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همزمان با هفته پژوهش ،با حضور وزیر
جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور از سه سامانه و هشت طرح جدید جهاد
کشاورزی رونمایی شد.
 ،در مراسم جشنواره اید های برتر بخش
کشاورزی از سامانههای اعالم مخاطرات و
توصیههای کشاورزی ،مکان یابی خدمات
کشاورزی و همچنین سامانه استعالم
محصوالت و نهاد ههای کشاورزی رونمایی
شد.
این سامانهها به کشاورزان و فعاالن این
صنعت امکان میدهد از خدمات برخط و
اطالعات تحت شبکه بیش از گذشته استفاده
کنند.
همچنین هشت ایده برتر منتخب جشنواره
ایدههای برتر بخش کشاورزی نیز در مراسم
معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند
در نامهای به وزیر صمت مطرح شد؛

اعتراض سازمان بسیج اصناف به قاچاق
گسترده ماسک به کشور

سازمان بسیج اصناف در نامهای به وزیر
صمت ،از قاچاق گسترده ماسک بی کیفیت به
کشور خبر داد و از وی خواست مقابل واردات
بی رویه ماسک بی کیفیت چینی بایستد و با
متخلفان برخورد کند.
باتوجه به فراوانی ماسکهای چینی در
سطح بازارهای فروش و واردات آن از مبادی
مرزی کشور به ویژه بندر گناوه و سایر بنادر،
غالم رضا حسن پور طی نامهای به وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،ضمن حمایت از تولید ماسک
در کارگاههای داخلی خواستار پیگیری جدی
از ورود ماسک بی کیفیت چینی به بازارهای
داخلی شد.
در این نامه آمده است:
با احترام بنا به بررسیهای میدانی
به استحضار میرساند ،متأسفانه از مبادی
ورودی کشور به ویژه از بندر گناوه و سایر
بنادر کشور ،ماسکهای چینی به صورت
قاچاق وارد کشور شده و از طریق کانالهای
تلگرامی و صفحات اینستاگرام و سایر روشها
در تهران و برخی دیگر از استانها به ویژه
استانهای جنوبی کشور به وفور به فروش
میرسد .قطعاً این کار منجر به شکست
تولید بهای ماسک در داخل کشور خواهد شد
و در آینده نزدیک سرمایهها و نیروهای به
کارگیری شده در مقوله تولید ماسک آسیب
جدی و غیرقابل جبرانی خواهند دید.
لذا خواهشمند است برای حمایت از تولید
داخلی و جلوگیری از قاچاق ،دستور فوری و
قاطع صادر فرمائید .به پیوست یک بسته ماسک
چینی ارسال میگردد.
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت به مهر خبر داد

۷۰۰پرونده قاچاق به تعزیرات رفت

مدیرکل بازرسی سازمان حمایت
مصرفکنندگان از ارسال  ۷۰۸پرونده قاچاق
به ارزش بیش از  ۴۸۲میلیارد ریال به سازمان
تعزیرات حکومتی طی آبان ماه سال جاری خبر
داد.
داریوش بهنود قاسمی در مورد وضعیت
برخورد با قاچاق کاال در سطح عرضه در آبان ماه
سال جاری ،اظهار داشت :کارشناسان سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
و بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانها طی آبان ماه از  ۴۵هزار و  ۱۰۵مورد
از مراکز خرد و کالن در سطح عرضه بازرسی به
عمل آوردند.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان
حمایت افزود :در همین رابطه نیز برای ۷۰۸
واحد صنفی متخلف نسبت به تنظیم صورتجلسه
کشف و تشکیل پرونده اقدام کرده و پروندههای
متشکله جهت بررسیهای بعدی به تعزیرات
حکومتی استانها ارجاع شده است.
به گفته وی ارزش پروندههای متشکله
بیش از  ۴۸۲میلیارد ریال است.
این مقام مسئول درباره مهمترین اقالم
قاچاق کشف شده گفت :مواد خوراکی و
محصوالت صنایع غذایی ،سوخت و روغنهای
معدنی ،لوازم یدکی و غالت مهمترین اقالم
قاچاقی هستند که در این مدت کشف و پرونده
آنها به تعزیرات ارجاع شده است.
قاسمی گفت :همچنین از ابتدای سال تا
پایان آبان ماه ،تعداد بازرسیهای کشف کاالی
قاچاق انجام شده  ۲۹۶هزار و  ۱۱۲مورد بوده که
در همین مدت  ۵هزار و  ۸۵۷پرونده به ارزش
بیش از  ۳هزار و  ۷۰۰میلیارد ریال تشکیل شده
است.
وی با تاکید بر اینکه با عرضه کنندگان
اقالم قاچاق در سطح خرده فروشیها ،تعارف
نداریم ،افزود :ما به طور جدی با هر گونه قاچاق
کاال در کشور مبارزه میکنیم که در همین رابطه
شناسایی محلهای دپو و انبارهای نگهداری
کاالهای قاچاق و برخورد اساسی با آن در اولویت
برنامههای ما قرار دارد.
قاسمی ادامه داد :تالش سازمان حمایت به
عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت
بر بازار ،شفاف سازی بازار برای مصرف کننده،
بهبود زمینه عرضه کاالهای داخلی و عدم فروش
اقالم قاچاق ،با هدف حمایت از سرمایه ملی و
تولیدات داخلی است.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان
حمایت تاکید کرد :تمامی اقدامات با هدف
حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه ،جلوگیری
از فعالیت سودجویان و رونق اقتصادی در کشور
انجام میشود و امیدواریم مردم در صورت
مشاهده و یا مواجهه با هرگونه تخلف در
حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار
و گزارشهای خود به سامانه  ،۱۲۴موضوع را
به اطالع سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان و سازمانهای صمت استانها
برسانند.
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روحانی :کنترل بازار در دستور کار دولت

