شاخص بورس  ۱۳هزار واحد افت کرد

شــاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار ســرمایه با افت ۱۳هزار واحدی روبرو شــد.
در جریــان دادوســتدهای امــروز بــازار ســرمایه بیــش از 7میلیــارد و 188میلیــون ســهم و حقتقــدم بهارزشــی بالــغ بــر 4هــزار و 264میلیــارد
تومــان در بیــش از 440هــزار نوبــت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت و شــاخص بــورس بــا افــت 13هــزار و 59واحــدی در ارتفــاع یکمیلیــون و
520هــزار و 334واحــد قــرار گرفــت .بیشــترین اثــر منفــی بــر دماســنج بــازار ســهام در روز جــاری بــه نــام نمادهــای معامالتــی شــرکتهای ملــی
صنایــع مــس ایــران ،فــوالد مبارکــه اصفهــان و توســعه معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه شــد و در مقابــل شــرکتهای ایــران خــودرو ،ســایپا و
بانــک صــادرات بــا رشــد خــود مانــع افــت بیشــتر نماگــر بــازار ســهام شــدند.

محمد :مکاتبات وزارت

اقتصاد درباره مناطق آزاد
غیرکارشناسی است

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد بــا بیــان اینکــه
مکاتبــات وزارت اقتصــاد دربــاره مناطــق آزاد بــا
مجلــس غیرکارشناســی اســت ،گفــت :در برنامــه
تحــول اقتصــادی دولــت ســیزدهم هیــچ اســمی از
مناطــق آزاد بــرده نشــده اســت.
ســعید محمــد در نشســت بــا معــاون امــور مجلــس
رئیــس جمهــور بــا یــادآوری اینکــه ارتبــاط خوبــی
بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس داریــم ،اظهــار کرد:
ناهماهنگــی داخلــی در وزارت اقتصــاد کــه بــدون
تعامــل بــا حــوزه مناطــق آزاد اقــدام بــه مکاتبــات
غیرکارشناســی بــا مجلــس دربــاره مســائل مناطــق
آزاد و ویــژه اقتصــادی کــه در تعــارض منافع بــا وزارت
اقتصــاد اســت مــی کننــد ،انــرژی همــکاران مــا را از
بیــن مــی بــرد و بــه نفــع اقتصــاد کشــور نیســت.
وی مهمتریــن چالــش مناطــق آزاد را عــدم اجــرای
مــاده  65احــکام دائمــی برنامــه توســعه کشــور عنوان
کــرد و افــزود :علــی رغــم دســتور شــخص ریاســت
محتــرم جمهــور و هــم رای بــودن معاونــت حقوقــی
ریاســت جمهــوری بــا نظــر دبیرخانــه شــورایعالی
مناطــق آزاد ،ایــن قانــون همچنــان اجــرا نمی شــود و
چرایــی آن عالمــت ســوال بزرگــی اســت.
وی تصریــح کــرد :متاســفانه در برنامــه تحــول
اقتصــادی دولــت ســیزدهم هیــچ اســمی از مناطــق
آزاد بــرده نشــده اســت .نگرانیــم در قانــون برنامــه
هفتــم هــم ایــن اتفــاق بیافتــد و از آن جایــی کــه
مناطــق آزاد داخــل هیئــت دولــت نماینــده ای نــدارد،
متاســفانه بــه مســائل آنطــور که بایــد رســیدگی نمی
شــود و ماحصــل ایــن اتفاقــات آســیب جــدی بــه
اقتصــاد کشــور اســت.
وی بیــان کــرد :مناطــق آزاد ظرفیــت بزرگــی دارنــد
ولــی چــون نادیــده گرفتــه مــی شــوند نمــی تواننــد
در بحــران اقتصــادی کمــک حــال کشــور باشــند.از
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی میخواهیــم
نــگاه ویــژه ای بــه مســائل ایــن حوزه داشــته باشــند و
نظــرات تخصصــی کارشناســان ایــن حــوزه را از طریق
دبیرخانــه شــورایعالی در تصمیمــات مربــوط بــه ایــن
حــوزه دخیــل کننــد.
ســید محمــد حســینی معــاون پارلمانــی رییــس
جمهــور نیــز بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای قوانیــن
مربــوط بــه مناطــق آزاد در ایــن مناطــق گفــت:
مشــکالت ســاختاری و عــدم اجــرای قوانیــن مربــوط
بــه ایــن مناطــق باعــث پیشــی گرفتــن کشــورهای
همســایه در جــذب ســرمایه گــذاری مــی شــود و
دولــت و مجلــس بــا نــگاه ملــی و رعایــت مصالــح
ملــی از دیــوان ســاالری رهــا شــوند و مدیریــت واحــد،
جامــع و متمرکــز در مناطــق شــکل بگیــرد و بخشــی
نگــری در تمامــی حــوزه هــا بایــد بــه مدیریــت واحــد
و یکپارچــه تبدیــل شــود.
وی افــزود :ایــن واقعیــت کــه مــا مثــل گذشــته نمــی
توانیــم روی اقتصــاد تــک محصولــی نفــت حســاب
کنیــم و از طرفــی بــا توجــه بــه کمبــود آب در حــوزه
کشــاورزی دیگــر نمــی تــوان بــه صــورت ســنتی
اقتصــاد را اداره کــرد ،مســئولیت مناطــق آزاد را
ســنگین تــر مــی کنــد.

