چهارشنبه  24آبان1396

شماره5041

6

اقتصادی

ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت نان موافقت کرد
رئیس اتاق اصناف از موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش  ۱۵درصدی قیمت نان خبر
داد .بهگزارش ایسنا ،علی فاضلی توضیح داد :در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار یکی
از بحثهای مطرح شده مربوط به افزایش قیمت نان بود.وی با بیان اینکه در این زمینه
درخواست اتحادیهها افزایش حداقل  ۳۰درصدی قیمت بوده است ،اظهار کرد :در جلسه
مذکور موافقت شد که افزایش قیمت در حد  ۱۵درصد و به شرط افزایش کیفیت نان باشد.

بانک

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

س�لام و ب��ا تش��کر از ای��ن امکان
که فراه��م آوردهاید برای پیام رس��انی
دوستان لطفا در روزنامه تان چاپ کنید
چ��را اندازه نان لواش و نان س��نگک در
شهرس��تان بروجرد روز به روز کوچکتر
میشود.
0916...

آفت�اب یزد :س�عی خواهد ش�د در
آینده این مطلب را به عنوان س�وژه
ق�رار داده و گ�زارش تهی�ه ش�ود.
چنانچه اطالعات بیشتری در اختیار
ما قرار دهید ممنون خواهیم شد.
حديث امام على (ع) :زبان مؤمن ،در
پش��ت دل اوست و دل منافق ،در پشت
زبان او؛ زيرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنى
بگويد ،ابتدا درباره آن مى انديش��د ،اگر
خوب بود اظهارش مى كند و اگر بد بود
آن را پنه��ان مى دارد .اما منافق هر چه
به زبانش آيد م��ى گويد ،بى آنكه بداند
چه س��خنى به س��ود او و چه سخنى به
زيان اوست.
0912...

با عرض س�لام و سپاس بی پایان و
خداقوت .از وزارت بهداشت تقاضامندیم
با صدور ابالغیهای همه رؤس��ای محترم
درمانگاهه��ا و پزش��کان محت��رم دارای
مطبهای شخصی باالخص شبانه روزی
را مل��زم کنند تا امکاناتی که به حیات و
درمان اورژانس��ی بیماران منوط است را
فراهم نمایند.
0938...

الس�لام علیک یا اباعبداهلل الحسین.
اش��کم ز هج��ر روی تو خوناب ش��د یا
حس��ین /مویم ز غصه رشته ی مهتاب
شد یا حس��ین /هر جا کنار آب نشستم
ز داغ تو /از بس که س��وختم جگرم آب
شد یا حسین.
0938...

باسالم وخس��ته نباشید ،با توجه به
اینکه نان بیش��ترین مص��رف روزانه در
بین مردم را دارد لذا اندازه نمک آن باید
به گونهای باش��د که باعث افزایش فشار
خون نشود .با نهایت تشکر
0936...

شرکت رایتل به مشترکانش بیشتر
برسد.
0933...

لطفا برنامه تالوتهاى درخواستى از
ش��بکه قرآن هر شب پخش بشه و وقت
برنامه تالوتهاى درخواس��تى را بیش��تر
کنند متشکر.
0922...

ای��ن روزها م��د ش��ده در مدارس
بلندگوهای پر ق��درت نصب و صدایش
را تا ت��ه بازمیکنند و وق��ت و بی وقت
حتی در زنگ ورزش هم از آن اس��تفاده
میکنند و بدی��ن ترتیب نه تنها مزاحم
همس��ایهها میش��وند بلک��ه ب��ه گوش
دانشآموزان هم آس��یب میرس��انند .از
وزیر محت��رم آموزش و پ��رورش تقاضا
داریم جلو این کار را بگیرند.
0914...

حدي��ث پيامب��ر (ص) :ب��ه خدايى
كه جانم در اختيار اوس��ت ،وارد بهشت
نمىش��ويد مگ��ر مؤمن ش��ويد و مؤمن
نمىشويد ،مگر اين كه يكديگر را دوست
بداريد .آيا مى خواهيد شما را به چيزى
راهنمايى كنم كه با انجام آن ،يكديگر را
دوست بداريد؟ سالم كردن بين يكديگر
را رواج دهيد.
0912...

حض��رت ام��ام محم��د باق��ر(ع)
میفرمایند :تا حق هر صاحب حقی را ادا
نکنی ،توبه صورت نگرفته است.
0938...