اخبار
رونمایی از  ۳سامانه جدید جهاد
کشاورزی
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رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای دولت
برای کنترل بازار گفت :کمبود کاال نداریم و مشکل،
گرانی کاالست.
حسن روحانی درنشست خبری در پاسخ به
این سوال که اول مرداد افزایش نظارت بر کنترل
بازار و مهار گران فروشی را در دستور کار داشتید،
اما با این وجود مردم شاهد هستند قیمت کاالهای
مختلف با نوسانهای شدید مواجه است ،چرا بعد از
شش ماه اثر محسوسی از اجرایی شدن دستور خود
دیده نشد است؟ گفت :این حرف درستی است که
مردم در زندگی شان در تامین کاالی روزمره دچار
مشکل هستند.
وی افزود :مردم باید توجه داشته باشند،
امسال به خاطر کرونا صادرات غیر نفتی در هشت
ماه اول  ۱۹درصد کاهش داشته است و حدود ۲۰
درصد هم درآمد صادرات غیرنفتی کاهش یافته
است.
وی ادامه داد :برای برداشت منابع ارزی با
مشکل مواجه هستیم به طوری که رئیس کل بانک
مرکزی هم گفت در برداشت پول برای واکسن با
مشکل مواجه هستیم.
روحانی افزود :یکی از دالیل گرانی کاال تاخیر

کمبود کاال در کشور نداریم

تامین نهادههای دامی و مدیریت بود.
رئیس جمهور گفت :اگر کسی میخواهد
محاسبه کند باید ببیند درآمد نفتی کشور درسال
 ۹۰هم  ۱۱۹میلیارد دالر بود که این رقم در سال
گذشته بسیار کمتر شد.
روحانی ادامه داد :باید شرایط کشور را در نظر

بگیریم به طوری که در سال  ۹۱در تامین کاالی
اساسی بحران داشتیم ،اما اکنون ما کمبود کاال
نداریم ،مشکل گرانی کاالست که یک بخشی از آن
ناشی از جنگ اقتصادی ،مدیریت غیرصحیح و نبود
برخورد قاطع است.
وی ادامه داد :در برخی موارد جنگ اقتصادی

بانك
بود و نهادهها با تاخیر وارد کشور شد و یکی از
مصوبات مهم ما در کارگروه دولت الکترونیک
مربوط به سامانه جامع تجارت بود که راه اندازی
کردیم .اما افرادی به هر دری متوسل میشدند
که این سامانه به طور کامل کار نکند تا مردم به
حقوقشان دست پیدا نکنند.
روحانی افزود ۷۰ :درصد سامانه جامع تجارت
راه اندازی شده است و بقیه آن در اسفند ماه راه
اندازی میشود؛ این سامانه بسیار تاثیرگذار خواهد
بود به طوری که مشخص میشود کاال از کجا و چه
زمانی تامین شده است و در کدام انبار وجود دارد
تا کنترل کنیم.
رئیس جمهور گفت :تالش ما این است
قیمتها برای مردم قابل تحمل باشد و در قیمت
چند کاال نوسان شدیدی داشتیم که مربوط
به نهادهها بود و باید در زمان مناسب دریافت
میکردند.
روحانی افزود :اشکاالت مدیریتی هم در این
رابطه وجود داشته که تذکر شفاهی و کتبی داده
شده است تا مشکالت کمتر شود.
وی ادامه داد :پیش بینی ما این است ماه
آینده شرایط با ثبات تری داشته باشیم.