پیش بینی تولید  ۱۸میلیون
دستگاهلوازمخانگی
در سال ۱۴۰۱

معــاون صنایــع عمومــی وزیــر صمــت بــا بیــان
اینکــه امســال  ۱۸میلیــون دســتگاه لــوازم خانگــی
تولیــد خواهیــم کــرد ،گفــت :در بهــار امســال
کاهــش  ۱۵درصــدی ارزبــری ،افزایــش ۱۰
درصــدی عمــق داخــل و افزایــش  ۱۰درصــدی
صــادرات داشــتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم
،محمدمهــدی بــرادران امــروز در نشســت خبــری بــا
بیــان اینکــه مبــارزه بــا کاالهــای قاچــاق و تقلبــی
در قطعــات یدکــی ،لــوازم خانگــی و محصــوالت
دخانــی را از ابتــدای ســال کلیــد زدیــم ،گفــت10 :
میلیــارد دالر حجــم بــازار داخلــی قطعــات یدکــی
خــودرو اســت کــه  90هــزار شناســه صــادر شــده و
بــرای  39میلیــون قطعــه کــد رهگیــری در قطعــات
یدکــی بــه جمــع بنــدی رســیدیم.
معــاون صنایــع عمومــی وزیــر صمــت افــزود :اخــذ
کــد شناســه و رهگیــری بــرای کلیــه کاالهــای
لــوازم خانگــی صــورت گرفــت در ســطح عرضــه نیــز
اقدامــات مناســبی انجــام شــد ،بــه عنــوان نمونــه بــا
یکــی از انبارهــای بــزرگ در تهــران برخــورد شــد.
در ایــن انبــار دســتگاههای لــوازم خانگــی دســت
دوم را تجهیــز میکردنــد کــه تبدیــل بــه شــبکه
هــم شــده بودنــد کــه در نهایــت بــا ایــن شــبکه
برخــورد شــد.
بــرادران ادامــه داد :ســال گذشــته در حــوزه
دخانیــات  11میلیــارد نــخ ســیگار قاچــاق در بــازار
بــوده کــه قطعـاً در بخــش خــرده فــروش بــا قاچــاق
مقابلــه نمیکنیــم بلکــه بــا قاچــاق ســازمان یافتــه
 .بــه عنــوان نمونــه قاچــاق برنــد ماربلــو مقابلــه
خواهیــم کــرد و برایــن اســاس  3041کــد شناســه
در ایــن حــوزه صــادر کردیــم.
وی گفــت 12 :هــزار میلیــارد تومــان امســال حقــوق
دولتــی از دخانیــات دریافــت خواهیــم کــرد.
بــرادران بــا بیــان اینکــه امســال  18میلیــون
دســتگاه لــوازم خانگــی تولیــد خواهیــم کــرد،
افــزود :در بهــار امســال کاهــش  15درصــدی
ارزبــری ،افزایــش  10درصــدی عمــق داخــل و
افزایــش  10درصــدی صــادرات داشــتیم.
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احتمال از سرگیری تولید تندر  ۹۰با قطعات روسی

