
|      چهارشنبه|16 آذر 1401|شماره 6023|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozاقتصادی

تفاهم نامه راهبردی بانک صادرات 
ایران و سایپا برای جهش تولید

تفاهم نامه بزرگ همکاری مشــترک بانک صادرات 
ایران و گروه خودروسازی ســایپا با هدف افزایش 
تولید محصوالت جدید و اشــتغال در نشســتی با 
حضور مدیران عامل و مدیران ارشــد دو مجموعه 

بزرگ بانکی و صنعتی کشور امضا شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
ســیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران 
در مراســم امضای ایــن تفاهم نامه کــه با حضور 
محمدعلی تیموری، مدیرعامل و مدیران ارشد این 
شرکت و مدیران ارشد بانک برگزار شد، با بیان این 
مطلب افزود: صنعــت خودرو اهمیت ویژه ای برای 
شبکه بانکی کشور دارد و مجموعه سایپا به عنوان 
یکــی از برندهای اصلی این صنعت، جایگاه ویژه و 
ممتازی در حوزه اشــتغال، ارزآوری و اســتفاده از 
نیروهای توانمنــد دارد. با امضای این تفاهم نامه و 
هماهنگی های ایجاد شــده، حمایت بانک صادرات 
ایــران برای خدمت بیشــتر به تولید، اشــتغال و 

صنعت کشور گسترش قابل توجهی خواهد یافت.
وی امضــای این تفاهم نامه را در راســتای خدمت 
بیشــتر به مردم، تولید و اشــتغال مورد اشاره قرار 
داد و تاکیــد کرد: هماهنگــی و همکاری دوجانبه 
بانک صادرات ایران و ســایپا ســرعت بیشتری به 
خــود خواهد گرفت. ســایپا یکی از شــرکت های 
خودروســازی مهــم و اثرگذار در حــوزه تولید و 
اشــتغال در صنعت کشور به حســاب می آید که 
تولیدات این شــرکت مورد استفاده عموم مردم و 
کشــورهای منطقه است و از این بابت ارائه خدمت 
به این شــرکت بــرای بانک صادرات ایــران حائز 

اهمیت است.
ایمانــی گفت: بانک صادرات ایــران با امضای یک 
تفاهم نامــه بــزرگ و اثربخش در راســتای ارائه 
خدمات بانکــی و نگاه ویژه به تولیــد گام بزرگی 
برای حمایت از صنعــت خودرو و خدمت به مردم 
برداشت و همکاری دوجانبه بانک صادرات ایران و 

سایپا سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
مدیرعامــل بانک صادرات ایــران افزود: حمایت از 
صنعت با اســتفاده از تمامی ابزارهای پولی و مالی 
برای مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران افتخار 
اســت و از آنجایی که بخش اعظم سهامداران این 
بانک و شرکت ســایپا آحاد مردم جامعه هستند، 
نگاه همکاری در این تفاهم نامه نگاه برد برد اســت 
و برکت آن نصیب قشــر عظیمــی از مردم جامعه 
خواهد شــد. این تفاهم نامه که بــا رعایت الزامات 
و مقررات بانک مرکزی امضا شــده است، می تواند 
الگوی مناســبی برای همکاری با سایر بخش های 

صنعت کشور نیز باشد.  

استخدام نیروی انسانی بانک ملت 
در رده بانکدار و کاردان 

بانــک ملت با هدف تامین نیروی انســانی در رده 
 ،)IT، بانکــدار و کاردان )حوزه حقوقی،ســاختمان

استخدام می کند.
در راســتای اجرای تصویبنامه هیات مدیره، تامین 
نیروی انسانی مورد نیاز بانک ملت در عناوین شغلی 
بانکدار و کاردان )حوزه های حقوقی، ســاختمان و 
IT (، از طریق برگزاری آزمون استخدامی سراسری 
در دســتور کار قرار گرفته اســت. بر اســاس این 
گزارش، متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
تکمیلی در این زمینه از روز ســه شنبه 15 آذرماه 
1401 به ســایت اینترنتی بانک ملت به نشــانی

www.bankmellat.ir مراجعه کنند.

