
مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشورى در مراسم رونمایى 25 محصول جدید پگاه:
 برند ملى نیازمند نوآورى هاى خاص است

با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشورى در شرکت پگاه، 25محصول جدید، 
پرتال جامع پگاه و شعار تازه این شرکت رونمایى شد. به گزارش روابط عمومى وامور 
بین الملل شرکت صنایع شیرایران (پگاه)، دراین مراسم که با حضور مدیران ارشد شرکت 
صنایع شیرایران (پگاه) و شرکت هاى تابعه در پگاه تهران برگزار شد، اقدامات جدید 30 
شرکت تابعه صندوق بازنشستگى کشــورى در بدنه شرکت صنایع شیر ایران مطرح و 
مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشورى از خطوط تولید شرکت پگاه تهران نیز، بازدید 
کرد.  براســاس این گزارش، دراین مراسم بیش از 25 محصول جدید رونمایى شد تا به 
زودى وارد بازار شود و در ادامه سایت جامع پگاه با 4 زیرسایت و درگاه شفافیت و شعار 

جدید این شرکت نیز رونمایى شد.
اکبرافتخارى، مدیرعامل صندوق بازنشســتگى کشورى در این مراسم و درجمع مدیران 
شــرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، با اشاره به قدمت وجایگاه برند پگاه در افکار عمومى 
گفت: حفظ و ارتقاء برند ملى پگاه و بازدهى مناسب براى ذینفعان، رسالت اصلى شرکت 
صنایع شیر ایران و مورد انتظار صندوق بازنشستگى کشــورى است.  او ادامه داد: پگاه 
به عنوان یکى از بهترین دارائى هاى بازنشستگان درصندوق بازنشستگى مطرح است اما 
باید بهتر از وضع کنونى ارزش آفرینى داشته باشد؛ چراکه برند پگاه با سابقه 66 ساله و 
صــادرات در بیرون مرزهاى ایران، هم اکنون نیازمند نوآورى هاى خاص و ارتقاى کیفى 
بیشتر محصوالت است. او خطاب به مدیران عامل شرکت هاى تابعه صنایع شیرایران هم 
گفت: در پیچ تاریخى قرار داریم که باید برند پگاه را به وضعیت عالى ارتقاء دهیم چراکه 
خوب بودن براى برند پگاه که یک برند معمولى نیست امتیاز محسوب نمى شود و عالى 
بودن و رشد برند از میرایى برند جلوگیرى مى کند و ما باید انتخاب کنیم که مى خواهیم 
خوب بمانیم یا عالى شــویم. چراکه مجموعه هاى بزرگ و نامى چون پگاه، بعد از دوره 
رشــد و پذیرش و برند شدن، وارد مرحله سنگینى مى شوند که به سمت میرایى پیش 
مى روند و همچون فیلى مى شــوند که تکان خوردنش سخت اســت. وى، نوآورى در 
حوزه هاى مختلف و خاص برند در حوزه هاى مختلف تولید محصوالت جدید، بهبود 
روش وفرآیندهاى تولید وضرورت تدوین شیوه نامه اداره کسب و کار را راه برون رفت 
از ایستائى به پویائى برند توصیف و افزود: چابکى درسازمان با نوآورى درابعاد مختلف 
فراهم مى شود اما نوآورى اختصاصى براى پگاه نیاز است تا در کنار ارتقاى کیفیت، شاهد 
جایگاه یابى و بهبود تصویر ذهنى مخاطبان از برند باشیم بگونه اى که با عنوان نام شیر برند 

پگاه نزد مصرف کننده تداعى شود که این امر مستلزم کارى خاص است.
 تشکیل 13 کارگروه تخصصى درصنایع شیر ایران

