
آغاز شصت و نهمین سال فعالیت 
بانک صادرات 

س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه گفت: بانک 
صادرات ایران، پیش��روترین بانک  در بخش توسعه 
شعب خارجی است که این اقدام بسیار قابل تقدیر 
اس��ت و الزم است تالش ش��ود تا چراغ این شعب 

همیشه روشن بماند.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
حمیدرض��ا آصف��ی در خص��وص اهمی��ت حفظ و 
ت��داوم فعالیت ش��عب خ��ارج از کش��ور این بانک 
اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزشمند بانک صادرات 
ایران، داش��تن شعب خارجی است. این شعبه ها به 
مشتریان ما در کشورهای خارجی کمک می کند تا  
به راحتی بتوانند مراودات مالی خود را انجام دهند. 
از س��وی دیگر ض��رورت دارد که بانک ه��ا در این 
شرایط فراتر از مس��ئولیت های خود فعالیت کنند 
تا ضمن توسعه روابط بتوانند خدمات گسترده تری 
هم به مش��تریان ارائ��ه کنند. البته به یاد داش��ته 
باش��یم که بانک ها در خارج از کش��ور تابع شرایط 
و قوانین کش��ور پذیرنده هس��تند، به عبارت دیگر 
دستش��ان در تمامی زمینه ها باز نیست و به راحتی 
نمی توانند هر فعالیتی را انجام دهند.این کارشناس 
مس��ائل بین الملل افزود: اگر بان��ک صادرات ایران 
بتوان��د فعالیت های بین المللی خ��ود را انجام داده 
و در آن موفق ش��ود در ش��رایط کنون��ی تحریم ها 
مانند یک بال برای وزارت خارجه عمل کرده است. 
افزایش تعداد ش��عب از یک س��و و از س��وی دیگر 
روش��ن نگه داشتن چراغ ش��عبه های موجود بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. نباید اجازه دهیم که ش��عبه ها 
تعطیل ش��وند. باید تالش شود که حتی با کمترین 
میزان فعالیت، ش��عبه در کشور خارجی حفظ شود 
البته بان��ک صادرات ای��ران، یکی از پیش��روترین 
بانک ها در بخش توس��عه ش��عب خارجی است که 

این اقدام بسیار قابل تقدیر است.

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه 
کارگران به مناسبت هفته 

بانکداری اسالمی
 اسماعیل لل�ه گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران، 
در پیامی فرا رس��یدن هفته بانکداری اس��المی را 

تبریک گفت.
به گ��زارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن 
پیام به این ش��رح اس��ت: فرا رسیدن دهم شهریور 
ماه سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و 
آغاز هفته بانکداری اس��المی را محضر تمامی شما 
عزیزان و فع��االن جبهه اقتصادی صمیمانه تبریک 
ع��رض می نمایم.قانون عملی��ات بانکی بدون ربا به 
عنوان یکی از قوانین مترقی و تأثیرگذار کشور پس 
از انقالب شکوهمند اسالمی در جهت اعتالی نظام 
بانکی و تس��هیل مسیر خدمت رس��انی به جامعه و 
مردم از رهگذر ش��ریعت اسالمی بود و هم اکنون و 
پس از گذشت قریب به چهار دهه، بیش از هر زمان 
دیگر کارآمدی و انتفاع آن برای جامعه، مش��تریان 
و نظام بانکی آش��کار و محرز شده است.بانک رفاه 
کارگران نیز به عنوان یک بانک باتجربه، اجتماعی 
و منضبط نظام بانکی از نخس��تین روزهای تصویب 
قانون بانکی بدون ربا همواره اهتمام و تالش شایان 
ذکری مصروف داش��ته تا تمامی جوانب این قانون 
را ب��ه منصه ظهور و اجرا بگذارد و به مش��تریان و 
ذی نفعان معزز، خدم��ات بانکی ارائه نماید.خداوند 
سبحان را شاکریم و بس��یار خرسند که بانک رفاه 
کارگران همراستا با سیاست های کالن اقتصادی و 
شبکه بانکی در این سال ها توانسته  عالوه بر تکریم 
مش��تریان و پاس��خگویی به نیازها و خواسته های 
ایش��ان مطابق با قوانین و ش��رع دین مبین اسالم، 
در مس��یر توسعه و پیش��رفت میهن اسالمی مؤثر 
واقع گردد.بار دیگر ضم��ن تبریک هفته بانکداری 
اس��المی، از درگاه خداون��د متعال اعتال و توس��عه 
ای��ران اس��المی، بالندگی روز افزون ش��بکه بانکی 
کش��ور و صحت، س��المت و بهروزی تمامی ش��ما 