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت کــه
مذاکراتــی بــرای تبــادل قطعــات خــودرو بیــن
ایــران و روســیه در جریــان اســت و قــرار اســت
بــه ویــژه در خودروهــای مشــترک مثــل تنــدر
 ،۹۰قطعــات از روســیه وارد و تولیــد تنــدر ۹۰
از ســر گرفتــه شــود.
ســیدرضا فاطمــی امیــن در نشســت خبــری
بــه مناســبت دهــه تولیــد و تجــارت ،بــا بیــان
اینکــه بحــث پلتفــرم مشــترک خــودرو بیــن
ایــران و روســیه مطــرح نیســت ،اظهــار کــرد:
صنعــت خــودروی روســیه بعــد از جنــگ
روســیه و اوکرایــن دچــار مشــکل شــده اســت.
در ایــن شــرایط مذاکراتــی بــرای خریــد
قطعــات خــودرو ،بــه ویــژه در خودروهایــی کــه
در هــر دو کشــور تولیــد میشــده مثــل تنــدر
 ۹۰و همچنیــن فــروش قطعــات تولیــد ایــران
کــه در روســیه مــورد نیــاز اســت ،در جریــان
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه انتظــار م ـیرود بــا واردات
خــودرو شــکاف عرضــه و تقاضــا پــر شــود و
ســبد محصــول کــه حــاال محصــوالت اقتصــادی
و ارزان قیمــت را کــم دارد ،کامــل شــود،
تصریــح کــرد :در حــال حاضــر ســه پلتفــرم
مناســب خــودرو یعنــی تــارا ،شــاهین و تنــدر
 ۹۰در کشــور وجــود دارد ،امــا پلتفــرم ســمند،
پــژو و پرایــد قابــل توســعه نیســت .امــا قیمــت
خودروهــای پلتفر مهــای مناســب باالســت.
البتــه ایــران خــودرو در حــال طراحــی یــک
پلترفــم بــرای خــودروی ارزا نقیمــت اســت کــه
تــا میانــه ســال بعــد وارد بــازار میشــود ،امــا
در ایــن فاصلــه زمانــی بایــد نیــاز بــازار برطــرف
شــود و بعــدا هــم داخلــی ســازی شــوند.
چند شــرط مهم در واردات خودرو
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط
عمــده واردات خــودرو ،مربــوط بــه خودروهــای
زیــر  ۱۰هــزار دالر خواهــد بــود ،گفــت :اینطــور
هــم نیســت کــه خودروهــا بــی کیفیــت باشــند.
خودروهــای برنــد و اســتاندارد زیــر  ۱۰هــزار
دالر حتــی در اروپــا هــم وجــود دارد ،چــون
ایــن تقاضــا در جهــان وجــود دارد.
البتــه بــه گفتــه وی هنــوز مشــخص نیســت
خــودرو از کــدام کشــورها وارد شــود و ایــن
موضــوع وابســته بــه بخــش خصوصــی اســت.
امــا شــرط واردات ایــن اســت کــه حتمــا
خدمــات پــس از فــروش داشــته باشــد ،منجــر

بــه انتقــال فنــاوری شــود و واردات خودروهــای
دســت دوم هــم همچنــان ممنــوع اســت.
رفــع ممنوعیــت واردات  ۴قلــم کاال در دســت
بررســی
وزیــر صمــت در ادامــه در در پاســخ بــه ســوال
ایســنا دربــاره احتمــال رفــع ممنوعیــت واردات
پنــج قلــم کاال در ســال جــاری ،گفــت :در
حــال حاضــر واردات نزدیــک بــه  ۲۳۰۰قلــم
کاال ممنــوع اســت کــه ایــن ممنوعیــت هــم
ادامــه دارد .امــا وزارت صمــت رفــع ممنوعیــت
واردات  ۵کاال را بــه ســتاد اقتصــادی دولــت
پیشــنهاد کــرده کــه در دســت بررســی اســت.
یکــی از ایــن پنــج کاال خــودرو بــوده ،امــا
چهــار کاالی دیگــر را تــا زمــان مصــوب شــدن
اعــام نمیکنیــم.
درج ســقف قیمت کاالها در ســامانه ۱۲۴
فاطمــی امیــن در ادامــه بــا بیــان اینکــه
امســال دو ارز  ۴۲۰۰تومانــی حــذف شــد،
اظهــار کــرد :امســال هــم ارز مربــوط بــه
واردات نهاد ههــا حــذف شــد و هــم نــرخ ارز
پایــه حقــوق گمرکــی از  ۴۲۰۰تومــان بــه
ارز نیمایــی تغییــر کــرد کــه باعــث افزایــش
قیمتهــا در بــازار شــد .در همیــن راســتا
از دو هفتــه پیــش ســقف قیمــت بیــش از
 ۱۰هــزار کاال متناســب بــا برنــد و حجــم
در ســامانه  ۱۲۴اعــام شــده و ایــن کاالهــا
در حــال افزایــش هســتند .فــروش
باالتــر ایــن نر خهــا تخلــف اســت.
وی افــزود :در بحثهــای نظارتــی
هــم اصالحاتــی در دســت انجــام
اســت ،از جملــه
اینکــه از
یــک
مــاه پیــش
برگههــای
نظــا ر ت
مر د مــی
در حــال
نصــب در

