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نفت با عبور از مرز ۸۰ دالر رکورد ۳ ساله را شکست
قیمت نفت برنت رکورد ۳ ساله را شکست و به باالی ۸۰ دالر در هر بشکه 
صعود کرد.به گزارش ایرنا، قیمت نفت برنت بعد از ۳ ســال از ۸۰ دالر در هر 

بشکه عبور کرد. 
این در شرایطی است که در سال های اخیر، قیمت نفت تحت تاثیر شیوع 
کرونــا، کاهش چشــم گیری را تجربه کرد و برای تنظیــم قیمت ها در بازار، 
کشورهای عضو اوپک و ۱۰ کشور تولید کننده نفت غیر اوپکی، توافق کردند 

تا در مجموع ۹.۷ میلیون بشکه از تولید نفت خود را از بازار خارج کنند.
با این اقدام اگرچه بخشی از قیمت از دست رفته نفت در بازارهای جهانی 
جبران شد اما مقاومت ۸۰ دالری برای طالی سیاه همچنان پا برجا بود.اکنون 
در آستانه ورود به فصل سرد سال در نیمکره شمالی زمین و پیش بینی افزایش 
تقاضای ســوخت از یک سو و کنترل نســبی بیماری کرونا با واکسیناسیون 

گسترده از سوی دیگر، تقاضا برای نفت در جهان افزایش پیدا کرده است.
در کنار این عوامل، احتمال کمبود گاز در اروپا در زمستان نیز باعث شده 
تا توجه به نفت به عنوان ســوخت جایگزین بیشتر شود.این عوامل باعث شد 
تا نفت در معامالت امروز مقاومت ۸۰ دالر در هر بشــکه را بشکند.نفت برنت 
۰.۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و ۸۰ دالر و ۱۷ ســنت در هر بشکه 
معامله شــد.نفت شاخص آمریکا نیز با رشــدی ۰.۸ درصدی، ۷۶ دالر و ۱۱ 

سنت قیمت خورد.
به گزارش ایرنا، پیش بینی ها نشــان می دهد قیمت نفت در سال جاری به 
طور متوســط ۸۷ دالر در هر بشکه خواهد بود. آنگونه که مقامات بهداشتی 
جهان اعالم کرده اند، کرونا تا بهار ســال آینده تا حد زیادی کنترل می شــود 
که این  نشان دهنده بازگشت کامل فعالیت های اقتصادی است که می تواند در 

تقویت تقاضای نفت و افزایش قیمت آن نقش مهمی داشته باشد.

۱۰ واحد بخار جدید نیروگاهی 
در کشور وارد مدار می شود

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی گفت: برای دوره اوج بار سال 
آینده تعداد ۱۰ واحد نیروگاهی بخار به ظرفیت یک هزار و ۷۵۲ مگاوات وارد 
مدار خواهد شــد.به گزارش شــرکت برق حرارتی، »حمیدرضا عظیمی« در 
نشست با مدیران عامل مالک و بهره بردار نیروگاه های خصوصی افزود: افتتاح 
این واحدها عالوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور، رشد بازده نیروگاه های 
حرارتی را به همراه خواهد داشــت.وی ادامه داد: با بهره برداری از این واحدها 
سالیانه حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاه ها صرفه جویی 

خواهد شد.
معاون برق حرارتی گفت: ساخت هر واحد بخار سالیانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلیون مترمکعب در مصرف ســوخت صرفه جویی خواهد کرد، این ۱۰ واحد 
نیروگاهــی در نیروگاه های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، داالهو، ســبالن، 

فردوسی و عسلویه در حال ساخت است.
عظیمی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی انجام شــده بتوان بخشی از این 
منابــع را از محل مطالبات نیروگاه ها از مدیریت شــبکه برق تامین کرد.وی 
گفت: همچنین در تالشــیم تا برای نیروگاه های دارای قــرارداد بیع متقابل 
منابعی را از محل سوخت صرفه جویی شده و برای نیروگاه های دارای قرارداد 
خرید تضمینی برق، منابعی را از محل مطالبات آن ها تامین کرده و در اختیار 

سرمایه گذاران قرار دهیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین برخی نیروگاه ها دارای مطالبات ارزی 
از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هستند که در هفته های اخیر اتفاق های 
خوبــی در این زمینه افتــاده و افزون بر ۱۰۰ میلیون یورو از محل ال.ســی 
نیروگاه ها به آن ها پرداخت شــده اســت و در تالشــیم مانده مطالبات آن ها 
نیز پرداخت شــود تا برنامه ای که برای اوج مصرف برق ســال آینده در نظر 
گرفته به موقع محقق شود.معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی گفت: 
نکته مهم در ســاخت بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی، اجرای به موقع 
واحدهای بخار با حداقل فاصه زمانی از دوره احداث واحدهای گازی اســت. 
اکنون عمر برخی از واحدهای گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی به بیش از 
یک دهه رســیده که این امر اهمیت و فوریت تکمیل واحدهای بخار مربوطه 

را دو چندان کرده است.

