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 رشد 71 درصدی اعطای تسهیالت 
به SMEها در سال 1400

رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه 
صــادرات ایران گفــت: این بانک در ســال 1400 
نزدیک به 29 هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت 
های کوچک و متوسط اعطا کرده که نسبت به سال 

پیش از آن 71 درصد رشد را نشان می دهد.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، پریســا حمدی با اشــاره به اهمیت حمایت 
از شــرکت های کوچک و متوسط در مسیر توسعه 
پایدار، افزود: تامین ســرمایه درگردش و مشارکت 
در احداث واحدهای تولیدی صادراتی از اهم برنامه 
های بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر 
بوده اســت.وی، تامین طرح ها و همچنین سرمایه 
در گردش شــرکت های صادرات محور را از هدف 
گذاری های مهم بانک توســعه صادرات ایران در 
ســال های اخیر عنوان کرد و اظهار داشــت: طی 
سال 1400 توانسته ایم بیش از 184 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به مشتریان اعطا کنیم که این رقم 
نسبت به سال 1399 رشدی 41 درصدی را نشان 
می دهد.رئیس دایــره برنامه ریزی و آمار اعتباری 
بانک توسعه صادرات ایران، اذعان داشت: این بانک 
توســعه ای، خدمات و تســهیالت خود را با هدف 
ایجاد رونــق اقتصادی، اجتماعــی و جهش تولید 
در مناطق مختلف در ســطح منطقه ای و ملی به 
تولیدکنندگان صادرات محور خود اعطا کرده است.

 اهدا کمک های بانک توسعه تعاون
 به مددجوی بهزیستی

بانک توســعه تعاون همزمان با روز بهزیســتی در 
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی کمک هایی را به 

مددجوی تحت پوشش سارمان بهزیستی اهدا کرد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون 
در بازدید یکی از خانواده های تحت پوشش سازمان 
بهزیســتی در محله شــوش تهران اظهار داشت: 
امید اســت با توکل به خداوند متعال و هماهنگی 
دســتگاههای دولتی با ســازمان بهزیستی، تدابیر 
و اقدامات اثربخشــی برای گره گشــایی مشکالت 
گروه های تحت پوشــش اتخاذ گــردد. وی افزود: 
بانک توســعه تعاون در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعــی و کمک به خانواده هــای نیازمند، این 
همکاری و مشــارکت را در تامین اقالم مورد نیاز 
مددجو با ســازمان بهزیستی کشور به عمل آورده 
است. محمد نصیری، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور در این بازدید گفت: زنان سرپرست 
خانوار از جمله گروه های تحت پوشــش سازمان 
بهزیستی کشور هستند که برنامه ها و کمک هایی 
مطابق بودجه های ســالیانه و در قالب حقوق های 
ماهیانــه به این گروه ها اختصــاص می یابد و در 
خصوص این خانواده نیز ، کمک و مساعدت بانک 

توسعه تعاون بسیار راهگشا و موثر بوده است.

 عصر جدید تأمین مالی
زنجیره تأمین کسب و کارها با سامانه 

برات الکترونیکی بانک آینده
بانک آینده یکی از بانک هــای پیش رو در خدمت 
نوین سفته و برات الکترونیکی، با ایجاد این خدمت 
جدید، دسترســی مــردم و کســب و کارها به این 
اوراق تجاری را تســهیل کرده اســت و مشتریان 
غیرحضــوری می تواننــد بــرات و ســفته خود را 

به صورت دیجیتالی دریافت کنند.
با بهره گیری از اســناد تجــاری الکترونیکی، ضمن 
ارتقای شــفافیت عملیات تجــاری و پیش گیری از 
جعل اسناد، زمینه بهره مندی بنگاه ها از ابزار برات 
الکترونیکی برای تأمین مالی آن ها به جای تسهیالت 
نقــد، با تخصیص اعتبار صــورت می گیرد، که این 
امــر ضمن کاهش خلق نقدینگــی از طریق تأمین 
اعتبار موردنیاز حوزه اشتغال و تولید، شفاف سازی 
مبادالت، نظــارت بر مصرف، اســتفاده از ظرفیت 
اعتبــاری در حمایت از تولیــد و در نهایت کاهش 

اثرات تورمی در کشور را به همراه خواهد داشت.