عزیزان را مسألت دارم.

با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران 
محقق شد:

ارزآوری 300 میلیون دالری در 
پتروشیمی کیمیای پارس خاور میانه

پتروش��یمی کیمیای پ��ارس خاورمیانه، یکی دیگر 
از پروژه های تامین مالی ش��ده با مش��ارکت بانک 
توسعه صادرات ایران شانزدهم مردادماه سال جاری 

با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، این پتروش��یمی با ه��دف تولید یک میلیون 
و ۶۵۰ هزار تن متانول طبق زمان بندی استاندارد 
به مدار تولید وارد شده و روزانه بالغ بر ۴.۵ میلیون 

مترمکعب گاز طبیعی دریافت می کند.
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده ساالنه ۳۰۰ 
میلیون دالر درآم��د از محل صادرات محصول این 

واحد نصیب کشور می شود.
پروژه پتروش��یمی کیمیای پارس خاورمیانه توسط 
بانک ملی ایران و مش��ارکت سایر بانک های کشور 
از جمله بانک توسعه صادرات ایران به میزان ۴۰۰ 
میلیون یورو تامین مالی شده که سهم بانک توسعه 

صادرات ایران ۵۰ میلیون یورو بوده است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران،۵۰ درصد از کل س��رمایه گذاری انجام ش��ده 
از  خاورمیان��ه  پ��ارس  کیمی��ای  پتروش��یمی  در 
مهندس��ی، مشاوره تا ساخت و نصب و تجهیزات از 
توانمندی های داخلی اس��تفاده شده و اشتغال زایی 
۷۰۰ نفر را در زمان بهره برداری فراهم کرده است.

اخبار گزارش

 ط�ی روزهای گذش�ته رئیس قوه قضایی�ه درباره برخی 
واگذاری های مس�اله دار در خصوصی س�ازی، دستور داد 
ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان 
خصوص�ی س�ازی و مدی�ران متخلف برخی ش�رکت ها، 
س�ازمان بازرس�ی، موض�وع تعیی�ن تکلی�ف خصوصی 
س�ازی های مس�اله دار و خالف ضوابط و مقررات مانند 
شرکت های هفت تپه و پاالیشگاه کرمانشاه را از سازمان 

خصوصی سازی و وزارتخانه های ذیربط پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه شفاف سازی در نظام 
های اقتص�ادی و تحقق دولت الکترونی�ک را از دولت، 
پیگی�ری می کن�د گفت : » توصیه در ای�ن زمینه کافی 
نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص های قابل 

اندازه گیری است.«
ورود ق�وه قضائیه و پیگیری این پرون�ده اتفاقی مثبت 
و قابل تاملی اس�ت ام�ا نکته جالب  قب�ل  از پرداختن 
به  ایجاد چنین ش�فاف سازی آن است که  عدم تحقق 
اه�داف پیش روی  خصوصی س�ازی واقعی در کش�ور 
ب�ه عنوان یکی از ارکان سیاس�ت ه�ای اصل 44  که از 
سوی مقام معظم رهبری  س�الها پیش ابالغ شده است 
آن اس�ت ک�ه بیش ازآنک�ه متولیان  توانای�ی مدیریت 
در چنین س�طحی را داشته باش�ند؛ نااهل بودن برخی 
افراد برای پست های کلیدی اینچنین است که  نه تنها  
کشور را از تحقق اهداف کلیدی باز داشته بلکه منجربه 
آن شده تا منابع و س�رمایه های این کشور در مسیری 

که نباید هدر رود. 