قبض رایگان ۹ میلیون مشترک برق
معــاون هماهنگی توزیع شــرکت تولید، انتقــال و توزیــع نیروی برق 
ایران)توانیر( گفت: ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک از ابتدای آبان ماه پارسال 
مشــمول طرح برق امیــد بودند که قبض آنها رایــگان بود.به گزارش توانیر، 
»غالمعلی رخشانی مهر« اظهار داشت: طی سه سال گذشته ساالنه از ابتدای 
اردیبهشت حدود ۷ درصد به قیمت برق افزوده می شود که این افزایش شامل 

حال کسانی که الگوی برق امید را رعایت کنند نمی شود.
وی ادامه داد: براســاس طرح برق امید که از آبان ماه سال گذشته اجرایی 
شــد هر مشــترکی که الگوی این برق را رعایت کند مشمول محاسبه تعرفه 
صفر شده است.به گزارش ایرنا، اوایل شهریورماه پارسال زمزمه اجرای طرحی 
به نام طرح برق امید از سوی متولیان صنعت برق و وزارت نیرو مطرح شد تا 
براســاس این طرح برق خانوارهای کم مصرف رایگان شود.در این طرح که با 
هدف اصالح مصرف مشترکان خانگی کشور و حمایت از مشترکان کم مصرف 
برنامه ریزی شده، الگوی کم مصرفی برای مشترکان خانگی در مناطق مختلف 

جغرافیایی و ماه های گرم و غیرگرم تعیین شده است.
مشــترکانی که میزان مصرف آنها کمتر از این الگو )کم مصرفی( باشــد 
مشــمول پاداش و تخفیف ۱۰۰ درصدی خواهند شد و برای سایر مشترکان 
نیز راهکارهای کاهش مصرف پیش بینی شده است تا با بهینه سازی مصرف یا 
نصب مولد خورشیدی کوچک در دسته مشترکان کم مصرف یا خوش مصرف 

قرار گیرند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: افزایش قبض برخی مشترکان که این 
روزها اعمال شده ناشــی از آن است که اینها مصرفی باالی الگوی برق امید 
داشته اند.رخشــانی مهر ادامه داد: کسانی که باالتر از الگو مصرف کنند و پر 
مصرف باشــند ۱۶ درصد دیگر به تعرفه آنها اضافه می شود و درمجموع  ۲۳ 

درصد اضافه پرداخت خواهند کرد.
وی تعداد این نوع مشترکان را ۲ درصد مشترکان صنعت برق دانست که 
قبض باالتری برای آنها صادر شده است به عبارتی برای کسانی که بیش از ۲ 
برابر الگوی مصرف برق مصرف کردند قبض ســنگین صادر شده است.معاون 
هماهنگی توزیع توانیر گفت: برخی نیز به دلیل افزایش گرما و تداوم آن جزو 
این دســته از مشــترکان  قرار گرفته اند و این آمادگی در شرکت های توزیع 
وجود دارد تا اگر مشترکی مراجعه کرده و از پرداخت یکجای قبض خود ناتوان 

باشد امکان پرداخت در سه یا چهار قسط فراهم است.

طرح تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده
 با کولرهای گازی راندمان باال

مجری طرح بهینه ســازی مصــرف برق توانیر ضمن اعالم خبر انتشــار 
نخســتین فراخوان تعویض کولرهای گازی فرسوده، گفت: با جایگزینی یک 
میلیون دستگاه کولرگازی راندمان باال ۱۶۰۰ مگاوات صرفه جویی خواهد شد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از توانیر، مجری طرح بهینه ســازی 
مصرف برق شرکت توانیر، از انتشار نخستین فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان 
شــرکت در طرح »تأمین یکصد هزار کولــر گازی راندمان باال و تعویض آن 
بــا کولرهای گازی فرســوده« خبر داد.به گفته مســعود خانــی، متقاضیان 
می توانند در مدت مقرر مدارک و مســتندات را از طریق ســامانه ستاد ایران 
 بارگذاری نمایند.وی با بیان این که اســناد مذکور در سایت توانیر به آدرس
 https://ef.tavanir.org.ir قابل رویت است، خاطرنشان کرد:با جایگزینی 
یک میلیون دســتگاه کولرگازی راندمان باال عالوه بر کاهش توان مصرفی به 
میــزان ۱۶۰۰ مگاوات در زمان اوج بار و صرفه جویی ســاالنه ۲ میلیارد متر 
مکعب گاز در نیروگاه ها، منجر به افزایش حدود ۱۰۰ برابری تولید کولرگازی 

