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10اقتصادی

عملکرد مدیران شعب زیر ذره بین

وعده وزیر، صف های 
وام ازدواج را جمع می کند؟

سپهرغرب، گروه اقتصادی: مشکالت 
ثبت نام،  برای  ازدواج  وام  سامانه  فنی 
قانون،  بندهای  از  خارج  ضامن   اخذ 
شعبه،  تعیین  برای  یکساله  معطلی 
و  بودجه  نبود  دلیل  به  وام  نپرداختن 
باعث  که  است  مواردی  جمله  از  منابع 
شده زوج ها در صف دریافت وام ازدواج 
باشند و بعضا عطای این وام را به لقای آن ببخشند اما 
اکنون این سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد 
تسهیالت،  پرداخت  در  شعب  مدیران  تخلفات  با  جدی 
معطلی های  بر  پایانی  وعده  این  آیا  که  آمده  بوجود 
یا  بود  خواهد  ازدواج  وام  برای  زوج ها  ماهه  چندین 
شعب  مدیران  از  برخی  سلیقه  اعمال  روند  همچنان 

ادامه خواهد داشت؟
در حالی که هر بار از ســوی مسووالن بخشنامه هایی 
مبنــی بــر ســهولت و تســریع در پرداخــت تســهیالت به 
خصــوص وام ازدواج ابــالغ می شــود یــا وعــده برخورد 
جــدی بــا تخلفــات در ایــن زمینــه را می دهنــد، پــس از 
گذشــت زمــان کوتاهــی از ایــن بخشــنامه ها، برخــی از 
بانک ها در راســتای پرداخت تسهیالت به ویژه تسهیالت 
تکلیفــی چون وام ازدواج و ودیعه مســکن ســاز ناکوک 

می زنند.
ایــن موضوع باعث شــده تــا زوج های ایرانــی از روند 
پرداخــت وام ازدواج گله هــای بســیاری از ســنگ اندازی 
بانک ها داشــته باشــند تــا عطــای وام ازدواج را به لقای 

آن ببخشند.

هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبت نام 
در ســامانه وام ازدواج آغاز می شود تا زمان مراجعه به 
بانــک ادامه می یابد زیرا ســامانه ثبت نــام ازدواج دارای 
برخی مشــکالت فنی اســت که متقاضیــان باید مدت ها 
زمان خود را صرف این ســامانه کنند تــا بتوانند وارد آن 

شوند و اطالعات خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شــده تا سودجویان از معطل 
شــدن زوج ها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و 
بــا دریافت مبلغی حدود 300 هــزار تومان، ثبت نام وام 
ازدواج را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــرای هــر بانک و 

شعبه ای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فــراز و فرودهای ورود به ســامانه وام ازدواج 
بــرای ثبت نام، مشــکل دیگری کــه زوج ها بــا آن مواجه 
می شوند این است که بانک های فعال در استان آن ها، 
منابعــی برای پرداخت ایــن وام ندارنــد و نمی توانند به 

راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
*بانک ها: بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم

از ســوی دیگــر، با انتخــاب بانک عامل نیز بســیاری از 
زوج ها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال 
زمان می برد تا به بانک برای ارائه ضامن و ســایر مدارک 
معرفــی شــوند کــه پــس از ایــن مرحلــه، در مــواردی با 
ایــن پاســخ از بانک هــا مواجــه می شــوند کــه منابــع و 
بودجــه بــرای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براســاس 

بخشنامه ای در ماه های پایانی نباید وام بپردازیم.
عالوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا 
ختم نمی شــود بلکــه زوج ها پس از عبــور از این مراحل 
با ســخت گیری برخی از بانک ها و شــرایط عجیب و غریب 
آن ها برای ضمانت این وام روبرو می شوند و در مواردی 
که تعداد زیادی از زوجین گله داشــتند، برخی بانک ها از 
آن ها دو ضامن رســمی یا کارمند و چک یا سفته هایی با 

مبالغ 150 یا 200 میلیونی درخواست کردند.
درحالیکــه طبق قانــون، بانک هــا باید بــرای ضمانت 
این وام صرفا یکی از ســه مورد اعتبارســنجی، یعنی یک 
ضامن و سفته یا ســهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 

را به منزله ضمانت بپذیرند.
*خانــدوزی: دســتورالعملی بــرای نپرداختــن وام هــا 

نداشته ایم
در شــرایطی که زوج های ایرانی فرآیند سختی را برای 
دریافــت ایــن وام طــی می کنند کــه این موضــوع باعث 
شــده تــا عطــای وام ازدواج را بــه لقــای آن ببخشــند و 
خواســتار راهی برای شــکایت از تخلف ها و ســخت گیری 
بانک ها هســتند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد 
از برخــورد جدی با تخلفــات مدیران شــعب در پرداخت 
تســهیالت خبر داد و اعالم کرده که دستورالعملی مبنی 
بــر اعمال محدودیــت بر پرداخت تســهیالت در ماه های 

پایانی سال ابالغ نشده است.
پیــش از این نیــز بانک مرکــزی به بانک ها بخشــنامه 
داده بــود که روند پرداخت وام ازدواج تســریع شــود و 
ضامنــی خالف بندهای قانونی اخذ شــود اما گزارش ها 
حاکــی از اعتنــا نکردن برخــی بانک ها به این بخشــنامه 

است.
بــا این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم 
تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی 
در راستای پرداخت تسهیالت به سرپیچی برخی بانک ها 
می رسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانک ها در این 

زمینه ادامه خواهد داشت؟

خبر

آرد بدون سبوس در پخت نان استفاده نمی شود
سپهرغرب، گروه اقتصادی:  رئیس اتحادیه نانوایی سنتی اظهار کرد: برای انواع نان آردهای مختلفی به کار می رود. آرد بربری 18 درصد و آرد تافتون و لواش 15 درصد و آرد سنگک نیز 12 درصد سبوس گیری می شود.

بیژن نوروزمقدم یادآور شد: وقتی این ارقام را اعالم می کنیم یعنی الباقی سبوس و گندم تبدیل به آرد می شود و اینگونه نیست آرد سبوس نداشته باشد. 12 درصد سبوس گیری یعنی 88 درصد الباقی سبوس و گندم تبدیل به آرد می شود.
وی درباره برخی شائبه ها پیرامون پخت نان با آرد بدون سبوس تاکید کرد: این درصدبندی مصوبه ای است که چند سال ادامه دارد و پیشتر برای نان ها تغییر نوع آرد می دادند اما برای هر نوع نان این رقم ثابت است و کسی نمی تواند در این درصدها تغییرات ایجاد 
کند. وی درباره پخت نان سنگک با آرد تافتون و دیگر نان ها نیز افزود: اتحادیه سنگک جدا از اتحادیه نانوایی سنتی است و خود اتحادیه باید پاسخگو باشد. نانوایی ها نمی توانند آرد خود را تغییر دهند تصریح کرد: آرد ما در سامانه است و ما حق انتخاب غیر از چیزی 

که از طریق سامانه دریافت می کنیم نداریم.

واردات 1.6 میلیارد دالری دارو با ارز 4200
ملزومات  و  تجهیزات  دارو،  دالر  میلیارد   1.6 از  بیش  تاکنون  جاری  سال  در  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 

پزشکی با ارز ترجیحی وارد ایران شده است.
با وجود محدود شدن لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی در چند سال گذشته، همچنان بخشی از دارو، 
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی مشــمول دریافت این ارز اســت و در کنار شــش قلم گندم، جــو، ذرت، کنجاله 

سویا، دانه های روغنی و روغن خام با ارز 4200 تومانی وارد می شود.
این در حالی اســت که بررســی آمار گمرک ایران در رابطه با واردات کاالهای اساسی نشان می دهد که 
در 9 ماهــه امســال، 20.1 میلیــون تــن به ارزش بیش از 11.1 میلیارد دالر با ارز ترجیحی وارد کشــور شــده 

است. 
از واردات صــورت گرفتــه 16 هــزار و 274 تن بــه ارزش بالغ بر یک میلیــارد و 676 میلیون و 980 هــزار دالر مربوط به دارو، 

تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
میزان واردات دارو در 9 ماهه امســال نســبت به ســال گذشــته 42 

درصد از لحاظ وزن و 36 درصد از نظر ارزش افزایش دارد.
در جریــان حــذف ارز 4200 تومانــی بارها بحث تــداوم پرداخت به 
دارو مطــرح بوده اما آنچه که ســازمان برنامــه و بودجه اعالم کرده 
اســت، از ایــن حکایــت دارد کــه حتــی بــرای دارو هــم در ســال آینده 
پرداخــت نرخــی با 4200 تومان به وارد کننده وجود نخواهد داشــت 
و ایــن یارانــه به نوعــی دیگــر و از طریــق بیمه ها در دســترس مردم 
قرار خواهد گرفت که البته هنوز جزئیات این برنامه دولت مشــخص 

نیست.

مردم میوه نمی خـــرند!
کشاورزی  محصوالت  بازگشت  خبرهای  می گوید:  بارفروشان  اتحادیه  رئیس  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 

ایران در چند وقت اخیر، تمایل مردم را برای خرید میوه کاهش داده است.
مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه وضعیت بازار میوه 
خوب نیســت، گفت: روزانــه 10 تا 20 هزار تــن ورودی بار 
میدان مرکزی میوه و تره بار است که قبال این میزان بار 
تــا روز بعدش به فروش می رفت. اما شــب قبل ورودی 
بــار به میــدان 8500 تن بــود که 2500 تــن آن تا کنون 
باقــی مانده اســت. اینکــه میوه در میــدان مرکزی خریداری نمی شــود، 

یعنی مردم در سطح شهر از مغازه ها میوه نمی خرند.
وی ادامــه داد: قــدرت خریــد مردم کاهــش یافته اســت و تمایلی به 
خریــد میــوه ندارند. از طرفــی خبرهایی که چند وقــت اخیر در خصوص 
برگشت محصوالت کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته 

است. در حالی که باید گفت محصوالت ما همگی سالم هستند.
رئیس اتحادیه بارفروشــان گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، میوه ها بر روی دســت کشاورزان می ماند و آنها ضرر خواهند 

کرد.
گفتنی اســت؛ چندی پیش روســیه فلفل دلمه های ایران را به دلیل اســتفاده از چهار نوع ســم شناخته نشده در این کشور 
برگشــت زد. بعد از آن هند و امارات، کیوی ایران را به دلیل وجود نوعی آفت )شپشــک( برگشت زدند که سازمان گیاهپزشکی 
کشور وجود این نوع آفت را تکذیب کرد. ازبکستان نیز چندین محموله از سیب زمینی ایران را برگشت داد که مقامات مسوول 

علت آن را وجود خاک همراه سیب زمینی اعالم کردند.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
اخیر  سال  دو  در  در حالی که 
هواپیما  بلیت  قیمت  تغییرات 
اتفاقات متعدد، متنوع  به دلیل 
هواپیمایی  سازمان  بوده، 
از  عجیب  اقدامی  در  کشوری 
ممانعت  بلیت  فروشی  ارزان 

کرد.
برخی شــنیده های غیررسمی حاکی است در 
روزهای اخیر شرکت های هواپیمایی در نشستی 
توجــه  بــا  گرفته انــد  تصمیــم  تشــکلی  درون 
 Low( بــه کاهــش تقاضــای ســفرهای هوایــی
Season( رقــم 600 هزار تومان را به عنوان کف 

قیمتی فروش بلیت تعیین کنند.

