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وزیر نفت خبرداد :

ارزش مالی تولیدات پتروشیمی
به ۳۵میلیارد دالر میرسد

وزیــر نفــت در جریــان
تشــریح وعــده جهــش
ســوم صنعــت پتروشــیمی
از رســیدن بــه ارزش مالــی
تولیــدات پتروشــیمی تــا
ســال  ۱۴۰۵بــه  ۳۵میلیــارد
دالر خبــر دارد .بــه گــزارش خانــه ملــت ،بیــژن نامــدار زنگنــه
در توضیــح وعــده جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی اظهــار
داشــت :دو جهــش در پتروشــیمی اتفــاق افتــاده کــه یــک
جهــش اوایــل دهــه  ۹۰بــه اتمــام رســید و جهــش دوم تــا
پایــان ســال  ۱۴۰۰بــروز و ظهــور خواهــد کــرد ،همچنیــن
مقدمــات ،حرکتهــای اصلــی و طرحهــای جهــش ســوم
آغــاز شــده اســت.
جهش سوم صنعت پتروشیمی؛ رسیدن ارزش مالی
تولیدات پتروشیمی به  ۱۳۵میلیارد دالر
وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه جهــش ســوم صنعــت
پتروشــیمی تــا ســال  ۱۴۰۵تولیــدات پتروشــیمی را بــه بیــش
از ۱۳۰میلیــون تــن در ســال بــا ارزش مالــی  ۱۳۵میلیارد دالر
میرســاند ،افــزود :جهــش نخســت  ۱۵تــا  ۱۶میلیــارد دالر
ارزش مالــی و جهــش دوم ارزش مالــی  ۲۵میلیــارد دالری
داشــتهاند و در جهــش ســوم بــا رشــد چشــمگیر بــه ســود
مالــی بــاالی  ۳۵میلیــارد دالر خواهیــم رســید.
اشتغال فراوان و ارزشافزوده با جهش سوم صنعت
پتروشیمی
وزیــر نفــت اگــر جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی بــا رونــق
تولیــدات صنایــع پاییندســتی همــراه باشــد عالوهبــر ایجــاد
اشــتغال فــراوان ،ارزشافــزوده بســیاری را نیــز بــرای کشــور به
همــراه دارد .زنگنــه بــا بیــان مثالــی ادامــه داد :بهطورمثــال
از طریــق طرحهــای جلوگیــری از ســوزاندن گازهــای در
مشــعل ،حجــم عظیمــی نزدیــک بــه ۱۰میلیــون تــن خــوراک
بــرای پتروشــیمیها تهیــه میشــود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی:

دولت از مشاغل دیجیتالی و سرویسهای
اپراتوری حمایت میکند
عضــو کمیســیون صنایــع
و معــادن مجلــس بــا بیــان
ایــن کــه دولــت از مشــاغل
دیجیتالــی و ســرویس هــای
اپراتــوری حمایــت میکنــد،
گفــت :بهیقیــن تعطیلــی
و حــذف ســرویسهای اپراتــوری جــزو اهــداف مســئوالن
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری کشــور نیســت.
محمدرضــا منصــوری در گفتوگــو بــا ایرنــا بــر اهمیــت
نقــش صنعــت تولیــد محتــوای اپراتــوری و خدمــات
ارزشافــزوده در ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی تاکیــد کــرد
و گفــت :ســازماندهی و مدیریــت بــرای حــل مشــکالت
اپراتورهــا کافــی اســت بــه همیــن دلیــل برخــی از
واکنشهــای وزیــر ارتباطــات و فنــاوری و دیگــر مســئوالن
در راســتای همیــن ســاماندهی اســت لــذا تعطیلــی و حــذف
نمیتوانــد ســرویسهای اپراتــوری جــزو اهــداف آنهــا باشــد.
نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه مســئوالن خــود بهخوبــی میداننــد صنایــع
دیجیتــال و صنعــت زیرمجموع ـهای همچــون صنعــت تولیــد
محتــوا و خدمــات ارزشافــزوده قابــل حــذف نیســتند ،ادامــه
داد :امیدواریــم تصمیمــات آتــی مســئوالن نهتنهــا اشــتغال
دههــا هــزار نفــر در ایــن حــوزه را تحتشــعاع قــرار ندهــد
بلکــه بــا رفــع موانــع ،اصــاح قوانیــن و ایجــاد زیرســاختها
فضــا بــرای درآمدزایــی و اشــتغال بیشــتر فراهــم شــود.
وی معتقــد اســت بهیقیــن بــا همــه حــرف و حدیثهــا
دولــت از مشــاغل دیجیتالــی و ســرویسهای اپراتــوری -کــه
مســیر ســالم و درســتی را بــدون تخلــف طــی میکننــد-
حمایــت میکنــد و رفتــار ســلبی و قهــری شــامل حــال
آنهــا نخواهــد شــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس نویــد کنتــرل و
ت بــدون آسیبرســانی بــه ســرویسهای اپراتــوری،
نظــار 
صنعــت تولیــد محتــوا و خدمــات ارزشافــزوده را ازســوی
دولــت بــه جوانــان تحصیلکــرده فعــال در ایــن عرصــه داد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد :

بیتاثیری تحریمها بر بانکها /کاهش  ۹۳درصدی وصول مطالبات ارزی
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن تاکیــد کــرد کــه راهکارهای
مناســب اتخــاذ شــده توســط بانــک ســبب شــده تحریمهــای
آمریــکا اثــرات ســنگینی بــر بانــک تحمیــل نکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حســین مهــری در نشســتی خبــری
بــا بیــان اینکــه مجمــوع معوقــات کل نظــام بانکــی حــدود
 ۱۳۰هــزار میلیــارد تومــان اســت ،اظهــار کــرد :ســهم بانــک
صنعــت و معــدن از ایــن معوقــات  ۸۱۲۰میلیــارد تومــان
اســت کــه حــدود  ۲.۶درصــد از کل معوقــات نظــام بانکــی
میشــود .وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه شــش درصــد
از مانــده تســهیالت نظــام بانکــی توســط بانــک صنعــت و
معــدن تامیــن شــده اســت.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن بــا اشــاره بــه ســهم ۰.۲
درصــدی ایــن بانــک از ســپردههای بانکــی ،تصریــح کــرد:
میانگیــن نســبت پرداخــت تســهیالت بــه ســپردهها در نظــام
بانکــی  ۸۱درصــد اســت ،امــا در بانــک صنعــت و معــدن ایــن
نســبت بــه حــدود  ۴۰۰درصــد میرســد .مهــری همچنیــن
درخصــوص واگــذاری امــوال مــازاد ایــن بانــک نیــز گفــت :دو
شــرکت داریــم کــه برابــر قانــون بایــد واگــذار شــود کــه اگــر
واگــذار شــود دیگــر شــرکتی بــرای واگــذاری نداریــم .البتــه
شــرکت ســرمایهگذاری آتیــه دماونــد زیرمجموعههایــی دارد
کــه بــا زیرمجموعههــا واگــذار میشــود.
بــه گفتــه وی ،تــا مــاه آینــده آگهــی دوم ایــن شــرکت منتشــر
میشــود و دو تــا مشــتری بــرای آن وجــود دارد ،امــا بــا

توجــه بــه اینکــه شــرکت بورســی اســت ،کارهایــش روال
اداری خــود را طــی میکنــد و تــا یــک مــاه آینــده روی
تابلــوی بــورس قــرار میگیــرد.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن اضافــه کــرد :شــرکت
دیگــر نیــز ظــرف دومــاه آینــده روی تابلــوی بــورس بــرای
واگــذاری قــرار میگیــرد ،بنابرایــن مصمــم بــه واگــذاری
شــرکتهایمان هســتیم کــه بــه نفــع سیســتم بانکــی و
مملکــت خواهــد بــود.
مهــری در ادامــه در خصــوص تحریمهــای آمریــکا علیــه
نظــام بانکــی کشــور نیــز ،اظهــار کــرد :بانــک صنعــت و
معــدن جــزو بانکهــای تحریمــی اســت و بانــک مرکــزی
نیــز از قبــل تحریــم بــود و هیــچ اتفــاق جدیــدی نیفتــاده
اســت ،مــا کارهایمــان را از طریــق کارگــزاری جلــو میبریــم،
هرچنــد کــه در ابتــدا بــا مشــکل روبــرو بودیــم ،امــا
راهکارهــای مناســبی در نظــر گرفتــه شــد و در حــال حاضــر
ایــن تحریمهــا اثــرات ســنگینی را بــر بانــک تحمیــل نکــرده
اســت .وی بــا اشــاره بــه تخصصیبــودن بانــک صنعــت و
معــدن ،گفــت :بانــک صنعــت و معــدن تخصصــی و توســعهای
اســت و بــه  ۳۱هــزار شــرکت تســهیالت میدهیــم ،امــا بــه
اشــخاص حقیقــی نمیتوانیــم تســهیالت بدهیــم و در بحــث
زنــان سرپرســت خانــوار نیــز بانــک مــا نــه تجربـهای دارد ،نــه
وظیف ـهای و نــه اصــا نیــاز اســت.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن افــزود :البتــه در مناطــق