مغازههــا اســت و مــردم میتواننــد بــا اســتفاده
از  QRکــد آن ســوابق فروشــگاه را ببینــد و
شــکایت خــود را ثبــت کننــد و بــر اســاس رده
بنــدی تخلــف بیــن یــک تــا ســه روز بــرای
رســیدگی بــه واحــد صنفــی مراجعــه میشــود.
برنامـهای برای خودروهای دپو شــده نداریم
فاطمــی امیــن در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی
دربــاره خودروهــای دپــو شــده در گمــرک
اظهــار کــرد :طبــق قانــون واردکننــدگان
میتواننــد کاال را بــدون
ســفارش
ثبــت
گمــرک
وارد
کننــد ،امــا
نمی تو ا ننــد
را
آنهــا
خیــص
تر
کننــد .ایــن
در
اتفــاق
بخــش خــودرو
افتــاده،
هــم
برنامــهای
امــا
ترخیــص
بــرای
آنهــا نداریــم .در
نهایــت بعــد از ابــاغ
آ یین نا مــه

واردات خــودرو بــر اســاس شــرایط تعییــن
شــده در آن وضعیــت خودروهــای دپــو شــده
میشــود.
مشــخص
تولید مشــترک لــوازم خانگی در عمان
ایــن مقــام مســئول همچنیــن گفــت :یــک
شــرکت ایرانــی لــوازم خانگــی بــه دنبــال طــرف
عمانــی اســت تــا در عمــان تولیــد مشــترک
داشــته باشــند .طبــق قوانیــن عمــان اگــر ۴۹
درصــد ســهام بــرای شــرکت عمانــی باشــد وام
 ۲۰ســاله دریافــت میکنــد .بنابرایــن قطعــات
و تکنولــوژی از ایــران و زیرســاخت از عمــان
تامیــن خواهــد شــد.
تعرفــه واردات خودروهــای اقتصــادی
پاییــن اســت
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی
دربــاره تعرفــه واردات خــودرو گفــت:
تعرفــه واردات خــودرو اقتصــادی
خیلــی پاییــن در نظــر گرفتــه شــده تــا
هزینههــای واردات بــه مــردم منتقــل
نشــود ،عرضــه و تقاضــا و هــم نزدیــک
شــود و افــرادی کــه تــوان مالــی کمتــری
دارنــد بتواننــد خــودرو تهیــه کننــد .امــا
رقــم دقیــق آن بعــد از ابــاغ آییــن نامــه
اعــام خواهــد شــد

شناسایی  ۳.۵میلیون جامانده سهام عدالت در نهادهای حمایتی
ســخنگوی اتحادیــه سراســری تعاونیهــای
ســهام عدالــت از شناســایی  ۳,۵میلیــون
جامانــده ســهام عدالــت در نهادهــای حمایتــی
مثــل کمیتــه امــداد و بهزیســتی کشــور خبــر
داد.
علــی اکبــر حیــدری در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی
براینکــه در حــال حاضراجــرای قانــون واگــذاری
ســهام بــه جامانــدگان ســهام عدالــت در چــه
مرحلــهای اســت ،گفــت :بعــد از پیگیریهایــی
کــه مجلــس شــورای اســامی داشــت باالخــره در
قانــون بودجــه ســال جــاری تکلیفــی بــرای دولــت
تعییــن شــد مبنــی بــر تخصیــص ســهام عدالــت
بــه دهکهــای پائیــن درآمــدی جامعــه و ســایر
افــرادی کــه ایــن ســهام را دریافــت نکردهانــد.
وی اظهارداشــت :قــرار شــد عملیــات اجرایــی آن
در ســال جــاری شــروع شــود چــون در قانــون
بودجــه تصریــح شــده کــه امســال بایــد ایــن
تکلیــف قانونــی بطــور کامــل اجــرا شــود.
ســخنگوی اتحادیــه سراســری تعاونیهــای ســهام
عدالــت گفــت :ترتیبــات اجرایــی تــا بــه اکنــون در
ایــن زمینــه بطــور کامــل نهایــی نشــده ولــی در
کلیــات چــه دهکهایــی بایــد در اولویــت باشــند
جمــع بنــدی شــده اســت.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســئوال دیگــری
مبنــی بــر اینکــه در حــال حاضــر چــه تعــداد از

جامانــدگان ســهام عدالــت شناســایی شــدهاند،
افــزود :قانــون بودجــه بطــور مشــخص اولویــت را
بــه مددجویــان نهادهــای حمایتــی مثــل کمیتــه
امــداد و بهزیســتی داده چــون نزدیــک بــه 3,5
میلیــون نفــر از جمعیــت مشــمول طــرح افــراد
زیــر پوشــش در ایــن دو نهــاد حمایتــی هســتند
کــه ســهام عدالــت دریافــت نکردهانــد.
حیــدری بیــان داشــت :البتــه تکلیــف اصلــی

