
 مدیر عامل بهمن موتور از شتاب
در تولید خودروهای جدید خبر داد

شــرکت بهمن موتور که در اســفند سال گذشته 
خودرو دیگنیتی و از ابتدای امســال هم محصول 
فیدلیتی را به به بازار عرضه کرده و این دو خودرو 
با توجه به مشــخصات فنی و سطح کیفی و ایمنی 
محصوالت و همچنین قیمت مناســب آن با اقبال 
مواجه شده است، از شتاب در تولید این دو خودرو 

موفق خبر داد.
محمد ضرابیان مدیر عامل شرکت بهمن موتور در 
این رابطه گفت: بر اســاس سیاست گذاری شرکت 
بهمــن موتور ایجاد تعهد بر اســاس توان تامین و 
تولید صورت می گیرد و ســعی در ارائه محصوالت 
با کیفیت هستیم. بهمن موتور جزء معدود شرکت 
های خودرو ســاز داخلی است که هیچگونه تعهد 
معوق حتی از ســنوات قبلی که ناشــی از تحریم 
ها اســت ندارد و اصل رضایت مشتریان از فرآیند 
فروش در بهمن موتور جزء اساسی ترین فعالیت ها 
اســت. مهندس ضرابیان ضمن اشاره به مشکالت 
فــراوان در حمل و نقل بیــن المللی طی چند ماه 
اخیــر و کمبود کانتینر در ســطح بیــن الملل و 
خطوط کشتیرانی جهت حمل به بنادر ایران و نیز 
افزایش بی ســابقه هزینه حمل دریایی )به عنوان 
مثال کانتینر 40 فــوت HQ که می تواند قطعات 
برای تولید 2.2 دســتگاه خــودرو را در خود جای 
می دهد از 2800 دالر در ســال گذشته به 8500 
دالر افزایش یافته اســت(، اظهار کرد: این شرکت 
اقدامات الزم در جهت حمل قطعات برای تولیدات 
ســفارش گذاری شــده را به عمل آورده تا برنامه 
های تولید سال جاری را محقق نماید. همچنین به 
دلیل مواجه با موج جدید کرونا در کشور از مرداد 
ماه و حفظ ســالمت پرسنل و به جهت همراهی با 
تصمیمات ستاد کرونا در تعطیالت سراسری تهران 
طــی هفته آخر مرداد ماه، شــرکت برنامه افزایش 
تولید در شــهریور ماه را در دســتور کار قرار داده 

است.
ضرابیــان در آخر ضمن تاکید بــه اینکه برنامه و 
زمــان فروش محصــوالت و اعالم رســمی قیمت 
تنها از طریق وبســایت و صفحات اجتماعی رسمی 
شــرکت بهمن موتور به اطالع مشــتریان محترم 
خواهد رســید، گفت: تا پایان ســال برنامه ریزی 
کرده ایم ســه محصول جدید در بهمن موتور نیز 

به محصوالت اضافه شود و به تولید انبوه برسد.

 پیام تسلیت مدیر عامل 
 بانک رفاه کارگران در پی درگذشت 

سرلشگر فیروز آبادی
 اســماعیل هلل گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران 
با صدور پیامی درگذشــت ســردار سرلشگر فیروز 

آبادی را تسلیت گفت.
بــه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن 

پیام به این شرح است:
درگذشت ســردار سرلشگر سید حسن فیروزآبادی، 
مشــاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس 
ســابق ســتاد کل نیروهای مســلح را به خانواده 
محترم، تمامی بازماندگان، دوستان و همکاران آن 
مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می نمایم. سرلشگر 
فیروزآبادی فرمانده بســیجی، متعهد و با اخالص، 
سالیان متمادی از زندگی پربار خود را در سنگرهای 
مختلف خدمتگزاری، پاسداری و دفاع از ارزش ها و 
آرمان های امام راحل عظیم الشأن، انقالب اسالمی و 
نظام مقدس اسالمی سپری کرد و در مسیر رشد و 
تعالی ایران اســالمی از هیچ کوششی دریغ نورزید. 
ضایعــه فقدان این بســیجی الیــق و انقالبی را به 
خانواده و بازماندگان و همرزمان محترم آن مرحوم 
تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای 
ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی مسألت دارم.