نقش آفرینی بانک آینده در بخش 
کشاورزی با هدف رفاه و رشد اقتصادی 
بانک آینده در حمایت از بخش کشــاورزی کشور، 
با هدف رفاه جامعه، رشد اقتصادی و تأمین امنیت 

غذایی کشور همواره نقش آفرینی کرده است.
بانک آینده با توجه به اهمیت این موضوع، بیش از 
یک هزار و 240 میلیارد ریال در ســال های 1399 
و 1400 به این بخش تســهیالت اعطا کرده است 
تا رســالت و نقش مهم خــود در حمایت از بخش 
کشــاورزی به عنوان موتور رشد اقتصادی و عبور از 

بحران ها در این حوزه را به خوبی ایفا کند.

تجلیل از بانک ایران زمین در مراسم 
بزرگداشت تاسیس انجمن کلیوی 

مراســم آیین بزرگداشــت سی و هشــتمین سال 
تاســیس انجمن کلیوی زنجان بــا حضور مدیران 
اســتانی بانک ایران زمین، چهره هــای ماندگار، 
مقامات دولتی، اســاتید دانشــگاهی، پزشــکان و 

خیرین استان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی؛ بانک ایــران زمین در 
راستای انجام مسئولیت اجتماعی اقدام به مشارکت 
در برگزاری ســی و هشتمین سال تاسیس انجمن 
کلیوی زنجان نمود. در این مراســم نام بانک ایران 
زمین به عنوان بانک پیشرو و حامی انجمن کلیوی 
زنجان توسط طهماسبی مدیرعامل انجمن معرفی 

شد و با اهداء لوح از مدیران این بانک تقدیر شد.

بانک رفاه کارگران به عنوان بانک برتر 
در حمایت از صنعت سالمت  محور  

پنجمین جشنواره ملی »صنعت سالمت محور« با 
حضور فعال و اثربخش بانک رفاه برگزار شد.

 در این جشــنواره که در محل تاالر ابوریحان مرکز 
همایش های بین المللی دانشــگاه شــهید بهشتی 
برگزار شد، از بانک رفاه کارگران به عنوان بانک برتر 
در حوزه صنعت سالمت محور و پیشرو در حمایت از 
واحدهای تولیدی فعال در این حوزه به صورت ویژه 
تجلیل به عمل آمد و به پاس این حمایت ها تندیس 

ویژه جشنواره به این بانک اهداء شد. 

گزارشاخبـــار

مدیـر اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت از کشـف منابـع نفتی 
جدیـد در جنـوب غربی کشـور خبـر داد و گفـت: جزئیات 

ایـن اکتشـاف، توسـط وزیـر نفـت اعالم خواهد شـد.
 مهـدی فکـور، مدیر اکتشـاف شـرکت ملی نفـت در جمع 
خبرنـگاران گفـت: در جنـوب غـرب کشـور منابـع جدیـد 
نفتـی کشـف شـده کـه جزییـات آن در آینـده نزدیـک 

توسـط وزیـر نفـت اعـالم خواهد شـد.
وی افـزود: همچنیـن یـک بلـوک اکتشـافی دریایـی در 
آب هـای خلیـج فـارس توسـط متخصصان ایرانـی طراحی 
شـده کـه حجـم ذخایـر گازی ایـن بلـوک اکتشـافی، بالغ 

بـر 30 تریلیـون فـوت مکعب اسـت.
مدیـر اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران تصریـح کـرد: 
بـرای نخسـتین بار، بـه روش مغناطیـس سـنجی هوایـی 
کـه تـا اعمـاق 7 هـزار متـر زیـر سـطح زمیـن را جهـت 
کار  بـه  هیدروکربـوری  میادیـن  و  مخـازن  شناسـایی 
مـی رود، دسـت یافتیـم. فکور افـزود: طراحی ایـن هواپیما 
توسـط دانشـمندان ایرانـی انجـام شـده و درحـال حاضـر 
ایـن هواپیمـا در حـال برداشـت اطالعـات اسـت و قـرار 
اسـت یـک دهـم مسـاحت کشـور توسـط ایـن هواپیمـا 

