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اختصاص  ۱۱۰میلیارد
تومان به آموزشگاههای
فنی وحرفه ای

معــاون وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی از صدور مجوز تاســیس
 ۱۰۰آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه
ای خبــر داد و ضمــن دعوت از
خیرین برای حمایت مالی و ورود
به حوزه آموزش هــای مهارتی،
تبدیل ایران به قدرت اول منطقه
را مستلزم توانمندسازی نیروی کار
مولد و تحصیلکرده و به کارگیری
پنجه های کارآمد دانست.
به گزارش ایســنا ،غالمحســین
حســینینیا در نخســتین نشست
خبری خــود با اصحاب رســانه،
از صــدور مجوز  ۱۰۰آموزشــگاه
آزاد فنــی و حرفــه ای خبر داد
و گفت :ســازمان آموزش فنی و
حرفه ای اولین سازمانی است که
به اســتقبال اجرای قانون تسهیل
صدور مجوزهای کسب و کار رفته
و در این راســتا موافقت اصولی و
مجوز احداث آموزشگاه آزاد فنی و
حرفهای ظرف سه روز را گرفتیم
و صــادر کردیم که طی این مدت
کوتاه مجوز  ۱۰۰آموزشــگاه آزاد
فنی و حرفهای صادر شد.
وی افــزود :در صدد هســتیم که
مراکز فنی و حرفه ای دولتی را به
مراکز توسعه مهارت و کارآفرینی
تبدیل کنیم و در قالب این مراکز
چرخه کامــل ایده تا پدیده و بازار
را بــا محوریــت دادن مهارت به
مهــارت جویان و ایجــاد فضا و
تســهیل گری برای کســانی که
در ایــن مراکز مهــارت آموخته
انــد ،تکمیل کنیــم و بر همین
اســاس مصمم هستیم که در این
برنامــه ۲۵۰ ،مرکــز دولتی را به
مراکز توسعه مهارت و کارآفرینی
تبدیل کنیم تا حلقه مهارت آموزی
در زنجیره ایجاد ارزش در کشــور
نقشآفرینی کند.
حســینینیا افزود :بخشی از این
کار با همکاری پارک های علم و
فناوری مستقر در استانها متناسب
با فعالیتهایشــان انجام خواهیم
داد تا ارتباط ارگانیکی برای تزریق
نوآوریها و ایده های جدید در این
مراکز داشته باشیم.
به گفته معاون وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در حال حاضر بیش
از  ۸۵درصد آمــوزش های فنی
و حرفــه ای در چند رشــته نظیر
صنایع دســتی ،مراقبت و زیبایی،
کامپیوتــر و دوزندگــی و خیاطی
متمرکز شده اســت در حالی که
بیشاز  ۶۵۰۰استاندارد آموزشی،
 ۱۲هــزار مرکز آمــوزش فنی و
حرفــهای خصوصی و  ۶۴۰مرکز
آمــوزش فنی و حرفــهای دولتی
فعال داریم.
حســینینیا در عین حال بر لزوم
توانمندســازی و مهــارت افزایی
نیروهــای کار تأکید کرد و با بیان
اینکه رفتن به سمت آموزش های
مهارتی یک انتخاب نیســت بلکه
یک الزام اســت ،گفــت :اگر می
خواهیم تا ســال  ۱۴۰۴به قدرت
اول منطقــه تبدیل شــویم راهی
جز تربیت نیروی انســانی ماهر و
توانمندسازی نیروهای کار مولد و
تحصیلکرده و فراهم کردن بستر
ورود آنها به تمام عرصه ها نداریم
و امیدواریم با نگاهی که مسئوالن
ارشــد کشــور به موضوع مهارت
افزایی و تاکید مقام معظم رهبری
بر اهمیــت پنجه هــای کارآمد
دارند ،اهداف مدنظر در این زمینه
را محقــق کنیم.رییس ســازمان
آمــوزش فنی و حرفه ای در ادامه
تصریح کرد :ســال گذشته ۱۸۰۰
میلیارد تومان تســهیالت ازسوی
شــبکه بانکی پرداخت شده است
که اگــر این تســهیالت به افراد
دارای مهارت و بنگاههای تولیدی
صادراتمحور اختصاص مییافت،
رشد خوبی حاصل می شد.
به گفته وی ،اگر مســأله اشتغال،
تولیــد ،رقابت پذیری و بهره وری
توأم با صادرات محقق نمی شود
بــه دلیل عــدم توجــه واقعی به
موضوع نیروی ماهر است.
معاون وزیــر کار در ادامه ضمن
دعــوت از خیرین برای ســرمایه
گــذاری در حوزه فنی و حرفه ای
اظهار کرد :تاکنون جریان حمایت
از خیرین به سمت مدرسه سازی
و ساخت مسجد متمرکز شده که
بسیار ارزشمند است و انتظار داریم
بــا در نظر گرفتــن ظرفیت های
باالی آمــوزش های فنی و حرفه
ای در کشــور نیز خیرین به حوزه
آموزش های مهارتی ورود کنند و
در بحث تامین مالی و چالشهایی
که در ایــن زمینه وجــود دارد و
همچنین توانمندســازی نیروهای
انسانی به کمک بیایند.
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اقدامهای انقالبی اوجی
در زمینه مسئولیت اجتماعی