زنگنه در حاشیه آغاز حفاری فاز  ۱۱پارس جنوبی عنوان کرد:

تداوم صادرات نفت ایران در اوج تحریمهای ترامپ

وزیر نفت گفت :با آغاز حفاری فاز  ۱۱پارس جنوبی ،نشان دادیم
کار در صنعت نفت با وجود تحریم ادامه دارد.
بیژن زنگنه ،در آیین آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح
توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی افزود :در دوران تحریم ،توسعه صنعت
نفت هرگز متوقف نشد و حتی صادرات نفت با وجود شدیدترین
تحریمهای ترامپ ادامه یافت.
وی اضافه کرد :امیدوارم روزی که گزارش عملکرد این دوران را
میدهیم مردم از ما راضی باشند .زنگنه با اشاره به اینکه فشارافزایی
یکی از اهداف ما در طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی بوده است
گفت :پس از آنکه پیمانکاران خارجی از پروژه کنار رفتند همکاران
ما مطالعات فشارافزایی را انجام دادند و هماکنون مطالعات آن پایان
یافته است.
وی تاکید کرد :بهزودی قرارداد ساخت چند کمپرسور و توربین
با شرکت ایرانی اوتیسی امضا میشود و نشان دادیم کار در صنعت
نفت با وجود تحریم ادامه دارد .زنگنه اشارهای هم به تولید گاز کشور
کرد و افزود :تولید گاز کشور به روزانه هزار میلیون مترمکعب رسیده
است ،اما مصرف با توجه به فصل سرد سال افزایش یافته است از
مردم میخواهیم در مصرف گاز صرفهجویی کنند .وی با اشاره به
مصوبه دولت برای بهینهسازی مصرف گاز گفت :پیشبینی شده است
 ۳۳درصد جمعیت زیر پوشش گاز ،گازبهای آنها صفر شود.وزیر نفت
تاکید کرد :گاز با شرایط سختی بهدست میآید بنابراین اسراف آن
واقعا بیانصافی است.وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون  ۹۵درصد
مردم از نعمت گاز استفاره میکند گفت :ضروری است کار اکتشافی
را در حاشیه پارس جنوبی تقویت کنیم و همکاران ما آن را پیگیری
میکنند.زنگنه اضافه کرد :امیدواریم شرکت نفت ،گاز پارس و شرکت
پتروپارس ،توسعه میدان گازی بالل و فرزاد را زودتر آغاز کنند.
صادرات روزانه  ۲.۳میلیون بشکه نفت عملی است

وزیر نفت با تأکید بر اینکه صادرات روزانه  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
بشکه نفت عملی است ،گفت :افزایش تولید نفت حق ایران است و
برای افزایش آن از کسی اجازه نمیگیرد .بیژن زنگنه پس از آیین
آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی
در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا صادرات روزانه  ۲میلیون و ۳۰۰
هزار بشکه نفت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰قابل تحقق است ،افزود :اگر
تحریم نباشد و منابع محدودی که برای احیای چاههایی که تولیدشان
بهدلیل تحریم کم شده است تأمین شود ،صادرات روزانه  ۲میلیون
و  ۳۰۰هزار بشکه نفت تحققیافتنی است .وی با بیان اینکه بهعنوان
وزیر یک دستگاه ،هرگز کاری را که نمیتوانم انجام دهم نمیگویم و
برای خود تعهد ایجاد نمیکنم ،تصریح کرد :صادرات روزانه  ۲میلیون
و  ۳۰۰هزار بشکه نفت عملی است و بازار آن هم وجود دارد و به نظر
من قیمت نفت هم کاهش نمییابد.وزیر نفت ادامه داد :معتقدم اوپک
(سازمان کشورهای صادرکننده نفت) حساسیت و تعهد الزم را برای
حفظ قیمت نفت دارد و سازوکار الزم هم تعبیه شده است .باید دید
عاقبت تحریمها چه خواهد شد ،فع ً
ال نمیتوان در این باره اظهارنظر
کرد .زنگنه درباره اینکه در شرایط کنونی که در اوپک بحث کاهش
تولید مطرح است ،چطور ممکن است ایران تولیدش را اضافه کند و
اوپک اجازه این کار را بدهد ،گفت :اجازه نمیخواهد ،افزایش تولید
نفت حقمان است و بازار آن وجود دارد ،ما برای افزایش تولید از کسی