 نرخ نامه بهمن 98 اندکی قبل از شیوع 
کرونا

در بهمن مــاه 1398 جدیدتریــن نــرخ نامــه 
بلیــت هواپیمــا بــرای پروازهای داخلــی و اندکی 
در  امــا  شــد؛  منتشــر  کرونــا  شــیوع  از  پیــش 
اسفندماه همان سال و با شیوع ویروس کرونا 
به دســتور وزیر راه و شهرسازی، تمام پروازهای 
 1399 نــوروز  در  خارجــی  و  داخلــی  مســافری 
متوقف شد و سپس در اواخر اردیبهشت 1399 

بار دیگر پروازها از سر گرفته شد.

 خرداد 1399 و افزایش مجدد قیمت ها 
با نرخ نامه مصوب سازمان هواپیمایی

در پــی کاهــش تقاضــای پروازهــای داخلی و 
خارجــی، برخــی ایرالین هــا در اواخر خــرداد ماه 

1399 اقدام به افزایش نرخ پروازها کردند.
در ایــن بازه زمانی بلیت برخی مســیرها که تا 
پیــش از کرونــا کمتــر از 200 هزار تومــان بود به 

دامنه 300 تا 500 هزار تومان رسید.

و  مهر99  در  جدید  نرخ نامه  ابالغ   
محدودیت های  به بهانه  قیمت ها  افزایش 

مسافرگیری کرونایی
ایــن رونــد ادامــه داشــت تــا اینکــه در مهــر 
مــاه 1399 انجمــن شــرکت های هواپیمایــی به 
صورت خودســر نرخنامه جدیدی منتشر کرد در 
حالــی که تا پیــش از آن، نرخ نامه هــا با تصویب 
شــورای عالی هواپیمایی یا نظر نهایی وزیر راه و 

شهرسازی تعیین و ابالغ می شد.
اقدامــی که بــا واکنش منفی وزیر ســابق راه 
و شهرسازی و رئیس اسبق سازمان هواپیمایی 
کشوری مواجه شد و محمد اسالمی وزیر وقت 
راه دســتور توقف اجــرای این نرخنامــه را صادر 

کرد.
در ایــن نرخنامــه، تغییــرات قیمتــی عجیبــی 
رقم خورد و ســقف قیمتی پرواز تهران-مشــهد 
یــک میلیــون و 360 هــزار تومان در نظــر گرفته 
شــده بــود؛ گران تریــن قیمت بلیت برای مســیر 

تبریز-بندرعباس بــا حداکثر قیمت 2 میلیون و 
674 هــزار و 200 تومان بوده، همچنین مســیر 
کرمانشــاه- بندرعباس در حداکثــر قیمت خود 

2 میلیون و 60 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت بلیت پروازهای تهران-کیش و تهران-
قشــم هم به ترتیب بین »700 هــزار تا 1 میلیون 
و 750 هــزار« و »722 هــزار تــا 1 میلیون و 890 

هزار« تومان دامنه گذاری شد.
بهانه شرکت های هواپیمایی برای صدور این 
نرخنامه جدید، ابالغ مصوبه ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا مبنی بر الــزام ایرالین ها به فروش بلیت 
پروازهای داخلی حداکثر تا 60 درصد ظرفیت هر 

هواپیما از ابتدای آبان ماه 1399 بود.

 99 مهر  نرخنامه  شبانه  راه  سابق  وزیر   
را ابطال کرد

وزیــر ســابق راه شــامگاه 18 مهرمــاه 1399 
دســتور توقــف اجرای این نرخنامــه را صادر کرد 
و 19 مهرمــاه نیــز ســازمان هواپیمایی بــا اعالم 
مخالفت خود با این افزایش قیمت بلیت، وعده 

اصالح قیمت ها در آبان 99 را داد.
آخریــن روز مهــر مــاه ســال گذشــته مدیران 
عامل ایرالین ها و مدیران صنعت هوانوردی به 
دیدار اســالمی وزیر راه رفتنــد تا درباره وضعیت 
ایــن صنعــت و تعییــن نــرخ بلیــت هواپیمــا بــا 
وی رایزنــی کننــد؛ در این نشســت بود کــه وزیر 
راه خواســتار شــفاف ســازی صورت هــای مالــی 
ایرالین هــا و همچنیــن تعیین ریز بــه ریز جدول 
هزینه های هر ســاعت-صندلی پروازی از ســوی 

شرکت های هواپیمایی شد.

سازی  شفاف  به  ایرالین ها  الزام   
صورت های مالی برای اولین بار

اتفاقــی کــه برای نخســتین بار قــرار بود رقم 
بخورد؛ اما نهایتًا تعــدادی از ایرالین ها به بهانه 
اینکه وابســته بــه نیروهای مســلح هســتند، از 
شــفاف ســازی صورت هــای مالــی خــود طفــره 
رفتنــد؛ برخــی هم صورت هــای مالی خــود را به 
صــورت ناقص به ســازمان هواپیمایی کشــوری 

دادند!
عالــی  شــورای  مــاه  آبــان  اواخــر  نهایتــًا 
هواپیمایــی بــا حضــور نماینــدگان شــرکت های 
هواپیمایــی برگــزار و مقــرر شــد تا قیمــت بلیت 
هواپیمــا 10 درصد نرخنامه خــرداد 1399 تغییر 

افزایشی کند.
از دیگــر اقدامــات خــوب وزیــر ســابق راه در 
ایــن خصــوص، حــذف کــف قیمتــی از نرخنامه 
محدودیــت  شــد  مقــرر  جلســه  ایــن  در  بــود؛ 
ارزان تریــن نرخ بــرای شــرکت های هواپیمایی از 
جدول فوق حذف شــده و هیچ حداقل قیمتی 
وجــود نداشــته باشــد؛ همچنیــن هیچ شــرکت 
هواپیمایــی مجــاز بــه افزایــش قیمــت، باالتر از 

سقف تعیین شده نبود.
در این نرخ نامه، حداکثر قیمت پرواز تهران-
مشــهد 771 هــزار تومــان، تهران-شــیراز 674 
هــزار تومــان و تهــران کیــش 996 هــزار تومان 
تعیین شــده بود؛ این در حالی اســت که قیمت 
همین مســیرها در خرداد همان ســال )1399( 
بــه ترتیــب 701، 613 و 905 هزار تومــان تعیین 

شده بود.

 افزایش مجدد قیمت ها در خرداد 1400
رونــد اعتبار نرخنامه آبان 1399 تا ســفرهای 
نوروز 1400 و حتی بهار امســال هم ادامه یافت 
امــا در نهایــت در اواخــر خرداد امســال بار دیگر 
شرکت های هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت 

بلیت هواپیما کردند.
اتفاقــی کــه با برکنــاری رئیس وقت ســازمان 
هواپیمایی و آغاز به کار سرپرســت این سازمان 
کــه همزمــان مدیرعامــل شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبــری هوایــی ایــران بــود، همزمان شــد؛ این 

موضوع به چالش سنگینی 
شــرکت های  انجمن  میــان 

ســازمان  و  هواپیمایــی 
هواپیمایی کشوری بر سر قانونی 

بودن یا نبودن تغییرات قیمت 
بلیت هواپیما منجر شده بود.

 انجمن ایرالین ها: 
بلیت  قیمت  افزایش 

سازمان  است/  قانونی 
هواپیمایی: غیر قانونی است

یــک ســو انجمــن شــرکت های  از 
هواپیمایــی بــا اســتناد بــه بنــد ب ماده 

161 قانون پنجم توســعه کشــور موســوم به 
قانــون آزادســازی قیمــت بلیــت هواپیمــا، ایــن 

تغییرات قیمتی را قانونی می دانست.
از سوی دیگر ســیاوش امیرمکری سرپرست 
وقــت ســازمان هواپیمایی کشــوری با اســتناد 
بــه بند ب مــاده 5 قانــون هواپیمایی کشــوری 
و بنــد ج مــاده 6 این قانــون، تعیین نــرخ بلیت 
پروازهــای داخلــی را در زمــره اختیارات شــورای 

عالی هواپیمایی کشوری عنوان می کرد.

محدودیت  امسال؛  آذر  ابتدای  از   
مسافرگیری در پروازها لغو شد

ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا نهایتــًا در اواخر 
آبان مــاه امســال مصــوب کــرد تــا محدودیــت 
پذیــرش 60 درصدی ظرفیــت هواپیما از ابتدای 

آذر ماه امسال برداشته شود.
شــورای عالی هواپیمایی نیز در 25 آبان ماه 
امسال به ریاست رستم قاسمی برگزار شد و به 
دستور وی، قرار شد از ابتدای آذرماه و همزمان 
با رفع محدودیت کرونایی مســافرگیری، قیمت 
بلیــت پروازهای داخلی کاهش شــود. نرخ نامه 

جدید هم همان روز منتشر شد.

 15 کاهش  هواپیمایی:  سازمان  رئیس   
درصدی قیمت بلیت از ابتدای آذر الزامی است

محمــد محمدی بخــش معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
در پایــان ایــن نشســت اعالم کــرد: بــا توجه به 
تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی هواپیمایی 
و موضوعاتــی نظیر رفع محدودیت 60 درصدی 
ظرفیت پذیرش پــرواز و افزایش ظرفیت پروازها 
شــده  مطــرح  اســتدالل های  بــه  توجــه  بــا  و 
توســط ســازمان هواپیمایی کشــوری، نماینده 
شــرکت های هواپیمایی و ســایر اعضای شــورا، 
توافــق بــر ایــن شــد کــه از اول آذر نــرخ بلیــت 
هواپیما به طور متوسط 15 درصد کاهش یابد.