تعدادی از نمایندگان مجلس ســفرهای
اســتانی وزیر نفت و دیــدار با کارگران
صنعت نفت و بررســی مشکالت آنها،
ت اجتماعی و برنامههایی
توجه به مسئولی 
همچون ایجاد پتروپاالیشگاهها و انجام
و اجرایی شــدن تهاتر نفتی را از جمله
حرکتهای جهادی و انقالبی وزیر نفت
دولت ســیزدهم برای توسعه و پیشرفت
صنعت نفت دانستد.
به گــزارش شــانا ،جواد اوجی ســوم
شهریورماه از نمایندگان مجلس شورای
اســامی رأی اعتماد گرفت .وی در این
مدت همکاری مطلوبی بــا نمایندگان
مجلــس شــورای اســامی و بهویژه
کمیســیون تخصصی انرژی داشــته،
بهگونهای که نمایندگان مجلس یازدهم،
اوجــی را از جنس نفت و فردی توانمند
میدانند که میتواند بسیاری از مسائل و
مشکالت صنعت نفت را برطرف کند و
این صنعت را در ریل توسعه و پیشرفت
قرار دهد.
حضور وزیر نفت در ســفرهای استانی
هیئت دولت ،همچنین مشاهده مشکالت
و مسائل صنعت نفت ،بهویژه مشکالت
کارگران این صنعــت ،تخصیص اعتبار
برای بخش مســئولیتهای اجتماعی،
توجه به مســائل و مشــکالت نیروی
انسانی صنعت نفت و ...از جمله مسائلی
اســت که نمایندگان مجلس از حســن
توجه وزیر نفت دولت سیزدهم به چنین
مســائلی قدردانی کردهاند.در این میان

موسی احمدی ،نماینده دیر ،کنگان ،جم
و عســلویه در مجلس به نخستین سفر
وزیر نفت دولت سیزدهم به عسلویه اشاره
کرد و گفت :این سفر انرژی مضاعفی به
کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت داد
که نویدبخش روزهایی خوب برای این
صنعت است.
وی دامــه داد :اجرای مســئولیتهای
اجتماعی صنعت نفت ،اشــتغال جوانان
منطقه عسلویه و مناطق نفتخیز ،ارتقای
شرایط ســرمایه انسانی در صنعت نفت،
کمک به وضع بهداشت و درمان منطقه
عسلویه و ...از اولویتها و برنامههای وزیر
نفت است که بیشک تا رسیدن به وضع
مطلوب پیگیری میشــود.نماینده دیر،
کنگان ،جم و عسلویه در مجلس تأکید
کرد :یکی از حرکتهای انقالبی این است
که وقتی دغدغه و مشکالت کارکنان را
ت وقت دســتور
میشــنوید ،بدون فو 
اقدام و اجــرا بدهید که وزیر نفت دولت
سیزدهم دارای چنین منشی است.قاسم
ساعدی ،نماینده دشت آزادگان و هویزه
در مجلس نیز به سفر وزیر نفت به استان
خوزستان اشاره کرد و گفت :عزم و اراده
وزارت نفت در دولت سیزدهم و حرکت
به ســمت افزایش تولید در میدانهای
مشترک نفتی ستودنی است.نایب رئیس
کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد:
با حرکــت جهادی کــه در وزارت نفت
دیده میشود بهراحتی میتوان برداشت
نفــت از میدانهای مشــترک در غرب