عبداله قدوســى مدیرعامل شرکت صنایع شیرایران نیز دراین جلسه با اعالم خبر تولید 
محصوالت جدید، ازافزایش ارزش سبد محصوالت خبر داد و گفت: خودکفائى درحوزه 
تولید استابالیزر وقطعات فنى با تکیه برتوان متخصصان داخلى شرکت ازجمله اقدامات 
شاخص صنایع شیر ایران بوده است که ادامه نیز خواهد داشت. او به تشکیل 13 کارگروه 
تخصصى درصنایع شــیر ایران اشاره کرد و گفت: یکپارچه سازى فرموالسیون تولید و 
یکسان سازى بسته بندى محصوالت از جمله اقدامات جدید براى یکسان سازى کیفى 
محصوالت در سراسر ایران بوده که از سوى صنایع شیر ایران با تمام توان اجرایى شده و 
ادامه داد. وى از تحقق 98 درصدى ســود پیش بینى شده در 9 ماهه سال جارى خبر داد 
و گفت: تا پایان سال و در 3 ماهه پایانى سال عالوه بر تحقق اعداد پیش بینى شده برنامه 
ریزى شده تا فراتر از برنامه ریزى اقدامات نهایى شود. قدوسى تاکید کرد: درسال جارى 
تمرکز برافزایش ارزش ســبد محصوالت بوده است که در حوزه صادرات، ارزش سبد 

صادراتى به بیش از 2 برابر یکى از توفیقات است.

استاد روابط بین الملل دانشگاه اِم سى مستر کانادا:
آژانس انرژى اتمى باید در مقابل فشارهاى غیرقانونى 

مقابله کند
یک استاد روابط بین الملل تاکید کرد، «جو بایدن» مى تواند برخى از تحریم ها علیه ایران 
را بــه ویژه مواردى که بر مردم عادى تأثیر مى گذارد، لغو کند تا بازگشــت به وضعیت 
قبل از اقدامات یک جانبه ترامپ حاصل شــود و شرایط براى کاهش تنش فراهم شود. 
جان کالروســو (John Colarusso) استاد روابط بین الملل و علوم اجتماعى دانشگاه 
اِم سى مستر کانادا است. وى به صورت تخصصى در حوزه روابط بین الملل و تاریخچه این 
روابط تحقیق و تدریس کرده اســت. او در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، دیدگاه خود را در 

خصوص تنش و آینده روابط ایران و آمریکا مطرح کرد.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
سال بیست و نهم شماره 7493
دوشنبه 22 دى 1399
27 جمادى االول 1442 - 11 جوالى 2021
8 صفحه تک شماره 20000 ریال

نقض قانون، رقیب انحصارى و بدهى هاى معوق «مثلث فشار» را تکمیل کرد

نیروگاه هاى مقیاس کوچک در آستانه وداع با صنعت برق
صفحه 5

2 سیاست

3 توسعه و بازار

4 امورزیربنایى

 در صفحه هاي دیگر

روحانى روحانى در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت:

اصناف نگران حذف حداکثرى پیشکسوتان از رأس اتحادیه و اتاق ها

کارشناس آب و انرژى در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

دگرگون کردن شاکله بودجه 
غیرقابل قبول است

لزوم چاره اندیشى براى حفظ ذخایر مدیریتى 
جامعه صنفى 

فقط انتقال حوضه به حوضه آب شرب 
توجیه پذیر است

 رییس جمهورى با بیان اینکه الیحه بودجه 1400 براســاس قواعد و شرایط کشور 
تهیه و تنظیم شده است، تاکید کرد: دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا 

غیرقابل قبول است.

هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى در رســیدگى به پرونده اى در خصوص مصوبه سال 
1392 مجلس شــوراى اسالمى مبنى بر محدودیت حضور دو دوره متوالى یا چهار دوره 

متناوب فعاالن صنفى در هیأت مدیره اتحادیه ها را تأیید کرد.

آب در ادوار گذشــته همواره بستر اصلى شکل گیرى تمدن ها بوده است و به قول 
گذشتگان هر جا آب است، آبادانى هست. از طرفى ایران به دلیل شرایط اقلیمى و ...