 منابع پست بانک ایران
  در پنج ماهه سال 1400 از رشد

 54 درصدی برخوردار بوده است
دکتربهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران 
گفت: منابع پســت بانک ایران در پنج ماهه سال 
1400 به رقم 308  هزار میلیارد ریال رســید که 
در مقایســه با پایان مرداد ماه سال 1399 از رشد 

54 درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی پســت بانــک ایران، وی 
ضمن اعالم خبر فوق اظهار داشت: در پایان مرداد 
ماه 1400 منابع موثر بانــک 6/287 هزار میلیارد 
ریال بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 84 
درصد رشد را نشــان می دهد. دکتر شیری افزود: 
تعداد تسهیالت پرداختی در پایان مرداد ماه 1400 
به میزان 89 هزار فقره و به مبلغ 3/53 هزار میلیارد 
ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل از 
نظر تعداد 59 درصد و از نظر مبلغ 47 درصد رشد 
داشته است.مبلغ سرانه تسهیالت )نسبت تسهیالت 
اعطایی بــه تعداد دریافت کنندگان ( 598 میلیون 
ریال اســت که این آمار بیانگر تمرکز  پست بانک 
ایران بر اعطای تسهیالت خرد در مناطق روستایی 
و کم برخوردار می باشد.وی اظهار داشت: از مجموع 
تسهیالت پرداختی مورد اشاره ؛ 53 درصد در بخش 
خدمات و فناوری اطالعات و ارتباطات ، 22 درصد 
در بخش کشــاورزی ،13 درصد در بخش صنعت و 
معدن و 11 درصد در بخش بازرگانی بوده است.در 
پنج ماهه سال جاری سهم بخش خدمات و فناوری 
اطالعات و ارتباطات در اعطای تسهیالت نسبت به 

مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است.

اخبار جوابیه

با سالم و احترام؛ 
حسب انتشار اخباری مبنی بر »گالیه اضطراری مدیر کل 
غذا و دارو از تخلیه بدون ثبت ســفارش کاالی ســالمت 
محورا روایتی تازه از رابطه انبار عمومی و گمرک« و »وقتی 
گمرک مســئولیت تخلیه کاال در انبارهــا را نمی پذیرد/ 
مکاتبه وزیر دولت روحانی دربــاره تمدید یک قرارداد« و 
نقل مطالبی از ســوی معاون محترم سازمان غذا و دارو و 
معاون محترم فنی گمرک ج.ا.ا در این اخبار؛ بدین وسیله 
به جهت رفع ابهام و تنویر اذهان عمومی با تکیه بر قوانین 
جاری کشــور و با توجه به مــاده 23 قانون مطبوعات، به 

آگاهی می رساند
شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از 
شــرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری در جهت 
تامین حقوق بازنشســتگان معزز کشوری، و با شش دهه 
فعالیت اقتصادی و بازوی لجستیک و مورد اعتماد گمرک 
جمهوری اســالمی ایران به عنــوان مرجع تحویل گیرنده 
کاال بر اســاس فراخوان برگزار شــده و قــرارداد فیمابین 
با گمرک ج...؛ مســتقر در بیــش از 40 نقطه از گمرکات 
زمینی، دریایی و هوایی کشــور به ارائه خدمات انبارداری، 
تخلیــه و بارگیری، حفاظت و ایمنی کاال و خدمات جانبی 

مرتبط در رویه های واردات و صادرات کاالهای تجاری به 
ویژه در مبادی ورودی و خروجی اصلی کشور می پردازد. 

ب - مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در اماکن گمرکی 
در راســتای وظایف مرجع تحویل گیرنده کاال، به استناد 
بند »ک« ماده یک قانون امور گمرکی، مســئولیت تحویل 
و نگهداری کاالهایی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده 
اســت در اماکن گمرکی بر عهده مرجــع تحویل گیرنده 
اســت. همچنین به اســتناد بند »ت« ماده یک ق.ا.گ.، 
شرکت ها و شعب تابعه این شرکت به عنوان یکی از مراجع 
تحویل گیرنده کاال در ردیف اماکن گمرکی محسوب شده 
و این اماکن تحت نظارت گمرک می باشند. لذا مسئولیت 
مرجع تحویل گیرنده کاال صرفا حفظ و نگهداری کاالهای 
موجود در انبارهــای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن کاال 
آغاز شــده و در زمان تحویــل دادن کاال پایان می پذیرد. 

