اخبار
شرکت ویزا هم در برابر ارزهای
مجازی سر خم کرد

ش��رکت پرداخت بین الملل��ی ویزا به دنبال
آن است تا ش��رایط خرید و فروش ارزهای
مجازی را برای مش��تریانش فراهم کند .به
گزارش فارس به نقل از ریانووستی ،شرکت
پرداخ��ت بینالملل��ی ویزا قص��د دارد تا به
کاربرانش امکان دهد ،در کش��ورهایی که از
نظر قانونی مش��کل ندارند ،خرید و فروش
ارزهای مجازی را انجام دهند .این ش��رکت
اع�لام کرده اس��ت ک��ه میت��وان ارزهای
مجازی را به دو دسته تقسیم کرد؛ نخستین
دس��ته ارزهای مجازی هس��تند که پشتوانه
اس��کناس و پول ملی دارند که از جمله آنها
میتوان به ارزهایی اش��اره کرد که از سوی
بانکهای مرکزی کش��ورها عرضه شدهاند.
دس��ته دوم ارزهای مجازی ارزهای مجازی
سنتی هستند که در واقع فقط دارایی بوده و
از آنها برای سرمایهگذاری استفاده میشود.
شرکت ویزا هم اکنون با یک بانک ارزهای
مجازی در آمریکا تواف��ق کرده تا از طریق
همکاری با آن به مش��تریانش امکان خرید،
فروش و نگهداری ارزهای مجازی را بدهد.
وی��زا میگوید :نخس��تین دس��ته از ارزهای
مجازی این پتانس��یل را دارند که به عنوان
ابزاری برای خرید و فروش در کنار پولهای
کنونی مورد استفاده قرار گیرند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد
منصوب شد

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی طی حکمی
«س��ید رضا عظیمی» را به س��مت معاون
ام��ور اقتص��ادی ای��ن وزارتخان��ه منصوب
کرد .ب��ه گزارش وزارت اقتص��اد ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی طی حکمی دکتر “س��ید
رض��ا عظیم��ی” را به س��مت مع��اون امور
اقتصادی ای��ن وزارتخانه منصوب کرد.وزیر
اقتصاد در این حکم مواردی چون “بررس��ی
و تحلیل مس��ائل اقتصادی کش��ور و انجام
پژوهشه��ای کاربردی در خص��وص انواع
بازاره��ا (کاال و خدمات ،پول ،س��رمایه ،ارز
و کار) ““ ،طراح��ی و تهی��ه مدلهای کمی
در راستای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست
گذاری ،هدایت و نظارت) و ش��بیه س��ازی
سیاس��تهای اقتص��ادی با تاکی��د بر حوزه
عملک��رد وزارت امور اقتص��ادی و دارایی”،
“بررس��ی و تحقیق همه جانبه در حوزههای
بانکی ،بیمهای ،بازرگانی داخلی و خارجی و
اقتصاد جهانی» و “پیش بینی شاخصهای
کالن اقتصادی به ویژه در بخشهای واقعی
اقتصاد” را به عنوان اولویتهای کاری وی
تعیین کرده اس��ت.بر این اس��اس ،مواردی
چون “ارائه روشها و الگوهای مناس��ب به
منظور تخمین شاخصهای مختلف بخش
عموم��ی”“ ،بررس��ی و تحقیق در خصوص
موضوعات و محورهای سیاستهای مالی و
توسعهای بخش عمومی”“ ،ارائه پیشنهادات
و راهکاره��ای اجرایی و ی��ا اصالح قوانین
جه��ت ارتق��ای سیاس��تها در حوزهه��ای
مرتب��ط”“ ،پای��ش محیط کس��ب و کار در
ایران بر اس��اس ش��اخصهای بین المللی،
مل��ی و منطقهای” و “ارتباط با س��ازمانها
و اتحادیهه��ای بین الملل��ی و بهره گیری
از تجربی��ات آنها در حوزهه��ای اقتصادی و
محی��ط کس��ب و کار” از جمله اولویتهای
تعیین شده از سوی دکتر دژپسند برای سید
رضا عظیمی است.
تخصیص  ۶هزار میلیارد تومان برای
ساخت  ۸۳شناور تولید داخل