سرمقاله

 ضرورت رعایت نرخ تورم 
در افزایش حقوق ها

   شیرین تجلى پیربازارى - کارشناس اقتصادى
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 مدیرعامل شــرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه هاى کیش از طراحى و 
مجهز شــدن باند جنوبى فرودگاه بین المللى کیش به سیستم روشنایى سطوح 

پروازى رده بندى 2 (CAT II) خبر داد.
على عرب مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه هاى کیش  با 
بیان اینکه اجراى این پروژه تاکنون 60درصد پیشرفت فیزیکى داشته افزود: هم 
اکنون سیستم روشنایى باند شامل کابل کشى، نصب چراغ هاى کفى باند، کفى 
تاکسى وى و نصب رگالتورهاى جریان ثابت در حال انجام و در آینده نزدیک 

نیز به طور کامل به بهره بردارى مى رسد.
وى گفت: باند جنوبى فرودگاه جزیره کیش مجهز به سیستم روشنایى سطوح 
پروازى رده بندى 2 (CAT II) میشود که از لحاظ سیستم کمک ناوبرى بخش 
بصرى به خلبان جهت هدایت هرچه بهتر هواپیما در شــرایط جوى نا مساعد 
فرودگاه (شرجى زیاد یا هدایت در شب) بسیار حائز اهمیت مى باشد که شامل 
نصب چراغها در وســط باند (CENTER LINE LIGHTIN)؛ چراغهاى 
منطقه  تماس چرخ هاى هواپیما (TOACH DOWN ZONE LITING)؛ 
 TAXIWAY CENTER LINE)چراغهاى وسط تاکسى وى هاى ارتباطى
LIGHTING)؛ چــراغ هاى تقــرب (APPROACH LIGHTING)؛ 

چراغهاى توقف (STOPBAR LIGHTING)؛ میباشد.
 وى در ادامه با اشــاره به سیستم روشــنایى قبلى افزود: این موارد در سیستم 
روشنایى رده بندى 1 (CAT I) نصب نمیشود و خلبان باید به سیستم خط کشى 

متکى باشــد.همچنین چراغ هاى این طرح از نوع هالوژن و تولید یک  شرکت 
اروپایى و از بهترین تولید کننده چراغ هاى سیستم روشنایى روز دنیا میباشد.

وى با بیان اینکه چراغهــاى precision approach lighting system در 
فرودگاه هایى که به صورت non-precisionمى باشند نصب مى شود گفت: 
این چراغ ها به عنوان راهنما خلبان را به سمت خط مرکزى باند هدایت مى کند. 
این چراغ ها به رنگ سفید و قرمز به صورت یک جهته مى باشند که تعداد 150 
 Cross عدد از این چراغها در راستاى خط وسط باند و 40عدد از آنها به عنوان
barعمود بر محور این چراغها و در فاصله 150 و 300 مترى قبل از آستانه باند 
نصب میگردد که براى نصب این چراغها فضایى حدود 900 متر طولى نیاز مى 

باشد .
ایشان در ادامه افزود: تفاوت  سیستم CAT II   یا همان رده بندى 2، با سیستم 
قبلى در تعداد چراغهاى کمکى به نام چراغهاى side row  قبل از آستانه باند 
از فاصله 300 مترى تا ابتداى باند به رنگ قرمز در دو طرف چراغهاى سنتر الین 

سیستم اپروچ نصب مى گردد مى باشد.
على عرب گفت:  با نصب و اجراى سیستم روشنایى سطوح پروازى رده بندى  
CATII در باند جنوبى فرودگاه بین المللى کیش استاندارد سیستم روشنایى باند 
فرودگاه بین المللى کیش همتراز  با فرودگاه هاى سطح یک کشور خواهد شد.

وى ادامه داد: با بهره بردارى کامل از این پروژه قابلیت پرواز در طول شب، پرواز 
با دید کم، مه گرفتگى فرودگاه بین المللى کیش نیز ارتقا خواهد یافت. 