مـورد سـنجش قـرار گیـرد.
وی گفـت: افـراد اندکـی در جهـان توانایی پـرواز با چنین 
هواپیمایـی را دارنـد که باید در ارتفـاع پایین )600 متری 

زمیـن( و با شـرایط خاصی به پرواز درآیـد، یک جوان 30 
سـاله ایرانـی که در ایـران آموزش دیده، ایـن کار خطیر را 
در کوه هـای زاگـرس انجـام خواهـد داد.فکـور با اشـاره به 

گـزارش جدیـد سـازمان زمیـن شناسـی امریکا گفـت: بر 
اسـاس مطالعاتـی که توسـط سـازمان های مطـرح جهانی 
از جملـه سـازمان زمیـن شناسـی امریـکا صـورت گرفتـه 

و گـزارش شـده، در آینـده سـه کشـور ایـران، روسـیه و 
عـراق از ظرفیت هـای اکتشـاف جدیـد برخـوردار خواهند 
اکتشـافی  بقیـه کشـورهای منطقـه، ظرفیـت  و در  بـود 
بـه اتمـام می رسـد و ایـن ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای 
سـرمایه گذاری در حـوزه انـرژی ایـران اسـت.وی افـزود: 
اینکـه عنـوان شـود ایـران 30 سـال گاز و یـا 100 سـال 
نفت دارد، درسـت نیسـت، بلکـه ظرفیت های بسـیاری در 
حـوزه اکتشـافات جدیـد داریم کـه تنها در حـوزه زاگرس 
جنوبـی بـرآورد می شـود ایـن ظرفیت هـای جدیـد بالغ بر 

16 میلیـارد بشـکه فقـط بـرای ایران باشـد.
مدیـر اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا بیـان اینکه 
"ایـران حـرف اول را در زمینـه انـرژی در آیسـنده در دنیا 
خواهـد زد"، گفـت: درحال حاضر 17 گـروه لرزه نگاری در 
کشـور فعال اسـت و 4500 متخصص در ایـن زمینه فعال 
هسـتند و ایـن میـزان فعالیـت، در تاریـخ ایران بی سـابقه 
جـذب  اخیـر،  یکسـال  در  داد:  ادامـه  اسـت.وی  بـوده 
بودجـه و انجـام عملیـات اکتشـافی نسـبت بـه گذشـته 
افزایـش داشـته بـه طـوری که در یک سـال اخیـر، 8 هزار 
میلیـارد تومـان و 360 میلیـون یـورو، حجـم مناقصـات 
سـرمایه ای در بخـش اکتشـاف و 2 هـزار و 773 میلیـراد 
 تومـان و 215 میلیـون یـورو، ارزش قراردادهـای جـاری 

بوده است.  تسنیم

کشف منابع جدید نفتی در جنوب غربی کشور

ایران جزو ۳ کشور با ظرفیت باالی اکتشاف نفت و گاز

ســخنگوی صنف جایگاه داران سوخت با بیان "احتماالً در آینده نزدیک با بنزین 
ســوپر خداحافظی خواهیم کرد" گفــت: با ورود بنزین یــورو5 به جایگاه های 

سوخت، تقاضایی برای بنزین سوپر وجود نخواهد داشت.
رضا نواز ســخنگوی صنف جایگاه داران ســوخت درخصوص کمبود بنزین سوپر 
در کشــور اظهار کرد: ما شرمنده مردم هستیم و درخصوص نبود بنزین سوپر از 

مردم عذرخواهی می کنیم.
وی افزود: ارســال بنزین ســوپر با وجود درخواســت خرید فرآورده از ســوی 
جایگاه های سوخت اما از بیش از یک ماه قبل، کمیاب و بعد هم نایاب شد. وقتی 
ما علت نبود بنزین ســوپر را از شــرکت های تابع نفت جویا شدیم علت اصلی را 

ورود پاالیشگاه های تولید بنزین سوپر به فاز تعمیراتی اعالم کردند.
ســخنگوی صنف جایگاه داران ســوخت اعــالم کرد: این مشــکل در این هفته 
برطرف شدنی نیست اما شاید در هفته آینده اتفاقاتی بیفتد.نواز به پیشینه عرضه 
بنزین ســوپر در سالهای اخیر اشاره و ابراز کرد: به دنبال افزایش قیمت بنزین از 
سال 1398 و افزایش قیمت بنزین سوپر، 50 تا 80 درصد از تقاضا برای مصرف 
کم شد و ماندگاری بنزین سوپر در جایگاه ها و مخازن و طوالنی شدن فروش آن 

