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طرح »کرامت« بانک رفاه کارگران 
تمدید شد

در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و با هدف مساعدت مالی از مستمری بگیران 
و بازنشستگان، اعطای تســهیالت در قالب "طرح 

کرامت" بانک رفاه کارگران تمدید شد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک رفــاه کارگران، 
مســتمری بگیران و بازنشستگان "ســازمان تامین 
اجتماعی"، "دانشگاه های علوم پزشکی" و "موسسه 
صندوق حمایت و بازنشســتگی کارکنان فوالد" که 
حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، 
مشموالن طرح کرامت را تشکیل می دهند. بر اساس 
این گزارش، تســهیالت این طرح با موضوع "خرد 
)غیرتجاری("، حداکثر به مبلغ 2 میلیارد ریال و در 

قالب عقد مرابحه پرداخت می شود.  

کسب رتبه برتر جشنواره ملی انتشارات 
 توسط اداره کل روابط عمومی 

و مدیریت برند بانک سپه
اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک ســپه 
در هفدهمیــن جشــنواره ملی انتشــارات روابط 

عمومی موفق به کسب چند رتبه برتر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: اداره کل 
روابــط عمومــی و مدیریت برند بانک ســپه رتبه 
اول در بخش هــای خبر، گــزارش و صفحه آرایی، 
رتبــه دوم مصاحبه و عکس و رتبه ســوم در بخش 
تیتــر را از هفدهمین جشــنواره ملی انتشــارات 
روابط عمومی کســب کرد.هفدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی به همت انجمن متخصصان 
روابط عمومی و با همکاری دانشگاه ها، روابط عمومی 
وزارتخانه ها، سازمان ها و شــرکت های خصوصی و 
دولتی 18 آبان ماه 1401 در محل سالن همایش های 

بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

تاکید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
 بر تعامل سازنده با نظام بانکی

 برای تصویب قوانین
“نشســت مشــترک کمیســیون برنامه،بودجه و 
محاســبات مجلس شــورای اســالمی و شورای 
هماهنگــی بانک ها” برگزار و بــر وضع قوانین در 
کشــور بر اســاس شــناخت دقیق از بخش های 

مربوطه تاکید شد.
به گزارش رســانه ها، سیدعلی حسینی مدیرعامل 
بانک توســعه صادرات ایران در نشســت مشترک 
کمیســیون برنامه،بودجــه و محاســبات مجلس 
شورای اسالمی و شورای هماهنگی بانکها با تشریح 
عملکرد این بانک گفت:نظام بانکی ایران یک نظام 
نسبتا سالم است و به عنوان دارایی ارزشمند کشور 
باید مورد حراســت قرار بگیرد و صیانت شود. وی 
افزود: بانک های توســعه ای در ایران در مقایســه 
بانک های مشابه در دیگر کشورها، سرمایه اندکی 
دارند اما نســبت به آنها پروژه های بســیار بزرگ 
و مهمی را در دســت تامین مالی دارند. حســینی 
تاکید کرد:بانک توسعه صادرات از سیستم پرداخت 
تســهیالت خرد برخوردار نیســت امــا در مصوبه 
مجلس شــورای اســالمی آمده است که این بانک 
باید تســهیالت خرد پرداخت کند انتظار این است 
که مجلس پیش از تصویب یک قانون مطمئن شود 
که آیا بانک از ابزار پرداخت تســهیالت برخوردار 
اســت یا خیر؟ همچنیــن حمیدرضا حاجی بابایی 
رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اســالمی دراین نشست گفت:وضع 
قوانین در کشــور باید بر اســاس شــناخت دقیق 
از بخــش های مربوطه باشــد. وی افزود: برگزاری 
چنین نشست هایی موجب می شود تا شرایط نظام 
بانکی به درستی به مجلس انعکاس یابد و در وضع 
قوانین قطعا تاثیر خواهد داشت.محمدخدابخشــی 
نایب رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس،گفت: این کمیسیون آماده است تا نظرات 
مدیران عامل بانک را دریافت کند تا بر اســاس آن 
ها،قوانیــن مربوط به نظام بانکی تهیه شــوند. وی 
افزود: پیشــنهادهای متفاوتی در کمیسیون یا در 
صحــن درباره بانک ها مطرح می شــود، اطالع از 
نظرات نظام بانکی موجب می شــود تا نمایندگان 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاداتی که در 