  مجهز شدن باند جنوبى  فرودگاه بین المللى کیش 
به تکنولوژى روز روشنایى

معاون دبیرکل خانه کارگر معتقد است که تصمیم نمایندگان مجلس براى واردات کاالهاى اساسى 
با ارز 17 هزار و 500 تومانى، مصداق انبساطى تر بسته شدن بودجه است. این امر نشان مى دهد که 
نمایندگان از اختیاراتشان به نفع ثروتمندان استفاده کرده اند. حاصل این عمل، آتش زدن به خیمه 
ضعف است. به گزارش ایلنا، به دنبال تصویب نرخ 17 هزار و 500 تومانى براى «تسعیر ارز» در 
کمیسیون تلفیق بودجه 1400، صاحب نظران تاکید کرده اند که در صورت تبدیل این مصوبه به 
قانون، کاالهاى اساسى که در سال 99 و سال هاى پیش از آن با تخصیص ارز مرجع یا همان ارز 
4200 به کشور وارد مى شدند، با افزایش 3 تا 4 برابرى قیمت در سال آینده مواجه مى شوند. به 
منظور بررسى بیشتر پیامدهاى این تصمیم کمیسیون تلفیق با حسن صادقى (معاون دبیرکل خانه 

کارگر) گفتگو کردیم. 
  در مورد افزایش پایه پولى و رشد نرخ تورم با تصویب ارز 17500 تومانى هشدارهایى 
داده شده؛ حتى یکى از مخالفان این نرخ، دولت و به طور مشخص رئیس کل بانک مرکزى 
است. در واقع دولتى که به واسطه شیوه هاى مدیریت نرخ ارز، در معرض انتقاد قرار دارد، 
خودش در قضیه حذف ارز 4200 به منتقد اصلى مجلس تبدیل شده است و این سیاست 
را برعلیه معیشــت مردم مى داند. مجلس هم در مقابل کل سیاست تخصیص ارز 4200 را 
زیرســوال مى برد و دولت را متهم مى کند که در تخصیص ارز مرجع به نحوى عمل کرده 

است که جز گرانى کاالهاى اساسى حاصلى نداشته است. باتوجه به اینکه عملکرد کمیسیون 
تلفیق بودجه 1400 هم تورم زاست و کارشناسان اعتقاد دارند که از دل ارز 17500، سیاست 
ارز تک نرخى بیرون نمى زند و مدعى هستند که مجلس یازدهم از فهم واقعیت هاى اقتصاد 
ایران دور مانده اســت، از نرخ در نظر گرفته شــده براى تسعیر ارز در بودجه 1400 چه 

تحلیلى دارید؟ 
اوال نباید فراموش کنیم بودجه 1400 انبساطى است؛ حتى رئیس «سازمان برنامه و بودجه» هم 
بر این واقعیت صحه گذاشــته است. در واقع، در شرایطى که مشخص نیست دولت بتواند در 
ســال آینده فروش 2 میلیون و 300 هزار بشــکه نفت در روز را محقق کند، چنین رقمى براى 
فروش نفت در الیحه بودجه ســال آینده پیش بینى شده است و مصارف بودجه هم بر همین 
اســاس تعریف شده اند. حال نمایندگان مجلس به جاى اینکه منابع و مصارف بودجه 1400 را 
براساس واقعیت هاى اقتصادى کشور چکش کارى کنند، براى انبساطى تر بسته شدن بودجه به 
تکاپــو افتاده اند. این یعنى نمایندگان روى هوا حرف مى زننــد و روى زمین راه نمى روند و از 
وضعیت مردم مطلع نیستند. انبساطى تر بسته شدن بودجه در شرایطى که امکان تحقق منابع بودجه 
زیر سوال رفته است، تبعات ناگوارى روى معیشت مردم دارد؛ چراکه باعث اتکاى بیشتر دولت به 

ابزارهاى جبران کسرى بودجه مى شود که این هم به خودى خود، خالق تورم است. 