متولیان و مس��ئوالن محترم تولید
ان��واع س��وختها در پاالیش��گاهها ب��ه
هی��چ عن��وان نبای��د اج��ازه بدهند که
سوختهاآغشته به مواد آالیندگی حتی
با درصد ناچیز ش��ود .سوختها به دلیل
اینک��ه به طور مرتب و مس��تمر در حال
مصرف هس��تند در انواع وس��ایل نقلیه
زمینی و هوایی ،نیروگاهها ،کارخانهها و...
بدیهی اس��ت با وجود ذرهای آالیندگی
میتوانند به وجود آورنده حجم انبوهی
از آلودگیها بشوند.
0938...

امکان غیر فعالکردن رمز
دومکارتهایبانکپاسارگاد

بهمنظورافزایشامنیتاطالعاتکارتمشتریان،
ام��کان غیر فعالس��ازی رم��ز دوم کارتهای
بانکپاس��ارگاد فراه��م ش��د.بهگزارش روابط
عمومیبانکپاسارگاد،امکانغیرفعالسازیرمز
دوم کارت (رمز خرید اینترنتی کارت) ،از طریق
درگاههای بانکپاسارگاد فراهم شد و مشتریان
میتوانند در صورت تمایل نسبت به غیرفعال
کردن رمز دوم کارت خود اقدام کنند.بر اساس
این خبر ،مشتریان میتوانند از طریق بانکداری
مج��ازی پاس��ارگاد ،دس��تگاههای PinPad
شعبهها ،دستگاههای خودپرداز بانکپاسارگاد
و همچنین مراجعه به شعبههای بانکپاسارگاد،
رم��ز دوم کارت خود (رم��ز خرید اینترنتی) را
غیرفعال کنند .گفتنی اس��ت هممیهنان عزیز
میتوانند از طریق تماس با مرکز اطالعرسانی
بانک پاس��ارگاد به ش��ماره  82890یا مراجعه
به سیس��تم بازخورد در سایت بانک به نشانی
 www.bpi.irنظرات ،پیش��نهادها و سؤاالت
خود را مطرح کنند.

حمایتهای بانک ملی ایران
از شرکتهای دانش بنیان

مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهور در
دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران از اقدامات
ای��ن بان��ک در حمای��ت از اس��تارت آپها و
ش��رکتهای دانش بنیان تقدیر کرد و گفت:
این اقدامات میتواند الگویی برای سایر بانکها
باشد .بهگزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
دکتر سورنا ستاری در دیدار با مدیرعامل بانک
ضمن ابرازخرسندی از این که بانک ملی ایران
به حوزه حمایت از اس��تارت آپها ورود پیدا
کرده است ،گفت :رویکرد بانک ملی ایران در
حمایت از محصوالت دانش بنیان مورد تایید
و حمایت ماست.به گفته ستاری ،ایجاد مرکز
نوآوری توسط بانک ملی ایران زیرساختی مهم
است که با نظر مثبت و همراهی مدیرعامل و
اعضای هیئت مدیره بانک محقق شده و جای
تقدیر و تشکر دارد.

 19درصد از سهم بازار
اعطای تسهیالت در اختیار
بانک صنعت و معدن است

مديرعام��ل بانك صنع��ت و معدن در مجمع
عموم��ي س��اليانه اي��ن بانك گف��ت :در بين
بانكهاي كش��ور 19درصد از س��هم بازار در
اعطاي تس��هيالت متعلق ب��ه بانك صنعت و
معدن اس��ت.افخمي همچنين اف��زود :بانك
صنع��ت و مع��دن ط��ي س��ال 1395معادل
900ميلي��ارد تومان ب��ه طرحهاي صنعتي و
معدني تس��هيالت پرداخت نموده كه نسبت
به س��ال قبل 10درصد افزايش داشته است.
وي خاطرنش��ان س��اخت :س��رمايه بانك در
پايان س��ال ،85مبل��غ 730ميلي��ارد تومان
بوده اس��ت و از محل افزايش س��رمايه كه در
س��ال ،86مبل��غ یکميلي��ارد و 500ميليون
دالر ب��ه بانك اختصاص داده ش��د ،س��رمايه
بان��ك ب��ه 2070ميلي��ارد توم��ان رس��يد و
همچنين در س��ال 95جمع��اً 4هزار ميليارد
تومان ش��د.مديرعامل بانك صنعت و معدن
خاطرنشان كرد :سرمايه بانك صنعت و معدن
تا پايان سال 95به 6هزار ميليارد تومان رسيده
اس��ت كه اين رقم در مقايس��ه با بانك هاي
توسعه اي جهان در سطح پاييني قرار دارد.

