
حمایت1020 میلیاردی بانک کشاورزی 
از بزرگ ترین مرکز لجستیک 
صادرات محصوالت کشاورزی

شهرس��تان  جویباردر اس��تان مازن��دران به بزرگ 
ترین  مرکز لجس��تیک و پایانه بین المللی صادرات 

محصوالت کشاورزی در کشورمبدل شده است .
به گ��زارش رواب��ط عمومی و هم��کاری های بین 
الملل بانک کشاورزی، خلیل قلی زاده، مدیر مرکز 
لجس��تیک و پایانه صادرات محصوالت کش��اورزی 
روماک گس��ترپارس گفت: اس��تان مازندران رتبه 
نخس��ت تولیداتی چون برنج، مرکبات، کیوی، گل 
و گیاهان زینتی، گوش��ت م��رغ، جوجه یک روزه، 
ماهیان پرورش��ی و خاویاری در کشور را در اختیار 
دارد و ای��ن مرکز با ظرفی��ت 330  هزار تن  انواع 
محصوالت کش��اورزی در س��ال در حال تکمیل و 

بهره برداری است.
مدی��ر روماک گس��ترپارس ب��ا تاکید ب��ر حمایت 
1020 میلی��ارد ریالی بانک کش��اورزی و همراهی 
بان��ک با این مجموعه گفت: ای��ن مرکز در فاز اول 
، ام��کان تهیه و آماده س��ازی 240 ه��زار تن کاال 
و ارس��ال به صورت انبوه، مس��تمر و تحت پوشش 
یک برندرا دارد و می تواند 90 هزار تن انواع میوه، 
سبزی، گوش��ت، مرغ و سایر محصوالت کشاورزی 

را نگهداری و ذخیره سازی کند.

نسل جدید همراه بانک مسکن با پنج 
مزیت منحصربه فرد

با راه اندازی نس��خه جدید همراه بانک تحت وب، 
مشتریان بانک مسکن می توانند بدون نیاز به دانلود 
و نصب اپلیکیشن های گذشته، در یک فضای ایمن 
و با س��رعت باال، از سرویس های غیرحضوری این 

بانک بهره مند شوند.
به گزارش  هیبنا، مدیریت امور و فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانک مس��کن در راستای توسعه همراه 
بانک جدید این بانک در بس��تر س��وم یعنی تحت 
وب، عالوه بر ایجاد امکانات جدید برای مش��تریان 
نیازمند استفاده از سرویس های غیرحضوری،و در 
جهت رفع مشکالت موجود در خصوص اپلیکیشن 
ه��ای ایرانی در اس��تورهای خارج��ی)IOS( وب 
اپلیکیش��ن های جدید مهم ترین گزینه جایگزین 

برای کاربران می باشد .
حاال بانک مس��کن در راس��تای توسعه همراه بانک 
جدی��د، از وب اپلیکیش��ن پیش��رو) خدم��ات نرم 
افزاری مبتنی بر پلتفرم وب( اس��تفاده کرده و پس 
از پیاده س��ازی سرویس های مذکور، نسخه همراه 
https://pwa. بان��ک تحت وب را از طریق آدرس

bank-maskan.ir در دس��ترس مشتریان قرار 
داده است.

برگزاری جشنواره ملی خالقیت، 
نوآوری و کارآفرینی دانش آموزان با 

حمایت بانک ملی ایران
با حمایت بانک ملی ایران، بیش از هفت هزار دانش 
آموز از سراس��ر کشور در جش��نواره ملی خالقیت، 
ن��وآوری و کارآفرین��ی اداره کل آموزش و پرورش 

شهرستان های استان تهران شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مخاطبین 
این جش��نواره دانش آموزان، اولیای دانش آموزان، 
کادر آموزش��ی و اجرایی مدارس و دانشجو معلمان 
دانش��گاه فرهنگیان کل کشور هستند که طرح ها 
وای��ده های خالقانه خ��ود را در 1۷ محور علمی از 
طریق س��امانه همگام به دبیرخانه جشنواره ارسال 

کرده اند.
 فرایند داوری پس از برگزاری جلسات و کمیسیون 
های مش��ترک با مش��ارکت دانش��گاه فرهنگیان، 
س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی درس��ی و اساتید 
برجس��ته کش��ور در س��ه مرحله با حض��ور 12۶ 

داورانجام خواهد شد.

