
تسهیالت بانک رفاه به مدد جویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و 

سازمان بهزیستی 
بانک رفاه به منظور کمک به کارآفرینی و اش��تغال 
زایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، به مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، 
تسهیالت پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران، به منظور تحقق"جهش تولید"، 
محرومیت زدایی، کارآفرینی، اش��تغال زایی و ایجاد 
مش��اغل خانگی به ویژه زنان سرپرست خانواده در 
قالب تفاهم نامه و تبصره های قانون بودجه کشور، 
ای��ن بانک به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و س��ازمان بهزیستی تس��هیالت پرداخت می 
کند. بر اس��اس این گزارش، در س��ال جاری مبلغ 
5200 میلی��ارد ریال اعتبار ب��رای این موضوع در 
نظرگرفته شده اس��ت که این مبلغ نسبت به سال 

گذشته حدود 74 درصد افزایش یافت

طی حکمی از سوی حجت اله صیدی؛
مدیر امور شعب شمال کشور بانک 

صادرات ایران منصوب شد
مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران در حکمی محمود 
حاتمی را به عنوان مدیر امور ش��عب شمال کشور 
منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، در بخش��ی از حکم اعطایی حجت اله صیدی 
به وی آمده اس��ت: »نظر به شایس��تگی و س��وابق 
جنابعال��ی، به موجب این حکم به عنوان مدیر امور 
شعب ش��مال کش��ور بانک صادرات ایران منصوب 
می شوید تا با بهره مندی از دانش و تجربه خود، این 
بانک را در دس��تیابی به اهداف تنظیم شده، یاری 
کنید.« محمود حاتمی پیش��تر، مدیر شعب استان 

خراسان رضوی بود.

روند مطلوب بازگشت ارز صادراتی در 
استان قم

به گفته غالمرضا رومیانی نژاد صادرکنندگان استان 
قم طی سال ۹۸ بیش از 5 میلیون دالر ارز به صورت 
اسکناس به کشور برگردانده اند و این روند در سال 
جاری نیز ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توس��عه صادرات ایران، رئیس ش��عبه قم این بانک 
در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در راس��تای 
همراهی با سیاس��ت های کالن اقتصادی کشور در 
موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان 
استان قم طی سال ۹۸ بیش از 5 میلیون دالر ارز به 
صورت اس��کناس به کشور برگردانده اند و این روند 
در سال جاری نیز ادامه دارد.غالمرضا رومیانی نژاد 
اعالم کرد: در س��ال گذشته بالغ بر 1.013 میلیارد 
ریال تس��هیالت به صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
صادرات محور اس��تان پرداخت ش��ده که باالترین 
میزان تس��هیالت اعطایی این شعبه از بدو تاسیس 
تاکنون بوده اس��ت و ۸5 درص��د از صادرکنندگان 
نمونه استان از مشتریان این بانک هستند.غالمرضا 
رومیانی نژاد تصریح کرد: استان قم با برخورداری از 
صنایع پایه نفتی و پالستیکی، صنایع دستی، فرش 
دس��تبافت، صنایع س��رب، صنایع کفش ماشینی و 
صنایع چس��ب و شیمیایی، ارزآوری قابل توجهی را 
در حوزه صادرات غیر نفت��ی دارد.به گفته رومیانی 
نژاد، خدمات این ش��عبه از بانک توس��عه صادرات 
محدود به اعطای تس��هیالت نبوده و کلیه خدمات 
بانکی را شامل می شود. همچنین به منظور اطالع 
رس��انی نح��وه دریافت خدمات تخصص��ی بانک به 
صادرکنن��دگان، جلس��ات مختلفی با اس��تانداری، 
اتاق بازرگانی، اتحادیه ها، س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت و سایر نهادهای مرتبط به صورت مستمر 

برگزار می شود.