در داخل کشور خواهد شد.
خانی ادامــه داد: طرح »جایگزینــی یک میلیون کولرگازی فرســوده با 
کولرهای گازی راندمان باال« براســاس مجوز شــورای اقتصاد و در راستای 
استفاده از ظرفیت های ماده »۱۲« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــورانجام می شود.مجری طرح بهینه سازی مصرف برق شرکت 
توانیر افزود: در این طرح کولرهای گازی فرسوده مشترکان در مناطق جنوبی 
کشــور با انواع بهینه و کارا جایگزین خواهد شــد و فقط یک سوم هزینه آن 
به صورت اقســاطی از مشــترک دریافت و باقی مانده هزینه اجرای طرح از 
محل صرفه جویی سوخت حاصله و منابع داخلی صنعت برق به سرمایه گذار 

پرداخت می شود.

اخبار انرژی

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: تــورم، عدم 
سرمایه گذاری، سیاست قیمت گذاری دستوری و ارز چند 
نرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی آفت های  اقتصاد کشــور 
هستند که باید رفع شوند.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود 
خوانساری در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
که با حضور ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد 
ضمن ابراز خوشحالی از انتصاب ساداتی نژاد اظهار داشت: 
دوره ای که در دولت جدید شروع شده یکی از سخت ترین و 
بحرانی ترین شرایط اقتصادی است. از یک طرف تحریم های 
فلج کننده و از طرف دیگر با منفی بودن رشــد ســرمایه 
گذاری، خروج سرمایه از کشور و تورم نزدیک به ۴۰ درصد 
که هر روز موجب افزایش قیمت ها می شود و منجر به عدم 
ثبات در اقتصاد شده است، مواجه ایم.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران افزود: ســه معضلی که اقتصاد کشور به ویژه بخش 
کشاورزی با آن مواجه بوده تورم باال، عدم سرمایه گذاری و 
سیاست قیمت گذاری دستوری است که توسط دولت انجام 
می شــود. یک اشتباهی که در همه دولت ها بوده این است 
که فکر می کنند می توان با قیمت گذاری دستوری تورم و 
افزایــش قیمت ها را حل کرد. در حالی که این موضوع یک 
خطای بزرگ اســت که در حق اقتصاد می شود و تولید را 
دچار مشکل می کند.خوانساری ادامه داد: شاید در برهه ای 
از زمان قیمت کاالها را بتوان با این روش تثبیت کرد اما در 
دراز مدت قیمت گذاری دستوری ضربه بزرگی به اقتصاد و 
تولیــد می زند. وی گفت: همچنین ارز چند نرخی از جمله 
۴۲۰۰ تومانی تبدیل به آفت اقتصاد کشور به ویژه در حوزه 
کشاورزی شده اســت و چرخه اکثر بخش های تولیدی را 
دچار مشکل کرده است که امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصادی کشــور را دنبال کند.
این فعال بخش خصوصی ادامــه داد: در هیأت نمایندگان 
اتــاق تهران ۴۰ نفر از بخش خصوصــی و ۲۰ نفر از طرف 
دولت معرفی می شــوند که ۵ نفر از این افراد معرفی شده 
توســط وزیر جهاد کشاورزی هستند از این رو انتظار داریم 
وزیر افرادی را معرفی کند که از نزدیک در جریان امور قرار 
بگیرند و در هیأت نمایندگان حضور فعالی داشته باشند زیرا 

از این طریق می توان مشکالت را حل کرد.
لزوم سهم بری عادالنه  همه حلقه های کشاورزی 

همچنین روزگذشــته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی تهران در این نشست گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
با سیاســتگذاری درست باید کاری کند که همه حلقه های 
زنجیره های کشاورزی ســهم بری عادالنه ای داشته باشند.
کاوه زرگران در نشســت هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 