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی از در
نظر گرفت��ن اعتبار  ۶هزار میلی��ارد تومانی
س��اخت  ۸۳فروند ش��ناور به عنوان ناوگان
عملیات��ی مورد نی��از این س��ازمان خبر داد.
به گ��زارش مهر به نقل از س��ازمان بنادر و
دریانوردی ،محمد راس��تاد با اشاره به اینکه
بخشی از نقش آفرینی این سازمان در حوزه
سفارش س��اخت ناوگان عملیاتی مورد نیاز
خ��ود به تولیدکنندگان داخلی اس��ت ،اظهار
داشت :برنامهریزی س��ازمان بنادر در قالب
 ۸۳فروند ش��ناور مدنظر قرار گرفته است و
برآورد ریالی آن بالغ بر  ۶هزار میلیارد تومان
اس��ت.وی ادامه داد :هم اکنون بر اس��اس
قراردادهای منعقد ش��ده ۲۶ ،فروند شناور یا
در مرحله ساخت و یا در مرحله شروع ساخت
قرار دارن��د که قرارداد  ۱۰فروند آن اخیراً به
امضا رسیده و تا پایان سال بر اساس فرایند
مناقصهها ،انتظار داریم ،تعداد ش��ناوری که
منجر که به قرارداد و مراحل ش��روع ساخت
میشود به  ۶۰فروند برسد.معاون وزیر راه و
شهرسازی با بیان اینکه سایر شناورها نیز بر
اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته تا
نیمه س��ال آینده به مرحله تولید می رسند،
عن��وان کرد :در رابطه با زمانبندی تولید این
شناورها به طور میانگین حدود دو سال زمان
نیاز است ،اما شناورهای کوچک مدت زمان
کمتری نیاز دارند و در رابطه با یدک کشها
که از نظر ابعاد و پیچیدگی ،متفاوت هستند
به مدت زمان بیشتری نیاز داریم.

وزیر صمت اعالم کرد:

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت ،از تصویب
 ۲۰۰میلیون دالر برای واردات الس��تیک
از محل تهات��ر خبر داد.به گزارش مهر به
نق��ل از وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
علیرض��ا رزمحس��ینی گف��ت :در ح��وزه
واردات و توزی��ع به موق��ع کاال در داخل
کشور ،استفاده از ش��بکه ریلی و افزایش
حج��م و تناژ بار بر روی ریل برای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مقرون به صرفه

تصویب  ۲۰۰میلیون دالر برای واردات الستیک از محل تهاتر
اس��ت.وی با اعالم اینکه افزایش بار روی
ریل سیاس��ت مش��ترک وزارت صمت با
وزارت راه و شهرسازی است ،تصریح کرد:
وزارت صمت ی��ک وزارتخانه اقتصادی و
وزارت راه و شهرس��ازی ی��ک وزارتخانه
زیربنایی اس��ت ؛ بنابراین هم افزایی این
دو وزارتخانه در نقاط مش��ترک به توسعه
مت��وازن و هم��ه جانبه در کش��ور کمک
میکند.وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت در

بخش دیگری از سخنان خود اعالم کرد:
وزارت صمت بس��ته پیشنهادی خود را در
خصوص نوس��ازی ناوگان حم��ل و نقل
کشور به زودی تدوین میکند که در آن،
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت به عنوان
عرضهکننده و وزارت راه و شهرس��ازی به
عنوان متقاضی تعریف میش��ود تا برخی
از نیازهای کشور در حوزه نوسازی ناوگان
حمل و نقل از محل س��اخت داخل تأمین

شود.رزم حسینی همچنین تأمین قطعات
و واردات کااله��ای ض��روری وزارت راه
را از دیگ��ر بخشهای هم��کاری این دو
وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی دانست
و گف��ت ۲۰۰ :میلی��ون دالر برای واردات
الس��تیک از مح��ل تهاتر تصویب ش��ده
است .واردات این محصوالت با تعامل دو
وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی توسط
ش��رکتهای فع��ال در این ح��وزه انجام
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خواهد شد.وی همچنین در بخش دیگری
از س��خنان خود در خصوص خودرو ،بیان
ک��رد :افزای��ش تولید در ح��وزه خودرو در
دستور کار است که این سیاست به خوبی
پیش میرود.وزیر صمت تصریح کرد :در
حوزه خ��ودرو به دنبال حذف واس��طهها
و دالالن هس��تیم ک��ه مجلس ش��ورای
اسالمی و شورای رقابت بر این رویه اتفاق
نظر دارند.