ارتباط مستقیم تلفنی با مدیرعامل 
گروه راهبرد هوشمند شهر

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، 
این هفته با حضور مدیرعامل گروه راهبرد هوشمند 

شهراین بانک برگزارمی شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، جلس��ه 
ارتباط مس��تقیم تلفنی با مدیران ای��ن بانک، این 
هفته با حضور سعیدی کیا،مدیرعامل گروه راهبرد 
هوشمند شهر بانک شهر و هیات همراه، در سامانه 
نظارت و ارتباطات مردمی ۸655 برگزار می شود.

بر این اساس، شهروندان، مشتریان و همکاران می 
توانند روز چهارش��نبه 25تیر ماه از س��اعت 10 تا 
12 از طریق ش��ماره تماس ۸655 هرگونه پرسش، 
انتقاد، پیشنهاد، ش��کایت و تقدیر خود از عملکرد 

این حوزه را مطرح کنند.

افزایش سقف انتقال کارت به کارت 
بانک ایران زمین 

ب��ه منظ��ور جلوگیری از ش��یوع کرون��ا و با هدف 
کاهش مراجعات مردم به ش��عب بانک سقف مجاز 
انتق��ال وج��ه در درگاه های اینترنت��ی بانک ایران 
زمین افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی: بانک 
ایران زمین همگام با تالش��گران عرصه سالمت در 
راس��تای کنترل موج جدید ویروس کرونا و کاهش 
مراجعه هموطنان به شعب بانک سقف انتقال کارت 
به کارت از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها 
و کیوسک بانک را از سی میلیون ریال در هر شبانه 
روز به ش��صت میلیون ریال افزایش یافت.براساس 
اعالم روابط عمومی بانک ایران زمین، تاریخ انقضاء 
کارت ه��ای بانکی این بانک بدون نی��از به مراجعه 
حضوری مشتری به مدت یک سال تا اطالع ثانوی 

تمدید خواهد شد.

اخبار

رییس اتحادیه نان سنتی  مطرح کرد؛

درخواست نانوایان برای تعیین 
قیمت جدید نان

رییس اتحادیه نان س��نتی گفت: برخی مس��ئوالن معتقدند چون گندم 
گران نش��ده نان هم گران نمی ش��ود؛ در حالیکه بای��د گفت آرد حدود 
25 ت��ا 30 درصد هزینه تمام ش��ده نان را تش��کیل م��ی دهد و آن 75 
درصد دیگر قیمت تمام ش��ده مربوط به س��ایر هزینه های آب، برق، گاز 
و دس��تمزد کارگر است که هرس��ال نیز افزایش می یابد. یعنی اگر قرار 
باش��د در تمام بخش ها افزایش قیمت رخ دهد، طبیعتا نان نیز نباید از 

این قاعده مستثنی باشد.
بی��ژن نوروز مقدم در پاس��خ به این س��وال که آیا نان گران می ش��ود، 
گفت: س��ال گذشته بعد از پنج سال که نرخ نان اعالم نشده بود و نانواها 
در تنگنا قرار گرفته بودند دولت با تش��کیل جلس��ات متعدد به خواسته  
اتحادیه  نان سنتی رسیدگی کرد. در حقیقت خواسته ما این بود که بعد 
از پنج س��ال و با توجه به افزای��ش هزینه ها یعنی آب، برق و گاز قیمت 
نان تقریبا دوبرابر ش��ود اما در نهایت توافقی صورت گرفت و قیمتی نیز 
اعالم ش��د. وی ادامه داد: در بخش��نامه هم  قید شد این نرخ  اعالم شده 
تا زمانی که هزینه خرید گندم یا س��ایر هزینه های تولید افزایش نیافته 
مالک عمل خواهد بود اما واقعیت این است که سایر هزینه های تولید از 
جمله کارگر، آب، برق، گاز ،بیمه و خمیرمایه هر سال افزایش می یابد.