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :

چاپ اسکناسهایی با صفرهای حذف شده ۴ ،سال زمان میبرد
رئیــس کل بانــک مرکــزی از گــردش  ۹میلیارد قطعه اســکناس
در اقتصــاد ایــران خبــر داد و گفــت :چــاپ اســکناسهایی بــا
صفرهــای حــذف شــده  ۴ســال زمــان میبــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بانــک مرکــزی،
عبدالناصــر همتــی گفــت :ســاالنه نزدیــک بــه یــک میلیــارد
اســکناس امحــا میشــود نزدیــک بــه  ۹میلیــارد اســکناس
در جریــان اســت کــه اگــر چهــار صفــر از پــول ملــی حــذف
شــود تعــداد اســکناسها بــه  ۲.۲میلیــارد میرســد و ایــن
یعنــی بــا حــذف چهــار صفــر شــاهد کاهــش حجــم اســکناس
و هزینههــا و وارد شــدن مســکوکات بــه چرخــه کار هســتیم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در جلســه علنــی نوبــت عصــر
دیــروز مجلــس در جریــان بررســی یــک فوریــت الیحــه

حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی گفــت :اصــاح ظاهــر پــول
از ضروریــات کشــور اســت .مــا در ایــن بــاره بررســیهای
متعــددی داشــتیم .واقعیــت آن اســت کــه پــول ملــی بــه
دلیــل تــورم در ســالهای طوالنــی عمــا خاصیــت خــود را از
نظــر ظاهــری از دســت داده اســت .رئیــس کل بانــک مرکــزی
بــا بیــان اینکــه مــردم دیگــر از ریــال بــه عنــوان واحــد پــول
ملــی اســتفاده نمیکننــد و تومــان را جایگزیــن کردهانــد،
عنــوان کــرد :دربــاره اســکناسهای  ۵۰۰هــزار ریالــی هــم
آن را  ۵۰تومانــی میگوینــد و کســی  ۵۰هــزار تومــان
نمیگویــد .ایــن عضــو کابینــه دوازدهــم بــا تاکیــد بــر اینکــه
هــدف مــا در ایــن الیحــه راحتتــر شــدن کار بــرای مــردم
اســت تــا بتواننــد اســکناسها بــا واحــد پولــی جدیــد را در

مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات:

حلزونها در باغهای مرکبات شمال کشور قابل کنترل هستند

مدیــرکل دفتــر پیــش آگاهــی ســازمان
حفــظ نباتــات کشــور ،رعایــت نکــردن
اصــول بهداشــتی ،هــرس و وجــود
علفهــای هــرز را علــت افزایــش
حلــزون در باغهــای مرکبــات شــمال
کشــور عنــوان کــرد و گفــت :ایــن آفــت
در باغهــا قابــل کنتــرل اســت.
«اکبــر آهنگــران» در گفــت و گــو بــا ایرنا
درخصــوص هجــوم حلــزون بــه باغهــای
مرکبــات شــمال کشــور و تغدیــه آنهــا از
مرکبــات افــزود :معضــل وجــود لیســک و
حلــزون مربــوط بــه باغهــای مرکبــات
شــمال کشــور اســت و در بــاغ هــای
جنــوب کشــور چنیــن آفتــی را نداریــم.
وی یکــی از دالیــل شــیوع آفــات
را رطوبــت در بــاغ هــا برشــمرد و
اظهارداشــت :اگــر علــف هــرز ســطح
باغــات کنتــرل شــود رطوبــت از بیــن
مــی رود از آفــات جلوگیــری مــی شــود.
بــه گفتــه و ی ،در صــورت تمــاس شــاخ

