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اخبار
امدادرساني منطقه جنوب شرق در
سانحه خروج قطار از ریل

در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي،
واحد ترابری منطقه جنوب شرق ،به کمک
شرکت راه آهن جمهوري اسالمي شتافت.
به گزارش امتیاز ،سعید خواجوییراد،
رئیس واحد مهندسی ترابری منطقه با بیان این
خبر اظهار داشت :با توجه به اینکه تعدادي از
واگن هاي قطار باری در محدوده بیاض از ریل
خارج شده بود ،بنا به درخواست کمیته بحران
شهرستان رفسنجان و بر اساس مسؤولیت
اجتماعی ،در حد بضاعت منطقه امدادرسانی
كرديم.
خواجوییراد با بیان اینکه در این راستا
نسبت به اعزام یک دستگاه بولدوزر و کمرشکن
به همراه اپراتور آن اقدام شد ،ادامه داد :پس از
جابهجایی و تخلیه واگنهای باری اقدامات اولیه
تا رسیدن نیروهای کمکی انجام شد.

تعویض  260متر از خط لوله ری – کن
در دو نقطه از منطقه تهران

دو نقطه از مسیر انتقال فرآورده ری – کن
در محدوه های کیلومتر  0 + 290و  1 + 230به
طول  260متر تعويض شد.
به گزارش امتیاز ،سعید فوالدوند مهندس
ارشد واحد نگهداری و تعمیرات خط با اشاره به
پیگرانی انجام شده در اين مسير گفت :نتایج
حاصل از این پیگرانی ،خوردگی هايی را در این
محدوده نشان می داد که امکان تعمیر وجود
نداشت و به همين دليل تصمیم به تعویض
بخشی از لوله گرفته شد.
وی به توقف خط پس از آماده سازی
مقطع اشاره کرد و یادآور شد :پس از متوقف
ساختن خط و تخلیه آن به وسیله درین در
مراکز عملیاتی منطقه  ،اجرای هات تپ 1
اینچ با استفاده از لجن کش و پمپ مکش 90 ،
هزار لیتر مواد استخراج و بارگیری مواد نفتی
در تانکرهای نفتکش از دیگر اقداماتی بود که
قبل از برش مقطع در دو سر ابتدایی و انتهایی
انجام گرفت.
وی در پايان گفت  :این عملیات با هدف
انتقال پایدار انجام و با رعایت تمام مسایل ایمنی
و زیست محیطی اتصال نهایی( )Tie_inشد
که با  20ساعت کار مداوم ،پروژه تعویض بدون
هیچگونه هدر رفت مواد در مدتی کمتر از زمان
پیش بینی شده ،با حضور واحدهای مختلف با
تعویض  260متر از خطِ یادشده ،به پايان رسيد.
معاون وزیر صنعت:

12هزار شغل در کشور ایجاد شد

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :کوشش دولت تدبیر و امید برای
بهره برداری از طرح های اقتصادی ،عمرانی و
خدماتی چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،به 12
هزار شغل پایدار در این حوزه انجامید.
«فرشاد مقیمی» همزمان با پنجمین روز
از دهه فجر در حاشیه بهره برداری از طرح
های عمرانی و اقتصادی شهرستان زرندیه ،در
جمع اصحاب رسانه افزود :سهم استان مرکزی
با ماهیت صنعتی از اشتغالزایی طرح های
اقتصادی ،عمرانی و خدماتی دهه فجر امسال دو
هزار فرصت شغلی جدید است.
وی گفت 360 :طرح صنعتی در سراسر
کشور دهه فجر امسال در حال بهره برداری است
که سهم استان مرکزی از آن ها  26طرح است.
معاون وزیر صمت اظهار کرد :حمایت های
گسترده ای در راستای فعال سازی واحدهای
صنعتی نیمه فعال و مشکل دار استان مرکزی
انجام شده و طرح های بهره برداری شده امسال
دهه فجر نیز نقش پررنگی در رونق اقتصادی و
تولیدی دارد.
مقیمی بیان کرد :هیات دولت برای خروج
واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود  400هزار
میلیارد ریال مصوب کرده و این رقم توسط
رئیس جمهوری ابالغ شده است که در نشست
های تخصصی با بانک ها به زودی ساز و کار
پرداخت تسهیالت اعالم می شود.
وی گفت :نشست های ستاد تسهیل ملی
برای ساماندهی و رفع موانع کنونی حوزه تولید
تمهیداتی در حل مشکالت گمرکی دارد و
برای چاره جویی چالش های بانکی نیز هفته
آینده نشستی ویژه در راستای سهولت اعطای
تسهیالت ارزی و ریالی برگزار می شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن
و تجارت تصریح کرد :تصمیم دولت برای
ممنوعیت واردات یکهزار و  339قلم کاال آثار
مستقیم بر رونق تولید می گذارد و با این اقدام
ظرفیتی به ارزش چهار میلیارد و  600میلیون
دالر در بازارهای داخلی برای عرضه محصوالت
داخلی ایجاد شد .مقیمی در آیین بهره برداری
از واحد صنعتی مرکب پاسارگاد ایرانیان زرندیه
نیز گفت :با راه اندازی این واحد ایران در تامین
نیاز جوهر چاپگر به خودکفایی رسید که این
دستاورد بزرگی است .وی ادامه داد :تولید این
محصول ساالنه  45میلیون دالر صرفه جویی
ارزی برای کشور به همراه دارد و سیاست کشور
در تداوم راه اندازی واحدهای کلیدی در تامین
نیاز داخل و قطع وابستگی است .معاون وزیر
صمت افزود :هدفگذاری مجموعه طرحهایی که
این وزارتخانه برای تولید داخل صورت گرفته بر
 10میلیارد دالر است و انتظار می رود که با راه
اندازی آن ها روز به روز اقتدار اقتصادی کشور
بیشتر شود .همزمان با پنجمین روز از دهه فجر
در سفر امروز معاون وزیر صنعت و استاندار
مرکزی به زرندیه  6طرح اقتصادی و عمرانی
با مجموع سرمایه گذاری یکهزار و  345طرح و
اشتغالزایی  83نفر بهره برداری شد .این طرح ها
شامل  2مدرسه ،واحدهای تولیدی آجرسفالی،
جوهر چاپگر و تولید ورق و مقوا بود که به ثمر
رسید .معاون وزارت صمت و مسئوالن استان
مرکزی با حضور در شهرستان زرندیه در گلزار
شهدای این شهر حاضر شدند و با شاخه گل و
قرائت فاتحه با مقام شامخ شهیدان تجدید میثاق
کردند.