شورای عالی بورس گام اول را برداشت

صندوق پروژه ،جایگزینی برای بودجه عمرانی

به گفته کارشناسان ،در صورت رواج استفاده
از صندوق پ��روژه و روش های نوین تامین
مالی دیگر نیازی به وجود بودجه عمرانی در
لوایح بودجه وجود ندارد که در این باره شورای
بورس گام اول را برداش��ته است.به گزارش
مه��ر ،پروژههای زیرس��اختی موتور محرک
اقتصادی یک کشور شناخته میشوند و وجود
آنها به عنوان زیرساخت و پایه رشد و توسعه
در سایر بخشهای اقتصاد از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت .از آنجا که اینگونه پروژهها
به مبال��غ هنگفتی برای س��اخت و تکمیل
نیاز داش��ته و از سوی دیگر بعض ًا به تنهایی
نمیتوان لقب یک پروژه زودبازده اقتصادی
را به آنها اعطا کرد ،بنابراین بخش خصوصی
رغبتی برای س��رمایهگذاری در این پروژهها
نداش��ته و وظیفه تأمین مال��ی این پروژهها
روی دوش دول��ت باقی میمان��د اما بودجه
محدود دولتها کفاف تکمیل این پروژهها را
نمیدهد .بنابراین در اکثر کشورها ،دولتها با
ایجاد و تسهیل شرایط ورود بخش خصوصی
به عنوان شریک و اعطای مشوقهایی برای
جذاب کردن سرمایه گذاری در این پروژهها،
تالش میکنند تا تکمیل هر چه سریعتر این
پروژهها را در دستور کار قرار دهند.
مشارکت عمومی-خصوصی راهکار
تکمیل پروژههای نیمهتمام
ام��روزه ابزارهای متعدد مالی در دنیا ،تأمین
مال��ی پروژهه��ای زیرس��اختی ب��ه کمک
بخ��ش خصوصی را تس��هیل میکند؛ انواع
روشه��ای مش��ارکت عمومی-خصوصی
از جمل��ه  BOT، BOOT، BOOو
 BLTب��ه صورت فراگیر در حال اس��تفاده
است که روش  BOTیکی از متداولترین

و پراستفاده ترین آنهاست .اصطالح BOT
اولی��ن بار در دهه  ۱۹۸۰میالدی و هنگامی
که دولت ترکی��ه اعطای امتیاز چند نیروگاه
را به مناقصه گذاش��ت ،رایج گردید .در این
روش ساخت و بهرهبرداری از پروژه به مدت
معینی توس��ط شرکتی تحت عنوان شرکت
پروژه انجام ش��ده و انتقال طرح به کارفرما
پس از طی زمانی معین صورت میپذیرد .در
این روش ،کیفیت ساخت و بهرهبرداری برای
شرکت پروژه اهمیت ذاتی پیدا میکند .چرا
که در صورت ساخت و یا تعمیر و نگهداری
غیراصولی پروژه توس��ط پیمانکار ،نمیتوان
به تحصیل درآمد از پروژه و بازگشت سرمایه
پیمانکار امید داشت .بنابراین پیمانکار تالش

میکند که پروژه را در مدت زمان کوتاه و با
رعایت تمامی اصول فنی و عملیاتی تکمیل
کرده و در هنگام بهرهبرداری ،بیشترین نرخ
به��رهوری فعالیت را ثب��ت نماید.عالوه بر
روشهای مطرح شده ،ابزارهای نوین تأمین
مال��ی همچون صن��دوق پروژه یا ش��رکت
س��هام پروژه نیز میتواند در خدمت تکمیل
پروژههای نیمه تمام زیرساختی قرار بگیرد؛
این روش میتواند مردم و س��رمایهگذاران
بخش خصوصی را برای س��رمایهگذاری در
پروژههای توسعهای عمرانی ترغیب نماید.
استفاده از این روشهای نوین چندین سال
است که در کشورهای پیشرفته دنیا تجربه
میشود و توانسته است نتایج مطلوبی از خود