توان بانک ها است را مورد بررسی قرار دهند.
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس نیز در این نشســت گفت: بخش 
عمده مســائل نظام بانکی مربوط به مســائل فنی 
نیســت بلکه ریشــه در برداشــت مردم و مراجع 

تصمیم گیر از نظام بانکی دارد.

حداکثر تراکنش خرید روزانه از کارت 
به یک میلیارد ریال رسید

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه 
تعاون اعالم کرد: بر اســاس اعالم اداره توســعه و 
تدوین مقررات نظام هــای پرداخت بانک مرکزی 
حداکثر تراکنش خرید روزانه ازهرکارت اشــخاص 

حقیقی افزایش یافت.
علی یکتا افزود:حداکثــر تراکنش خرید روزانه از هر 
کارت متعلق به مشتریان حقیقی مبلغ یک میلیارد 
ریال در سامانه مدیریت کارت اعمال شده است.یکتا 
ادامه داد:بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی،موسسه 
اعتباری موظف است،در کلیه نقل و انتقال وجوه باالتر 
از »10 میلیارد ریال«درون بانکی وبین بانکی مشتری 
حقوقی وحساب های تجاری مشتری حقیقی ،انتقال 
وجه را منوط به تکمیل قسمت)فیلد( »بابت« در فرم 
های مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله 
،قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد 
مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور 

را نگهداری کند.

گزارشاخبـــار

فائــو از رشــد 2۵درصدی تولیــد گندم ایران در ســال 
2022 خبــر داد و کل تولید غالت ایران در این ســال را 

1۹.۵میلیون تن اعالم کرد.
ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در 
جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز غذایی جهان 
تولید غالت ایران در ســال زراعی 2022 را 1۹.۵ میلیون 
تــن برآورد کرد. تولید غالت ایران در این ســال با رشــد 
16درصدی نســبت به سال قبل مواجه شده است. فائو در 
ســال زراعی 2021 تولید غالت ایران را 16.8 میلیون تن 

برآورد کرده بود.
به دنبال افزایش تولیــد داخلی غالت در ایران واردات این 
محصول کاهش یافته اســت و کل واردات غالت ایران در 
سال 2022 بالغ بر 18.3 میلیون تن محاسبه شده که این 
رقم نسبت به سال قبل 1۵ درصد کاهش داشته است.فائو 
کل ذخایر غالت ایران در پایان ســال 2022 را نیز 12.7 
میلیون تن برآورد کرده اســت. بر اساس انتظار فائو ذخایر 
غالت ایران در این سال با رشد 23درصدی نسبت به رقم 
10.3 میلیون تنی ســال قبل مواجه می شود. از کل ذخایر 
12.7 میلیون تنی غالت ایران در سال 2022 بالغ بر 8.۵ 
میلیون تن از این رقم مربوط به ذخایر گندم برآورد شــده 
اســت. ذخایر گندم ایران در ســال قبل 6.4 درصد اعالم 

شده بود.
این گزارش تولید گندم ایران در سال زراعی 2022 را 13 
میلیون تن برآورد کرده است که نسبت به سال قبل رشد 
قابل توجه 2۵درصدی داشته اســت. ایران در سال پیش 

به دلیل خشکسالی 10.4 میلیون تن گندم تولید کرده بود،
بر این اساس، واردات گندم ایران نیز طی امسال 37 درصد 
کاهش داشته و در حالی که ایران سال پیش 7.۹ میلیون 
تن گندم وارد کرده بود امســال این رقم به ۵ میلیون تن 

کاهش یافته است.
این نهاد بین المللی همچنین تولید ذرت ایران در ســال 
زراعــی 2022 را 1.3 میلیون تن و تولید جوی ایران را 3 

میلیون تن برآورد کرده که تغییری نســبت به ســال قبل 
نداشته است. تولید دانه های روغنی نیز بدون تغییر نسبت 

به سال قبل در سطح 0.۹ میلیون تن باقی مانده است.
بر اســاس گزارش این نهاد بین المللی تولید برنج ایران در 
سال زراعی 2022 نسبت به سال قبل 300 هزار تن معادل 
1۵ درصــد افزایش یافته و از 2 میلیون تن در ســال قبل 
به 2.3 میلیون تن طی ســال زراعی 2022 رسیده است.

