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 سهم برق از هزينه توليد 

چقدر است؟
مصوبه مجلس به منظور افزايش چهاربراب�ري تعرفه برق صنايع 
بزرگ منج�ر به صرفه جوي�ي 50 هزار ميلي�اردي در ارائ�ه يارانه 
ان�رژي مع�ادل رقم تأمي�ن مال�ي پوي�ش وزارت نيرو مي ش�ود. 
به گزارش فارس، به استناد اظهارات محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه در صحن علن��ي مجلس، قيمت ب��رق صنايع مذكور 
براس��اس تبصره 15 قانون بودجه 1400 از تعرفه 80 توماني براي هر 

كيلووات ساعت به 300 تومان افزايش پيدا خواهد كرد. 
در نگاه اول به نظر مي رسد، افزايش چشمگير قيمت برق صنايع 
در سال 1400، تأثير منفي بر عملكرد اين شركت ها داشته باشد 
اما نگاهي دقيق تر به سهم برق از قيمت تمام شده محصوالت اين 
صنايع مي  تواند تأثير حقيقي افزايش نزديك به 40 برابري را روشن 
سازد. بر اساس گفته هاي محس��ن طرز طلب، مديرعامل شركت 
مادرتخصصي برق حرارت��ي، قيمت تمام ش��ده توليد برق بدون 
احتساب هزينه انرژي حدود 300 تومان براي هر كيلووات ساعت 
برآورد مي ش��ود، البته توزيع برق پس از تولي��د آن نيز به همين 

نسبت هزينه دارد. 
به عبارت ديگر صنعت برق بايد 600 تومان هزينه كند تا هر كيلووات 
ساعت برق را توليد كرده و در نهايت به مصرف كننده نهايي تحويل دهد. 
با آگاهي از قيمت تمام شده توليد و توزيع برق، بايد در نظر گرفت كه 
هم اكنون قيمت هر كيلووات ساعت انرژي برق صنعتي با نرخ 80 تومان 
به دست صنايع مي رس��د. اين يعني منابع مالي متعلق به همه مردم 
كشور براي هر كيلووات س��اعت انرژي به صنايع كشور مبلغي معادل 

520 تومان را پرداخت مي كند. 
بر اساس آمار مندرج در آخرين گزارش ماهانه صنعت آب و برق در 
دي سال 99، در 9 ماه ابتدايي سال 99، بخش صنعتي كشور 85 هزار 
و 198 ميليون كيلووات ساعت معادل 35/5درصد از كل توليد برق 
نيروگاه هاي كشور انرژي دريافت كرده است. با اين اطالعات، اگر 
ميزان مصرف انرژي صنايع كشور را در رقم يارانه دولتي براي هر 
كيلووات ساعت ضرب كنيم، در مي يابيم كه صنايع كشور در 9 ماه 
ابتدايي س��ال 99، 44/3هزار ميليارد تومان يارانه انرژي دريافت 

كرده اند. 
سيما غفاري، كارشناسي انرژي معتقد است: » كاهش هزينه برق منجر 
شده تا رقابت پذيري مصنوعي براي صنايع به وجود بياوريم و آنها را از 

حركت به سمت بهره وري منع كنيم. «
بررسي ها نشان دهنده آن است كه مصوبه جديد مجلس شوراي اسالمي 
به منظور افزايش تعرفه برق صنايع بزرگ، تأثير چنداني بر حاشيه سود 
آنها ندارد. به عبارت ديگر در شرايطي كه تنها 1/1درصد از هزينه تمام 
شده فوالد در كشور به هزينه برق تعلق دارد، افزايش 3/75برابر قيمت 
برق منجر مي شود تا سهم برق از قيمت تمام شده به 4 درصد برسد و 

حاشيه سود اين صنعت را از 38 درصد به 33 درصد تقليل دهد. 
نكته قابل تأمل در بررس��ي ابعاد مصوبه مجلس نقش قابل توجه اين 
مصوبه در آينده صنعت برق كشور است. در شرايط كنوني كه 65 درصد 
از توليد برق كشور به عهده بخش خصوصي اس��ت، ارائه يارانه انرژي 
منجر به ايجاد مطالبات سنگيني در اين حوزه شده و آينده اين صنعت 
را تحت تأثير قرار مي دهد. با اينكه افزايش قيمت برق در حاشيه سود 
صنايع تأثير چنداني ندارد، اما مي توان منجر به تسكين بحران صنعت 

برق شود. 
زيرا به كم��ك افزايش تعرفه صناي��ع بزرگ، زمين��ه كاهش 50 هزار 
ميلياردي يارانه انرژي در سال مهيا خواهد ش��د. براي بدست آوردن 
حس��ي از اين رقم مي توان گفت افتتاح 250 پروژه س��اخت و سازي و 
53 پروژه سازوكاري پويش هر هفته  الف ب ايران در وزارت نيرو نيز با 

مبلغي معادل 50 هزار ميليارد تومان در جريان است. 