انحراف 77 درصدی 
براس��اس آمار و اطالعاتی که درخص��وص عملکرد وزارت 
اقتصادو دارایی منتشر شده  ؛ بند ۳ بخش بررسی عملکرد 
وزارت اقتص��اد و ام��ور دارایی گزارش تفریغ بودجه س��ال 
۹۷ مش��خصا به تخلفات و انحرافات خصوصی سازی در دو 

دهه ی گذشته اشاره شده است.
 در این بند آمده اس��ت ؛»از زمان ابالغ سیاس��ت های کلّی 
اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی و قانون اجرای سیاس��ت های آن 
طی س��ال های ۱۳۸۰ لغای��ت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور 
دارای انحرافات عدیده ای بوده اس��ت  . به این ترتیب که از 
مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های س��هام، بنگاه و اموال و 
دارایی های متعلّق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل 
و ن��ه هزار میلی��ارد تومان، ۷۷ درصد  واگذاری ها ش��امل: 
»س��هام عدالت معادل ۱۸درص��د « »رّد دیون معادل ۲۱  
درص��د که غالباً  مرب��وط به نهاد های عموم��ی غیردولتی 

اس��ت« و »صندوق های بازنشس��تگی و نهاد های نظامی و 
انتظام��ی معادل ۳۸ درصد « ص��ورت پذیرفته که ماهّیت 
خصوصی س��ازی حقیقی نداش��ته و صرفاً  منجر به انتقال 
مالکّیت از دولت به بخش های مذکور شده است. به عبارت 
دیگ��ر صرفاً  ۲۳ درصد  به بخش خصوص واقعی، واگذاری 

انجام گرفته است
 برهمین اس��اس انحراف��ات در واگذاری هایی گاه از طرق 
مذاک��ره و یا مزایده انج��ام پذیرفته، حدوداً ی��ازده هزار و 
هفتصد و پنجاه و یک میلیارد تومان بوده که هش��ت هزار 
و پانصد و هفتاد میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این 
انحرافات به »نحوه قیمت گذاری«، س��ه هزار و نه میلیارد 
تومان معادل ۲۵/۶ درصد  مربوط به »اهلّیت مشتریان« و 
یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان مربوط به »سایر موارد« 
است. طبق اطالعات منتشر شده اقساط معّوق واگذاری ها 
تا پایان س��ال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و شش��صد و هفتاد 
و هش��ت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه 
واریز نش��ده است.همچنین ۶ شرکت  در مجموع به ارزش 
یکصد و سی و دو میلیارد تومان بر خالف تبصره )۳( ماّده 
)۲۴( قانون اجرای سیاس��ت های کلّی اصل چهل و چهارم 

)۴۴( قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره 
ش��رکت های مذکور واگذار شده اس��ت. براساس اعالم نظر 
کارشناس��ان و آنچ��ه که در گ��زارش تفریغ آمده اس��ت ؛ 
روند خصوصی س��ازی در ایران ۷۷ درصد انحراف داشته و 
بسیاری از واگذاری ها یا مستقیم به خود مسئولین و دست 
ان��درکاران انجام ش��ده و یا با زد و بند و رش��وه در هنگام 
فروش قیمت گذاری غیر واقعی لحاظ ش��ده و یا شرکت به 
افرادی فاقد تخصص و صالحیت و فاسد واگذار شده است! 
به عنوان مثال  ش��رکت های ماشین س��ازی تبریز، نیشکر 
هفت تپه، کش��ت وصنعت مغ��ان، هپک��و اراک، آلومینیوم 
المهدی و پاالیش��گاه کرمانشاه نمونه هایی شناخته شده از 
صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که در سال های اخیر 

قربانی روند معیوب و فاسد خصوصی سازی شده اند.

