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سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد
کشاورزی در نامهای به انجمنهای تولیدکننده،
صادرکننده و شوراهای ملی صنایع غذایی اعالم
کرد به دلیل اینکه برخی از کشورها تغییراتی
در استانداردهای وارداتی محصوالت کشاورزی
خود دادهاند ،این فعاالن نسبت به اخذ گواهی
سالمت از سازمان غذا و دارو اقدام کنند.
به گزارش ایسنا در متن نامه مسعود بصیری
به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت
کشاورزی آمده است بازگشت برخی از
محمولههای صادراتی کشاورزی ایران به مقصد
برخی از کشورها از اخباری است که در چند
هفته اخیر به کرات در رسانههای مختلف منتشر
شده است .لذا با توجه به درخواست کشورهای
هدف صادراتی به لحاظ اینکه در سال اخیر
تغییراتی در سطح استانداردهای کشور متبوع
خود در خصوص واردات محصوالت کشاورزی
معمول نمودهاند خواهشمند است دستور
فرمایید به اقدام در خصوص اخذ گواهی سالمت
از سازمان غذا و دارو مواردی که در نامه ذکر
شده به موقع عمل کنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک اعالم کرد

تهران-مسکو در آستانه یک توافق استراتژیک

تسهیالت مسکن راهی برای خانهدار
شدن جوانان

تاکید وزارت جهاد کشاورزی به
دریافت گواهی سالمت از سازمان
غذا و دارو

خبر

آیا توسعه گازی ایران از مسیر روسیه میگذرد؟

فرم جیم تاثیری در ثبت نام برای دریافت
تسهیالتندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
میگوید :متاسفانه طی  8سال گذشته یعنی در دو
دولت قبل ساخت مسکن متوقف شد به گونهای
سال  92حتی دولت افتخار میکرد که در این دوره
حتی یک مسکن هم قرار نیست ساخته شود!
این مساله سبب شد تا توقف ساخت مسکن در
دولتهای یازدهم و دوازدهم کشور را در این بخش
با یک چالش جدی در عرضه مواجه کند.
به گزارش ایلنا ،مصطفی طاهری گفت :نبود
سیاست ساخت و عرضه مسکن و سرمایه گذاری
در این بخش طی  8سال گذشته سبب شد تا
کشور با کمبود تقریبا یک و نیم میلیونی خانه
در سال مواجه شود که این عقب ماندگی باید به
سرعت جبران شود.
وی همچنین تاکید کرد :دولت سیزدهم با طرح
ساخت یک میلیون مسکن در سال کار خود را در
بخش مسکن شروع کرد و قرار است این کمبود
 8ساله با ارائه تسهیالت مسکن که به تصویب
مجلس هم رسیده سالیانه با ساخت یک میلیون
جبران شود .به عنوان مثال در حوزه انتخابیه بنده
از ابتدای سال این طرح شروع شده و تا پایان سال
قطعا میوانیم این یک میلیون مسکن را تحویل
مردم دهیم .به طور کلی حل این مشکل به یک
عزم ملی و جدی و حمایت نیاز دارد.
وی در ادامه در خصوص اینکه رونق بازار مسکن
سبب رونق اقتصادی می شود نیز ابراز کرد :رونق
ساخت مسکن سبب رونق اشتغال و تولید را به
همراه دارد ،چرا که با آغاز ساخت مسکن بسیاری
از شغلها و تولیدات داخل کشور به این بخش
وارد میشوند و میتوانند سبب شکوفایی اقتصادی
شوند.
نماینده زنجان با انتقاد از افزایش قیمت مسکن
به دلیل توقف ساخت نیز اظهار کرد :توقف ساخت
مسکن سبب افزایش قیمت خانه و به تبع آن
افزایش قیمت اجارهبها شد و این سبب بسیاری
از مشکالت برای ازدواج جوانان و حتی سایر مردم
شد .اینکه جوانی مسکنی برای زندگی و یا درامدی
حالل از مسئوالن و کشور انتظار داشته باشد ،توقع
به جایی است و همه مسئوالن در همه بخشها
موظف به تامین این موارد هستند.
طاهری در خصوص ارائه تسهیالت برای خرید
خانه و البته نفش آن در رونق بازار مسکن نیز
گفت :بانکها  20درصد از تسهیالت خود را به
بخش مسکن اختصاص میدهند و این مسئله
توسط بانکها باید اجرا شود تا مردم بتوانند از قبل
طرح یک میلیون مسکن در سال ،خانه دارد شوند.
برای حمایت از کسانی که میخواهند خانه دارد
شوند حتی ما بحث فرم جیم را نیز نادیده گرفتهایم
که کسانی که قبال خانه داشتهاند اما االن به دالیلی