 دالالن سيمان و فوالد
به جان بازار مسكن افتاده اند

دبير كانون انبوه س�ازان با بي�ان اين كه قيمت هر پاكت س�يمان 
در كارخان�ه ۱۸ هزار تومان اس�ت ، ام�ا 4۸ هزار تومان به دس�ت 
س�ازندگان مي رس�د، گف�ت: ب�راي كم�ك ب�ه كاه�ش قيم�ت 
مس�كن بايد خانه بس�ازيم، اما ي�ك روز ب�ا دالالن ف�والد و روز 
ديگر با دالالن س�يمان مواجهي�م و در اين گي�ر و دار پروژه هاي 
س�اختماني به دليل رش�د قيمت مصالح دچار مش�كل شده اند. 
فرش��يد پورحاجت در گفت و گو با ايس��نا با بيان اينكه به رغم كاهش 
معامالت مسكن شاهد افزايش قيمت ها هستيم، گفت: هم اكنون خريد 
و فروش در بازار مسكن بسيار كاهش يافته و طبيعتاً بايد نرخ ها پايين 
بيايد، اما رشد قيمت زمين و مصالح س��اختماني، اين بازار را به سمت 
ركود تورمي كشانده است. بازار مصالح ساختماني تقريباً به حال خود 
رها شده و در يك فرآيند رانت گونه قيمت بعضي مصالح بعد از خروج از 

در كارخانه توسط واسطه ها و دالالن سه تا چهار برابر مي شود. 
وي تأكيد كرد: االن كارگاه هاي ساختماني نياز مبرم به سيمان دارند 
اما اولويت بعضي مسئوالن صادرات سيمان به كشورهاي ديگر است. 
بازار مسكن طي سه سال گذشته به اندازه كافي متالطم بوده و مهم ترين 
عامل در كنترل اين بازار افزايش س��اخت و س��از است. ما نمي گوييم 
صادرات مصالح نداشته باشيم، اما اولويت بايد تأمين نياز داخلي باشد 
و مازاد مصرف را صادر كنيم. در غير اين ص��ورت اجازه دهند واردات 
سيمان هم داش��ته باش��يم تا حداقل بتوانيم مصالح مورد نياز خود را 

تهيه كنيم. 
دبير كانون انبوه س��ازان درباره پيش بيني از آينده بازار مسكن گفت: 
ديديم كه با وجود افت ش��ديد معامالت قيمت مس��كن ش��هر تهران 
در بهمن ماه به ميانگين 28/3ميليون تومان رس��يد. رش��دهاي 2 تا 
3 درصدي براي بازار مسكن غيرمنطقي نيست، اما نگراني ما اين است 
كه رشد تدريجي ادامه پيدا كند. اگر ساخت و ساز به همين منوال در 
ركود بماند افزايش قيمت، محتمل ترين گزينه در ماه هاي آينده است. 
البته پيش بيني مي كنيم شرايط ساخت و ساز در سال آينده بهتر شود، 
اما با توجه به كمبود 5 ميليون واحد مس��كوني به اين زودي نمي توان 
تقاضاي بازار مسكن را پاسخ داد. با اين حال مي توان افزايش قيمت را 
با برنامه ريزي مناسب براي توليد مسكن و كاهش هزينه هاي باالسري 

حوزه ساخت، كنترل كرد. 
پورحاجت ادامه داد: متقاضيان مسكن با كمبود نقدينگي مواجهند و 
تسهيالت فعلي جوابگو نيست. افزايش حقوق و افزايش سقف تسهيالت 
بانكي بايد متناسب با رشد قيمت مس��كن باشد، اما دولت فعاًل چنين 
سياستي را دنبال نمي كند. باال بردن سقف تسهيالت مسكن و كاهش 
نرخ سود و برنامه هايي كه تمام دنيا دنبال كرده اند و كوتاه ترين مسير 

براي خانه دار كردن مردم است.