چرخه معیوب 
مطابق با اطالعات و اس��ناد موجود ای��ن نکته کامال واضح 
اس��ت که اقدامات انجام شده در حوزه  خصوصی سازی یا 
به صورت خصولتی بوده و وابستگان مسئوالن و یا افراد بی 
تعهد و کار نابلد واگذار ش��ده است که نه تنها به دنبال کار 

اقتصادی  نبودند بلکه به دنبال منافع حاشیه ای مثل وام و 
تغییر کاربری کارخانه ها و مراکز تولیدی  و ...بوده اند.

نکته مهم تر دراین میان آن اس��ت که اساسا هیچ نظارتی 
در واگذاری ها حاکم نبوده است به این ترتیب که متولیان 
بعد از واگذاری پیگیری دقیقی از این دست که  سرنوشت 
واگذاری به چه صورت بوده و چه نتیجه ای داش��ته اس��ت 
؛نداش��ته اند  و  ماحصل  این اتفاق چیزی جز بی تعهدی 
کس��انی است که مالک کارخانه یا مراکز تولید واگذار شده 
؛نبوده است. این  نوع نگرش و این قبیل واگذاری ها  برای 
خصوص��ی س��ازی  آن هم بدون نظارت و ب��دون کار کرد 
صحی��ح  عایدی جزتعطیلی بس��یاری از کارخانه ها، س��وء 
اس��تفاده بانک ها و نیز بی کار ش��دن خیلی کارگران شده 

همچون کارگران هفت تپه و هپکونداشته است. 

روی ریل درست 
  با توجه به این ش��رایط اقدام قوه قضائیه مبنی بر مجازات 
ریش��ه و محور این وضعیت اش��فته اقدام مثبت و به جایی 
اس��ت چرا که بی ش��ک این اقدام می تواند منجر به توجه 
ویژه  به کارخانه هایی شود که در مسیر خصولتی شدن و نه 
خصوصی سازی قربانی شده اند و حقوق کارگران آنها نیز  تا 

کنون پایمال شده است. 
بی شک دس��ت اندرکاران و دولتمردانی که بذر این مسیر 
برای خصوصی سازی را رقم زده اند،راه را اشتباه رفته اندو 
نبایستی از  زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و  در همین 
راس��تا حقوق پایمال ش��دن  مردم  و به ویژه کارگران این 

شرکت ها را زنده کنند.
 آنچه مس��لم اس��ت خصوصی س��ازی نباید زمینه ساز بی 
تعهدی دولت باشد بلکه باید اقدامی برای مهیا کردن بستر 
ورود س��رمایه بخ��ش خصوصی در چرخ��ه اقتصاد و تولید 
باش��د و این مهم مادامی میس��ر می ش��ود که نظارت الزم 
بعد از خصوصی س��ازی درست  وجود داشته باشد وازهمه 
مهمتراین نظارت استمرار داشته باشد. البته نباید فراموش 
کرد که  بازداش��ت متولیان  خطاکار دراین مسیر خصوصی 
سازی  به خاطر تاثیر منفی که عملکرد انها بر اقتصاد داشته 
اس��ت می تواند س��رآغاز مسیر درس��ت و روشنی باشد که 
متولیان و دس��ت اندرکاران ح��ال حاضر  در یابند که هیچ 
اق��دام و فعالیت آنها از ذره بین نظارت به ویژه نظارت  قوه 
قضاییه پنهان نخواهد بود  و همه مس��ئوالن و متولیان باید  
متوجه باشند که تک تک تصمیمات و عملکرد آنها  نیاز به 

پاسخگویی و جواب دهی و صد البته شفاف سازی دارد. 
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران؛

