تجليل از جوان ترين
بانويکار آفرين صنعتگر

4

همايش روز صنعت و معدن استان تهران با حضور استاندار تهران و معاون وزير
صنعت،معدن و تجارت برگزار شد از آرزو حاجي آقازاده به عنوان جوان ترين بانوي
کار آفرين استان تهران تجليل و تنديس نقره اي صنعت ومعدن به وي اهدا گرديد.به
گزارش خبرگزاري موج،به منظور ارج نهادن به تالش هاي قابل تقدير فعاالن عرصه
صنعت و معدن در همايش روز صنعت و معدن استان تهران از  ۳۷تن صنعتگر و معدنکار
نمونه استان تجليل شد.درجمع صنعتگران برتر حاضر در اين همايش بانوي جواني نيز
حضور داشت که به عنوان جوان ترين بانوي کار آفرين استان تهران تجليل و تنديس
نقره اي صنعت ومعدن به وي اهدا شد.اين بانوي جوان کار آفرين که در حوزه صنعت
آرد فعال است پيش از اين بارها مورد تقدير و تحسين فعاالن صنعتي و مسئوالن قرار
گرفته بود و موفقيت هاي روزافزون وي موجب شد در همايش روز صنعت و معدن

اقتصادي

ت وگو
» گف 

جمشيد پژويان در گفتوگو با رسالت:

سياست هاي اقتصادي را
با مشورت هاي فاميلي نبايد تنظيم کرد
جمشيد پژويان ،اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
با بيان اين که تمام تيم هاي اقتصادي که تاکنون سرکار آمدند
سياست گذاري درستي نداشته اند،گفت :با وجود اين که اقتصاد کشور
از منابع کافي برخوردار است و امکانات و ثروت انساني بااليي دارد ،
تمام تيم هاي اقتصادي دولت ها سياست هايشان غلط بوده به طور
کامل نتوانستند مجموعه سياست گذاري يا نقشه راهي را براي اقتصاد
ايران طراحي کنند.
وي در ادامه با اشاره به اين که منابع کافي براي يک اقتصاد پويا
کامال در اختيار است ،خاطر نشان کرد :نشانه اش اين همه جوانان
تحصيلکرده ماست نه فقط آنهايي که در خارج از کشور در باالترين
مقامات علمي قرار دارند بلکه در داخل کشور هم هنوز ما جدا از فرار
مغزها ،يک ثروت انساني کافي داريم.
وي در ادامه تاکيد کرد :يک مثال ملموس و مشهود آن نيروي کار و
سرمايه دار ما در خارج از کشور ايران است که بازدهي فوق العاده بااليي
دارند ،اما همين نيرو در داخل کشور نمي تواند از پس شرايط سخت
اقتصادي بربيايد و بازدهي بسيار ضعيفي دارد و به اين دليل است که
کساني با نداشتن علم مديريت شرايط اقتصادي را سخت کرده اند.
اين اقتصاد دان دليل ضعف اقتصاد کشور را اين گونه برشمرد :چنين
شرايطي قطعا مربوط به مديريت اقتصادي و سياست هاي غلط مالياتي،
مشکالت نظام بانکداري ،بازارهاي تخريب شده و تسلط گروه هايي مثل
گروه هايي غير بخش خصوصي به تمام بازارهاست ،همه اين ها باعث
شده که ما يک اقتصاد نا کارآمد و ضعيف داشته باشيم.
پژويان تاکيد کرد :براي اين وضعيت نمي شود راهکاري زود بازده ارائه
داد و مسلما هيچ کاري در کوتاه مدت از دست تيم هاي اقتصادي
بر نخواهد آمد.
جمشيد پژويان با بيان اين که متاسفانه در کشور ما مسئولين گوش
شنوا ندارند ،گفت :بنده طي چهل سال گذشته بارها و بارها برنامه هاي
اقتصادي را از طرق مختلف مثل رسانه ها ،تلويزيون و سخنراني
مطرح و گوشزد کردم ولي ما در کشور گوش شنوا نداريم ،براي اين
که آقايان تصميمات را در سطح باالي خودشان و با مشورت کساني
که مي نشينند عصرها با هم چاي مي خورند يا نسبت هاي فاميلي
يا دوستي قديمي دارند مي گيرند ،تصميماتي مي گيرند که بسياري
از اين سياست ها برعکس به جاي اين که ساختار اقتصاد را استحکام
بدهد باعث تضعيف آن مي شود.
وي اقتصاد کشور را دروضعيت تشديد تحريم ها آسيب پذير دانست و
تاکيد کرد :بايد فرجه هايي را براي کشور ايجاد کنيم تا به يک راه حل
متوسط مدت اقتصادي برسيم.
وي خاطر نشان کرد :اگر اقتصاد را از داخل قوي کنيم ديگر به اين
شدت نگران تحريم ها نخواهيم بود ،اگر ما به جاي نفت و پتروشيمي
ابعاد ديگر و توليدات داخلي خود را مستحکم مي کرديم ديگر آمريکا
قادر به تحريم هاي اينچنيني نبود.
جمشيد پژويان در پايان با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي ابراز کرد :اگر ما
به جاي نفت ،کاالي صنعتي به بخش خصوصي دنيا صادر مي کرديم
آمريکايي ها نمي توانستند به اين راحتي ما را تحريم کنند.