استان
حضور موفق آبفای آذربایجان شرقی
در نمایشگاه فناوری آب و خاک

آفتاب یزد– ماهان فالح :پنجمین نمایشگاه
تخصص��ی فن��اوری آب و خ��اک با رویکرد
توسعه و تجاری س��ازی فناوری در نمایشگاه
بینالملل��ی تبریز آغاز بهکار ک��رد .به گزارش
خبرن��گار م��ا در تبریز ،پنجمین نمایش��گاه
فناوریه��ای ن��و و پیش��رفته ربع رش��یدی
تبریز زون آب و خاک با هدف تجاريس��ازي
محصوالت فناوران��ه ،تبديل علم به فناوري و
تبديل فن��اوري به محصول ،برقراري تعامل و
ارتباط سازنده بين عناصر فعال در فناوري از
توليد کننده،مصرف کننده و سازمانهاي خاص
و ،....در محل نمایشگاههای بینالمللی تبریز
در حال برگزاری است .شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان ش��رقی در این نمایشگاه با
ارائه  108مورد طرح در زون تخصصي فناوري
آب و خاک حضور دارد.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه

سهشنبه -قیمت (تومان)

سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

1390000
1316000
696000

هر گرم طالی  18عیار
نوع ارز

125868

ربع سكه
یك گرمی

دالر آمریكا
یورو

392700
255000

4132
4894

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مع��اون امور تعاون وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
با اش��اره به طرح تس��هیالت ارزان قیمت به اشتغال
روس��تایی گفت :از هفته آینده پرداخت تس��هیالت
توسط بانکهای عامل آغاز میشود .در این باره طرح
یکه��زار تعاونی در هزار روس��تا را ارائه کردهایم .به
گزارش تس��نیم ،حمید کالنتری با حضور در نشس��ت تخصصی
اقتصادی مقاومتی،تولید و اشتغال فرش دستباف که صبح امروز با
حضور معاونان وزیر،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،رئیس مرکز

آغاز پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی از هفته آینده

مل��ی فرش ایران و تعاونیهای صنعت فرش برگزار
میش��ود با اش��اره به افزایش  15درصدی صادرات
فرش در 6ماهه ابتدایی امسال امیدوارکننده نیست،
گفت :صنعت فرش سرمایه اولیه محدودی نیاز دارد
و به همین دلیل میتوان قش��ر بزرگی از جامعه را
به آن جذب کرد .وی با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات صنایع
فرش کشور بیان کرد :باید صادرات صنایع فرش کشور را بیش از
پیش تقویت کنیم و با شناخت دقیق بازارهای بینالمللی در این

عرصه به رقابت بپردازیم ،بنابراین در این باره پیش��نهاد میکنیم
که فعاالن صنعت فرش در قالب تش��کل ب��ه رقابت بپردازند و با
ایجاد شورای راهبردی از نهادهای ثابت و مرتبط ،اهداف خود را
دنبال کنند .معاون وزیرتعاون بیان کرد :صادرات امس��ال نسبت
به س��ال گذش��ته  15درصد رشد داشته اس��ت.این آمار چندان
رضایتبخش نیست چرا که ظرفیتهای بسیاری در این صنعت
وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند ،البته صنعت فرش باید
با بخش تعاون گره بخورد.

سوژه خوانندگان آفتاب یزد :چند ماه است گندم را تحویل دادهایم
اما پول آن را کامل دریافت نکردهایم