ندارند نیز بتوانند بدون لحاظ شدن فرم جیم از این
تسهیالت بهرهمند شوند.
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به گزارش ایلنا ،فریدون برکشلی درباره همکاری ایران
و روسیه در حوزه انرژی بخصوص تولید و صادرات گاز
اظهار کرد :شاید الزم باشد که در ابتدا بگویم که در
بخش انرژی ایران ،ما نفتپیشه هستیم .نفت و بازار
نفت و فراوردههای نفتی را میشناسیم و درک میکنیم،
از تجربه طوالنی برخورداریم ،فراز و نشیبهای
زیادی را پشتسر گذاردیم ،اما در بخش گاز این
طور نیست ،تجربه بینالمللی نداریم ،با نحوه جذب
سرمایهگذاریهای بینالمللی آشنایی کافی نداریم .در
این چند دههای که پارسجنوبی کشف شد ،گاز برای
ما یک مقوله داخلی بوده است .در این چند فقره کار
بینالمللی هم که ورود کردیم با کشورهایی مثل امارات،
ترکمنستان و ترکیه با مشکل مواجه شدیم .در هر حال
در مقوله منطقهای و بینالمللی ،از عمق استراتژیک
گاز بهره و شناخت محدودی داریم .این اصال به این
معنا نیست که نباید به فضای بینالمللی گاز وارد شویم
و آن را کنار بگذاریم ،بلکه قویا اعتقاد دارم که باید به
صادرات گاز و استفاده از تمام استعدادها و امکانات
جغرافیایی و ژئوپلیتیک خودمان بهره بگیریم.
وی ادامه داد :به همان نسبت که ایران با سنگینترین
شکل تحریم روبهروست ،روسیه هم تحتتحریمهایی
از سوی امریکاست ،به اعتقاد بنده ،همکاری دو کشور
با دالیل کافی و منبعث از یک دیپلماسی طراحی شده
گازی نیست .روسیه  ۳۰سال برای دور نگاه داشتن
ایران از بازار گاز اروپا تالش کرد .دهههاست که ما را
برای خط لوله آسیایی موسوم به خط لوله صلح مابین
ایران ،پاکستان و هند ،سرگرم کرده است .البته این
گالیه نیست .آنها هوشیار بودند و بر پایه منافع ملی
خود عمل کردند .بنابراین منظورم این نیست که حاال
ما باید در مقام خشم و عمل و مقابل به مثل باشیم.
همه کشورهای تولیدکننده گاز در معرض کسری
عرضه گاز قرار دارند
تصریح کرد :نکته مهم این است که روسیه هم
مدتها است همین کسری گاز امروز ما را تجربه کرده
است .در واقع کسری نفت و گاز ،آینده تامین انرژی
جهان و خصوصا آسیا را تهدید میکند .در حقیقت
به استثنای قطر ،همه کشورهای تولیدکننده گاز در
معرض کسری عرضه گاز قرار دارند .اما در مورد نقشه
راه استراتژی گازی جمهوری اسالمی ،به اعتقاد بنده،
توسعه گازی ایران از مسیر روسیه نمیگذرد .برای
روسیه ،گاز ایران یک طعمه تلقی میشود و برای ایران،
گاز روسیه یک خطر است.
وی در ادامه درباره همکاری گازی دو کشور در
صورت نتایج مثبت برجام و احتمال تغییر در نتایج
آتی ریاستجمهوری امریکا تاکید کرد :گاز ،نفت
نیست .بحث گاز مربوط به یک سال و دو سال
نیست .پروژههای گاز در کمتر از یک دهه معنا پیدا
نمیکنند .بنابراین این که در یکی دو سال تغییرات در
نتایج انتخابات امریکا ،یک چرخه و فرایند گازی را به
سرانجام برسانیم ،با واقعیات سازگار نیست .برای به
انجام رساندن یک استراتژی منطقهای و بینالمللی
گازی ،ما نیاز به یک دوره آرامش و تعامل بینالمللی
طوالنی داریم.
به امکان تبدیل ایران به یک کریدور گازی خوشبینم
برکشلی تصریح کرد :بانکهای روسی هم مانند
چین ،مثل کره ،ژاپن ،عراق و افغانستان و بقیه از
نقل و انتقاالت مالی با ایران طفره میروند ،بنابراین
این که تا در کاخ سفید کسی آمد که خواست تحریم
را بازگرداند ،استدالل منطقی برای طراحی یک نقشه
راه معقول و مستدل برای استراتژی گازی نیست .البته
این پروژه انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان از مسیر
ایران ،پروژه خوبی است و مرا به امکان تبدیل ایران به
یک کریدور گازی خوشبین کرده و متاثر از شکل فعلی
تحریمهای امریکا هم نیست .اما برای سرمایهگزاری و
توسعه منابع گازی کشور در چهارچوب پارسجنوبی
و فراتر از آن باید قادر به جذب سرمایهگذاریهای
بینالمللیباشیم.