با وجود افزایش تولید داخل، برای پاســخگویی به تقاضای 
واردات برنج نیز در این ســال 12 درصد رشد داشته و به 
1.8 میلیون تن رسیده است، در سال قبل 1.6 میلیون تن 

برنج وارد کشور شده بود.
برآوردهای فائو از تولید و تجارت گوشــت و شیر ایران در 
ســال زراعی 2022 نشان می دهد حذف ارز 4200تومانی 
در این ســال تأثیــر منفی در این بخــش از اقتصاد ایران 
نداشــته است و حتی تولید گوشت قرمز و شیر ایران رشد 
داشــته است.درحالی که طی ســال قبل تولید شیر ایران 
8.۵31 میلیون تن اعالم شده بود این رقم در سال زراعی 
2022 و با وجود حذف ارز 4200تومانی 0.۵ درصد رشــد 
کرده و به 8.۵77 میلیون تن رسیده است. واردات لبنیات 
ایران در این ســال نسبت به ســال قبل 3 درصد کاهش 
داشــته و به 100 هزار تن رسیده اســت.صادرات لبنیات 
ایران در سال زراعی 2022 با رشد قابل توجه 14درصدی 
مواجه شــده و از 1.22 میلیون تن در سال قبل به 1.3۹4 

میلیون تن طی این سال افزایش یافته است.
تولید گوشــت قرمز نیز از حــذف ارز 4200 تأثیر منفی 
نپذیرفته و طی ســال 2022 با افزایش مواجه شده است. 
تولید گوشت گوساله 3 درصد رشد کرده و به ۵68 هزار تن 
رســیده است. تولید گوشت گوسفند نیز با رشد 1درصدی 
به 344 هزار تن رسیده است.اما تولید گوشت مرغ با افت 
3درصدی نســبت به سال 2021 مواجه شده و به 2.107 
میلیون تن کاهش یافته است. در سال قبل 2.183 میلیون 

تن گوشت مرغ در کشور تولید شده بود.  تسنیم

رشد ۲رقمی تولید گندم و برنج ایران

 فائو: ایران امسال ۱۹.۵میلیون تن غله تولید کرد

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر لزوم تدوین برنامه ۵ ســاله صنعتی 
برای حمایت از صنایع مزیت دار گفت: با این برنامه می توان در زمان بندی ۵ ساله 

از صنایع مزیت دار برای رشد و ارتقا آن ها حمایت کرد.
 حمیدرضا غزنوی در نشســت خبری با موضوع تشــریح نقــش موثر و اثرگذار 
پیشــران های اقتصــادی و کارآفرینــان بــزرگ در اقتصاد کشــور، فرصت ها و 
چالش هــای این حوزه گفت: بی ثباتی اقتصادی باعث شــده اســت که کاهش 
ســرمایه گذاری در اقتصاد و خروج سرمایه از کشور  داشته باشیم، بطوری که در 
کنار حدود 10 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی میلیاردها دالر خروج سرمایه 

از کشور داشته ایم. 
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشــاره بــه حجم ۵ هزار و ۵00 هزار میلیارد 
تومان حجم نقدینگی افزود: بــا توجه به اینکه در اقتصاد داخلی با رکود تورمی 
مواجه هستیم و از طرفی رکود جهانی پیش بینی می شود، لذا باید سال آینده از 
لحاظ اقتصادی شرایط بگونه ای باشد، به فکر بودجه باشیم و دنبال راه حلی برای 