باقی پول گندمکاران
چه زمانی پرداخت میشود؟

یک کشاورز در گفتگو با آفتاب یزد :ما تقریبا  12تن محصول خود را از سه ماه قبل
تحویل دادیم و تاکنون نصف کل پول آن را به ما دادهاند اما نصف دیگر هنوز
پرداخت نشده ،این در حالی است که ما اکنون به شدت به این پول احتیاج داریم.
به علت نداشتن پول ،هنوز کشت خود را آغاز نکردهایم
آفتاب یزد -علیاکبر سمیعی :خودکفایی دوباره
کش��ور در تولید گندم و بینیازی به واردات که در
س��ال گذشته محقق شد دس��تاورد بزرگی بود که
نمیت��وان از نقش دولت تدبیر و امید و مس��ئوالن
وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای برنامهریزی در نیل
ب��ه این هدف چشمپوش��ی کرد اما این دس��تاورد
بزرگ بیش از همه ،مرهون تالشهای کش��اورزان
و گندمکاران زحمتکش��ی بود ک��ه در جای جای
این کش��ور با عش��ق و عالقه به کارش��ان اقدام به
کش��ت گندم و سپس برداش��ت آن کردند تا نیاز
هموطنانمان به این ماده غذایی استراتژیک را تأمین
کنند .بنابراین حداقل انتظار کشاورزان این است که
وقتی محصول خود را ب��ه دولت تحویل میدهند
پولشان را بدون تأخیر ودر موعد مقرر دریافت کنند.
این در حالی اس��ت که گزارشها حاکی از آن است
که گندمکاران پول خ��ود را به طور کامل دریافت
نکردهاند و هنوز بخش��ی از مطالبات آنها باقیمانده
است .در این خصوص یکی از خوانندگان آفتاب یزد
که از بانوان کشاورز زحمتکش در استان کرمانشاه
اس��ت در پیامی ب��ه روزنامه اعالم ک��رد« :من یک
زن کش��اورز از استان کرمانش��اه هستم .چرا دولت
مطالبات کشاورزان را پرداخت نمیکند؟ من هنوز
به رغم تحویل محصول ،پول گندم خود را دریافت
نکردهام در حالی که یکی از طرفداران پر و پاقرص
دولت محترم میباش��م .امیدوارم این موضوع را به
گوش مسئوالن برسانید».
خبرنگار آفتاب یزد برای بررسی بیشتر این موضوع
ب��ا این بانوی کش��اورز تماس گرفت ک��ه وی در
این تماس تلفنی تصریح ک��رد« :ما تقریبا 12تن
محصول خود را از س��ه ماه قب��ل تحویل دادیم و
تاکنون نصف کل پول آن را به ما دادهاند اما نصف
دیگر هنوز پرداخت نشده است .این در حالی است

که ما اکنون به ش��دت به این پول احتیاج داریم.
میخواهیم بذر و کود بخریم تا کاش��ت را ش��روع
کنیم اما به علت نداش��تن پول ،هنوز کشت خود
را آغاز نکردهایم .مس��ئوالن هم فقط وعده امروز و
فردا به ما میدهند .یک بار به ما گفتند که تا آخر
شهریور مابقی پول ما را پرداخت میکنند و حاال
گفتهاند که تا پایان آب��ان ماه پول ما را میدهند.
اما معلوم نیس��ت که واقعا این وعده عملی بشود.
تا جایی که من خبر دارم کشاورزان در منطقه ما
پ��ول خود را به طور کامل دریافت نکردهاند ».وی
در پاسخ به این سؤال که «وضعیت پرداختها در
سال گذشته چه طور بود؟» گفت« :سال گذشته
کمی تأخیر در پرداختها وجود داشت ولی تأخیر
در امسال خیلی بیشتر از پارسال بود».
دولت تالش میکند

در همی��ن ارتب��اط ،حبی��ب اهلل نیک��زادی عضو
کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با آفتاب یزد میگوید« :در برنامه ششم
توسعه پیشبینی شده که اگر دولت به موقع ،پول
کشاورزان را نداد باید به غیر از اصل پول ،سود پول
را ه��م به آنها پرداخت کند .حتی اگر دولت فعلی
هم به دلیل محدودیتهای مالی نتواند سود پول
را به کشاورزان بدهد ،دولت بعدی باید این کار را
انجام دهد ».نیکزادی گفت« :متاسفانه بسیاری از
کشاورزان فکر میکنند که وزارت جهاد کشاورزی
تأمینکننده پ��ول گندم آنهاس��ت .این در حالی
است که وزارت جهاد کشاورزی که خودش پولی
ن��دارد بلکه دولت باید به این وزارتخانه پول بدهد
تا به گندمکاران پرداخت شود .وضعیت دولت هم
به لحاظ محدودیتهای مالی روش��ن است .البته
بهرغ��م این مس��ائل ،دولت توانس��ته عمده پول

دانشمند:

حساب تجار ایرانی در امارات بسته نیست

ط��ی روزهای گذش��ته یکی از رس��انهها اعالم
ک
کرد که جمعی از تج��ار ایرانی میگویند بان 
«امارات انبیدی» با ارسال نامههایی مشترک
به آنها اعالم کردند که از این پس حق مراودات
اقتصادی و برداش��ت پ��ول را در بانکهای این
کشور ندارند.در این خصوص ،مسعود دانشمند،
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در
گفتوگو با خبرآنالین عن��وان کرد« :ماجرایی
که در رابطه با این نامه و بس��ته ش��دن حساب
تجار ایرانی در امارات مطرح شده ،درست نبوده
اس��ت ».وی افزود« :مسئله از این قرار است که
یک نام��های به فردی داده ش��ده و این نامه را
نمیتوان جنبه ع��ام داد .اما این نامه در اختیار
یکی از رس��انهها قرار داده ش��د و آن رسانه ،آن
را منتش��ر کرد و موضوع به صورت عام مطرح
شد».رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات
تصریح کرد« :ما پس از انتشار این خبر ،موضوع

را پیگیری کردیم و مشخص شد فقط برای این
فرد نامه رفته اس��ت و به عبارتی ،هیچ ارتباطی
با ایرانی بودن صاحب حساب ندارد».دانشمند با
اشاره به اینکه این نامه ارتباط با قانون مبارزه با
پولشویی و  FATFدارد ،عنوان کرد« :براساس
قانون مبارزه با پولشویی ،کسانی که از یک حد
معینی نقل و انتقال مالی داشته باشند ،مدارکی
از آنها مطالبه میش��ود و اگ��ر نتوانند مدارک
مثبتی را ارائه دهند ،به دادگاه ارجاع میشوند.
همچنین اگر نتوانند مدارک و مس��تندات الزم
را درب��اره نقل و انتق��ال مالی خود ارائه دهند و
فعالیته��ای خود را اثبات کنند ،حس��اب آنها
بسته میشود ».وی با بیان اینکه این کار را در
ایران هم میکنند ،خاطرنشان کرد« :ما با یک
مس��ئله کوچکی که کامال شخصی است ،نباید
موج ایجاد کنیم و مشکل در روابط بازرگانی با
امارات ایجاد شود».

کشاورزان را پرداخت کند و تنها بخشی از مطالبات
گندمکاران باقیمانده و دولت هم در تالش اس��ت
بقی��ه پول کش��اورزان را پرداخت کند بهنظر من،
نگرانی جدی در این خصوص وجود ندارد .با توجه
به آغاز فصل کشت گندم ،امیدواریم دولت سریعتر
بقیه مطالبات گندم��کاران را پرداخت کند تا آنها
از کش��ت گندم باز نمانند ».وی در پاس��خ به این
سؤال که «آیا در خصوص این موضوع با مسئوالن
دولت��ی هم رایزنی کرده اید؟» گفت« :درخصوص
این موضوع با آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی صحبت کردهایم و ایش��ان هم گفت
که دولت در تالش است که مطالبات گندمکاران
را در اسرع وقت پرداخت کند».این نماینده مجلس
گفت« :ممکن است برخی بخواهند با سوءاستفاده
از این موضوع این گونه القا کنند که دولت در قبال
گندمکاران کوتاهی کرده در حالی که دولت واقعا
همه تالش خود را در این خصوص انجام میدهد
تا پول گندمکاران را پرداخت کند».
قول وزارت جهاد کشاورزی

مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزارت جهاد
کش��اورزی نیز هفته گذش��ته درباره دالیل تاخیر
در پرداخت مطالبات گندم��کاران گفت :پرداخت
مطالبات گندمکاران در یکی دو سال گذشته با روند
خوبی انجام ش��د اما ،امسال چون باید منابع مورد
نیاز از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص
پی��دا میکرد و از طریق خزانه وزارت امور اقتصاد و
دارایی پرداخت میشد با یک سری مشکالت روبهرو
شدیم که موجب شد به موقع منابع تامین نشود و
پرداختها به تاخیر بیفتد.بخشنده با بیان اینکه تا
 ۱۰روز دیگر تسویه کامل مطالبات گندمکاران انجام
میشود ،افزود :تاکنون بیش از  ۹هزار میلیارد تومان