اخبار گزارش

ناظران بر این باورند که سبک شدن وزن دالر، 
قیمت خودرو و س��رمایه ای ب��ودن این کاال را 

تحت تاثیر قرار داده است.
چند روزی اس��ت که شاهد کاهش قیمت ارز 
در بازار هستیم و به دنبال آن قیمت بسیاری از کاالها روند 
نزولی دارد. یکی از این تاثیرات بر قیمت خودرو اس��ت که 
زمانی به ش��دت افزایش یافت و بس��یاری از این رویه گله 

مند بودند.  
تأثیر نرخ ارز و نوس��انات آن بس��یار گسترده و عمیق  است، 
به طریقی که مهمترین جنبه های اقتصادی کش��ور را تحت 
تأثیر قرار می دهد. به گفته کارشناسان، نرخ ارز تأثیر زیادی 
بر اقتصاد در کوتاه مدت و مدت زمان طوالنی دارد. نوسانات 
ن��رخ ارز ب��ر قیمت محصوالت وارداتی نیز اثر گذار اس��ت و 
عالوه بر این می تواند بر قیمت های داخلی نیز تأثیر بگذارد.

 بسیاری از کارشناسان، روند کاهش قیمت خودرو را ناشی 
از افزایش تولید و تس��ریع در تحویل محصوالت از س��وی 
خودروسازان بزرگ قلمداد می کنند از سوی دیگر، ناظران 
بر این باورند که س��بک  ش��دن وزن دالر، قیمت خودرو و 

سرمایه ای بودن این کاال را تحت تاثیر قرار داده است.
قیمت سازی بسیار راحت به دلیل عرضه ناکافی!

می��الد بیگی کارش��ناس حوزه خودرو ، با اش��اره به اثرات 
نرخ دالر بر بازار خودرو، اظهار کرد: متأس��فانه بازار خودرو 
در کش��ور ما عمق کافی را ندارد، به عبارتی ساده تر عرضه 
کنن��ده و بازار مصرف زیادی وجود ندارد و همین امر باعث 

شده تا قیمت سازی بسیار راحت تر باشد.
این کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: با توجه به تعداد 
محدودی که از عرضه کننده ه��ا وجود دارد، امکان قدرت 
گرفت��ن آن ه��ا به طور چش��مگیری افزایش پی��دا کرده و 

شرایط مناسبی برای فعالیت متخلفان فراهم می شود.
او با اش��اره به تأثیر وجود س��ایت های خری��د و فروش بر 
انجام این کار گفت: امروزه شرایطی فراهم شده است تا هر 
کسی حتی بدون داش��تن خودرو بتواند ایجاد آگهی کرده 
و بازار را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرفی با توجه به این که 
قیمت خودرو ها با هم در ارتباط است، اثر گذاشتن بر روی 
ه��ر یک از آن ها می توان��د افزایش قیمت را در کل بازار به 

همراه داشته باشد.
بیگ��ی تصریح کرد:  نوس��انات قیمت دالر در س��ال 9۷ و 
همراه شدن آن با افزایش قیمت خودرو، مردم را نسبت به 
این موضوع شرطی کرده و باعث می شود همه این تغییرات 

را بپذیرند.

خرید و فروش در بازار به نقطه صفر  رسیده است!
س��عید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو ، درباره 

وضعی��ت بازار خودرو گفت: با توجه به اینکه کاهش قیمت 
ارز از هفته گذش��ته ش��روع ش��د این کاهش بر بازار آزاد 

خودرو تاثیر گذاشت و باعث کاهش نرخ خودرو شد.
موتمن��ی بی��ان ک��رد: با توجه ب��ه کاهش قیم��ت خودرو  
همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر  رسیده است 
و معامل��ه ای در بازار انجام نمی ش��ود چ��را که قیمت های 
موجود در بازار صرفا در کاغذ اعالم می شود و سلیقه است 
که البته   مشتریان توان خرید خودرو با قیمت های موجود 

