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ممنوعیت خرید کاالی خارجی به ۴ ۸۶قلم رسید

امکان دریافت خسارت سانچی از شرکتهای بیمه فراهم است
معــاون امــور دریایــی ســازمان بنــادر
و دریانــوردی گفــت :بــا پایــان یافتــن
بررســی علــت بــروز ســانحه نفتکــش
ســانچی ،از ایــن پــس شــرکت ملــی
نفتکــش میتواند دریافت خســارت از
شرکتهای بیمه را پیگیری کند.
بــه گــزارش ایرنــا ،هــادی حقشــناس
در جمــع خبرنــگاران افــزود :گــزارش
نهایی ســانحه بــه ســازمان بینالمللی

دریانــوردی ارســال شــده اســت .وی با
بیان اینکه به نظر میرسد که نوع بیمه
این کشتی هرگونه خسارت این حادثه را
پوشش میدهد ،گفت :امکان دریافت
خســارت بیمــهای از قبیــل تجهیــزات،
خدمه و کشــتی از شــرکتهای بیمه گر
در اختیار شــرکت ملی نفتکش اســت.
حقشــناس تأکیــد کــرد :ســازمان بنادر
و دریانوردی بر اســاس آییــن نامههای

علل بررسی سوانح ،تمام تکالیف خود
را در زمینــه حادثه ســانچی انجام داده
است.
عضــو هیــأت مدیــره ســازمان بنــادر
توگــو بــا
و دریانــوردی در ادامــه گف 
خبرنگاران اظهار داشت :در این حادثه
دردناک ،سازمان بنادر به دنبال مقصر
نبــود بلکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه
در آبهــای بینالمللــی را بررســی و

گزارشــی را در بیش از  100صفحه تهیه
و بــه ســازمان بینالمللــی دریانــوردی
ارســال کرد .حقشــناس تأکید کــرد :در
هــر حادثــهای که بایــد چند کارشــناس
نظــر خــود را اعالم کنند ،ممکن اســت
بــه یــک نظریــه واحــدی نرســیم ،لــذا
طبــق کنوانســیونهای بینالمللــی در
این حادثه ما به دنبال بررســی علل آن
بودیم نه شناسایی مقصر.

امضای قراردادنفتی جدید بدون «مزاحم»

جیرهبندی آب ،آخرین راهکار گذر از تابستان است

کنسرسیوم پرگس موافقتنامه ( )HOAبرای توسعه میدان کرنج با شرکت ملی نفت ایران را امضا کرد
آسماری و پابده اســت .این میدان جزو
میادینی اســت که عملیات تزریق گاز با
هدف انجام روشهای ازدیاد برداشــت
از آن در ســال  1371آغاز و کماکان ادامه
دارد .ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی آﺳﻤﺎری و ﭘﺎﺑﺪه در ایــن
میــدان ،ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻣﯽ آن ﮔﺎزی
اســت و حــاال پرگس باید بــرای افزایش
ضریب بازیافت این میدان قدیمی هم
تالش کند.
در صورت به قرارداد رسیدن این ،HOA
امکان دســتیابی به تولید روزانه حداکثر
 200هزار بشــکه و تولید تجمعی حدود
 655میلیون بشــکه طی  10ســال آینده
با برآورد هزینههای سرمایهای مستقیم
معادل  1167و هزینههای غیرمســتقیم
معــادل  187میلیــون دالر وجــود دارد.
قــراردادی بر مبنای چارچوب قراردادی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که به
پیشنهاد این شرکت و با موافقت و ابالغ
وزیــر نفت ،تدوین شــده اســت .بــه این
ترتیب قرارداد پرگس نخســتین قرارداد
بر مبنای اصول ،شــرایط و ســاختار فنی
و تخصصــی قــراردادی شــرکت ملــی
مناطق نفتخیز جنوب است.
مهمتریــن بخشهــای شــرح کار ایــن
قــرارداد ،فشــارافزایی مخــزن تــا فشــار
اولیه با افزایش حــدود  3برابری تزریق
گاز نســبت بــه وضعت کنونــی ،احداث
ایســتگاههای تراکــم و تزریــق گاز بــا
ظرفیــت  800میلیون فــوت مکعب در
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گروه اقتصادی  -امریــکا از برجام خارج
شــده اما برنامههای توسعهای صنعت
نفت ایــران همچنان بــا موفقیت ادامه
دارد .هنوز هم شــرکتهایی توانمند در
دنیا هســتند که مســتقلند و منافعشــان
با امریکا و اســرائیل و ریاض گره نخورده
باشــد .ایــن شــرکتها اکنــون در صــف
اول مذاکــرات نفتی با ایران قــرار دارند.
روز گذشــته یکــی از ایــن شــرکتهای
بینالمللــی موافقتنامــه ( )HOAبــا
شــرکت ملــی نفــت ایــران امضــا کــرد.
موافقتنامهای برای توسعه میدان کرنج
کــه یکی از اولویتهای توســعهای ایران
به شمار میرود.
نــام ایــن ســرمایهگذار «پرگس» اســت.
کنسرســیومی بینالمللــی متشــکل از
شــرکت  AGRنــروژ ،شــرکت ،SPEC
شــرکت ملــی نفــت فیلیپیــن ،شــرکت
 Byrne Loobyانگلســتان ،شرکت First
 Commissioning Serviceانگلســتان،
شــرکت  Northstarکانــادا ،شــرکت
 Influitانگلســتان ،شــرکت Tarpon
 Energyکانادا ،شــرکت  Progettiایتالیا،
شــرکت انگلیســی ،Strand Hanson
شــرکت  ،HSECشــرکت بینالمللــی
 ،SGCشــرکت Canaccord Genuity
کانادا ،شرکت  GMP Securitiesکانادا و
دانشگاه صنعتی شریف.
 ۱۴ماه پیش مدیرعامل این کنسرســیوم
به ایران آمده بود .او در حالی که بازگشت