عضو کمیسیون کش�اورزی مجلس در
گفتگو با آفتاب یزد:
در خص�وص ای�ن موض�وع ب�ا نوبخت
رئیس س�ازمان مدیریت و برنامهریزی
صحب�ت کردهای�م و ایش�ان ه�م
گف�ت ک�ه دول�ت در تلاش اس�ت
مطالبات گندمکاران را در اس�رع وقت
پرداخت کند
معاون وزارت جهاد کشاورزی:
تاکنون بی�ش از  ۹هزار میلیارد تومان
مع�ادل  ۷۸درص�د پول گن�دم کاران
کشور پرداخت ش�ده و تنها ۲۲درصد
آن باقیمانده اس�ت که تا پایان آبانماه
تسویه میشود
معادل  ۷۸درصد پول گندمکاران کش��ور پرداخت
شده و تنها  ۲۲درصد آن باقیمانده است که تا پایان
آبان ماه تسویه میشود.
نتیجهگیری

همانگونه که در گزارش بیان شد تأخیر در پرداخت
کامل مطالبات گندمکاران آنها را با مشکالت فراوانی
مواجه کرده به ویژه آنکه اکنون کش��ت گندم نیز
شروع شده و کشاورزان به دلیل نداشتن پول برای
خرید بذر و کود ممکن اس��ت از کشت باز بمانند.
امیدواریم دولت به وعده خود عمل کرده و به زودی
پول گندمکاران را پرداخت کند .س��خنگوی دولت
چنین وعدهای داده اس��ت و آفتاب یزد نیز تحقق
ای��ن وعده را پیگیری خواهد کرد و مطالبات بحق
کشاورزان را به گوش مسئوالن می رساند.

اوپک اعالم کرد

کمبود عرضه بیشتر در انتظار بازار نفت

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانهاش پیشبینی
خ��ود از میزان تقاضا برای نفت این س��ازمان در
س��ال ۲۰۱۸را ب��اال برد.به گزارش ایس��نا ،اوپک
در گ��زارش ماهان��ه خ��ود اعالم ک��رد جهان به
۳۳.۴۲میلیون بشکه در روز از نفت اوپک در سال
می�لادی آینده نیاز خواهد داش��ت که ۳۶۰هزار
بشکه در روز باالتر از پیشبینی قبلی این سازمان
اس��ت .برای چهارمین ماه متوالی است که اوپک
پیشبینی خود را نسبت به نخستین برآوردی که
در ژوییه داشت افزایش میدهد.این گزارش آخرین
گزارش اوپک پیش از نشست ۳۰نوامبر است که
انتظار میرود طی آن این گروه و متحدانش مدت
توافق کاهش تولید را تمدید کند.پیشبینیهای
اوپک به کمبود باالتر عرضه در سال ۲۰۱۸اشاره
دارد و ممکن اس��ت بر بحث درباره مدت زمانی
که محدودیتهای تولید باید حفظ شوند ،تاثیر
بگذارد.اوپک که متشکل از ۱۴کشور تولیدکننده

اس��ت اعالم کرد طب��ق برآوردهای منابع ثانویه،
تولید این سازمان در اکتبر پایین ۳۲.۵۹میلیون
بش��که در روز میزان تقاضای پیشبینی ش��ده
برای س��ال ۲۰۱۸بود و حدود ۱۵۰هزار بش��که
در روز نس��بت به سپتامبر کاهش نشان داد.آمار
تولید اوپک در این گزارش به معنای آن است که
پایبندی ۱۱عضو این سازمان به اهداف تولید از
۹۸درصد در س��پتامبر به بیش از ۱۰۰درصد در
اکتبر افزایش پیدا کرده است.طبق گزارش اوپک،
سطح باالی پایبندی کشورهای تولیدکننده اوپک
و غیراوپک به ش��کل روش��نی نقش کلیدی در
حمایت از ثبات بازار نفت داشته و آن را در مسیر
باثباتتری قرار داده است .اوپک اکنون انتظار دارد
تقاضا برای نفت ۱.۵۵میلیون بش��که در روز در
سال میالدی آینده افزایش پیدا کند که ۱۳۰هزار
بش��که در روز باالتر از پیشبینی قبلی است و به
۹۸.۴۵میلیون بشکه در روز میرسد.