قانــون دو دهــک پائیــن درآمــدی جامعــه اســت
چــون امــکان دارد جمعیــت زیــادی در کشــور
باشــند کــه زیــر پوشــش هیــچ نهادهــای حمایتــی
نباشــند امــا در گام نخســت  3,5میلیــون نفــر از
جامانــدگان ســهام عدالــت در کشــور شناســایی
شــد هاند.
وی ادامــه داد :یــادآوری میشــود در هیــچ
مرحل ـهای از ســهام عدالــت در دهکهــای پائیــن

درآمــدی جامعــه حتــی در گذشــته فرآینــد
شناســایی اولیــه و ثبــت نــام وجــود نداشــته
بــه دلیــل اینکــه دســتگاه مســئول مشــخص و
شناســایی اولیــه بوســیله همــان دســتگاه انجــام
میشــد پــس در شناســایی اولیــه ایــن مرحلــه
نیــز هیــچ نیــازی بــه ثبــت نــام مقدماتــی،
پرداخــت مبلــغ و هزینــهای نیســت.
ســخنگوی اتحادیــه سراســری تعاونیهــای
ســهام عدالــت گفــت :یــک عــده افــرادی در
کشــور هســتند کــه در واقــع آنهــا جامانــدگان
ســهام عدالتنــد.
وی افــزود :ایــن افــراد کســانی هســتند کــه در
ســالهای گذشــته ضمــن شناســایی و دریافــت
دعــوت نامــه ،تکالیــف قانونــی خــود را انجــام
دادهانــد ولــی بــه دلیــل اختــال سیســتمی ســهام
دریافــت نکردهانــد.
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد ایــن افــراد
نزدیــک بــه یــک میلیــون و  800هــزار نفــر
اســت ،یادآورشــد :انتظــار مــیرود دبیرخانــه
مرکــزی ســهام عدالــت ســهام آنهــا را بــا همــان
قراردادهــای قبلــی تخصیــص دهــد چــون اولویــت
نخســت و بهانــه دهکهــای بعــدی کــه اکنــون
مشــمول هســتند از جملــه همیــن نهادهــای
حمایتــی همــان یــک میلیــون و  800هــزار نفــر
بودنــد.

پتروشیمی سروش انرژی پایدار به پیشرفت  ۱۱درصدی رسید

مدیرعامــل شــرکت توســعه صنایــع انــرژی بــر
پارســیان جنــوب گفــت :اگــر مجــوز احــداث
واحدهــای پتروشــیمی تمدیــد نشــود ،تامیــن
زیرســاختها کــه بــا صــرف هزینــه هــای
هنگفــت انجــام شــده ،بیهــوده بــوده و موجــب
خســران بــه منافــع ملــی و عــدم توســعه
صنعــت کشــور در ســال تولیــد دانــش بنیــان
خواهــد شــد.
ســیدعلی اصغــر عالمــه ،مدیرعامــل شــرکت
توســعه صنایــع انــرژی بــر پارســیان جنــوب
در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :حجــم
فعالیــت هــای انجــام شــده در منطقــه ویــژه
اقتصــادی پارســیان در دولــت جدیــد قابــل
مقایســه بــا دولــت گذشــته نیســت.
مدیرعامــل شــرکت توســعه صنایــع انــرژی بــر
پارســیان جنــوب بــا بیــان اینکــه «منطقــه
ویــژه پارســیان ،بــا مجــاورت منطقــه ویــژه
عســلویه بــه لحــاظ جغرافیایــی یکــی از
پرظرفیــت تریــن مناطــق بــا دسترســی بــه
منابــع سرشــار گاز طبیعــی بــه منظــور ســرمایه
گــذاری در حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی
اســت» ،گفــت :ایــن منطقــه حــدود ده هــزار
هکتــار زمیــن در اختیــار دارد کــه از ســال
گذشــته شــرکت ملــی نفــت ایــران و ســازمان
ایمیــدرو براســاس موافقتنامــه هــای اصولــی
صــادر شــده توســط دولــت نســبت بــه تامیــن
زیرســاختها اقــدام نمــوده انــد کــه در پــی آن
ســاخت پــروژه هــای پتروشــیمی در منطقــه
آغــاز شــده اســت.
وی افــزود :یکــی از ایــن مجتمعهــای
پتروشــیمی ،پــروژه پتروشــیمی ســروش انــرژی
پایــدار اســت کــه مجتمــع پلــی الفیــن مشــتمل
بــر یــک واحــد تولیــد متانــول از گاز طبیعــی،
واحــد تبدیــل متانــول بــه الفیــن و واحدهــای
تبدیــل الفیــن بــه پلــی الفیــن هــا بــوده و
بهرهبــرداری از آن مــی توانــد صنایــع پاییــن
دســتی منطقــه را فعــال کنــد و نــرخ بیــکاری
منطقــه محــروم پارســیان را بــه صفــر برســاند.
عالمــه بــا بیــان اینکــه «اتمــام ایــن مجتمــع

