
حدیث دشت عشق

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

توسعه را بر اساس سند ملی 
آمایش سرزمین دنبال می کنیم

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان این که خلق 
پول، جز تورم افسار گســیخته و آســیب جدی که به 
معیشت مردم وارد کرده، نتیجه ای نداشته است، اظهار 
کرد: توسعه را بر اساس سند ملی آمایش سرزمین دنبال 

می کنیم.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، مســعود میرکاظمی در 
چهارمین جلسه ستاد بودجه سال 1401  گفت: اقتصادمحوری 
اساس کار است، باید از پروژه محوری فاصله بگیریم و با تمرکز 

بر برنامه به نتیجه برسیم.
وی افزود: طبق روال گذشــته اگــر برنامه اقتصادی پیش 
برود هزینه جبران ناپذیری بر کشــور وارد می  شود لذا توجه به 
رشد اقتصادی و افزایش بهره وری مورد توجه همه برنامه ریزان، 

تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار گیرد.
این مسئول تصریح کرد: خلق پول، جز تورم افسار گسیخته 
و آسیب جدی که به معیشت مردم وارد کرده، نتیجه ای نداشته 
است. بنابراین به جد باید تالش شود تا خلق پول که ساده ترین 
راه اســت ریشه کن شود و برای تحقق پروژه ها باید مدیران در 

استان ها به خلق منابع رو بیاورند.
میرکاظمی همچنین در بازدید از مرکز آمار با اشاره به اینکه 
اطالعات درست، اقتصاد کشور را درست می کند، تصریح کرد: 

آمار صحیح می تواند جلوی انحرافات را بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت وی گفت: مرکز آمار 
مشخص کند برای تحقق رشد اقتصادی، هر بخش به چه میزان 
ســهم دارد و سهم استان ها و شهرستان ها در این رشد به چه 

میزان خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از مرکز آمار می خواهیم 
شــاخص کالن را به سطح پایین تر از استان ببرد، یعنی معلوم 
شــود امروز در چه نقطه ای هستیم و با استفاده از چه منابعی 

می توانیم به نقطه بهتر برسیم.
میرکاظمی خاطرنشــان کرد: پایه تغییرات، اطالعات است 
باید ساختار نظارتی مرکز آمار تقویت شود و هر جایی انحرافی 
از برنامه رخ داد در سریعترین زمان متوجه شویم زیرا اطالع از 

انحرافات در آخر سال قابل جبران و قابل اصالح نیست.
وعده توانیر:

برق از هفته آینده 
قطع نمی شود

معاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر گفت: از هفته 
آینده با خنک شــدن هوا دیگر قطع برق نداریم و تاکنون 

هم جداول احتمالی بوده است.
غالمعلی رخشانی مهر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره وضعیت برق کشور تصریح کرد: امسال با دو پدیده روبه رو  
بودیم، نخست خشکسالی خیلی شدید که طی آن شاهد کاهش 
ذخیره آب نیروگاه های برق آبی کشور به کمتر از نصف بودیم. به 
این ترتیب تولید حدود چهار هزار مگاوات برق از محل منابع برق 

آبی را از دست می دهیم.
او ادامــه داد: از طرف دیگر به دلیل گرمای شــدید زودرس، 
لوازم سرمایشــی زودتر از موعد معمول وارد مدار مصرف شــدند 
و پدیده مشــکل زای جدیدی که امســال با آن دست و پنجه نرم 
می کنیم، مصرف برق واحد های غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال 

است.
معاون هماهنگی و توزیع شــرکت توانیر با اشــاره به انتشــار 
جداول خاموشــی برق در کشــور گفت: از هفتــه آینده با خنک 
شــدن هوا جداول خاموشــی در کشور حذف می شــود و دیگر 
 قطع برق نخواهیم داشــت تا به امــروز هم جداول احتمالی بوده 

است.  
رخشــانی مهر افزود: اما به طور کلی، برنامه ای برای خاموشی 
برنامه ریزی شده در کشور نداریم و قطعی های پراکنده که بعضا در 
تهران و برخی نقاط کشور شاهدیم به دلیل مصرف باال و افزایش بار 
شــبکه است که روی شبکه های توزیع و فوق توزیع تاثیر گذاشته 

و منجر به خاموشی های پراکنده می شود.

فراخوان اصناف 
برای تسهیالت ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی

دولت به ازای هر یک نفر از کارکنان ۱۴ گروه شــغلی 
تسهیالت ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی کرونایی می پردازد. لذا 
اتاق اصناف ایران از صنوف مشمول این تسهیالت دعوت 

به ثبت نام در سامانه »کارا« می کند.
به گزارش اتاق اصناف ایران و بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، فعاالن 14گروه از مشاغل اعم 
از صنفی و غیرصنفی )شامل۸۵0 زیر رسته( که در ذیل به آن  اشاره 
 خواهد شد می توانند تا پایان آذر 1400 با مراجعه به سامانه کارا به نشانی

  kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام تسهیالت 1۲ درصدی ثبت نام 
کنند.

