنه  با اعالم این خبر گفت:  انتظار داریم تا نیمه 

نخست سال 1400 بخشی از گاز فاز 11 به مدار بیاید.
وزی��ر نفت ادامه داد: از این به بعد هر دو هفته یک بار قرار 
داد و برنامه توس��عه داریم و نشان می دهیم توسعه صنعت 

نفت در شرایط تحریم متوقف نیست.
وی با اشاره به اینکه تا اواخر امسال در 2۷ فاز پارس جنوبی 
تمام س��کوها نصب می شود، گفت: س��عی ما این است که 
بتوانیم تا پایان امسال گاز را نزدیک به میزان نهایی دریافت 
و پاالیش کنیم به همین منظور همه پاالیش��گاه های پارس 

جنوبی به جز پاالیشگاه فاز 14 فعال خواهند بود.
وزیر نف��ت با تأکید بر اینکه قرارداد می��دان گازی بالل که 
در بخش ش��رقی میدان گازی پارس جنوبی واقع شده است 
ق��رارداد مهمی اس��ت، ادامه داد: ش��رکت پتروپارس از نظر 
من یکی از بهترین ش��رکت های E&P ایرانی اس��ت که در 
پروژه های قبلی نشان داده هم از نظر زمان و هم از نظر مبلغ 
قرارداد می تواند کارهای توسعه ای را به بهترین شکل انجام 
دهد و این موضوع برای ما مهم اس��ت که یک شرکت بتواند 
شرایط قیمتی و زمان بندی را رعایت کند بنابراین من تشکر 

می کنم از آنهایی که این شرکت را بنیان گذاشته اند.
زنگنه ادامه داد: ش��رکت پتروپارس یک شرکت دانش بنیان 
است برای همین می توانم روی این شرکت حساب ویژه ای 
کن��م. به گفته وزیر نفت، این ق��رارداد بالغ بر 440 میلیون 
 open capex دالر است که البته قیمت آن ثابت نیست و
است و قیمت با نظارت شرکت ملی نفت استخراج می شود 
و منابع مالی نیز از طریق صندوق توسعه ملی تأمین خواهد 
شد. همچنین باید گفت مدت این قرارداد 34 ماه است که 
امیدواری��م پتروپارس بتواند در همین مدت کار توس��عه را 

به پایان برساند.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در ابتدای دولت تعهد کردم 
که تکلیف تمام میادین مشترک تا پایان دولت روشن شود، 

گفت: من هرگز نگفته ام که تمام میادین مش��ترک توسعه 
پی��دا می کند بلکه منظ��ورم این بود که میدان مش��ترکی 
وجود نخواهد داش��ت که پیمانکار بر روی آن وجود نداشته 

باشد بلکه تمام شرایط شفاف خواهد شد.
این مقام مس��ؤول با تأکید بر اینکه تمام سعی ما این است 
ک��ه فاز 11 پارس جنوبی و بخ��ش B میدان فرزاد را فعال 
کنیم، گفت: میادین فروزان، غرب کارون، ایالم، آبان، پایدار 
غرب را داریم که اکثر این میادین قراردادهایش��ان بس��ته 
ش��ده است و بخش ش��رقی میدان گازی پارس جنوبی که 
همان میدان بالل است مانده بود که خوشبختانه این بخش 

نیز تعیین تکلیف شد.
وزیر نفت تصریح کرد: تمام تالش ما این اس��ت که فاز 11 
تا نیمه نخس��ت 1400 حداقل بخشی از آن به بهره برداری 
برس��د به همین دلیل م��ا تالش خود را برای توس��عه این 
ف��از انجام خواهی��م داد. زنگنه  با تأکید ب��ر اینکه بنابراین 
قصد داریم هر دو هفته یکبار یک قرارداد یا افتتاح داش��ته 
باش��یم، گفت: این موضوع نشان می دهد که تحریم ها ما را 
متوقف نک��رده و صنعت نفت با اتکا بر پیمانکاران داخلی و 

سازندگان ایرانی فعال خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در بخش پتروشیمی نیز امسال به 
بیش از 100 میلیون تن تولید خواهیم رسید، گفت: جهش 
س��وم پتروشیمی آغاز ش��ده و برنامه ما تولید 140 میلیون 