به جا بگذارد .به گفته کارشناسان ،در صورت
رواج استفاده از اینگونه ابزارهای تأمین مالی
در ایران ،دیگر نیازی به وجود بودجه عمرانی
در لوایح بودجه سنواتی کشور وجود نخواهد
داش��ت؛ چرا که این ابزارها ب��ه اندازه کافی
میتوانن��د چال��ش تأمین مال��ی پروژههای
زیرساختی ملی را مرتفع نمایند.
ش�ورای عال�ی ب�ورس ق�دم اول را
برداشت
نیمه اول بهمنماه سال جاری ،شورای عالی
بورس با هدف هدای��ت نقدینگی ،آئیننامه
شرکت س��هامی عام پروژه را تصویب کرد.
تصویب ای��ن آئیننامه به عن��وان گام اول
تأسیس شرکتهای س��رمایهگذاری پروژه

مح��ور به ش��مار م��یرود .ب��ا تصویب این
آئیننامه ،ش��رکتهای متقاضی تأس��یس
میتوانند با اس��تفاده از س��ازوکار س��ازمان
بورس و اوراق بهادار به پذیرهنویس��ی برای
تأمین مالی پروژههای خود اقدام نمایند.الزم
به ذکر است که پیش از این ،محمد اسالمی
وزیر راه و شهرسازی  ۱۰اردیبهشت امسال
در حاش��یه آئین بهرهبرداری از  ۵۶دستگاه
ناوگان ریلی تولید داخل ،از تأمین مالی ۱۲
پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه
خبر داد و گف��ت :هماکنون در حال مذاکره
با سازمان بورس هس��تیم تا با جذابیت این
طرحها از یک س��و و مقبولیت عمومی بازار
سرمایه از سوی دیگر ،این تأمین مالی انجام
شود .در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو
داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه
به شکل صندوق پروژهای مستقل و دیگری
به ص��ورت ایجاد صندوق پ��روژه تجمیعی
است.بنابراین میتوان اذعان کرد که هم از
س��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار و هم
از س��وی مس��ئولین اجرایی کشور ،در مورد
ایجاد شرکتهای سهامی عام پروژه محور
عزم ج��دی وجود دارد .همچنین با توجه به
وضعی��ت نقدینگی موجود در کش��ور ،مردم
و س��رمایهگذاران نیز مترص��د فرصتهای
جذاب ،امن و مولد برای سرمایهگذاری مبالغ
در اختیار خود میباش��ند .با این وجود ،س��ه
ضلع عرضه ،تقاضا و بس��تر سرمایهگذاری
خواهان به ثمر رس��یدن هر چه سریعتر این
ابزارهای نوین تأمین مالی اند تا به واسطه آن
تکمیل هر چه سریعتر پروژههای زیرساختی
و به تبع آن ،ایجاد رونق اقتصادی در کشور
تسهیل گردد.

تعهدنامهکارخانجاتخوراکتدوینشد

مدیرکل دفتر بهبود تغذی��ه و جایگاه دام معاونت امور
دام وزارت جهاد کش��اورزی گفت :شاخصهای سرک
( ۱۰درصد) و کسری ( ۵۰۰کیلوگرم) برای هر کامیون
در سامانه بازارگاه تعریف شده است.فرهاد مشیرغفاری،
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور دام
وزارت جهاد کش��اورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه
تخصیص سهمیه نهادههای دامی در سامانه بازارگاه بر
اساس میزان عرضه ،نوع فعالیت پرورشی ،آمار جمعیت
دام و طیور و شاخصهای فنی تغذیهای انجام میپذیرد
گفت :ب��ه طور طبیع��ی نهادهها به برخ��ی واحدهای
تولیدی کمتر از  ۱۰تن تخصیص مییابد که به منظور
تس��هیل در فرآیند خرید و حمل اینگونه محمولهها از
مبادی ورودی این امکان در س��امانه فراهم ش��ده که