رییس اتحادیه نان سنتی تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ جدید 
اجرایی ش��د و از فروردین امسال با افزایش هزینه ها، نانوایان درخواست 

افزایش نرخ نان داشتند.
وی اضافه کرد: درخواس��ت افزایش نرخ نان را به همه سازمان ها ارسال 
کردی��م زیرا معتقدیم ب��ا توجه به افزایش هزینه ها و تورم، بس��یاری از 
هزینه های نانوایان پاس نمی ش��ود. از  مسئوالن هم درخواست کردیم 
که هرچه س��ریعتر فکری به حال این صنف کنند و اجازه دهند نانوایان 

مانند سایر  اصناف بتوانند هزینه های خود را تامین کنند. ایسنا 

مدیرعامل ش��رکت توس��عه بازرگاني آهن و فوالد 
میالد ؛ برنامه ریزی برای انتقال سهام این شرکت 
به بازار باالتر  و بررسی فرصت های سرمایه گذاری 
در  حوزه  ش��رکت های دان��ش بنیان و همچنین 
تکمیل زنجیره ارزش اف��زوده محصول معدن بور 
قره آغ��اج را از جمل��ه اقدامات مهم ش��رکت در 

سالجاری عنوان کرد.
 محمد حس��ین دیده ورمدیرعامل شرکت توسعه 
بازرگاني آهن و فوالد میالد در حاش��یه برگزاری 
مجمع س��الیانه این ش��رکت از برنامه ریزی  برای 
انتقال سهام این شرکت از بازار پایه به بازار باالتر 
خب��ر داد و گف��ت: انتقال س��هام این ش��رکت به 
بازار باالتر از جمله اقداماتی اس��ت که در دستور 
کار  قراردارد و با توجه به فعالیت ش��رکت  و زیر 
مجموعه های آن ؛ درصدد هس��تیم تا نس��بت به 
تبدیل  ش��رکت به هلدینگ اق��دام و این مهم با 

سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: در همین راستا صحبت هایی اولیه برای 
انتخاب مش��اور پذیرش انجام ش��ده و امیدواریم 
ب��ا موافقت و همراهی  س��ازمان ب��ورس این مهم 

دراولویت کاری اجرایی شود.
مدیرعامل ش��رکت توس��عه بازرگاني آهن و فوالد 
می��الد در تش��ریح فعالیت  ش��رکت  بااش��اره به 
نامگذاری س��الجاری به عنوان سال »جهش تولید 
« از س��وی مق��ام معظم رهبری گف��ت : با توجه 
ب��ه برنام��ه ریزی ص��ورت گرفته درح��ال حاضر 

پرتفو ش��رکت ارزش آفرینان توسعه آهن و فوالد 
می��الد در ش��رایط مطلوبی ق��رار دارد و امید می 
رود متناس��ب با رشد شاخص و حتی بیشتر از آن 
بتواند در مسیر سودآفرینی دراین بازار اقدام کند 

و در مسیر تحقق شعار سال گام برداریم. 
 وی  با بیان اینکه  بررس��ی فرصت های س��رمایه 
گذاری در سایر بخش ها مانند شرکت های دانش 
بنیان )استارتاپی (و همچنین ایجاد شرکت خدمات 
بازار س��رمایه از جمله  برنامه های در دستور کار 
ش��رکت است گفت:  تنوع پرتفوی سرمایه گذاری 
ها  بمیال با استراتژی درآمدهای ارزی ،همبستگی 
منفی )مدیریت ریس��ک( ،سرمایه گذاری در بازار 
اولیه و س��پس IPO   کردن شرکت های سرمایه 
پذی��ر ،تجهیز مناب��ع و انتش��ار اوراق برای تامین 
سرمایه در گردش شرکت های سرمایه پذیر  و در 
نهایت افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه  از 

دیگر برنامه های در دست اجرا شرکت است.
وی از برنامه ریزی برای جذب نیروهای متخصص 
و استفاده از ظرفیت های بازار به منظور حرکت در 
جهت تبدیل این ش��رکت به یک نهاد مالی بزرگ 
و  انج��ام برخی مذاکرات با ش��رکت های حقوقی 
ب��زرگ به منظ��ور حضور در ترکیب س��هامداران 