مهندسمیرافضلی:

پتروشیمی جم باید به یک واحد نمونه صنعتی در ایران تبديل شود

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت دکتر علی
رستمی به عنوان معاون مالی ،توسعه منابع انسانی
و پشتیبانی پتروشیمی جم منصوب گردید.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی پتروش��یمی جم،
مهندس میرافضلی در جلسه معارفه معاون مالی،
توسعه منابع انسانی و پشتیبانی با حضور مدیران
شرکت با اشاره به سوابق درخشان دکتر رستمی
اظهار کرد :دکتر رس��تمی سوابق ارزندهای دارند
و امروز خوشحالیم که ایش��ان دعوت ما را برای
هم��کاری در پتروش��یمی ج��م پذیرفتند و این
مسئولیت را قبول کردند.
مدیرعامل پتروش��یمی جم در ادامه با اش��اره به
طرحهای توسعهای ش��رکت تصریح کرد:ما باید
تالش کنیم در س��ال ج��اری پروژههای افزایش

نای��ب ریی��س کمیس��یون حقوق��ی و قضایی
مجلس با اش��اره به بررسی طرح اصالح موادی
از قان��ون ص��دور چک در جلس��ه ام��روز این
کمیس��یون گفت :براس��اس آمار ارائه شده از

ظرفیت واحدها را هر چه سریعتر به پیش ببریم
تا با افزایش تولیدات خود ،صادرات محصوالتمان
نیز افزایش پیدا کند.
مهندس میرافضلی با اش��اره به پ��روژه ABS-
 RUBBERاف��زود :طب��ق وع��دهای ک��ه ب��ه
سهامداران شرکت دادهایم فاز اول این پروژه باید
تا پایان سال به بهرهبرداری برسد و از خرداد ماه
سال آینده باید محصول  ABS-RUBBERرا
در بازار عرضه کنیم.
وی با اشاره به اجرای مقدمات پروژه PDH-PP
خاطر نشان کرد :خوشبختانه مقدمات و مطالعات
پروژه  PDH-PPبا سرعت در حال انجام است
و مجوزهای الزم برای اجرای آن کس��ب شده و
محل اجرای آن هم تعیین ش��ده است و باید تا

پایان سال تمامی کارهای پیش راه اندازی پروژه
انجام شود تا سال آینده اجرای پروژه آغاز شود.
مهندس میرافضلی با بیان اینکه پتروشیمی جم
باید یک واحد نمونه صنعتی در ایران باشد تاکید
کرد :ما باید در عمل ش��عار جم ،جهانی متمایز
را اجرایی کنیم و در س��طح کش��ور واحد نمونه
صنعتی باشیم .لذا برای این هدف باید سیستمها،
آیین نامهها را در شرکت اصالح کنیم تا با نظم و
چارچوب کارشناسی به جلو حرکت کنیم.
ش��ایان ذک��ر اس��ت دکتر عل��ی رس��تمی که
فارغالتحصیل رش��ته مدیریت مال��ی در مقطع
دکترا میباش��د ،پی��ش از این ،به عنوان معاون
مالی و س��رمایه گ��ذاری بانک تج��ارت فعالیت
مینمود.

آمارچکهایبرگشتی

س��وی کارشناسان بانک مرکزی در هفت ماهه
اول سال جاری  ۱۷میلیون برگه چک برگشت
خورده است.
یحی��ی کمالیپ��ور در گفتوگو با ایس��نا ،در

توضیح جلس��ه کمیس��یون حقوق��ی و قضایی
مجلس گفت :در این جلسه طرح اصالح موادی
از قانون صدور چک با حضور کارشناسان بانک
مرک��زی و مرکز پژوهشها مورد بررس��ی قرار

وی در س��وابق کاری خود س��متهایی همچون
معاونت مالی و اقتصادی س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنایع ایران ،مع��اون مالی و اقتصادی
ذوب آه��ن ،قائم مقام و معاونت مالی و اقتصادی
ش��رکت ملی مس ،عض��و هیات مدی��ره بورس
اوراق به��ادار ،عضو هیئت مدیره فرابورس ایران،
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ،نایب رئیس
هیئت مدیره سایپا و گروه خودروسازی بهمن را
تجربه نموده است.

گرفت ک��ه در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر
به دلیل حساس��یت و ضرورت این موضوع قرار
ش��د کلیات این طرح با حض��ور وزیر اقتصاد و
معاون قوهقضائیه رسیدگی شود.