کارون را افزایــش داد.علیرضا ورناصری
قندعلی ،نماینده مسجدســلیمان ،اللی،
هفتگل و اندیکا در مجلس هم با اشاره به
تخصیص اعتبار به حوزه مسئولیتهای
اجتماعی توســط وزارت نفت در مناطق
نفتخیز اظهار کرد :تخصیص اعتبار به
ت اجتماعی ،سبب استمرار
حوزه مسئولی 
استانداردســازی اقدامهای جاری وزارت
نفت و حرکت در مســیر توســعه پایدار
جوامع پیرامونی صنعت نفت میشــود.
سارا فالحی ،نماینده ایالم در مجلس نیز
با اشاره به انجام مسئولیتهای اجتماعی
توســط وزارت نفت در بسیاری از نقاط
کشــور گفت :با انجام مســئولیتهای
اجتماعی توسط وزارت نفت سهم مناطق
محروم که امروز زیر گنج هستند ،اما در
رنج به سر میبرند پرداخت میشود.
محمدمهدی فروردین ،نماینده فیروزآباد،
فراشبند ،قیر و کارزین در مجلس نیز به
سفر وزیر نفت به استان فارس و اجرای
مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت در
این استان اشاره کرد و گفت :وزیر نفت در
این سفر قول داد که از طریق اختصاص
منابع مالی ،بسیاری از راههای مواصالتی
در این اســتان تکمیل و راهاندازی شود،
این ســفر هم برای مــردم و هم برای
توسعه صنایع نفت و گاز در استان فارس
بسیار حائز اهمیت بود.
نمایندگان مجلس همچنین به برنامهها و
برخی انتصابهای وزیر نفت نیز اشاره و
این موارد را جزو برنامههای اصولی وزیر

نفت برای تحول صنعت نفت دانســتند.
صدیف بدری ،نایب رئیس کمیســیون
عمران مجلس با اشــاره بــه ضرورت
جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی برای
تکمیل پروژههای عمرانی گفت :یکی از
برنامههای بسیار خوب وزیر نفت ایجاد
تهاتر نفتی اســت .استفاده از تهاتر نفتی
سبب افزایش جذابیت برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی
و حملونقــل ریلی و جادهای کشــور
میشود.سیدموســی موســوی ،عضو
کمیســیون انرژی مجلس نیز به برنامه
وزیر نفت برای ایجاد پتروپاالیشــگاهها
اشــاره و تصریح کرد :با توجه به شرایط
موجود باید به ســمت تولید محصوالت
پتروشــیمی و ســاخت پتروپاالیشگاه
حرکت کنیم که خوشبختانه این موضوع
مــورد توجه وزیر نفت دولت ســیزدهم
قرار دارد .ایجاد صنایع پاییندســتی به
معنای ساخت تولید محصوالت مختلف،
ارزآوری ،ایجاد اشتغال و ...است.موسوی
بیان کرد :از آنجا که همه ّهم و غم ما در
حوزه نفتی جلوگیری از خامفروشی است،
از این رو تقویت و توسعه پتروشیمیها و
ایجاد پتروپاالیشگاهها ضرورتی غیرقابل
انکار است.
حسین حســینزاده ،عضو هیئت رئیسه
کمیســیون انرژی مجلس هــم در این
باره گفت :یکی از برنامههای آقای اوجی
ایجاد پتروپاالیشــگاهها ،تهاتر ،توسعه
میدانهای مشترک نفتی و ...است ،چنین
برنامههایی در کنار افزایش ظرفیت تولید
پتروشیمیها ،بیشــک کاهش و حتی
توقف خامفروشــی را بــه همراه خواهد
داشــت.وی افــزود :خوشــبختانه وزیر
نفت در انتصابهــای اخیر خود رویکرد
مناســبی در پیــش گرفت ه اســت ،زیرا
جوانگرایی ،شایستهساالری و شناخت
از صنعت نفت در انتخابهای وی نقش
مؤثری داشته است و افرادی که تاکنون
برای بخشهــای مدیریتی وزارت نفت
انتخاب شــدهاند همانند وزیر نفت ،نفت
را میشناســند.جواد نیکبیــن ،نماینده
کاشمر در مجلس نیز ضمن قدردانی از
بهکارگیــری متخصصان جوان نفتی در
بدنه مدیریتــی صنعت نفت ،گفت :وزیر
نفت در مسیر اعتماد به جوانان و سپردن
ســمتهای مدیریتی به آنان بیشــک
کارنامه موفقی از خــود بر جای خواهد
گذاشت.وی با بیان اینکه از بهکار گرفتن
متخصصان جوان نباید ابایی نداشــت،
افزود :وزیر نفت مسیر درستی را انتخاب
کرده است .امروز وقت آن است که نفت
را حرفهایها و نفتیها اداره کنند.