شماره 2672

وزیر نفت :سال آینده واردات بنزین نخواهیم داشت

بنزین یا باید گران شود یا سهمیه بندی

وزیر نفت گفت :بعد از تحریم فقط ترکیه است که
از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت میخرد و با اینکه
 ۲کشور اروپایی عم ً
ال مجوز خرید نفت از ایران را دارند
و ما بارها با آنها تماس گرفتهایم اما جواب تماس ما را
نمیدهند.
بیژن زنگنه وزیر نفت در ادامه نشست خبری صبح
امروز خود به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
وزیر نفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت عرضه
بنزین در سال آینده ،گفت :بنزین یا باید افزایش قیمت
پیدا کند یا سهمیهبندی شود .من در هفتههای اخیر در
مورد این موضوع صحبت کرده بودم و دیدم در فضای
مجازی برخوردهای بدی با صحبتهای من شد و ظاهرا ً
صحبتهای من را متوجه نشده بودند .منظورم از افزایش
قیمت این بود که قیمت را اگر مردم قبول دارند باال ببریم
و اگر قبول ندارند که دست به آن نخواهیم زد.
زنگنه گفت :در مورد نحوه عرضه بنزین در سال 98
تا کنون  10سناریوی مختلف در کمیسیون تلفیق مطرح
شده که هیچ کدام نیز رأی نیاورده است .دیروز هم طرح
دیگری در کمیسیون انرژی مجلس رایگیری شد که با
بیش از  ۹۰درصد مخالف رد شد.
سال آینده واردات بنزین نخواهیم داشت
وی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصالح قیمت
بنزین ،درآمدزایی نیست ادامه داد :هدف دولت از ارائه
عرضه بهینه بنزین کنترل مصرف و صفر کردن قاچاق
سوخت است .خوشبختانه امسال از مهر ماه واردات بنزین
صفر شد و سال آینده هم قطعاً بنزین وارد نمیشود.
وزیر نفت افزود :در دور نخست تحریمها یکی از
نقاط هدفی که آمریکا بر پایه آن ملت ایران را تحریم
کرد ،تحریم بنزین بود و ما این تهدید جلوگیری از واردات
بنزین به ایران را برداشتیم و خوشبختانه هیچ مشکلی
در تامین بنزین کشور نداریم ،خوشبختانه ذخایر بنزین
وضع بسیار مطلوبی دارد و تولید خوبی هم داریم؛ اما
باز هم تاکید میکنم مشکل بنزین باید در کارخانههای
خودروسازی پیگیری شود و سرانه مصرف آن در
خودروهای ما باالست و باید در سامانه حمل و نقل آن
توجو کرد.
را جس 
زنگنه تاکید کرد :البته قاچاق وجود دارد و قاچاق
گازوئیل بیشتر از بنزین است و قیمت گازوئیل تقریبا
نزدیک به بنزین است و زیادتر هم قاچاق میشود و اگر
یکی را به تنهایی اصالح قیمت کنیم ،فاصله بیشتر شده
و باز هم قاچاق و فساد بیشتر میشود؛ بنابراین باید با
برخورد یکپارچه همه ارکان نظام ،این مجموعه را به
صورت هماهنگ اصالح کرد تا به نتیجه الزم دست یابیم
و نباید مسئل ه بنزین را به عنوان وسیلهای برای تخریب
جریانها علیه یکدیگر استفاده کرد.
وی با اشاره به این که روشهای غیرقیمتی نیز برای
ساماندهی وضع بنزین وجود دارد ،اما سخت و هزینهبر
هستند ،افزود :مصرف بنزین ما در کشور باالست ،اما
مردم خودرویی را استفاده میکنند که به آنها عرضه
میشود و سرانه مصرف در خودروهای ما باالست؛ ما
میتوانیم مصرف گاز طبیعی فشرده (سیانجی) را در
کشور باال ببریم ،اما متاسفانه هیچ کارخانه خودروسازی
در کشور حاضر نیست خودروی پایهگازسوز تولید کند.
ادعاهای مطرح شده در داوری بینالمللی به
نفع کرسنت خواهد بود
زنگنه در پاسخ به سوالی با اشاره به وضعیت قرارداد
کرسنت گفت:موضوع کرسنت در رأی اعتماد اول من در
مجلس مطرح شد و همان موقع هم موضوع تمام شد ،اما
االن مشخص نیست که چرا دوباره این موضوع را مطرح
میکنند؛ در گذشته عدهای ما را به یک چاه عمیقی
انداختند که من سعی میکنم که از این چاه در بیاییم.
وی ادامه داد :در فرآیند داوری خوب عمل کردیم
اما هر چه نزدیک به صدور رأی بود مشکالتی از سوی
عدهای ایجاد شد که منجر شد تا شرایط به نفع ایران
نباشد.

وی با تاکید بر اینکه با پیگیری کرسنت ،صدور رای
چند ماه به تاخیر افتاده است ،خاطرنشان کرد :اگر رأیی
صادر شود ادعاهای مطرح شده در داخل به نفع کرسنت
خواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد :معموالً در موارد مختلف
یک بار در مورد داوری و دادگاه کرسنت ممکن است
ادعاهایی مطرح شود اما اگر این ادعاها همواره تکرار شود
آنگاه باید پرسید دلیلش چیست و چرا از جریانهای
مختلف سعی میکنند که این ادعاها مطرح شود.
موافقت اصولی برای پاالیش  ۲میلیون بشکه
نفت و میعانات گازی داده ایم
وزیر نفت همچنین با اشاره به ابهاماتی که در
خصوص پاالیشگاهسازی وجود دارد گفت:در نامهآی که
 72نفر از نمایندگان نوشته بودند این موضوع اشاره شده
بود که من باید بگویم من دشمن پاالیشگاهسازی نیستم
اما قانون به ما اجازه ساخت پاالیشگاه نمیدهد و فقط
بخش خصوصی است که میتواند پاالیشگاه احداث کند.
وی تصریح کرد :االن ظرفیت پاالیشگاههای کشور
به  2میلیون بشکه رسیده و ما موافقت اصولی برای
پاالیش روزانه دو میلیون بشکه خوراک را داریم که ۶۰۰
هزار بشکه از این مقدار مربوط به پاالیشگاههای کوچک
یعنی زیر  ۶۰هزار بشکه در روز برای پاالیش نفتخام
و میعانات گازی است و مجوزهای الزم در این بخش
را اعطا و ظرفیتسازی نیز کردهایم و بخش خصوصی
باید استقبال و سرمایهگذاری کند و ما آماده حمایت از
بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش و حتی
استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی هستیم.
وی همچنین با اشاره به موضوع شیرینسازی
میعانات گازی گفت:جالب است میگویند که وزیر نفت
مخالف شیرینسازی میعانات گازی است برای همین
اجازه سرمایهگذاری در آن را نمیدهد اما باید پرسید آیا
برای آمریکا میعانات گازی شیرین و ترش فرقی میکند.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همین االن میعانات را
شیرین و بعد مصرف میکند.
االن صادرات فرآورده های نفتی سخت تر از
صادرات نفت است
زنگنه با اشاره به این که عدهای به سادگی میگویند
صادرات فرآورده سادهتر از نفتخام است و معلوم نیست
با چه توجیهی این مطالب را مطرح میکنند ،گفت :مگر
مصرف فرآورده کشورهایی مثل افغانستان چقدر است و
ما باید روزانه  ۶۰هزار تن صادرات فرآورده داشته باشیم.
باید بگویم افغانستان کال  4یا  5هزار تن فرآورده مصرف
میکند و رقم باالیی ندارد .وزیر نفت افزود :ما معافیت
برای صادرات نفت داریم ولی برای صادرات فرآورده های
نفتی نداریم و مشکالت وزارت نفت برای صادرات فرآورده
ها بیشتر از صادرات نفت است.
زنگنه با اشاره به اینکه نخستین کاری که پس از
تحریم انجام دادیم ،افزایش  ۳۰۰هزار بشکهای خوراک