شرکت  آهن و فوالد میالد  خبرداد.
دی��ده ور فعالی��ت در صنای��ع پایی��ن دس��تي و 
باالدس��تي فوالد از جمله حضور در بخش معدن 
و صنای��ع معدني و همچنین حض��ور در بازارهاي 

صادراتي فوالد  را جزو اولویت ها و برنامه شرکت 
توس��عه بازرگان��ي آهن و فوالد میالد برش��مرد و 
گفت:  از س��ال گذشته  سرمایه گذاری در معدن 
ب��ور قره آغاج زنجان   آغاز و در پی  آن ش��رکت 
معدن��ی میالد برنا ابرار اقدام به  خرید تجهیزات و 
ماش��ین آالت مورد نیاز  در راستای عملیات دپو 
و اس��تخراج  در آن  ک��رد و هم اکنون 6 هزار تن 

سنگ بور و سایر امالح  در شرکت وجود  دارد.
  وی  با بیان اینکه معدن وابس��ته به این شرکت 
در شرایط مطلوبی قرار داد  گفت: درصدد هستیم 
تا از طریق همکاری با شرکت های خارجی،بستر 
الزم ب��ه منظور تکمیل زنجی��ره ارزش افزوده این 
محص��ول رامهیا کرده و با فرآوری س��نگ بور به 
دست آمده از این معدن ،از محل فروش محصوالت 
فرآوری شده ،ارزش افزوده مطلوبی را برای شرکت  
حاصل کنیم.  مدیرعامل ش��رکت توسعه بازرگاني 
آه��ن و فوالد میالد همچنی��ن از تغییر مثبت در 
ش��رایط پیش روی ش��رکت نفت میالد پارس  در 
سالجاری خبر داد و گفت:  محصوالت این شرکت 
بازارصادراتی خوبی در کش��ورهاي آسیاي شرقي، 
اروپا و هند  دارد و پیش بینی می ش��ود در سال 
ج��اری  که تحت عنوان س��ال جه��ش تولید نام 
دارد  با توجه به مزیت نسبی بخش صادرات مواد 
معدنی و همچنین نسبت های قیمت ارز؛ بتوانیم 
زمینه برای سودآفرینی این شرکت را مهیا  کنیم. 

 بورس کاال 

گزارش

درحالی صادرکنن��دگان امیدوارن��د که بانک 
مرکزی مهلت بازگش��ت ارز صادراتی را تمدید 
کن��د و حتی پیش��نهاد تمدید ای��ن مهلت تا 
مهرماه را هم داده اند که کسب اطالع خبرنگار 
تس��نیم بیانگر آن اس��ت که پایان تیر آخرین 
مهلت است و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

  باوج��ود آنک��ه پایان تیرم��اه آخرین مهلت 
صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سال 
۹۸ اس��ت اما همچنان برخی صادرکنندگان 
به امی��د تمدی��د این مهل��ت از س��وی بانک 
مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود 

تردید دارند و از این کار امتناع می کنند.
ش��اید یکی از دالیل عدم تمایل بازگشت ارز 
صادراتی، پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تمدید 
مهلت بازگش��ت ارز صادرات��ی ۹۸ تا مهر ۹۹ 
اس��ت؛ کمیته ارزی اتاق ایران پیش��نهاداتی 
درباره س��هولت بازگش��ت ارز صادراتی ارائه 
کرده که یکی از آنها تمدید زمان اعالم ش��ده 
برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه 