وزیر نیرو در اجالس بینالمللی وزرای انرژی در کشور چین:

ایران آماده پذیرش سرمایه گذاری
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است

وزیــر نیرو با اشــاره به توانمندیهــا و ظرفیت
حقیقی ایران در تولیــد انرژی تجدیدپذیر ،برای
پذیرش سرمایهگذاری و توسعه انرژیهای نو در
راستای آینده سبز و فراگیر انرژی در کشور اعالم
آمادگی کرد.
به گزارش وزارت نیرو ،علیاکبر محرابیان صبح
امروز در دومین اجالس وزرای انرژی در کشــور
چیــن که با موضوع آینده ســبز و فراگیر انرژی
که بهصورت ویدئوکنفرانســی برگزار شد ،اظهار
کرد :بیتردید غلبه بر چالشهای جهان در قرن
 ،۲۱نیازمند چند جانبهگرایــی ،احترام به حقوق
بینالملل ،اصالح نهادهای حاکمیت سیاســی و
اقتصادی و توسعه همکاریهای بینالمللی است.
وی اضافه کــرد :امروزه پیشــرفتهای علمی
و فنــاوری ،تأثیرگســتردهای بــر فرایند رشــد
اقتصادی و توسعه پایدار گذاشته و موجب ارتقای
مراودات فرهنگی ،اجتماعی ،تجاری و توســعه
سرمایهگذاری میان کشورهای جهان شده است.
وزیــر نیرو با اشــاره بــه موضوع انرژی ســبز
خاطرنشــان کــرد :در جایی کــه اقتصاد نقش
برجســتهتری نســبت به هر زمان دیگری پیدا
کــرده و ژئواکونومــی انرژی فصــل نوینی در
جهان گشــوده اســت؛ انرژی ســبز نیز صرف
نظــر از مالحظات زیســت محیطــی ،اهمیت
اقتصادی یافته و بهکارگیری کلمه ســبز در کنار
منابــع انرژی؛ با کاهش تولید دیاکســیدکربن،
هماهنگی با محیط و عدم آلودگیهای زیســت
محیطی مترادف شده است.

محرابیان ،صنعت برق را یکی از زیرساختهای
حیاتی و بنیادین ســایر صنایع دانست و تصریح
کرد :این صنعت نقش مهمی در توسعه صنعتی و
اقتصادی کشورها ،بهدلیل ضرورت نیاز به آن در
فرآیند تولید کاال و محصوالت و در نهایت تولید
ناخالص داخلی ایفا میکند.
وی بــا بیان اینکــه انرژی بــرق ،ضمن آنکه
سبب رشــد کیفی زندگی مردم میشود ،رابطه
مســتقیمی با توســعه پایدار ،رونــق و افزایش
تولیــد در جوامع مختلف دارد ،افــزود :در این
میــان در صحنه جهانی نیز حرکت از ســمت
اســتفاده از انرژیهای فســیلی بــرای تولید
برق به ســمت انرژیهای تجدیدپذیر ،بهدلیل
مالحظات زیست محیطی شدت گرفته و سبب
توسعه و افزایش ســهم سبد انرژی کشورهای
مختلــف از انرژی بــرق پــاک و تجدیدپذیر
شــده که همین عامل به دلیــل بهرهمندی از
ظرفیتهــای تحقیق و توســعه جهانی ،منجر
بــه خلق فناوریهای نوین و رشــد و توســعه
صنعت برق طی چند دهه اخیر شــده اســت.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد :جمهوری اسالمی
ایران ،همانند سایر کشــورهای مسئولیتپذیر
به موضوع کاهش انتشــار گازهای گلخانهای و
سازگاری با تغییرات اقلیمی احترام گذاشته و به
دنبال جهان ایدهآل و عاری از هرگونه آلودگی
اســت .به همین دلیل نیز بــا دارا بودن ذخایر
غنی انرژی فسیلی و تجدیدپذیر ،از سرمایهها و
سرمایهگذاران در زمینه انرژیهای پاک یا سبز