عرضه نهاده های دامی محدود شد 
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
از محدودیت عرضه نهاده های دامی خبر داد و گفت: با 
این شرایط در پاییز با کمبود عرضه محصوالت پروتئینی 

مواجه خواهیم شد.
ناص��ر نبی پ��ور میانگین قیمت ه��ر کیلوگرم تخم مرغ 
را درب مرغ��داری۱۰ ه��زار تومان اع��الم و اضافه کرد: 
عرضه نهاده های دامی به ش��دت محدود ش��ده و یافت 

نمی شود.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم ذرت دامی به بیش 
از ۳ هزار تومان و کنجاله سویا به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۲ هزار تومان رس��یده اما ب��ا این قیمت ها هم نهاده 

برای خرید پیدا نمی شود.
این فعال بخش خصوصی ضمن انتقاد ش��دید از شرایط 
ایجاد ش��ده، گفت: با این وضعیت تولیدکننده هر چه را 
که می تواند به عنوان جیره غذایی طیور استفاده می کند 

تا مرغ ها از گرسنگی تلف نشوند.
نبی پور ادامه داد: بعنوان مثال پودر گوشت، پودر گندم 
و کلزا وارد جیره غذایی مرغ ها ش��ده در حالی که پودر 
گوش��ت ارزش غذایی ندارد و کلزا نیز نباید بیش از ۱۰ 
درصد مورد اس��تفاده قرار بگیرد ضمن اینکه همین امر 
باعث ش��ده قیم��ت کلزا نیز افزایش یاب��د به طوری که 
قیمت آن قباًل ۱۳۰۰ ت��ا ۱۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم 
بود بعد از آن به ۳۰۰۰ تومان رسید و هم اکنون نیز به 

قیمت بیش از ۶ هزار تومان عرضه می شود.
وی تصریح کرد: ادامه این روند منجر به افت وزن و افت 
تولید می ش��ود و تولیدکنندگان مرغ های جوان خود را 
نیز به کش��تارگاه می فرستند و در پاییز که مصرف تخم 
مرغ باال می رود با معضل مواجه می ش��ویم و عواقب این 

اقدامات را خواهیم دید.  مهر 

رئیس سازمان اداری استخدامی اعالم کرد:
رشد 3۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان  

رئیس س��ازمان اداری اس��تخدامی گفت: همسان سازی 
پرداختی بازنشستگان یک برنامه ای است که هنوز کامل 
نش��ده و امیدوارم ب��ا تأمین بودجه مورد نیاز از س��وی 

سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن امسال کامل شود.
جمشید انصاری اظهار داش��ت: میزان افزایش دریافتی 
بازنشستگان بیشتر از ش��اغالن بوده است زیرا همزمان 
که هر س��ال افزایش ضریب ریالی اعمال می شد، برنامه 
همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان هم در دستور کار 
دولت بود که به صورت تدریجی انجام می ش��د. در سال 

۹۲ متوس��ط حقوق بازنشس��تگان کش��وری ۸۸۹ هزار 
توم��ان بود که اکنون به ۳ میلی��ون و ۷۹۰ هزار تومان 
رسیده و این نشان دهنده افزایش ۳۲۷ درصدی نسبت 

به سال ۹۲ است.
رئیس س��ازمان اداری اس��تخدامی اف��زود: در خصوص 
بازنشس��تگان لش��کری نیز، با توجه به باالتر بودن پایه 
حقوق آنان نس��بت به بازنشس��تگان کش��وری، متوسط 
حقوق آنان که در سال ۹۲، به میزان یک میلیون و ۱۲۳ 
هزار تومان بود با افزایش ۲۸۱ درصدی متوسط دریافتی 
آنان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رس��یده اس��ت. به 
عبارت دیگر، عالوه بر اینکه دولت توانس��ته است تکلیف 
قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را 
انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان سازی 
دریافتی بازنشس��تگان با حقوق شاغلین توانسته بیش از 