)ماده 25 ق.ا.گ.( 
در همین راستا پس از تنظیم و ارائه اظهارنامه اجمالی کاال 
توســط شــرکت حمل و نقل به گمرک )ماده 18 ق.ا.گ.( 
و سپس موافقت و دســتور تخلیه توسط گمرک )ماده 19 
ق.ا.گ.( کاالهای مذکور به مرجع تحویل گیرنده، تحویل می 
گــردد. لذا تخلیه کاال و تحویل آن به مرجع تحویل گیرنده 

منــوط به موافقت گمــرک بوده و اطالعات و مشــخصات 
کاالهای ورودی توســط شــرکتهای حمل و نقل از طریق 
سامانه گمرکی )EPL( به گمرکات اجرایی اظهار می گردد. 
همچنین به اســتناد بند »پ« ماده 3 قانون امور گمرکی، 
انجام تشــریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال به صاحب 
کاال و یا نماینده قانونی وی و بررســی اســناد ترخیص به 
منظور احراز صحت شــرایط ترخیص )مجوزهای قانونی و 
غیره(، جزء وظایف و اختیارات گمرک می باشــد و مرجع 
تحویل گیرنده هیچ گونه مسئولیتی در روند خروج کاال از 

اماکن گمرکی در راستای تشریفات قانونی را ندارد. 
ج - اقدامات صورت گرفته در سامانه جامع تجارت 

با اقدامات صورت گرفته تاکنون بیش از 30 شرکت و شعبه 
تابعه شــرکت انبارهای عمومی و خدمــات گمرکی ایران 
مســتقر در گمرکات اجرایی کشور در سامانه جامع انبارها 
ثبــت نام و صدور قبض انبار همراه با شناســه یکتا برقرار 
شده اســت و مابقی شرکت ها و شعب تابعه در ذیل سایر 
ســازمان ها از جمله ســازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر 
و دریانوردی می باشــند در همین راستا تشکر و قدردانی 
آقــای جهرمی وزیر پیشــین وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات و نایب رئیس شــورای اجرایی فناوری اطالعات 

)دولت الکترونیک( از همکاری شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی ایران در اجرای مصوبات و تکالیف محول 
شــده از وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
نامه ایشــان به رییس دفتر رئیس جمهور وقت، نشــان از 
همکاری مجدانه این شــرکت با ســامانه جامع تجارت در 
پیشبرد اهداف عالیه کشور بوده است که تحقق این امر با 
حمایت های همه جانبه مدیریت عالی شــرکت و همت و 
مســاعی شبانه روزی مدیران و کارکنان واحدهای فناوری 
اطالعات، برنامه ریزی و عملیات شــرکت مرکزی و سایر 
همکاران ســتادی و صف در شرکتها و شعب تابعه صورت 

پذیرفته است. 
در پایان خاطر نشان می کنم، از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونا و در راستای مســئولیت اجتماعی شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران و شــرکتها و شعب تابعه 
و همگام با مدافعان سالمت کشور نسبت به تحویل فوری 
و شــبانه روزی کاالهای کرونایی و سایر کاالهای مرتبط با 
این موضوع با دستور گمرک اجرایی و بدون دریافت هزینه 
های مترتب با انبارداری و خدمات تخلیه و بارگیری و... در 
حدود بیســت میلیارد ریال توسط شرکت تابعه مستقر در 

فرودگاه امام خمینی )ره( اقدام شده است.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
پیش بینی ما این اســت که موضوع جاماندگان ســهام 

عدالت در نیمه دوم سال 1400 تعیین تکلیف شود.
محمدرضــا پورابراهیمی، با اشــاره بــه موضوع تعیین 
تکلیف جاماندگان ســهام عدالــت، گفت: پیش بینی ما 
این اســت که موضوع جاماندگان سهام عدالت در نیمه 

دوم سال 1400 تعیین تکلیف شود.
 رئیس کمیســیون اقتصادی بیان داشــت: همانطور که 
مســتخضرید موضوع جاماندگان ســهام عدالت ســال 
گذشته در کمیسیون اقتصادی تصویب شد اما متاسفانه 

دولت به دلیل وجود بار مالی با آن مخالفت کرد.
وی افــزود: در ادامــه ما به دلیل عــدم مخالفت دولت 