را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.
کاهش قیمت خودرو کلید خورد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو اف��زود: بین نرخ ارز و 
قیمت خ��ودرو رابطه تنگاتنگ و مس��تقیمی وجود دارد و  
نرخ آن ها همس��و با یکدیگر تغییر می کند به گونه ای که با 
کاهش نرخ ارز قیمت خورو کاهش و با افزایش قیمت دالر، 

نرخ  خودرو افزایش می یابد.
او گف��ت: به طور کلی بازار خودرو در رکود کامل  به س��ر 
می ب��رد و با ادامه دار بودن ریزش ن��رخ ارز، قیمت خودرو 
روند نزولی خواهد داشت و امکان دار اگر نرخ دالر به کانال 
22 هزار تومانی و کمتر  برس��د قیم��ت پراید به زیر 100 

میلیون تومان کاهش یابد.

اثرات مستقیم نرخ ارز بر قیمت خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو ، با اشاره اثرات مستقیم 
ن��رخ ارز بر قیمت خودرو، گفت: قیمت خودرو بر پایه دالر 
قیم��ت گذاری می ش��ود و همی��ن عامل باعث نوس��انات 
قیمت��ی این کاال با توجه به نوس��انات نرخ ارز اس��ت. این 
روزها با توجه به اینکه ش��اهد کاهش قیمت ارز هس��تیم، 

قیمت خودرو نیز روند کاهشی دارد.
به این کارش��ناس صنع��ت خودرو طی دو هفته گذش��ته 
همزم��ان با کاهش نرخ ارز،  قیمت ه��ا در بازار خودرو نیز 
کاهشی ش��د. این کاهش از ابتدای سال تاکنون بی سابقه 
بوده اس��ت و قیمت های بی س��ابقه ای را برای خودرو های 

داخلی رقم زد.
زاوه با بیان اینکه نوس��انات قیمتی دو س��ال گذش��ته در 
ب��ازار خ��ودرو نش��ان داد که ای��ن ب��ازار در مقابل کاهش 
قیم��ت مقاومت می کند و این مقاومت نمی ش��کند، گفت: 
آنچه مش��خص اس��ت طی یک سال گذش��ته هر تغییر و 
تحول��ی در سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی های��ی که در 

راس��تای س��اماندهی بازار و صنعت خودرو اجرا می شد در 
ابت��دا تاثیر آن در بازار قابل مش��اهده بود، به  عنوان نمونه 
همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان و قرعه کشی 
متقاضیان خودرو، بازار متاثر از اجرای این بس��ته به یکباره 

روند نزولی را در قیمت ها شاهد بود.

نرخ ارز حرف اول را در بازار می زند
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران ، گفت: از سال 
90 قانون��ی تصویب ش��د که قیمت م��واد اولیه داخلی در 
بورس کاال، بر اس��اس قیمت جهانی باید باشد و به نسبت 

عرضه و تقاضا این قیمت قابل تغییر است.
 بیگلو با بیان اینکه نرخ جهانی در دالر بانک مرکزی تاثیر 
گذار اس��ت، گفت: اگ��ر یک کیلو آهن که بر اس��اس دالر 
خری��داری می ش��ود را در نظر بگیرید، ن��رخ این کاال در 
قیم��ت روز دالر بانک مرکزی ضرب می ش��ود و بر همین 
اس��اس به مصرف کننده داخلی از جمله خودروس��ازان به 
فروش می رسد. دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه 
روش محاس��به مواد اولیه ب��ا روش فوق کامال غیر منطقی 
است، گفت: مواد اولیه که از خود کشور تهیه می شود نباید 
با نرخ دالر به شرکت های ایرانی فروخته شود و این روش 
محاس��به غیر منطقی است.  با این کار دالر جایگزین ریال 