پذيرش FATF تجارت كنوني كشور را به خطر مي اندازد
 رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور: پذيرش FATF خودزني و خودتحريمي است

تصويب مشروط يا همراه با تحفظ در پالرمو و CFT كارايي ندارد

آمار تجارت خارجي ايران بيانگر آن اس�ت كه 
در شرايط تحريم نيز صادرات و واردات در حال 
انجام و ن�رخ ارز طی چهار م�اه اخير 25درصد 
افت داش�ته اس�ت،  در اين بين اش�خاصي كه 
اصرار بر پذي�رش اف  اي تي اف دارند، تضميني 
نمي دهند ك�ه تصويب لواي�ح چهارگانه اف  اي 
تي اف دسترس�ي ايران را به س�وئيفت برقرار 
كند، اما در عين ح�ال مي گويند مصوب نكردن 
لوايح هزينه مالي را در نق�ل و انتقاالت جهاني 
به ايران تحميل مي كن�د، در مقابل نيز مخالفان 
تصوي�ب لوايح فوق پذي�رش اف  اي ت�ي اف را 
خود زن�ي و خود تحريم�ي به ش�مار مي آورند. 
اگر چه عده اي در تالش هستند با فضا سازي زمينه 
پذيرش لوايح چهارگانه اف  اي تي اف را در كش��ور 
تسهيل و نپيوستن به اف  اي تي اف را يكي از داليل 
مشكالت كنوني اقتصاد ايران معرفي  كنند، اما اين 
افراد هيچ تضميني نمي دهند كه به فرض پذيرش 
اف  اي تي اف دسترس��ي ايران به شبكه سوئيفت 
برقرار شود، از اين رو مخالفان پيوستن به سوئيفت 
مي گويند وقتي تضميني در كار نيست ، بهتر است 
اقدامي انجام ندهيم كه راهكارهاي كنوني دور زدن 
تحريم ها لو برود و خزانه داري امريكا با تحريم هاي 
جديد عرصه را براي تجارت خارجي ايران و نقل و 

انتقال وجوه تنگ تر كند. 
طي هفته هاي اخير، خصوصاً پس از پيروزي بايدن 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا و استقرار وي 
در كاخ سفيد، بار ديگر موضوع »بررسي لوايح اف  
اي تي اف« مورد توجه محافل سياسي و اقتصادي 
كشور قرار گرفته اس��ت. واشنگتن و متحدانش، 
پيوستن ايران به لوايح و خصوصاً تصويب پالرمو و 
سي اف تي را پيش شرط هرگونه تعليق تحريم هاي 
احتمالي عليه كشورمان دانسته و برخي در داخل 

نيز به صورت خواسته يا ناخواسته، تصويب لوايح 
را يك »الزام« براي اس��تمرار حيات اقتصادي و 

سياسي كشور تلقي مي كنند. 
س��ردار غالمرضا جاللي،رئيس س��ازمان پدافند 
غيرعامل كشور در اين خصوص در گفت وگويي با 
اشاره به اينكه بزرگ ترين خطر يا نقطه آسيب در 
قبال يك پديده سياسي يا بين المللي، ساده انگاري 
يا تحريف آن پديده و در نتيجه، اعمال محاسبات 
و رفتارهاي نادرس��ت در قبال آن است، گفت: در 
ش��رايط فعلي از يك سو شاهد فش��ار اروپايي ها 
براي انعقاد يك توافق موقت بازدارنده در خصوص 
برجام بوده و از س��وي ديگر، ش��اهد اعمال فشار 
گروه مالي وي��ژه، براي تصويب لواي��ح چهارگانه 
هستيم. بدون ش��ك ميان فشارهاي پشت پرده و 
آش��كار امريكا و تروييكاي اروپايي بر سر پذيرش 
يك توافق جديدتر و گسترده تر از برجام و اقدامات 
ضدايراني گروه ويژه اقدام مال��ي، ارتباطي كاماًل 

مستقيم وجود دارد. 
وي با بي��ان اينكه نباي��د در مواجهه ب��ا موضوع 
لوايح مد نظ��ر اف اي تي اف دچار س��اده انگاري و 
ساده س��ازي كاذب صورت مسئله ش��ويم، گفت: 
طرفداران تصويب لواي��ح مد نظر اف  اي تي اف در 
چنين ش��رايطي بدون آنكه روي عواقب و تبعات 
س��خت پذيرش خواس��ته گروه مالي اقدام ويژه 
متمركز شود، سعي در تصويب لوايح، به مثابه يك 
الزام و مقوله اجتناب ناپذير دارند. اين پيش��فرض 
نادرست و مغاير با »استراتژي مقاومت فعال« در 

برابر دشمنان ملت ايران است. 
سردار جاللي با تأكيد بر اينكه بايد از حاميان اف 
 اي تي اف پرسيد تصويب پالرمو و CFT چه تأثير 
مثبت يا گشايشي را در عادي سازي روابط تجاري 
و اقتصادي با ايران ايجاد مي كند، يادآور شد: نكته 