رایزنی هایمان را با آیت اهلل رئیســی، رئیس جمهور آغاز 
کردیم تا موضوع جاماندگان ســهام عدالت یک بار برای 
همیشه مدیریت شود.پورابراهیمی در ادامه از نامه نگاری 
با رئیس جمهور پیرو ساماندهی جاماندگان سهام عدالت 
خبــر داد و گفــت: در این زمینه ما نامــه ای را خدمت 
آیت اهلل رئیسی ارســال کردیم که خوشبختانه ایشان با 
کلیــت بحث موافقت کردند و در ادامه این موضوع را به 
ســازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: بنده 
معتقــدم ســازمان برنامه و بودجه هم براســاس همان 
روند کارشناسی که پیش تر صورت گرفته با این مسئله 

مخالفت نخواهد کرد.  میزان 

تعیین تکیلف جاماندگان »سهام عدالت« در نیمه دوم 1400

جوابیه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

درحالی که بیژن زنگنه، وزیر ســابق نفت در مردادماه ســال جاری و در آخرین 
حضــورش در جمــع خبرنگاران وعده داده بود که امســال حــدود 50 میلیون 
مترمکعب به تولید گاز کشور اضافه می شود، جواد اوجی، وزیر جدید نفت، تحقق 

این وعده زنگنه را عملی ندانست.
 زمســتان سال گذشته برای نخستین بار شاهد صدور جداول خاموشی در فصل 
سرما بودیم. قطعی های متعدد برق که در میانه زمستان ناشی از کمبود سوخت 
نیروگاه ها بود، شرایطی عجیب در ســال پایانی دولت دوازدهم برای تأمین برق 

زمستانه رقم زد.
»بیژن زنگنه«، وزیر ســابق نفت در یازدهم مردادماه امسال در آخرین حضورش 
در جمع خبرنگاران وعده داد که زمستان امسال 50 میلیون مترمکعب به تولید 
گاز کشــور نسبت به زمستان سال گذشــته افزوده می شود. این وعده زنگنه در 
صورت تحقق، میزان ناتــرازی تولید و مصرف گاز را که به گفته »جواد اوجی«، 
وزیر جدید نفت در زمســتان امسال به 200 میلیون مترمکعب در روز می رسد، 

به طور قابل توجهی کاهش می داد.
اما آن طــور که جواد اوجــی در مصاحبه اخیر خود اعالم کــرده، مقدار زیادی 
به تولید و عرضه گاز در زمســتان سال جاری نســبت به زمستان سال گذشته 
اضافــه نمی شــود و این به معنای پوچ بــودن آخرین وعده بیژن زنگنه اســت.
بخشــی از 50 میلیون مترمکعب افزایش ظرفیت تولید گاز در زمســتان 1400 
که مورد تأکید زنگنه بود به آغاز برداشــت از فاز 11 پارس جنوبی باز می گردد. 
پــروژه ای که ســال ها به خاطر بدعهــدی توتال و CNPCI چین و وقت کشــی 
وزارت نفــت با رؤیای IPC و برجــام، با تأخیر مواجه شــد و آن طور که زنگنه 
وعده داده بود، برداشــت گاز از فاز 11 در زمســتان سال جاری محقق نخواهد 
شــد.جواد اوجی، وزیر نفت در مصاحبه اخیر خود در خصوص زمســتان امسال 
گفت: "تالش ما جبران ذخیره ســازی های سوخت مایع نیروگاه های کشور است 
کــه افزون بر بحث تانکرهای سوخت رســان، در بخش باالدســت گاز در پارس 
جنوبــی هم تــالش می کنیم 12 تا 14 میلیون مترمکعب به رقم برداشــت گاز 
 افزوده شود؛ گرچه مقدار مصرف، رشد 8 درصدی دارد اما به تولید گاز آن چنان 

اضافه نمی شود."
جــواد اوجی، وزیــر نفت در مصاحبه اخیــر خود به وجــود ظرفیت های خالی 
در پاالیشــگاه های گازی کشــور اشــاره کرد و گفت: "در حال حاضر نزدیک به 
140 میلیــون متر مکعب ظرفیت خالی در پاالیشــگاهها داریــم یعنی میادین 
گازی مشــترک یا مســتقل که کنار پاالیشگاهها هســتند به لحاظ افت تولید 
 و فشــار که در آن انجام شــده موجب تشــکیل ظرفیت خالی در پاالیشگاهها 

شده است."
اوجــی با بیان اینکه "در پــارس جنوبی بالغ بر 40 تــا 60 میلیون متر مکعب 
ظرفیت خالی داریم و در بعضی از پاالیشگاهها مثل پاالیشگاه پارسیان بالغ بر 20 
تا 25 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داریم که این شــرایط هم نیاز به سرمایه 