تحریم ایران را بعید میدانست ،گفت:
کسی قادر به پیشگویی آینده نیست و با
اینکه بسیار غیرممکن به نظر میرسد،
اما حتی اگر تحریمهای ایران بازگردند،
ایــن کنسرســیوم بــه همــکاری خــود بــا
شــرکتهای ایرانــی ادامــه میدهــد.
ســرمایهگذاران مــا اروپایــی و کانادایــی
هستند و عالقه زیادی به سرمایهگذاری
در صنعت نفت ایران دارند.
امــا امریکا از برجام خارج شــد تــا اجازه
ندهد ســرمایه و تکنولوژی وارد صنعت
نفــت ایــران شــود .یــک هفتــه بعــد از
ایــن نقض برجــام ،کالیــن رولی ،رئیس
کنسرســیوم پرگــس به تهــران آمــد و با
امضای یــک  HOAادعای خود را ثابت
کــرد .ایــن کنسرســیوم توســعه میــدان
کرنــج را در یکی از پرتنشترین شــرایط
بینالمللــی ایــران در دو ســال اخیــر به
نــام خــود رزرو کــرده و مدعی اســت که
تحریمهــای امریــکا تأثیــری بــر رونــد
اجرای پروژه ندارد.
قطعــاً این قرارداد یک چــراغ را در دل
ســرمایهگذاران صنعــت نفــت ایــران
نظیــر پرتامینــا کــه در مراحــل نهایــی
مذاکــرات با ایــران بودند روشــن و آنها
را تشویق به ســرمایهگذاری در صنعت
نفت ایران خواهد کرد و بیانگر اظهارات
رئیس جمهوری اســت .حسن روحانی
میگویــد کــه خــروج امریــکا از برجــام،
خروج یک مزاحم اســت و برجام هنوز