 تعیین حدود ارائه خدمات بانکی 
به اشخاص محجور

بر اســاس دستورالعمل اعالم شــده از سوی بانک 
مرکزی جمهــوری اســالمی ایران، حــدود ارائه 

خدمات بانکی به اشخاص محجور تعیین شد.
اختصاص هرگونــه ابزار پرداخت به حســاب های 
سپرده اشــخاص کمتر از 7 سال تمام، ممنوع بوده 
و از روز شــنبه 1 مردادماه 1401 تمامی ابزارهای 
پرداخت برای این گروه از مشــتریان غیرفعال شد. 
ضمنا اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حســاب 
های ســپرده اشخاص 7 تا 12 ســال تمام تنها در 
قالب اعطــای کارت پرداخت فیزیکی مقدورخواهد 
بود و از روز شنبه 1 مردادماه 1401 تمامی ابزارهای 
پرداخت برای این گروه از مشتریان نیز غیر فعال شد

 معرفی رئیس جدید اداره امور شعب 
بانک ملی استان کرمانشاه

رئیس جدید اداره امور شــعب بانک ملی اســتان 
کرمانشاه معرفی شد

به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، این 
مراسم که با حضور فرهاد معقول، عضو هیات عامل 
و معاون منابع انســانی بانک ملی ایران، محمدنور 
آزادی معــاون امور شــعب و بازاریابی منطقه یک 
کشــور و جمعی از مدیران ستادی، روسای شعب 
و همچنین مدیران ارشــد ســازمان ها و نهادهای 
اجرایی اســتان برگزار شد، جالل صفری به عنوان 
رئیس جدید اداره امور شــعب اســتان کرمانشاه 
معرفی و از بهزاد جلیلیان رئیس ســابق این اداره 

امور شعب تقدیر به عمل آمد.

اخبـــار

ســمیه ملکی  رئیس هیات مدیره بنیاد برکت ستاد 
اجرایی فرمان امام از امکان حل مشکل بیکاری روستاها 
در ۵ سال آینده خبر داد.محمود عسکری آزاد در آیین 
شکرانه 200هزارمین طرح اشتغا ل زایی اجتماع محور و 
اختتامیه ششــمین دوره جذب و آموزش تسهیل گران 
اقتصــادی_ اجتماعی بنیاد برکت با بیــان این مطلب 
افزود: در صــورت همکاری دولت و تامین تســهیالت 
قرض الحسنه، امکان رفع بخش اعظم بیکاری در مناطق 

روستایی کشور طی ۵ سال آینده وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: بنیاد برکت سال گذشته 90 هزار 
طرح اشتغال زایی را در مناطق محروم و روستایی کشور 
به بهره برداری رساند و امسال نیز اجرای 120 هزار طرح 

دیگر را در دستور کار دارد.
 به گفته رئیس هیات مدیره بنیاد برکت، با اشتغال زایی 
این بنیاد در مناطق روستایی 11 هزار خانواده از شهرها 
به روستاهایشان بازگشته اند و 8 هزار خانوار کولبران در 
روستاهای خود مستقر شده اند. عسکری آزاد با اشاره به 
ملحق شدن 200 تسهیل گر جدید به شبکه تسهیل گران 
برکت در سراسر کشور تاکید کرد: 30 هزار طرح از 100 
هزار طرح هدف گذاری شــده در سال 1401 توسط این 
تســهیل گران جدید در مناطق محروم و روستایی 141 

شهرستان ایجاد خواهد شد.
 وی در تشــریح ویژگی های طرح های اشتغال زایی بنیاد 
برکت گفت: همه این طرح ها مبتنی بر اراده، مشــارکت 
و عاملیت مردم است و بنیاد نقش تصدی گری ندارد. از 
22 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام شده برای 
ایجاد اشــتغال در مناطق محروم و روستایی کشور 14 
هزار میلیارد تومان آن توســط مردم تامین شده است. 
رئیس هیات مدیره بنیاد برکت ادامه داد: همچنین همه 
این طرح ها بر اســاس ظرفیت ها و پتانسیل های انسانی، 
فنــی، فیزیکی، طبیعی و مالی هــر منطقه راه اندازی و 