آگهــی موضوع ماده  ۳قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰/۷/۲۵-۱۴۰۰۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۰۰۰۷صــادره از
هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفــات مالکانه و
بالمعــارض متقاضیــان در قســمتی از  ۶۰/۱۳بخش  ۹اهــواز حکایت از احراز
مالکیــت متقاضی نســبت به ملک مــورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمی (
آقای ســید احمد هاشمی زاده احدی از ورثه ســید عبداهلل هاشمی زاده دفتر
 ۲صفحه  ۳۴استنســاخی ذیل شــماره  ( ۱۲۰۴دفتر  ۶محــل صفحه  )۲۸۱به
متقاضی آقای ســالم سیالوی فرزند عبید به شــماره شناسنامه  ۷۶۱و کد ملی
 ۱۷۵۶۶۹۶۲۹۲صادره از اهواز نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به
مســاحت  ۱۵۳متر مربع در قســمتی از پالک  ۶۰/۱۳واقــع در بخش  ۹اهواز
خریداری شــده طبق شــرح صــدر آگهی و انتقــال ملک از مالک رســمی ( آقای
ســید احمد هاشــمی زاده احــدی از ورثه ســید عبداهلل هشــمی زاده دفتر ۲
صفحه  ۳۴استنســاخی ذیل شــماره  ( ۱۲۰۴دفتر  ۶محــل صفحه  ) ۲۸۱بنام
وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم
نماینــد .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .ضمنا» صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۷/۲۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۸/۱۳ :
شماره ۵/۱۴۱۶ :م/الف
هاشــمی
سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک ناحیه یک اهواز

حمایت کرده و آن را در اولویت قرار داده است.
به گفته محرابیان ،ظرفیــت حقیقی ایران برای
تولیــد انــرژی تجدیدپذیر به واســطه بافت و
موقعیت جغرافیایی آن بســیار باالســت و حجم
تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران طی ســالهای
اخیر رو به افزایش گذاشته است.
وی با بیان اینکه دولــت کنونی ایران برنامهای
چهار ســاله بــرای افزایش  ۱۰هــزار مگاواتی
انرژیهــای تجدیدپذیر دارد ،تاکیــد کرد :بازار
توســعه انرژیهای تجدیدپذیر ایران ،با اتکا به
پتانسیل باالی منابع انرژیهای تجدیدپذیر اعم
از خورشــیدی ،بادی ،زیستتوده ،زمینگرمایی،
از طریــق امکان عقــد قراردادهــای بلندمدت
با نرخهای تشــویقی ،بازار بســیار جذابی برای
سرمایهگذاران است.
وزیر نیــرو ادامه داد :ایران از قانون تشــویق و
حمایت از ســرمایهگذاری خارجی برخوردار بوده
و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایهگذاران
حوزه انرژی برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم
کرده که در صورت نیاز میتوان آن را در جلسات
تخصصی بیشتر تشریح کرد.
محرابیان در پایان ،آمادگی ایران را برای پذیرش
سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی اعالم کرد.
در ایــن اجالس بیش از  ۱۵تن از وزرا و مقامات
انرژی کشــورهای مختلف از جمله عربســتان،
آذربایجان ،الجزایر ،پاکســتان ،کوبا و صربستان
حضور داشتند.

آگهــی موضوع ماده  ۳قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰/۷/۲۵-۱۴۰۰۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۱۸۶۶صــادره از
هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفــات مالکانه و
بالمعــارض متقاضیــان در قســمتی از  ۶۰/۱۳بخش  ۹اهــواز حکایت از احراز
مالکیــت متقاضی نســبت به ملک مــورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمی (
آقای سید احمد هاشمی زاده دفتر  ۲صفحه  ۳۴استنساخی ذیل شماره ۱۲۰۴
( دفتر  ۶محل صفحه  )۲۸۱به متقاضی آقای حبیب شــریفی فرزند هاشــم به
شماره شناسنامه  ۱۱۰۲و کد ملی  ۵۲۶۹۹۳۲۵۸۱صادره از اهواز ( حمیدیه
) نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  ۱۵۵/۶۲متر مربع در
قســمتی از پــاک  ۶۰/۱۳واقع در بخش  ۹اهواز خریداری شــده طبق شــرح
صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رســمی ( آقای ســید احمد هاشمی زاده دفتر
 ۲صفحه  ۳۴استنســاخی ذیل شماره  ( ۱۲۰۴دفتر  ۶محل صفحه  ) ۲۸۱بنام
وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم
نماینــد .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۷/۲۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۸/۱۳ :
شماره ۵/۱۴۱۳ :م/الف
هاشــمی
سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک ناحیه یک اهواز