پاالیشگاههای داخلی بود ادامه داد :بر این اساس
میبینیم که خوراک پاالیشگاهها باال رفته بنابر این من
مخالف ساخت پاالیشگاه در داخل کشور نیستم و فقط
قانون دست ما را بسته و این حق را به بخش خصوصی
داده است.
سهم ایران از بهرهبرداری از میادین خارجی
تحویل داده نمیشود
وی همچنین با اشاره به میادین نفتی خارج از
کشور که برخی از سهام آن در اختیار ایران است گفت:
ما درصدی از سهام میدان رام در دریای شمال را در
اختیار داریم و  10درصد از سهام میدان شاهدنیز در
اختیار ایران است ،اما میبینیم که آنها نفت و یا میعانات
گازی متعلق به ایران را خودشان میفروشند و پولش را
در یک حسابی بلوکه میکنند و حتی این پول را به ایران
هم تحویل نمیدهند.
حاکمیت با مالکیت متفاوت است
زنگنه گفت:من میبینیم صحبتهایی مطرح
میشود در خصوص خرید سهام پاالیشگاههای خارجی
که باید بگویم بحث مالکیت با حاکمیت تفاوت میکند؛
فرض کنیم ما سهام برخی از پاالیشگاههای خارجی را
هم خریده بودیم آیا آمریکا اجازه میداد که فرآوردههای
تولید شده صادر شود؟ زیرا که بخشی از سهام آنها در
اختیار ایران است االن همین مشکل برای روسیه وجود
دارد که آمده است و درصدی از سهام پاالیشگاه نفتی
عصار هند را خریده است اما میبینیم مشکالتی برای
خرید نفت روسیه برای آن پاالیشگاه وجود دارد.
وی ادامه داد :موضوع مهم این است که ما میتوانیم
5درصد تخفیف بابت خوراک بدهیم و هر کسی که تمایل
داشته باشد پاالیشگاه در داخل کشور بسازد میتواند با
ما مذاکره کند ما مانع ساخت پاالیشگاه در داخل کشور
نیستیم .من فکر میکنم االن ظرفیت  2میلیون و 300
بشکهای پاالیش در داخل کشور ظرفیت خوبی است.
اروپاییها جواب تماسهای ما را نمیدهند
وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری
مبنی بر صادرات نفت به اروپا گفت :بعد از تحریم فقط
کشور ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت
میخرد و اروپاییها به هیچ عنوان نفت از ایران برداشت
نمیکنند با این که دو کشور اروپایی عم ً
ال مجوز خرید
نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفتهایم اما
جواب تماس ما را نمیدهند.
وی با اشاره به اینکه در دوران برجام ما شرایط
فروش نفتمان خوب بود و صنعت نفت در حال توسعه
بود گفت :اگر برجام نبود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه
نمیافتاد که امروز بتواند  36تا  37میلیون لیتر بنزین در
این پاالیشگاه تولید شود.
زنگنه تصریح کرد :در اردیبهشت ماه سال 2 ،97
میلیون و  800هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی
ما بود که اینها از دستاوردهای برجام است.