خساراتی را به جایگاه داران وارد کرد.
نماینده حقوقی جایگاه داران ادامه داد: با شیوع کرونا تقاضای مصرف بنزین سوپر 
به شــدت کاهش یافت تا جایی که آمار ناامیدکننده ای از فروش بنزین سوپر در 
کشور منتشر شــد اما بعد از فروکش کردن کرونا، آمار مصرف بنزین معمولی و 
ســوپر هم افزایش یافت.وی با یادآوری اینکه عرضه و تقاضای بنزین ســوپر در 
ســال 1400 به تعادل رســید گفت: با وجود تعادل در عرضه و تقاضای بنزین 
ســوپر اما ارسال به موقع انجام نمی شــد و البته این طور هم نبود که مردم اذیت 
شوند.سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت با توجه به افزایش مصرف خیره کننده 
بنزین از اواسط سال 1400 عنوان کرد: ما از اواسط سال قبل تا اآلن به رده دهم 
مصرف کنندگان بزرگ بنزین در جهان رسیدیم.نواز ضمن اشاره به اینکه کیفیت 

بنزین یورو4 بســیار باالست و فراگیر می شود و استاندارد یورو5 هم تدوین شده 
اســت و در سبد سوختی قرار خواهد کرد احتمال داد: در آینده نزدیک با بنزین 
ســوپر خداحافظی خواهیم کرد و با ورود بنزین یورو5 به جایگاه های ســوخت، 
تقاضایی برای بنزین ســوپر وجود نخواهد داشت.وی با تأکید بر اینکه مسئوالن 
سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت باید درمورد کیفیت یورو4 و یورو5 و بنزین 
سوپر با مردم شفاف صحبت کنند عنوان کرد: وضعیت بنزین سوپر احتمال زیاد 

در هفته پیِش رو بهتر خواهد شد.
از ســوی دیگر معاون وزیر نفت گفت: بنزین پتروشــیمی ها فاقد آلودگی است، 
هرکسی هم ادعایی بر این موضوع دارد باید سند ارائه کند.جلیل ساالری درباره 
ارتباط آودگی هوا با بنزین گفت: محیط زیست نظارت کننده است، اگر کسی که 
این حرف را می زند باید مرجع یا مســتندی در قبال آن ارائه کند.به گفته مدیر 
عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور، در پاالیشگاه بنزین با کیفیت تولید 
و عرضه می شــود، بنزینی که در جایگاه های سوخت عرضه می شود، هیچگونه 
آلودگی ندارد.او گفت: بنزین پتروشــیمی ها فاقد آلودگی اســت، هرکســی هم 

ادعایی بر این موضوع دارد باید سند ارائه کند.  باشگاه خبرنگاران

 خداحافظی با بنزین سوپر 
پس از عرضه بنزین یورو۵ در ایران

با وجود بهبــود روند درآمدی خودروســازان و افزایش 
تیراژ، ساختار مالی حاکم بر زنجیره تامین خودروسازی 
با چالشهای جدی تری روبرو شده و چشم انداز روشنی 

برای ماه های پایان سال مشاهده نمی شود.
امیرحســین جاللــی عضو هیات رییســه انجمن قطعه 
ســازان با اعالم این مطلب گفت: قطعه ســازان خود را 
از اعضــای خانواده بزرگ خودروســازان می دانند و در 
سخت ترین شــرایط تحریمی و پاندمی و ... از هر آنچه 
توان داشــتند مایه گذاشته اند تا چرخ صنعت از حرکت 
نایستد. همانطور که همه مشاهده کردند کشور روسیه با 
صنعت و اقتصادی به مراتب بزرگتر و با محدودیت هایی 
بســیار کمتر در تولید خودرو به توقف کامل رسید. این 
تفاوت و موفقیت زنجیره خودروسازی ایران مایه افتخار 
است اما با بهبود شرایط مالی که در نتیجه کاهش فشار 
قیمت دستوری در صنعت خودرو ایجاد شده،  طعم این 