۳۲۵ درصد پرداختی آنان را اضافه کند.
وی ادام��ه داد: همسان س��ازی پرداختی بازنشس��تگان 
یک برنامه ای اس��ت ک��ه هنوز کامل نش��ده و امیدوارم 
ب��ا تأمین بودجه مورد نیاز از س��وی س��ازمان برنامه و 
بودجه در س��ال جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم 
به بازنشس��تگان پرداختی به میزان ۹۰ درصد شاغلین 

داشته باشیم. ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

رئی��س اتحادی��ه تولی��د کنن��دگان و ص��ادر کنندگان 
مبلم��ان کش��ور گفت: علیرغ��م اینکه صنع��ت مبلمان 
از ظرفیت اش��تغالزایی بس��یار باالی برخوردار است اما 
دس��ت اندرکاران این صنعت با مشکل تامین مواد اولیه 
مواجهن��د و وزارت صنعت نیز ب��ه این موضوع بی توجه 

است.
حسن احمدیان گفت: صنعت مبل سازی کشور باالترین 
گردش مالی بعد از صنعت خودرو در کشور را دارد و این 
صنعت از سهم بسزایی در اشتغال زایی برخوردار است.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان 
کشور، افزود: با ش��یوع ویروس کرونا در کشور در اواخر 
اسفند سال گذش��ته این صنعت دچار آسیب های مالی 
فراوانی ش��د زیرا تولید کنن��دگان این بخش همواره در 
ماه های آخر سال برای عرضه در بازار شب عید اقدام به 
تولی��د می کنند  در حال��ی که به دلیل تعطیلی بنگاه ها 
بعد از ش��یوع وی��روس کرونا عرضه و ف��روش در اواخر 
اس��فند ۹۸ و همچنین فروردین و اردیبهش��ت امس��ال 
تقریبا متوقف شد و بنابراین فعاالن این بخش از صنعت 

کشور دچار ضرر و زیان مالی فراوانی شدند.
احمدیان با بی��ان اینکه مبلمان جزو کاالهای اساس��ی 
و اصلی نیس��ت، گفت: بنابراین در ش��رایط فشار مالی، 
تمرکز مردم برای تامین کاالهای ضروری و اساسی است 

و این موضوع نیز بر این صنعت تاثیرگذار است.

وی ب��ا بیان اینک��ه علیرغم ضرر و زیان مالی به دس��ت 
ان��درکاران این صنعت به دلیل ش��یوع ویروس کرونا اما 
این صنعت جز مش��اغل آس��یب دیده از کرونا به شمار 
نرفت، بیان داش��ت: بنابرای��ن بی توجهی به این موضوع 
باعث شد تا کارگران زیادی شغل خود را از دست دهند 

و بیکار شوند. 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان 
کشور با اشاره به مشکالت تامین مواد اولیه این بخش از 
صنعت، اظهار داشت: متاسفانه علیرغم لزوم تامین مواد 
اولیه برای اس��تمرار تولید در این بخش صنعتی، وزارت 

صنعت به این موضوع کمتر توجه می کند. 
احمدیان افزود: با توجه به بی ثباتی نرخ ارز، قیمت مواد 
اولیه نیز بس��یار نابسامان اس��ت و نوسانات قیمت، تهیه  
مواد اولیه مورد نیاز را برای دست اندرکاران این صنعت 

بسیار سخت کرده است. 
وی گف��ت:  بی ثباتی نرخ ارز باعث ش��ده تا م��واد اولیه 
کمیاب شده و به سختی تامین شود و این موضوع تاثیر 

بسیار منفی در تولیدات این بخش داشته است.
رئی��س اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
کشور با تاکید بر اینکه صنعت مبلمان کشور از ظرفیت 
خوبی ب��رای صادرات برخوردار اس��ت، گفت: نبود مواد 
اولیه و بی ثباتی ن��رخ ارز اثرات منفی روی صادرات این 