و بــرگ درختــان مرکبــات بــا زمیــن
حلــزون مــی توانــد خــود را بــه میــوه
رســانده و از آن تغذیــه کنــد کــه همیــن
امــر موجــب پوســیدگی میــوه روی
درختــان مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :بنابرایــن بــرای
جلوگیــری از تشــدید چنیــن آفاتــی بایــد
باغــداران حــذف علــف هــای هــرز ،هرس
بــه موقــع و رعایــت اصــول بهداشــتی را
در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
مدیــرکل دفتــر پیــش آگاهــی ســازمان
حفــظ نباتــات گفــت :بــرای کنتــرل آفــت
حلــزون در بــاغ هــای مرکبــات مــی
تــوان از روش هــای فیزیکــی و مکانیکــی
همچــون طعمــه هــای مســموم و جمــع
آوری حلــزون بــا دســت اســتفاده کــرد.
وی توصیــه کــرد :الزم اســت باغــداران
شــمال کشــور دســتورالعمل هــای
ســازمان حفــظ نباتــات در اســتان بــرای
مقابلــه بــا آفــت حلــزون را عملیاتــی
کننــد.
آهنگــران پیشــنهاد داد :باغــداران مــی
تواننــد بــا غــروب آفتــاب بــا دســت
حلــزون را از ســطح بــاغ هــا جم ـعآوری
کننــد و نیــازی بــه بکارگیــری از ســموم
نیســت.

محــروم طرحهایــی را ترجیــح میدهیــم کــه داشــته باشــیم
کــه آن هــم در حــوزه کاری بانــک اســت.
مهــری بــا بیــان اینکــه بانــک صنعــت و معــدن  ۵۱طــرح
نیروگاهــی را تامیــن مالــی کــرده اســت ،اظهــار کــرد :بخشــی
از ایــن طرحهــا بــه بهرهبــرداری رســیده و برخــی هــم در
حــال انجــام اســت ،از ســوی دیگــر تامیــن اعتبــار ریلــی و
خریــد هواپیمــا را بانــک مــا انجــام داده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت پیادهســازی بانـکداری دیجیتــال
در بانــک صنعــت و معــدن ،تصریــح کــرد ۵۵ :شــعبه در کل
کشــور و بعض ـاً در اســتانها تنهــا در مرکــز اســتانها شــعبه
داریــم ،بنابرایــن بایــد بانــکداری دیجیتــال را گســترش
دهیــم ،چراکــه از ایــن طریــق در هــر صنعتــی در کشــور
شــعبه مجــازی خواهیــم داشــت.
بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ،ظــرف دو ســال
آینــده ایــن کار در ایــن بانــک پیادهســازی خواهــد شــد کــه
الگــوی آن نیــز کشــورهای خارجــی و پیشــرفته اســت.
مهــری خاطرنشــان کــرد :تقویــت بانــکداری شــرکتی
یکــی دیگــر از برنامههــای ماســت کــه بســیار وابســته بــه
بان ـکداری دیجیتــال ماســت و در حــال حاضــر بــه بیــش از
 ۱۰شــرکت ورود کردهایــم.
امــور بازرگانــی و مالــی خــود بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد،
تصریــح کــرد :در حــال حاضــر رابطــه پــول ملــی بــا ارزهــای
خارجــی هــم خــوب نیســت مثــا معــادل دالری یــک ریــال
 ۰.۰۰۰۰۰۸اســت .ایــن مبادلــه بــه فرآینــد مبــادالت مــردم
کمــک میکنــد .بــا توجــه بــه بــیارزش شــدن واحدهــای
پولــی عمــا ســکه و مســکوکات از جریــان مبادلــه مــردم
خــارج شــده بــه طــوری کــه ضــرب یــک ســکه بیشــتر از
آن هزینــه میبــرد .نمونــه آن ســکه  ۵۰۰تومانــی اســت کــه
ضــرب آن  ۸۰۰تومــان هزینــه دارد.
همتــی یــادآور شــد :مــا بــرای ایجــاد تعــادل در مجموعــه
پولــی کشــور بــه زمــان چهــار ســاله نیــاز داریــم لــذا اگــر
امــروز مجلــس شــورای اســامی بــه فوریــت ایــن الیحــه رای
دهــد یعنــی چهــار ســال کار طــول میکشــد تــا مــا بــا انجــام
مقدمــات الزم بــه تدریــج پولهــای جدیــدی را جایگزیــن
پولهــای قدیمــی کنیــم .بــا اصــاح قانــون پولــی و بانکــی
هزینههــا در میانمــدت کاهــش پیــدا میکنــد.