پتروشــیمی بــا  11درصــد پیشــرفت فیزیکــی
فعلــی ،مــی توانــد بــه بیــکاری در منطقــه
محــروم پارســیان پایــان دهــد» ،گفــت :ســال
گذشــته بــا حضــور مقامــات اســتانی کلنــگ
زنــی طــرح رســماْ انجــام شــد و تاکنــون
حــدود یــازده درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد
و زیرســاختهای آن از جملــه آب و بــرق دوران
ســاخت فراهــم شــده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن پــروژه بعنــوان طرحــی
پیشــران یکــی از مهمتریــن پــروژه هــای
منطقــه ویــژه اقتصــادی پارســیان محســوب
مــی شــود کــه در صــورت همــوار شــدن اعطــای
مجوزهــای دولتــی ،پیــاده ســازی طــرح تســریع
خواهــد شــد و مشــوق ســایر ســرمایه گــذاران
خواهــد بــود.
مدیرعامــل شــرکت توســعه صنایــع انــرژی بــر
پارســیان جنــوب بــا بیــان اینکــه «اجــرای
نخســتین طــرح هــا در هــر منطقــه عمومــاْ
بــا دشــواری هــای بســیای مواجــه هســتند»،
افــزود :خوشــبختانه مدیــران ارشــد شــرکت
ســروش انــرژی پایــدار در طــی ایــن مســیر ،در
برابــر مشــکالت اســتقامت جانانــه ای داشــته
و موانــع اجرایــی را یکــی پــس از دیگــری

برطــرف کردنــد؛ از جملــه مشــکالت زیســت
محیطــی کــه بــا پیگیــری هــا و مکاتبــات
متعــدد مرتفــع شــد کــه امیدواریــم رونــد
اجــرای طــرح را تســریع بخشــد.
وی خواســتار حمایــت وزارت نفــت از چنیــن
طــرح هایــی شــد و خاطــر نشــان کــرد :بهــره
بــرداری از ایــن طــرح مــی توانــد زمینــه ســاز
ایجــاد بســیاری از پــروژه هــای پاییــن دســتی
شــود کــه متقاضیــان زیــادی در منطقــه
بــرای آن وجــود دارد .صرفــاْ اجــرای ایــن
طــرح کمــک شــایانی بــه اشــتغال شهرســتان
پارســیان مــی کنــد و منطقــه محــروم
پارســیان را بــه شهرســتانی بــا پاییــن تریــن
نــرخ بیــکاری تبدیــل خواهــد کــرد؛ بنابرایــن
امیدواریــم بــا توجــه بــه تامیــن مالــی پــروژه
و تامیــن زیرســاختهای الزم و آمادگــی کامــل
ســرمایه گــذار جهــت اجــرای طــرح در صــورت
مســاعدت مقامــات دولتــی ،شــاهد تســهیل و
تســریع در اجــرای طــرح باشــیم.
عالمــه گفــت :بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای
حاصــل شــده امیدواریــم مجــوز موافقــت
اصولــی آن هــم تمدیــد شــود و اطمینــان داریــم
بــا توجــه بــه تاثیــرات مثبتــی کــه ایــن پــروژه در