اخبار

روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

بحران انرژی ،تهدیدی
برای روند بهبود
اقتصادی جهان

آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد
که بحران انــرژی میتواند بهبود
اقتصــادی جهان را بــه مخاطره
بیندازد.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز از
لنــدن ،آژانس بینالمللــی انرژی
( ۲۲ )IEAمهرماه پیشبینی کرد
بحران جهانی انرژی سبب افزایش
روزانه  ۵۰۰هزار بشکهای تقاضای
نفت میشــود و میتوانــد تورم و
کندی روند بهبود شرایط اقتصادی
جهان از شیوع ویروس کووید ۱۹-
را مهار کند.
قیمت نفت و گاز طبیعی بهتازگی به
باالترین رقم در چند ســال گذشته
رسیده و قیمت برق را به باالترین
سطح رسانده است زیرا اروپا و آسیا
با کمبود گســترده انرژی دست و
پنجه نرم میکنند.
آژانــس بینالمللــی انــرژی در
چشــمانداز کوتاه مدت انرژی خود
که هر ماه منتشــر میشود ،اعالم
کرد :قیمت بیســابقه زغال سنگ
و گاز و خاموشــیهای چنــد باره
سبب میشود بخش برق و صنایع
پرمصرف انرژی بــرای جلوگیری
از توقف فعالیت خود به نفت روی
آورند.
قیمتهــای باالی انــرژی نیز بر
فشارهای تورمی میافزاید که چنین
روندی در کنار قطع برق ،میتواند
سبب کاهش فعالیتهای صنعتی و
کند شدن روند بهبود اقتصادی شود.
در نتیجــه ،پیشبینــی میشــود
تقاضای جهانی نفت در سال آینده
به ســطح پیش از شــیوع ویروس
عالمگیر کرونا بازگردد.
این نهاد پیشبینی خود از تقاضای
نفت در ســال جاری میــادی را
 ۱۷۰هزار بشــکه در روز باال برد و
مجموع افزایش تقاضا را در ســال
 ۵ ،۲۰۲۱میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه
اعالم کرد .این افزایش برای سال
 ۲۱۰ ،۲۰۲۲هزار بشــکه در روز ،یا
در مجموع  ۳میلیون و  ۳۰۰بشکه
اعالم شد.
افزایــش تقاضا در دوره ســه ماه
گذشته ،در حالی بیشترین برداشت
از ذخیرهســازیهای فرآوردههای
نفتی در هشت سال اخیر را رقم زد
که سطح ذخیرهسازی در کشورهای
عضو سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصــادی ( )OECDاز ابتدای
سال  ۲۰۱۵به پایینترین حد خود
رسیده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد:
دادههــای موقت ماه اوت نشــان
میدهــد که تقاضــای غیرفصلی
زیادی برای نفت کوره ،فرآوردههای
خــام و میان تقطیری نیروگاهها در
تعدادی از کشــورها از جمله چین،
ژاپن و پاکســتان در آسیا ،آلمان و
فرانسه در اروپا و برزیل وجود دارد.
در همین حــال ،آژانس بینالمللی
انرژی پیشبینی کرده اســت که
تولیدکنندگان ســازمان کشورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) و
متحدانش (ائتالف اوپکپالس) در
سه ماه چهارم امســال  ۷۰۰هزار
بشــکه در روز کمتــر از تقاضای
برآورد شــده ،نفت خام تولید کند،
به ایــن معنا که روند تقاضا حداقل
تا پایان سال  ۲۰۲۱از عرضه پیشی
خواهــد گرفت.این نهاد بینالمللی
هشدار داد که ظرفیت مازاد عرضه
ائتــاف اوپکپالس بهســرعت
کاهش مییابد و از روزانه  ۹میلیون
بشکه در سه ماه نخست سال جاری
میالدی به تنها  ۴میلیون بشکه در
سه ماه دوم سال  ۲۰۲۲میرسد.
ظرفیــت تولیــد در تعــداد
انگشتشــماری از کشــورهای
خاورمیانه متمرکز اســت و کاهش
آن نیاز به افزایش ســرمایهگذاری
برای پاسخگویی به تقاضای آینده
را نشــان میدهــد.در این گزارش
آمده اســت :افزایش هزینهها برای
انتقال بهســوی انرژی پاک راه را
برای پیشــرفت فراهم میکند ،اما
این موضوع باید سریع اتفاق بیفتد
در غیر این صورت بازارهای جهانی
انرژی با مســیری پــر پیچ و خم
روبهرو میشوند.
آژانس بینالمللی انرژی روز چهارشنبه
( ۲۱مهرمــاه) در آســتانه کنفرانس
کلیدی آب و هوا در اسکاتلند که طی
ماه آینده میالدی برگزار میشود ،در
چشمانداز ســاالنه انرژی خود اعالم
کــرد احیای اقتصادی پس از بحران
کرونا رونــدی ناپایدار دارد و بیش از
حد حول محور سوختهای فسیلی
میچرخد.این نهاد افزود :اگر جهان
میخواهد بهطور موثر با تغییرات آب
و هوایی مبارزه کند ،سرمایهگذاری در
انرژیهــای تجدیدپذیر باید تا پایان
این دهه سه برابر شود.
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اقتصاد