تن انواع محصوالت پتروشیمی است.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه ما نه تنها متوقف نشدیم بلکه با 
سرعت جلو می رویم، اظهار داشت: طرح ها با سرمایه بخش 
خصوصی اجرا می شوند که این یک موضوع بی نظیری است 
ک��ه این موضوع می تواند منجر به افزایش تولید و باال رفتن 

اشتغال در کشور شود.
ای��ن مقام مس��ؤول همچنی��ن با اش��اره به طرح توس��عه 
پاالیش��گاه ها، گفت: یک طرح خوبی را در دستور کار داریم 
که با اس��تفاده از س��رمایه بخش خصوصی می توانیم بخش 
پاالیش��گاهی را نیز توس��عه دهیم که دوستان ما روی این 
طرح ه��ا هم اکنون کار می کنند ک��ه امیدواریم به زودی به 

نتیجه برسیم. فارس

وزیر نفت خبرداد؛

تعیین تکلیف توسعه فاز ۱۱ و »فرزاد B «  در سالجاری 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی؛

گوجه، پیاز و سیب زمینی 
ارزان شد

بررسی قیمت انواع میوه و تره بار در سطح میادین اصلی 
و عمده توزیع حکایت از آن دارد که قیمت گوجه فرنگی، 
س��یب زمینی و پیاز کاهش قابل توجهی داش��ته است. 
بررس��ی قیمت میوه در مراکز عمده و اصلی توزیع میوه 
و تره بار تهران در یک هفته گذشته نشان از آن دارد که 
هر کیلو انار به قیمت 4000 تا ۷000 تومان، انبه 12 تا 
20 هزار تومان، انجیر زرد 8000 تا 12 هزار تومان، انجیر 
سیاه 3000 تا ۷000 تومان، انگور بی دانه قرمز 8000 تا 
12 هزار تومان، انگور بی دانه زرد ۵000 تا 9000 تومان، 
انگ��ور صاحبی 4000 تا 9000 تومان، انگور عس��گری 
۵000 ت��ا ۷000 تومان، آلبالو رس��می 6000 تا 9000 
تومان، آلو س��انترال ۵000 تا 9000 تومان، آلو شابلون 
4000 ت��ا 8000 تومان و آلو قطره طال 3000 تا 8000 
تومان عرضه می ش��ود. همچنین قیمت هر کیلو پسته 
تازه 3۵ تا ۵0 هزار تومان، خربزه 1۵00 تا 3000 تومان، 
خیار رسمی 2000 تا 4۵00 تومان، خیار گلخانه 2000 
تا 4۵00 تومان، زغاله اخته 10 تا 1۷ هزار تومان، سیب 
دو رن��گ 4000 تا ۷000 تومان، س��یب گالب 3.۵ تا 
10 هزار تومان، شلیل انجیری 4000 تا 9000 تومان، 
شلیل ش��برنگ 6000 تا 9000 تومان، شلیل شبرنگ 
سیبی 6000 تا 10 هزار تومان، شلیل شمس 4000 تا 
8000 توم��ان، گالبی 10 تا 16 هزار تومان، موز 10 تا 
12 و ۵00 ه��زار تومان، نارنگی 4000 تا ۷000 تومان، 
هلو انجیری 4000 تا 10 هزار تومان، هلو هس��ته جدا 
4000 ت��ا 10 هزار تومان، پیاز 1000 تا 2000 تومان، 
س��یب زمینی 2000 تا 4000 تومان، طالبی 1۵00 تا 
2۵00 توم��ان، گوجه فرنگی 1300 ت��ا 2۷00 تومان و 

هندوانه 4000 تا 9000 تومان است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که قیمتهای ف��وق مربوط به چند 
میدان عمده و اصلی توزیع میوه و تره بار در تهران بوده 
و قیمت ها در سطح شهر باید حداکثر 3۵ درصد بیشتر 

از نرخ های یاد شده باشد. ایسنا

آمارها نشان داد؛

تداوم رکوردشکنی
 شاخص بورس

 ش��اخص کل در بازار بورس  دیروز چهار هزار و ۵29 
واحد رش��د داش��ت که در نهایت این شاخص به رقم 