اجازه نخواهیم گرفت ،اما باید صبر کرد .وی به این پرسش که در
صورت بازگشت آمریکا به برجام آیا با شرکتهای خارجی وارد مذاکره
خواهید شد؟ افزود :بگذارید برگردد؛ بعد .زنگنه با اشاره به مصوبه
دولت درباره رایگان شدن گازبهای حدود  ۳۳درصد از مشترکان
خانگی از ابتدای دیماه امسال ،گفت :بار مالی تأمین این طرح کمتر
از  ۴۰۰میلیارد تومان است و بیشتر نمیشود و به ما گفته شده است
که پس از  ۶ماه میتوانیم برای جبران آن پیشنهادهایی به دولت
ارائه کنیم .وزیر نفت تأکید کرد :این هزینه ممکن است از مشترکانی
که مصرف باالتری دارند جبران شود ،البته امکان دارد دولت چنین
طرحی را هم تصویب نکند؛  ۴۰۰میلیارد تومان هم در هزینههای
کالن انرژی کشور رقم بزرگی نیست.
زنگنه با اشاره به افزایش مصرف گاز در کشور ،افزود :خواهشی
که از مردم دارم این است که اسراف نشود و به حد نیاز مصرف کنند،
خانهها را به حدی گرم نکنند که پنجرهها باز شود ،اگر موتورخانهها
را هم تعمیر و بهینهسازی کنند ،ما با سازوکاری که در نظر گرفتیم
مبلغ آن را پرداخت میکنیم ،به این دلیل که اتالف انرژی زیادی از
طریق موتورخانهها انجام میشود .با این حال اگر صرفهجویی شود ما
هم ناچار به محدود کردن گاز صنایع نخواهیم شد.
وی با اشاره به نشست آینده کمیته نظارتی اوپکپالس،
گفت :آنها وضع مراعاتها (رعایت سهمیه ها) را بررسی میکنند
و تصمیمگیرنده نیستند؛ فقط درباره نحوه مراعات اعضا گزارش
میدهند .مراعات هم در مجموع خوب بوده و آنچه بعضی اعضای
اوپک به حق انتظار داشتند این است که کشورهایی که در ماههای
گذشته تولید خود را به اندازه کافی کاهش ندادند ،تا مارس  ۲۰۲۱به
اندازه آن مقدار کاهش دهند و این مهمترین کاری است که کمیته
نظارتی باید درباره آن گزارش
دهد.
وزیر نفت در پاسخ به این
پرسش که پیشفروش ۷۰
هزار میلیارد تومان اوراق نفتی
در بودجه  ۱۴۰۰از چه طریق
امکانپذیر است؟ تصریح کرد:
پیشفروش مطلق در الیحه بودجه
نیست ،نوشته شده است «فروش
اوراق مالی یا پیشفروش» ،این
هم سازوکاری است و اگر مجلس
تصویب کرد دولت هم میتواند
اجرایی کند.
توسعه
درباره
زنگنه
میدانهای جدید گازی و نفتی،
گفت :فع ً
ال برنامهای برای توسعه
میدانهای جدید نداریم .در بخش
گاز تمرکز ما روی میدانهای
بالل ،فرزاد ،پارس جنوبی و
کیش است و در بخش نفت ،غرب
کارون ،جفیر ،سپهر و میدانهای