قاچاق ارزان شد ،تولید گران!

رئیس گروه مطالعات انرژی وین گفت :اکنون که پیشنویس قرارداد استراتژیک جدیدی در دست تهیه است ،احتماال بار دیگر ،خزر و میادین چالوس و
سردار جنگل ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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بار دیگر ،خزر و
میادینچالوس
و سردار جنگل،
مورد بحث قرار
خواهد گرفت
خزر محتملترین گزینه برای همکاری گازی ایران
و روسیه
وی خاطرنشان کرد :در ارتباط با همکاریهای ایران
و روسیه در حوزه گاز ،بهترین یا شاید محتملترین
گزینه حوزه خزر است .البته ایران و روسیه یک قرارداد
استراتژیک  ۲۰ساله همکاری در فوریه  ۲۰۰۲منعقد
کردند که اکنون در آستانه اتمام آن هستیم .مذاکرات
برای تمدید و ارتقای قرارداد استراتژیک جامع مابین دو
پایتخت در جریان است .در همان قرارداد  ۲۰ساله هم
توسعه ذخایر گازی خزر ،در آبهای ساحلی ایران،
پیشبینی شده بود .تا آنجا که مطلعیم ،اقدام قابل
مالحظهای از جانب روسیه برای همکاری ثبت نشده
است .البته احتماال از طرف ما هم تالشی برای ترغیب
روسها برای پایبندی به تعهدات گازی صورت نگرفته
است.
رئیس گروه مطالعات انرژی وین خاطرنشان کرد:
اکنون که پیشنویس قرارداد استراتژیک جدیدی در
دست تهیه است ،احتماال بار دیگر ،خزر و میادین
چالوس و سردار جنگل ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
البته پارهای منابع بینالمللی گزارشاتی منتشر کردند که
ایران معادل  ۴۰درصد از ذخایر گازی متعلق به خود در
خزر را به دو شرکت متوسط روسی واگذار کرده تا در
ازای آن ،شرکتهای روسی منابع گازی خزر را استخراج
کنند .گزارشات دیگری هم به ورود چین برای فعالیت
در منابع گازی خزر منتشر شده ولی این اخبار در ایران
تایید و یا مورد توجه جدی واقع نشده است.
حساب ویژه اروپا برای گاز ایران
وی بیان کرد :اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۲۰به میزان
 ۴۰۰میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرد .البته در ۲۰۲۱
میزان مصرف افزایش پیدا کرد .بخش اعظم گاز طبیعی
مصرفی اروپا (  ۶۱درصد) ،از طریق خط لوله تامین
میشود .البته نروژ ،هلند و انگلیس هم به کشورهای
مختلف اتحادیه از طریق خطوط لوله گاز طبیعی
جابهجا میکنند .اتحادیه اروپا برای دریافت گاز از
ایران حساب ویژهای باز کرده بود .به خاطر دارم که در
پایان جنگ تحمیلی و در دورهای که بیشتر کشورهای
اروپایی حتی در تهران سفیر نداشتند ،اولین هیئتهای
مهم اقتصادی اروپایی که به ایران وارد شدند ،برای
بحث انتقال گاز و احداث خط لوله بود .در آن مقطع
حتی پارسجنوبی هم به صورت آنچه که اکنون از آن
میدانیم ،مطرح نبود .در واقع اروپاییها زودتر از ما