فهرست گروه های شغلی مشمول این تسهیالت:
1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، 

طباخی ها، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، 
مســافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، 

خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها
۳- حمل ونقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای 

ریلی و دریایی
4- حمل ونقل عمومی مسافر درون شهری

۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی
۶- تولید و توزیع پوشاک

۷- تولید و توزیع کیف و کفش
۸- مراکز توزیع آجیل خشکبار، قنادی بستنی و آبمیوه

۹- مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
10- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی هنری و رسانه ای

11- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی
1۲- آموزشــگاه های رانندگی آرایشگاه ها سالن های زیبایی و 

گرمابه ها
1۳- موسســات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که در حوزه های درمانی و 

تشخیصی و آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند.
14- واحدهای پرورش مرغ گوشــتی و مرغ مادر مراکز تولید 
محصوالت گل خانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید 

و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی
مهلــت این ثبت نام پیش تر تا پایان شــهریور بــود که ۳ ماه 

تمدید شد.
بر این اساس به تعداد کارکنان واحدهای ثبت نام شده، اعم از 
بیمه شــده و بیمه نشده، 1۲ تا 1۶ میلیون تومان وام 1۲ درصد، 
با باز پرداخت ۲۲ ماهه اقســاط و ۲ ماه تنفس )مجموعا ۲4 ماه( 

تعلق می گیرد.

وزیر صمت:

تمام زنجیره سیمان را 
وارد بورس کاال می کنیم

وزیر صمــت از تصمیم این وزارت خانه برای ورود تمام 
زنجیره ســیمان اعم از عامالن فروش، تولید کنندگان، 

بتن سازان، پروژه ها و... به بورس کاال خبر داد.
به گزارش مهر، سیدرضا فاطمی امین در نشست با تشکل ها و 
فعاالن صنعت سیمان اظهار داشت: در مورد تأمین سوخت صنعت 

سیمان، معاون امور معادن وزارتخانه برنامه ها را آغاز کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه با تصمیمات خلق الساعه مخالفم، افزود: 
صبح روز رأی گیری وزرا به من اعالم کردند که باید صادرات سیمان 
را ممنوع کنم و من گفتم که هنوز رأی گیری شــروع نشده از من 
توقع چه کارهایی را دارید و به شدت با این موضوع مخالفت کردم 
چرا که عمیقاً معتقدم اقتصاد باید پیش بینی پذیر باشد و تصمیمات 

یک شبه و خلق الساعه معنایی ندارد.
وی ادامه داد: اگر تخلفی هم صورت می گیرد ما باید خودمان 
مدعی باشیم نه اینکه کسی از بیرون در مورد این تخلفات ادعایی 
کند. با وزیر دادگســتری مذاکراتــی کردیم که در حوزه تعزیرات 

هماهنگ تر عمل کنیم. ما قطعاً از صنایع حمایت می کنیم.
فاطمی امین با بیان اینکه برنامه هایی برای هزینه های حمل ونقل 
و کاهش قیمت تمام شــده تدوین خواهیم کرد، گفت: برای برق 
صنایــع نیز برنامه هایی داریم که در گام نخســت فوالدی ها برای 

احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه برق پیشقدم شده اند.
وی افــزود: همچنین اول هر ماه برای ســه ماه آینده برآورد 
مخاطرات خواهیم داشــت. به این معنا که در اول هر ماه بررسی 
می کنیم که طی روزهای آینده احتمال وقوع چه مخاطراتی وجود 

دارد و باید چه واکنشی نشان دهیم.
وزیر صمت تصریح کرد: اولین دوره را از شهریورماه آغاز کرده ایم 

و این برنامه هر ماه انجام خواهد شد.
فاطمی امین با  اشــاره به بورس کاال نیــز گفت: بورس برای 
حاکمیت و صنعت مهم اســت. اگر مازاد تقاضایی درآمد دارد باید 
به جیب تولید کننده برود و دالل نقشی ندارد. ما در نظر داریم که 
تمام زنجیره سیمان اعم از عامالن فروش، تولیدکنندگان، بتن سازان، 

پروژه ها و... را وارد بورس کنیم.
وی افزود: همچنین باید فاکتور فروش در سامانه جامع تجارت 
ثبت شود. تا مشخص شود سیمان با چه قیمتی فروخته شود. اینکه 
 ســیمان در بورس کاال ۲۵ هزار تومان فروخته شــود و در ادامه 
۵0 هــزار تومان قیمت بخورد معنایی ندارد. تمام عرضه کنندگان 
باید عضو ســامانه جامع تجارت شوند و در غیر این صورت دیگر 

اجازه عرضه نخواهند داشت.
وزیر صمت به ســاخت 4 میلیون مسکن تا سال 1404  اشاره 
کرد و گفت: این موضوع امکانپذیر است چرا که هم برای خانوارها 