304 هزار و 460 واحد رسید.
براساس معامالت دیروز بیش از هفت میلیارد و ۵19 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 21 
ه��زار و 461 میلیارد ری��ال در 698 هزار نوبت داد و 
س��تد ش��د. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با یک 
ه��زار و ۷06 واحد افزایش ب��ه 8۵ هزار و 206 واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 142 واحد 
رشد به ۵۷ هزار و 3۷ واحد رسید. شاخص آزاد شناور 
نیز پنج ه��زار 981 واحد افزایش به رقم 348 هزار و 
192 واحد رسید، ش��اخص بازار اول سه هزار و 940 
واحد و ش��اخص بازار دوم 6 هزار و 299 واحد رش��د 
داشت. عالوه بر این در بین تمامی نمادها، پتروشیمی 
خارک )شخارک( با ۷64 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با 318 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
291 واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 193 واحد، 
پتروش��یمی مبین )مبین( با 186 واح��د و مخابرات 
ای��ران )اخابر( با 1۷0 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را 
بر ش��اخص کل داشتند. در مقابل پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( با 28۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
ب��ا 142 واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
11۷ واحد و پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با 80 واحد 
از جمل��ه گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس را 
رقم زدن��د. برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز 
نماد بانک تجارت، س��ایپا، ایران خودرو، فوالد مبارکه 
اصفه��ان، پاالیش نفت اصفهان  و حم��ل و نقل بین 
المللی خلیج فارس و پارس خودرو در گروه نمادهای 
پربیننده قرار داشتند. گروه بانک ها در معامالت امروز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
سه میلیارد و ۷11 هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 

۵3۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. ایرنا

تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود؛

کاهش ۱۰میلیارددالری واردات کاالهای صنعتی 
گزارش

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: درصددیم 
ب��ا تحقق اهداف برنامه تعمیق س��اخت داخل و 
داخلی س��ازی نیازهای صنعتی کش��ور به میزان 
10میلیارد دالر واردات ان��واع کاالهای صنعتی 
به کش��ور را تا پایان س��ال 1400 محدود کنیم 

و کاهش دهیم.
رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان 
جوان کشور که با حضور علی آقامحمدی رئیس 
گ��روه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار 
کرد: خوش��بختانه جلسات مس��تمری با حضور 
صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای 
اطالع از نظرات کارشناس��ی و پیشنهادات مؤثر 
آن ها در حال برگزاری اس��ت و در همین راستا 
تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان 
کش��ور ب��رای اولین بار و دریاف��ت نقطه نظرات 
آن ها می تواند ثمرات بس��یار خوبی برای عرصه 

تولید کشور داشته باشد.
وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام گرفته 
از س��وی مقام معظم رهبری تحت عنوان س��ال 
رونق تولی��د، علی رغم هم��ه محدودیت ها یک 
فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی 

برای تولید کشور به وجود آمده است.
رحمان��ی تصریح ک��رد: وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت از ابت��دای امس��ال و در چارچ��وب 
محورهای هفتگانه فعالیت های خود، 34 برنامه 
اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در 
تالش اس��ت تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در 
حوزه ارائه خدمات از س��وی وزارتخانه و چه در 
همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، 

بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.
وی اضاف��ه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش 

صنعت طی س��الیان اخی��ر نبود آم��ار و برآورد 
دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد 
در کش��ور بود که در سال 9۷ و در قالب طرحی 
جامع ای��ن اطالعات جمع آوری ش��ده و مبنای 

برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است.
رحمانی گفت: س��ال گذشته خوشبختانه شاهد 
بازگش��ت بیش از 18۵0 واحد صنعتی به عرصه 
تولید در سطح کش��ور بودیم که برای سال 98، 
در ح��دود 2000 واحد صنعتی راکد دیگر برای 
راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد: 
س��رمایه گذاری و برنامه ری��زی روی واحدهایی 
ک��ه امکان و ظرفیت توس��عه دارند نیز در حال 
پیگیری مجّدانه اس��ت و با توجه به تعداد باالی 
این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که 
در جهت خالف منویات دش��منان هم در عرصه 
فناوری و هم در ایجاد بازارهای جدید صادراتی 
توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص 
مه��م عملک��ردی آن ه��ا را حض��ور مدی��ران و 

کارآفرینان جوان در رأس کار عنوان کرد.
رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب 
با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، 
کاالهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود 
به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای 
مواجه هس��تند و قطعاً امس��ال ب��ا وجود تأمین 
مناسب نیاز کشور به برخی اقالم کاالیی ضروری 
در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان 
و تولی��دات داخلی در اولوی��ت قرار دارد و مورد 