گام مهم وزارت جهاد برای کاهش تخلفات در توزیع نهاده های دامی
ذینفعان از طریق تش��کل مربوطه و در قالب خرید به
صورت پکیج (مجموع نهادههای تخصیصی چند واحد
تولیدی) نسبت به خرید و حمل سهمیه تخصیصی خود
اقدام کنند.وی اضافه کرد :به منظور ایجاد تناسب بیشتر
بی��ن میزان خرید و تناژ محمولههای ارس��الی از بنادر
کشور ،شاخصهای سرک ( ۱۰درصد) و کسری (۵۰۰
کیلوگرم) برای هر کامیون در س��امانه بازارگاه تعریف
ش��ده است و بیش��تر از این ارقام قابل ثبت در سامانه
نیست ضمن اینکه فروشندگان نهادههای دامی موظف
به رعایت آن هستند.مشیرغفاری توضیح داد :چون بار
کامیون  ۱۵تنی با لودر درون کامیون ریخته میش��ود
اگر از  ۱۰درصد این  ۱۵تن بیش��تر بار بزند یا بیش از
 ۵۰۰کیلوگرم کسری داشته باشد تا تعیین تکلیف ،قابل

تس��ویه در س��امانه بازارگاه نخواهد بود و این اقدام به
منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام شده است.
این مقام مس��ئول تاکید کرد :برای رفع مش��کل عدم
امکان ثبت بارنامههای خارج از ش��اخصهای باال که
ناش��ی از عدم توجه برخی واردکنندگان به وجود آمده،
هماهنگیهای الزم با بانک کشاورزی به عنوان طراح
و پشتیبان سامانه بازارگاه انجام شده است.
تعهدنامه کارخانجات خوراک آماده ،تهیه شد


مش��یرغفاری در ادامه افزود :هم اکن��ون و در فاز اول
امکان تخصیص نهادهها به کارخانجات خوراک طیور
مهی��ا ش��ده و ظرف چن��د روز آینده نهاده ب��رای این
واحدها در س��امانه بازارگاه به صورت تنخواه بارگذاری
میشود ،در راستای توس��عه تولید و مصرف کنسانتره

دامی ،تاکنون طی چند مرحله سهمیه نهادههای دامی
(جو ،ذرت و کنجاله س��ویا) برای تولید کنسانتره مورد
نیاز دامداران روس��تایی و عش��ایری به سازمان جهاد
کش��اورزی اس��تانها اختصاص یافته است.وی اضافه
کرد :پس از تخصیص س��همیه نهادهها به کارخانجات
خوراک طیور ،محصول نهایی با نظارت مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان از طریق تشکلهای مربوطه بین
مرغداران با قیمتهای مصوب توزیع میشود.این مقام
مسئول افزود برای کارخانجات تعهدنامهای توسط واحد
حقوقی وزارت جهاد کش��اورزی تهیه ش��ده است که
به بانک کش��اورزی ارس��ال میشود تا به وسیله بانک
در س��امانه بارگذاری و با تکمیل این تعهدنامه توسط
کارخانجات ،کار نهایی میشود.

 ۳علت گرانی سیمان

مدیرکل نظ��ارت بر کاالهای فلزی و معدنی س��ازمان
حمایت گف��ت :قطع ب��رق ،قط��ع گاز و افزایش کرایه
های حمل طی هفته ه��ای اخیر موجب افزایش قیمت
سیمان شده است.حسن اله یاری در گفت و گو با مهر در
مورد وضعیت قیمت سیمان در بازار ،اظهار داشت :علت
نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفتههای اخیر
در بازار آزاد و فروش باالتر از نرخ مصرف کننده با لحاظ
ارزش اف��زوده و کلیه هزینههای قانونی (به عنوان مثال
 ۱۹۵,۰۰۰ریال برای سیمان پاکتی تیپ  ،)۲ناشی از بروز
مش��کالتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر
کارخانجات به دلیل توزیع متناس��ب برق در سطح ملی
و قطع گاز توس��ط وزارت نفت است.مدیرکل نظارت بر
کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان اف��زود :در نتیجه این دو اقدام منجر به
کاهش تولید و عرضه س��یمان و ایجاد عدم تعادل بین