شرایط اقتصادی کشور در بخش های مختلف باشیم. 
وی  با بیان اینکه کشــور باید به ســمت صنعتی شــدن حرکت کند، گفت: این 
در حالی اســت که با توجه به وضعیت خشکســالی در کشــاورزی و دامپروری 
از شــرکت مناسبی برخوردار نیســتیم و در فناوری های پیشرفته و صنایع های 
تک نیز از مزیت رقابتی برخوردار نیســتیم، بنابراین باید برای صنعتی شدن به 
تجربه کشــورهای صنعتی دنیا نگاه کنیم.غزنوی بیان داشــت: کشورهایی مانند 
کره جنوبی، آلمان و ژاپن در بخش صنعت بســیار موفق بوده اند، به عنوان مثال 
کشــور کره جنوبی در صنعــت فوالد، خودرو و الکترونیک بســیار موفق بوده و 

بازارهای دنیا را قبضه کرده اند. 
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران بیان داشت: کره  ای ها در ابتدا استراتژی صنعتی 
را تعریف کردند و با توجه به مزیت های رقابتی کشور این کار را انجام و در نتیجه 
پیشــران های بخش صنایع مختلف را اولویت بندی کردند و لذا از پیشــران های 
بخش خصوصی دارای پتانســیل را انتخاب کردند و با حمایت های ویژه یا رانت 
ویژه از آنها حمایت کردند تا این پیشران ها صنعت مربوطه را رشد و ارتقا دهند. 
وی افزود: لذا باید در کشــور نیز چند صنعت پیشــران انتخاب شود و براساس 
اســتراتژی صنعتی از صنایع در مدت ۵ سال  حمایت های ویژه ای انجام داد مثال 
مالیات کمتری پرداخت کنند یا اینکه بهره بانکی کمتری از این صنایع پیشــران 

دریافت شود، اما بعد از ۵ سال این حمایت های پیشران باید قطع شود. 
غزنوی اظهار داشــت: بعضی از حمایت های انجام شده از این صنایع پیشران در 
کشورهای صنعتی جلوگیری از واردات کاالهای مشابه تولید داخل و یا جلوگیری 

از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... بوده است . 
وی با بیان اینکه فاقد برنامه ۵ ســاله صنعتی هســتیم، گفت: با داشــتن چنین 
برنامه ای همانطور که اشــاره شــد می توان برای مدت ۵ سال از برخی از صنایع 

حمایت کرد و ســپس به همین ترتیــب در دوره های بعد از صنایع دیگر حمایت 
شــود. غزنوی بیان داشــت: حتی برنامه ای برای حمایت از صنایع نداریم زیرا به 
محض اینکه از یک صنعت دفاع شود، بقیه صنایع شاکی می شوند و لذا برنامه های 
مــا در صنایع پوپولیســتی و می خواهیم که همه راضی باشــند. دبیرکل مجمع 
کارآفرینان ایران بیان داشت: حدود ۹0 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد و 
در دوره ای به ۵0 هزار واحد صنعتی در کشور وام پرداخت شد و سوال اینجاست 
که این اتفاق چه تاثیری در اقتصاد کشــور گذاشت. لذا ما برنامه ای برای انتخاب 
صنایــع مزیت دار برای ســرمایه گذاری نداریم و لذا صنایع مــا در حد و اندازه ای 
نیســت که در دنیا عرض اندام کند. وی با بیان اینکه براســاس آمار از ابتدا سال 
تاکنون کمتر از 40 درصد تسهیالت سهم صنعت در کشور از سوی بانک ها بوده 
است، افزود: دســته دوم بانک های آنهایی هستند که قادر به پرداخت تسهیالت 
هســتند، اما قوانین باعث شده تا به ســمت تولید و یا ارائه تسهیالت نروند. وی 
افزود: بانک ها دارای برج ها و خانه های گران قیمت خالی از سکنه هستند و اگرچه 
برای مقابله با این موضوع قانون وجود دارد، اما اقدام مناسبی در این رابطه انجام 
نشده است. غزنوی بیان داشت: با فروش این منابع راکد و با فروش فقط چند تا از 
این برج های گران قیمت می توان بخش زیادی از مشکالت تولید کشور را حل کرد.  
وی افزود: اگر برجام بشــود یا نشود نباید منابع مالی را صرف واردات  کاالر کرد، 
زیرا این مساله خیانت است، بنابراین اگر منابعی داشتیم، باید آن را صرف واردات 
ماشــین آالت تولید و یا واردات مواد اولیه ای که در کشور وجود ندارد کرد.غزنوی 
بیان داشت متاسفانه 30 درصد کال کاالهای صادراتی به ارزش 7.3 میلیارد دالر 