توان گازی ایران را شناخته بودند.
اروپا ناچار است هزینه پیروی از سیاستهای
تحریمی امریکا علیه ایران را پرداخت کند
برکشلی خاطرنشان کرد :برای اتحادیه اروپا ،انرژی
و تامین گاز یک مقوله استراتژیک است .بنابراین اروپا
هم با کشورهایی کار میکند که نسبت به گاز نگرش
استراتژیک داشته باشند .برای اروپا ،از اواسط  ۲۰۰۵که
روسیه ظاهرا به دلیل اختالف بر سر قیمت گاز طبیعی
با اوکراین ،انتقال گاز را برای مدتی متوقف کرد ،روسیه
وارد لیست سیاه شریک غیر قابل اعتماد امنیت انرژی
ثبت شد .امریکا هم اتحادیه اروپا را به سوی لبه تیغ
ناامنی تامین انرژی کشاند .اکنون اروپا ناچار است
تا هزینه سنگین پیروی بیچونوچرا از سیاستهای
تحریمی امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران را پرداخت
کند.
وی با بیان اینکه معاهده آب و هوای محیط زیست
پاریس در  ۲۰۱۵ضربه مهلکی به سیاستهای تامین
انرژی اتحادیه اروپا از انرژی هستهای و گاز طبیعی وارد
کرد ،ادامه داد :در حقیقت بخش اعظم گاز وارداتی از
روسیه برای مصارف نیروگاهی است .اکنون هم بحران
انرژی در اروپا ،گازی است .اروپا مشکلی بابت تامین
نفت و فراورده ندارد .اتحادیه اروپا  ۱۲۰نیروگاه برق
هستهای هم دارد که  ۱۴نیروگاه در دو سال گذشته
تعطیل شدند .در همین مدت  ۲نیروگاه جدید وارد
مدار شده است.
گاز ایران به اروپا میرسد؟
رئیس گروه مطالعات انرژی وین درباره اینکه ایران
تا چه میزان و تا چه زمانی قادر به تامین گاز اتحادیه
اروپا خواهد بود ،گفت :این موضوع منبعث از میزان
سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی بههنگام در بخش گاز
است .در عین حال اقتصاد و صنایع ایران ظرفیت باالیی
برای نوسازی و فاصلهگیری از صنایع انرژیطلب،
دارند .اگر منظور از قابلیت ایران برای تامین گاز اروپا،
تحت شرایط کنونی را مدنظر قرار دهیم ،قطعا پاسخ
منفی است .اما با سرمایهگذاری و جذب فنآوری و
نیروهای دارای تخصص ،ایران میتواند در پایان دهه
سوم و آغاز دهه چهارم قرن حاضر به یک تامینکننده
عمده گاز در اروپا تبدیل شود .در اینجا باید تاکید کنم
که منظورم تکنولوژی مدرن غربی است .روسیه هم
برای حفظ فشار مخازن و توسعه میادین گازی به شدت
به دنبال تکنولوژیهای روز کشورهای صنعتی است.