آرامش به بازار سیمان باز میگردد

عرض��ه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در س��طح بازار
ش��ده اس��ت.وی ادامه داد :از طرفی افزایش کرایههای
حمل طی هفتههای اخیر موجب کاهش حمل سیمان از
سایر استانها به استانهای پرمصرف نظیر تهران و در
نتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق و ایجاد بازار سیاه
توسط عوامل سودجو و فرصت طلب و سبب تشدید سیر
صعودی افزایش قیمتها شده است.
تشکیل  ۳۱۵میلیارد تومان پرونده تخلف سیمان


اله یاری در پاس��خ به این سوال که آیا سازمان حمایت
نظارت��ی بر این بازار دارد ،گفت :از ابتدای س��ال جاری
ان��واع محصوالت پرمصرف همچون س��یمان در زمره
کاالهای اولوی��ت دار و تحت بازرس��ی ویژه همکاران
ب��ازرس در س��ازمانهای صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
در سراس��ر کش��ور قرار داش��ته و در صورت مش��اهده
ف��روش باالتر از نرخه��ای ابالغی و یا احت��کار ،قطع ًا

برخورد قانونی با عوام��ل متخلف وفق قوانین تعزیرات
حکومت��ی صورت میپذی��رد.وی اف��زود :در این زمینه
طی  ۱۰ماه س��ال  ۹۹ماحصل نظارت مس��تمر بر بازار
مصالح س��اختمانی انجام تعداد  ۷۹،۹۹۶مورد بازرسی و
تشکیل تعداد  ۳،۲۹۶فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی
( ۳،۱۵۱،۵۸۲،۳۸۷،۸۹۴بی��ش از  ۳۱۵میلی��ارد و ۱۵۸
میلیون تومان) در سراسر کشور است.مدیرکل نظارت بر
کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت ادامه داد :البته
با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری
به وزارتخانههای نفت و نیرو ،پیش بینی میش��ود طی
هفتههای آینده و با رفع مش��کالت مش��روحه و عادی
ش��دن روند تولید و توزیع در کارخانجات سیمان ،شاهد
بازگش��ت آرامش به ب��ازار و ایجاد تع��ادل در عرضه و
تقاض��ای این محصول و کمرنگ ش��دن نقش دالالن
و عوامل فرصت طلب باشیم.

نحوه قیمت گذاری سیمان


وی همچنین در مورد قیمت گذاری دس��توری سیمان،
تصری��ح ک��رد :در زمینه ش��رایط قانون��ی تعیین قیمت
محصول س��یمان الزم به ذکر اس��ت ک��ه کلیه مصالح
س��اختمانی و به ویژه انواع محصوالت سیمان مشمول
بند (ج) مصوبه ش��ماره  ۱۵۱۷۸۰مورخ /۱۰/۰۶۱۳۹۷
کارگروه تنظیم بازار کش��ور است.اله یاری گفت :بر این
اس��اس واحدهای تولیدی مربوط��ه میتوانند با رعایت
ضواب��ط عمومی قیم��ت گذاری هی��أت تعیین و تثبیت
قیمتها و نیز رعایت س��ودهای عمده فروش��ی و خرده
فروشی ،راس ًا نسبت به تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام
کنند و این س��ازمان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانها در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمتها
و یا دریافت ش��کایت ،ضمن رسیدگی به موضوع ،اقدام
قانونی الزم را به عمل خواهند آورد.