منطقــه خواهــد داشــت ،هــم وزارت نفــت و هــم
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی کــه همســو
بــا دولــت محتــرم خواســتار رفــع محرومیــت از
منطقــه هســتند ،مصمــم بــه اجــرای ایــن پــروژه
هســتند؛ البتــه در گذشــته ناهماهنگــی بیــن
برخــی دســتگاهها وجــود داشــت کــه بــا ایجــاد
کمیتــه راهبــری و هماهنگــی ،اکنــون مشــکالت
برطــرف گردیــده و قطعــاْ بــا حمایــت وزارت
محتــرم نفــت ،موافقــت اصولــی طــرح شــرکت
ســروش انــرژی پایــدار هــم تمدیــد مــی شــود و
مــا شــاهد بهــره بــردای طــرح خواهیــم بــود.
عالمــه بــا بیــان اینکــه «از مقامــات وزارت نفــت
مــی خواهیــم کــه ایــن فرصــت طالیــی را از
مــردم منطقــه پارســیان دریــغ نکننــد» ،گفــت:
مــا شــانزده پــروژه عمرانــی را در منطقــه شــروع
کردیــم ،بنــدر را بــا امــکان پهلوگیــری کشــتی
هــا بــا ظرفیــت  70هــزار تنــی تکمیــل کردیــم،
مجــوز نیــروگاه هــزار مگاواتــی را اخــذ کردیــم
و همــه ایــن اقدامــات بــه عنــوان مقدمــه ایجــاد
واحدهــای پتروشــیمی انجــام شــده و اگــر مجــوز
احــداث واحدهــای پتروشــیمی تمدیــد نشــود،
ایــن اقدامــات و تامیــن زیرســاختها کــه بــا
صــرف هزینــه هــای هنگفــت میلیــارد دالری
انجــام شــده ،بیهــوده بــوده و موجــب خســران
بــه منافــع ملــی و عــدم توســعه صنعــت کشــور
در ســال تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن
خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت توســعه صنایــع انــرژی بــر
پارســیان جنــوب ،اقداماتــی را کــه در دولــت
جدیــد در منطقــه صــورت گرفتــه بــا دولــت
قبــل غیــر قابــل مقایســه دانســت و گفــت:
در حــال حاضــر حداقــل شــانزده پیمانــکار
مشــغول فعالیــت بــوده و در حــال آمــاده ســازی
زیرســاختها هســتند؛ ســرمایه گــذاران هــم فعــال
شــده انــد و قطعــا بــا تمدیــد موافقــت اصولــی
بــرای ســاخت طــرح پتروشــیمی ســروش انــرژی
پایــدار ،شــاهد رونــق هــر چــه بیشــتر منطقــه و
رفــع بیــکاری و محرومیــت در منطقــه پارســیان
خواهیــم بــود.

اقتصادی

قیمت ۹میلیون تومانی پرواز
تهران-نجف-تهران

بــا نزدیــک شــدن بــه روز عرفه،نــرخ بلیــت
پروازهــای نجــف در حــال پــرواز اســت،بهطوریکه
بلیــت رفــت و برگشــت پــرواز تهران-نجــف
ایرانایــر بــا قیمــت  ۹.۱میلیــون تومــان فروختــه
مــی شــود.
همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه روز عرفــه ،نــرخ
پروازهــا بــه شــهر نجــف در حــال افزایــش اســت.
بررســی پروازهــای مســیر رفــت و برگشــت
تهران-نجــف و ســایر شــهرها نشــان از آن دارد کــه
شــرکتهای هواپیمایــی ،قیمتگــذاری نســبتا
باالیــی را بــرای ایــن پروازهــا اعمــال میکننــد.
طــی دو ســال گذشــته بهواســطه پاندمــی کرونــا،
ســفر بــه عتبــات عالیــات بــا محدودیتهایــی بــه
خصــوص از طــرف عراقــی روبــرو بــود .امســال بــا
عــادی شــدن تقریبــی شــرایط ،برنامهریــزی بــرای
ســفر بــه کربــا از ســوی مــردم و کاروانهــا صــورت
گرفتــه اســت .در ایــن بیــن امــا نــرخ بلیــت پروازهــا
بــا اعتــراض مــردم مواجــه شــده اســت.
بهعنــوان مثــال قیمــت پــرواز رفــت و برگشــت
تهران-نجــف ( 13رفــت 20-برگشــت) هواپیمایــی
جمهــوری اســامی ایــران (همــا) حــدود 9.1
میلیــون تومــان اســت .نــرخ بلیــت مســیر مذکــور
بــرای هواپیمایــی آتــا حــدود  8.9میلیــون تومــان
و بــرای شــرکت هواپیمایــی زاگــرس (ســاعت
 20بــرای پــرواز رفــت و ســاعت  19بــرای پــرواز
برگشــت)  8میلیــون و  650هــزار تومــان اســت.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه تمــام ایــن پروازهــا
بهصــورت چارتــری اســت؛ ایــن وضعیــت بــرای
ایرالیــن ملــی تاملبرانگیــز اســت ،چراکــه ایــن
شــرکت همــواره از واگــذاری پروازهــای خــود
بهصــورت چارتــری خــودداری کــرده اســت.
همچنیــن قیمــت بلیــت پــرواز رفــت و برگشــت
مشــهد-نجف هواپیمایــی قشــم ایــر  13میلیــون
و  200هــزار تومــان اســت .قیمــت پــرواز مذکــور
بــرای هواپیمایــی معــراج  12میلیــون و  300هــزار
تومــان و آتــا  9.7میلیــون تومــان اســت.
مشــخص نیســت واگــذاری پــرواز شــرکتهای
هواپیمایــی داخلــی بهخصــوص ایرانایــر بــه
چارترکننــدگان چــه رونــدی را طــی کــرده اســت.
مســئلهای کــه سرپرســت تــازهوارد ایــران ایــر الزم
اســت دربــاره آن شفافســازی الزم را انجــام دهــد.
بایــد مشــخص شــود چــه تعــداد از پروازهــای ایــن
ایرالیــن بــا مقصــد نجــف بــه چارترکننــده و بــا چــه
شــرایطی واگــذار شــده اســت.
در ایــن بیــن ســازمان هواپیمایــی کشــوری
بهعنــوان متولــی حمــل ونقــل هوایــی مســافری
بایــد نظــارت بیشــتری را بــر عملکــرد شــرکتهای
هواپیمایــی همزمــان بــا اوج ســفرهای زیارتــی بــه
عــراق در دســتور کار قــرار دهــد.
پیــش از بیمــاری کرونــا (مهرمــاه ســال )98
انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی قیمــت پــرواز
رفــت و برگشــت تهران-نجــف را  2.2میلیــون و
مشــهد ــــ نجف-مشــهد را  2میلیــون و  800هــزار
تومــان تعییــن کــرده بــود.