بعید است مجلس درباره بنزین تصمیم بگیرد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری با اشاره به
تعیین تکلیف عرضه بنزین در سال  98گفت :هر آنچه را
که مردم بخواهند انجام خواهیم داد اما این موضوع نیز
باید گفته شود که افزایش قیمت اثرات کالن اقتصادی
دارد و ما نباید کاری کنیم که به مردم فشار وارد شود.
وی ادامه داد :من نیز بعید میدانم که مجلس در
سال آینده تصمیمی برای نحوه عرضه بنزین در کشور
بگیرد.
درباره اجرای قرارداد فروش نفت به روسیه
نمیتوانم توضیح بدهم
زنگنه با اشاره به وضعیت قرارداد فروش نفت ایران
به روسیه گفت :ما قرارداد تهاتر با روسیه نداشتیم و یک
قرارداد فروش نفت داشتیم که بر اساس این قرارداد 50
درصد به صورت پول نقد و  50درصد به صورت کاال از
منطقه اوراسیا قرار بود دریافت کنیم.
وی گفت :درباره اینکه آیا این قرارداد هم اکنون در
حال اجرا است یا خیر نمیتوانم توضیح بدهم.
میزان بدهی عراقی ها به ایران بابت صادرات
گاز و برق
وزیر نفت با اشاره به اینکه ماهیانه باالی ۲۰۰
میلیون دالر گاز به عراق صادر می کنیم و پولش را نمی
دهند ،اضافه کرد ۲ :میلیارد دالر هم بابت صادرات گاز و
برق از عراق طلب داریم.
زنگنه با تاکید بر اینکه هیچ کشوری برای ما
فداکاری نمی کند و ما هم توقعی نداریم ،اظهار داشت:
عراق راه های خیلی سهل الوصولی برای کمک به
ایران دارد و همه را به عراقی ها پیشنهاد دادم ولی آنها
نپذیرفتند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل آمریکاست ،افزود :عراق
مخالف صادرات نفت از بصره ،سوآپ نفت از کرکوک یا
حتی انجام مطالعات است.
آخرین وضعیت توسعه میادین نفتی آب
تیمور و منصوری
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
توسعه میادین آب تیمور و منصوری گفت :شب قبلی
که قرار بود فردای آن با شرکت پرتامینا اندونزی قرار بود
قرارداد توسعه میدان منصوری را امضا کنیم ،آمریکا از
برجام خارج شد و نمایندگان این قضیه با ناراحتی ایران
را ترک کردند و این قضیه منتفی شد.
زنگنه افزود :قرارداد توسعه میدان آب تیمور با
شرکت لوک اویل روسیه هم در آستانه امضا بود که با
توجه به خروج آمریکا از برجام ،متوقف شد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید به این
سوال پاسخ دهد که با اینستکس شامل مبادالت مرتبط
با صادرات نفت با کشورهای غیر اروپایی هم می تواند
بشود یا خیر ،گفت :تاکنون اروپایی ها هیچ پیشنهادی
برای خرید نفت ایران نداشته اند.
قیمت  ۵۴دالری نفت در سال آینده محقق
می شود
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار جهانی
نفت و رقم پیش بینی شده در الیحه بودجه  ۹۸درباره
درآمدهای نفتی گفت :رقم فروش هر بشکه نفت در
الیحه بودجه که  ۵۴دالر است ،محقق می شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه صادرات گاز به ترکیه،
عراق و ارمنستان در حال انجام است ،بیان کرد :طرح
ایران ال ان جی گرفتار تحریم است .ضمنا پاکستانی ها
به تعهدات خود در زمینه واردات گاز از ایران عمل نکرده
اند و ما در این زمینه کوتاهی نکرده ایم .این پاکستانیها
هستند که هنوز یک کیلومتر هم خط لوله هم نکشیدهاند
و خط لوله ما به نزدیکی پاکستان رسیده است
وی در ادامه با اشاره به اقدامات آمریکا در ونزوئال
گفت :ما اقدامات آمریکا را که موجب میشود حاکمیت
یک کشور به هم بریزد محکوم میکنیم و از این موضوع
نیز گلهمند هستیم.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران تشریح کرد:

جزییات فروش اینترنتی گوشت در تهران

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اعالم اینکه از
پنجشنبه فروش گوشتهای تنظیمبازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز
میشود ،گفت :این دو فروشگاه اینترنتی محصوالت مورد نیاز مردم را بر
اساس هر کد پستی برای هرخانوار ،درب منزل تحویل میدهند.
رضا سالمی مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران،
اظهار کرد :برای توزیع محصوالت پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ
گرم و منجمد ،طرح توزیع اینترنتی این محصوالت در دستور کار قرار
گرفته است .وی افزود :یک فروشگاه اینترنتی بهنام بهروزرسان در این
ارتباط راهاندازی شده است و فروشگاه جدیدی نیز از روز چهارشنبه
بهنام یخچال راهاندازی میشود؛ با این دو فروشگاه اینترنتی ،از
پنجشنبه به مردم خدمات ارائه میشود تا آنها بتوانند محصوالت مورد
نیاز خود را بهآسودگی خریداری و آن را درب منزل دریافت نمایند.
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد :دولت
بهدنبال آن است که توزیع خود را از روش سنتی موجود بهتدریج
بهسمت توزیع اینترنتی ببرد؛ در این روش برای ارائه این محصوالت
کد پستی منزل دریافت میشود و برای هر خانواده بر این اساس
سهمیه ماهانهای در نظر گرفته شده است.
داللی با گوشت قرمز دولتی
وی تصریح کرد :اخیرا ً در صفهای خرید گوشت بهنرخ مصوب،
افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط بهخاطر

تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری میکنند و در بازار
آزاد میفروشند و از این طریق داللی شکل گرفته است.
سالمی گفت :در این طرح جدید ،دیگر یک خانواده پنجنفره
نمیتواند با  5کد ملی  5سهمیه گوشت قرمز بهنرخ دولتی را
خریداری کند و تنها بر هر خانواده یک سهمیه و بر اساس کد پستی
اختصاص مییابد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر تنها گوشت قرمز گرم و منجمد
دولتی در این سامانههای اینترنتی عرضه میشود اما قرار است که
بهزودی توزیع مرغ نیز انجام شود.
سالمی گفت :قیمت هرکیلوگرم گوشت منجمد (گوساله برزیلی)
 29هزار تومان ،گوشت گرم حدود  40هزار تومان اما بر اساس قطعه
خریداریشده مانند سردست ،ران و کشو ِر واردشده قیمت متفاوتی
دارد و مرغ  9هزار و  800تومان است.
سالمی درباره قیمت قطعات مختلف قیمت گوشت گرم وارداتی
گفت :قیمت این محصوالت با توجه به اینکه از کشورهای مختلفی
آمده ،متفاوت است و افراد برای آگاهی از قیمتها به فروشگاههای
اینترنتی یادشده مراجعه کنند.
وی اظهار داشت که در طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به هر
خانواده بر اساس کد پستی  2تا  3کیلوگرم گوشت قرمز (در ماه) بر
اساس نرخهای مصوب دولت تحویل داده میشود.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت :کاال
بهاندازه کافی وجود دارد اما هجمهای که در بخش تقاضا بهوجود
آمده است باعث برهم خوردن روند عرضه و تقاضا شده است ،مردم
این اطمینان را داشته باشند که مرغ ،گوشت و دیگر کاالهای اساسی
بهاندازه کافی در کشور وجود دارد.
بنابر این گزارش بر اساس مراجعهای که به یکی از سایتهای
مربوطه شده ،بخش عرضه گوشت با قیمت تنظیمبازاری هنوز فعال
نشده است.

چرا مجلس دستمزد کارگران را  ۴میلیون تومان پیشنهاد کرد؟
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری
مجلس برای افزایش حداقل مزد کارگران به چهار
میلیون تومان گفت :با درنظر گرفتن میزان تورم
انتظار داریم دستمزد سال آینده کارگران بیش از
نرخ تورم تعیین شود.
هادی ابوی درباره پیشنهاد برخی نمایندگان
مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارگران به چهار
میلیون تومان ،گفت :در ماههای گذشته هر کسی
در حد بضاعت خود نسبت به موضوع دستمزد
کارگران اظهارنظر کرد و هشدارها نسبت به
افت شدید قدرت خرید کارگران باعث شد تا از
ترمیم دستمزد تا اختصاص بستههای حمایتی،
اعالم خط فقر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس
و فاصله میان سبد معیشت و حداقل دستمزد
مطرح شود.
وی ادامه داد :در روزهای گذشته نیز
فراکسیون کارگری مجلس پس از بحث و بررسی
در خصوص وضع معیشت کارگران رقم چهار

میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد سال
آینده کارگران پیشنهاد کرد تا به خط فقر سه
میلیون و دویست هزار تومانی مرکز پژوهشهای
مجلس نزدیک شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران افزود :نمایندگان مجلس از کجا به
رقم چهار میلیون تومان رسیدهاند؟ اگر ما اعالم
میکنیم هزینه ماهانه معیشت کارگران به پنج
میلیون تومان رسیده ناشی از محاسبه هزینههای
زندگی خانوارها و فاصله بین حداقل مزد و سبد
معیشت بوده است که باید پر شود.
ابوی تاکید کرد :اعتقاد ما این است که ماده
 41قانون کار را به عنوان مالک تعیین دستمزد
مدنظر قرار بدهیم و بند دو این ماده را که به تعیین
مزد بر مبنای سبد معیشت تاکید دارد ،به رسمیت
بشناسیم.
این مقام مسئول کارگری گفت :نمایندگان
کارگران در شورای عالی کار چندین سال است که
به دنبال پر کردن خال بین دستمزد و سبد معیشت

هستند و تالش میکنند تا عقب ماندگیهای
مزدی کارگران از سالهای گذشته جبران شود اما
از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم به عنوان
قانونگذار در خصوص دستمزد کارگران وارد عمل
شوند و با ابزارهای قانونی تحت اختیار خود ماده
 41قانون کار را اصالح کنند.
وی متذکر شد :اگر مجلس خط فقر سه میلیون
تومانی را تایید میکند چرا به کمک کارگران
نمیآید و برای دستمزد آنها چارهاندیشی نمیکند؟
اگر قرار بود کارگران الیحه بدهند که خودشان به
مجلس میرفتند .انتظار ما از فراکسیون کارگری
این است که اگر دغدغه معیشت کارگران را دارند
و دشواری زندگی آنها را درک میکنند کاری برای
جامعه کارگری انجام بدهند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران همچنین درباره اعالم افزایش  20درصدی
حداقل دستمزد کارگران ،گفت :به نظرات افراد
احترام میگذاریم ولی امیدواریم منظور از این
حرف این باشد که  20درصد باالی تورم به حقوق

کارگران اضافه میشود .در حال حاضر کارگران به
لحاظ معیشتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیستی ندارند و دریافتی ناچیز آنها کفاف
تنها  10روز برج را میدهد.
ابوی گفت :وزیر کار قطعا از وضع معیشت
کارگران و هزینههای زندگی ،درمان ،اجاره بها
و خورد و خوراک اطالع دارند .خواسته جامعه
کارگری این است که با توجه به رقم خط فقر و
هزینههای معیشت خانوارها ،امسال نیز همچون
سالهای گذشته ،حداقل دستمزد باالتر از نرخ تورم
تصویب شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از
برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال 1397
اعالم کرد که خط فقر در انتهای سال  97تحت
تأثیر رشد شاخص قیمت گروههای خوراکی نسبت
به سایر گروهها افزایش خواهد یافت.این گزارش
همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید
خانوارها و لزوم توجه به سیاستهای حمایتی
اشاره کرده است.

بانك
آغاز فروش اوراق گواهی سپرده یک
ساله در بانک م ّلی ایران

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه
سرمایه گذاری (عام) الکترونیکی یک ساله از
امروز در شعب بانک ملی ایران آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،این اوراق با نرخ سود
علی الحساب  18درصد معاف از مالیات در
شعب سراسر کشور بانک فروخته می شود و تا
اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت .اوراق گواهی
سپرده مدت دار ویژه قابل انتقال به غیر است
و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن توسط بانک
 10درصد ساالنه تعیین شده است .فروش
اوراق ضریبی از مبلغ یک میلیون ریال و تاریخ
پرداخت سود آن آخرین روز هر ماه است که
به صورت سیستمی به حساب معرفی شده از
سوی مشتری واریز می شود.همچنین گواهی
سپرده به صورت الکترونیکی است و برگه سپرده
به مشتری تحویل نخواهد شد ،لذا حفظ و
نگهداری رسید گواهی صادره توسط مشتریان
ضروری است.