معاون دبیرکل خانه کارگر:

آقاى قالیباف به جاى سفرهاى استانى بودجه 1400 را بررسى کنید
   سهم تامین اجتماعى از بودجه را بازنگرى کنید تا فردا کارگراِن بازنشسته در خیابان رژه نروند

 رییس کمیسیون کسب وکارهاى دانش بنیان اتاق بازرگانى ایران:
مسائل اقتصادى به کارت بازى هاى سیاسى تبدیل شده

 توهم توطئه آسیب زیادى به کشور زده
رییس کمیسیون کسب وکارهاى دانش بنیان اتاق بازرگانى ایران اظهار کرد: تا 
جایى که من اطالع دارم، فناورى سیستم هاى تشخیص هویت و مکان هنوز 
براى رسیدن به ابعادى که بتوانند از سوزن سرنگ عبور کنند، راه بسیار درازى 

را در پیش دارند.
افشین کالهى، رییس کمیسیون کسب وکارهاى دانش بنیان اتاق بازرگانى ایران، 
در گفتگو با ایلنا، در مورد احتمال وجود جى پى اس در واکسن هاى خارجى 
که از طرف یک فعال سیاســى اصولگرا مطرح شده بود، گفت: جى پى اس 
یک سیستم ماهواره اى است، که نیاز به آنتن براى دریافت اطالعات از آن، و 
همینطور یک مدیاى ارتباطى براى ارسال موقعیت دریافتى از ماهواره به مکان 
ثالث دارد. فناورى هنوز موفق نشــده ابعاد این دستگاه را از چند سانتى متر 

کوچک تر کند.
وى ادامه داد: فناورى هاى موقعیت یاب محلى دیگرى هم هســتند که بسیار 
کوچکتر، ولى با برد خیلى کمتر، مورد استفاده قرار مى گیرند. تا جایى که من 
اطالع دارم، فناورى سیستم هاى تشخیص هویت و مکان هنوز براى رسیدن 
به ابعادى که بتوانند از ســوزن سرنگ عبور کنند، راه بسیار درازى را در پیش 

دارند.
کالهى تصریح کرد: ضمن اینکه براى تشخیص هویت و مکان، راه هاى بسیار 
ســاده ترى وجود دارد، و نیاز به این همه ســناریو و هزینه گزاف در ســطح 
بین المللى نیست. خود ما اطالعات شخصى زیادى را از طریق گوشى موبایل، 

تبلت و رایانه خود با دنیا به اشتراك مى گذاریم.
رییس کمیســیون کســب وکارهاى دانش بنیان اتاق بازرگانى ایران در مورد 
تاثیــر برخى اظهارنظرهاى غیرکارشناســانه گفت: متاســفانه اظهارنظرهاى 
غیرکارشناسى و خیال گرایانه در کشور ما زیاد است و انعکاس باالیى هم دارد. 
رســانه ها معموال در همه دنیا به دنبال خبرهایى مى گردند که مخاطب جذب 
مى کند و عموما خبرهایى که پایه علمى ندارند و گاهى حتى حالت طنز دارند، 

براى جذب مخاطب مناسب است.
وى ادامه داد: بنابراین رســانه ها به خصوص رســانه هاى خارجى به اینگونه 
اخبار توجه زیادى نشان مى دهند. متاسفانه کشور ما در سال هاى اخیر یکى از 
تولیدکنندگان اینگونه اخبار است، البته در دیگر کشورها هم این موضوع وجود 
دارد، در کشور ما نیز هست و رسانه ها نیز توجه مى کنند و باعث دید نامطلوبى 