آبان(:   26( ایرالین ها  انجمن  دبیر   
کاهش قیمت بلیت از 2 تا 33 درصد است!

انجمــن  دبیــر  ســامانی  اســعدی  مقصــود 
شــرکت های هواپیمایــی فردای همــان روز )26 
آبــان( درباره این نشســت گفــت: دامنه کاهش 
قیمت ها از 2 تا 33 درصد اســت که بیشــترین 
کاهش قیمت به پرواز تهران- بم با کاهش 33 
درصــدی اختصــاص دارد امــا به طور متوســط 

کاهش قیمت ها 12 تا 13 درصد بوده است.
دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایی گفت: 
ســقف قیمــت مســیر پــروازی تهــران- مشــهد 
قبــًا یــک میلیــون و 78 هــزار تومان بــود که با 
کاهش 9 درصدی در جلســه 25 آبان ســازمان 
هواپیمایــی به ریاســت وزیر راه، بــه 982 هزار و 

482 تومان کاهش یافت.
اســعدی ســامانی با بیان اینکــه کف قیمتی 
در نرخنامه جدید برداشــته شده و فقط سقف 
قیمت اعالم شــده اســت گفــت: نرخ ها شــناور 
بــوده و مــردم می تواننــد بر اســاس ســاعت یا 
روز پــرواز بلیت بــا قیمت های پایین تــر خریداری 
کننــد. مثًا در روزهای میانی هفته پرواز تهران- 

مشــهد با قیمــت 566 هــزار تومان 
وجود دارد.

قیمتــی  ســقف  ارزان تریــن  وی  گفتــه  بــه 
مســیرهای پروازی به پرواز تهــران- اراک با 566 

هزار و 800 تومان اختصاص دارد.

 15 کاهش  امسال(:  آذر   4( راه  وزیر   
درصدی قیمت بلیت اجباری است

رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی نیز در 
4 آذر مــاه امســال با انتشــار توییتــی در فضای 
مجــازی، ایرالین ها را موظف بــه اعمال کاهش 

15 درصدی بلیت هواپیما کرد.

پروازهای  بلیت  درصدی   4 افزایش   
اجرای  جدید:  دی ماه/  بهانه   13 از  داخلی 

قانون مالیات بر ارزش افزوده!
بالفاصلــه پس از کاهــش 15 درصدی قیمت 
بلیــت پروازهــای داخلــی از 13 دی ماه امســال 
بــر ارزش افــزوده بــرای بلیــت  قانــون مالیــات 
پروازهــای داخلــی و خارجــی اعمــال شــد که با 
توجــه به لغــو قانون اخــذ عــوارض 5 درصدی 
شــهرداری ها از فــروش بلیت پروازهــای داخلی، 
عمــًا بــه افزایش 4 درصــدی پروازهــای داخلی 

منجر شد.

 بلیت پروازهای خارجی 9درصد گران شد
نیــز  خارجــی  پروازهــای  بلیــت  همچنیــن 
مشــمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شــد 
کــه با توجــه به قابــل توجه بــودن قیمت بلیت 
پروازهــای خارجــی، عمــًا بیــن 2 تــا 5 میلیــون 
تومان به قیمت بلیــت پروازهای خارجی اضافه 

شد.

برای  هواپیمایی  شرکت های  توافق   
نفروختن بلیت پرواز کمتر از 600 هزار تومان

شــرکت های  انجمــن  اتفاقــات،  ایــن  کنــار  در 
هواپیمایــی اخیــرًا به ایرالین هــا ابالغ کــرده که کف 

قیمت بلیت پروازهای داخلی 600 هزار تومان باشد.

سازمان  رئیس   
ارزان  با  هواپیمایی: 
ایرالین ها  فروشی 

برخورد می کنیم!
محمــدی  محمــد 
بخــش معــاون وزیر راه 
ســازمان  رئیــس  و  شهرســازی  و 
هواپیمایی کشــوری نیز در اظهــار نظری عجیب 
بــه ایرالین هایــی که اقــدام به فــروش بلیت در 
نرخ هــای پاییــن می کنند، هشــدار داده و اعالم 
کــرده که بــا ایرالین هایی کــه اقدام بــه »رقابت 

مضره« کنند، برخورد می شود!
مدیرکل نظارت بر فرودگاه ها و شــرکت های 
هواپیمایــی در خصوص تعیین کف قیمتی 600 
هــزار تومانی اظهار کرد: اعــالم کف قیمتی 600 
هــزار تومــان بــرای ایرالین هــا را فاقــد وجاهت 

قانونی است.
حسن خوشخو گفت: کف و سقف نرخ بلیت 
هواپیمــا در جلســه شــورای عالــی هواپیمایــی 
در آبــان مــاه 1399 مــورد بررســی قــرار گرفــت 
در ایــن نشســت تعیین کــف قیمتی بــرای بلیت 
هواپیما حذف شد؛ شرکت های هواپیمایی هم 
داوطلبانــه پذیرفتند کف نــرخ بلیت دیگر وجود 

نداشته باشد.
این مقام مسئول در ســازمان هواپیمایی 
جلســه  آخریــن  در  شــد:  یــادآور  کشــوری 
شــورای عالــی هواپیمایــی در ســال جاری که 
بــا موضوع حذف محدودیت مســافرگیری در 
پروازهای داخلی برگزار شــد با توافق انجمن 
شــرکت های هواپیمایــی تصمیــم گرفته شــد 
حــدود 15 درصــد از قیمــت بلیت هــا کاهــش 

یابد.
وی تأکیــد کــرد: در ایــن جلســه تعییــن کف 
قیمتی 600 هــزار تومانی برای پروازهای داخلی 
در این جلســه مورد بررسی قرار نگرفت بنابراین 
ســازمان هواپیمایی کشــوری این اتفاق را فاقد 

وجاهت قانونی می داند.
رئیس انجمن آژانس های هواپیمایی: وقتی 
می خواهنــد ســقف قیمتــی بدهنــد، می گویند 
قانــون آزادســازی داریم امــا برای کــف قیمتی، 

600 هزار تومان تعیین می کنند!
حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمن آژانس های 
هواپیمایی نیز درباره این موضوع گفت: تعیین 
کــف قیمتــی 600 هــزار تومــان بــرای پروازهای 
داخلی، با قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما 
مغایــرت دارد و حقــوق مــردم در ایــن زمینــه 
پایمــال می شــود ولــی ایرالین ها به کســی هم 

پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: ایرالین ها جلسه ای داشته اند 
و بــا هم توافق کرده اند که هیچ ایرالینی کمتر از 
600 هزار تومان بلیت نفروشــد؛ وقتی چند سال 
است که قانون آزادسازی اجرا می شود، همواره 
درخواســت داشــته ایم تا این قانــون به صورت 
دقیق اجرا شود؛ چرا وقتی ایرالین ها می خواهند 
ســقف قیمتی را بــال ببرند، به قانون آزادســازی 
نــرخ بلیــت هواپیما اســتناد می کننــد؛ اما وقتی 
می خواهنــد کف قیمتی را تعییــن کنند، اعتنایی 

به این قانون نمی کنند؟
مســافرت  خدمــات  دفاتــر  انجمــن  رئیــس 
دلیــل  بــه  کــه  هوایــی گفــت: در حــال حاضــر 
کاهــش تقاضای پرواز، قیمت هــا کاهش یافته، 
توافــق  خــود  بیــن  هواپیمایــی  شــرکت های 
می کنند که هیچ ایرالینی حق ندارد کمتر از 600 

هزار تومان بلیت بفروشد.

وام ازدواج

         نگاهی به تحوالت دوساله بلیت هواپیما

یک بام و چند هوا

مصطفی 
وارداتدارایی نژاد

از دیگر اقدامات خوب وزیر 
سابق راه در این خصوص، 

حذف کف قیمتی از نرخنامه 
بود؛ در این جلسه مقرر شد 

محدودیت ارزان ترین نرخ 
برای شرکت های هواپیمایی 

از جدول فوق حذف شده و 
هیچ حداقل قیمتی وجود 

نداشته باشد؛ همچنین هیچ 
شرکت هواپیمایی مجاز به 

افزایش قیمت...

در این جلسه تعیین کف 
قیمتی 600 هزار تومانی 
وازهای داخلی در  برای پر
این جلسه مورد بررسی 
قرار نگرفت بنابراین سازمان 
هواپیمایی کشوری این 
اتفاق را فاقد وجاهت قانونی 
می داند.

وقتی می خواهند سقف 
قیمتی بدهند، می گویند 
قانون آزادسازی داریم اما 
برای کف قیمتی، 600 هزار 
تومان تعیین می کنند!
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سدهای کشور همچنان 
تشنـــه اند

آمار  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
را  کمتری  عددی  روز  هر  کشور  سدهای 
و  می دهند  نشان  قبل  سال  به  نسبت 
می شود،  بیشتر  و  بیشتر  بی آبی  عمق 
اگر  کارشناسان  گفته  به  که  موضوعی 
راه حلی برای آن در نظر گرفته نشود، در 
آینده ای نه چندان دور دچار بحران های 

بزرگی خواهیم شد.
آخرین آمــار از وضعیت ســدهای کشــور، گویای این 
اســت کــه بــا ســپری شــدن 108 روز از ســال آبــی، تا 18 
دی مــاه )ســال آبی 1401-1400( میــزان کل حجم آب در 
مخازن سدهای کشور حدود 19.38 میلیارد متر مکعب 
اســت که نســبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته 28 

درصد کاهش نشان می دهد.
از  کشــور  ســدهای  بــه  ورودی  حجــم  کل  میــزان 
ابتــدای مهرمــاه تا 18 دی ماه ســال جاری معــادل 6.46 
میلیارد متر مکعب اســت که کاهشــی معادل 30 درصد 
 نســبت بــه مدت مشــابه ســال آبــی گذشــته را نشــان 
می  دهــد. همچنیــن میــزان پرشــدگی ســدهای مهمی 
چون زاینده رود، شــمیل و نیان و ســفید رود در شرایط 
فعلــی بــه ترتیــب حــدود 13 درصــد، 94 درصــد و 23 
درصد بوده و در اســتان  های خوزســتان و تهران، میزان 
پرشــدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 