ماه تا پایان مهرماه ۹۹ است.
کاش��فی عضو هیئت رئیس��ه ات��اق ایران در 
همین ارتباط با تأکید ب��ر اینکه فاصله چهار 
م��اه در نظر گرفته ش��ده برای بازگش��ت ارز 
حاص��ل از صادرات با توجه به محدودیت های 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا به هیچ عنوان 
ممکن نیس��ت، گفته اس��ت: همین مهلت در 
نظر گرفته ش��ده منجر به ش��کل گیری سیل 
تقاضا در بازار ارز ش��ده اس��ت که نتیجه آن 
را هم در هجوم به صرافی ها ش��اهدیم که به 

افزایش نرخ ارز دامن زده است.
در روزه��ای اخیر و همزمان با نزدیک ش��دن 
پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگش��ت ارز 
صادراتی، قیمت ارز در بازار بیشتر از قبل اوج 
گرفته و باعث ثبت قیمت دالر 23هزارتومانی 
در بازار طی روز جاری ش��ده اس��ت؛ بازاری ها 
می گویند علت جهش اخیر قیمت ارز افزایش 
تقاضا از سوی صادرکنندگان بوده است؛ چراکه 
گروه��ی از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات 

خود مجبور به خرید ارز از بازار آزاد شده اند.

نکت��ه مهم ام��ا اینجاس��ت که هن��وز برخی 
صادرکنن��دگان اقدام��ی برای بازگش��ت ارز 
صادرات��ی انج��ام نداده اند و احتم��االً علتش 
هم امیدواری به تمدید مهلت از س��وی بانک 
مرکزی باشد اما کسب اطالع خبرنگار تسنیم 
از مناب��ع مطل��ع در بانک مرک��زی بیانگر آن 
اس��ت که آخرین مهلت صادرکنندگان پایان 
تیرماه اس��ت و این مهلت به هیچ وجه تمدید 
نمی شود. بنابراین صادرکنندگان نباید خیلی 
به تمدید مهلت از س��وی بانک مرکزی برای 
بازگش��ت ارز صادراتی خوش بین باشند بلکه 
باید هرچه سریعتر نس��بت به ایفای تعهدات 
خود اق��دام کنن��د چراکه امروز س��خنگوی 
دستگاه قضا رسماً اعالم کرد که تمام کسانی 
که به بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات اقدام 

نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
اس��ماعیلی س��خنگوی قوه قضائیه همچنین 
گفت: تمامی کس��انی ک��ه در حوزه اقتصادی 

فع��ال هس��تند نس��بت ب��ه رفع تعه��دات و 
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات اقدام کنند. 
اگ��ر به تکالیف خ��ود در مهلت تعیین ش��ده 
عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیر این 
ص��ورت با تمهیدات مقدماتی که در دادس��را 
با تشکیل کارگروه ها به کار گرفته شده است، 
قانون شکنان شدیداً تحت تعقیب قضایی قرار 
خواهند گرف��ت و مجازات های حداکثری در 

مورد آنها اجرا می شود.
طبق اعالم بانک مرکزی، پایان تیرماه آخرین 
مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل 
از صادرات س��ال ۹۸ به کشور است و آن طور 
که عبدالناصر همتی قباًل تأکید کرده اس��ت 

این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود.
صادرکنندگان در این مدت فرصت داش��تند 
تا ارز حاصل از ص��ادرات خود را به روش های 
اعالم��ی بان��ک مرکزی، به چرخ��ه اقتصادی 
کشور برگردانند و کمتر از یک هفته به پایان 

ای��ن مهلت قانون��ی باقی مانده اس��ت. بانک 
مرکزی رسماً اعالم کرده است، 27.5 میلیارد 
دالر ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان 
متخل��ف هش��دار برخورد قضای��ی داده، ولی 
ات��اق بازرگانی ایران مدعی اس��ت فقط ۸.7 
میلیارد دالر ارز صادرات برنگشته است. بانک 
مرکزی همچنین تأکید کرده، صادرکنندگان 
می توانن��د ارز صادرات��ی س��ال ۹۸ خ��ود را 
به روش های��ی همچ��ون بازگش��ت به صورت 
اس��کناس و به می��زان حداکث��ر 20 درص��د، 
ارائه ارز به س��امانه نیما به می��زان 60 درصد 
و نی��ز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات 
برای واردات خود یا ش��خص دیگری به میزان 