خیلی از سیاسیون افرادی را برای استخدام به ما معرفی میکنند

وزیر نفت گفت :یک تغییر گفتمان در وزارت نفت در حال ش��کلگیری است
که فرآیند انتصاب افراد از روشهای س��نتی مانند مدرک و س��ابقه کاری به
روشهای توس��عه یافته و از طریق اخ��ذ گواهینامه صالحیت حرفهای تغییر
یاب��د .به گزارش ف��ارس ،بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ام��روز در آئین اعطای
گواهینامههای صالحیتهای حرف��های مرکز صنعت نفت گفت :تبدیل ایده
مرکز توسعه مدیریت در چارچوب یک نهاد کار بسیار مهمی بود .به طور کلی
توسعه ،محصول انسانهای توسعه یافته است .اگر انسانهای توسعه نیافته در
صنعت نفت حضور داش��ته باشند ،نه اینکه پاالیشگاه ساخته نشود یا خط لوله
کش��یده نشود ،بلکه توسعه اتفاق نمیافتد.زنگنه افزود :یکی از معیارهای مهم

یک مدیر توسعه یافته مربوط به اخالق است .یک مدیر نمیتواند بدون اخالق
حرف��های یک پروژه را مدیریت کند ،لذا اگر یک مهندس توانمند و با مهارتی
داش��ته باشیم ،ولی از لحاظ اخالقی این فرد زندگی خانوادگی آشفتهای داشته
باش��د ،نمیتواند مدیر یک پروژه در صنعت نفت ش��ود .وی اظهار داشت :در
مردادماه س��ال  94تأسیس مرکز مدیریت صنعت نفت ابالغ شد .ما ایدههایی
را در جلس��ه ش��ورای معاونان مطرح کردیم که بر مبنای آن انتصاب افراد در
جایگاههای مدیریتی نباید صرفا بر مبنای مدرک و سابقه کاری فرد باشد .وی
توضیح داد :تغییر معیارهای انتصاب افراد بر مبنای مدرک و سابقه کاری زمانی
جوابگو بود ،اما االن باعث اتالف س��رمایه و زمان میشود .مثال در زمانی که

انگلیس��یها در صنعت نفت حضور داشتند ،ما اصال یک مدیر با مدرک دیپلم
هم نداشتیم و یک فرد با مدرک لیسانس در هر رشتهای میتوانست مدیر شود.
اما االن همه افراد فعال در صنعت نفت ،مدرک لیس��انس و فوق دکترا دارند،
در نتیجه تعیین صالحیتها بر مبنای روشهای س��نتی دیگر کارآمد نیست.
زنگنه گفت :در این راستا یک تغییر پارادایم در وزارت نفت در حال شکلگیری
است که فرآیند انتصاب افراد از روشهای سنتی مانند مدرک و سابقه کاری به
روشهای توسعه یافته و از طریق اخذ گواهینامه صالحیت حرفهای تغییر یابد.
یعنی به جای اینکه وقت همکاران خود را تلف کنیم که برای ارتقا به مدرک
گرایی رو بیاورند آنها را به سمت اخذ مهارتهای حرفهای هدایت میکنیم.
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اخبار
ارسال گزارش تسهیالت بانکی به
کمیسیون اقتصادی؛ بهزودی

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی گفت :بهزودی
گزارش��ی از نحوه ارائه تس��هیالت بانکی به
کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال میشود.
به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما ،دژپسند
در حاش��یه نشس��ت کمیس��یون اقتص��ادی
مجل��س گفت :در این جلس��ه نقش بانکها
در حوزه اقتصاد کش��ور مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و برخی مس��ائل حاش��یهای نیز
مطرح ب��ود از جمله اینکه آیا در اعطای ارائه
تس��هیالت از سوی بانکها نسبتها رعایت
میشود یا نه؟وی افزود :در این زمینه قرار شد
یک گزارش مکتوب توس��ط وزارت اقتصاد و
دارایی تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس
ارائه شود.وزیر اقتصاد همچنین در خصوص
آخرین وضعیت بازار س��رمایه و بورس گفت:
با توافقی که با رئی��س جدید بورس صورت
گرفته اس��ت ،مقرر ش��د در خصوص مسائل
مربوط به بازار س��رمایه و بورس فقط ایشان
اظهار نظر کنند.
دست رد نیسان به سینه اپل