45 درصد و 18 درصد است.
بی شــک این آمار برای فصلی کنونی مناسب نیست 
و آن طــور کــه داریــوش مختــاری- کارشــناس ارشــد 
مدیریــت منابــع آبــی گفتــه وضعیــت منابع آبــی ایران 
مطلــوب نیســت، تراکــم شــدید جمعیتی در یــک پهنه 
مشــخص جمعیتــی همــراه بــا بارگذاری های ســنگین 
و متمرکــز در یــک پهنــه از یــک دشــت یــا یــک جغرافیا 
مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت. در ایــن بیــن تهران، 
مشــهد، اصفهــان و کرمــان وضعیت پرخطری نســبت 
بــه بقیه دارنــد. راه رویارویی با این گلــوگاه خودداری 
از تغییــر کاربــری فزاینــده اراضــی شــهری، خــودداری 
از توســعه بی رویــه مســکن و واگذاری انشــعاب های 

اضافی آب شهری است.
وی بــا بیــان اینکــه از یک ســو صنایع آب بــر از جمله 
نیــروگاه، پتروشــیمی، فــوالد و ســیمان در جغرافیــای 
خشــک فالت مرکزی که با کمیابی منابع آب روبرو است، 
مســتقر و آبخوان هــا را خالــی می کننــد و از ســوی دیگر 
عمــده فرآورده های این صنایع بــرای دو بخش مصرفی 
یعنــی مســکن و خودرو بــه کار گرفته می شــوند، گفت: 
ایــن دو بخــش مصرفــی بــه جای اینکــه چرخــه تولید و 
نــوآوری را بازآفرینــی کنند به طور مشــخص یــک گرداب 
ســنگین مصــرف را پدیــد آورده اند کــه بر بهره بــرداری و 
مصرف بی رویه منابع آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

تاثیر می گذارد.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه 
باید تدابیری لحاظ شود تا صنایع آب بر با صنایع کوچک 
و بومی جایگرین شــوند، اظهار کرد: تنها در این شرایط 
اســت که می توان منابع آبی کشــور را نجات داد؛ در غیر 
این صورت کشــور با چالش هــای بزرگی در آینده مواجه 
خواهد شــد کــه حل آن ها نیز بدون جــواب خواهد بود 
لــذا باید از هم اکنون به فکر حــل چالش های بخش آب 

بود.
مختــاری با اشــاره بــه راه کارهــای موجود بــرای این 
بخــش، تاکیــد کــرد: می تــوان روش هــای هشــت گانــه 
گانــه  پروژه هــای 15  یــا  و  آب شــهری  کاهــش مصــرف 
یــا  و  زیرزمینــی  آب  منابــع  بخشــی  تعــادل  طرح هــای 
طرح هــای تکمیلی اســتقرار واحدهای گلخانــه ای تولید 
محصــوالت کشــاورزی را اجرا و به آســانی چنــد میلیارد 
بخش هــای  در  و  کــرد  صرفه جویــی  آب  متر مکعــب 
گردشــگری و صنایــع کوچــک و پربــازده بــه کار گرفــت و 

آبخوان ها را نجات داد.
وی با تأکید بــر اینکه اکنون دیگر زمان آزمون و خطا 
نیســت و بایــد فکــری جــدی بــه حــال منابع آبی کشــور 
شــود، گفت: اگر راه حل و تدبیری صورت نگیرد، بی شک 
در آینــده نمی توانیم با این اوضــاع مقابله کنیم، آب یک 
بخش ارزشمند از منابع کشور است که باید راهکارهای 
حفظ آن به درســتی اجرایی شــود و مشکالت فعلی را از 

میان برداریم.
ایــن کارشــناس ارشــد مدیریــت منابــع آبی بــا بیان 
اینکــه بی تردیــد باتوجــه به کاهــش بارندگی هــا، حفظ 
منابع آبی موجود از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت 
لــذا دولــت برنامه ریــزی دقیقــی بــرای مصــرف بهینه و 
بهره برداری مناســب از منابع آبی را در دســتور کار خود 

قرار دهد.

خبر

اقتصادی علی رغم وعده مسئوالن وزارت راه سامانه ثمن به روز نشد!
سپهرغرب، گروه اقتصادی: سامانه ثمن که قرار بود از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه باز شود، هنوز به روز رسانی نشده و مجردان نمی توانند اقدام به نام نویسی کنند..

علی رغم اینکه قرار بود از ساعت 12 روز دوشنبه 20 دی ماه سامانه ثمن برای ثبت نام آقایان مجرد باالی 35 سال بازگشایی شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
هنوز مشخص نیست تاریخ جدید به روزرسانی سامانه نهضت ملی مسکن برای ثبت نام مجردها و همچنین 660 شهر جدید به چه تاریخی موکول می شود.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه از روز دوشــنبه ســاعت 12 ثبت نام مجردان باالی 23 ســال در ســامانه نهضت ملی مسکن آغاز شده، گفته بود: ثبت نام مردان مجرد باالی 23 سال سن در سامانه نهضت ملی تا یک ماه ادامه 
دارد و 20 بهمن آخرین مهلت ثبت نام مجردان در سامانه خواهد بود.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها 
خصوصی  اعتباری  موسسات  و 
برای  مجلس  طرح  در  گفت: 
واحدهای  تعطیلی  از  جلوگیری 
وصول  نحوه  به  تولیدی 
مطالبات بانک ها از این واحدها 
توان  موضوع،  این  که  است  نشده  توجهی 
قرار  تاثیر  تحت  را  بانک ها  دهی  تسهیالت 
تولیدی  بخش های  ضرر  به  آخر  در  و  می دهد 

تمام می شود.
طــرح جدیــد مجلــس در حمایــت از تولیــد 
در ابتــدا بــا نــام »طــرح حمایــت از کارخانجات 
و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی« وارد صحــن 
علنــی مجلــس شــد و در جلســه هشــتم دی 
ماه امســال دو فوریت بررســی آن بــه تصویب 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی رسید اما 
در بازنگــری بعــدی توســط کمیســیون صنایــع 
از تعطیلــی  بــه »طــرح دو فوریتــی جلوگیــری 

واحدهای تولیدی« نام گرفت.
در این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشــین 
و  اولیــه  مــواد  تجهیــزات،  تولیــد،  ابــزار  آالت، 
محصــوالت کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی 
و فــروش اموال، اعمــال محرومیت از خدمات 
بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب 
بانکی، دســته چک و کارت بازرگانــی، همچنین 
اعمــال مجازات حبس مدیران ســرمایه گذاران 
واحدهای تولیدی ناشــی از اتهامات اقتصادی، 
معطلی مواد اولیه و ماشــین آالت در گمرکات 
کشــور و یا هر اقدام دیگر کــه منتهی به توقف 
یــا بــروز اختــالل در فعالیت هــای تولیــدی و یــا 
تعطیلــی ایــن واحدهــا شــود، ممنوع اســت و 
بــه منظــور اجتنــاب از تعطیلــی کارخانجــات و 
واحدهــای تولیــدی، دســتگاه های ذی ربــط یــا 
مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات 
اقتصادی، از بازداشــت موقت و حبس مدیران 
یا ســرمایه گذاران واحدهای تولیــدی که منجر 
به بــروز اختالل یــا تعطیلی واحدهــای تولیدی 
می شــود، خــودداری کــرده و با تعییــن تکلیف 
دیــون احتمالــی و جایگزینی مجــازات حبس با 
اقدامات تامینی و توســعه ای متناسب از قبیل 
افزایــش ظرفیت واحــد فعلی یا احــداث واحد 

تولیدی و ایجاد اشــتغال جدید اقدام کنند.
دبیــر  نظافتیــان-  علــی  زمینــه،  ایــن  در 
موسســات  و  بانک هــا  حقوقــی  کمیســیون 
اعتبــاری خصوصــی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کــرد: اقداماتــی نظیــر توقیــف، ضبــط و تملک 
ماشــین آالت واحدهــای تولیــدی یا هــر اقدام 
دیگــر کــه منتهــی بــه توقف یــا بروز اختــالل در 
فعالیت هــای تولیــدی ایــن واحدهــا شــود، از 
جملــه صالحیت هــای انحصــاری و ذاتــی قــوه 
اصــول  براســاس  مجلــس  و  اســت  قضاییــه 
تفکیــک  اصــل  و  اساســی  قانــون  مبانــی  و 
اعمــال  از  را  قضاییــه  قــوه  نمی توانــد  قــوا، 
صالحیت هــای قانونــی خــود منــع یــا محــروم 
کنــد. از ســوی دیگــر، پیشــنهاد دهنــدگان این 
طــرح، باید نحوه وصول مطالبات بســتانکاران 
واحدهــای تولیدی از جملــه بانک ها را در طرح 
مــورد نظــر بــه صــورت شــفاف تعیین کننــد تا 
معامــالت اقســاطی و اعتباری بــه بخش تولید 
و پرداخت تســهیالت و تعهــدات بانکی به آنان 
ریســک بســیار باالیی برای بانک ها وموسسات 

تولیــدی و همچنیــن برای ســایر اشــخاصی که 
بــا واحدهــای تولیــدی اعتبــاری کار می کننــد، 
نداشــته باشــد و ابزارهای قانونی برای وصول 

مطالبات از آنان طرح شود.

 طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل 
اعطای تسهیالت

وی بــا بیــان اینکــه طــرح مجلــس در تضاد 
کامــل با در قانــون تســهیل اعطای تســهیالت 
بانکی اســت، افزود: از سوی دیگر، در این طرح 
فــرض نماینــدگان آن اســت که پدیــده وصول 
مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی 
یــا وقفــه در تولیــد می شــود درحالیکــه چنین 
نیســت و بســیاری از این واحدها قبل از تملیک 
هســتند.  فعــال  غیــر  بانک هــا  توســط  نهایــی 
ضمــن آنکــه از نظــر حقوقی، وصــول مطالبات 
بانک هــا از طریــق دوایــر ثبت یــا بــا رای مراجع 
قضایــی، در نهایت تغییــر مالکین آن واحدهای 
تولیدی را دربر خواهد داشــت و تغییر مالکیت 
در امــر تولید خللــی ایجاد نمی کنــد و صاحبان 
جدیــد آن واحد تولیدی بدهکار )بســتانکاران( 
می تواننــد براســاس قــرارداد مدیریــت، واحــد 
اختیــار  در  را  شــده  تملیــک  و  فعــال  تولیــدی 
مدیــران فعلــی قراردهنــد زیرا ادامــه تولید در 
توان تخصصی و کارشناســی بانک ها نیســت و 
آنهــا موظفنــد واحدهــای تملیکــی را در مهلت 

قانونــی بــه فــروش رســانند وگرنــه مشــمول 
جرائم مالیاتی خواهند شد.