عضو هيئت مديره بانک ملي ايران تاکيد کرد؛

ضرورت فروش امالک مازاد و ادغام برخي
شعب جهت ارتقاي کيفيت خدمات دهي
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران گفت:در راستاي کاهش هزينه ها،
مديريت نيروي انساني و ارتقاي کيفيت خدمات ،ادغام برخي شعب و
فروش امالک مازاد تمليکي بانک در دستور کار قرار گرفته است.به گزارش
روابط عمومي بانک ملي ايران ،برات کريمي دردومين روز ازهمايش
بررسي عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک درسمنان که
با حضور مسعود خاتوني ديگر عضو هيئت مديره،اصالن کريمي مدير
امور شعب منطقه دو کشور و روساي ادارات امور شعب اين منطقه
برگزار شد ،کمک به بهبود وضع اقتصادي کشور و رشد و شکوفايي
بانک را وظيفه مهم فعلي تمامي ارکان بانک عنوان و تصريح کرد:
اين اهداف با جذب منابع ارزان قيمت،کاهش مطالبات معوق و برنامه
ريزي صحيح امکان پذير است.وي انضباط مالي،تخصيص صحيح منابع،
نظارت بر مصارف و سرکشي به واحدهاي توليدي و صنعتي با ديدگاه
حمايتي را از جمله اقدامات ضروري دربانک دانست.کريمي ضمن تقدير
از برنامه نرم افزاري انتصابات اداره امور شعب استان خراسان رضوي،
شايسته ساالري و انتصابات صحيح را موجب رشد و شکوفايي بانک
عنوان کرد.عضو هيئت مديره بانک ملي ايران با تاکيد بر لزوم توجه
ويژه به گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ،اخذ کارمزد خدمات ،افزايش
درآمد غيرمشاع با رويکرد سودآوري و حمايت از واحدهاي توليدي ابراز
کرد :در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري و تاکيد وزير اقتصاد،
فروش امالک مازاد تمليکي بانک با جديت پيگيري مي شود.

ايفاي نقش هلدينگ نسيم سالمت پاسارگاد در ارتقاي
سطح سالمت عمومي؛

افتتاح و بهرهبرداري از بيمارستان
شهيد ستاري قرچک

بيمارستان شهيد ستاري قرچک با حضور وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،معاون علمي و فناوري رئيسجمهور ،نماينده مردم در مجلس
شوراي اسالمي ،رئيس ستاد اجراي فرمان امام(ره) ،مدير عامل بنياد
برکت ،رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و مقامات و مسئوالن در
روز پنجشنبه  28تيرماه 1397افتتاح شد و با ايفاي نقش مؤثر هلدينگ
نسيم سالمت پاسارگاد به بهرهبرداري رسيد.احداث بيمارستان شهيد
ستاري قرچک ورامين با همکاري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي و ستاد اجراي فرمان امام(ره) انجام شده و بهرهبرداري آن طي
يک مناقصه بر عهد ه هلدينگ نسيم سالمت پاسارگاد قرار گرفتهاست.
احداث اين بيمارستان توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و بر
اساس تفاهمنامه با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مبني بر
مشارکت ستاد در ساخت و تکميل  10پروژهي بيمارستاني در مناطق
کمتر توسعهيافته کشور صورتگرفتهاست.اين بيمارستان در زيربنايي به
مساحت  8300مترمربع و در 4طبقه بنا شده است و شامل کلينيکهاي
تخصصي داخلي ،جراحي ،زنان و زايمان و کودکان و نوزادان ،پد بالگرد
امدادي هوايي و بخشهاي مراقبتهاي ويژهCCU، NICU، ICU ،
و داراي  4اتاق عمل و بخشهاي جراحي و بستري داخلي ،دياليز،
راديولوژي ،آزمايشگاه ،داروخانه ،اورژانس و  ...است .همچنين در آينده
امکان توسع ه اين بيمارستان 96تختخوابي وجود دارد.

استان تهران نيز مورد تحسين قرار گيرد.آرزو حاجي آقازاده خود را عضوي از جمعيت
بزرگ بانوان توانمند ايراني مي داند که در صورت هموار شدن راه حضور آن ها در
عرصه صنعت مي توانند نقش موثري در پوياي اقتصاد کشور داشته باشند.وي پرهيز
از تعريف مشاغل خاص براي بانوان و ايجاد خودباوري در آن ها را يکي از اصلي ترين
داليل پيشرفت جوامع صنعتي دنيا عنوان کرد.حاجي آقازاده حمايت و رفع مشکالت
پيش روي صنعتگران را عمل به اقتصاد مقاومتي دانست و اظهار کرد :شناخت مشکالت
با کمک صنعتگران ،يافتن راه حل هاي عملي براي رفع آن ها و حمايت از صنعت توسط
دولت و مجلس مي تواند نياز هاي کشور را مرتفع و ما را به خودکفايي نزديک کند.وي
تاکيد کرد:درشرايط کنوني کشور يکي از ايثارگرترين اقشار،توليدکنندگان هستند که با
استقامت و پايداري به امر اشتغالزايي و بهبود اقتصاد کشور مي پردازند.