صادرات خام و یا مواد نیمه خام بوده است.  فارس

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران:

 پول برخی بانک ها در برج سازی 
بلوکه شده است

بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام 1000 مدرسه را 
با اولویت جایگزینی مدارس کانکســی در دست ساخت 

دارد.
محمــد ترکمانــه، مدیرعامل بنیاد برکت بــا اعالم این 
خبر افزود: ســاخت 1000 مدرسه با اولویت جایگزینی 
مدارس کانکســی، خشتی، ســنگی، گلی و فرسوده در 
مناطق محروم و روســتایی استان های سراسر کشور در 

دستور کار قرار دارد و در حال انجام است.
مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: هر یک از مدرسه های 
جایگزین این مدارس کانکســی و فرسوده بین یک تا 3 
کالس درس دارند. ترکمانه درباره فرآیند ســاخت این 
مدارس توضیح داد: تا به امروز 400 مدرســه کانکسی 
شناســایی و پــس از تامیــن اعتبار، ســاخت مدارس 
جایگزین به پیمانکار و مجری ابالغ شده است. به گفته 
مدیرعامل بنیــاد برکت، تاکنون 100 مدرســه از این 
400 مدرســه شناسایی شــده، به بهره برداری رسیده و 
تحویل وزارت آموزش و پرورش شــده است. وی تصریح 
کرد: مدارس کانکســی، خشتی، سنگی، گلی و فرسوده 
در سراســر کشور بر اساس شاخصه های آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش توســط ســازمان نوســازی مدارس 
شناسایی و برای ساخت مدارس جایگزین به بنیاد برکت 
معرفی می شوند. ترکمانه درباره میزان اعتبار تخصیص 
داده شده به ســاخت مدارس اظهار داشت: بنیاد برکت 
40 درصد اعتبار الزم برای ساخت این مدارس جایگزین 

را تامین می کند.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشــاره به زمان بندی ســاخت 
1000 مدرسه در دستور کار گفت: ساخت این مدارس 
از سال گذشته آغاز شده و پیش بینی می کنیم تا بهمن 
سال 1402 به طور کامل به اتمام برسد. ترکمانه اظهار 
امیدواری کرد که با ســاخت این 1000 مدرسه، دیگر 
شــاهد تحصیل هیچ دانش آموزی در مدارس کانکسی، 
خشتی، سنگی، گلی و فرســوده سراسر کشور نباشیم.
وی با تاکید بر نهضت مدرسه ســازی بنیاد برکت عنوان 
کــرد: با توجه به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر ارتقای عدالت آموزشی و فراهم آوردن امکانات 
تحصیلی برای همه دانش  آموزان، ســاخت مدرســه در 
مناطق محروم کشور یکی از بنیادی ترین و ماندگارترین 

اقدامات بنیاد است.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد: تا به امروز یک هزار و 
۹۵0 مدرســه برکت با 10 هزار کالس درس در مناطق 
محروم و کم برخوردار کشــور به بهره برداری رســیده و 

تقدیم دانش آموزان این مناطق شده است.
ترکمانه خاطرنشان کرد: 4 هزار روستا در سراسر کشور 
تحت پوشش فعالیت های مدرسه سازی بنیاد برکت قرار 
دارنــد و در حــال حاضر 2۵0 هــزار دانش آموز در این 
مدارس مشغول به تحصیل هستند. وی در پایان تاکید 
کرد: مــدارس برکت در مناطق محروم مورد نیاز وزارت 
آموزش و پرورش و ســازمان نوسازی مدارس کشور و با 
رعایت آخرین استانداردهای روز دنیا، الزامات آموزشی، 

ضوابط فنی و زیربنایی ساخته می شود.