قابل تأملي كه مقامات غربي خود نيز بر آن تأكيد 
دارند اين است كه تصويب لوايح چهارگانه از سوي 
ايران، صرفاً يكي از پيش ش��رط هاي عادي سازي 
احتمالي روابط تجاري با ايران محسوب مي شود. 
بنابراين  در اينجا بحث احتماالت و پيش شرط ها 

مطرح است نه گزاره هاي قطعي و قابل استناد.  
   FATF  ابزار دشمن در پيچيده تر كردن 

ابعاد بازي برجام
وي ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را 
پيچيده تر و ابعاد زمين بازي با ايران را گسترده تر 
سازند، قدرت مانور بيشتري براي امتيازگيري از 
ايران خواهند داش��ت. بنابراين، آنها يك معادله 
س��اده »يك مجهولي« به نام »خ��روج امريكا از 
برجام« و »لزوم بازگش��ت بدون قيد و ش��رط آن 
به توافق هس��ته اي« را تبديل به معادله اي »چند 
مجهولي« كرده اند كه اخيراً FATF  نيز به يكي 

ديگر از مؤلفه هاي آن اضافه شده است. 
   تصويب مشروط در پالرمو و CFT كارايي 

ندارد
س��ردار جاللي با تأكيد بر اينكه با تصويب بي قيد و 
شرط لوايح چهارگانه، ما با متغيري وابسته به بازي 
گروه مالي ويژه و تفاسير گردانندگان اين گروه در 
قبال مقوالتي مانند پولش��ويي و تروريسم مواجه 
خواهيم شد، ادامه داد: ضمن اينكه اساساً ما مقوله اي 
به عنوان تصويب مشروط يا تصويب همراه با تحفظ 
را در قب��ال لوايح چهارگانه نخواهيم داش��ت. بهتر 
است دولت صراحتاً اعالم كند كه ما بايد بين تصويب 
مطلق يا رد مطلق اي��ن لوايح، يك گزينه را انتخاب 

كنيم. در اين معادله گزينه سومي وجود ندارد. 
   خطر سوء تفس�ير عامدانه غرب از لوايح 

CFT و پالرمو
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور با تأكيد 

بر اينكه سوء تفس��ير عامدانه غرب از لوايح مدنظر
FATF اصلي ترين خطري اس��ت كه در صورت 
پذيرش در انتظار ما خواهد بود، گفت: به راس��تي 
تفس��يركنندگان امريكايي و اروپايي كنوانسيون 
پالرمو  كه متأسفانه نظر آنها نيز در گروه ويژه اقدام 
مالي مورد استناد قرار مي گيرد، چه گروه ها و افرادي 
را مصداق مجرمين سازمان يافته فراملي مي دانند؟ 
در ديگر لوايح مذكور نيز بارها از كليدواِژه تروريسم 
سخن به ميان آمده اس��ت. چه كساني تروريسم و 
مصاديق آن را تفس��ير و به ديگر كشورها در قالب 
يك دس��تورالعمل جمعي )در خصوص مواجهه با 
تروريسم و پولشويي( ابالغ مي كنند؟ نقش محوري 
سه عضو دائمي غربي شوراي امنيت، يعني امريكا 
و انگليس و فرانس��ه در تعيي��ن مصاديق »جرم«، 
»تروريسم« و» جرائم سازمان يافته«، قاعدتاً نبايد 
جايي براي خوش بيني ما نسبت به اين مقوله باقي 

بگذارد!
سردار جاللي با تأكيد بر اينكه برخي به حق تحفظ 
ايران استناد و اعالم كرده اند كه پذيرش كنوانسيون 
پالرمو مش��روط به پذيرش همين مالحظه است، 
گفت: با وجود شروط و تبصره اي كه در اين خصوص 
از سوي مجلس شوراي اس��المي اعالم شده است، 
تحفظ جمهوري اسالمي ايران در قبال كنوانسيون 
پالرمو، عم��اًل نمي تواند تحت عن��وان يك »حق« 
مورد شناسايي و تفسير ديگر اعضاي كنوانسيون 
قرار گيرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ يك 
كش��ور در قبال يك معاهده در صورتي قابل قبول 
است كه با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد 
نباش��د. با اين حال همانگونه كه اظهار شد، چنين 
قاعده اي در مورد كنوانسيون پالرمو صادق نيست. 
در اين خصوص ما در بسياري از موارد با تصميماتي 
مواجه خواهيم شد كه از سوي بازيگراني خاص مانند 
اياالت متحده امريكا، فرانسه و انگليس )به عنوان سه 
حامي عملي تروريسم( اتخاذ مي شود. بديهي است 
كه در اين صورت، جمهوري اسالمي ايران نمي تواند 
براي عدم پيروي از تصميماتي كه تحت فشار اين 
بازيگران و همراهي كشورهاي ديگر اتخاذ مي شود 