بهبود را قطعه سازان در ماه های اخیر نچشیده اند.
نایب رییس انجمن قطعه ســازان تهران ادامه داد: سال 
1401 رو به اتمام هســت و با حل نشــدن موضوعات 
مهمــی از جمله مطالبات معوق ، اصالح قیمت قرار داد 
ها، اصالح دســتمزد ساعتی، اصالح ســاختار قراردادها 
و حذف ســپرده گارانتی مواجه هســتیم. از طرف دیگر 
پرداخــت های نامنظم نقدی و غیــر نقدی مانند اوراق 
گام ، تفاهم نامه ســه جانبه وخرید دین )که انهم اخیرا 
متوقف شده است( ذهن همه ما را بشدت در گیر کرده 
و با این فضای کسب و کار عاقبت خوبی را برای خودمان 

برای ماه های پایانی سال متصور نیستیم .
جاللی گفت: درخواســت ما این اســت که شرکت های 
خودرو ســاز مــوارد فوق الذکر را بســیار جدی بگیرند 
و دغدغه های قطعه ســازان را در این مقطع حســاس 
برطرف کنند.ادامه مســیر بدون دانســتن زمان اصالح 

قیمت ها و زمان پرداخت مطالبات معوق ممکن نیست. 
علی الخصوص برنامه داشــتن بــرای پرداخت نیاز های 
مالی قطعه سازان تا پایان سال کار غیرممکنی نیست و 
روند فعلی در نداشــتن چشم انداز حتی سه چهار ماهه 

بسیار دور از انصاف حرفه ای هست.
عضو هیات رییســه انجمن قطعه ســازان گفت:تحقق 
برنامــه تولید محصوالت جدیــد، افزایش تیراژ، افزایش 
کیفیت و ســایر اهداف تعیین شــده در صنعت خودرو 
بدون همراهی زنجیره تامین ممکن نیست و این زنجیره 
از ضعیف ترین حلقه ها از کار می افتد. چالشهای مالی 
فعلی، چالشــهایی بســیار جدی اســت و به اعتقاد من 
اهداف تعیین شــده بدون توجه به این چالشــها دست 
یافتنی نخواهد بود. التهاب بازار خودرو ناشــی از کاهش 
تولید شرایط را متشنج خواهد کرد و این موضوع دخالت 
زیانبــار دولت را در قیمت گــذاری افزایش خواهد داد. 
بنابر این به هر قیمت که شــده باید موانع افزایش تیراژ 

تولید را برطرف کرد.
جاللی گفت: تورم بــاالی 40 درصدی همچنان بر بازار 
حاکم اســت و در صورت بی توجهی به این موضوع در 
نظام همکاری خودروسازی و قطعه سازی ، قطعه سازان 
آســتانه تحمل خود را پشت سر گذاشــته و با کاهش 
دارایی و توان مالی یکی پس از دیگری از پا در می آیند 
و این برای زنجیره خودروسازی زنگ خطر جدی است.

وی افزود: تولید کننده باید تمرکزش روی تولید باشــد 
و بــه موضوعات کمــی و کیفــی و اداره واحد خود در 
شرایط دشــوار فعلی و در محیط نامساعد اقتصاد کشور 
متمرکز باشــد و خواسته ما این است که به منظور وارد 
نشــدن شــوک و خلل در جریان تولید خودرو، مدیران 
خودروســازی شرایط شــرکتهای قطعه سازی را درک 

کنند و راه حلی برای چالشهای مالی بیابند.

عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان:

قطعه سازان چشم انداز روشنی تا پایان سال مشاهده نمی کنند

رئیس سازمان توسعه تجارت توضیحات جدیدی از نحوه 
اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با پاکستان ارائه کرد.