منجر به رشد درون زای جوامع محلی شده اند.
 عســکری آزاد مشــارکت جوامــع محلــی را از دیگر 
شاخصه های طرح های اشتغال برکت برشمرد و بیان کرد: 
جوامــع محلی، مدیران، مقامات و دســتگاه های اجرایی 
منطقــه ای همکاری هــای جدی با تســهیل گران بنیاد 

دارند و 47 هزار و ۵00 نفر از معتمدان، ائمه جماعات و 
افراد ذی نفوذ در 9 هزار و 270 کارگروه توســعه اشتغال 
روستایی ساماندهی شده اند و در اجرای طرح ها مشارکت 
دارنــد. وی افزود: 14 هــزار و 790 کارگروه مردمی نیز 
در سطح روســتاها تشکیل شده است که 198 هزار نفر 
از مردم عضو این کارگروه ها هســتند. همچنین ۵ هزار 
و 2۵4 صنــدوق قرض الحســنه در روســتاها راه اندازی 
و 77 میلیــارد تومان توســط مــردم در این صندوق ها 
سرمایه گذاری شده است. رئیس هیات مدیره بنیاد برکت 
از راه اندازی 412 کمیته اشــتغال در شهرستان ها خبر 
داد و اظهار داشــت: ۶ هزار نفر از ائمه جمعه، فرمانداران 
و مقامات اجرایی محلی در این کمیته ها عضو هســتند.

عســکری آزاد یادآور شــد: با مذاکراتی که با استانداران 
22 اســتان داشته ایم، استانداری ها متعهد شدند که 12 
هزار میلیارد تومان در اشتغال زایی برای مردمان مناطق 

روستایی و کم برخوردار مشارکت کنند.
 وی خاطرنشان کرد: اقدامات بنیاد برکت در حوزه ایجاد 
اشتغال در سه سال و 9 ماه گذشته، راه اندازی 200 هزار 
طرح اشــتغال زایی با ظرفیت ۶00 هزار شغل مستقیم و 
غیرمستقیم را به دنبال داشته است.رییس هیات مدیره 
بنیاد برکت از تبدیل طرح های خرد به کارگاهی خبر داد 
و گفت: از 200 هزار طرح راه اندازی شده تا به امروز 13 
هزار و 71۵ طــرح از خرد و خانگی تبدیل به کارگاهی 
و بنگاهی شده اند که نشــان دهنده توسعه منطقه ای از 
درون خانه ها است.عســکری آزاد پایــداری را از جمله 
دیگــر ویژگی های طرح های اشــتغال زایی برکت عنوان 
کــرد و افزود: بیش از 93 درصد طرح های ایجاد شــده 
پایداری داشــته اند. همچنین میزان معوقات تسهیالت 
دریافت شده از سوی کارآفرینان فقط یک و هفت دهم 
درصد بوده که در کشــور بی نظیر است.وی تاکید کرد: 
همه فعالیت ها در حوزه اشــتغال زایی بر اساس تحلیل، 
علم و تجربه اســت و تا به امروز 3۵ کتاب از نتایج کار 
منتشر شده است. عسکری آزاد در پایان یادآور شد: تمام 
اقدامات اشتغال زایی بنیاد برکت توسط فناوری های روز 
تحت کنترل است و سیستم های نظارتی لحظه به لحظه 

در حال رصد فعالیت ها در این زمینه هستند.

تاکید رئیس هیات مدیره بنیاد برکت در شکرانه ۲00هزارمین طرح اشتغال زایی؛

امکان ریشه کنی بیکاری در روستاها طی ۵ سال
طبـق اعـالم مرکـز آمـار، .نـرخ تـورم سـاالنه تیـر مـاه 
1401 بـرای خانوارهـای کشـور بـه 40.۵ درصد رسـیده 
کـه نسـبت بـه همیـن اطـالع در مـاه قبـل، 1.1 واحـد 

درصـد افزایـش نشـان می دهـد.
نـرخ تورم سـاالنه تیر مـاه 1401 برای خانوارهای کشـور 
بـه 40.۵ درصـد رسـیده که نسـبت به همیـن اطالع در 
مـاه قبـل، 1.1 واحـد درصد افزایش نشـان می دهد.طبق 
اعـالم مرکـز آمـار، نرخ تـورم ماهانـه تیـر 1401 به 4.۶ 
درصـد رسـیده کـه در مقایسـه بـا همیـن اطـالع در ماه 