به »حق تحفظ« خود استناد كند. 
   ب�ا پذي�رش FATF موظ�ف ب�ه اجراي 

قطعنامه هاي شوراي امنيت خواهيم بود
رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور افزود: 
اس��تانداردهاي FATF به گون��ه اي بي��ان 
شده اس��ت كه قطعنامه هاي بعدي مرتبط هم 
از نظر كشورها بايد پذيرفته شود و اين چالش 
جدي براي حقوق اساسي ما ايجاد مي كند، به 
اين معنا كه ما خود را ملزم مي كنيم مصوبات 
آتي شوراي امنيت سازمان ملل را بدون قيد و 

شرط خاصي اجرا كنيم!
   شفافيت بخش�ي ب�ه مكانيس�م  دورزدن 

تحريم  ها خودزني و خودتحريمي است
با اش��اره به اينكه ما درگير يك جن��گ تمام عيار 
اقتصادي هستيم و شفافيت بخشي به مكانيسم هاي 
دورزدن تحريم ها عماًل خودزن��ي و خودتحريمي 
است، ادامه داد: در واقع با پذيرش مكانيسم هاي اف 
 اي تي اف ما نشانه گيري دشمن در جنگ اقتصادي 
را دقيق تر مي كنيم و اين عامل مي تواند اثر تحريم 
ظالمانه امريكايي ها را بر اقتصاد و معيش��ت مردم 

سنگين تر كند. 

روغن به جای بازار در گمرک است!
دبير س�تاد تنظيم بازار با تأكيد بر اينكه هيچ مش�كلی در تأمين 
روغن م�ورد نياز كش�ور وجود ن�دارد، گفت: روغن خ�ام موجود 
در گمركات كش�ور به ان�دازه تأمين نياز چهار ماه كش�ور اس�ت.

به گزارش تسنيم، عباس قبادی در حاشيه جلس��ه ستاد تنظيم بازار 
در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه در تأمي��ن روغن خام مورد نياز 
واحدهای توليدی هيچ مشكلی وجود ندارد، گفت: روغن خام موجود 
در گمركات بالغ بر 450 هزار تن اس��ت كه به اندازه مصرف چهار ماه 

كشور است. 
وی افزود: در سال های گذشته كارخانجات روغن در ايام نوروز حدود 
15 روز تعطيلی داشتند كه امسال مقرر شد تعطيلی كارخانه ها حداكثر 
به س��ه روز كاهش يابد و كارخانجات برای تأمين روغن مورد نياز سه 

شيفت كار كنند تا كسری روغن در بازار جبران شود. 
قبادی با اش��اره به اينكه س��هميه ورق نيز برای كارخانجات روغن در 
نظر گرفته شده اس��ت، گفت: مقرر ش��ده كل نياز حلب كارخانجات 
روغن تأمين ش��ود و معاونت امور صنايع وزارت صم��ت نيز اين كار را 

انجام داده است. 
وی گفت: در جلسه امروز س��تاد تنظيم بازار گزارشی از روند قيمت ها 
در بازار ارائه شد كه بر اساس اين گزارش در هفته گذشته تنها در سه يا 
چهار قلم كاال افزايش قيمت داشته ايم، لذا در مابقی كاالها ثبات نسبی 
قيمت ها حاكم بوده است و در حوزه كاالهای اساسی نيز شرايط خوبی 
داشتيم. البته روند ورودی كاال به كشور باثبات و مناسب است و مقادير 

قابل توجهي كاال از بنادر و گمركات كشور در حال ترخيص است.
........................................................................................................................

ايجاد شرايط ويژه صادرات به سوريه
رئيس اتاق مش�ترک بازرگانی ايران و س�وريه گفت: ب�ا توجه به 
لزوم توسعه روابط تجاری ايران و سوريه پيشنهاد داده ايم به طور 
استثنا ممنوعيتی برای صادرات كاال به سوريه وجود نداشته باشد.
به گزارش فارس، كيوان كاش��فی در همايش فرصت های همكاری با 
سوريه كه در اتاق بازرگانی ايران برگزار شد، گفت: ما يك عمق و ارتباط 
استراتژيك حدود 50 ساله بين ايران و سوريه داريم، اما هيچگاه بحث 
اقتصادی بين دو كشور به صورت جدی و كامل به داليل مختلف شكل 
نگرفته و طی دو سال گذشته هميش��ه اين سؤال وجود داشته كه چرا 