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران
راهاندازی شد

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران با حضور
مدیرعامل این بانک افتتاح شد.
محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه
کارگران در مراسم افتتاح مرکز نوآوری این
بانک ،اظهار داشت :امروز حرکتی را پایهریزی
کردیم که میتواند در تحوالت اساسی آینده
بانک منشاء اتفاقات مهم باشد .وی افزود :با
بهرهبرداری از این مرکز طلیعه تحوالت جدی در
رشد فرهنگ نوآوری ،توسعه اکوسیستم نوآوری
و توسعه رویکردها در بانک نسبت به بهرهبرداری
از مزیت فناوری و تکنولوژی را شاهد هستیم.
سهمانی با بیان اینکه امروز در نظام بانکی
کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ،تصریح
کرد :یکی از شروط اصلی برای اصالح ساختار
بانکها ،تامین نیاز مشتریان ،ایجاد سبد خدمات
کارا ،متنوع و متناسب با سلیقه مشتریان ،زدودن
غبار را از چهره نظام بانکی و خدماترسانی
گسترده با ساختار چابکتر و موثرتر ،توسعه
دانش و فناوری در نظام بانکی است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد:
طی سالهای گذشته شاهد تغییر و تحوالت
کمی و کیفی زیادی در سالهای گذشته بودیم
که نقطه اوج این تغییر و تحوالت راهاندازی مرکز
نوآوری با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در
پارک علم و فناوری این دانشگاه است.سهمانی
خاطرنشان کرد :اگر دنبال آرمان بانک رفاه
 ۱۴۰۰هستیم که یکی از شعارهای اصلی آن
بانک متمایز است ،نمیتوان با رشد منابع ،تعداد
شعب ،نیروی انسانی و  ...به این هدف دست
یافت بلکه الزمه این تحول این است که از علم و
دانش و پژوهش و تکنولوژی در طراحی خدمات
حوزههای مختلف بانک بهره بگیریم .وی افزود:
سالهاست که فعالیتهای علمی و پژوهشی در
بانک صورت میگیرد اما امروز بستر جدیدی
فراهم شده و آغازی جدید است که با نگاهی
وسیعتر در این مرکز از مزیت تکنولوژی استفاده
کنیم.مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد:
ساختار این مرکز مستقل از بانک در نظر گرفته
شده و قصد داریم از ساختارهایی مانند صندوق
نوآوری در دولت بهره بگیریم که البته برای این
کار باید شرایط مدنظر این مراکز را داشته باشیم.
رحمتی عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران
نیز در این نشست اظهار داشت :تغییراتی که
در صنعت بانکداری و مدل کسب و کار بانکها
را رخ داده باعث شده تا خال یک مرکز خالقیت
احساس شود و امیدواریم این مرکز بتوانند
کمک بانک در ایجاد مدل جامع بانکداری برای
همکاری با کسب و کارهای جدید باشد.
وی با اشاره به چهار محور عملکرد این مرکز
تصریح کرد :سرمایهگذاری در استارتاپها ،طراحی
روشهای تامین مالی نوین ،پرورش ایدههای جدید
و مباحث حقوقی و قراردادها چهار محوری است
که مرکز بر روی آن متمرکز میشود که امیدواریم
با تعامل با بخشهای مختلف و نخبگان بانک شاهد
خروجی خوبی از این مرکز باشیم .رحمتی ادامه
داد :امیدواریم این مرکز با بدنه جوان و کارشناسی
که دارد ،با تعامل با سازمانها ،دانشگاهها و شرکای
تجاری ،حرکتهای نوینی را ایجاد کند.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن:

حمایت از تولید داخلی ،راهکار رونق
اقتصادی و رفع معضل بیکاری

مدیر عامل بانک صنعت و معدن عنوان
کرد :راهکار رونق اقتصادی ،درآمدزایی و رفع
مشکل بیکاری حمایت از تولید داخلی است.
مهری که به اتفاق هیات همراه در آستانه
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ،در استان مازندران در جمع صنعتگران
این استان با اشاره به دستاوردهای این بانک در
حوزه تولید و اشتغال کشور ،افزود :این بانک در
طول چهار دهه انقالب اسالمی همواره در کنار
تولیدکنندگان حضور موثر داشته و امروز با توجه
به شرایطی که در کشور حاکم شده حفظ سطح
تولید و حیات واحدهای صنعتی نوعی جهاد
اقتصادی است و این بانک از تمام ظرفیتهای
خود برای نیل به این مقصود استفاده خواهد
کرد.
مدیر عامل عنوان کرد :یکی از مهمترین
مشکالتی که با فوریت باید مرتفع شود و اولویت
نخست ماست مسأله تأمین اعتبار واحدها برای
خرید مواد اولیه مورد نیاز است تا خطوط تولید
با تمام ظرفیت به فعالیت ادامه دهند و شاهد
تعطیلی واحدهای صنعتی یا بخشی از خطوط
تولید آنها نباشیم.
مهری با توجه به اینکه مازندران یک استان
صنعتی بوده و واحدهای بسیاری با سرمایه
بانک صنعت و معدن در این استان در دست
احداث است افزود :اولویت دیگر این بانک اتمام
واحدهای ناتمام است که هر چه سریع تر به
چرخه تولید وارد شوند و بتوانیم هزینه فرصت
اقتصادی را به حداقل برسانیم.