قبـل، 7.۶ واحـد درصد کاهش داشـته اسـت.
 بـه نظـر می رسـد کـه پـس از جهـش قیمت هـای مـاه 
گذشـته بـه دلیـل حـذف ارز 4200 تومانـی، تـورم بـه 
رونـد میـان مـدت خـود بازگشـته اسـت.منظور از نـرخ 
تـورم نقطـه ای، درصـد تغییـر عـدد شـاخص قیمـت، 
نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل می باشـد. نـرخ تورم 
نقطـه ای در تیر مـاه 1401 به عدد ۵4.0 درصد رسـیده 
اسـت؛ یعنـی خانوارهای کشـور بـه طور میانگیـن ۵4.0 
درصـد بیشـتر از تیـر 1400 برای خرید یـک »مجموعه 
کاالهـا و خدمـات یکسـان« هزینـه کـرده  اند. نـرخ تورم 
نقطـه ای تیـر مـاه 1401 در مقایسـه بـا مـاه قبـل 1.۵ 
واحـد درصـد افزایـش یافتـه اسـت. نـرخ تـورم نقطه ای 
و دخانیـات«  آشـامیدنی  ها  گـروه عمـده »خوراکی هـا، 
بـا افزایـش 4.4 واحـد درصدی بـه 8۶.0 درصـد و گروه 
»کاالهـای غیرخوراکـی و خدمات« با افزایـش 0.1 واحد 

درصـدی بـه 3۶.9 درصد رسـیده اسـت.
بـرای  نقطـه ای  تـورم  نـرخ  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
خانوارهـای شـهری ۵2.8 درصـد می باشـد کـه نسـبت 
بـه مـاه قبـل 1.4 واحـد درصـد افزایـش داشـته اسـت. 
همچنیـن ایـن نـرخ بـرای خانوارهـای روسـتایی ۶0.7 
درصـد بـوده کـه نسـبت به مـاه قبـل 2.۵ واحـد درصد 

افزایـش داشـته اسـت.
منظـور از نـرخ تـورم ماهانـه، درصد تغییر عدد شـاخص 
قیمـت، نسـبت بـه مـاه قبل می باشـد. نـرخ تـورم ماهانه 
تیر 1401 به 4.۶ درصد رسـیده که در مقایسـه با همین 

اطـالع در مـاه قبـل، 7.۶ واحـد درصـد کاهـش داشـته 
اسـت. تـورم ماهانه بـرای گروه هـای عمـده »خوراکی ها، 
آشـامیدنی ها و دخانیـات« و »کاالهـای غیرخوراکـی و 
خدمـات« به ترتیـب ۵.7 درصد و 3.8 درصد بوده اسـت.
ایـن در حالی اسـت که نرخ تورم ماهانه بـرای خانوارهای 
شـهری 4.۵ درصد می باشـد که نسـبت به مـاه قبل 7.0 
واحـد درصـد کاهـش داشـته اسـت. همچنیـن ایـن نرخ 
بـرای خانوارهـای روسـتایی 4.8 درصـد بوده که نسـبت 

بـه مـاه قبـل 11.0 واحد درصد کاهش داشـته اسـت.
منظـور از نرخ تورم سـاالنه، درصد تغییـر میانگین اعداد 
شـاخص قیمـت در یـک سـال منتهـی بـه مـاه جـاری، 
نسـبت بـه دوره مشـابه قبـل از آن می باشـد. نـرخ تـورم 
سـاالنه تیر مـاه 1401 بـرای خانوارهای کشـور به 40.۵ 
درصـد رسـیده که نسـبت به همیـن اطالع در مـاه قبل، 