حمایت جدی وزارت صمت می باشد.
وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی 
پیش بینی ش��ده و با عنایت ب��ه برگزاری اولین 

نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه 
اطالعات بس��یار خوبی نی��ز از نیازهای صنعتی 
کش��ور به دس��ت آمده و به دنبال بومی س��ازی 

حداکثری همه این نیازها هستیم.
رحمان��ی تصری��ح ک��رد: در بخش ص��ادرات و 
ی��ا بخش معادن ک��ه جزو برنامه ه��ای محوری 
فعالیت ه��ای وزارت صمت هس��تند فرصت های 
بس��یاری شناس��ایی ش��ده اس��ت و در ح��ال 
بالقوه موجود هستیم  فعال س��ازی ظرفیت های 
که قطعاً در ایجاد تحرک در بخش های مختلف 

تولید کشور کاماًل اثرگذار خواهد بود.
وی اف��زود: در حوزه بازار ظرفیت های بس��یاری 
در راستای فعالیت اس��تارت آپ ها به وجود آمده 
ک��ه قطعاً در همین چارچوب از ایده های نوین و 
خالقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و 

حمایت نیز می کنیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اصالح 
فضای کسب وکار و تسهیل روند دریافت خدمات، 
از س��وی وزارت صمت گام های خوبی برداش��ته 
ش��ده و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری 
ای��ن مهم در دس��تور کار ویژه ق��رار گرفته و در 
صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.
رحمان��ی تأکید ک��رد: دس��تمایه و هدف اصلی 
اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت 
عمومی و رضایت ش��خص مق��ام معظم رهبری 
در هم��ه حوزه ه��ا به خصوص در رون��ق تولید و 
همچنین اصالح فرآینده��ای موجود در تأمین 
اقالم کاالیی مورد نیاز مردم در بهترین ش��رایط 

ممکن است.
وی اضافه کرد: علی رغم همه تهدیدات و تشدید 
تحریم ها، امروز خوش��بختانه مشکالت در حال 
کاه��ش اس��ت و معضالت بخش صنعت س��یر 

نزولی دارد و امید دش��من در تعطیلی تدریجی 
واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه 
با اطمینان می ش��ود گفت که افق های جدیدی 
در حوزه تولید و صنعت کش��ور در حال نمایان 

شدن است.
رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که 
در ایجاد این ش��رایط خ��ود صنعتگران و تولید 
کنن��دگان و همچنی��ن مردم عزیز کش��ورمان 
نقش بس��یار مهمی داش��تند ک��ه امیدواریم با 
تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های 
مس��ئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از 

پیش بهبود یابد.
رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های 
جامعی در دستور کار بوده که به زودی نتایج آن 
برای مردم مش��هود خواهد ب��ود که از آن جمله 
می توانی��م به راه ان��دازی س��امانه جامع تجارت 

کشور اشاره کنیم.
وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی 

بخش های صنعتی کشور، اضافه کرد: در تأمین 
برخ��ی اقالم ض��روری زنجیره تولید کش��ور در 
گذش��ته ب��ا تنگناهایی مواجه بودی��م که امروز 
همزم��ان ب��ا اعم��ال محدودیت ه��ای خارجی، 
توانمندی ه��ای داخلی ظه��ور و بروز یافته و در 
صنایع��ی همچون فوالد به خودکفایی رس��یده 
اس��ت، در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند 
طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند 
واح��د دیگر، نیاز ب��ه واردات در ای��ن بخش به 

حداقل ممکن خواهد رسید.
رحمان��ی تصریح کرد: تس��هیل در امور مختلف 
حوزه صنعت، اعم از مالی و غیرمالی و همچنین 
مقررات زدایی و کاهش بوروکراس��ی زاید امروز 
یک ضرورت غیر قابل اجتناب کش��ور اس��ت و 
امیدواریم برگزاری جلس��اتی از این دست نقطه 
عطف��ی باش��د در بهبود روند موج��ود و موجب 
همراهی س��ازنده تر همه بخش ها با بخش تولید 

کشور شود.  تسنیم

شمارش معکوس آغاز شد؛
۹ روز تا ساماندهی 

صف یارانه بگیران