شده است و عمال فواید خودکفایی زیر سوال می رود.
او ب��ا بیان اینکه قانون قیمت گذاری مواد اولیه بر اس��اس 
نرخ ارز طرفداران خاص خود را دارد، گفت: طرفداران این 
قان��ون قاچاق م��واد اولیه را بهانه اصل��ی قیمت گذاری بر 
اساس نرخ جهانی می دانند. طرفدران این قانون می گویند 
اگر جز این روش اجرا شود، به دلیل قیمت پایین این مواد، 
قاچاق به مشکل بزرگی بدل می شود و دالالن آن را صادر و 

یا در بازار داخل عرضه می کنند.
بیگل��و در خصوص راهکاری ب��رای کاهش قیمت خودرو و 
مواد اولیه، گفت: باید سیستمی طراحی شود که اگر اثبات 
شود تولیدکننده واقعی است و به مواد اولیه نیاز دارد، باید 
بر اس��اس نیاز مص��رف مواد اولیه کاال م��ورد نظر به آن ها 
به اندازه نیاز فروخته می ش��ود. به گفته دبیر انجمن قطعه 
س��ازان، در حال حاضر قیمت گذاری مواد اولیه بر اس��اس 
نرخ دالر و قیمت جهانی اس��ت. حاال همان طور که عنوان 
ش��د نرخ ارز حرف اول را در بازار می زند. اگر نرخ ارز روند 
صعودی داشته باشد قیمت خودرو نیز هم پای آن افزایشی 
می ش��ود و اگر نرخ ارز کاهشی شود بازار نیز روند نزولی به 
خود می گیرد. به این ترتیب قیمت ها در بازار خودرو به نرخ 
ارز گره خورده اس��ت و به نظر می رس��د هیچ برنامه ریزی و 
دس��تورالعملی جز کاهشی شدن نرخ ارز نتواند قیمت ها را 

در بازار خودرو کاهشی کند.  باشگاه خبرنگاران 
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در 10 روز گذشته انجام شد؛
ترخیص 800 هزار تن کاالهای 

اساسی از گمرک 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت )صمت( از 
ترخی��ص 1.2 میلیون تن کاال، معادل حدود 
یک هش��تم کاالهای موج��ود از گمرکهای 

کشور در 10 روز اخیر خبر داد.
 علیرضا رزم حس��ینی اظهار کرد: این میزان از 
کاالهای ترخیص شده از مجموعه ۸.3 میلیون 
تن کاالهای رس��وبی مانده در گمرکها بوده که 
4.3 میلیون تن آن کاالهای اساسی و 4 میلیون 

تن دیگر مواد اولیه کارخانه ها بوده است.
وی با اش��اره به اینکه ترخی��ص 1.2 میلیون 
تن کاالهای رس��وبی گمرکها از 10 روز پیش 

پس از ابالغ مصوبه س��تاد اقتصادی دولت به 
ریاست رئیس جمهور مبنی بر ترخیص سریع 
کاالهای رس��وبی مانده در گمرک انجام شده 
اس��ت، گفت: تعامل و هم��کاری خوبی میان 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی، 
صم��ت،  وزارت  کش��اورزی،  جه��اد  وزارت 

دادستانی کشور و دستگاه قضا بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین وعده 
داد که کاالهای ترخیص شده به تدریج وارد 
شبکه توزیع خواهد ش��د و ظرف هفته های 

آینده تاثیر خود را بر بازار می گذارد.
رزم حس��ینی همچنین با بی��ان اینکه وزارت 
صم��ت 40 درص��د از اقتص��اد و 3۸ درص��د 
اش��تغال کشور را در دست دارد، گفت که این 
وزارتخان��ه باید برای فراوانی کاال و تامین مواد 
اولیه کارخانه ها اقدام کند، اما باید بپذیریم که 
در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در 
این شرایط همه باید دست به دست هم دهند 
و با تعامل شرایط را تسهیل کنند. وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در پایان از ترخیص 3۵ هزار 
تن برنج های مانده در گمرکهای کش��ور خبر 
داد و گفت: این میزان از برنج نیز به بازار عرضه 
خواهد ش��د و تاثیر خود را ب��ه زودی بر بازار 