ضرورت بوده و هم منجر به تولید رونق می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اعالم کرد

واردات ۱۰ هزار تن تخم مرغ 
برای ثبات بازار

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از ثبات بازار 
تا دو هفته دیگر با واردات ۱۰ هزار تن تخم مرغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، حمید کاشــانی گفت: با 
مجوز وزارت جهاد کشــاورزی، ظرف چند روز آینده 10 هزار تن 
تخم مرغ وارد کشور می شود و با تمهیدات صورت گرفته ظرف دو 

هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات می رسد.
وی افزود: در ماه های گذشــته مشکالتی همچون نرسیدن به 
موقــع نهاده ها و همچنین تغییــر نیافتن قیمت مصوب تخم مرغ 
علیرغــم افزایش قیمت نهاده های تولید، موجب بی ثباتی در بازار 

تخم مرغ شد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: اتحادیه مرغ تخم گذار در ماه های 
گذشته بار ها به مسئوالن هشدار داده بود که در نتیجه این چالش ها 

بازار بی ثبات خواهد شد، ولی توجهی نشد.
کاشانی ادامه داد: در حال حاضر با روی کار آمدن دولت جدید 
جلسات بسیار خوبی که با وزیر مربوطه برگزار شد، مجوز واردات 
تخم مرغ دریافت شد که قرار است در مرحله اول 10 هزار تن از 

این محصول وارد کشور شود.
وی عنوان کرد: همچنین قرار اســت به زودی قیمت تخم مرغ 
اصالح شــود و از آنجا که در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ 
در درب مرغداری ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان است، قیمت این محصول 
در بازار به ازای هر شــانه باید بین 4۳ تا 4۵ هزار تعیین شود که 
ایــن موضوع نیز موجب پایداری تولید و جلوگیری از هرج و مرج 

در بازار می شود.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار توضیح داد: از آنجا 
که در حال حاضر این نرخ مصوب تغییر نیافته و بر اساس واقعیت 
تولید و بازار تعیین نشده متاسفانه شاهد هرج و مرج در بازار تخم 
مرغ هستیم و هر کسی به هر قیمتی که می خواهد این محصول 

را ارائه می کند.
کاشــانی گفت: امیدواریم با واردات تخم مرغ و تعیین قیمت 

جدید تخم مرغ شاهد رشد تولید و ثبات در بازار باشیم.
 وی افــزود: در حــال حاضر تامیــن نهاده ها با دســتور وزیر 
جهاد کشــاورزی رونــد خوبی پیدا کرده که ایــن موضوع نیز به 
حل مشــکالت تولید و در نتیجه بــازار تخم مرغ کمک می کند و 

امیدواریم ظرف دو هفته بازار به ثبات و تعادل الزم برسد.
افزایش جوجه ریزی در تابستان

مدیــرکل دفتر امــور طیور معاونــت تولیدات دامــی وزارت 
جهاد کشاورزی هم گفت: با توجه به احساس نیاز بازار به جوجه ریزی، 
واردات ۹۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار برنامه ریزی شده است.

غالمرضا ملک نیا افزود: در تیر و مردادماه حدود ۲۳4 میلیون 
قطعه جوجه ریزی اتفاق افتاده که 11۷ میلیون قطعه در تیرماه و 

همین تعداد در مرداده ماه بوده است.
وی ادامه داد: در شــهریورماه هــم پیش بینی می کنیم حدود 
11۷میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود که با این میزان جوجه 
ریزی تولید گوشت مرغ به ۲00 تا ۲10 هزار تن در ماه خواهد رسید.

این مسئول در رابطه با میزان جوجه ریزی در مدت مشابه سال 
گذشته، خاطرنشان کرد: در مجموع در تابستان سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افزایش جوجه ریزی 

داشته ایم.

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

11/۹۹1/000سکه تمام طرح جدید
11/4۹۹/000سکه تمام طرح قدیم

۶/0۲0/000نیم سکه
۳/۶04/۵00ربع سکه

۲/۲۲۶/100گرمی
1/1۵۹/۲00هر گرم طالی 1۸ عیار

نوع ارز
۲۷/۵۷1دالر
۳1/۶۳۵یورو
۳۸/4۷۳پوند

۳/۲۶0لیر ترکیه
۷/۵0۵درهم امارات

۲0/۶دینار عراق

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه اصفهان از میان تحریم ها با موفقیت عبور کرد

برخالف تأکید دولت انجام می شود

بازگشت چراغ خاموش برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی

صفحه 4
چهار شنبه ۲4 شهریور ۱4۰۰ 
۸ صفر ۱44۳ - شماره ۲۲۸4۲

اگرچه تــداوم ممنوعیت واردات مورد حمایت 
رئیس جمهور قرار گرفته اســت اما شواهد نشان 
می دهد سیاســت ممنوعیت واردات لوازم خانگی 