تأثیر خود را دارد.
ادامــه توســعه صنعــت نفت بــا کمک
شــرکتهای مســتقل قطعاً یــک امتیاز
بــرای ایــران محســوب میشــود .اینکــه
هیــچ تحریمــی معاهدههــای ایــران را
برهــم نزنــد ،یــک حســن اســت .کالین
رولــی ایــن موضــوع را ســال گذشــته
ایــن طــور بیــان کــرد« :این کنسرســیوم
بینالمللــی رویکــرد سیاســی نــدارد و
برخی شرکتهای عضو این کنسرسیوم
در دوران تحریم در صنعت نفت ایران
فعالیــت میکردهاند؛ از ایــنرو ما در هر
شرایطی ،راهبردها و شرایط خود را برای
انطباق با بازار ایران تغییر میدهیم».
ëëبرنامهتوسعهمیدانکرنج
میــدان ﮐﺮﻧﺞ بــا طــول  ۳۵و عــرض
۶کیلومتــر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی ایران ،ﺣﺪود
١١۵کیلــوﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اهــواز و
۴٠کیلوﻣﺘﺮی ﺷﺮق راﻣﻬﺮﻣﺰ ،در ﻣﺠﺎورت
میادین ﭘﺎرﺳﯽ و ﭘﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎل و میدان
آﻏﺎﺟﺎری در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد .در ﺳﺎل
 ١٣۴۲ﺑﺎ ﺣﻔـﺮ نخســتین ﭼـﺎه در ﻣﺨـﺰن
آﺳﻤﺎری ﮐﺸﻒ شــد و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره
 ۲در ﺳﺎل  ١٣۴۲وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎزﻧﺪ
ﭘﺎﺑـﺪه میــدان قطعــی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
آن در آذرﻣﺎه  ١٣۴٣آغــاز شــد و در حال
حاضــر با دبــی  127هــزار بشــکه در روز
ادامــه دارد .تاکنــون در کرنــج  ۴٠حلقــه
چاه حفاری شــده و میزان نفت در جای
این میدان  11میلیارد بشکه و در مخازن

روز ،ســاخت تأسیســات جمــعآوری و
انتقال گاز همراه با ظرفیت  280میلیون
فــوت مکعــب در روز ،ســاخت کارخانه
نمــک زدایی با ظرفیت  110هزار بشــکه
در روز ،حفاری  35حلقه چاه در مخازن
آســماری و پابــده (شــامل چاههــای
تولیــدی عمــودی ،انحرافــی و افقــی،
مشــاهدهای ،تزریق گاز و تزریق پساب)،
حفاری دو حلقه چاه توصیفی در مخزن
پــر فشــار گازی خامی با هدف پتانســیل
ســنجی تولید گاز از این مخــزن ،تعمیر
 15حلقــه چــاه بــا دکل و بهینهســازی
چاههــا و تأسیســات موجــود میباشــد.
همچنیــن به منظور تهیــه برنامه جامع
ازدیاد برداشــت ( ،)EORشبیهســازی و
اجرای پایلوت در میدان به مدت 5سال
صــورت خواهد گرفت کــه در نتیجه این

مطالعــات اجــرای پــروژه جامــع ازدیاد
برداشت در صورت توافق طرفین انجام
خواهد شد.
بــا اجــرای کامــل ایــن طــرح ضمــن
افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت خــام
کشــور ،زمینههای اشــتغال گســترده در
اســتان خوزســتان ایجاد شــده و بازار کار
مناســبی به وجود خواهد آمــد .از اینرو
انتظــار مــیرود کنسرســیوم  Pergasبــا
مدیریــت مناســب پــروژه و همــکاری با
شرکتها و سازندگان تجهیزات داخلی
و بینالمللــی ،زمینــه جــذب ســرمایه
و تکنولوژیهــای الزم در بخشهــای
افزایــش بازیافــت ،شــیوههای نویــن
حفــاری و همچنیــن ســایر بخشهــای
ذیربط را ایجاد و در راســتای پیادهسازی
آن تالش کند.

جزئیات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانهها
بــه دنبــال اجرایــی شــدن سیاســت
جدیــد ارزی ،طی مذاکراتی بین بانک
مرکــزی و وزارت امــور خارجــه قرار بر
این شــده تــا از این پــس هزینه صدور
ویزا به سفارتخانهها بهجای ارز ،ریالی
پرداخت شود.
مدیــر کل سیاســتهای ارزی بانــک
مرکــزی بــا اشــاره بــه دالیل پیشــنهاد
اخیر این بانــک به وزارت امور خارجه
در رابطــه بــا ارز تحویلی اتبــاع ایرانی
بــه ســفارتخانهها و نمایندگیهــای