خواهد گذاشت.  صدا و سیما 

در 7 ماه سالجاری ثبت شد؛
 بالغ بر 8میلیارد دالر رقم 

تجارت ایران و اروپا  
 تجارت خارجی کش��ورمان با اروپا در هفت 
ماه اول امسال بالغ بر 1۵ میلیون و 910 هزار 
و ۸1۶ ت��ن به ارزش هش��ت میلیارد و ۸0۷ 

میلیون و ۸۷9 هزار و ۸41 دالر بوده است.
  س��ید روح اهلل لطیفی  دبیر ش��ورای اطالع 
رس��انی گمرک در تش��ریح آخرین وضعیت 
تجارت کش��ورمان با اروپا گف��ت: طی هفت 
ماهه اول امسال سطح تجارت خارجی ایران با 
کشورهای اروپایی به 1۵ میلیون و 910 هزار و 
۸1۶ تن برابر با هشت میلیارد و ۸0۷ میلیون 

و ۸۷9 هزار و ۸41 دالر رسیده است.

وی خاط��ر نش��ان ک��رد: حج��م ص��ادرات 
کش��ورمان به اروپا در این بازه زمانی بالغ بر 
پنج میلی��ون و ۶0۵ ه��زار و ۸91 تن بوده 
اس��ت که از حیث ارزش این میزان صادرات 
کااله��ای ایرانی براب��ر با دو میلی��ارد و ۶۶ 
میلیون و ۸40 هزار و ۵3۸ دالر بوده اس��ت. 
ضمن آنکه در میان کشورهای اروپایی اصلی 
ترین مقاصد صادراتی، کش��ور ترکیه با یک 
میلی��ارد و 4۸9 میلیون و 3۷2 هزار و 40۸ 
دالر و پس از آن کشورهای روسیه، آلمان و 
ایتالیا قرار دارن��د. همچنین کمترین میزان 
صادرات به اسکاتلند با 13 هزار و 9۵2 دالر 

بوده است.
لطیفی افزود: کشورمان به 3۷ کشور اروپایی 
از قبیل اتریش، آلمان، بوسنی و هرزگویین، 
بلژیک، س��وئیس، دانمارک، فرانسه، اسپانیا، 
انگلستان، ایتالیا، هلند، سوئد، اسلواکی، نروژ 

و... صادرات داشته است.
وی افزود: کشورمان در مجموع از 44 کشور 
اروپای��ی نظیر  انگلس��تان، فرانس��ه، آلمان، 
ایتالیا، چک، سوئیس، سوئد، اتریش، بلژیک، 
دانمارک، اس��پانیا، ایرلند، کرواس��ی، هلند، 
پرتقال، لهستان، اوکراین، روسیه و ... واردات 

انجام داده است.  ایسنا 

دبیر انجمن قند و شکر؛
قیمت شکر نهایی شد 

دبیر انجمن قند و ش��کر از نهایی شدن قیمت 
ش��کر برای صنوف، صنایع و مصرف کنندگان 
خبر داد و گفت: قیمت نهایی برای خانوار بدون 
تغییر نسبت به خردادماه هر بسته یک کیلویی 
۸۷00 توم��ان باقی ماند. بهم��ن دانایی، دبیر 
انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با اشاره به 
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و نهایی شدن 
قیمت ش��کر برای صن��ف، صنعت و همچنین 
خانوار، اظهار داشت: در این جلسه قیمت شکر 
تولید داخل درب کارخانه برای صنوف، صنایع 
و بصورت عم��ده، با حدود 3۵0 تومان افزایش 

نسبت به خردادماه ۶,۶۵0 تومان تعیین شد.