از طریق تعاونی های مرزنشینی دور زده می شود.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، رئیس جمهور کشــور 
به تازگــی در دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراســان 
جنوبی ضمن اشاره به اینکه برخی افراد در تالش هستند 
محصوالت کره ای دوباره وارد کشور شود، اظهار کرد: »تولید 
تایر و لــوازم خانگی از جمله صنایعی بود که از تحریم ها 
فرصتی برای رشد خود خلق کردند. دولت اجازه نخواهد 
داد واردات بی رویه، بخش های تولیدی در حال رشد کشور 
را تحت تأثیر قرار دهد. داخلی سازی باید در کشور رونق پیدا 
کند. این سیاست دولت است و با قوت دنبال خواهد شد.«
متأسفانه با گذشت حدود سه سال از ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی، کماکان شــاهد هستیم که برخی برندهای 
خارجی در بازار حضور گســترده ای دارند. دو احتمال در 
این رابطه وجود دارد، نخســت اینکه این کاالها از قبل در 
انبارهــای لوازم خانگی موجود بــوده و مربوط به قبل از 

ســال۹۷ باشد که البته بعید به نظر می رسد؛ اما احتمال 
دوم این است که این کاالها کماکان به صورت غیرقانونی 

در حال ورود به کشور هستند.
سوال اینجاست که با توجه به عزم راسخ دولت جدید 
در ممنوعیت واردات لوازم خانگی و با توجه به ابعاد و حجم 
کاالهای خارجی در بازار، واردات لوازم خانگی به کشور در 

حال حاضر از چه طریقی انجام می شود؟
بررسی ها نشان می دهد که در کنار روش ها و مجاری 
قاچــاق و ورود غیرقانونی کاال به کشــور نظیر ته لنجی، 
پنهان ســازی در کانتینرها و ســایر روش های پیچیده و 
مهندسی شده، بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی 
در پوشش شرکت های تعاونی مرزنشینان در حال ورود به 

کشور است.
به طور نمونه به تازگی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان آذربایجان غربی با درخواست شرکت های تعاونی 
مرزنشینی مبنی بر خروج برخی از کاالهای وارداتی )لوازم 
خانگی( از گمرک با بهانه رفع نیاز مازاد بر استان موافقت 
کرده است. بدین ترتیب قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی 

به کشور با اتخاذ چنین تصمیماتی دور زده شده و کاالهای 
خارجی مشابه تولید داخل در پوشش تعاونی های مرزنشین 

وارد بازار می شوند.
در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه 
تولیدکننــدگان لوازم خانگی، با انتقاد از حجم گســترده 
واردات لوازم خانگی از طریق سهمیه مرزنشینی و تعاونی 
گفت: بررسی ها نشــان می دهد که با توجه به تعداد زیاد 
مرزنشــینان، صدها هزار دســتگاه لوازم خانگی از طریق 
تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است و متأسفانه 

این اقدام، جنبه قانونی پیدا کرده است.
وی افزود: مرزنشینان با توجه به شرایط جغرافیایی و 
اقتصادی محــل زندگی خود قادر به فروش لوازم خانگی 
واردشده نیستند؛ به همین دلیل، در واقع این واردکنندگان 
هســتند که با سوءاستفاده از سهمیه مرزنشینان اقدام به 
واردات لوازم خانگی کرده و آن ها را در بازارهای سرتاســر 

کشور توزیع می کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: جای تأســف دارد که به 
راحتی و با انجام البی در ادارات صنعت و معدن اســتانی، 

مجوز واردات آن هم مازاد بر نیاز استان صادر می شود و ما 
امیدواریم که رسانه ها با دقت هرچه بیشتر اخبار مربوط به 
صدور چنین نامه ها و مجوزهایی را پوشش دهند. این اقدام 
موجب خواهد شد که دستگاه های نظارتی برای جلوگیری 
از ورود کاالی قاچاق به کشور هوشیارتر و جدی تر شوند.

به گفته غزنوی، در صورت عدم جلوگیری از ورود لوازم 
خانگی قاچاق و خارجی به کشور، نمی توان از تولیدکننده 
انتظــار بهبود کیفیت در کاال و خدمات را داشــت و این 
موضوع در نهایت موجب آســیب به رشد اقتصادی کشور 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش، همچنین از آبان سال گذشته که 
ماجــرای ورود 4۲0 کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک 
شهید رجایی مطرح شد، ابهامات موجود در رابطه با ورود 
این کاال و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کاالی گروه4 
وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از 
سوی گمرک شده بود. اخیراً نیز تالش هایی برای ترخیص 
محموله های لوازم خانگی مانده در گمرک انجام شــد که 

فعاًل به نتیجه نرسیده اما این البی ها همچنان ادامه دارد.