نظافتیــان یکــی از ایرادهــای اساســی طرح 
مجلس بــرای جلوگیــری از تعطیلــی واحدهای 
تولیــدی را افزایش بی ســابقه مطالبات معوق 
بانک هــا دانســت و گفــت: مفــاد طــرح مزبــور 
میــان  متعــدد  تعارض هــای  ایجــاد  موجبــات 
متــون قانونی کشــور را فراهم خواهد ســاخت 
بــرای مثال مغایــرت و ایجاد تخصیص و نســخ 
در متــون قوانین کنونی از قبیــل قانون جدید 
صدور چک، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
آئیــن  قانــون  کشــور،  مالــی  نظــام  ارتقــای  و 
دادرســی مدنــی، قانون آئین دادرســی کیفری 
و حتــی قوانیــن تجــارت و مجــازات اســالمی از 
جملــه تبعــات و آثار نامطلوب این طرح اســت؛ 
بدین ســان که طرح مورد اشــاره با حذف و زایل 
ســاختن کلیــه ابزارهــای حقوقــی و کیفــری در 
اختیــار بســتانکاران پرداخــت بدهی اشــخاص 
بــه  نظــام بانکــی کشــور را صرفــًا بــه توصیه ای 

اخالقی مبدل خواهد ساخت.

به  تسهیالت  پرداخت  ریسک  افزایش   
تولید

دبیر کمسیون حقوقی بانک ها و موسسات 
اعتبــاری خصوصی بیان کرد: بــا توجه  به اینکه 
در این طرح توقیف، ضبط، تملک ماشین آالت، 

در  اســت،  شــده  ممنــوع  و...  تولیــد  ابــزار 
نتیجــه این موضــوع امــکان وصــول مطالبات 
معــوق بانک هــا را بــا مانــع و محــذور قانونــی 
مواجــه ســاخته و ریســک پرداخــت تســهیالت 
را  تولیــدی  واحدهــای  بــه  بانکــی  تعهــدات  و 
به شــدت افزایش می  دهد که از منظر مدیریت 
واحدهــای  بــه  تســهیالت  پرداخــت  ریســک 
اینگونــه  تولیــدی توجیهــی نخواهــد داشــت. 
بــا بازنگشــتن تســهیالت، منبعــی بــرای توزیع 
عادالنه تســهیالت در شــبکه بانکی کشور باقی 
نمی مانــد و ســایر متقاضیــان واجد شــرایط از 

دریافت تســهیالت بانکی محروم خواهند شد.
موردنظــر  طــرح  مفــاد  گفــت:  نظافتیــان 
نماینــدگان بــا ورود بــه حــوزه شــرح وظایــف و 
صالحیت هــای قــوه قضائیــه و ســلب ابزارهــای 
حقوقــی و کیفــری در اختیــار آن قــوه، موجبات 
نقض اصل اســتقالل قوا را فراهم ساخته است 
و به نوعــی بــه تعداد اقشــار جامعــه مصونیت 
قضایــی داده کــه ایــن موضــوع مغایر بــا اصل 
تســاوی افــراد جامعــه در برابــر قانــون اســت. 
از ســوی دیگــر، طرح موصــوف با ســلب امکان 
توقیــف ضبــط و تملــک امــوال بدهکار توســط 
بســتانکاران و با ســلب اختیار قوه قضاییه برای 
اقدام در این زمینه موجب می شــود که وصول 
مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی و مدیران 
آن با مشــکالت اساسی مواجه شود؛ درحالیکه 

در این طرح پیشــنهادی درباره وصول مطالبات 
از واحدهــای اشــخاص مــورد اشــاره هیچ گونه 

راهکار قانونی پیش بینی  نشده است.
او ادامــه داد: همچنیــن، مفاد ایــن طرح در 
تعارض آشــکار با فراز پایانی بند 9 سیاست های 
کلــی برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی ابالغی 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر »لــزوم کاهش 
نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت« و بند 9 
سیاســت های کلی نظام تقنینــی مبنی بر »لزوم 
ابتنــاء قوانین بــر نظــرات کارشناســی و ارزیابی 
تأثیــر اجــرای قوانین« بــوده و از ایــن رهگذر در 

تعارض با اصل 110 قانون اساسی است.

بانک ها  برای  مجلس  طرح  چالش های   
و تولید

وی افــزود: متاســفانه ایرادهــای حقوقی و 
ســاختاری طــرح مــورد نظــر به حدی اســت که 
در صــورت برطرف نشــدن ایــن ایرادها، بخش 
تولید و شــبکه بانکی کشور را دچار چالش های 
اساســی می کنــد و موجــب افزایــش مطالبات 
بانک هــا و موسســات اعتبــاری می شــود. باید 
توجه داشت که در صنعت بانکداری نمی توان 
مصالــح تســهیالت گیرنده را بر مصالح ســپرده 
گذار مقدم دانســت و ســپرده گذار را از حقوق 
قانونی و دریافت ســود بانکی محروم ساخت. 
یکــی از ایرادهای اساســی طرح مــورد بحث آن 
اســت کــه ناظــر بــه مصالــح و منافــع برخــی از 
تســهیالت گیرندگان است و به حقوق شرعی و 
قانونی سپرده گذاران و تعهدات مالی بانک ها 
در مورد پرداخت ســود علی الحســاب و ســود 

قطعی به ســپرده گذران توجه نشده است.

 افزایش مطالبات معوق بانک ها
دبیر کمســیون حقوقی بانک ها و موسسات 
اعتبــاری خصوصی ادامــه داد: حفظ اســتقالل 
ذاتی قوه قضاییه و مراجع قضایی در رســیدگی 
به دعاوی و فصل خصومت ها و همچنین حفظ 
اصــل تفکیک قوا و مداخله نکــردن قوه مجریه 
یــا قوه مقننــه در صالحیت های ذاتــی محاکم و 
مراجــع قضایــی و توجه به آثار اجــرای این طرح 
در افزایش مطالبات معوق بانک ها و همچنین 
رعایــت حقوق شــرعی و قانونی ســپرده گذاران 
در کنــار حقــوق قانونی تســهیالت گیرنــدگان از 
جملــه مباحــث مهم در اصالح طــرح دو فوریتی 

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
او افــزود: به همین جهت انتظــار از مجلس 
آن اســت که در ایــن طرح، راهکارهــای قانونی 
از  بانک هــا  معــوق  مطالبــات  وصــول  نحــوه 
واحدهــای تولیــدی را مشــخص کند تا ریســک 
پرداخت تسهیالت یا تعهدات بانک ها به بخش 
تولیــد بــه شــدت افزایــش نیابــد و بــا شــفاف 
ســازی نحوه وصــول مطالبات معــوق بانک ها 
مناســبی  راهکارهــای  تولیــدی،  واحدهــای  از 
بــرای جلوگیــری از افزایــش مطالبــات معــوق 
بانک هــا ارائه دهند. در کنار آن نیز بانک مرکزی 
مســئول اجــرای آییــن نامه اجرایی طــرح مورد 
اشــاره تعیین شــود تا با مصوبه شورای پول و 
اعتبار، انواع تسهیالت و تعهدات مشمول این 
طــرح، شــرایط بهره منــدی از امتیــازات قانونی 
این مصوبه توســط ذینفعان و به ویژه شرایط 
واگــذاری و فــروش واحدهای تولیــدی تملیک 

شده توسط بانک ها مشخص شود.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
به  تحویلی  گاز  کل  امسال 
سال  به  نسبت  کشور  خطوط 
پیش بهتر بود، به طوری که کل 
گاز تحویلی به شبکه 19 دی ماه 
میلیون   844.1 معادل   )1400(
شده  ثبت  روز  در  مترمکعب 
 850 آستانه  در  و  بوده  خوبی  بسیار  رقم  که 

میلیون مترمکعب در روز قرار گرفته است.
مقدار گاز مصرفــی در بخش های نیروگاهی، 
صنایــع عمــده، خانگــی و تجــاری در 19 دی ماه 
 116.1 کــه  بــوده  مترمکعــب  میلیــون   788.9
میلیــون مترمکعــب گاز بــه نیروگاه هــا و 106.5 
میلیــون مترمکعــب بــه صنایــع عمــده کشــور 
تحویل شــد و ســهم بخــش خانگی و تجــاری از 
این مقــدار 566.3 میلیون مترمکعب گاز بوده 

که عدد بسیار قابل توجهی است.
میلیــون   5.5 تاریــخ  همیــن  در  همچنیــن 
مترمکعب به کارخانه های سیمان، 23 میلیون 
مترمکعــب بــه بخــش فــوالد، 55.5 میلیــون 
مترمکعب به بخش پتروشیمی و 22.5 میلیون 
تلمبه خانه هــا،  پاالیشــگاه ها،  بــه  مترمکعــب 
بخش مس و آلومینیوم کشور اختصاص یافته 
اســت اما بایــد توجه داشــت که مصــرف گاز در 
بخش های مختلف امســال نســبت به پارســال 

افزایش یافته است.
بــرای نمونــه، پیش بینــی شــده بــود کــه در 
بخــش نیروگاهــی به طــور متوســط روزانــه 200 
میلیــون مترمکعــب ســوخت معــادل مصــرف 
شــود، اما مقدار مصــرف این بخــش در آذرماه 
امسال از 187 میلیون مترمکعب در مدت زمان 
مشابه پارسال به 206 میلیون مترمکعب رسید؛ 
یعنی بیش از 10 درصد مصرف ســوخت معادل 
نیروگاه ها در آذرماه امســال نســبت به پارسال 

افزایش یافته است.