در مناطق محروم و روستایی سراسر کشور؛

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان تهران گفت: در 1000 مدرسه برکت جایگزین مدارس کانکسی می شوند
چند ماه گذشته بازار مصالح ساختمانی از جمله فوالد و 

میلگرد با نوسان قیمتی زیادی روبرو شده است.
ایرج رهبر درباره اینکه قیمت تمام مصالح ساختمانی در 
کشور افزایش یافته است،گفت:متاسفانه عدم نظارت در 
این بخش باعث شــده که در چند ماه گذشته با افزایش 
قیمت انواع محصوالت و لوازم ســاختمانی روبرو باشیم 
که همین امر خود زمینه ســاز رشــد قیمت مسکن در 

آینده نزدیک می شود.
به گفته دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان تهران،  
قیمت پالســتوفوم در یک ماه گذشــته رشــد به دلیل 
عدم نظارت وزارت صمت و همچنین ســازمان نظارت 
و بازرســی رشد سه برابری داشــته است که همین امر  
می تواند در آینده بر بازار مســکن تاثیر بســیار زیادی 
بگذارد.او  می گوید: قیمت ســیمان، انــواع میلیگرد و 
فوالد در یکی تا دو ماه گذشــته به دلیل ورود دالالن و 
ســوداگران  با رشد چند برابری قیمت روبرو شده است 
که این امر منجر به آشفته شدن بازار مصالح ساختمانی 
شــده است. خبر دیگر آنکه حسینی گفت: با رونمایی از 
۵ محصول دانش بنیان توانســته ایم عالوه بر ایمنی در 
حوزه حفاری های خشــک و دریایی، هزینه ها را کاهش 

دهیم.
حســینی گفت: ایران به عنوان دومیــن دارنده مخازن 
هیدروکربنــی جهان، صنعــت نفت در اقتصــاد ایران 
جایگاه ویژه ای دارد. کمااینکه درگذشته کشور نفت خیز 
ایران از صفر تا صد عملیات اکتشــاف، تولید، پاالیش و 

پتروشیمی در اختیار شرکت های خارجی بود، اما اکنون 
به مرز هــای خودکفایی در این صنعت راهبردی نزدیک 

شده ایم.
به گفته مدیرعامل سیمان تهران سیمان کاری چاه های 
نفــت و گاز، بخش مهمی از عملیــات تکمیلی حفاری 
چاه اســت و  تاثیر کیفیت سیمانکاری در افزایش طول 
عمر چاه نفت  بســیار زیاد است؛ بنابراین سیمان کاری 
را می توان از مهم ترین خدمات در طول عملیات حفاری 

چاه های نفت یا گاز  به شمار آورد.
او می گویــد: عمر چاه، میزان تولیــد و مدت بهره  دهی 
آن به مقدار وســیع  بســتگی به درجــه موفقیت این 
خدمات دارد. عالوه بر مســئله ایمنــی و کاهش هزینه 
در حفاری های خشکی و دریایی، مسئله زیست محیطی 
مربوط به مواد شیمیایی به علت حفاظت سفره آب ها در 

حین و پس از حفاری از اهمیت باالیی برخوردار است.
حسینی گفت: سیمان تهران اولین تولیدکننده سیمان 
حفــاری چاه نفــت در خاورمیانه  اســت و در طول 7 
دهه همــواره متعهد به تولید مســتمر و با کیفیت این 
محصول بــوده و در طــول این مدت عالوه بــر ارتقاء 
کیفیت سیمان های تولیدی سعی در رفع سایر نیاز های 
صنعت نفت در بخش سیمانکاری چاه نفت و گاز داشته 
اســت. او گفت: امسال هم با راه اندازی بخش نوآوری و 
فعالیت های دانش بنیان شهدای سیمان تهران، عالوه بر 
تالش در بومی سازی نیاز های صنعت سیمان، در حوزه 
فرآیند ســیمان کاری چاه نفت نیز اقدامات ارزشمندی 