وی تصریح کرد: همچنین قیمت بس��ته یک 
کیلوگرمی شکر درب مغازه برای مصرف کننده 
نهایی بدون تغییر نس��بت به خردادماه ۸۷00 
تومان تعیین ش��د. دانایی از ابالغ قیمت های 
جدی��د در روز ج��اری )ش��نبه 24 آبان 99( 
خبر داد و گفت: با توجه به افزایش چشمگیر 
هزینه ه��ای تولید، نظر م��ا این بود که قیمت 
ش��کر برای صنوف و صنایع باید ۶۸00 تومان 

باشد که متأسفانه مورد توافق قرار نگرفت.
وی افزود: این مس��اله به زیان تولید اس��ت و 
به صنعت نیز خسارت وارد می کند. به عنوان 
مثال در خردادماه قیمت هر کیسه ای که شکر 
را در آن می ریزیم، 2000 تا 20۵0 تومان بود 
در حالی که همان کیس��ه االن ۵000 تومان 
عرضه می شود و قیمتش 2.۵ برابر شده است. 
دانایی ادامه داد: همچنین قیمت لوازم یدکی، 
قطعات و س��ایر مواد اولیه نیز افزایش زیادی 
داشته اما متأس��فانه ما نتوانستیم این مساله 
را در س��تاد تنظیم بازار جا بیندازیم و آنان را 
قانع کنیم. بی توجهی به هزینه های تولید در 
تعیین قیمت ش��کر در حالی اس��ت که هفته 
گذشته ستاد تنظیم بازار در نامه ای آزادسازی 
قیمت دو کاالی ش��کر و الستیک را با اعالم 

شرایطی ابالغ کرد. مهر 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

حباب قیمت همچنان پابرجاست؛

سایه دالر، بر سر قیمت خودرو

 از سوی برخی کارخانه ها رقم خورد؛

گرانی چند باره شیر 
با وج��ود اینکه مصوبه ای برای افزایش قیم��ت دوباره لبنیات وجود 
ن��دارد و م��دت زیادی از افزای��ش قیمت قبلی نمی گ��ذرد برخی از 
برندهای تولید کننده این محصوالت قیمت شیر خود را 2 تا ۶ هزار 

تومان افزایش داده اند.
قیمت شیر و لبنیات در سال جاری یک مرتبه افزایش یافت اما صنایع 
ش��یر به دنبال افزایش قیمت دوباره این محصوالت هس��تند حتی این 
موضوع در کارگروه تنظیم بازار نیز مطرح و دس��تور بررس��ی آن توسط 
دس��تگاه های مربوطه صادر شده است اما هنوز مصوبه ای برای افزایش 
قیمت دوباره وجود ندارد.  برخی از برند های تولید کننده این محصوالت 
قیمت شیر خام خود را بیش از  2 هزار تومان افزایش داده اند به طوری 
که حداکثر قیمت مصوب شیر استرلیزه یک لیتری پاکتی 9 هزار و 900 
تومان و حداقل قیمت این محصول ۸ هزار و ۷00 تومان اس��ت اما این 
قیمت ها توسط برخی برند ها رعایت نیم شود به قیمت های 12 هزار 
تومانی تا 12 هزار و300 تومانی برای محصوالت خود در نظر گرفته اند.

مقرر شد موضوع درخواست اتحادیه دامداران کشور مبنی بر دریافت و 
توزیع نهاده مورد نیاز دامداران توسط اتحادیه مذکور و پیشنهاد انجمن 
صنای��ع لبنی مبنی بر الزام تحویل نهاده در ازای دریافت کاال )ش��یر و 
گوشت( در جلس��ه با مقام عالی وزارت در دستور کار قرار گیرد.وزارت 
جهاد کشاورزی با اخذ انگیزه و اسناد مثبته قیمت شیر خام از تشکل ها، 
نظر رسمی خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اعالم نماید.  تسنیم 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از 
آغاز واگذاری فرودگاه های نفتی به این شرکت خبر 
داد و گفت: سرپرس��ت ۸ ف��رودگاه نفتی تا 30 آبان 