شرکت خودروسازی نیسان ژاپن اعالم کرد که
هیچ مذاکرهای با ش��رکت اپل برای همکاری
در ساخت خودروهای خودران ندارد .به گزارش
فارس به نقل از رویترز ،ش��رکت خودروسازی
نیس��ان ژاپن امروز اعالم کرد که در ش��رایط
کنونی هیچ مذاکرهای با شرکت اپل برای تولید
مشترک خودروی خودران ندارد.اخیرا اخباری
منتشر شده که حاکی از آن بود که شرکت اپل
آمریکا طی ماههای گذشته با هدف همکاری
در ساخت خودروهای خودران به شرکت نیسان
نزدیک شده است.فایننشیال تایمز ،اخیراًگزارش
داده ک��ه اگرچه گفتگوهایی در این زمینه بین
نیسان و اپل بوده ،اما عدم تمایل نیسان برای
تبدیل شدن به مونتاژگر خودروهای اپل باعث
شده تا این مذاکرات بی نتیجه باقی بماند .این
مذاکرات حتی به سطوح باالی این دو شرکت
نیز نرسیده بوده است .سخنگوی نیسان امروز
گفت که ما مذاکراتی در این زمینه با اپل نداریم.
در حالی که بورس ژاپن امروز  1.4درصد رشد
کرد ،اما سهام شرکت نیسان  3.7درصد منفی
شد .اخیراً هم مذاکرات شرکت اپل با هیوندای
و کیا به خاطر این که کرهایها هم نخواستند
پیمانکار اپل در تولید خودرو شوند،
ایر انایر چند صد میلیون دالر
بدهی دارد

مدیرعامل ایرانایر با اشاره به بدهی چند صد
میلیون دالری این شرکت گفت :هزینه دفاتر
خارجی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران زیاد
است .به گزارش تسنیم ،علیرضا برخور در جمع
خبرنگاران در پاس��خ به پرسش تسنیم درباره
وضعیت هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران
اظهار ک��رد :ایران ایر طی یک دهه گذش��ته
سوددهی نداشته است.مش��کالتی عدیدهای
همچون بدهی چند صد میلیون دالری ،چند
هزار میلیارد ریالی و بازپرداخت وامهای ارزی
و ریالی که در سال  1400بالغ بر  2000میلیارد
تومان در هر  6ماه میشود ،نیازمند یک حرکت
جهادی برای خروج از این وضعیت است.وی
در پاسخ به این س��وال که با توجه به شرایط
موجود ،میزان هزینههای شعب خارج از کشور
چگونه است ،افزود :دفاتر خارجی هزینههای
زیادی دارد که میتوان به دفتر ش��عبه پاریس
اش��اره کرد که هر سه ماه باید مبلغ  200هزار
یورو برای اجاره این دفتر پرداخت کنیم.
گران فروشی مرغ در روز روشن

در حال��ی قیمت مصوب ه��ر کیلوگرم مرغ
گ��رم  ۲۰۴۰۰تومان اس��ت ک��ه قیمت هر
کیلوگ��رم از این محص��ول در تهران به ۲۹
هزار تومان رس��یده اس��ت که  ۸۶۰۰تومان
باالتر از نرخ مصوب خود اس��ت .به گزارش
خبرنگار اقتصادی تسنیم ،مرغداران با اعالم
افزایش هزینه ه��ای تولید به دنبال افزایش
قیمت مصوب این محصول هستند و قیمت
 14400تومان��ی مرغ زن��ده درب مرغداری
را منطقی نمیدانند ام��ا ای��ن موض��وع بعد
از گذش��ت چن��د ماه در س��تاد تنظی��م بازار
تصویب نشده است.موس��وی معاون نظارت
بر کاالهای مصرفی و ش��بکههای توزیعی و
اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان  در این ارتباط اظهار داش��ت:
در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار ،با پیشنهاد
وزارت جهاد کش��اورزی که بر اساس میزان
تامین نهادهها ارائه ش��د ،قیمت مصوب مرغ
زن��ده به ازای هر کیلوگ��رم  13هزار و 100
تومان تعیین ش��د و هر اس��تان تا سقف 10
درصد اختیار تغییر این قیمت را دارد.