واردات خودرو و شوک به بازار

واردات خودرو تا پایان سال
به صالح نیست

بازار خودرو چند هفتهای اســت که در
رکود مطلق به سر میبرد .معامالت در
آن به کمترین میزان رسیده و قیمتها
به روال چند هفت ه گذشــته ،بدونتغییر
مانده است.
به گزارش ایرنا ،ایــن روزها جز معدود
افرادی که نیاز واقعــی به خودرو دارند،
برای خریــد مراجعه نمیکنند و رکودی
سنگین بر بازار حکمفرماست.
رکود بــازار نقل و انتقــاالت خودرو در
پایتخت در حالی به دو ماه رســیده که
صحبتهای انجام شــده در خصوص
احتمال بازگشایی واردات خودرو ،رکود را
شدیدتر کرد و طی آن فروشندگان زیاد
شدند اما خریداران عقبنشینی کردند.
به گفته رییس اتحادیه نمایشــگاهداران
خــودروی تهران ،اکنون بــازار در یک
وضعیــت بالتکلیفــی به ســر میبرد،
وضعیتی که سبب شده مشتری مراجعه
نکرده و خریدار اندک باشد.
«ســعید موتمنــی» بــه ایرنــا گفت:
خودروهای خارجی و مونتاژی بیشترین
آســیب را از این شرایط دیدهاند و تقریبا
هیچ مشــتری برای این خودروها وجود
ندارد ،امــا اندک خرید و فروشهایی در
خودروهای پرطرفدار داخلی و مونتاژی و
بهطور عمده خودروهای زیر  ۵۰۰میلیون
تومانی در جریان است.
وی بــا اشــاره بــه محدودیتهــای
عرضههای خودروسازان ،تاکید کرد :اگر
عرضه افزایش یافته و بهویژه آنطور که
خودروســازان وعده دادهاند خودروهای
ناقص کف پارکینگهایشــان تکمیل و
تجاری شود ،میتواند بر کاهش مجدد
قیمتها تاثیرگذار باشد.
امروز در گروه ایرانخودرو ،هر دستگاه
پــژو  ۲۰۶تیپ  ۲مــدل  ۹۹حدود ۲۳۵
میلیــون تومان ،پــژو  ۲۰۶تیپ ۵مدل
 ۹۹نزدیک به  ۲۹۲میلیون تومان و نوع
صندوقدار مدل  ۱۴۰۰آن  ۳۰۸میلیون
تومان ارزشگذاری شد.
همچنین پــژو  ۲۰۷دندهای و اتوماتیک
مدل  ۱۴۰۰به ترتیب  ۳۳۰و  ۴۳۸میلیون
تومان ،پژو  ۴۰۵اس .ال .ایکس مدل ۹۹
حــدود  ۲۴۵میلیون تومان ،ســمند ال.
ایکس دوگانهسوز  ۲۷۸میلیون تومان ،دنا