روابط اقتصادی ما به اندازه روابط سياسی فعال نيست.
وی گفت: اگر مسير زمينی ايران به سوريه باز شود و اين مسير تردد از 
عراق باز شود، مسير تهران تا دمشق حدود هزار و 700 كيلومتر خواهد 
بود. كاشفی افزود: در رابطه با سيستم بانكی مشكل وجود دارد و برای 
حل آن پيگيری های الزم در حال انجام اس��ت، اما اين موضوع مشكل 
خاصی ندارد و سد بازدارنده محس��وب نمی شود. در خصوص پروازها 
نيز مش��كالتی وجود دارد، اما در اين خصوص ني��ز در اتاق تمهيداتی 
انديشيده شده تا فعاالن اقتصادی به راحتی بتوانند رفت و آمد كنند. 
لذا برای حل اين مشكل يك ظرفيتی را از پروازها برای فعالين اقتصادی 
در نظر داريم و تا امروز همكاری وجود داش��ته و مش��كل خاصی هم 

نبوده است. 
رئيس اتاق مشترک ايران و س��وريه با اش��اره به مزيت های تجاری با 
سوريه بيان داشت: يك ارتباط نزديك با اتاق مشترک بازرگانی، صنعت 
و كشاورزی سوريه برقرار است كه با طيف جديد رؤسای اين اتاق ها اين 
روابط نيز به شدت افزايش يافته و اشتياق بس��يار خوبی برای توسعه 
همكاری ها وجود دارد. نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران بيان داشت: به 
زودی بانك اطالعاتی در اختيار تجار ايرانی قرار می گيرد و جديدترين 
اطالعات در زمينه تجارت با سوريه در اختيار بازرگانان قرار خواهد كرد. 
كاشفی در مورد كاالهای صادراتی و وارداتی بين ايران و سوريه گفت: 
پيش��نهادی را در اين زمينه داده ايم و خواسته ايم در زمينه كاالهايی 
كه ممنوعيت صادراتی وجود دارد برای صادرات به سوريه استثنا قائل 
شويم، زيرا وقتی اين كش��ور برای ما يك كشور استراتژيك است بايد 

شرايط ويژه ای را برای آن فراهم كنيم. 
........................................................................................................................

جزئيات پروازهای ايران به عراق
مع�اون هوان�وردی و ام�ور بين المل�ل س�ازمان هواپيماي�ی 
كش�وری اع�ام ك�رد: در ح�ال حاض�ر پروازه�ای خارج�ی 
۱۱ مقص�د مختل�ف انج�ام می ش�ود و ب�ه  ب�ه بي�ش از 
مقاص�د ديگ�ری ني�ز ب�ه ص�ورت م�وردی پ�رواز داري�م.
به گزارش ايسنا، ابوالقاسم جاللی، معاون هوانوردی و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايی كشوری گفت: در حال حاضر به 11 مقصد خارجی 
از جمله ميالن، وين، فرانكفورت، كلن، هامبورگ، استانبول، پاريس، 
دوبی، عراق )به صورت محدود(، عمان و مسكو پرواز برنامه ای به صورت 

هفتگی داريم.
وی افزود: پروازهای موردی نيز به مقاصد خارجی مانند كراچی، بمبئی، 

كابل و برخی از كشورهای آسيای ميانه انجام می شود.
جاللی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه آيا برای محدوديت های بيشتر 
در سفرهای هوايی، به ويژه در ايام نوروز مصوبه ای از سوی ستاد ملی 
مقابله با كرونا ابالغ شده است، ادامه داد: هنوز چيزی به ما ابالغ نشده 
و تنها مقرر شده بود پروازها از و به 32كشور مذكور كه البته به صورت 

غيرمستقيم بود ممنوع شود كه آن را اعالم كرديم.
معاون هوانوردی و امور بين الملل سازمان هواپيمايی كشوری همچنين 
درباره اينكه آيا بر اساس مصوبه اخير كه مقرر شده بود برای جلوگيری 
از برخی تخلف ها و تقلب ها، مس��افران خارجی تس��ت  PCR خود را 
از آزمايش��گاه های منتخب بگيرند و پاس��خ آن نيز در شرايط خاص و 
به صورت الكترونيك ارس��ال شود، اين آزمايش��گاه ها انتخاب و اعالم 
شده اند يا خير، گفت: تاكنون فهرستی از آزمايشگاه های منتخب و مورد 
تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش برای ما ارسال نشده است، اما 
به محض انجام اين كار آن را برای اجرا به همه شركت های هواپيمايی 

ابالغ می كنيم.
........................................................................................................................