جمهوری اسالمی ایران به درستی اصول سیاستهای
شرقمحور را تحت بررسی جدی قرار داده است .اما این
بدان معنا نیست که از تکنولوژی ،سرمایه و بهرهوری
روز بینالمللی بیبهره بمانیم.
وی ادامه داد :برای مثال کشورهایی مانند چین و
هندوستان که بنا بر سوابق تاریخی و مسیر کنونی،
مهد شرقمحوری هستند ،باالترین میزان جذب
سرمایهگذاری خارجی را از امریکا دارند .چین و هند
میزبان و مقصد بخش مهمی از سرمایهگذاریهای
امریکایی هستند .بیشترین درصد تجارت خارجی
آنها با امریکاست و شاید مهمتر اینکه باالترین رشد
سرمایهپذیری و تجارت را با امریکا دارند .بنابراین
شرقمحوری به معنای فقدان دسترسی و ارتباطات
تجاری با کشورهای صنعتی و دارنده فنآوری بههنگام
نیست.
دلمشغولیهای جنگ و جنوب ما را از شمال غافل
کرد
برکشلی در ارزیابی استفاده از مسیر ایران برای
ورود انرژی روسیه به هند نیز گفت :پس از فروپاشی
اتحاد جماهیری شوروی در  ۱۹۸۹ما در منطقه شمالی
با پنج همسایه جدید روبرو شدیم .شاید ظهور پنج
جمهوری تازه در شمال ایران را بتوان طنز جغرافیایی
دانست .اغلب این جمهوریها ،محصور در خشکی
هستند اصطالحا  Landlockedهستند .برخی از آنها
 Double landlockedهستند .یعنی کشوری که با
دو مملکت واسطه به دریا ارتباط پیدا میکند ،این برای
ایران موقعیت ممتازی است .اما از سوی دیگر ،جمهوری
اسالمی ایران پس از فروپاشی شوروی ،تا حدی از
ژئوپلیتیک شمالی غافل ماند .دلمشغولیهای جنوب
و جنگ تحمیلی طوالنی و حضور امریکا در منطقه،
بخش اعظم ظرفیتهای ایران را معطوف مرزهای
جنوبی ساخت .با این مقدمه ،روسیه آسیای میانه را
هنوز بخش مهمی از اصول ژئوپلیتیک خود میداند.
البته این فقط مربوط به آسیای میانه نیست .در اوکراین
و حاال در قزاقستان هم نیروهای روسی حضور پیدا
کردند و در حقیقت به شیوهای عمل میکنند که گویی
از بخشی از خاک خود مراقبت میکنند .بنابراین امکان
عبور گاز طبیعی روسیه به هند ،از مسیر ایران میسر
است .به صورت انتقال مستقیم مانند آنچه که همین
اول ژانویه  ۲۰۲۲از ازبکستان به جمهوری آذربایجان از
طریق ایران انجام شده و یا به صورت سواپ.

افزایش  2.5برابری سرمایه بانک گردشگری
میزان سرمایه بانک گردشگری از  6000میلیارد ریال به 15000
میلیارد ریال معادل  2.5برابر افزایش یافته است.
افزایش سرمایه 150درصدی بانک گردشگری ،شهریور ماه امسال
و پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اداره ثبت شرکتها ،به ثبت رسیده
است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ،افزایش سرمایه بانک
که در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده تیرماه سال  99با حضور
اکثریت سهامداران مصوب شد ،در جلسه مذکور با موافقت
سهامداران ،افزایش سرمایه بانک از مبلغ  ۶هزار میلیارد ریال به
مبلغ  ۱۵هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تصویب رسید.
با ثبت افزایش سرمایه فوق الذکر ،سرمایه شرکت به مبلغ 15000
میلیارد ریال منقسم به  15میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام
که تماما پرداخت شده است ،رسید و ماده مربوطه در اساسنامه نیز