معمولی  ۳۲۵میلیون تومان ،دنا پالس
توربوشارژ اتوماتیک  ۴۶۰میلیون تومان و
تارا  ۴۴۰میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در گروه صنعتی ســایپا نیز هر دستگاه
پرایــد  ۱۱۱مدل  ۹۹صفر کیلومتر ۱۵۴
میلیون تومــان ،تیبا صنــدوقدار ۱۴۴
میلیون تومان ،تیبا  ۲پالس  ۱۷۳میلیون
تومان ،ســاینا اس دندهای  ۱۷۹میلیون
تومــان ،کوئیک آر دندهای  ۱۷۲میلیون
تومــان و شــاهین  ۳۴۰میلیون تومان
قیمتگذاری شد.
واردات خودرو و شوک به بازار
برپایه این گزارش ،از زمان مطرح شدن
موضوع واردات خودرو و رفت و برگشت
طرح مربــوط بــه واردات بین مجلس
شورای اســامی و شــورای نگهبان،
قیمتها در بــازار خودروهای خارجی با
افت پنج تا  ۱۰درصدی مواجه شد و پس
از آن تا به امروز ثابت ماند.به گفته فعاالن
این بازار ،در این میان اندک فروشندگانی
که بــه دلیل نیاز به پول نقــد اقدام به
فروش میکنند ،بهناچار حاضر میشوند
خودروهایشان را با قیمت پایینتری به
مشتری بفروشند ،چون بازار بهشدت راکد
بوده و در حالت انتظار بهسر میبرد.
با این حال ،بسیاری کارشناسان با استناد
به سخنان وزیر صنعت ،معدن و تجارت
که «واردات خودرو تا پایان ســال را به
ن میکنند :منابع
صالح ندانســته» ،بیا 
ارزی مورد نیاز برای واردات مهیا نیست.
به گفته آنــان ،مطرح شــدن موضوع
واردات خودرو شوکی به بازار وارد کرد و
رکود و بالتکلیفی بازار را رقم زد .امروز در
سایتهای خودرویی و فضای مجازی در
دسته مونتاژیها و خارجیها ،هر دستگاه
جک اس ۵کرمانموتــور  ۷۰۵میلیون
تومــان ،هایمــا اس ۷ایرانخودرو ۷۸۰
میلیون تومان ،پژو  ۲۰۰۸با مدل  ۹۸حدود
 ۹۳۰میلیون تومان و مدل  ۹۹نزدیک به
 ۹۵۵میلیون تومان ،سانتافه  ix۴۵مدل
 ۲۰۱۷با  ۴۹هزار کیلومتر پیمایش یک
میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان و هر دستگاه
تیگوان مدل  ۲۰۱۸با  ۳۴هزار کیلومتر
کارکــرد  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
قیمتگذاری شد.

رییس کل بانک مرکزی:

رمزارز ملی به صورت
آزمایشی راهاندازی میشود

رییس کل بانک مرکزی گفت :امیدواریم ضوابط رمزارز ملی در شــورای پول
و اعتبار نهایی و در آینده به طور آزمایشــی راهاندازی شود.
دکتر علــی صالحآبادی درباره جلســه خود با اعضای کمیســیون اقتصادی
مجلس بیان داشت :گزارشــی از وضعیت بازار ارز ،وضعیت کالن اقتصادی،
بانک مرکزی و سیســتم بانکی در جلسه ارائه شد و اعضای کمیسیون تاکید
داشــتند که در قالب کمیتههای مشــترک موضوعات مشــترک بین دولت و
مجلس پیگیری شود.
وی افزود :یکی از موضوعات مهمی که ســالیان طوالنی در دستور کار بوده
موضــوع اصالح قانون بانک مرکزی و اصالح قانون پولی و بانکی اســت و
با توجه به تحوالت متعددی که در حوزه پولی و بانکی در ســالیان گذشــته
اتفاق افتاده نیاز اســت که این قانون به روز شــود که مقرر شد ،با هماهنگی
بانک مرکزی و کمیســیون اقتصادی مجلس کارگروه مشترکی تشکیل شود
و ظرف مدت مشــخصی کار را به جمعبندی برســانند تــا روال قانونی خود
را در مجلس طــی کند.صالح آبادی تصریح کرد :یکــی دیگر از موضوعاتی
که امروز مطرح شــد ،موضوع رمزارزها بود که با توجه به اینکه موضوع رمز
ارزها چه رمزارز ملی و چه ســایر رمزارزها در ســطح دنیا مطرح است مقرر
شــد که با همکاری کمیسیون کارگروهی تشــکیل و روی این موضوع کار
شــود تا موضع بانک مرکزی و کشــور در این حوزه شــفاف شود.رییس کل
بانک مرکــزی ادامه داد :رمز ارز ملی در آینده به طور آزمایشــی راهاندازی
میشــود که این موضــوع در حال حاضر در بانک مرکزی در حال بررســی
است و امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود و به صورت
آزمایشی در کشور اجرا شــود که در حال حاضر هم تعداد بسیار محدودی از
کشورها این کار را آغاز کردهاند.