در این راســتا، معــاون برنامه ریزی وزیر نفت 
رشــد مصــرف در بخــش نیروگاه هــای حرارتــی 
کشــور را در 11 روز نخست دی ماه امسال نسبت 
به مدت مشــابه پارسال 12.3 درصد عنوان کرد 
و گفــت: کل ســوخت معــادل نیروگاه ها به طور 
میانگیــن از ابتــدای آبان مــاه تا 11 دی ماه ســال 
پیش 190 میلیون مترمکعب بوده که امسال به 
209 میلیــون مترمکعب افزایش یافته که رشــد 
10.1 درصــدی نشــان می دهد، بــه همین ترتیب 
میانگیــن مصرف ســوخت معــادل نیروگاه ها از 
ابتدای آذرماه تا 11 دی ماه امسال با 10.7 درصد 

رشد روبه رو شده است.
هوشــنگ فالحتیــان رونــد مصــرف نفــت گاز 
)گازوئیــل( در نیروگاه ها را هــم صعودی عنوان 
کــرد و افــزود: مصــرف نفــت گاز در نیروگاه هــای 
روزانــه 28  از  کشــور به دلیــل ســرمای زودرس 
میلیون لیتــر در آبان ماه 1399 به 51.2 میلیون 
لیتــر رســیده کــه با رشــد 82.2 درصــدی مواجه 
وضــع  آذرمــاه  در  خوشــبختانه  اســت.  شــده 
در  نفــت گاز  مصــرف  مقــدار  و  شــد  معکــوس 

نیروگاه ها به 45 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و 
وضعیت بهتر شد و به همان ترتیب گاز بیشتری 

به نیروگاه ها تحویل شده است.
او از کاهــش 36 درصــدی مصرف نفت گاز در 
ســال جاری در بــازه زمانی ابتــدای آبان ماه تا 11 
دی ماه نســبت به مدت مشابه پارسال خبر داد 
و گفت: میانگین مصرف نفت گاز در ســال 1399 
در بازه زمانی یادشــده 84.7 میلیون لیتر در روز 
بوده که این رقم امســال به 54 میلیون لیتر در 

روز رسیده است.

مخازن  موجودی  درصدی   4 افزایش   
نفت گاز

معــاون وزیــر نفت با بیــان اینکــه موجودی 
11 دی مــاه امســال  پایــان  نفــت گاز در  مخــازن 
درصــد   4 پارســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 
افزایــش یافته اســت، یــادآوری کــرد: موجودی 
جدیــد  دولــت  کار  شــروع  در  نفــت گاز  مخــازن 
نسبت به پارسال کمتر بود، اما با وجود مصرف 

قابل توجه به تدریج این وضع بهبود یافت.

فالحتیــان دربــاره مقــدار تولید نفــت گاز هم 
اظهار کرد: امســال تولید نفــت گاز در بازه زمانی 
اول آذرمــاه تــا 11 دی مــاه بــا 8.5 درصــد رشــد 
نســبت به پارســال بــه 107 میلیــون لیتــر در روز 
رسیده اســت. مقدار تولید سال گذشته 99.3 
میلیــون لیتر در روز بود. مقــدار تولید نفت کوره 
در پاالیشگاه های کشور نیز در همین بازه زمانی 
بــا رشــد 16.3 درصــدی از 58 میلیــون لیتــر بــه 

67.5 میلیون لیتر رسیده است.

خوبی  خبر  مصرف  درصدی   10 رشد   
نیست

معــاون وزیر نفت با بیــان اینکه هنگامی که 
می گوییــم مصرف ســوخت معــادل نیروگاه ها 
در ایــن بازه زمانی 10 درصد رشــد کــرده، بدان 
معناســت که برق مصرفی مردم نیــز به همین 
بــرق ممکــن  ایــن  مقــدار افزایــش یافتــه کــه 
اســت در بخش هــای صنعتــی، خانگــی، تجاری 
و کشــاورزی مــورد مصــرف قــرار گرفته باشــد، 
تصریح کرد: اینکه ما هر ســال با 5 تا 10 درصد 

رشــد مصــرف در ایــن بخــش مواجه هســتیم 
اصًا خبر خوبی نیست.

طبق اعالم وزارت نفت، فالحتیان با اشاره به 
اینکه پارســال نیز ســوخت معادل در نیروگاه ها 
به صورت متوسط بیش از 4 درصد رشد داشته 
است، تصریح کرد: بخشی از این رشد به مسائل 
توســعه ای صنایع و بهره بــرداری از کارخانه های 
جدیــد، خانه هــای تازه و... برمی گردد و بخشــی 
نیــز به دلیــل مصرف بی رویه اســت که ناشــی از 
ارزان بــودن حامل هــای انــرژی، رفتــار مصرفــی 

مردم، نوع ساخت وساز و... است.
وی با یادآوری اینکه در آذرماه ســال گذشته 
به طــور متوســط 82 میلیون مترمکعــب گاز در 
روز در اختیــار نیروگاه های حرارتی قرار می گرفت 
کــه این مقدار امســال بــا رشــد 63 درصدی به 
133.5 میلیون مترمکعب در روز رسیده است، 
اظهــار کرد: همچنین در بــازه زمانی اول دی ماه 
تــا 11 دی مــاه 95.4 میلیــون مترمکعــب گاز در 
اختیــار نیروگاه های حرارتی قرار گرفته اســت که 
نســبت به مــدت مشــابه پارســال 44.8 درصد 
رشــد داشته است. مقدار گازی که سال گذشته 
در اختیــار نیروگاه هــای حرارتــی قــرار گرفت، 66 

میلیون مترمکعب بوده است.
معــاون وزیــر نفــت متوســط گاز تحویلی به 
نیروگاه هــای حرارتــی را از ابتــدای آذرمــاه تــا 11 
دی ماه ســال گذشته، 77.6 میلیون مترمکعب 
در روز عنــوان کرد و گفت: این مقدار امســال با 
رشد 58.8 درصد به 123.3 میلیون مترمکعب 
در روز رســیده کــه آمار شــاخص و قابــل قبولی 

است.
فالحتیان تصریح کرد: متوسط تولید گاز خام 
هم امســال در بازه زمانــی آذر تا 11 دی ماه 3.5 
درصد نسبت به پارسال افزایش داشته و تولید 
گاز سبک تحویلی به خطوط با اندک وارداتی که 

داشتیم 2.2 درصد رشد داشته است.

مجلس

هوشنگ 
فالحتیان

داریوش مختاری

مصرف گاز در کشور چقدر است؟

نظافتیــان یکــی از ایرادهــای اساســی طــرح مجلــس بــرای جلوگیری از تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را افزایش بی ســابقه مطالبات معــوق بانک ها 
دانســت و گفت: مفاد طرح مزبور موجبات ایجاد تعارض های متعدد میان متون قانونی کشــور را فراهم خواهد ســاخت برای مثال مغایرت و ایجاد 
تخصیص و نسخ در متون قوانین کنونی از قبیل قانون جدید صدور چک، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون آئین 
دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی کیفری و حتی قوانین تجارت و مجازات اسالمی از جمله تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدین سان که 
طرح مورد اشــاره با حذف و زایل ســاختن کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بســتانکاران پرداخت بدهی اشــخاص به  نظام بانکی کشــور را 

صرفًا به توصیه ای اخالقی مبدل خواهد ساخت.

حمایتی که به ضرر تولید تمام می شود!

ح مجلســـی ها انتـــقاد بانکی ها به طــر
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امام علی )ع(:
ُشکُر المؤِمِن َیظَهُر فی َعَمِلِه، ُشکُر المناِفِق ال یتجاوُز ِلساَنُه.

کــردار او آشــکار می شــود و شــکرگزاری منافــق از زبانش   شــکرگزاری مومــن در 
فراتر نمی رود.

)غررالحکم، ح5662(

کشور روزنامه صبح غرب 
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جزئیات افزایش تعرفه برق 
از اول بهمن ماه

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون هماهنگی توزیع توانیر جزئیات 
افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف 

از ابتدای بهمن ماه را تشریح کرد.
غالمعلــی رخشــانی مهر با اشــاره به 
آغــاز اجــرای آئین نامــه نحوه محاســبه 
تعرفه برق از بهمن مــاه تصریح کرد: در 
این مصوبه دو شــاخص که مبنای قیمت گذاری بوده و 
از پیش تــر هم در قبــوض وجود داشــت، تغییری نکرده 
بــه عبارت دیگــر الگوهــا و پایه قیمــت گذاری بــر مبنای 
الگو هیــچ تغییری نکرده و آنچه که تغییر کرده، پله های 
مصرفــی اســت، به طوری که پله هــا اکنون بــه مصرف تا 
ســطح الگــو، 1.5 برابر الگو، تا 2 برابر الگــو و بیش از دو 

برابر الگو تقسیم شده است.
وی دربــاره عدم تغییر الگوی مصرف با اشــاره به این 
که اکنون به طور مثال در تهران و بیشــتر مناطق کشــور 
الگــوی مصــرف 200 کیلــووات ســاعت در ماه بــوده که 
نســبت به قبل تغییری نداشــته اســت، افزود: براساس 
آمــار ســامانه های پرداخــت قبــوض، در ایــن فصل 85 
درصــد از مــردم  در ســطح ایــن الگو یــا حتی کمتــر، برق 
مصــرف می کننــد که به ایــن گــروه اطمینــان می دهیم 

شاهد تغییری در مبلغ قبوض برق نخواهند بود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به این که در 
این فصل تنها 15 درصد از مشــترکان هســتند که بیشتر 
از الگــو مصــرف دارنــد، اظهار کــرد: در تابســتان نیمی از 
بــرق تولیــدی کشــور یعنی حــدود 30 هزار مــگاوات، در 
بخــش خانگی مصرف می شــود که 85 درصــد از مردم 
بــه انــدازه نیمی از این میــزان )15 هزار مــگاوات( از برق 
بخــش خانگی را مصــرف می کنند و 15 درصــد به اندازه 

بقیه مصرف برق دارند.
رخشــانی مهر در عیــن حــال بــه رونمایــی از گروهــی 
پرداخت که با وجود تعداد قرار گرفتن در اقلیت به لحاظ 
تعــداد، به اندازه 4 نیروگاه بــزرگ برق مصرف می کنند و 
گفــت: از بین 30 میلیون مشــترک خانگی، تنها 600 هزار 
مشــترک  کــه 2 درصــد از مجمــوع جمیعــت مشــترکان 
خانگی را دربرمی گیرند، بیش از 3000 مگاوات از مصرف 
برق کشور را به خود اختصاص داده اند که این میزان به 
اندازه تولید برق 4 نیروگاه بزرگ و مصرف برق میلیون ها 

مشترک عادی است.
معــاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر این که اگر 
این 2 درصد، مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، 
بخش مهمی از محدودیت های برقی در تابستان از بین 
مــی رود، خاطرنشــان کرد: همــه تمرکــز آئین نامه نحوه 
محاســبه تعرفه برق  که از بهمن ماه آغاز می شود، روی 
کنتــرل مصارف گروه هایی اســت که بیش از الگو مصرف 