اصالح شده است.
بر اساس این گزارش ،با ثبت این مستند تصمیمات تحقق
افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت
قابل دسترس است .بانک گردشگری با برنامه ریزی و اجرای افزایش
سرمایه از دو محل آورده نقدی در فاز اول و تجدید ارزیابی دارایی ها
در فاز دوم و به روز کردن ارقام تراز بانک ،بر آن است تا صاحبان
سهام را به حقوق خود برساند و ارزیابی عینی تری از پتانسیل های
بانک ارائه دهد.
بانک گردشگری در مدت  11سال فعالیت خود در جهت رشد و
سودآوری تالش کرده و به عنوان یک بانک خصوصی تمام عیار،
خود را متعهد می داند که بهترین خدمات بانکی را برای ذینفعان
فراهم کند.
بانک گردشگری  100شعبه در سراسر کشور دارد .

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک گفت :کاالی قاچاق زمانی که با قیمت
پایینتر از مشابه داخلی عرضه شود ،به بازار
آسیب بیشتر میزند که در حال حاضر حداقل
 ۳۰تا  ۴۰درصد ارزانتر از قیمت تمام شده کاالی
داخلی وارد میشود.
به گزارش ایسنا ،ابوالقاسم شیرازی یکی از
مشکالت صنعت پوشاک را تامین مواد اولیه
عنوان کرد و گفت :درباره پارچههای تخت که در
انواع لباسهای پارچهای از آن استفاده میشود،
با وجود تحوالت و به روززسانی در صنعت
نساجی ۱۰۰ ،درصد نیاز کشور در داخل تامین
نمیشود .اما در مورد پارچههای گردباف نیازی
به واردات نیست .البته بخش عمدهای از پنبه
وارد میشود.
اما به گفته وی همچنان در بازار با کمبود پارچه
گردباف مواجه هستیم که به معنی ناتوانی در
تامین نیست بلکه علت آن افزایش قیمت است.
کارخانجات نساجی علت این افزایش قیمت را
گران شدن پنبه و سایر هزینههای تکوین پنبه تا
ریسندگی عنوان کردهاند.
وی با بیان اینکه نباید شاهد افزایش قیمت
مداوم در مواد اولیه داخلی باشیم ،تصریح کرد:
در مورد پارچههای تخت وزارت صمت باید برای
مدت محدودی بدون قید و شرط ورود پارچه،
پنبه و نخ را از انحصار خارج کند تا هر کسی
بتواند با ارز آزاد آن را وارد کند .چرا که صنعت
پوشاک نسبت به نساجی ارجحیت دارد و
مستقل از آن است.
شیرازی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت
پوشاک در حال حاضر نیز مربوط به قیمت مواد
اولیه است ،اظهار کرد :تولید کنندگان پوشاک
هر سه ماه و اخیرا ً هر روز پارچه را با قیمت
متفاوت میخرند .بنابراین الزم است بر این
بازار نظارت شود تا تولیدکننده در قیمت مواد
اولیه ثبات داشته باشد .از طرف دیگر کشش
بازار هم باید در نظر گرفته شود .در حال حاضر
مصرفکننده دیگر تحمل گرانی را ندارد و بازار با
رکود مواجه میشود .ادامه این وضعیت هم به
ضرر مصرفکننده و هم تولید کننده است که
کاالها روی دستشان میماند و تبدیل به کاالی
استوک میشود و علت پدیده دستفروشی و
بساط گستری در خیابا های تهران هم همین
شرایط است.
به گفته وی در صنایع دیگر مد و فصل اهمیت
ندارد و طی سالهای بعد با تورم ،قیمت آنها
افزایش هم مییابد ،اما در حوزه پوشاک به دلیل
تابعیت از فصل و مد ،اگر کاال فروخته نشود به
بساطیها سرریز میشود .همین شرایط باعث
شده در یک سال گذشته تولیدکنندگان در همان
ابتدای فصل فروش فوقالعاده بگذرند و کاال را با
قیمت تمامشده  vیا  ۱۰تا  ۲۰درصد ارزانتر از
قیمت واقعی فروش ،ارائه کنند.
وی در ادامه با اشاره به «هجوم پوشاک
قاچاق» به بازار ،گفت :ارزانی پوشاک برای این
صنعت مهلک است .از طرف دیگر تولیدکننده با
تامین سخت و گران مواد اولیه مواجه است .در
این میان باید تامین زندگی کارگران هم مدنظر
قرار گیرد.
او در ادامه با اشاره به اشتغالزایی ،ارزآوری
و ارزش افزوده باال در صنعت پوشاک ،گفت:
سهم قاچاق از بازار پوشاک را باید ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز اعالم کند ،اما به طور کلی
کاالی قاچاق زمانی که با قیمت پایینتر از مشابه
داخلی عرضه شود ،به بازار آسیب بیشتر میزند
که در حال حاضر حداقل  ۳۰تا  ۴۰درصد ارزانتر
از قیمت تمام شده کاالی داخلی وارد میشود.
شیرازی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق در سطح
عرضه کافی نیست ،تصریح کرد :در این زمینه
نیاز به فرهنگسازی و فراهم کردن شرایط مساعد
برای تولید است .همچنین بررسی وضعیت
مبادی ورودی و قوانین گمرکی ،کم هزینهتر
از سطح عرضه است .چرا که ضبط و جریمه
مغازهها به خانوادههای متعدد لطمه میزند.
اما در صورت فراهم کردن بستر مناسب تولید
و قانون گذاریهای مناسب و برخورد در مبادی
ورودی ،میتوان به جای صدها عرضهکننده ،با
چند قاچاقچی بزرگ پوشاک برخورد کرد.