گفتوگو »

عليرضا مهاجر ،مشاور وزير جهاد كشاورزي در گفتوگو با رسالت:

واردات روغن تراريخته چهارميليارد
دالر ارز از کشور خارج ميکند

»
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عضو هيئت رئيسه مجلس:

بازار محصوالت فوالدي و پتروشيمي در بورس کاال
تنظيم مي شود

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت:بازار محصوالت فوالدي
و پتروشيمي در بورس کاال تنظيم مي شود.به گزارش
ميزان،محمد حسين فرهنگي افزود:بورس کاال بخش
مهمي از اقتصاد است و عرضه محصوالت استراتژيک و
مواد اوليه در اين بورس به منظور شفافيت و تعادل بازار
الزم و ضروري است.وي ادامه داد:در شرايطي که دولت در
حوزه اقتصادي در تالش است تا آرامش و رضايت عمومي
را برقرار کند ،همه فعاالن اقتصادي و مردم نيز بايد در

ايجاد ثبات و آرامش اقتصادي کمک کنند.شفاف نبودن
فعاليت هاي اقتصادي و وجود رانت در برخي بخش ها
باعث شده عده اي در اين شرايط منفعت شخصي را بر
منافع ملي ترجيح دهند.عضو کميسيون صنايع و معادن
مجلس با بيان اين که بورس هم وابسته به سلسله مسائلي
است که گاهي خارجي و گاهي داخلي هستند ،گفت:
بورس هم همچون بخش هاي مختلف اقتصادي دستخوش
عوامل داخلي و خارجي است اما نکته مهم اينجاست که
بورس هاي کااليي يکي از ابزارهاي مهم تنظيم بازار در دنيا
هستند و اعتماد بيشتر به اين بازار شرايط پيشرفت اقتصاد
ما حتي در بحران را فراهم مي کند .فرهنگي شرايط امروز
صنعت را نيز تحت تاثير مناقشات داخلي و خارجي دانست
و گفت:امروز ميان کشورهاي امريکا و کانادا موضوع فوالد
به بحثي بين المللي تبديل شده است و حتي چين هم
نسبت به اين موضوع مسئله دارد و قيمت فوالد متشکل
از پارامترهايي گسترده و پيچيده است.

وزير صنعت:

ظرفيت  ۱۱۰ميليون تن توليد فوالد در دست
بهرهبرداري است

وزير صنعت ،معدن و تجارت ايجاد صنايع فوالد در
شهرستان قروه را با توجه به ظرفيتهاي آن در آينده
را عامل توسعه صنايع ذکر کرد و هم اکنون ظرفيت
حدود  110ميليون تن توليد فوالد در سطح کشور
در دست ايجاد و بهرهبرداري است.به گزارش فارس
،محمد شريعتمداري ،در مراسم آغاز عمليات اجرايي
توليد  ۸۰۰هزار تن آهن اسفنجي در شهرستان قروه،
فوالد را همچنان از پايههاي اساسي توسعه دانست و
گفت :هم اکنون ذخاير سنگ آهن کشور بر سه ميليارد
تن بالغ ميشود که اين مهم نويد بخش آينده روشن
براي پيشرفت کشور است.وي با بيان اينکه دنيا هم
اکنون دارد توليدات فوالد خود را در مقياسهاي بزرگ
چند ميليون تني و در کنار دريا ايجاد ميکند ،گفت :ما
به خاطر ايجاد اشتغال توليد فوالد را در نقاط مختلف
کشور ايجاد کردهايم.وزير صنعت ،معدن و تجارت اظهار
داشت :هم اکنون ظرفيت حدود  110ميليون تن توليد

فوالد در سطح کشور در دست ايجاد و بهرهبرداري است.
شريعتمداري با ابراز اميدواري نسبت به اينکه شهرستان
قروه در آينده صاحب صنايع مهمي شود گفت :وضعيت
صنعتي شهرستان قروه در قياس با ديگر شهرستانهاي
استان مطلوبتر است.وزير صنعت ،معدن و تجارت اظهار
داشت :قرار است شرکت صبانور در کنار واحد توليد آهن
اسفنجي نسبت به توليد کنسانتره نيز اقدام کند که اين
زنجيره ميتواند شرايط مطلوبي را ايجاد نمايد.

ابراهيم رزاقي:

مفسدين اقتصادي را اعدام نکنند ،جنگ داخلي راه ميافتد

يک کارشناس مسائل اقتصادي گفت ::اگر مقابل
مفسدين اقتصادي نايستند و آنها را مجازات نکنند
يک جنگ داخلي به راه مي افتد و ممکن است
هزاران نفر کشته شوند اما اگر تشکل هايي به
وجود بيايد که متشکل از افراد بيکار بازنشسته
و  ...در کشور باشد آنها مي توانند مطالبات مردم
را پيگيري کنند.وي در انتقاد از مبارزات ظاهري
با فساد گفت :گاهي در حرف و ظاهر اعالم
مي شود دولت مبارزه با مفاسد اقتصادي را شروع
کرده اما در عمل مي بينيم خط همان خط اقتصادي
در دوران سازندگي است و با سرمايه داراني که
به ناحق سرمايه دار شدند برخوردي نمي شود.
ابراهيم رزاقي ،کارشناس مسائل اقتصادي و استاد
دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطالع
رساني راه دانا؛ در خصوص نحوه برخورد با مفسدين
اقتصادي و تأثير آن بر بازار اظهار داشت :اينکه با
دستگيري چند نفر اقتصاد يک کشور به هم بريزد
کمي تخيلي به نظر مي رسد اما بايد پرسيد اين
افراد چه ابزار قدرتي دارند و چه زير بنايي باعث
شده است که نتوانند با مفسدان اقتصادي آن گونه