گذاری و هم حفظ و نگهداشت تولید دارد"، گفت: "یک میدان نفتی یا گازی از 
زمان شــروع برداشت ساالنه افت تولید و فشار دارد که برای جبران آن باید چاه 
های جدید بزنیم یــا در چاه ها، الیه ها جدید اضافه کنیم و همچنین تعمیرات 

انجام شود تا بتوانیم همان سقف تولید را حفظ کنیم."
وی ادامه داد: "ســاالنه نزدیک به 4 میلیارد دالر در این حوزه ها سرمایه گذاری 
می شــده اســت که به لحاظ عدم سرمایه گذاری در چند ســال گذشته، افت 

شدیدی در میادین نفتی و گازی بوجود آمده است."
پاالیشــگاه های گاز کشــور در مقاطع زمانی مختلف و با هدف تصفیه حداکثری 
گاز ترش استخراج شــده از چاههای نفت و گاز به بهره برداری رسیده اند. با توجه 
به اینکه بیش از 70 درصد گاز تصفیه شــده کشــور از مخازن دریایی عســلویه 
اســتحصال می شود و برداشت از این مخازن به دلیل بهره برداری اولیه دیرهنگام 
و شــکل خاص چاه های مشــترک، در حال کاهش اســت، لذا در زمان حاضر، 
پاالیشــگاه های عسلویه دارای ظرفیت خالی پاالیشــی قابل مالحظه ای هستند.

همچنین وضعیت پاالیشــگاه های گازی دیگر نیز مطلوب نیســت و در خصوص 
رفع این مشــکل، در 8 سال گذشته غفلت شــده و هنوز اقدامات عملی صورت 
نگرفته اســت. بروز این چالش در نتیجه عدم برآورد درســت از شرایط فعلی و 
نیازهــای آتی، برنامه ریزی برای حل مشــکالت فعلی و اجرای صحیح طرحهای 
مهندســی مرتبط با رعایت اولویت زمانی اســت.همان گونه که در جدول پایین 
نشان داده شده است، کل ظرفیت خالی فازهای پاالیشگاه عسلویه حجم تقریبی 
130 میلیون مترمکعب در روز )م.م.م.ر.( است. با توجه به حجم تولیدی فازهای 
6 و 7 و 8 و 14، کــه میــزان 120 م.م.م.ر. بوده اســت، همچنین با احتســاب 

اینکه از کل گاز مذکور 30 م.م.م.ر. به پاالیشــگاه کنگان قابل اختصاص اســت، 
 از این رو کل ظرفیت خالی در پاالیشــگاه عســلویه حجمی معادل 40 م.م.م.ر. 

برآورد می شود.
مجموع ظرفیت خالی پاالیش گاز در عسلویه )بدون احتساب فازهای 6و7و8و14( 
برابر با 130 میلیون مترمکعب در روز اســت، همچنین تولید گاز ترش فازهای 
6و7و8 برابــر با 80 میلیون مترمکعب در روز و گاز دریافتی پاالیشــگاه کنگان 
از ایــن فازها برابر با 30 میلیون مترمکعب در روز اســت، ازاین رو باقی مانده گاز 
ترش فازهای 6و7و 8 که به پاالیشــگاه های دیگر فازها ارســال می شــود برابر 
بــا 50 میلیون مترمکعــب در روز و همچنین میزان تولیــد گاز از فاز 14 برابر 
بــا 40 میلیون مترمکعب در روز اســت، ازاین رو کل ظرفیــت خالی باقی مانده 
پاالیشــگاه های گازی عسلویه )با احتســاب فازهای 6 و 7 و 8 و 14( برابر با 40 
میلیون مترمکعب در روز اســت.درحالی حجم خالی ظرفیت پاالیشی کشور به 
127 م.م.م.ر. رســیده اســت که این مقدار گاز تقریباً معادل نیاز مصرف روزانه 

استان تهران در فصل سرد سال است.
قسمت اعظم گاز جبرانی فازهای مختلف پاالیشی عسلویه و پاالیشگاه کنگان از 
طریق فازهای 6و7و8 عسلویه تأمین می شوند که خود این فازها نیز روند برداشت 
کاهشــی دارند. همچنین پس از تغییر کاربری خط پنجم سراســری از ترش به 
شیرین و توقف دریافت گاز پاالیشگاه بیدبلند از خط مذکور، این پاالیشگاه فقط 
در فصل سرد سال با دریافت گاز کارخانه 1600 به ظرفیت 16م.م.م.ر. می رسد و 
در باقی فصول رقم تولیدی تقریباً نزدیک به صفر است که از ظرفیت اسمی 28 