حضور کارشناسان بیمه کوثر
ل زده
در مناطق سی 

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در بازدید از تصفیهخانه پساب صنعتی فوالد مبارکه:

آموزش بیمههای مسئولیت برای شبکه فروش
سرپرستی منطقه یک

مدیران و کارشناسان شرکت بیمه کوثر به منظور
ن دیدگان ،از
تسریع در ارائه خدمات به زیا 
روزهای اولیه پس از وقوع بارندگی شدید
ی رغم مسدود بودن
و سیل اخیر ،عل 
مسیرها و فروکش نکردن سیالب ،در
ن های هرمزگان،
ل زده استا 
مناطق سی 
ن و بلوچستان و فارس حضور
سیستا 
یافتند.
سامانه بارشی اخیر در استانهای
ن و بلوچستان و فارس باعث
هرمزگان ،سیستا 
و جاری شدن سیالب در برخی مناطق شهری و خصوصا
آبگرفتگی
روستایی و متعاقبا وارد شدن خسارت به تعداد زیادی از منازل مسکونی و
پروژههای در دست ساخت شد.
اعظم علیزاده ضمن قدردانی از همکاری سرپرستی استانهای یادشده
در ارائه خدمات بهموقع به خسارتدیدگان ،خاطرنشانکرد :زیاندیدگان
میتوانند از طریق تلفن ،مکاتبه یا مراجعه حضوری به مراکز پرداخت
خسارت و بر اساس اطالعرسانیهای انجام شده در هر استان ،خسارت
وارده شده به واحدهای مسکونی ،تجاری و صنعتی خود را اعالم کنند.
وی از پرداخت خسارت به سیلزدگان در اسرعوقت خبر داد و
تصریحکرد :بهمحض انجام ارزیابیها ،تعیین مبلغ خسارت و تکمیل
مدارک پرونده ،مبالغ خسارت در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت خواهد
شد.