که بايد برخورد کنند.رزاقي با بيان اينکه حدود 50
ميليون فقير در کشور وجود دارد عنوان کرد :اگر
همه بيکاران در برابر 5درصد طبقه اشرافي کشور
متحد شوند آنها نمي توانند اين گونه به فساد خود
ادامه دهند .مردم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
بايد متحد شوند.اين استاد دانشگاه در ادامه افزود:
اگر دولت جلوي مفاسد اقتصادي را نگيرد ديگر

چيزي از ايران باقي نخواهد ماند .متأسفانه وزيران
دولت دلسوز کشور نيستند و نميتوانند بهموقع
انقالبي عمل کنند.وي در ادامه افزود :اين افراد در
قوه هاي مختلف قدرت دارند و اين قدرت را
يک شبه به دست نياوردند؛ از زمان دولت سازندگي
که سياست هاي سرمايه داري پيگيري شد،
عده اي آهسته آهسته ثروت هايشان بيشتر شد و

فاصله ميان ثروتمند ها و فقرا هم بيشتر شد .اين
کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه کانون هاي
ثروت در حال تبديل به کانون هاي قدرت هستند
عنوان کرد :اين مشکالت اقتصادي براي اولين بار
نيست که پيش مي آيد و از زماني که آدم هاي
فوق پولدار در کشور به وجود آمد هرچند گاهي
شاهد بروز چنين بحران هاي اقتصادي هستيم.
اين استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عدم رسيدگي
به مفاسد اقتصادي در زمان مناسب تصريح کرد:
تنها در يک مورد هيئت مديرهاي که با فشار يکي
از نزديکان رئيسجمهور روي کار آمده است در
صندوق ذخيره فرهنگيان بالغ بر  14هزار ميليارد
اختالس کرده اند و در همين راستا بانک تابع اين
صندوق هم وام هاي کالني بدون ضمانت پرداخت
کرده که وصول نشده اند .رزاقي با بيان اينکه وام هاي
معوقه را کساني گرفته اند که با رانت برخي از
نزديکان دولت به اين بانک ها معرفي شده اند
تصريح کرد :وقتي رئيس جمهور اختالس را وام
معوقه مي داند طبيعي است که وزير هم برخورد
قهري با مفسدان اقتصادي را نپسندد.

سخنگوي صنعت برق کشور:

سخنگوي صنعت برق کشور با اشاره به اينکه به تمامي شرکتهاي توزيع
برق ابالغ شده که خاموشيها بر اساس جداول باشد ،گفت:خاموشيهاي
خارج از برنامه بهدليل حوادث و اتفاقات غيرقابل پيش بيني در توليد برق
و شبکه توزيع است.محمودرضا حقيفام در گفت وگو با فارس با اشاره
به اينکه از اواخر خرداد تا انتهاي شهريور ،صادرات برق کشور در اوج بار
مصرف داخل کشور صفر است گفت:در اوايل بهار  ،اواخر پاييز و شروع
زمستان ميزان توليد نيروگاه ها باال و تراز توليد بيش از مصرف است
بنابراين صادرات برق صورت مي گيرد.حقي فام افزود :در ساعتهاي پيک

صادرات برق تا پايان شهريور صفر است
بار شبکه سراسري در اواخر خرداد تا انتهاي شهريور ،صادرات برق کشور
در اوج بار مصرف داخل کشور صفر است و فقط واردات در کشور اتفاق
مي افتد و در زمان پيک مصرف هيچ گونه صادرات برق صورت نمي گيرد
چرا که اولويت اصلي تامين برق پايدار است.وي در خصوص اينکه گفته
مي شود علي رغم اعالم و انتشار جداول خاموشي برخي نقاطي هستند
که نوبت خاموشي ندارند اما با قطعي برق مواجه مي شوند گفت:به تمام
شرکت هاي توزيع برق ابالغ شده که خاموشي ها بايد بر اساس جداول
از قبل اعالم شده باشد اما اگر قطعي برق خارج از برنامه رخ دهد بهدليل

حوادث غيرقابل پيش بيني در توليد و شبکه توزيع برق است.پيشتر
معاون هماهنگي توزيع شرکت توانير اعالم کرده بود که روال کار اعالم
جدول خاموشي برق اين گونه است که شرکت مديريت شبکه برق ايران
يک روز قبل ميزان محدوديت هر منطقه را اعالم و محدوديت هر منطقه
بين شرکتهاي توزيع تقسيم ميشود.حقي فام با اشاره به اينکه در برخي
مواقع ممکن است جدولهاي ما دستخوش تغييراتي بشوند ،تصريح کرد:
اين تغييرات مانورهاي شبکه و حوادث غيرمترقبه در مجموعه صنعت برق
است که مجبور مي شويم آن را اعمال کنيم.