کنســولی مقیم بــه منظور صــدور ویزا
یــا ســایر خدمــات کنســولی بــه ایســنا
گفــت :پس از اجرایی شــدن سیاســت
جدیــد ارزی دولــت و بانــک مرکــزی
و پیشبینــی مصــارف ارزی کشــور در
مقررات جدید ،برخــی نیازهای خرد،
جــزو مصــارف پیشبینــی نشــده و از
ایــنرو پــس از دریافــت بازخوردهای
ذیربــط ،بانــک مرکــزی حتیاالمکان
ســعی کرده اســت راهکارهایــی برای
پاســخ بــه ایــن تقاضاهــا بیابــد .در

ارتبــاط با این تقاضا پــس از مذاکراتی
با مســئوالن وزارت امــور خارجه ،ابتدا
تصمیم بر این بود که سفارتخانههای
مقیم در ازای خدمات کنســولی خود،
ریــال دریافــت کنند کــه ایــن موضوع
بنا بــه برخی دالیل اجرایی نشــد .وی
با بیــان اینکــه نتیجه مذاکــرات بانک
مرکــزی بــا وزارت امــور خارجــه که در
قالــب یادداشــتی بــه ســفارتخانهها و
نمایندگیهــای کنســولی مقیــم ایران
اعالم شــد ،گفت :سیاســت از این قرار

اســت کــه ســاز و کاری فراهــم شــود تا
هــر ســفارتخانه کــه خواهــان دریافت
ارز بابــت خدمــات خود باشــد ،بتواند
به بانــک مرکزی یا یکــی از بانکهای
عاملی که این سرویس را ارائه میکند
مراجعه کرده و یک حساب ارزی مثالً
به یورو افتتاح کند.
ایــن حســاب بــه یــک پایانــه فــروش
( )POSارزی متصــل میشــود کــه
در اختیــار ســفارتخانه متقاضــی قرار
خواهد گرفــت .هنگامی کــه متقاضی

دریافت خدمات کنسولی (ویزا ،تأیید
اســناد )... ،بــه ســفارتخانه مراجعــه
میکند ،بــرای پرداخت وجه خدمات
مــورد نظر ،کارت بانکــی ریالی وی که
میتوانــد متعلــق بــه هر بانــک عضو
شــبکه شــتاب باشــد ،در پایانه فروش
بــا وارد کــردن مبلــغ ارزی اســتفاده
میشود.
او ادامه داد :متعاقب این امر معادل
ریالــی مبلــغ ویزا بــه نــرخ روز اعالمی
بانــک مرکزی از حســاب متقاضی ،به

ریــال کســر شــده و در مقابــل حســاب
ســفارتخانه خدمــات دهنــده بــه ارز
بستانکار میشود.
بــرای مثــال اگــر هزینــه صــدور ویزای
کشــور ســفارتخانه مورد نظــر  ۶۰یورو
باشــد ،بــا وارد کــردن مبلــغ  ۶۰یــورو
در پایــان فــروش معــادل ریالــی آن
بــه نــرخ روز اعالمــی بانک مرکــزی از
حســاب متقاضی (دارنده کارت) کسر
شــده و بالفاصلــه  ۶۰یورو به حســاب
سفارتخانه واریز میشود.

«ایران» گزارش میدهد

بسیج همه ارگانها برای ثبات قیمت کاالهای ماه رمضان
گروه اقتصادی -با فرا رسیدن ماه مبارک
رمضــان؛ مصــرف خانوارهــا در کاالهای
اساســی تغییر میکند .در ســبد خانوارها
مــواد غذایــی گنجانــده میشــود کــه در
روزهای معمولی مصرف بســیار کمتری
دارنــد .بدین جهت هر ســاله دولت قبل
از شــروع ماه رمضان نســبت بــه عرضه
کاالهای اساســی با قیمت مناسب اقدام
میکنــد تــا کمبــود کاالی در بــازار اتفــاق
نیفتــد و قیمتها هم کنترل شــود .البته
تجربه سالیان گذشــته نشان میدهد که
در برخی از ســالها عرضه گوشــت قرمز
و ســفید کاهــش پیــدا میکــرد و ایــن امر
افزایش  2الی  3هزار تومان را رقم میزد.
اکنــون دولــت تأکید کرده اســت که هیچ
خالئی در بازار ایجاد نخواهد شــد و تمام
کاالهای اساسی تا آخرین روز ماه رمضان
در ســطح وسیع توزیع میشــود .با تمام
اطمینانهایــی کــه دولت قبل از شــروع
مــاه رمضــان میدهــد ولــی نمونههــای
گرانفروشــی و کاهــش عرضــه هــم کــم
دیــده نمیشــود .در برخــی از ماههــا بــه
جهت هماهنگ نبودن عرضه کنندگان،
مردم مجبور شــدند کاالهای اساسی را با
قیمتهای باالتری خریداری کنند.
علی فاضلی رئیــس اتاق اصناف درباره
عرضه کاال در ماه مبارک رمضان توسط
واحدهــای صنفــی ،بــه «ایــران» گفــت:
امســال بهخاطــر فراوانــی مــواد غذایــی
طــرح ضیافــت اجرایــی نمیشــود .ولی