سازمان توسعه تجارت چند روز قبل اعالم کرد که پس 
از چند سال توقف، ســرانجام تجارت ترجیحی ایران و 
پاکســتان که توافق برای آن اوایل دهه 80 نهایی شده 
بود به مرحله اجرا خواهد رسید. در چارچوب این توافق، 
دو طرف برای صادرات و واردات برخی کاالها، تخفیفات 
گمرکی نهایی کرده و مقدمات الزم برای افزایش تجارت 
مشترک را فراهم خواهند کرد. موضوعی که طبق اعالم 
رئیس ســازمان توسعه تجارت می تواند به افزایش 100 

درصدی صادرات ایران به این کشور منجر شود.
علی رضا پیمان پاک ا اشاره به وجود موافقتنامه تجارت 
ترجیحی با پاکســتان افزود: این موافقنامه از گذشــته 
برای حدود 400 قلم کاال وجود داشــته تا دو کشــور با 
ارائه تخفیف گمرکی موجب افزایش تجارت و دادوستد 
میان تجار شــوند.پیمان پاک دلیل اجرایی نشــدن این 
موافقتنامه در سال های گذشته را اعمال ممنوعیت ها از 
جمله برخی ممنوعیت های ایران روی کاالها عنوان کرد 
و اجــرای موافقتانه تجارت ترجیحی را یکی از ابزارهای 
اصلی توسعه تجارت دانست.وی با بیان اینکه قبل از امضا 
و اجــرای موافقتنامه های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی، 
مجموعه هایی مانند موسسه مطالعات بازرگانی، اتحادیه 
ها و انجمن ها آنها را مطالعه و بررســی می کنند، تاکید 
کرد: مجموع نظرات کارشناســی مشخص می کند که 
موافقتنامه مذکور به نفع کشور است و موجب صادرات 

می شود یا به ضرر کشور و موجب واردات.
رئیس ســازمان توسعه تجارت ادامه داد: به عنوان مثال 
مطالعات نشــان می دهد بــا اجــرای موافقتانه تجارت 

ترجیحی با پاکستان ما یک افزایش چند 100 درصدی 
صادرات خواهیم داشت.

وی یکــی از عوامل رونق نیافتن تجارت با پاکســتان را 
اجرا نشــدن این موافقنامه عنــوان کرد و افزود: به طور 
مثال در موضوع محصوالت کشاورزی ما به علت ممنوع 
کــردن واردات 30 هزار تن نارنگی از پاکســتان خود را 
از صادرات 700 هزار تن ســیب به این کشــور محروم 
کردیــم. در تجارت هر دو کشــور می خواهند محصولی 
را صــادر و محصول دیگــر را وارد و بر اســاس منافع 
خود حرکــت کنند.پیمان پاک خاطر نشــان کرد: این 
موافقتنامه تنها در حوزه کشــاورزی افزایش چند 100 
درصدی صادرات را موجب می شــود، رشدی که بخاطر 
چنــد واردات کوچک جلوی آن گرفته شــده بود.وی با 
تاکید بر اینکه منافع کشــور در موافقتنامه های تجارت 
آزاد و تعرفه ترجیحی رعایت می شــود تا تبدیل به وارد 
کننده صرف نشویم گفت: در دولت جدید بحث بازنگری 
روی موافقتنامــه تجارت ترجیحی بــا ترکیه را داریم و 
معتقدیم ایــن موافقتنامه ما را تبدیل به واردکننده می 

کند و باید اصالح شود.
رئیس ســازمان توســعه تجارت موافقتنامه های با کشور 
چین را نیز مشــمول بازنگری دانســت و گفت: در حوزه 
اوراسیا این موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی موجب می 
شــود تا چندین میلیارد دالر صادرات داشته باشیم چرا 
که این کشــورها تولید خاصــی روی کاالهای مدنظر در 
توافقنامه ندارند.وی تاکید کرد: در خصوص پاکستان نیز 
واقعیت این اســت که در بخش صنعتی و تولیدی نقطه 
قوتــی ندارند که بگوییم می آیند بازار ما را می گیرند. اما 
در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک جریان 
کاال به پاکستان که یک بازار خوب است، داریم.  ایسنا

رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد

جزئیاتی از نحوه اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با پاکستان

افزایش قیمت برق در دستور کار نیست
سخنگوی صنعت برق گفت: آیین نامه جدیدی برای تغییر تعرفه های برق به هیئت دولت ارسال نکرده ایم.