می کنند.
رخشــانی مهر با بیان اینکه از ایــن پس مردم به جای 
قیمت برق باید با اصطالح کیلووات ســاعت آشنا شوند 
چرا که همه مصارف وسایل برقی با این میزان سنجیده 
می شــود، اظهــار کــرد: اســتفاده متعــارف و درســت از 
وســایل برقی، تنها راهکار کنترل مصرف و نگاه داشــتن 
میــزان مصرف در ســطح الگوســت. به طور مثــال وقتی 
دمــای آســایش براســاس اصــول علمی و پزشــکی 25 
درجه سانتی گراد اســت، تنظیم کولر روی دمای پایین تر 
از 25 درجــه، بــه معنــای مصــرف و اســتفاده نامتعارف 

تلقی می شود.
داد:  توضیــح  دیگــر  مثالــی  ارائــه  بــا  همچنیــن  وی 
اســتفاده به انــدازه از سیســتم روشــنایی در مکانی که 
حضور داریم، متعارف و روشــن نگه داشــتن المپ ها در 
مکانی که حضور نداریم، نامتعارف اســت و باعث خروج 
از الگــوی مصــرف می شــود. آئین نامــه نحوه محاســبه 
تعرفــه برق تنها به دنبــال افزایش توجه مردم به میزان 
مصارفشــان اســت چرا که هرچه مصارف در سطح الگو 

باشد، می توان شبکه برق پایداری داشت.
معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین در خصوص 
تاثیر اســتخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با تقدیر از مراکز مجاز 
استخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان با صنعت برق 
همــکاری می کننــد گفت: بخــش عمده اســتخراج ها در 
فضای غیرمجــاز اتفاق می افتد که به منظور شناســایی 
این مراکز و افراد که باعث آســیب به وســایل برقی سایر 
مشترکان می شــوند، توانیر اقدام به اختصاص پاداش 

به معرفی کنندگان و افشا کنندگان کرده است.
رخشــانی مهر همچنیــن از همه مشــترکان خواســت 
تــا بــا نصب اپلیکیشــین "بــرق من" نســبت بــه مدیریت 
مصارف خود اقدام و از ســایر خدماتی که در این برنامه 

گنجانده شده است، استفاده کنند.

ایران و جهان

دستیابی به گلوله های هوشمند 
در حوزه زرهی، توپخانه و بالگردی 

در نیروی زمینی ارتش

زمینی  نیروی  فرمانده  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ارتش با بیان اینکه توجه به نیروی انسانی توانمند، موجب 
تحرک و کارآمدی در سطح یگان های نظامی می شود، گفت: 
هوشمند  گلوله های  به  بالگردی  و  توپخانه  زرهی،  حوزه  در 

دست یافته ایم.
امیــر ســرتیپ کیومــرث حیــدری گفــت: تجهیــزات در حــوزه 
لجســتیک مهم اســت اّما توجه و اهمّیت بخشــیدن به نیروی 
انســانی متعهد، توانمند، متخصص و مؤمن، موجــب افزایش و ارتقای تحرک 

در سطح یگان های نزاجا می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اصــول فرماندهی در نیــروی زمینــی ارتش بر ســه اصل 
والیتمداری، عدالت محوری و شایسته ســاالری اســتوار اســت، افزود: فرمانده 
معظم کل قوا )حفظه اهلل تعالی( در حکم فرمانده نیروی زمینی ارتش »ارتقای 
تحرک و کارآمدی یگان ها« برابر نیازهای عملیاتی روز را تأکید فرمودند، بنابراین 
اگــر امروز والیتمداری در نزاجا بعنوان اصل مهم تبیین شــده اســت باید تمام 

کارها نیز بر اساس منویات معظمٌ له اجرایی شود.
وی افزود: در زمینه تحرک نیز، امروز این مؤلفه به یکی از مهم ترین دغدغه 

فرماندهان در این نیرو تبدیل شده است.
امیر ســرتیپ حیدری خاطرنشــان کــرد: در حوزه تولید قطعــات، کارخانجات 
شــهید زرهرن و در حوزه ارتقای سطح کیفی بالگردها صنایع یاعلی را راه اندازی 
کرده ایم که امروزه به معنای واقعی شاهد خودکفایی در عرصه تولید قطعات 

در حوزه زرهی، توپخانه، بالگرد و... هستیم.
مهمــات،  حــوزه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
کنسرواســیون و بازآمــاد برخی از تجهیزات نیز به دســتاوردهای مهمی دســت 
یافته ایــم تصریــح کــرد: تولیــد و نگهــداری مهمــات یک علم بشــمار مــی رود و 
نیــروی زمینــی ارتــش در ایــن حوزه با یــک حرکت جهــادی و مؤمنانه توانســته 
اســت در زمینــه هوشمندســازی و نگهــداری، کارهــای بزرگــی را انجــام دهــد و 
تمامی مهمات های خود را از حالت ســنتی خارج کند تا جایی که بنابر فرمایش 
امیر سرلشــکر موســوی، فرمانــده کل ارتش، جابجایی مهمــات از فضای باز به 
زاغه هــای سرپوشــیده شــبیه به یک معجزه تلقی شــد. عالوه بــر این در حوزه 

زرهی، توپخانه و بالگردی نیز به گلوله های هوشمند دست یافته ایم.
امیــر ســرتیپ حیدری دســتاوردهای مهم حــوزه تحرک را مرهــون حمایت و 
پشــتیبانی فرمانده بصیر و با تدبیر ارتش دانســت و تاکید کرد: اگر حمایت های 
ستاد کل نیروهای مسلح، صنایع داخلی کشور و فرمانده کل ارتش نبود قطعًا 

دستاوردهای مهم نیروی زمینی ارتش تحقق پیدا نمی کرد.
وی در پایــان عملکرد معاونت آماد و پشــتیبانی نیروی زمینی ارتش را قابل 
قبــول ارزیابــی کــرد و افــزود: امــروز کارکنان آمــاد در سرتاســر یگان هــای نزاجا 
عالمانــه، متواضعانــه و متعهدانــه ماموریت های مهم را انجــام می دهند و در 

ارتقا تحرک ابن نیرو نیز گام های بزرگی را برداشته اند.

حذف محدودیـــت سفـــر 
از کشورهای همسایه

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر کشور نحوه برداشته 
همچنین  و  همسایه  کشورهای  به  سفر  محدودیت  شدن 

بازگشایی مدارس را تشریح کرد.
احمــد وحیــدی گفــت: بررســی محدودیتهــای موجــود بــا 
کشــورهای مختلف در جلســه امروز مورد بررسی قرار گفت که 
محدودیت با کشورهای همسایه به حالت قبل برگشته شد به 
شکلی که با داشتن تست های پی سی آر منفی، افراد می توانند 

وارد کشور شوند به این ترتیب محدودیت با کشورهای همسایه حذف شد.
وی افزود: برخی کشورها که از طریق مرز هوایی وارد کشور می شدند و بیماری 
در آن کنترل شــده نیز محدودیت هایشــان برداشــته شــده، اما محدودیت های 
کشــورهای اروپایی، فرانســه و انگلیس همچنان برقرار اســت و ســایر کشــورها 
نیز محدودیت هایشــان در حال بررســی اســت. البته کشــورهایی که رشد سویه 

امیکرون در آنها روی بدهد ممکن است محدودیت هایشان اضافه شود.
وی تاکیــد کرد: تردد در مرزهای زمینی تنها با رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
تزریق واکسن و داشتن تست پی سی آر منفی امکان پذیر است و گزارش های از 

ارزیابی مرزها نشان داد که رعایت موارد باید بیشتر شود.
وزیر کشور در خصوص موضوع بازگشایی مدارس نیز گفت: درصد باالیی از 
دانش آموزان مدارس دز اول و دوم واکســن را دریافت کردند؛ لذا مانعی برای 
بازگشایی آنها وجود ندارد و همان طور که پیش تر تصمیم گرفته شده به صورت 
قاطــع باید بازگشــایی مــدارس انجام شــود. بــرای کالس های دانشــگاه ها نیز 
منعــی برای برگــزاری کالس ها وجود ندارد؛ البته بایــد کار با رعایت پروتکل های 

بهداشتی انجام شود.
وی تاکیــد کــرد: بی تردید باید بازگشــایی در وزارت علوم به ویژه در ســطوح 
تکمیلــی و همچنین برای برقراری رســاله ها و پایان نامه ها انجام شــود. دلیلی 

برای غیرحضوری رساله ها و پایان نامه ها وجود ندارد.

 هنوز ضرورت تزریق واکسن به سنین زیر 12 سال مشخص نشده
وزیــر کشــور تاکید کرد: هنــوز نیازی برای تزریق واکســن به افراد زیر 12 ســال 
مشــخص نشــده و ســازمان جهانی بهداشــت نیز توصیه ای در این زمینه ندارد؛ 
البته موضوع در وزارت بهداشــت نیز در حال بررســی اســت؛ امــا تاکنون ضرورت 
تزریق واکسن به افراد زیر 12 سال مشخص نشده لذا بازگشایی مدارس ابتدایی 
نیــز منعی نــدارد. وی در خصوص اعمال هوشــمند محدودیت ها نیــز گفت: در 
حال حاضر وارد مرحله چهارم محدودیت های هوشــمند شــده ایم و مقرر شــده 
هر هفته یک فاز به اجرای محدودیت ها اضافه شود. ناقضان اجرای این طرح در 
فــاز اول در وزارت خانه هــا و ادارات بود که باید این نکته رعایت می شــد که حتما 
واکســن می زدنــد و در غیر ایــن صورت اجــازه ورود به آنها داده نمی شــد و برای 
آنهــا مرخصی بدون حقــوق اعمال می شــد. در فاز بعدی نیــز حمل و نقل درون 
و برون شــهری مد نظر قرار گرفت که رانندگانی که واکســن نــزده بودند برای آنها 
پیامک ارســال شــد. اگر در طول زمان مشــخص بــرای این کار اقــدام نکنند برابر 

قانون خدماتی که قبال به آن اشتغال داشتند، نمی توانند ادامه دهند.

سرتیپ حیدری

احمد وحیدی

غالمعلی 
رخشانی مهر

روغن موتور هم دارای قیمت  
مصوب شد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: طبق مصوبه هیئت وزیران 
در صد و شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تمام 
دیزلی،  و  بنزینی  از  اعم  موتور  روغن  تولیدهای  و  محصوالت 

مشمول قیمت گذاری خواهد شد.
طبــق اعــالم وزارت صنعت، معدن و تجــارت از جزئیات صد 
و شــصت و هشــتمین جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار، تمامــی 
ارگان هــای ذی ربــط نظارتی موظف هســتند نظارت بــر بازار را 

برای رسیدن محصول به قیمت مصوب به دست مشتری انجام دهند.
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر مــاه، 26 هــزار و 793 فقــره بازرســی از 
واحدهای توزیع روغن موتور انجام شده است که طبق آن 1599 فقره پرونده 

به ارزش بیش از 172 میلیارد ریال تشکیل شده است.
بــا توجــه به اینکــه روغن موتور از آن دســت محصوالتی اســت کــه ملزم به 
عرضه فروش اینترنتی نیز هست و در جشنواره خرید شفاف، با راهبردی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت برگزار خواهد شــد، مورد بحث و بررســی در جلســه 
مذکور ستاد تنظیم بازار قرار گرفت؛ براین اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه 
اخیــر خود تمــام محصــوالت و تولیدهای روغــن موتورهای بنزینــی و دیزلی را 

مشمول قیمت گذاری کرد.