سعيدي کيا خبر داد؛

آغاز طرح محروميتزدايي در دو روستاي بسيار محروم

رئيس بنياد مستضعفان در بازديد از دو روستاي محروم از توابع بخش
چاه دادخداي شهرستان قلعه گنج گفت :براي رفع مشکالت برق ،راه  ،آب
آشاميدني ،مدرسه و توسعه اشتغال و اقتصاد در اين دو روستا به زودي طرح هايي
با مشارکت دولت اجرا خواهد شد.به گزارش تسنيم به نقل از مرکز روابط
عمومي بنياد مستضعفان،محمد سعيديکيا،رئيس بنياد مستضعفان که
دومين بار در تيرماه براي بررسي روند طرح توسعه و آباداني قلعه گنج
به منطقه سفر کرده  ،ضمن بازديد از دو روستاي محروم در شهرستان
قلعه گنج ،آغاز پروژههاي محروميتزدايي روستاهاي جلدر وبونگر را با
همکاري بنياد علوي و دولت اعالم کرد .بنابراين گزارش ُجلدر مقصد
نخست رئيس بنياد مستضعفان ؛ روستايي در حدود  50کيلومتري قلعه

گنج است که نبود راه دسترسي مناسب سبب شده با مشکالت بسياري
از جمله نبود خدمات و امکانات دست به گريبان باشد .ديار مردماني که با
مشاهده اقدامات بنياد در شهر قلعه گنج ،چاه داد خدا و برخي مناطق ديگر
شهرستان ،اميدوارند روزگارشان تغيير کند.به گفته اهالي ُجلدر ،اين نخستين
باري است که مسئولي در اين سطح به اين روستا سفر ميکند .به روستايي
که به فقدان برق ،جاده دسترسي مناسب ،آب شرب بهداشتي ،سرويس
بهداشتي و حمام مبتالست و آن گونه که يکي از بانوان ميگويد:اگر زني در
اين روستا حامله باشد ،بايد از هشت ماهگي به شهر سفر کند تا دسترسي
به پزشک ميسر باشد ،چراکه در غير اين صورت ممکن است جنين وي از
بين برود .رويدادي شوم که به گفته اهالي ،سال گذشته دو نوبت رخ داده

است.اهالي روستا به حصيربافي و دامداري اشتغال دارند و اگر هر سه ماه
يک بار فردي براي فروش مواد غذايي به روستايشان سرکشي نکند ،ارتباط
چنداني با دنياي بيرون روستا ندارند .ساکنان سرزميني گرم و سوزان که از
کمترين امکانات محرومند و گاليه هاي بسياري از اين وضع دارند.سعيدي
کيا با تاکيد بر اينکه رفع محروميت از اين دست مناطق از اولويتهاي بنياد
محسوب ميشود ،عنوان کرد :بنياد مستضعفان امکانات خود را براي توسعه
و آباداني مناطق محروم به کار گرفته و تاکيد دارد که محروميت زدايي تنها
با همکاري و همراهي مردم ممکن خواهد بود .همراهياي که اهالي قلعه
گنج نشان دادهاند به خوبي به ضرورت آن واقفند و به مدد آن ،اتفاقات
مثبت فراواني در ديگر نقاط اين شهرستان رقم خورده است.

آغاز بهکار هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات
هفتمين نمايشگاه بين المللي آسانسور،پله برقي،باالبرها،نقاله ها و صنايع و
تجهيزات وابسته درمحل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران آغاز به کار
کرد و تا  31تير ماه ادامه دارد .به گزارش خبرنگارما؛اين نمايشگاه که در نوع
خود بزرگ ترين نمايشگاه و رويداد صنعت آسانسور در منطقه خاورميانه
محسوب مي شود ،بيش از  210شرکت داخلي و خارجي؛ انواع آسانسور
ساختمان هاي اداري،مجتمع هاي تجاري و مسکوني ،آسانسورهاي نماي
شيشه اي ،انواع پله هاي برقي شهري و مراکز تجاري،پله هاي برقي ريلي،
تابلوهاي فرمان ،نصب و راه اندازي ،تجهيزات آسانسور هيدروليک ،کابين و
درب طبقات،درب لوالئي ،پانل احضار ،کفشک هاي فلزي،انواع طناب هاي

فوالدي ،سيم بکسل ،تسمه پروانه ها صنعتي ،سنگ هاي مصنوعي کف
آسانسورها ،ورق هاي استيل کابين ،انواع جک هاي هيدروليک ،موتور
گيرلس و ديگر صنايع و تجهيزات وابسته را به نمايش گذاشتند.بر اساس
اين گزارش از اين تعداد مشارکت کننده ،تعداد  140شرکت داخلي و 70
شرکت خارجي ا ز کشورهاي آلمان ،ايتاليا ،تايوان ،ترکيه ،ژاپن ،چين،
سوئيس ،کرواسي و کره جنوبي هستند.براي حضور بهتر و ارئه مشوق به
فعاالن صنعت آسانسور در بازارهاي صادراتي ،وزارت صنعت متعهد شده
تا  50درصد از هزينه هاي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي از جمله
اجاره غرفه در اين نمايشگاه ها را پرداخت کند.فعاالن صنعت آسانسور،