م.م.م.ر. خود فاصله بسیار زیادی دارد.
از طرف دیگر، گاز دریافتی از حوزه های باالدستی پاالیشگاه فجر کنگان در زمان 
حاضر کمتر از 50 م.م.م.ر. بوده که این حجم طی ســالیان آینده وضعیت بسیار 
اســفناکی داشته است و با ظرفیت عملیاتی 125م.م.م.ر. پاالیشگاه فاصله بسیار 

زیادی خواهد داشت.
وضعیت در پاالیشــگاه سرخون به مراتب بدتر است. حجم پاالیشی این پاالیشگاه 
در زمان حداکثر بهره برداری کمتر از 50درصد ظرفیت خود است که هم شرکت 
را با چالش جدی برای نیروی انســانی مشــغول به کار مواجه نموده است و هم 
تأمین گاز مســتقل و پایدار را برای اســتان با مشــکل مواجه کرده است.به نظر 
می رسد در نتیجه عدم توجه به معضالت این حوزه در 8 سال گذشته، دورنمای 
آتی بسیار مأیوس کننده باشــد و شرکت ملی گاز و کشور در سالهای پیِش رو با 
چالش جدی روبه رو اســت که رفع و یا کاهش تبعات آن نیازمند اهتمام و دانش 
متخصصین دلســوز و متعهد اســت.درحالی ظرفیت خالی فعلی پاالیشگاه های 
کشــور 127 م.م.م.ر. اســت که این رقم به تدریج در حال افزایش است و به نظر 
می رســد با برنامه ریزی درســت می توان به جای احداث پاالیشگاه های جدید و 
صرف هزینه های ســنگین ناشی از آن، از حداکثر ظرفیت پاالیشگاه های موجود 

استفاده بهینه کرد.  تسنیم 

امسال 50 میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور اضافه نمی شود

 آخرین وعده زنگنه هم
 پوچ از آب درآمد

مدیــر دفتر اقتصاد و مســکن وزارت راه و شهرســازی 
گفت: فعال مستاجران واجد شــرایطی که سال گذشته 
تسهیالت ودیعه مسکن دریافت کرده اند، نمی تواند برای 

بار دوم از این تسهیالت استفاده کنند.
پروانه اصالنی، مدیر دفتر اقتصاد و مســکن وزارت راه و 
شهرسازی در پاسخ به برخی از ابهامات پیرامون مسئله 
تسهیالت ودیعه مسکن گفت: در حال حاضر مستاجران 
واجد شرایطی که سال گذشته تسهیالت ودیعه مسکن 
دریافت کرده اند، نمی تواند برای بار دوم از این تسهیالت 
اســتفاده کنند. وی با اشــاره به مصوبه ستاد ملی کرونا 
پیرامون مســئله استفاده مجدد متقاضیان واجد شرایط 
از تســهیالت ودیعه مســکن گفت: مصوبه ستاد میلی 

کرونا در مواجه با مســئله اســتفاده مجدد مستاجران 
واجد شــرایط از تسیهالت ودیعه مسکن مسکوت است.
وی در تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی به منظور 
متقاعد کردن نظام بانکی برای پرداخت دوباره تسهیالت 
ودیعه مســکن، افزود: در حال رایزنی با سیستم بانکی 
هســتیم که بتوانیم زمینه اســتفاده مجدد مستاجران 
واجد شــرایط از تسیهالت ودیعه مسکن را فراهم کنیم.
اصالنی بخش دیگری از گفتگو به مهیا شــدن شــرایط 
برای اســتفاده مستاجران ســال 99 که برای اولین بار 
متقاضی تســهیالت ودیعه مسکن هستند، گفت: در پی 
نامه نگاری با نظام بانکی، امکان ثبت نام وام ودیعه برای 

مستاجران سال 99 نیز فراهم شد. فارس

مستاجران سال 99 برای ودیعه مسکن ثبت نام کنند

وزیر صمت تاکید کرد:

 تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به تدوین برنامه هــای مرتبط با افزایش 
صــادرات و تمرکز بــر نظام توزیع بــرای تنظیم بــازار در گام اول، بر تعامل و 