صورت پذیرفته است.  باشگاه خبرنگاران

تدابیری برای کنترل بازار مصالح ساختمانی اتخاذ شده است

عرضه امپاور برای مشتریان حقیقی و حقوقی در بورس کاال
71 دستگاه کامیون کشنده امپاور روز یکشنبه 2۹ آبان ماه 1401 در بورس کاال عرضه می شود. در این 

نوبت تمامی کدهای بورسی حقیقی و حقوقی می توانند این محصول را خریداری کنند.
براساس مشخصات ارایه شــده در اطالعیه عرضه بازار فیزیکی، اشخاص حقیقی مجاز به ثبت سفارش 
برای یک دســتگاه و اشخاص حقوقی حداکثر مجاز به ثبت ســفارش ۵ دستگاه خودرو هستند.تعداد 
عرضــه این کامیــون محدود بوده و موعد تحویل آن دو ماهه اســت.امپاور مدرن ترین کامیون داخلی 
با گیربکس اتومات 12 ســرعته ZF با ریتاردر ۵حالته اســت. سطح آالیندگی امپاور BD۵00 با موتور 
CUMMINS، یورو۵ اســت.امپاور با در اختیار داشــتن سیســتم های ایمنی چون سیســتم هشدار 
حرکت بین خطوط )LDW(، سیســتم کنترل حرکت در سرباالیی )HSA( و سیستم هشدار بر خورد 
با مانع از جلو )FCW(، با همکاری ترمز هوشــمند اضطراری )AEBS( در شــرایط کاهش هشــیاری 
راننده و شــرایط پر خطر احتمال وقوع تصادف را به حداقل می رســاند.این کشــنده مجوز و استاندارد 
حمل کاالی خطرناک )ADR( را از اروپا دارد و توانســته در این خصوص مجوز الزم از ســازمان ملی 
 اســتاندارد را نیز اخذ کند.امپاور پیش از این در 20 مهــر در تاالر خودرو بورس کاال عرضه و با رقابت 

خریداران همراه شد.

 ارسال جداول بودجه به مجلس 
به صالح نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول الیحه بودجه در 
مجلس شــورای اســالمی را به صالح ندانست و گفت : جداول 
بودجه امســال دیر هنــگام و در مردادماه به دولت ابالغ شــد 
و از این جهت، بررســی دو مرحله ای ایــن الیحه در مجلس، 

یکپارچگی برنامه های دولت را دچار مشکل می کند.
سیدمســعود میرکاظمــی ، درباره طرح مجلس برای بررســی 
دو مرحله ای بودجه های ساالنه کشــور، گفت: وقتی قانونی در 
مجلس تصویب می شــود، ملزم به اجرا هســتیم و باید تبعیت 
کنیــم. وی در ادامه نظر دولت را بر این دانســت که نخســت 
مجلس اجازه دهد تا دولت الیحه خود را برای اصالح ساختار به 

مجلس شورای اسالمی ارایه دهد.

میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اشــاره کرد و گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا 
با مشــارکت و همراهی دولت، آن را پیــش ببرند و ما هم این 
کار را کردیــم و با توجه بــه همکارهای نزدیک تالش می کنیم 
تا به نقطه نظر مشترک برســیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
توضیح داد: اما نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند 
بررســی الیحه بودجه به صورت دومرحله ای باشــد که مرحله 
نخســت تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال 
جداول بودجه به مجلس را بــه صالح نمی دانیم زیرا مردادماه 
امســال جداول بودجه 1401 به دولت ابالغ شد و از این جهت 
جمع کردن یکپارچگی برنامه های دولت دچار مشکل می شود.

میرکاظمی اظهــار امیدواری کرد که مجلــس مراعات الزم را 
داشــته باشــد زیرا آنچه در دولت برای بودجه بسته می شود، 
دارای نظــم و یکپارچگی اســت و نباید دچار بخشــی نگری و 

سلیقه های سیاسی و بخشی شود.  ایرنا