با بيان اينکه اين صنعت در ايران در حال بومي شدن است از دولت
خواستند با جلوگيري از واردات و کاهش اختصاص ارز براي واردات به
داخلي سازي و رشد اين صنعت کمک کند.ديگر درخواست فعاالن اين
صنعت از دولت ،ثبات در تصميم گيري ها از جمله ثبات در قيمت گذاري
مواد اوليه اين صنعت بود تا بتوانند بر اساس آن برنامه ريزي فروش و
صادرات داشته باشند .قرار است در حاشيه برپائي هفتمين نمايشگاه بين
المللي آسانسور،پله برقي ،باالبرها ،نقاله ها ،و صنايع و تجهيزات وابسته
که در فضائي بالغ بر  25هزار مترمربع بر گزار شده است ،چند کنفرانس
و کارگاه آموزشي نيز برگزار شود.

رازهاي مگو از يک قرارداد گازي

د -توسعه اين ميدان براي بهره برداري نزديک  40ماه به طول ميانجاميد.
 12ماه از آن  40ماه گذشت و هيچ اقدام عملي(به جز مطالعه جهت
جمع آوري اطالعات محرمانه ميدان گازي) انجام نشد .در واقع ايران،
 4380روز از توسعه مهمترين فاز ميدان پارسجنوبي عقب افتاد .اين
بزرگ ترين امتيازي است که به قطر از سوي توتال فروخته شد .اگر
ردپاي سعودي هم در کندي پيشرفت اقتصادي ايران ديده شود ميتوان
گفت اين امتياز از طرف اين شرکت فرانسوي به حاکمان رياض و حتي
امارات نيز فروخته شده است.
الزم است توجه شود که ايران براي ايجاد نيروگاه حرارتي جهت رفع
مشکالت خاموشيها ،و شيرين کردن آب براي شهرهاي جنوبي کشور،
شديدا در سالهاي آينده به گاز فازهاي پارسجنوبي احتياج دارد.
 -3يک مقام وزارت نفت براي اينکه افکار عمومي را در مقابل افتصاح
قرارداد توتال ،آرام نمايد اعالم کرده که با خروج توتال از اين قرارداد،
خسارت دريافت ميشود اما  50روز از اين اعالم ميگذرد و هنوز يک يورو
يا دالر ،خسارت به حساب وزارت نفت ايران واريز نشده است .تعجبانگيزتر
اينکه ژنرالهاي وزارت نفت نيز در طول اين  50روز ،هيچ شکايتي از
توتال ،تسليم دادگاههاي بينالمللي نکردهاند.
برخي خوشبينانه به اين تعلل وزارت نفت در عدم شکايت نگاه ميکنند و
معتقدند زنگنه و تيم او بر اين باورند که توتال در آينده مجددا به توسعه اين
فاز باز ميگردد و شکايت از آن موجب عدم بازگشت آن خواهد شد!!
 -4جمهوري اسالمي ايران با کشورهاي امارات ،ترکمنستان ،عراق ،عربستان،

عمان ،قطر ،کويت داراي  16ميدان نفتي و گازي مشترک است .عدم
برداشت از اين ميادين از طرف ايران و برداشت از طرف مقابل ،موجب
افت فشار مخزن در طرف کشورمان خواهد شد .اين اتفاق ،موجب ميشود،
منابع نفتي و گازي ايران بيشتر به طرف مقابل مهاجرت کند.
در ابتداي دولت يازدهم ،دولت که خوشبينانه به وعدههاي طرف اروپايي-
آمريکايي دل بسته بود بسياري از قراردادهاي خود با چين و روسيه را
لغو کرد(از جمله قرارداد ميدان نفتي مشترک آزادگان توسط زنگنه
به صورت يک طرفه لغو و طرف چيني اين قرارداد از اين ايران اخراج شد)
و خود را از ظرفيت نفتي کشورهاي شرقي محروم ساخت .در همان زمان
نيز زنگنه در موضع گيري خفيفانه خواستار ورود توتال در اين قرارداد
شد .اين در حالي است که عراق با همکاري کمپانيهاي نفتي ،از جمله
شرکت ملي نفت چين کار توسعه تأسيسات و استخراج نفت از اين ميدان
نفتي را به سرعت به پيش ميبرد)1(.
واقع بين باشيم؛ هيچ کشوري نبايستي خود را از ظرفيت اقتصادي غرب
و شرق خود را محروم سازد.
اکنون که با سفر دکتر واليتي به روسيه ،اين کشور با تضمين پوتين ،حاضر
شده  50ميليارد دالر در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري نمايد الزم
است اين توافق مهم از سوي وزارت نفت پيگيري شده و بيش از اين خود
را معطل توتال فرانسه ،رويال داچ شل بريتانيايي و ..ننماييم.
پي نوشت:
( -)1دويچه وله -کد خبر 17603985