مدیرعامل شرکت
مهندسی آبفا :قطعی آب
برنامهریزیشدهنداریم
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب
کشــور گفــت :بــا همــکاری مــردم و تــاش
بیوقفــه همــکاران شــرکتهای آب و فاضــاب
قطعــی برنامهریزیشــده آب نداریــم.
اتابــک جعفــری بــا حضــور در برنامـهای تلویزیونــی
در مــورد وضعیــت ذخیــره ســدهای کشــور گفــت:
میــزان بارندگــی نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت در
کشــور  ۲۲درصــد کاهــش یافتــه و ذخیــره حــال
حاضــر ســدهای کشــور  ٢٦.٥میلیــارد متــر مکعــب
اســت کــه ایــن میــزان  ۵۳درصــد ظرفیــت کل
مخــازن سدهاســت.
جعفــری ادامــه داد :رعایــت الگــوی مدیریــت
مصــرف بــا وجــود افزایــش جمعیــت بهویــژه
در بخــش خانگــی ارتقــا یافتــه اســت و در ســایر
مصــارف (غیرخانگــی) هــم نیازمنــد بهبــود رفتــار
مصــرف هســتیم.
او در پاســخ بــه نحــوه برخــورد بــا صاحبــان
اســتخرهای خانگــی در شــهری مثــل تهــران کــه
بهدلیــل مصــرف بیــش از حــد آب از ســوی بخــش
کوچکــی از جمعیــت موجــب تضییــع حقــوق ســایر
شــهروندان میشــود توضیــح داد :عمــوم مــردم
یعنــی  ۶۵درصــد جمعیــت کممصــرف و در حــد
الگــو هســتند ۲۵ ،درصــد پرمصــرف و بیــش از
الگــو مصــرف میکننــد و  ۵درصــد بدمصــرف
هســتند کــه در شــهر تهــران ایــن ۵درصــد
جمعیــت ،حــدود  ۱۵درصــد مصــرف را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد کــه در وهلــه اول درخواســت
توجــه بیشــتر و رعایــت الگــوی مصــرف از ســوی
آنهــا را داریــم.
مشــاور وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :در بحــث تعرفههــا
بــا افزایــش تعرفــه مشــترکان پرمصــرف ،ســعی در
کنتــرل الگــوی مصــرف شــده اســت و اگــر رعایــت
نکننــد ،مطابــق جــداول طراحیشــده از نیم ســاعت
تــا  ۵ســاعت بــا قطــع آب مواجــه خواهنــد شــد ،امــا
امیدواریــم بــه ایــن مرحلــه نرســیم و بــا همــکاری
مــردم ،مصــرف مدیریــت شــود .جعفــری بخــش
ش شــرکتهای آب
دیگــری از ســخنان خــود از تــا 
و فاضــاب بــرای کاهــش هدررفــت شــبکه توزیــع
خبــر داد و گفــت :هماکنــون حــدود  ۲۰درصــد
هدررفــت داریــم کــه ایــن عــدد بزرگــی اســت و
تــاش میکنیــم بــهزودی بــه ۱۰تــا ۱۳درصــد
رســیده و مدیریــت شــود.