مصطفی رجبی مشهدی گفت: تعرفه های برق بر اساس نظام پلکانی تغییر می کند؛ آن گروهی که مصرف برق پایین تر 
از الگو دارند، هیچ تغییر تعرفه ای نســبت به ســال قبل نداشــته اند. وی افزود: در آیین نامه اجرایی مربوط به بند )ی( 
تبصره 8 قانون بودجه 1400 که مشــابه بند )ک( تبصره 15 قانون بودجه امسال است، پیش بینی شد که فقط تعرفه 
افرادی که مصرف بیش از الگو دارند، به صورت پلکانی افزایش یابد.ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: این قانون اعمال 
شــده و نتایج بسیار خوبی داشــته است؛ حداقل حدود یک میلیون و 900 هزار مشترک خانگی که پرمصرف یا بسیار 
پرمصرف بودند، مصارف خود را کاهش دادند و در گروه پایین تر از الگو قرار گرفتند.وی همچنین گفت: از طرف دیگر، 
حدود 40 درصد مشترکان خانگی در دوره اوج مصرف تابستان، مشمول دریافت پاداش صرفه جویی برق شدند و حدود 
8 میلیون مشــترک نیز، قبض برق رایگان دریافت کردند. رجبی مشهدی گفت: هنوز تعرفه ها به این شکل نیست که 
پله های آخر، به طور کامل با قیمت صادراتی، نرخ برق را پرداخت کنند، اما بر اســاس متوســط قیمت برق انرژی های 
تجدیدپذیر محاسبه می شود و قیمت پله آخر، طبق مصوبه پارسال هیئت وزیران، هزار و 75 تومان است.وی در پاسخ 
به این ســؤال که "آیا برای قانون بودجه امسال، پیشنهادی از سوی وزارت نیرو برای غیریارانه ای شدن تعرفه برق پله 
آخر، ارســال شده است؟"، گفت: چون تقریباً بند )ک( تبصره 15 قانون بودجه امسال مشابه بند )ی( تبصره 8 قانون 
بودجه 1400 است، همان تصویب نامه سال قبل، مالک عمل در سال 1401 قرار گرفته است و تعرفه ها تغییری نکرده 

است و تاکنون، آیین نامه جدیدی به عنوان پیشنهاد برای هیئت دولت ارسال نکرده ایم. مهر

صادرات حدود ۸۰۰ میلیون دالری بخش تعاون
معــاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صادرات حدود 800 میلیون دالری بخش تعاون در نیم ســال 

اول سال 1401 خبر داد.
مهدی مسکنی با بیان اینکه ارتقای صادرات تعاونی ها مستلزم همت و تالش مدیران بخش مردمی تعاون است، اظهار 
کرد: در دولت مردمی ســیزدهم از 310 تعاونی برای شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی داخلی و خارجی باهدف 
توسعه بازار تعاونی ها حمایت شده است.وی توسعه صادرات و گسترش بازار های جهانی تعاونی ها را رویکرد اصلی دولت 
سیزدهم عنوان کرد و گفت: 5 کشور اول هدف صادراتی بخش تعاون در نیمه اول سال 1401 با محوریت کشور های 

عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه بر اساس آمار به ثبت رسیده است.
مســکنی تصریح کرد: بیشــترین ســهم گروه های شــغلی صادراتی متعلق به بخش های کشــاورزی، صنایع غذایی، 
صنایع دســتی، فــرش دســتباف، مواد معدنــی و صنایــع معدنی بوده اســت.وی با بیــان اینکه در کشــور بالغ بر 
 یک صــد هــزار تعاونی فعال اســت، افزود: توســعه صادرات محصــوالت تولیدی بخــش تعاون ایران بــه طور ویژه 

دنبال می شود.
معاون امور تعاون از استان های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، البرز و گلستان به عنوان فعال ترین استان ها در حوزه 
صادرات بخش تعاون در کشور نام برد.وی مهم ترین عامل توسعه صادرات بخش تعاون را همت و تالش مدیران بخش 
مردمی تعاون دانســت و تأکید کرد: وجود اتحادیه های متنوع و وســیع تعاونی در سراسر کشور بستری مناسب برای 

تکمیل زنجیره صادراتی است.  صدا و سیما