ادامه از صفحه اول
اين نکته نيز جالب توجه است که بدانيم توتال به صورت آشکار5 ،ميليارد
دالر قرارداد نفتي«آشکار» با سعودي دارد در عين حالي که چندي پيش
در يک امتياز قابل تامل ،بخشي از اقدامات نفتي سعودي در هند توسط
پيمانکاري توتال انجام ميگيرد.
در هر صورت گمانه زنيها بسياري در مورد فسخ قرارداد توسعه مرحله(فاز)11
ميدان گازي پارسجنوبي از سوي توتال وجود دارد.
الف -برخي معتقدند شرکتها و دولتهاي اروپايي در مقابل قدرت
اقتصادي و نظامي آمريکا ،نميتوانند مستقل عمل کنند و با اعالم جنگ
اقتصادي آمريکا عليه ايران ،لغو و افزايش تحريمها ،هيچ شرکت غربي(از
جمله توتال) در ايران نخواهد ماند.
ب -برخي اخبا ِرپنهان قرارداد نشان ميدهد در صورتيکه طرف مقابل(توتال
فرانسه) زير قرارداد بزند سازوکار حقوقي محکمي براي دريافت خسارت در
اين قرارداد گنجانده نشده و توتال به راحتي و بدون هيچ نگراني ،قرارداد
خود را يکطرفه لغو کرد.
ج -توتال در طول  12ماه گذشته در مطالعه توسعه مهم ترين فاز ميدان
گازي پارسجنوبي(فاز )11به اطالعات مهم و حياتي از اليه گازي و حتي نفتي
ميدان دست پيدا کرده است فروش اين اطالعات به رقيب گازي ايران(قطر)
سود سرشاري را عايد مديران اين شرکت نفتي اروپايي ميکند.

عليرضا مهاجر در گفتوگو با رسالت گفت:واردات روغن تراريخته
 4ميليارد دالر ارز از کشور خارج مي کند.
مشاور وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه ايجاد نياز يکي از روش هاي
واردکنندگان براي افزايش واردات است ،گفت :از دو سال پيش
تبليغات کمبود ويتامين  Dبراي مردم ايران آغاز شد و درست بعد از
قبوالندن اين امر ،يکدفعه اين ويتامين وارد روغن مي شود و بعد متوجه
مي شويم که پشت پرده اين کمبود ويتامين واردکنندگان بوده و به
دنبال افزايش واردات هستند.
عليرضا مهاجر در خصوص ميزان وابستگي دانه هاي روغني به خارج
از کشور ابراز کرد :در حال حاضر بيشترين وابستگي در محصوالت
غذائي در روغن و کنجاله دانه هاي روغني است ،با اين حال در سال
 94که طرح دانه هاي روغني شروع شد ميزان وابستگي در اين محصول
 96درصد بود ولي امسال با توجه به توليد خوبي که در کلزا داريم به
 84درصد مي رسد يعني در سال جاري حدودا  16درصد نياز کشور در
داخل تامين مي شود.
مهاجر با بيان اينکه برخي از محصوالت در همه کشورها به عنوان
محصوالت استراتژيک محسوب مي شوند ،ادامه داد :گندم ،برنج،
دانه هاي روغني و شکر در ايران جزء کاالهاي اساسي محسوب
مي شوند و هر کشوري براي کاالي اساسي خود يک امنيت غذايي در نظر
مي گيرد که تا اندازه زيادي ضريب خود اتکايي را در کشورش افزايش
دهد ودر شرايط بحران مانند کشور ما که هميشه با ابرقدرت ها درگيريم،
نياز کشوردر داخل توليد شود.
وي با اشاره به عدم خريد محصول کلزاي کشاورزان داخلي و وابستگي
به خارج افزود :متاسفانه چون خريدار دانه هاي روغني از کشاورزان،
وارد کنندگان روغن و دانه هاي روغني بودند که خود صاحبان کارخانجات
روغن کشي و روغن نباتي هستند هميشه اين مشکل در کشور وجود داشته
که محصول کشاورزان خريداري نمي شده ولي از سه سال پيش و در پي
تدبير دولت براي خريد محصول زارعين ،توليد داخلي از  46هزار تن در
سال  94به  320هزار تن در سال جاري رسيده است که ادامه يابد و دولت
هم همراهي کند به زودي  70درصد نياز کشور در داخل تامين و ضريب
خود اتکايي افزايش و وابستگي مان به خارج کاهش مي يابد.
مهاجر به نقش تبليغات در مافياي واردات روغن اشاره کرد و افزود :يک
مشکل اساسي در کشور ما اين است که رسانه هاي گروهي به ويژه
صدا و سيما در افزايش مصرف روغن در کشور نقش بسزايي دارند و
همين باعث مي شود که ما هر چه توليد را افزايش مي دهيم با افزايش
سرانه مصرف اين ميزان وابستگي در جاي خود ثابت مي ماند و در حالي
که سرانه مصرف روغن در دنيا  12کيلوگرم است در کشور ما 19تا 20
کيلو گرم است لذا اگر مصرف بهينه شود وبه خود اتکايي برسيم ،ميزان
واردات و خروج ارز هم کاهش مي يابد.
وي ايجاد نياز را يکي از روش هاي واردکنندگان براي افزايش واردات
عنوان کرد و گفت :اگر هر روز به تبليغات صدا و سيما نگاه کنيد به
اين مافيا پي خواهيد برد؛ از دو سال پيش تبليغات کمبود ويتامين D
در مردم ايران آغاز شد و درست بعد از قبوالندن اين امر ،يهويي اين
ويتامين وارد روغن مي شود و بعد متوجه مي شويم که پشت پرده اين
کمبود ويتامين واردکنندگان بوده و به دنبال افزايش واردات هستند .در
اين ميان هم برخي دانسته و برخي ندانسته اين امر را تبليغ مي کنند
که اگر نشود و ميل به مصرف افزايش نيابد ،نياز نيست  4ميليارد دالر
ارز براي واردات روغن از کشور خارج شود.
مهاجر گفت :براي کاهش وابستگي آن هم در شرايط تحريم و کاهش
خروج ارز بايد جلوي افزايش را گرفته و مصرف را بهينه کنيم ،بعد توليد
داخلي را افزايش و کشاورزان را با خود همراه کنيم.
وي در پاسخ به تراريخته بودن و نبودن دانه هاي روغني وارداتي به کشور
از مقصد آرژانتين و برزيل گفت :همه مي دانيم آرژانتين و برزيل بيشترين
توليد سويا و ذرت را دارند و چون نمي خواهند ازسم پاشي استفاده و
هزينه هاي توليدشان افزايش يابد از بذر هاي تراريخته استفاده مي کنند
لذا وقتي  90درصد محصوالت اين کشورها تراريخته است و واردات ما هم
از آنجا انجام مي شود قاعدتا اين واردات هم تراريخته است.
مهاجر ادامه داد :اما مسئله اينجا ست که چرا وقتي محصول تراريخته
وارد کشور مي شود صداي کسي در نمي آيد ولي به محض استفاده
از بذر هاي تراريخته براي کشت محصول در داخل کشور اين همه
جبهه گيري مي شود در حالي که ما مي توانستيم همين کار را خودمان
در داخل انجام و اصال محتاج محصول تراريخته آرژانتين و برزيل هم
نباشيم.ولي متاسفانه وقتي منافع ملي به مسائل سياسي گره مي خورد
اينچنين مي شود که به جان مردم کمتر اهميت داده مي شود.
مهاجر در خصوص آسيب هاي تراريخته ها هم عنوان کرد :اين در
تخصص من نيست اما بنده زماني که نماينده ايران در سازمان خوارو بار
و کشاورزي ملل متحد بودم يک بحث جدي در اين خصوص در گرفته
بود که طرافداران تراريخته ها مي گفتند ثابت نشده اين محصوالت آسيب
مي رساند ولي مخالفان مي گفتند ثابت نشده تاثير منفي بر جامعه ندارد
لذا اروپايي ها مي گفتند چون ثابت نشده که باعث آسيب نمي شود ما
مصرف نمي کنيم.