در سطح جهانى نسبت به کشور مى شوند.
وى همچنیــن افزود: آفت دیگرى که در اینگونه اظهارنظرها وجود دارد و به 
اقتصاد و روابط بین الملل کشور ضربه مى زند، سیاسى کردن همه موضوعات 
اســت. مســائل اقتصادى مدت هاست که سیاسى شــده و همه در مورد آن 
اظهارنظر مى کنند که متاســفانه برخى از آنها اظهارنظرهاى خالف هســتند. 
بعضى از مسائل اقتصادى به کارت هایى براى بازى هاى سیاسى تبدیل مى شود.
این عضو اتاق بازرگانى ایران تصریح شــد: اخیرا متاسفانه مسائل علمى هم 
سیاسى شده اند و کسانى که در مورد موضوعى اطالعات کافى ندارند در هر 
موردى اظهارنظر مى کنند. من به قطعیت نمى توانم در مورد رشــته اى که 25 
سال است در آن فعالیت دارم اینطور و با این حکمیت اظهارنظر کنم و برایم 
عجیب است که کســانى که هیچ اطالعى ندارند با این قطعیت در این مورد 

اظهارنظر مى کنند.
کالهى با اشــاره به نقش مخرب تئورى توطئه در حوزه هاى مختلف کشور 
گفــت: متاســفانه توهم توطئــه در بخش غالب جامعه و بــه خصوص در 
سیاست مداران وجود دارد و آسیب زیادى هم به مسائل اقتصادى کشور زده و 

حاال هم به حوزه علم و فناورى ضربه مى زند.
به گزارش ایلنا، یک فعال سیاســى اصولگرا روز گذشته با هشدار نسبت به 
استفاده از واکسن هاى خارجى گفت: «نباید در برابر دشمنان خود ساده اندیشى 
کنیم و این فرصت را در اختیار آنها بگذاریم؛ اطالعات بسیارى به دست آمده 
مبنى بر اینکه در برخى از واکسن ها اقدام به تزریق چیپ الکترونیکى مى کنند و 
جى پى اسى را در بدن ما کار مى گذارند تا به واسطه این واکسن کلیه واکنش ها 
و حرکات ما را تحت کنترل قرار دهند تا جایى که ما یک نوع آدم هایى آهنى 

خواهیم شد که کنترلمان در دست دیگران است.»

واکاوى طرح ملى «کهاب» در گفتگوى جهان اقتصاد
 با کارشناس حوزه انرژى 

استحصال 1/5 لیتر بنزین از 
یک متر مکعب بخار اشباع

شاخص کل بورس کانال یک میلیون و 300 هزار واحدى 
را با قدرت پس گرفت

حقوقى ها فعال  از 
فروش سنگین دست کشیدند
 پس از حدود یک هفته از ریزش ســنگین بازارسرمایه که حدود 8 درصد 
ریزش کرده بود، شــاخص کل بورس در روز یک شنبه سبز پوش شد و 

مجددا کانال یک میلیون و 300 هزار واحدى را پس گرفت.
به گزارش جهان اقتصاد، شاخص کل بورس در دومین روز معامالتى هفته 
20 هزار و 822 واحد رشــد کرد ( 1,62 درصد) و توانست تا ارتفاع یک 
میلیون و 306 هزار واحدى رشد کند. شاخص کل هم وزن نیز با 6 هزار و 
843 واحد افزایش معادل 1,49 درصد به کانال 466 هزار و 653 واحد رسید.

مدت ها اســت که جلوگیري از هدررفت در فرآیند ذخیره سازي، توزیع و 
فروش انواع انرژي به یکی از مهم ترین دغدغه هاي فعاالن این حوزه تبدیل 

شده است. 
جلوگیري از هدررفت در بخش توزیع و فروش انواع سوخت فسیلی به دلیل 
ماهیت آالینده این سوخت ها اهمیتی دوچندان دارد و این اهمیت باعث شده 
تا طرح هایی متکی به دانش نوین جهت کاهش هدررفت سوخت و کاهش 

آلودگی در بخش هایی از صنعت کشور اجرایی شود.

بازار ارز (حواله نیما): دالر  255,536   یورو 315,165
بورس تهران: شاخص کل 1,285,892

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 110,340,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 49/03