1.1 واحـد درصـد افزایـش نشـان می دهد.
همچنیـن نـرخ تـورم سـاالنه بـرای خانوارهای شـهری و 
روسـتایی به ترتیب 40.0 درصد و 43.2 درصد می باشـد 
کـه بـرای خانوارهای شـهری 1.1 واحد درصـد افزایش و 
بـرای خانوارهـای روسـتایی 1.4 واحـد درصـد افزایـش 
داشـته اسـت.در گـروه عمـده »خوراکی ها، آشـامیدنی ها 
و دخانیـات« بیشـترین افزایش قیمت نسـبت به ماه قبل 
مربـوط به گروه »گوشـت قرمز و گوشـت ماکیـان« )مرغ 
ماشـینی، سوسـیس و کالبـاس(، گـروه »لبنیـات و تخم 
مرغ« )دوغ پاسـتوریزه، خامه و تخم مـرغ( و گروه »نان و 
غـالت« )انواع برنج ایرانی، کیک و بیسـکویت( می باشـد. 
در گـروه عمـده »کاالهای غیرخوراکـی و خدمات«، گروه 
»بهداشـت و درمـان« )خدمـات طبی سـرپایی و خدمات 
بیمارسـتانی(، گـروه »هتـل و رسـتوران« )هزینـه هتـل 
و تـاالر پذیرایـی( و گـروه »مبلمـان و لـوازم خانگـی« 
)انـواع شـوینده( بیشـترین افزایـش قیمـت را نسـبت به 
مـاه قبـل داشـته اند.دامنه تغییـرات نـرخ تـورم سـاالنه 
در تیـر مـاه 1401 بـرای دهک هـای مختلـف هزینـه ای 
 از 38.9 درصـد بـرای دهـک دهـم تـا 44.8 درصـد برای 

دهک اول است.  تسنیم 

طبق اعالم مرکز آمار

تورم تیرماه 40.۵ درصد شد

گزارش

بیساری از شــهروندان از دریافت پیامک مشــمولیت مالیات بر خانه های خالی 
گلــه دارند و می گویند: در تارنمای ســازمان مالیاتی برای خانه ای که به نام آنها 
نیســت، یا خانه ای که در آن ساکن هســتند، لزوم پرداخت مالیات خانه خالی 

ثبت شده است.
 عده  قابل توجهی از مردم با ارســال مدارکی مبنی بر دریافت پیامک مشمولیت 
در طرح مالیات بر خانه های خالی، اعالم کردند که با وجود آنکه یک خانه بیشتر 
ندارند و یا اینکه در ســال  های گذشته  خانه ای داشــته و فروخته اند و امروز در 
یک خانه خودشــان مستقر هستند،  برایشان پیامک پرداخت مالیات خانه خالی 
آمده است. شــرح این پیامک که روز جمعه 31 تیر برای بسیاری از مردم  ارسال 
شــده است به این شرح است: »مودی گرامی براساس اطالعات ارسالی از وزارت 
راه و شهرســازی واحد مســکونی شما به عنوان واحد مســکونی خالی مشمول 
مالیات شــده اســت. لطفا برای مشــاهده مبلغ مالیات و پرداخت آن به درگاه 
 my.tax.gov.ir ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

مراجعه نمایید؛ سازمان امور مالیاتی کشور«
بســیاری  می گویند: با وجود اینکه ملک خود را سال ها قبل به فروش رسانده ام 
و امروز یک خانه بیشــتر ندارم اما پیش از نوروز امسال بود که پیامک پرداخت 

مالیــات بر خانه خالــی دریافت کردم؛  پس از دریافــت پیامک، در همان زمان 
بــه تارنمای ســازمان امور مالیاتی مراجعــه و اعتراض کردم بــا این وجود روز 

گذشــته بار دیگر پیامــک دریافت کردم کــه این بار رقم مالیــات نیز از دفعه 
گذشــته بیشتر و حدود 2 برابر شــده بود.تعداد معترضانی که با وجود نداشتن 
 واحد مســکونی خالی پیامک مشــمولیت مالیات خانه خالــی دریافت کرده اند، 

زیاد است.
بخشی دیگری از مخاطبان  عنوان می کنند که برای واحد مسکونی خودشان که 
در آن ســاکن هستند نیز تعرفه مالیات بر خانه های خالی تعیین و پیامک ارسال 
شــده است.با توجه به جزئیات ارائه شده توســط مخاطبان، به نظر می رسد که 
شناسایی واحدهای مســکونی خالی که وظیفه آن مطابق قانون به عهده وزارت 
راه و شهرســازی است با مشکالتی مواجه اســت که همین مسئله زمینه ارسال 

پیامک های اشتباه را فراهم کرده است.
با توجه به اینکه وظیفه شناســایی مســکن خالی با توجه به سامانه ملی امالک 
و اســکان ســاماندهی می شــود، لذا این مســئله و تعدد پیامک های اشتباه بار 
دیگر عملکرد این ســامانه بســیار مهم را تخت تاثیر قرار می دهد و وزارت راه و 
شهرسازی باید نسبت به شفاف سازی در این حوزه ورود کند.مخاطبان برای ثبت 
اعتراض خود در موضوع مالیات بر خانه  های خالی می توانند به تارنمای ســازمان 