خبر »

مديرعامل شرکت گروه مپنا :

ميتوانيم يک ساله پنج هزار مگاوات
نيروگاه جديد به مدار بياوريم
مديرعامل شرکت گروه مپنا گفت :مپنا بهعنوان يک دستگاه حل
مسئله در اختيار کشور و منافع ملي ،اين آمادگي را دارد که از
همين اآلن تا سال آينده ۵هزار مگاوات نيروگاه جديد به مدار
بياورد.به گزارش تسنيم ،عباس عليآبادي ،مديرعامل شرکت گروه
مپنا در جمع خبرنگاران اظهار داشت :تبديل واحدهاي سيکل
ساده به سيکل ترکيبي يکي از مهم ترين اقدامات در صنعت برق
در راستاي حفاظت از محيط زيست و بهبود شرايط زندگي مردم
است و نقش مؤثري در صرفهجويي در مصرف سوخت دارد.وي
افزود :اين موضوع از سال ها پيش در دستور کار قرار گرفت و
گروه مپنا اولين بنگاهي بود که در راستاي اجراي آن داوطلب
شد.عليآبادي با بيان اينکه "امکان تأمين مالي تبديل واحدهاي
سيکل ساده به سيکل ترکيبي بر اساس قانون در دل اجراي
اين طرح قرار دارد" ،گفت :بر اساس قانوني که در اين خصوص
تصويب شد ،شرکتهايي که داراي نيروگاه هستند در صورتي که
نيروگاه خود را از سيکل ساده به سيکل ترکيبي تبديل کنند ،از
محل سوختي که صرفهجويي ميشود ،سرمايه گذاري انجامشده
بازپرداخت خواهد شد.

 ۲۹طرح صنعت پتروشيمي ايران
غيرفعال است
 ۲۹طرح در صنعت پتروشيمي ايران غيرفعال است و در تمام
 ۳سال گذشته (طول زمان اجراي برجام و همچنين پس از
عهدشکني امريکا در پايبندي به اين توافق) ،به رغم برنامه ريزي
هاي گوناگون در صنعت پتروشيمي ،فعال نشده اند.به گزارش
تسنيم ،طبق آمار رسمي منتشر شده توسط شرکت ملي صنايع
پتروشيمي ،در حال حاضر  29طرح صنعت پتروشيمي غيرفعال
است.اين طرح ها که در استان هاي مختلف کشور اعم از خوزستان،
بوشهر ،همدان ،اصفهان ،فارس و  ...واقع شده اند ،در تمام  3سال
گذشته (طول زمان اجراي برجام و همچنين پس از عهدشکني
آمريکا در پايبندي به اين توافق) ،به رغم برنامه ريزي هاي گوناگون
در صنعت پتروشيمي ،فعال نشده اند .تعداد اين طرح هاي غيرفعال
در حال حاضر  29طرح است.