آیتالله سید ابوالحسن مهدوی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری طی بازدید از تصفیهخانه پساب صنعتی و
تصفیهخانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه گفت :این شرکت در راستای بهینهسازی مصرف آب اقدامات
متعددی انجام داده و درصدد است که در آینده نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر برساند.
وی در ادامه با بیان اینکه تصفیهخانه پساب فوالد مبارکه با تصفیه پسابهای انسانی ،شیمیایی و صنعتی
یکی از بزرگترین تصفیهخانههای کشور است ،با اشاره به اقدامات مؤثر این شرکت برای کاهش مصرف
آب افزود :این شرکت عالوه بر اقدامات مؤثر در کاهش مصرف آب ،فرایندهای مطلوبی در خصوص
بومیسازی دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد :اعتماد و حمایت فوالد مبارکه از
شرکتهای دانشبنیان باعث شده روند بومیسازی در کشور توسعه یابد .تولید محصوالت استراتژیک
در فوالد مبارکه مایه افتخار و مباهات است و امیدواریم این روند تولید توسط متخصصان این شرکت
رشد پیدا کند.
قطعات و تجهیزات تصفیهخانه پساب صنعتی و تصفیهخانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه
به دستان توانمند متخصصان داخل کشور تولید شده که به تمام صنعتگران خداقوت عرض میکنم و امیدوارم
با تالش مضاعف جایگاه میهن عزیزمان در دنیا را ارتقا بخشند.
محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در حاشیه این بازدید تصریح کرد :پروژههای زیادی در
راستای مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه از سالهای گذشته تاکنون اجرا شده که تولید بیشتر محصوالت را با مصرف آب کمتر رقم زده است.
وی با بیان اینکه تا  4سال آینده ،مصرف آب خام شرکت فوالد مبارکه به صفر کاهش مییابد ،عنوان داشت :ارتقای سطح کارایی تصفیهخانههای پساب جهت
بهبود تصفیه و بازچرخانی آب در فوالد مبارکه منجر به افزایش راندمان تولید محصوالت شده ،بهگونهای که منجر به کاهش  50درصدی برداشت از آب خام
شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج الگوی مصرف آب فوالد مبارکه در کشور اضافه کرد :با توجه به موقعیت اقلیم خشک کشور ،صنایع دیگر میتوانند با الگوبرداری
از شرکت فوالد مبارکه و سرمایهگذاریهای الزم ،برداشت آب خام را به حداقل برسانند.

جلسه آموزشی بیمههای مسئولیت برای
شفافسازی  آیین نامه  ۹۸با حضور
حداکثری نمایندگان و شبکه فروش
استان تهران برگزار شد.
این جلسه آموزشی با حضور مدیر
بیمههای مسئولیت و همکاران اداره
صدور و فروش بیمههای مسئولیت
در سالن مرحوم فرهندی تهران در تاریخ
های  12و  13دی ماه سال جاری برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسینی مدیر بیمههای
مسئولیت در خصوص برنامههای اجرایی و در دست اقدام و سیاستهای
آتی این مدیریت توضیحاتی ارائه کرد.
سپس رئیس اداره صدور بیمههای مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
درخصوص تغییرات اعمال شده بر اساس آئین نامه  98شورای عالی بیمه
و طرح تحول ارائه شده توسط مدیریت موصوف به منظور ارتقاء فروش و
صدور توضیحاتی ارائه کرد .در ادامه جلسه ،معاون اداره صدور بیمههای
مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان در خصوص چگونگی تحت پوشش
قراردادن ریسکهای ناشی از حذف کلوزهای بیمه نامه مسئولیت توسط
بیمه مرکزی توضیحات کاملی ارائه داد.
در پایان نشست ،درخصوص سواالت و مکاتبات پر تکرار شعب و شبکه
فروش درخصوص آیین نامه  98و چالشهای ایجاد شده توضیحات الزم
ارائه شد.

فوالد مباركه در راستای بهینهسازی مصرف آب اقدامات مؤثری انجام داده است