تهران که با حضور وزیر جهاد کشــاورزی برگزار شد، اظهار 
داشت: در دوران حجتی، وزیر اسبق جهاد کشاورزی شاهد 
این بودیم که معاونین در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق 
به صورت مرتب شــرکت می کردند که این موضوع موجب 
شــده بود خروجی خوبی برای دولــت و بخش خصوصی 
حاصل شود. از ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی خواهش 
می کنــم که از نمایندگان معرفی شــده بــه اتاق گزارش 
بخواهند زیرا در چنین شــرایطی بســیاری از مشــکالت 
قابــل حل خواهد بود.رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
بازرگانی تهران خطاب به وزیر جهاد کشــاورزی افزود: یک 
سیاستگذاری در زنجیره های کشاورزی بر عهده شما است 
که از شــما می خواهم تأکید کنید سیاستگذاری به شکلی 
باشد که سهم بَری عادالنه برای همه حلقه ها ایجاد شود. در 
گذشته حلقه های اول مثل زراعت و باغداری بیشتر شامل 
حمایت وزارت جهاد بودند درحالی که امروز حلقه های دوم 
و ســوم مثل صنایع تبدیلی نیاز به حمایت بیشتری دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت شــیر امروز تبدیل به 
دغدغه بزرگی در حوزه کشــاورزی شده است؛ ازاین رو باید 
به شکلی سرمایه گذاری انجام شود که هر دو حلقه مرتبط 
با شیر منتفع شود و عدم النفع یکی از حلقه ها توسط حلقه 
دیگری پرداخت نشود.به گفته زرگران، در برخی از حوزه ها 

صنایع تبدیلی به دلیل عدم النفع بخش زراعت هزینه هایی 
را می پردازد که باید به این مسائل به صورت دقیق رسیدگی 
شود.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به ارز 
ترجیحی نیز اشــاره کرد و گفت: به نظر می رسد سیاست 
دولــت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت و برداشــت بخش 
خصوصی این است که طی سه ماه آینده این اتفاق خواهد 
افتاد. حال هر زمان که این ارز حذف شود، سیاستگذار باید 
بداند که واحدهای تولیدی یکباره نیاز به سرمایه در گردش 
چهار تا پنج برابری خواهد داشــت. این در حالی است که 
سرمایه مجاز بانک ها اجازه تأمین این نقدینگی را نمی دهد؛ 
باید برای این موضوع تدبیری اندیشــیده شود.وی با اشاره 
به قیمتگذاری دســتوری اظهار داشت: ما در سیاست های 
قیمتگذاری معموالً هزینه مالــی را در نظر نمی گیریم اما 
بعد از آزادســازی بزرگترین هزینه، هزینه مالی خواهد بود. 
به عنوان مثال کارخانه روغنی که ۱۰ میلیارد تومان گردش 
مالی می کند، هزینه مالی ۴۰ میلیــاردی دارد؛ بنابراین از 
دولت می خواهم که در قیمت تمام شــده محصول، هزینه 

مالی را نیز در نظر بگیرد.
کشاورزی قراردادی 

جایگزین خرید تضمینی می شود
وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: جایگزینی کشــاورزی 

قراردادی به جای خرید تضمینی از محوری ترین برنامه های 
وزارت جهاد کشاورزی است.به گزارش خبرنگار مهر، سید 
جواد ســاداتی نژاد در نشست صبحانه کاری با نمایندگان 
تشــکل های صنایع غذایی و کشــاورزی در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران اظهار داشــت: ایران با 
برخورداری از ظرفیت های کم نظیر منابع طبیعی و انسانی 
در حوزه کشاورزی باید در منطقه جنوب غرب آسیا دارای 
اقتدار غذایی باشــد.وزیر جهاد کشاورزی افزود: تشکل های 
بخش کشاورزی باید قدرتمند، یکپارچه و سراسری باشند 
و در سیاســتگذاری و اجرای تصمیــم گیری های بخش، 
مشــارکت کنند.وی با بیان اینکــه حمایت از تولیدکننده، 
حمایت از مصرف کننده است، گفت: جایگزینی کشاورزی 
قراردادی به جای خرید تضمینی از محوری ترین برنامه های 
وزارت جهاد کشــاورزی در دولت سیزدهم است.وزیر جهاد 
کشــاورزی افزود: واگذاری اختیارات به استان ها به منظور 
کاهش بروکراســی و رفع مشــکالت بخش کشاورزی در 
دســتور کار قرار دارد؛ همچنین سرمایه گذاری در صنعت 
کشاورزی باید افزایش یابد و اتاق بازرگانی می تواند در این 
زمینه سهیم باشد.وی ادامه داد: با توجه به وجود ۱۵ کشور 
همسایه و حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت آنها، دیپلماسی 

غذایی ایران با تحول در کشاورزی باید تقویت شود.
ســاداتی نژاد گفــت: همچنین حوزه شــیالت ارزآور، 
اشــتغال زا و در امنیت غذایی موثر است و باید از مرزهای 
آبی و سواحل برای افزایش تولید آبزیان استفاده شود. سهم 
آبزیان در سبد غذایی مردم باید افزایش یابد.وی تاکید کرد: 
توسعه کشــاورزی دیم و بهره گیری از آب سبز به ویژه در 
مناطق مستعد غرب کشور از جمله برنامه های وزارت جهاد 

کشاورزی است.
وزیــر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه سیاســتگذاری و 
برنامه ریــزی در حــوزه کشــاورزی بایــد در وزارت جهاد 
کشــاورزی متمرکز باشــد، افزود: کمیســیون کشاورزی 
مجلس، وزارت جهاد کشــاورزی و تشکل های کشاورزی به 
عنوان نمایندگان کشــاورزان، مثلث قدرت غذایی هستند.