الزم بــه یادآوری اســت که در راســتای اجــرای تصمیمات بند )6( صد و ســی 
و ششــمین جلســه کارگروه تنظیم بازار )ابالغی اردیبهشت 1400( و تصمیمات 
بنــد )12( صــد و چهلمین جلســه کارگــروه تنظیم بــازار )ابالغی خــرداد 1400( و 
گزارش های واصله از اســتان های کشور پیرامون از نحوه عرضه و کمبود روغن 
موتــور در بازار، روند تامین، توزیع و قیمت انواع روغن موتور دیزلی و ســواری 
از ســوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد 
دســتورالعمل تعییــن قیمــت کاالهــا و خدمــات کلیــه واحدهــای تولیدکننده 
روغــن  موتور، با رعایت ظوابط قیمت گذاری ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان )مصوبــه هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها( و درصدهای ســود 
عمده و خرده فروشی نسبت به تعیین و تثبیت قیمت  کلیه محصوالت تولیدی 

مرتبط در سامانه 124 اقدام تا هماهنگی سازمان مذکور اجرایی شود.
درنهایت تیرماه ســال جاری با تصویب ســتاد تنظیم بازار و موافقت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت روغن موتور خودروهای سبک 

و سنگین 10 درصد افزایش یافت.

مصوبه 
هیأت وزیران

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  اومیکرون  سویه  جهان: 
گرفتن  سبقت  حال  در  سرعت 
می رسد  نظر  به  و  است  دلتا  از 
می خواهد به دوران تاخت و تاز 

دلتا پایان دهد.
علمــی  کمیتــه  جلســه  در 
کشــوری کوویــد 19 کــه شــنبه گذشــته برگــزار 
شــد، تمامــی اعضــای ایــن کمیتــه متفق القول 
بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه اومیکــرون در حال 
شــتاب گرفتن در کشور اســت و باید مراقبت ها 
را جدی تــر بگیریم. زیرا، آنطــور که از گزارش های 
وزارت بهداشــت می تــوان برداشــت کــرد، ایــن 
اســت که رعایت پروتکل ها اوضــاع خوبی ندارد 
شــیوه نامه های  و  دســتورالعمل ها  تقریبــًا،  و 

بهداشتی، فراموش شده اند.
کمتــر از 50 درصــد مــردم ماســک می زنند و 
در همین حــدود، پروتکل هــا را رعایت می کنند. 
دورکاری ها برداشــته شــده و کســی هم فاصله 

گذاری را رعایت نمی کند.

 هشدار سازمان بهداشت جهانی
آنطورکه ســازمان بهداشــت جهانــی گزارش 
داده اســت، افزایش شــدید تعداد مبتالیان به 
اومیکرون را شاهد هستیم به شکلی که حدود 
10 میلیون نفر در هفته اخیر با سویه اومیکرون 
به کرونا مبتال شــده اند. همچنیــن، دالیلی برای 
افزایــش مــوارد ابتــالی شــدید به ایــن ویروس 
گزارش شــده اســت و موتاســیون های موجود 
در ایــن ســویه قادرنــد به راحتی به ســلول های 

انسانی متصل شوند.
همچنیــن دربــاره اومیکــرون چیــزی کــه یاد 
گرفته ایم این اســت که ریسک بیماری سخت در 
اومیکرون نســبت به دلتا کمتر اســت، اما حجم 

افراد مبتال در سراسر جهان عجیب است.
حتــی بــا وجــود ریســک کــم بســتری شــدن 
همچنــان تعــداد افــراد زیــادی را می بینیــم که 
نیــاز بــه مراقبت هــای بالینــی دارند، افــرادی که 

بســتری شــده اند بر دوش سیســتم بار اضافی 
انداخته اند.

زدن ماســک، رعایت فاصله اجتماعی، دوری 
از تجمعــات بزرگ از شــما محافظت می کند، اگر 
حقیقتــًا می توانید بعضی از این اجتماعات را به 

تعویق بیندازید، این کار را انجام دهید.
آنچه در حال حاضر بســیار اهمیــت دارد این 
اســت کــه در معرض ویــروس قرار گرفتــن را به 

حداقل برسانیم.

روند رو به افزایش اومیکرون در ایران
آن طور که از شواهد امر بر می آید، اومیکرون 
در کشور ما هم به سرعت در حال افزایش است 
و موارد شناسایی شــده به مرز 600 نفر رسیده 
اســت. البتــه باید این نکتــه را مدنظر قرار دهیم 
که موارد انجام تســت کرونا در کشور، نسبت به 
ماه های گذشته، فروکش کرده و همین مسئله 

می تواند بر پنهان ماندن افراد مبتال بیافزاید.

 نگرانی از حمله اومیکرون به کودکان
علمــی  کمیتــه  دبیــر  جماعتــی  حمیدرضــا 

کشــوری کوویــد 19، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
حــدود 10 درصد جامعه ما را کودکان ســنین 5 
تا 11 سال تشکیل می دهند، واکسیناسیون این 
افــراد می تواند از ایجــاد پیک و چرخش ویروس 
در جامعــه جلوگیــری کنــد. نکته دیگــر هم این 
اســت با توجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس 
مطرح است، بنابراین انجام واکسیناسیون یکی 
از ضرورت هایی اســت که حتمًا باید انجام شود. 
اگــر مــدارس باز شــود امــا کــودکان واکســینه 
نباشند، با توجه به اوج اومیکرونی که در سنین 
کودکان بیشــتر دیده می شــود، می تواند باعث 

بیمار شدن اطفال شود.
وی افــزود: مطالعــات کشــورهای دیگــر هم 
نشــان داده کــه اطفــال حــدود 30 درصــد بــر 
اثــر اومیکــرون گرفتــار شــدند و یــک ســوم آنها 
در بیمارســتان ها بســتری شــدند. بــا توجــه به 
محدودیــت تخت هــای آی ســی یو در کشــور ما 
برای اطفال، این موضوع یکی از مواردی اســت 
کــه اگر مــدارس باز شــوند امــا واکســن در این 
ســنین تزریق نشــود و این افراد گرفتار شوند و 
نیاز به آی ســی یو داشــته باشــند، در کل کشور 

می تواند یک بحران ایجــاد کند. به همین دلیل 
ضــرورت واکسیناســیون کودکان 5 تا 11 ســال، 
مورد تاکید کمیته علمی کشــوری کووید 19 قرار 

دارد.
جماعتــی ادامه داد: نکته دیگر این اســت با 
توجــه به اینکــه اومیکرون در کشــور مــا تقریبًا 
ســه  تــا  دو  طــی  و  می کنــد  پیــدا  شــیوع  دارد 
هفتــه آینــده بــه احتمال زیــاد به پیــک خودش 
می رســد، کمیته علمــی در نظر گرفــت که حتمًا 
بــه  دانشــگاه ها  و  مــدارس  بازگشــایی  بحــث 
تعویــق بیافتــد. پیش بینی هــای متخصصیــن و 
اعضای کمیته علمی این اســت که طی دو ســه 
هفتــه آینده با پیک اومیکرون در کشــور مواجه 
خواهیــم شــد. بنابرایــن بــه نظــر نمی رســد که 
بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها کار معقولی 

باشد.

 اومیکرون را جدی بگیریم
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه ویژگی هایی 
کــه برای ســویه اومیکرون مطرح شــده اســت، 
اغلــب مــردم ابتالء بــه آن را در حــد و اندازه یک 

سرماخوردگی معمولی می دانند و از همین رو، 
چندان نگران درگیر شدن با اومیکرون نیستند. 
این در حالی اســت که سرعت انتقال و گسترش 
اومیکرون، نســبت به دلتــا، می تواند یک تهدید 

جدی برای درگیر شدن با پیک ششم باشد.
اپیدمیولــوژی  اســتاد  ســوری  حمیــد 
بــا  بهشــتی،  شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
اشــاره به ویژگی هــای اومیکرون در مقایســه با 
ســویه های قبلی، گفت: عالئم اومیکرون شبیه 
ســرماخوردگی اســت و از همین رو، بایســتی به 

افراد سرماخورده مشکوک بود.
وی افــزود: بــا توجه بــه اینکه اومیکــرون در 
آزمایش های پی سی آر، تا حدودی منفی نشان 
می دهــد، از همیــن رو می توان متصور شــد که 
در حال حاضر نیز این بیماری در سراســر کشــور 

وجود دارد.
در همیــن حــال، علیرضــا ناجی اســتاد تمام 
ویروس شناسی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه اومیکرون 
با قــدرت ســرایت پذیری بــاال، به واریانــت غالب 
در اکثــر مناطق جغرافیایی تبدیل شــده اســت، 
افزود: در حالی که دلتا عالمت های شدیدتری از 
بیمــاری را به همــراه دارد ولی جهش اومیکرون 

قابلیت سرایت پذیری بسیار باالتری دارد.

 چراغ سبز پیک ششم به اومیکرون
به نظر می رســد که پیک ششم به اومیکرون 
چــراغ ســبز نشــان داده و می تــوان پیــش بینی 
کــرد کــه دوران تاخت و تاز دلتا به پایان رســیده 
و بایســتی منتظــر پیــک جدیــد کرونــا با ســویه 
اســت  بهتــر  رو،  همیــن  از  باشــیم.  اومیکــرون 
کــه ســتاد ملــی کرونا نســبت بــه تبعــات عادی 
انگاری ها و رهاســازی پروتکل ها، هشــدار جدی 
بدهد و در مورد برخی از بازگشایی ها نیز تجدید 
نظر صــورت بگیرد. زیرا، در صورت درگیر شــدن 
بــا پیــک جدیــد بیمــاری و اینکه در فصل ســرما 
هســتیم، این امکان هست که به شرایط سخت 

کرونایی باز گردیم.

ون پیک ششم به اومیکر چراغ سبز 
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