حداکثر 20 درصد به کشور بازگردانند.
در ماه های اخیر و همزمان با تش��دید ش��یوع 
ویروس کرونا در ایران و جهان، روند صادرات 
و واردات ب��ا اخت��الل همراه ش��ده و یکی از 
دالیل جهش ارزی اخیر کمب��ود ارز در بازار 

اعالم شده است؛ دولت و بانک مرکزی مدعی 
هس��تند که تا پایان تیرماه و بعد از بازگشت 
ارز صادرات��ی از ش��تاب افزای��ش قیمت ارز 

کاسته خواهد شد.
دولت تأکید کرده است که صادرکنندگان باید 
ارز صادراتی را وارد کنند و در غیر این صورت 
مش��مول تنبیه هایی می ش��وند که مهمترین 
آنها ابطال کارت بازرگان��ی، لغو معافیت های 
مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت س��فارش، 
ع��دم اعط��ای تس��هیالت و ضمانت نامه های 
ارزی و ریال��ی، اعمال محدودی��ت در صدور 
بارنامه ه��ای داخل��ی و خارج��ی، عدم صدور 
هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی 
و صنف��ی و عدم اس��ترداد حق��وق و عوارض 

گمرکی و... است.
همچنین طبق یکی از مهمترین مواد بس��ته 
جدی��د ارزی، صادرکنندگانی ک��ه در مهلت 
تعیین ش��ده بع��د از تاریخ پروان��ه صادراتی، 
نس��بت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام 
نکرده اند، مکلفن��د باقیمانده تعهدات خود را، 
در بازار دوم )س��امانه نیما( به نرخ روز پایانی 
مهل��ت خود در بازار دوم، ی��ا قیمت روز بازار 
به هن��گام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، 

به بانک مرکزی بفروشند.
اس��امی  انتش��ار  از  مرک��زی  بان��ک  البت��ه 
صادرکنندگان متخلف در رس��انه ها و ارسال 
پرونده ه��ای آنها به دس��تگاه قضایی نیز خبر 
داده اس��ت. ریی��س کل بان��ک مرک��زی در 
همین ارتباط گفته اس��ت: اسامی افرادی که 
از بازگش��ت ارز صادراتی به کشور خودداری 

می کنند به قوه قضائیه ارسال شد.
براساس بس��ته جدید ارزی که از سوی بانک 
مرکزی ابالغ شده، مهلت برگشت ارز صادراتی 
4ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. طبق 
اعالم همتی، درجهت تشویق صادرکنندگانی 
که ظرف سه ماه بعداز صدور پروانه صادراتی، 
ارز خ��ود را برگردانن��د، تعه��دات ارزی آنها، 
برمبن��ای ۹0 درص��د ارزش پای��ه صادراتی 

محاسبه خواهد شد.  تسنیم 
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وزیر نیروخبرداد؛
مصوبه چابک سازی ساختار آب کشور در 

فرآیند نهایی شدن
وزی��ر نیرو با بیان اینکه مصوبه چابک س��ازی س��اختار 
آب کش��ور در فرآیند نهایی ش��دن اس��ت، گفت: وقتی 
در اس��تان ها ببینند که مرزه��ای طبیعی حکومت آب، 
مرزهای سیاس��ی تقس��یمات کش��وری نیس��ت، بلکه 
حری��م طبیعی حوضه آبریز اس��ت، به مرور تنازعات آبی 

بین استانی کم رنگ خواهد شد.
رض��ا اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داش��ت: با جدیت روی 

مدیریت حوضه آبریز و جایگزینی آن با مدیریت استانی 
آب در حال کار هس��تیم. وی افزود: مصوبه ای از هیئت 
وزی��ران در این زمین��ه گرفته ایم ک��ه در فرآیند نهایی 
ش��دن اس��ت؛ این مصوبه مبنی بر چابک سازی ساختار 
آب کشور و از جمله بخش های چابک سازی و هدف آن، 