امور مالیاتی مراجعه کنند.  فارس

خطای مجدد در شناسایی خانه های خالی 

ارسال پیامک برای افرادی که مسکن خالی ندارند

یـک نماینـده مجلس شـورای اسـالمی گفت :پیـش بینی کاهش تولیـد زعفران 
ایـران، باعـث افزایش تقاضای مشـتریان خارجی این محصول شـده اسـت

بیـژن نوباوه_نماینـده مـردم اسالمشـهر، تهـران، ری و شـمیرانات در مجلـس 
شـورای  اسـالمی  اظهـار کـرد: مـا بـه عنـوان نماینـدگان مـردم درمجلـس 
شـورای اسـالمی بـه دنبـال شـیوه ای  هسـتیم کـه تمـام منافـع کشـاورزان و 
تولیدکننـدگان تامیـن شـود و آنها با اشـتیاق،  تمایـل  به ادامـه فعالیت در این 

حوزه داشـته باشـند.
نائـب رئیـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس ادامـه در ادامه افـزود: زعفـران یکی 
از بـا ارزش تریـن محصـوالت کشـاورزی در ایـران اسـت، این محصـول با وجود 
نیـاز کمـی کـه بـه آبیـاری و مراقبـت دارد از صـادرات مهـم کشـور بـه شـمار 
مـی رود و  بـا توجـه بـه کاهـش 20 درصدی  سـطح زیر کشـت زعفران نسـبت 
بـه سـال قبـل،  تقاضـای خرید ایـن محصـول افزایش یافتـه  و همیـن موضوع 
سـبب شـده  در حـال حاضـر زعفـران، باالتر بـه فروش برسـد و قطعـا در فصل 
 برداشـت هـم قیمـت آن  باالتـر خواهـد رفـت و بـه قیمـت جهانـی نزدیـک تر 

خواهد شد.

وی ادامـه داد:  زعفـران یکـی از محصـوالت مهـم صادراتـی کشـور اسـت کـه 
نقـش مهمـی در افزایـش صـادرات غیر نفتی داشـته و ارزآوری زیـادی نیز برای 

کشـور به همـراه دارد. 
علیرضـا بابالـو ،  کارشـناس حـوزه بـازار کشـاورزی نیـز در خصـوص افزایـش 
قیمـت زعفـران در مـاه های اخیر گفـت: با توجه بـه افزایش هزینه هـای تولید 
محصـوالت کشـاورزی در همه سـطوح ، خصوصـا افزایش هزینه برداشـت و فن 
آوری زعفـران، کـه یک کار طاقت فرسـا اسـت، زعفران برخـالف کاالهای دیگر 
شـیب مالیمـی در افزایـش قیمـت داشـته اسـت و تا رسـیدن به قیمـت واقعی 

آن فاصلـه زیادی دارد.
ایـن فعـال  اقتصـادی ادامـه داد:اگـر بـا دقـت هزینـه هـای کاشـت، داشـت 
و برداشـت زعفـران محاسـبه شـود آنـگاه متوجـه خواهیـم شـد کـه در حـال 
ایـن  از  و  نـدارد  اقتصـادی  صرفـه  کشـاورزان  بـرای  زعفـران  کشـت  حاضـر 
سـال  از  تـر  پاییـن  اسـتراتژیک  محصـول  ایـن  کشـت  سـطح  هرسـال   رو 

قبل است.
اگـر زعفـران بـه قیمت واقعـی خود برسـد و افزایش یابـد با افزایـش قیمت هم 
کشـاورز خوشـحال خواهد شـد و هم اشـتغال پابرجا می ماند و کشـاورز تولید 
خـود را بـا انگیـزه مضاعفـی ادامـه خواهد داد و هـم جلوی قاچـاق این محصول 

و سـود هنگفتـی کـه بـه جیب دالالن مـی رود گرفته خواهد شـد.
مدیـر کل روابـط عمومی و امور بین الملل باشـگاه توسـعه کسـب و کار یونسـکو 
ایـران ادامـه داد: بـه دلیـل فاصلـه قیمـت زعفـران ایـران بـا قیمـت جهانـی آن 
و همچنیـن قوانیـن دسـت و پـا گیـر صـادرات ،حجـم زیـادی از زعفـران ایـران 
بصـورت فلـه از کشـور خارج و در کشـورهای همسـایه بسـته بندی و بـه نام آنها 

وارد بازارهـای جهانـی می شـود.