نابسامانی تهیه بلیت در ۴ روز مانده به آغاز پروازهای اربعین
در حالی که چهار روز تا آغاز پروازهای اربعین 
باقی مانده است، آژانس  های معتبر هنوز فروش 
بلیت این پروازها را آغاز نکرده اند اما در سایت ها، 

بلیت با نرخ های نجومی موجود است.
به گزارش خبرگــزاری فارس، پس از رایزنی های 
طرف ایرانی و عراقی برای افزایش سهمیه زوار ایرانی 
اربعین، مقرر شده است که ۶0 هزار نفر از زوار، امکان 
تشرف به کربال در ایام اربعین حسینی داشته باشند.

البته امسال هم به دلیل شیوع کرونا، تصمیمات 
ســخت گیرانه ای برای اعزام زوار اعمال شده است از 
جمله آنکه ســفر اربعین امســال، فقط هوایی بوده و 
مرزهای زمینی بســته است، ضرورت دارد زائر حتما 
در سامانه ســماح ثبت نام کند و روادید کشور عراق 
را اخــذ کرده و حتما دو دوز واکســن را تزریق کرده 
و تست منفی کرونا با اعتبار ۷۲ ساعت برای پرواز به 

همراه داشته باشد.
 الزام تزریق دو دوز واکسن کرونا، موجب شده است 
حجم بزرگی از تقاضای زوار اربعین، حذف شود چون در 
حال حاضر متولدین سال 1۳۵۸ به قبل، امکان تزریق 

واکسن دارند در حالی که بخش اعظمی از زوار اربعین 
در رده سنی کمتر از 40 سال هستند که با این شرایط، 

امسال امکان تشرف به راهپیمایی اربعین را ندارند.
در این راستا سازمان هواپیمایی کشوری هم اعالم 
کرد که بر اســاس برگزاری جلســات مختلف با انجمن 
شرکت  های هواپیمایی و ایرالین ها،  بلیت پروازهای اربعین 
برای بازه زمانی ۲۸ شــهریور تا 10 مهر 1400 با قیمت 
پنج میلیون تومان در مسیر رفت و برگشت ارائه می شود 

و ظرفیت هم برای انتقال ۶0 هزار زائر، فراهم است.
بررســی های میدانی از آژانس هــا و دفاتر فروش 
بلیت ســطح شــهر تهران، بابت بررسی نحوه فروش 
بلیت پروازهای اربعین، حاکی از آن است که هنوز هیچ 
برنامه مشخصی برای اعزام زوار اربعین با نرخ مصوِب 
پنج میلیون تومانی وجود ندارد و همه آژانس  ها اعالم 
کرده اند که فعاًل برنامه فروش بلیت پروازهای اربعین با 
قیمت پنج میلیون تومان باز نشده است و شرکت های 
هواپیمایی برنامه ای به این دفاتر بابت پروازها نداده اند.

سرگردانی مسافران اربعین
یــک مســافر اربعیــن گفــت: پــس از ثبت نام  

در سامانه سماح، از صبح چندین آژانس فروش بلیت 
پروازهای خارجی را گشــته ام، هیچ کدام بلیت با نرخ 
مصوب برای پروازهای اربعین ندارند و آنهایی هم که 
برای بازه زمانی ۲۸ شــهریور تا 10 مهر 1400 بلیت 
دارند، با نرخ  های غیر مصوب و گران، قیمت می دهند.

یکی دیگر از مسافرانی که قصد داشت در همین ایام 
به کربال سفر کند، تصریح کرد: در سامانه سماح ثبت نام 
کرده ام اما هنوز نمی دانم امکان اعزام دارم یا خیر، دو 
روز اســت به دنبال تهیه بلیت هســتم، اما هیچ یک 
از آژانس  ها  پاســخ درســتی به ما نمی دهند و اغلب 
یا می گویند بلیــت نداریم یا قیمت های باالیی اعالم 

می کنند.
وی افزود:  االن من بایــد بدانم تاریخ انجام پرواز 
چه زمانی است که بتوانم تست منفی کرونا با اعتبار 
۷۲ساعت ارائه کنم، اگر امروز تست بدهم و بلیت برای 

زمانی دیرتر تهیه شود باید دوباره تست بدهم.
پیگیــری از ســایت های اینترنتی فــروش بلیت 
پروازهای نجف نیز حاکی از آن است که در هیچ  یک 
از سایت  ها، خبری از فروش بلیت با نرخ مصوب نیست 

و هر صندلی پرواز در مسیر نجف، از دو تا چندین برا بر 
قیمت  های مصوب سازمان هواپیمایی، ارائه شده است.