چرا لوازم خانگی گران می شود؟
دبي�ر انجم�ن ل�وازم خانگ�ی ب�ا بي�ان اينك�ه ب�ا افزاي�ش 
عرضه،آرام�ش در ب�ازار ل�وازم خانگ�ی حاك�م اس�ت، گف�ت: 
آنچ�ه توليدكنن�ده را مجب�ور ب�ه ب�اال ب�ردن قيم�ت می كند، 
قيمت م�واد اوليه اس�ت ك�ه به ن�رخ جهان�ی عرضه می ش�ود.

عباس هاش��می در گفت وگو با مهر درباره قيمت ل��وازم خانگی اظهار 
داشت: به رغم اينكه لوازم خانگی مشمول قيمت گذاری تكليفی نيست، 
اما سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر  قيمت های اين 
اقالم نظارت مستقيم دارد. دبير انجمن صنايع لوازم خانگی ايران با بيان 
اينكه مواد اوليه لوازم خانگی شامل مس، برنج، آلومينيوم، پتروشيمی 
و فوالد است، افزود: قيمت گذاری مواد اوليه لوازم خانگی بر اساس نرخ 
جهانی اس��ت. نكته مهم ديگر اينكه خريد مواد اوليه به قيمت جهانی 
برای زمانی است كه مواد اوليه به اندازه كافی عرضه شود، اما معموالً عدم 
عرضه كافی، عاملی برای گرانی است، حتی در مقاطعی قيمت ها 40 
درصد باالتر از نرخ پايه به فروش می رسند و توليدكننده لوازم خانگی 
مجبور می ش��ود مواد اوليه را با دو برابر قيمت از بازار آزاد تهيه كند. ما 
محاسبات مربوط به قيمت نهاده های توليد را به سازمان حمايت ارائه 

می كنيم و بدون موافقت اين سازمان، امكان افزايش قيمت را نداريم.
هاشمی با بيان اينكه توليدكنندگان لوازم خانگی اصراری به باالبردن 
قيمت لوازم خانگی ندارند و نهاده های تولي��د، توليدكننده را مجبور 
به ترميم و تعدي��ل قيمت می كنند، گفت: در ح��ال حاضر با توجه به 
تقويت نس��بی قدرت خريد مردم و افزايش عرضه لوازم خانگی، بازار 
به سمت آرامش در حال حركت است، حتی پيش بينی می شود وارد 

ركود هم شويم.

بع�د از ابط�ال مصوب�ه ويژه خ�واری ۱۱ 
مدي�ر نفت�ی و ح�ذف پايه ه�ای س�ازمانی 
غيرقانون�ی به�روز نعمت�ی، نماينده س�ابق 
مجلس، به تازگی ب�ا ورود نهادهای نظارتی، 
مصوب�ه وزارت نفت ب�رای اعط�ای امتيازات 
ويژه ب�ه نماين�دگان مجلس نيز ابطال ش�د.

به گزارش فارس، با روی كار آمدن بيژن زنگنه، 
وزير نف��ت درهای اين وزارتخان��ه برای جذب و 
استخدام نمايندگان مجلس شورای اسالمی باز 
شد و تعداد زيادی از نمايندگان خانه ملت بعد از 
اتمام دوره نمايندگی يا حتی همزمان با حضور 
در كسوت نمايندگی مجلس، جذب وزارت نفت 

شدند و حقوق بگير اين وزارتخانه بودند.
بعد از پرداختن رس��انه های رس��می كش��ور به 
موضوع جذب نماين��دگان مجل��س در وزارت 
نفت، بيژن زنگنه وزير نفت در س��خنرانی خود 
در صحن علنی مجلس به استخدام نمايندگان 
در اين وزارتخانه واكنش نش��ان داد و آن را جزو 
افتخارات خود به حساب آورد. زنگنه در صحن 
علنی مجلس گفت: »می گويند نمايندگان ادوار 
را استخدام كرديد. هر دوره ای كه تمام می شود 
يكی از دغدغه های هيئت رئيس��ه مجلس اين 
است كه با وزرا جلسه می گذارد تا نمايندگاني را 
كه كاری ندارند به كار گيرند. خب نماينده ای كه 
كار ندارد چه كند؟ آيا بايد در جامعه رها شود. اگر 
نماينده ای نگران شغل آينده خود باشد، حتی در 
حد يك حقوق دولتی هزار مفس��ده ديگر ايجاد 
می ش��ود. لذا من افتخار می كنم كه تعدادی از 
اين نمايندگان ادوار را ب��ه كار گرفتم و اين كار 

مخفيانه نبود.«
   ورود سازمان بازرسی 

اما در ادامه ت��الش اين وزارتخان��ه برای جذب 
نمايندگان، موض��وع ديگری مبن��ی بر اعطای 