هم افزایی بین بخشی برای حل مشکالت مردم تأکید کرد.
 ســیدرضا فاطمی در نشست آغاز اجرای برنامه های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم 
بازار، صادرات، رفع موانع و پشــتیبانی از تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و 
مدیران مرتبط ستادی و سازمان های صمت استانی )به صورت ویدئو کنفرانس( 
برگزار شد، افزود: واحدهای سازمانی، دفاتر تخصصی و سازمانهای صمت استانی 
باید فرایندگرا باشــند و تمام موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه تخصصی 
خود را درون تشــکیالت خود انجام دهند و دفاتر تخصصی در ســتاد وزارتخانه 
به صورت رشــته فعالیت کارها را دنبال کنند. وی با اعالم اینکه هدف گذاری 5 
میلیارد دالر افزایش صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استان ها ابالغ خواهد 
شــد، گفت: هچنین موضوع آمایش ســرزمینی را نیز دنبال می کنیم و تا پایان 

سال برای 450 شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات الزم تدوین خواهد شد.
وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات و اســناد باالدســتی عمدتاً بر لجستیک، 

آمار و جمعیت با رویکرد ســرزمینی تمرکز داشته است، تأکید کرد: در آمایش 
ســرزمینی ویــژه وزارت صنعت، معدن تجارت می خواهیم نگاشــت یا نســخه 
عملیاتی برای هر شهرســتان داشته باشــیم که مطالعات در این راستا با ایجاد 

دبیرخانه مرتبط، زمان بندی الزم و منطقه بندی ویژه آغاز می گردد.
فاطمی امین همچنین اجرای برنامه های مرتبط با رشته فعالیت ها در حوزه های 
دفاتر تخصصی را جزء اولویت ها دانست که در این زمینه مطالعات زیادی انجام 
شــده است و گفت: اعدادی که در حوزه های مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال و 
ســرمایه گذاری و... باید تحقق یابد و پروژه هایی که باید انجام شود در هر حوزه 

باید مشخص شود و تا 3 ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود.
وی در مــورد موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت: ســامانه جامع تجارت 
باید تمام کاالهای مهم را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشــش قرار دهد. در حوزه 
سیمان نیز کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت 
باید به بورس بیاید، مصالح فروشــان بــزرگ نیز باید در بورس خرید کنند و در 
ســامانه افق، فاکتور بزنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت مصرف کنندگان سیمان 
را شامل واحدهای تولیدی با مواد اولیه مربوط به این محصول، پروژه های بزرگ 
و خرده فروشــی ها دانســت و ادامه داد: در اولویت اول باید خرده فروشان برای 

خرید وارد بورس کاال شوند.
فاطمی امین در ادامه ســخنان خود در خصوص تنظیم بازار اضافه کرد: در وهله 

اول روی توزیع باید متمرکز شــویم که ســامانه جامع تجارت در این جهت یک 
گام اساسی است.

وی در ادامه، گفت: همچنین فشار نقدینگی بر خرده فروشی با اصالح نظام توزیع 
کاهش می یابد، نقدینگی از عوامل بروز تورم اســت و تا زمانی که کنترل نشــود 
باید روی اصالح نظام توزیع متمرکز شویم، البته این موضوع باید همگام با اصالح 
مولفه های اقتصاد کالن باشد.فاطمی امین در ادامه، بیان کرد: مردم ما را در قالب 
یک دولت می بینند و این دولت باید هماهنگ باشــد، نباید تقصیرهای احتمالی 
را گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان مرزها را مشــخص نماییم. 
تعامل و هم افزایی بین بخشی ضرورت دارد و همه باید در این مسیر گام بردارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های رفع موانع و پشتیبانی 
از تولید، بیان کرد: باید خدماتی که مشــتریانش کســب و کارها هستند شکل 
بگیرد و کســب و کارها از آن اســتفاده کنند و ما فقط تنظیم کننده باشیم و تا 
دو ماه آینده این خدمات را شــکل بدهیم.وزیر صمت همچنین گفت: به موازات 
اجرای برنامه های کوتاه مدت در 6 ماهه دوم سال به تفکیک، مشکالت واحدهای 
تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری را احصاء و مشخص می  کنیم.فاطمی امین ادامه 
داد: اســتان ها روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش ســریع انجام دهند، 
واحدهای تعطیل و راکد استان های سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید 

در دستور احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.  ایسنا