بنابراین، نظارت بر ارائه بلیت با نرخ مصوب در این 
ایام ضرورت دارد و حاکمیت صنعت حمل ونقل هوایی 
باید با متخلفان اعم از دفاتر فروش بلیت یا شرکت  های 
 هواپیمایــی یا ســایت  های فروش بلیــت، برخورد 

کند.
از سوی دیگر پیگیری از دفاتر رسمی فروش بلیت 
پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
حاکی از آن است، امسال این شرکت هواپیمایی دولتی 
به دلیل بدهی میلیــون دالری به فرودگاه خصوصی 

نجف، پروازی به این مقصد ندارد.
پیش از این اعالم شــده بود که در فرودگاه  نجف 
بــه ازای هر پرواز  رقمی بین 14 تا 1۸ هزار دالر بابت 
هزینه هندلینگ دریافت می شود و این موجب افزایش 
هزینه شرکت ها شده است. این رفتار غیرمنطقی و وضع 
عوارض گمرکی جدید و عطف به ماسبق کردن آن از 
ســوی فرودگاه نجف، موجب بروز اعتراضاتی از سوی 

شرکت های هواپیمایی ایرانی شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن 
فــروش و عرضه فرآورده های نفتی کشــور گفت: 
اقدامات وزیر سابق نفت در حوزه توزیع سوخت و 
جایگاه ها در ۸ سال گذشته شامل ترک فعل، اقدام 
فراقانونی، بی توجهی به قانون و.. به کمیسیون اصل۹۰ 

مجلس ارسال می شود.
اســداهلل قلی زاده  در گفت وگو با خبرگزاری فارس با 
گالیه از عملکرد وزارت نفت در ۸ ســاله گذشــته گفت: 
مواردی از مشکالت جایگاه داران سوخت که مربوط به حوزه 
توزیع سوخت بود را در این ۸ سال به وزیر نفت و شرکت های 
تابعه آن منعکس کردیم ولی معتقدیم که در اکثر موارد با 
بی توجهی و یا اقدام منفی وزیر نفت سابق خسارات فراوانی 

به جایگاه های سوخت وارد شد. رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی صاحبــان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی 
کشور در ادامه اظهار داشت: با توجه به عملکرد وزارت نفت 
در ۸ سال گذشته، طبق اصل ۹0 قانون اساسی و ماده 1۳۲ 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در حال تدوین و 
ارسال موارد جهت رسیدگی به کمیسیون اصل ۹0 هستیم. 
وی تاکید کرد: ۸ سال گذشته بدترین دوران برای فعالین 
توزیع سوخت بود و اکثریت ایشان خصوصا جایگاه ها با زیان 
انباشته و ورشکستگی روبرو شدند و بارها ناراحتی و خشم 
خود را به انحاء مختلف ابراز کردند، الزم به ذکر است حتی 

در دوران جنگ تحمیلی هم، چنین شرایطی نداشتیم.
قلی زاده در مورد جزئیات موارد شکایت از وزیر سابق 

نفت در کمیســیون اصل نود گفت: شکایت ما در ۲0 بند 
تقدیم کمیســیون می شود که انواع ترک فعل ها، اقدامات 
فراقانونی، بی توجهی به ابالغ ها و قوانین، ایجاد نارضایتی، 
تهمت، موارد پنهان بودجه ای و... اســت که مســتندات و 
مدارک قابل اتکا برای آنها گردآوری نموده ایم و به نظر ما 
هر یک از این اقدامات آثار منفی زیادی در بخش خصوصی، 
عمومی و حتی اجتماعی کشور داشته است. رئیس هیئت 
مدیــره انجمن صنفــی صاحبان اماکن فــروش و عرضه 
فرآورده های نفتی کشور در پایان اظهار کرد: جایگاه داران 
از این اقدامات بســیار ناراضــی و ناراحتند و انتظار داریم 
کمیسیون محترم موارد را بررسی و پاسخ ما روشن شود و 

حتی نتیجه آن را اعالم عمومی نمایند.

برای دریافــت وام ازدواج نیازی به مراجعه 
حضوری به شــعب بانک ها نیست و فرآیند آن 
همچون قبل، از طریق سامانه ای که بانک مرکزی 

تعبیه کرده، انجام می شود.
بــه گزارش ایســنا، طبق قانون بودجه در ســال 
جاری تســهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از 
زوج هــا معادل ۷0 میلیون تومان و با دوره بازپرداخت 
10 ساله تعیین شده است. همچنین، به منظور کاهش 
سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ ســال و 
زوج های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیالت 
ازدواج را تا ســقف 100 میلیــون تومان افزایش دهد. 
بــرای دریافت وام ازدواج نیازی به مراجعه حضوری به 
شعب بانک ها نیست و فرآیند آن همچون قبل، از طریق 
سامانه ای که بانک مرکزی تعبیه کرده، انجام می شود.

بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از ســه مورد 
اعتبارسنجی؛ یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از 
حســاب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند 
و طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک تعداد ضامن ها 
در متن قانون پیش بینی نشده و مبنای اعتبارسنجی 
)وضعیت مالی متقاضی و ضامن( اعالم شــده است. 
براین اساس، به تشخیص بانک ها ممکن است تعداد 
ضامن ها کم یا زیاد شود. همچنین ثبت نام وام ازدواج به 
صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سایت تسهیالت 
قرض الحســنه وام ازدواج ve.cbi.ir 1400 انجــام 
می شود. متقاضیان، می توانند، در هرساعتی از شبانه روز 
برای ثبت نام و پیگیری درخواست خود به این سایت 

مراجعه کنند. 
یکی از مشکالتی که برخی متقاضیان وام ازدواج 
با آن درگیر هستند، پذیرفته نشدن مکرر ُکد امنیتی 

ورود به سامانه برای تکمیل فرآیندهای ثبت نام است. 
بانک مرکزی درباره این مســئله پاسخ داد؛ حروف 
مدنظر که برای ورود به ســامانه تعبیه شــده اند به 
کوچک و بزرگ بودن صفحه کلید حســاس است و 
افــراد باید به این موضوع در وارد کردن ُکد مربوطه 

توجه کنند. 
از سوی دیگر، در فرایند ثبت نام برای دریافت وام 
ازدواج باید از بین بانک های عامل موظف به پرداخت 
این تســهیالت، یکی از آنها انتخاب شود که سامانه 
مربوطــه در زمان ثبت نام، این پیغــام را می دهد که 
»هنگام انتخاب بانک عامل، بانکی را انتخاب کنید که 

بتوانید در آن، ضامن تامین کنید«. 
این پیام به این معنی است که قبل از انتخاب بانک 
عامل از شرایط بانک مورد نظر برای اخذ ضامن اطالع 
پیدا کنید تا فرآیند دریافت تسهیالت برای شما تسهیل 

شود و ضامنی متناسب با شرایط آن بانک ارائه دهید. 
عالوه بر این، برخی دیگر از متقاضیان وام ازدواج 
که به تازگی به ســامانه برای ثبت نام و دریافت وام 
مراجعه کرده اند، تنها یک بانک به آنها معرفی شده 
است. پاسخ بانک مرکزی این است که منابع بانک های 
عامل برای پرداخت وام ازدواج از سوی بانک مرکزی 
در هفته اول هر ماه شــارژ می شود و ظرفیت برخی 
بانک ها زود تکمیل می شود و سامانه، بانکی را معرفی 
می کند که ظرفیت انتخاب شــدن از سوی متقاضی 

وام را دارد.
 البته، ممکن اســت با درخواست بانک هایی که 
ســهمیه ماهانه آنها برای پرداخت وام ازدواج به پایان 
رســیده است، بانک مرکزی پیش از ابتدای ماه بعد با 
درخواست آنها موافقت کند و بتوان آنها را در سامانه 

به عنوان بانک عامل انتخاب کرد. 

شرایط دریافت وام ازدواج 

شکایت جایگاه داران سوخت از وزیر سابق نفت

اصفهان- خبرنگار کیهان:
 مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در 
چند سال اخیر با سنگین ترین تحریم ها روبرو شد 
اما با موفقیت و سربلندی از شرایط سخت عبور 
کرده است، در حال حاضر بیش از ۱۶۰ میلیون یورو 
از دارایی های فوالد مبارکه به دلیل تحریم ها بلوکه 
شده اما تالش می کنیم این دارایی ها را از روش های 

مختلف و پیگیری در محاکم قضایی آزاد کنیم.
حمیدرضــا عظیمیان اضافه کــرد: از موفقیت های 
فــوالد مبارکه در زمان اوج تحریم ها می توان به افزایش 
ذخیره سازی الکترود گرافیتی اشاره کرد که این موضوع 
باعث شــده در حال حاضر به میزان مصرف ســه سال 

الکترود ذخیره سازی کنیم که موفقیتی خوب است.
وی افزود: تحریم ها نتوانســت جلوی فعالیت فوالد 
مبارکه را بگیرد و فوالد مبارکه با قدرت به کار خود ادامه 
داده است. در حال حاضر طرح های توسعه ای متعددی 
در دســتور کار و اجرا قــرار دارد که یکی از آنها اجرای 
پروژه نورد گرم دو فوالد مبارکه است. این پروژه زمینه 
ایجاد اشــتغال بیش از 10 هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم فراهم می آورد و کشور را از واردات ورق 

بی نیاز خواهد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: فوالد مبارکه به 
عنوان لوکوموتیو صنعت کشور شناخته می شود، فعالیت 
فوالد مبارکه تضمین کننده تولید و فعالیت در بیش از 
سه هزار واحد صنعتی است و فوالد مبارکه همواره خود 

را حامی و پشتیبان تولید و تولیدکنندگان می داند.
وی ادامه داد: گروه فوالد مبارکه در سال ۹۹ موفق 

شد بیش از 10 میلیون تن محصول تولید کند در حالی 
که ۲۵ روز قطعی همزمان برق و گاز داشتیم و اگر این 
مشــکل وجود نداشت به طور قطع رکوردهای بیشتری 

به ثبت می رسید.
عظیمیان گفت: فوالد مبارکه روزانه بیش از ۲۳ هزار 
تن تولید دارد و خوشبختانه روند تولید با قدرت و جدیت 