مدیرعامل راه آهن:

بارگیری کاالهای اساسی در بنادر افزایش یافت

مدیــر عامــل شــرکت راهآهــن بــا بیــان
اینکــه متوســط بارگیــری کاالهــای اساســی
در بنــادر بــه  ۸۶واگــن در روز رســید ،از
موافقــت بــا محاســبه تعرفــه صفــر حمــل
بــار از طریــق ریــل در محــدوده بنــادر
خبــرداد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی ،ســعید
رســولی بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورایعالی
هماهنگــی ترابــری کشــور ،کاهــش توقــف
نــاوگان ریلــی حامــل کاالهــای اساســی در
بنــادر بــه میــزان  ۳۰درصــد و دســتیابی بــه
متوســط بارگیــری  ۱۰۰واگــن در روز بــرای
ایــن محمــوالت توســط شــرکت راهآهــن
اظهــار داشــت :بــر اســاس گــزارش هفتــه
گذشــته ،متوســط بارگیــری بــه  ۸۶واگــن
در روز رســیده اســت و ســعی میشــود
تعــداد واگنهــا بــه ســرعت افزایــش یابــد.
وی بــا اشــاره بــه محاســبه نــرخ صفــر بــرای
تعرفــه حــق دسترســی ریلــی در داخــل
ســایت بنــادر کشــور نیــز یــادآور شــد :در
بازدیــد اخیــر از بنــدر امــام خمینــی(ره)،
جلســهای بــا حضــور نماینــدگان و
مدیــران ســازمان بنــادر و دریانــوردی،
گمــرک ،صاحبــان کاال ،شــرکتهای
حملونقلــی ،شــرکتهای فــورواردر و
تمامــی دســتگاههای فعــال در حــوزه

بنــادر برگــزار شــد .مدیرعامــل شــرکت
راهآهــن افــزود :در آن نشســت ،تقاضــای
عمومــی مبنــی بــر صفــر شــدن نــرخ تعرفــه
حــق دسترســی بــه ریــل در داخــل ســایت
بنــدر بــا هــدف کمــک بــه افزایــش ســهم
انتقــال بــار بــر روی ریــل مطــرح شــد کــه
پــس از انجــام بررسـی و کار کارشناســی بــه
منظــور تســهیل تخلیــه و بارگیــری از بنــدر
بــر روی ریــل بــا ایــن تقاضــا موافقــت شــد.
بنــدر امــام خمینــی(ره) از بزرگتریــن
شــبکه ریلــی داخلــی بیــن بنــادر کشــور
برخــوردار اســت و دو شــانتینگ یــارد
ریلــی نیــز در آن فعــال اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه بیــش از  ۸۰درصــد کاالهــای
اساســی مــورد نیــاز کشــور از طریــق
بندرامــام(ره) تأمیــن میشــود و امســال
نیــز شــاهد افزایــش  ۶۴درصــدی تخلیــه
کاالهــای اساســی از ایــن بنــدر بــزرگ
تجــاری هســتیم و از آنجــا کــه موجــودی
کاالهــای اساســی پنــج ماهــه ســال جــاری
نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از ۸۶
درصــد افزایــش داشــته اســت ،جلســات
متعــددی بــا حضــور مدیــران و مقامــات
مختلــف بــرای بازنگــری در فرآیندهــای
جــاری جهــت تســریع و تســهیل خــروج
کاالی اساســی برگــزار شــده اســت.