منصوب می شوند.
س��یاوش امیرمکری با اش��اره به انتصاب سرپرس��ت 
فرودگاه خلی��ج فارس اظهار کرد: بر اس��اس توافقات 
ص��ورت گرفته، ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 
ایران طی برنامه زمانبندی شده، می بایست نسبت به 
معرفی و اس��تقرار نمایندگان خود به عنوان سرپرست 
هشت فرودگاه ش��امل خلیج فارس، ماهشهر، خارگ، 
سیری، الوان، بهرگان، گچساران و آغاجری اقدام کند 
و انتصاب سرپرس��ت فرودگاه خلیج فارس نیز در این 
راستا بود. وی افزود: با توجه به هماهنگی های صورت 
گرفته، پلیس ف��رودگاه نیز در ف��رودگاه های مذکور 
جایگزین سازمان حراست شرکت ملی نفت با اولویت 
فرودگاه خلیج فارس خواهد ش��د و کارکنان سازمان 
حراست صنعت نفت نیز تحت مدیریت نماینده پلیس 
فرودگاه های کشور ماموریت خود را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه س��ازمان منطقه وی��ژه انرژی پارس 
حداکث��ر تا 30 آبان م��اه موظف ب��ه پرداخت بدهی 

س��نواتی سرویس هوانوردی به ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران اس��ت، اظهار داشت: این سازمان 
همچنین می بایت نس��بت به بررس��ی، تایید و انعقاد 
قرارداد یکس��اله )از ابتدای س��ال جاری تا  پایان سال 
( ب��رای ارائه خدم��ات مذک��ور اقدام کن��د. به گفته 
امیرمکری، پس از اس��تقرار سرپرس��تان فرودگاه ها، 
ب��رآورد الزامات و هزینه های م��ورد نیاز جهت فراهم 
ش��دن حداقل اس��تانداردهای هوانوردی، حداکثر در 
س��طح خدمات فعل��ی با هم��کاری و تایید ش��رکت 
فرودگاه ها، سازمان هواپیمایی کشوری، مشاور صنعت 
نفت  در امور هوانوردی، هواپیمایی و فرودگاهی تهیه 
و همراه با برآورد هزینه های جاری و عملیاتی و لحاظ 
درآمدهای فرودگاه برای تامین اعتبار به ش��رکت ملی 
نفت ایران ارائه می شود. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ای��ران  گفت: راهبری، مدیریت، اداره 
ایمنی و امنیت تمامی امور فرودگاه های مذکور با کلیه 
امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی شاغل)مورد نیاز به 
تشیخص ش��رکت فرودگاه ها( از تاریخ 30 بهمن ماه 
با ایجاد تمهیدات الزم و استقرار پلیس فرودگاه ها به 

نمایندگان این شرکت واگذار و تفویض می شود.

امیرمک��ری اضافه کرد: بر این اس��اس تمهیدات الزم 
جهت تامین امکانات اداری، تدارکاتی و رفاهی جهت 
استقرار کارکنان شرکت فرودگاه ها و نیروی انتظامی 
به عهده صنعت نفت)شرکت های تابعه( و با همکاری 
همه جانبه مس��ئوالن ش��رکت های نفتی است. وی 
یادآور شد: بر اساس توافقات صورت گرفته، پرداخت 
کلیه هزینه های قراردادهای جاری فرودگاه فی مابین 
ش��رکت های نفتی و پیمانکاران ذیربط و هزینه های 
مربوط به بهس��ازی و استانداردس��ازی فرودگاه های 
مذکور طی سه ماه آینده بر عهده صنعت نفت است و 
در خصوص تمدید یا تجدید قراردادهای مذکور با نظر 
سرپرس��تان تعیین و با تفویص اختیارات انجام شده 

توسط شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.
وی اف��زود: ب��ا موافق��ت رئی��س س��ازمان اداری و 
استخدامی کشور مبنی بر انتقال پست های سازمانی 
فرودگاه های نفت به ش��رکت فرودگاه ها، درخواست 
تخصیص پس��ت های سازمانی مناس��ب با وظایف و 
استانداردهای موجود در این شرکت از معاونت مذکور 
از طریق وزارت راه و شهرس��ازی و با همکاری وزارت 
نفت صورت گیرد. امیرمک��ری گفت: اخذ مجوزهای 
الزم از ارگان ه��ای ذیرب��ط نظیر نی��روی انتظامی، 
شورای عالی امنیت کشور و ... برای تحقق مواری که 
اشاره شد، در صورت لزوم بر عهده شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران خواهد بود.  تسنیم  

  مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبرداد؛

آغاز واگذاری فرودگاه های نفتی به شرکت فرودگاه ها 