تش��ويقی به نمايندگان فعلی ش��اغل و تسهيل 
برای جذب نمايندگان جديد نيز در اين وزارتخانه 
مطرح شده است، به طوری كه در ماه های گذشته 
معاونت مديريت توسعه و سرمايه انسانی وزارت 
نفت به دنبال اعطای شرايط ويژه و ارفاقی برای 
جذب نمايندگان جديد و افزايش حقوق و ترفيع 
نمايندگان فعلی شاغل در صنعت نفت بوده است. 
در اين راستا با پيگيری سازمان بازرسی كل كشور 
مصوبه وزارت نفت مبنی بر اعطای امتيازات ويژه 
به نمايندگان مجلس باطل ش��ده است. در نامه 
شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به فرزين 
مينو، معاون وزي��ر نفت در توس��عه مديريت و 
س��رمايه انس��انی نيز بر حذف اين ويژه خواری 

تأكيد شده است.
پس از ابالغ مصوبه شورای اداری و استخدامی، 
فرزين مينو، معاون وزير نفت در توسعه مديريت 

و سرمايه انسانی وزارت نفت در نامه ای به سازمان 
بازرسی كل كشور اعالم كرد كه با توجه به مفاد 
قانونی مطرح ش��ده، اعط��ای ش��رايط ويژه به 
نمايندگان مجلس را از مصوبه وزارت نفت حذف 
خواهد ك��رد. در اين نامه آمده اس��ت: »موضوع 
اصالح و حذف شرايط تشويقی در تعيين حقوق 
مقامات كه منجر به تمايل نمايندگان مجلس در 
انتقال به وزارت نفت می شود، بررسی شد و اين 

شرايط حذف گرديد.«
    برخورد نهادهای نظارتی با ويژه خواری 
اعطای امتيازات ويژه و غيرقانونی به مديران نفتی 
و نمايندگان مجلس كه در وزارت نفت استخدام 
شده اند، موضوع عجيب و تازه ای در اين وزارتخانه 
نيست. در گذشته بهروز نعمتی، نماينده سابق 
مجلس شورای اسالمی و از مدافعان بيژن زنگنه 
وزير نف��ت در مجلس كه در س��ال 95 و دوران 

نمايندگی خود در مجلس نه��م در وزارت نفت 
استخدام شده بود، طی هفت روز متوالی از 21 
تا 27 آذر 95 به ازای هر روز يك گريد سازمانی 

ترفيع رتبه اخذ كرده بود.
بعد از ورود س��ازمان بازرس��ی كل كشور رتبه 
س��ازمانی بهروز نعمتی از D به رتبه 16 كاهش 
پيدا كرد و با اين امتياز ويژه برخورد قانونی شد. 
فارس در گزارش��ی به عنوان »ابط��ال ترفيعات 
رتبه بهروز نعمتی در وزارت نفت با ورود سازمان 
بازرسی«، مستندات مربوطه را ارائه كرده است.

همچنين در ماجرای اعطای دو پايه تش��ويقی 
مادام العمر به 11 مدير نفتی نيز اتفاقاتی مشابه 
رقم خورده است. در اين پرونده 11 مدير نفتی 
نزديك ب��ه وزير نفت بدون طی ك��ردن مراحل 
قانونی، امتيازات ويژه ای درباره رتبه سازمانی و 
حقوق و مزايا برای خود قائل شدند. نكته جالب 
توجه اينكه يكی از همي��ن مديران كه امتيازات 
ويژه آنها باطل ش��ده، فرزين مين��و معاون وزير 
نفت در توسعه مديريت و سرمايه انسانی وزارت 

نفت است.
بروز اين پديده جدي��د در مجموعه وزارت نفت 
آن هم در س��ال  پايانی دولت اين ش��ائبه را در 
اذهان عمومی ايجاد می كند ك��ه اين 11 مدير 
نفتی به دنبال تضمين حقوق و مزايای خود در 
دولت بعدی هستند، به گونه ای كه حتی با تغيير 
دولت و كنار رفتن آنها از مسئوليت ها همچنان از 
حقوق و مزايای بااليی در اين وزارتخانه برخوردار 

باشند.
س��رانجام با پيگيری های س��ازمان بازرسی كل 
كش��ور در خصوص لغو مصوبه »اعطای دو پايه 
تش��ويقی« به 11 نفر از مديران كل وزارت نفت 
و مديران ش��ركت ملی نفت اي��ران، اين مصوبه 

نيز ابطال شد.

ورود نهادهای نظارتی به استخدام نمايندگان مجلس در نفت

ابطال  امتیازاتی که زنگنه به نمایندگان داد

  گزارش  یک 
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