در حال انجام است.
وی تصریح کرد: طرح های توســعه ای مناسبی در 
گروه فوالد مبارکه در حال پیگیری و اجرا است. ابرپروژه 
نورد گرم دو فوالد مبارکه با ظرفیت تولید ۲/4 میلیون 
تن و ایجاد اشــتغال برای بیش از 10 هزار نفر در حال 
اجرا اســت. دو طرح تولید الکترود گرافیتی نیز در حال 

 احداث اســت تــا در این محصول مهــم به خودکفایی 
برسیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: افزایش ۷/۳ میلیون 
تنی ظرفیت تولید در گروه فوالد مبارکه خواهیم داشت 
بدین گونه که ظرفیت فوالد هرمزگان به دو میلیون تن 
فوالد صبا به دو میلیون تن و فوالد سفید دشت به یک 
میلیون تن می رســد و با نصب ماشــین ریخته گری در 
فوالد مبارکه ۷/1 میلیــون تن افزایش ظرفیت در این 
بخش داریــم. ۲۵ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
برای این افزایش ظرفیت در گروه فوالد مبارکه در نظر 

گرفته شده است.
وی اظهار کرد: همچنین فوالد مبارکه احداث ســه 

پــروژه نیروگاهی با ظرفیت 1۵00 مگاوات در دســتور 
کار دارد. تکمیل زیرســاخت های جانبی فوالد سنگان 
و ایجاد دو خط نورد در کاشــان و شهرکرد نیز در حال 
پیگیری است. همچنین فوالد مبارکه در تکمیل کارخانه 
فوالدســازی اندیمشک نیز مشــارکت دارد طرح های 
توســعه ای فوالد مبارکه زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و 
غیر مستقیم برای بیش از ۶0 هزار نفر ایجاد خواهد کرد.
عظیمیان گفت: طرح تحول دیجیتال از سال گذشته 
در فوالد مبارکه آغاز به کار کرد که با اجرای کامل این 
طرح،  فوالد مبارکه به صورت هوشمند فعالیت می کند 
و ســبب افزایش شش تا هشــت درصدی بهره وری در 

مجموعه خواهد بود.

برای کمک به معیشت مردم در وزارت کار 
ستاد کارت رفاه معیشتی تشکیل شده که به 
نظر می رسد اولین قدم برای اجرای کارت رفاه 

معیشتی است.
به گــزارش تجارت نیوز، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نهادی را به عنوان قرارگاه رفاه مردم تشکیل 
داده که حجت اهلل عبدالملکی، وزیر کار به عنوان رئیس 
  این قرارگاه فعالیت می کند که این قرارگاه شامل 14 ستاد 

است.
ســتاد کارت رفاه مردم یکی از این ستادهاست. 
آنطور که نائب رئیس  قــرارگاه رفاه مردم گفته قرار 

اســت از طریق این ســتاد به معیشت مردم کمک 
شود، همچنین این ستاد به دنبال ایجاد ابزاری برای 
رساندن کمک های معیشتی به جامعه مخاطب خدمات 

وزارتخانه است.
طــرح اعطــای کارت رفــاه معیشــتی یکی از 
برنامه های ســیدابراهیم رئیسی اســت. طرحی که 
قرار اســت به پنــج دهک اول یارانه داده شــود. در 
واقع به نظر می رســد که قرار است طرح کارت رفاه 
 معیشــتی رئیس جمهور توسط این ســتاد اجرایی 
شــود. رئیس جمهور چند ماه پیش از اعطای کارت 
 اعتباری معیشــتی خانوار در آذر امســال خبر داد. 

براســاس این طرح به ازای هر یک از اعضای خانوار 
در سه دهک اول ۲00 هزار تومان و دو دهک بعدی 
1۵0 هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با کارمزد 

دو درصد تخصیص می یابد.
بنابراین خانوار پنج نفره ای که در سه دهک اول 
قرار داشــته باشد، ماهانه یک میلیون تومان و خانوار 
پنج نفره ای که در دهک های چهارم و پنجم باشــد 
ماهانه ۷۵0 هزار تومان کارت رفاه معیشتی می گیرد.
همچنین آنطور که از این طرح مشــخص است، 
پولــی که به مــردم داده می شــود در واقع یک وام 

قرض الحسنه است که باید به دولت برگردد.

براساس جزئیات این طرح اگر خانواری در پرداخت 
اقساط مشکل داشته باشد دولت به او کمک می کند. 
در واقع رئیس جمهور گفته که به این گروه از خانوارها 
 یارانه دیگری پرداخت می شــود که این اقســاط را 

بپردازند.
درخصــوص افرادی که در پنــج دهک اول قرار 
دارنــد احتماال تعداد این افــراد بیش از 40 میلیون 
نفر باشــد. چرا که دولت قبلی در پاییز گذشته وقتی 
خواست به گروهی از مردم یارانه کرونا پرداخت کند 
اعــالم کرد که به پنج دهک یعنی حدود 4۲ میلیون 

نفر یارانه می دهد.

جزئیاتی از کارت رفاه معیشتی
گام جدید دولت برای پرداخت یارانه یک میلیونی