پیش بینی کاهش تولید زعفران ایران 
باعث افزایش تقاضای مشتریان 
خارجی این محصول شده است

ایرانیان باالترین مصرف ســرانه گاز را دارند مصرف گاز در 
ایران از 27 کشور سردسیر عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. 
روزانه 800 میلیون متر مکعب گاز در ایران تولید می شود 
که در ماه های ســرد ســال حدود ۶0 درصد آن در بخش 

خانگی مصرف می شود.
سه مصرف کننده عمده گاز در ایران عبارتند از: نیروگاه ها، 

خانگی، صنعت
روش های مدیریت مصرف غیر بهینه گاز عبارتند از:

هوشمند نمودن کنتورهای گاز به ترتیب ذیل:
گام اول تمامی ســاختمان های تحت مالکیت و مدیریت 

دولت و حاکمیت
گام دوم شهرک های صنعتی و واحدهای صنعتی بزرگ

گام ســوم شــهرک ها و مجتمع ها و برج های مسکونی و 
تجارت

گام چهارم تقســیم بندی کشــور به چهار بخش و اجرای 
مرحله به مرحله در این چهار بخش

به موازات اقدامات فوق،  ضرورت دارد دولت در اولین اقدام 
قیمــت گاز فراتر از الگوی مصرف ســاختمان های تحت 
مدیریت دولت و حاکمیت را بر اساس قیمت گاز صادراتی 
محاســبه نماید. در گام های بعدی می بایست قیمت گاز 

باالتر از الگوی مصرف در سایر حوزه ها نیز مدیریت شود.
 تصویب سیاســت های تشــویقی الزم در مجلس و دولت 
جهــت حمایت از مشــترکین کم مصــرف. از جمله این 
سیاســت های تشــویقی عبارتند از واریــز نقدی، تخفیف 

های ویــژه در قبوض آب، برق و گاز، تخفیف های مالیاتی، 
مشوق های سیاحتی و زیارتی خصوصا برای بازنشستگان، 
اختصاص تعداد مشــخصی سهام شرکتهای تحت مالکیت 
 دولت بــه مشــترکین  دارای مصــرف بهینه بر اســاس 

فرمول منطقی
اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی الزم جهت بهینه سازی 

مصرف گاز در نیروگاه ها به ترتیب ذیل
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی

حمایت از توسعه نیروگاه های کوچک  خصوصا نیروگاه های 
CHP تولید برق و آب شیرین

با احداث نیروگاه های CHP در ســواحل شمال و جنوب 
کشور می توان بطور همزمان برق و آب شیرین  با راندمان 
80 درصــد تولید نمود.  در کشــور اســپانیا 900 نیروگاه 
کوچک وجــود دارد در ایران نیز می تــوان ده ها نیروگاه 
CHP در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر 
راه اندازی نمود و برای مدیریت نمک تولیدی نیز راه های 

منطقــی و اقتصادی متعددی وجود دارد.  می توان ســعم 
نیروگاه های CHP در تولید برق کشــور را به بیش از ۵0 

درصد افزایش داد.
الــزام وزارت نیرو به جلوگیری از هرز روی برق در شــبکه 
انتقال بین شــهری و درون شهری از جمله نوسازی ترانس 

های برق قدیمی و کم بازده
حمایت وزارت نفت از وزارت نیرو جهت توسعه نیروگاه های 

خورشیدی
با کاهش وابستگی کشور به نیروگاه های گازی با  افزایش 
سهم نیروگاه های CHP و خورشیدی در تولید برق امکان 
قطع گاز نیروگاه های پر مصرف در شــرایط پیک مصرف 

فراهم خواهد گردید.
اتخاذ تدابیر الزم جهت مدیریت گاز های گم شده و فلرها  
و رســاندن اتالف و هرز روی در این بخش به کمترین حد 
ممکن بر اســاس برنامه و بودجه ســاالنه و جمعا در مدت 

حداکثر ۵ سال.

یادداشت

وش های اجرایی  ر
یت مصرف گاز در ایران مدیر

سیدحسین میرافضلی