وی گفت: با تایید و ابالغ قانون تقویت امنیت غذایی کشور 
و رفع موانع تولیدات کشــاورزی، سازمان سرمایه گذاری و 

تجارت کشاورزی ایران تشکیل می شود. 
در ۱۴ ماده ایــن قانون، رفع مشــکالت قدیمی بخش 
کشاورزی از جمله سند اراضی کشاورزی، بیمه کشاورزی، 
سوخت کشاورزی و… پیش بینی شده است.ساداتی نژاد 
تاکید کرد: کشــاورزی با همکاری فعاالن بخش خصوصی 

باید »تجاری و اقتصادی« و »علمی و دانش بنیان« شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه 
انتخاب رایزنان بازرگانی فرآیندی مهم، دشــوار و بر اساس 
شایسته ســاالری است، گفت: حضور این افراد باعث کشف 
و بهره برداری از فرصت هــا و کاهش هزینه صادرکنندگان 
در شناســایی بازارهای هدف شــده و در نهایت به توسعه 
صادرات می انجامد.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 
»علیرضــا پیمان پاک« در خصوص برگــزاری آزمون زبان 
انگلیسی در فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی، اظهار داشت: 
این آزمون هرســاله به صورت حضوری برگزار می شود اما 
امسال به دلیل شــرایط قرنطینه استانی، به صورت برخط 
با نظارت واحد حراست ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان های محل خدمــت داوطلبان به صورت شــفاهی 
و کتبی انجام شــد.وی افزود: مطابق قانون برنامه ششــم 
توســعه اقتصادی، داوطلبان رایزنی بازرگانی عالوه بر دارا 
بودن شــرایط عمومی باید به زبان انگلیسی یا محلی تسلط 
داشــته باشــند و افراد واجد امتیــاز الزم از آزمون تعیین 

ســطح زبان انگلیســی وارد مراحل بعدی انتخاب شده و 
بایــد در آزمون تخصصی مطابق ســرفصل های مندرج در 
دستورالعمل ۲۰۰۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت 
کنند.پیمان پاک خاطرنشــان کرد: داوطلبان الزم است ۷۰ 
درصــد نمره قبولی در مصاحبه داخلی ســازمان توســعه 
تجارت ایران و کمیته نهایی متشــکل از رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
صنعت، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، 
رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و 
رئیس اتاق تعاون ایران را نیز کســب کنند.وی تصریح کرد: 
نهادهای نظارتی متعــددی بر چگونگی انتخاب و عملکرد 
رایزنــان بازرگانی نظارت دارنــد و در صورت اثبات تخلف 
توسط دادگاه، حقوق دریافتی توسط رایزن باید توسط فرد 
متخلف به خزانه دولت بازگردانده شود.معاون وزیر صنعت 
گفت: بر اســاس  آمار، قبولی داوطلبان رایزنی بازرگانی در 
سال های گذشــته فقط سه درصد بوده است، به طوری که 

از ۲۳۸ داوطلب در ســال ۹۸ تنها هشت نفر موفق به طی 
کردن مراحل انتخاب شــده اند.وی با تاکید بر اینکه پُست 
رایزنی بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: 
رونــق تولید نیازمند صرفه اقتصــادی تولید و ایجاد صرفه 
اقتصادی در گرو صادرات اســت و به همین دلیل، رایزنان 
بازرگانی به عنوان نیروهای پشــتیبان صادرکنندگان برای 
دســتیابی به بازارهای هدف، منتج به کشف و بهره برداری 
از فرصت ها و کاهش هزینه صادرکنندگان در شناســایی 
بازارهــای هدف و توســعه صادرات می شــوند که افزایش 
تولیــد، کاهش بیکاری و در نهایت رفاه اجتماعی را در پی 
خواهد داشت.پیمان پاک با بیان اینکه اعزام رایزن بازرگانی 
به کشورهای مختلف از طرف نهادهای مختلف درخواست 
می شود اما توان مالی اعزام آنان در سازمان توسعه تجارت 
ایران وجود ندارد، اضافه کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، 
سازمان های توسعه تجارت کشورهای توسعه یافته و پیشتاز 
در زمینه صادرات دســت کم ۴۰ و حداکثــر ۶۱ درصد از 