بخش دارد. تسنیم 

س��خنگوی صنعت برق گفت: ۶۰ درصد از جمعیت کم 
مصرف های برق کش��ور در روستا ها و ۴۰ درصد نیز در 
مناطق ش��هری هس��تند ولی ما امیدواریم با آگاه سازی 
و تبلیغات مناس��ب، جمعیت بیش��تری به گروه های کم 

مصرف اضافه شوند.
مصطفی رجبی مش��هدی س��خنگوی صنع��ت برق در 
خصوص طرح برق امید، گفت:این طرح فرصت مناسبی 
برای همه مش��ترکان ایجاد می کند که مصرفشان را کم 
کنند و از تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شوند. 
س��خنگوی  صنعت برق گفت:در این طرح مشترکان به 
س��ه دسته پرمصرف، خوش مصرف و کم مصرف تقسیم 
بندی می ش��وند و م��ا امیدواریم که اج��رای طرح برق 
امید باعث هجرت دو گروه دیگر به جمع مش��ترکان کم 

مصرف شود.
رجبی مشهدی با بیان این که ۳۶ میلیون مشترک برق 
در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیون 
مشترک خانگی هستند، خاطرنشان کرد: براساس آمار ها 
۸.۵ میلیون مش��ترک خانگی در گ��روه کم مصرف ها و 
۴.۵ میلیون نیز جزو مش��ترکان پرمص��رف قرار دارند و 
الباقی مشترکانی هس��تند که در گروه خوش مصرف ها 
تقسیم بندی می ش��وند. این طرح فرصت مناسبی برای 
همه مشترکان ایجاد می کند که مصرفشان را کم کنند و 

از تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شوند.

وی تصری��ح ک��رد: هدف از اج��رای این ط��رح به هیچ 
عنوان کاس��تن از رفاه خانوار نیست بلکه به دنبال بهینه 
س��ازی مصرف و اختصاص آن بخش های تولیدی مانند 

کشاورزی و صنعتی هستیم.
رجبی مش��هدی با اش��اره به این که ب��ه طور مثال یک 
یخچال ۱۲ فوت در هر ۲۴ س��اعت یک کیلووات ساعت 
ب��رق مصرف می کند، گفت: هرچه از یخچال و وس��ایل 
برقی با درجه انرژی باالتر اس��تفاده شود، میزان مصرف 

برق این نوع وسایل نیز کمتر خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق همچنین پراکندگی جمعیت کم 
مصرف ها را در کشور تقریبا یکسان دانست و با بیان این 
که حدود ۳۰ درصد از مشترکان مناطق مختلف در این 
گروه ق��رار می گیرند، افزود: ۶۰ درص��د از جمعیت کم 
مصرف های برق کش��ور در روستا ها و ۴۰ درصد نیز در 
مناطق ش��هری هس��تند ولی ما امیدواریم با آگاه سازی 
و تبلیغات مناس��ب، جمعیت بیش��تری به گروه های کم 
مصرف اضافه ش��وند. رجبی مش��هدی در عین حال در 
خص��وص الگوی کم مصرفی در مناطق عادی و گرم نیز 
گفت: این الگو ها در حال بررس��ی های بیشتر قرار دارد، 
اما براس��اس آمار های موجود اگر الگوی کم مصرفی در 
مناطق عادی ۱۰۰ کیلووات س��اعت در ماه اس��ت، این 
الگو در مناطق گرم ۴ برابر بیشتر و حدود ۴۰۰ کیلووات 

ساعت خواهد بود. پاون 

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان اعالم کرد؛

بی توجهی وزارت صنعت به تامین مواد 
اولیه صنعت مبلمان

سخنگوی صنعت برق پیش بینی  کرد؛

کاهش 10 درصدی مصرف برق خانگی با 
رایگان شدن برق کم مصرف ها

بررسی سیاست روز از شفاف سازی در نظام های اقتصادی؛

آینده روشن اقتصاد از مسیر 
شفاف سازی و نظارت مستمر