استقرار سازمان های مدیریت حوضه آبریز است.
وزیر نیرو با اش��اره به تنازعات اس��تانی و محلی آب در 
برخی نقاط کش��ور، گفت: استقرار سازمان های مدیریت 
حوض��ه آبریز قطعاً در کاهش جنجال های اس��تانی آب 
تأثیرگذار است؛ وقتی در اس��تان ها ببینند که مرزهای 
طبیع��ی حکوم��ت آب، مرزهای سیاس��ی تقس��یمات 
کشوری نیس��ت، بلکه حریم طبیعی حوضه آبریز است، 
به م��رور این تنازعات بین اس��تانی کم رنگ و زمینه های 
مصالحه و مفاهمه بیش��تر می شود و حتماً هم مسئوالن 

استان های مختلف در این زمینه کمک خواهند کرد.
مدیریت های اس��تانی آب طی دهه گذش��ته بیش��ترین 
آس��یب را به حوضه های آبریز و ذی نفعان زده اس��ت و 
گاهی تنازعات آبی طایفه ای، محلی، ش��هری و استانی 
در برخی نقاط کش��ور، آس��یب های ج��دی اقتصادی و 

اجتماعی به دنبال داشته است.  پاون 

رییس سازمان نظام مهندسی معدن اعالم کرد؛
رتبه پایین بیش از ۵۰ درصد معادن 

کشور از نظر استخراج  
  رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: بیش 
از 50 درصد معادن کشور به دلیل حجم پایین استخراج، 
درجه چهار محسوب می شوند که کارورزان این سازمان 
در آنها فعالی��ت می کنند. تقی نبئی پیرامون نداش��تن 
پروانه اشتغال 75 درصد از اعضای نظام مهندسی معدن 
ایران بعد از دو دهه فعالیت توضیح داد: شمار اعضای این 
سازمان بالغ بر 41 هزار نفر است که بخشی از این افراد 

اعضای هیات علمی دانشگاه محسوب می شوند و چندان 
انگیزه ای برای دریافت پروانه اش��تغال ندارند. براس��اس 
آمار پایگاه اطالع رس��انی سازمان نظام مهندسی معدن 
ای��ران، ش��مار اعضای آن 40 هزار و 733 نفر اس��ت که 
تعداد 10 هزار و 552 نفر پروانه اشتغال دارند. همچنین 
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد معادن 
فعال کشور را بالغ بر پنج هزار و 600 معدن اعالم کرده، 
س��ازمان یاد شده در سایت خود ش��مار معادن فعال را 

هفت هزار و 562 معدن ذکر کرده است.
ضمن اینکه تعداد مس��ئوالن فنی معادن 6 هزار و 232 
نفر ذکر ش��ده که در مقایسه با شمار معادن فعال ثبت 
ش��ده این س��ازمان تعداد یک ه��زار و 330 معدن فاقد 
مس��ئول فنی است. نبئی اضافه کرد: برگزاری آزمونهای 
ارزیاب��ی و ش��رایط س��ختگیرانه امکان قبولی ش��رکت 
کنن��دگان را کاه��ش داده و در واق��ع بخش��ی از دلیل 
دریافت نکردن پروانه اش��تغال اعضای سازمان ناشی از 

اجرای آزمون و ارزشیابی های مربوطه است.
وی ابراز امیدواری کرد: نظم پذیری در برگزاری مستمر 
آزمونه��ا و ارزش��یابی دقیق در این ارتباط، زمینه س��از 
صدور پروانه اشتغال برای اعضای سازمان شود. ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

مهلتبازگشتارزصادراتیتمدیدنمیشود

آغاز شمارش معکوس 
بانک مرکزی 

در سال جهش تولید انجام شد؛
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