نیروهای خود را به عنوان رایزن بازرگانی یا کادر در اختیار 
آنان به خارج از کشور اعزام کرده اند. معاون وزیر صنعت با 
اشاره به پشــتیبانی وزیر امور خارجه از وزارت صنعت در 
دفاعیه رای اعتماد خود در مجلــس از رایزنان بازرگانی و 
لزوم افزایش بودجه برای استقرار آنان، ابراز امیدواری کرد: 
با پشــتیبانی های دیگر مقام های مســوول به ویژه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور، امــکان تکمیل حداقل ۶۰ 
پســت مصوب رایزنی بازرگانی در خارج از کشور در دولت 
سیزدهم فراهم شــود.وی ادامه داد: استقرار رایزن بازرگانی 
در ۳۰ کشــور هدف از جمله کشــورهای همسایه دارای 
روابط تجاری، هند و چین و سایر کشورهای دارای ظرفیت 
صادراتی به منظور اقدام در سال جاری مورد توجه است. به 
گزارش ایرنا، پیش از این اعالم شده بود که امور مربوط به 
اعزام رایزنان بازرگانی کشــورهای چین، ارمنستان، عمان، 
جمهوری آذربایجان و روسیه انجام شده و افراد منتخب به 

کشورهای مربوطه اعزام می شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکیدکرد

رایزنان بازرگانی فرصتی برای توسعه صادرات در کشورهای هدف

رئیس اتحادیــه نانوایان فانتزی تهــران گفت: بی 
نظمی موجــود در بــازار آرد ونان نتیجه ســه نرخی 
بودن قیمت آرد اســت.به گزارش اتاق اصناف تهران، 
محمدجواد کرمی درباره دالیل گرانی نان در برخی از 
واحدهای صنفی، گفت: هزینه های تولید در سال های 
اخیر افزایش نرخ داشــتند از اینرو طبیعی اســت که 
شاهد افزایش نرخ نان باشیم. وی با بیان اینکه ابتدای 
هر سال دولت درآمد کارگر، بیمه و مالیات را مشخص 
می کند، افزود: هر ساله ما شاهد افزایش ۱۰ درصدی 
هزینه ها هســتیم، اما تمامی دولت هــا در ایران تالش 
دارند که با ثابت نگه داشتن نرخ آرد قیمت نان را ثابت 
نگه دارند. این در حالی اســت که ۷۵ درصد از دالیل 

گرانی نان به هزینه های تولید بر می گردد.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به نرخ فروش آرد، 
افزود: دولت گندم را ۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان 
خریداری می کنــد، اما کیلویی ۶۶۵ هزار به نانوایی ها 
یارانــه بگیرهای نوع یک«، ۲ هــزار و ۷۰۰ تومان به 
بخش صنف و صنعــت، و کیلویی ۹۰۰ تومان به آزاد 
پزها عرضه می کند. تجربه ثابت کرده است همین عدم 
نرخ ثابت باعث بینظمی در بازار آرد و نان شــده است.

وی در ادامه با اشــاره به لزوم تک نرخی شــدن نرخ 
گنــدم و آرد، گفت: قیمت گنــدم و آرد در تمام دنیا 
ثابت اســت ما هم باید با تصمیمات درست قیمت آرد 
را واقعی کنیم.کرمی، ســال ۱۳۸۹ را سال شکوفایی 
صنعت نانوایــی خواند و افزود: در این ســال پول به 
حساب مردم واریز شد و اصالح قیمت به بهترین شکل 

ممکن انجام گرفت. 
وی در ادامه با اشاره به تعداد واحدهای صنفی فعال 
در کشــور، گفت: در حال حــال حاضر ۹۹ هزار واحد 
صنفی در کشور فعالیت دارند که بیش از نیمی از این 
تعداد در بحث تولید نان تبحر الزم را ندارند. دولت هم 
اکنون ۵۰ هزار میلیارد تومــان، یارانه به بخش آرد و 
گندم پرداخت میکند که اگر این یارانه درست هزینه 
شود نه تنها شاهد ثبات قیمت خواهیم بود بلکه درجه 
کیفی نان نیز بهتر خواهد شــد.رئیس اتحادیه نانوایان 
فانتزی تهران خاطر نشــان کرد: مــواد اولیه مرغوب، 
ماشــین آالت به روز و نیروی انسانی مهارت دیده سه 
عامل مهم در باال رفتن کیفیت نان هستند که اگراین 
۳ بــه خوبی کنار هم قرار بگیرنــد در محصول نهایی 

باکیفیت در بهدست مشتریان می رسد.