ایالم است.
وی درباره آغاز عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه فاز
 ۱۱پارس جنوبی ،ادامه داد :در نیمه نخست سال  ۹۶قراردادی
برای توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی بستیم که سه ضلع داشت ،توتال،
سیانپیسیآی (شاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین) و شرکت
پتروپارس ایران که توتال با تحریم آمریکا از این قرارداد خارج شد،
سهم آن به سیانپیسیآی منتقل شد و آن هم بعد خارج شد و کار
بهعهده پتروپارس گذاشته شد.
وزیر نفت گفت :پتروپارس چند ماه پیش جکت را نصب کرد،
دکل مستقر و امروز حفاری چاه نیز آغاز شد که کار بهرهبرداری از
این میدان از پنچ حلقه چاه آغاز میشود و با سکوی آمادهای که در
اختیار داریم نصب میشود و خط لوله دریایی کوتاهی هم کشیده
میشود؛ آنها قول دادند که زمستان سال آینده روزانه  ۵۰۰میلیون
فوت مکعب گاز به شبکه تزریق میشود ،این فاز پاالیشگاه ندارد،
فشارافزایی دارد که آن هم بیش از نصف هزینه  ۴میلیارد دالری
قرارداد را دربرمیگیرد .زنگنه در پاسخ به پرسش دیگری درباره
تمدید قرارداد گازی با ترکیه ،افزود :فع ً
ال همین را انجام میدهیم.
انشاءاهلل دوستان دولت بعد برای تمدید آن وقت دارند.

امكان ثبت نام سجام سهامداران
سهام عدالت بدون مراجعه به دفاتر
پیشخوان دولت

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی
و دارایی استان تهران در برنامه زنده «روی خط
خبر» شبکه خبر سیما ضمن تشریح دالیل لزوم
ثبت نام سجام سهاداران سهام عدالت ،از امکان ثبت
نام سجام سهامداران سهام عدالت بدون مراجعه به
دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.
به گزارش امتیاز ،واقف بهروزی در این
گفتگوی زنده تلویزیونی با اعالم این خبر اظهار
داشت :وجود گروه های مختلف در ترکیب جمعیت
 ۴۹میلیون نفری سهامداران سهام عدالت اعم از
روستائیان ،عشایر ،بازنشستگان و کارگران فصلی،
با الزام در مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و احراز
هویت با مشکل مواجه بودند اما اکنون شرایطی
ایجاد شده که با در اختیار داشتن دسترسی به
تلفن همراه هوشمند ،بدون مراجعه به این دفاتر،
ثبتنام در سجام امکانپذیر است.
وی افزود :،هزینه ثبتنام در سامانه جامع
اطالعات مشتریان (سجام )،که جهت فراهم آوردن
مقدمات کار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی
اخذ می شود صرفا  ۱۰هزار تومان می باشد.
وی تصریح کرد :در فراخوان صورت گرفته در
اوایل سالجاری برای انتخاب روش مدیریت سهام
عدالت توسط سهامداران ۳۹ ،درصد از سهامداران
روش مستقیم و  ۶۱درصد یعنی بیش از ۳۰
میلیون نفر ،روش غیر مستقیم یا روش پیشفرض
که در سامانه تعریف شده بود را جهت مدیریت
سهام خود انتخاب نموده اند .معاون اقتصادی اداره
کل اموراقتصادی و دارایی استان تهران تاکید کرد:
سهامداران سهام عدالت که روش غیر مستقیم
را برای مدیریت سهام خود برگزیدند جهت بهره
مندی از مزایای این سهام از جمله دریافت سود
سهام ،شرکت در انتخابات و مجامع عمومی ،اعمال
ت مدیره می بایست ضمن
رای در انتخاب هیأ 
ثبتنام در سامانه سجام ،فرآیند احراز هویت خود
را تکمیل نمایند.بهروزی در خصوص مهلت ثبت
نام سهامداران سهام عدالت نیز گفت :با توجه به
محدودیت زمانی تعیین شده در بورسی شدن
شرکت های سرمایه گذاری استانی تا دهه مبارک
فجر سالجاری ،الزم است سهامداران طی روزهای
آتی جهت ثبتنام در سامانه مذکور اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینکه شرکت سرمایهگذاری
استان تهران ،بزرگترین شرکت سرمایه گذاری
استانی سهام عدالت در کشور می باشد ،اظهار
داشت :از مجموع  ۴۹میلیون نفر سهامدار سهام
عدالت در کل کشور ،حدود  ۱۲درصد با قریب به
 6میلیون نفر مربوط به استان تهران بوده که حدود
 750هزار سهامدار استان البرز نیز در ترکیب آن
میباشد و در آینده نزدیک تفکیک خواهد شد؛ از
این میزان حدود  ۵۷درصد یعنی بیش از  ۳میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر از سهامداران ،روش غیرمستقیم را
انتخاب کردهاند که سهامدار شرکت سرمایه گذاری
استان تهران هستند.