اگرچه پوشــاک خارجی به وفور در بازار وجود دارد 
اما طبق اعالم مسئوالن، اغلب این محصوالت تولیدات 
داخلی هســتند که منقش به مارک و برچســب برند 
خارجی شده اند تا با تعداد و قیمت باالتری فرش بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، »برندمداری خارجی« چالشی 
اســت که در ایران بنا به دالیلی همچــون نامرغوب 
بودن بعضی از کاالهای ســاخت داخــل، پایین بودن 
تکنولوژی ســاخت نسبت به موارد مشــابه خارجی، 
عدم فرهنگ سازی، عدم تبلیغات مناسب، ناهماهنگی 
قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی شــده است؛ 
به شــکلی که در ســطح جامعه اینگونه القا شده که 
جنس ایرانی بی کیفیــت و جنس خارجی با کیفیت 
اســت.مردم از بازار کاالهای برقــی و لوازم خانگی که 
شــرکت های داخلی توانسته اند با کوشش به تولیدات 
نسبتاً باکیفیتی دست یابند تا بازار محصوالت خوراکی 
و پوشــاک به دنبال تولیدات خارجی می گردند.نکته 
عجیب آنکه این فرهنگ خارجی پسندی به قدری در 
فرهنگ جامعه ایرانی رســوخ کرده که تولیدکنندگان 
ایرانی طبق یک رسوم قدیمی کاالهای تولیدی خود را 

با برند خارجی می فروشند. 

طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک عمده کاالهای 
خارجی در بازار، در واقع کاالی ایرانی هستند که برند 
خارجی دارند و تولیدکننده ســعی دارد از این طریق 
محصوالت خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش 

برساند.
این در حالیســت که واردات پوشــاک طی ۳ سال 
گذشته ممنوع بوده و طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق، 
قاچاق این محصول نیز افت کرده است؛ بنابراین اغلب 
پوشــاک خارجی در بــازار یا محصــول ایرانی با برند 
خارجی و یا محصول تقلبی خارجی هستند.در همین 
رابطه مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور 
مقابله ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه به دالیل مختلفی 
همچون عدم فرهنگ ســازی و پایین بودن کیفیت از 
گذشته مرسوم بوده که تولیدکننده ایرانی کاالی تولید 
خود را با برند خارجی به بازار عرضه کند.شایسته گفت: 
قاچاق پوشاک در سال ۹۶ بیش از ۲ میلیارد دالر بود 
که این رقم در ســال ۹۹ به ۵۰۰ میلیون دالر رسید؛ 
از این رو اغلب پوشاک خارجی در بازار پوشاک داخلی 

هستند که برند خارجی دارند.

قبضه بازار با پوشاک داخلی منقش به برند خارجیآرد سه نرخی بازار نان را بهم ریخته است

خودرو

افزایش سرعت تولید و ارائه خدمات با کیفیت 
تعهد ایران دوچرخ به مشتریان  

ترافیک شــهرها و قیمت باالی خودرو دو عامل اصلی برای استفاده بیشتر 
مردم از روش حمل و نقل شــخصی توسط موتورسیکلت می باشد و همچنین 
بعلــت بروز اپیدمی کرونا، مردم ترجیــح می دهند که کمتر جابجا و در صورت 
لزوم از وسیله شخصی ارزان قیمت تر نسبت به خودرو و همچنین از پیک های 
موتوری استفاده نمایند.با تغییر شرایط اقلیمی و تالش برای حفظ محیط زیست 
اســتفاده از موتورهای اسکوتر که به طرح کلیک و وسپا مشهور می باشند، در 
شــهرهای بزرگ، بالخصوص در شهر تهران، بسیار محرز و چشمگیر است. در 
همین راســتا شــرکت ایران دوچرخ به عنوان اولین تولید کننده موتورسیکلت 
در ایران، در ســال جاری عالوه بر پیگیری روند تولید محصوالت ســال های 
گذشته اهتمام بیشتری در تولید محصوالت برقی داشته است. آرمان موسوی 
مدیرعامل شــرکت ایران دوچرخ در مورد توضیح رشــد فــروش بیش از ۶۶ 
درصدی شــرکت گفت: در طول نیمه اول ســال ۱۳۹۹ فروش به تعداد یک 
هزار و ۴۸۱ دستگاه بوده است این در حالی است که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ 
تا اواخر شــهریور، تعهدات فروش ایجاد شــده به تعداد دوهزار و ۴۶۶ دستگاه 
رسیده است. موسوی در شرح برنامه شرکت ایران دوچرخ برای نیمه دوم سال 
بالخصوص برای محصوالت برقی گفت: شــرکت ایران دوچرخ در حال انتخاب 
محصوالت برقی جدید می باشد که مناسب ذائقه بازار باشد و همچنین در حال 
توســعه محصول جدید برقی اســت و در این راستا محصول ایردوکو ۱۰B  از 
بنزینی به برقی ۳۰۰۰ وات آماده ســازی شده است. مدیرعامل شرکت ایران 
دوچرخ در مورد مشــکالت و موانع تولید افزود: سرمایه درگردش از مشکالت 
شرکت ایران دوچرخ بوده که توسط سهامداران محترم مرتفع گردیده است و 

بیشترین مشکل شرکت در شرایط فعلی نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات قیمتی 
و تحریم ها می باشــد. به گفته موسوی در شش ماه ماهه اول سال۱۴۰۰ عالوه 
بر مدل های سنتی قبلی، دو محصول موتور برقی ) جیران ۵۰۰ وات و جیران 
۱۵۰۰ وات( و دو محصول اسکوتر ) ایران دوچرخ وترانو و آوا کلیک ۱۵۰ سی 
ســی ( به بازار عرضه و یک محصول استریت )ایردوکو KPT۲۰۰ ( سفارش 

در راه می باشد. 

رضایتمندی پرسی ایران گاز 
از قیمت و کیفیت محصوالت سیبا موتور 

مدیرعامل پرسی ایران گاز در مورد نحوه آشناییت مجموعه خود با شرکت 
ســیبا موتور گفت: نحوه آشنایی ما با مجموعه سیبا موتور از طریق یک آگهی 
تبلیغات در جاده کرج صورت گرفت که بعد از ارتباط گیری مســتقیم با مدیر 
عامل ســیبا موتور همکاری دوجانبه صورت گرفت و در سال ۹۳ اولین خرید 
به تعداد ۲۵ دســتگاه از کشنده ها صورت گرفت. حدادی با اعالم رضایتمندی 
رانندگان مجموعه پرســی ایران گاز از محصوالت سیبا موتور در تشریح برنامه 
آتی برای همکاری با شرکت سیبا موتور گفت: با توجه به نرخ مناسب و کیفیت 
باال محصوالت سیبا موتور و آشــناییت رانندگان مجموعه ما با این کشنده ها 
امیدواریم همکاری ادامه داشته باشد. مدیرعامل پرسی ایران گاز همچنین در 
مورد خدمات پس از فروش شرکت ســیبا موتور خاطر نشان کرد که از زمان 
آغاز همکاری تا کنون مشــکلی در مورد خدمات پس از فروش با سیبا موتور 
نداشــته ایم و در چند مورد جزئی نیز با مراجعه به نمایندگی ها و اهتمام ویژه 
مدیرعامل سیبا موتور مشــکالت سریعا برطرف شدند. مراسم کلید سپاری ۵ 
دســتگاه کشنده FAW روز شنبه در تبریز با حضور مدیر عامل سیبا موتور و 

اعضای هیات مدیره پرسی ایران گاز برگزار شد.

پیام مدیرعامل گروه بهمن
 به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

مدیرعامل گروه بهمن به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: شجره 
طیبه انقالب اســالمی، با جان نثاری و از خودگذشتگی های جوانانی سلحشور 
آبیاری و تنومند گشــته که در طول هشت سال جنگ تحمیلی اجازه ندادند 
حتی یک وجب از خاک مقدس کشورمان به دست دشمن غاصب بیفتد.بیوک 
علیمرادلو افزود امروز بعد از گذشــته ســه دهه از حماسه دفاع مقدس، گروه 
بهمن متشــکل از شرکت های زیر مجموعه هم مانند دوران جنگ تحمیلی در 
برابر تحریم های ظالمانه ایســتادگی کرده و همانگونه که رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس افتخار آفریدند، متخصصان و کارکنان گروه بهمن هم امروز موفق 
شدند تا بدون اخالل در روند تولید محصوالت جدیدی در سال جاری به بازار 
عرضه کند.مدیر عامل گروه بهمن به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
به نام گذاری خودروهای این مجموعه از جمله کامیون شیلر اشاره کرد و گفت: 
شیلر نام یکی از مناطق استان کردستان است که در جریان جنگ تحمیلی در 
آن منطقه حماسه های بسیاری از رزمندگان اسالم خلق شده است و شاهد سه 
عملیات در دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده است، به همین جهت به احترام 
هفته دفاع مقدس یکی از محصوالت شرکت بهمن دیزل، شیلر نامگذاری شده 
اســت.مدیرعامل گروه بهمن با اشــاره به اینکه در حوزه جنگ اقتصادی طی 
چند ســال گذشته اتفاقات خوبی در جهت داخلی سازی خودرو رخ داده است، 
گفت: دستاورد های داخلی که امروز فقط بخشی از آن در حوزه خودروسازی به 

نمایش گذاشته شده، قابل افتخار است.