اگــر ســازمان صنعــت یــا اســتانداری به
ایــن نتیجــه رســیدند که طــرح ضیافت
برای عرضه کاالهای اساســی مــورد نیاز
است ،هیچ منع قانونی وجود ندارد .وی
افزود :در تمام شــهرها کاالهای اساســی
به وفور وجود دارد و امسال مردم با هیچ
کمبــودی روبــهرو نخواهند شد.گوشــت،
مرغ ،شــکر و روغــن به صورت گســترده
ذخیرهســازی شــده و در صــورت نیاز به
بازار تزریق میشود.
بــر اســاس مصوبات ســتاد تنظیــم بازار
کــه چنــد روز قبــل از شــروع مــاه مبارک
رمضــان تصویــب شــد ۳۰ ،هــزار تــن
برنــج ۴۰ ،هــزار تــن شــکر ۲۰ ،هــزار تــن
روغــن نباتــی ۲۰ ،هــزار تن گوشــت مرغ
منجمد ۲۰۰۰ ،تن گوشــت قرمز منجمد
و  ۲۰۰۰تن تخممرغ در اســتانها عرضه
میشــود .البتــه بــرای مصــرف شــکر به
گونــهای برنامهریــزی شــده کــه  ۲۰هزار
تــن از آن بــه مصــرف خانــوار و  ۲۰هــزار
تــن دیگــر به مصــرف صنــف و صنعت
خواهد رسید.همچنین در طرح ضیافت
از برنــج هنــدی  ۲۶۰۰تومانــی تــا برنــج
تایلنــدی  ۳۹۰۰تومانــی و برنــج هنــدی
 ۵۶۰۰تومانــی متفــاوت اســت و قیمت
محصوالتی مانند روغن نباتی و شکر نیز
 ۱۵درصــد زیر نرخ مصوب بــازار در نظر
گرفته شــده اســت.از طرفی هر کیلوگرم
گوشــت مرغ منجمد در قالب این طرح
 ۶۲۰۰تومان و هر کیلوگرم گوشــت قرمز

منجمــد وارداتــی نیز  ۲۳هــزار تومان در
اســتانهای مختلــف عرضــه میشــود.
قیمــت مصــوب  ۱۲هــزار و  ۶۰۰تومانــی
بــرای هــر شــانه تخممــرغ نیــز در طرح
ضیافــت برای نخســتین بــار پیشبینی
شده است.
فاضلــی میگویــد :بــر اســاس مصوبات
ســتاد تنظیــم بــازار ،وضعیــت کاالی
کشــور مناســب اســت و تمام شبکههای
توزیــع آمــاده خدمترســانی بــه مردم
اســت .واحدهای صنفی ،فروشــگاههای
زنجیرهای و حتی تعاونیها برای عرضه
کاالهای اساســی بســیج شــدند .بــر این
اســاس شــاهد هیچگونه گرانفروشی در
بازار نخواهیم بود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا
با وجود نداشتن کمبود در سطح عرضه،
گرانی در بازار وجود دارد؟ گفت :همیشه
در زمینــه ارز به مردم یارانه داده شــده و
هیچگاه نرخ واقعی ارز را به مردم اعالم
نکردهایم که این مسأله خود یک عارضه
محســوب میشــود و بایــد ایــن اصــاح
انجام شــود که البته گام بــه گام در حال
انجــام اســت .رئیس اتاق اصنــاف ایران
ادامــه داد :اگر نرخ دالر را از ســال ۱۳۸۷
تاکنون بررســی کنیم که بــه  ۴۲۰۰تومان
و تــک نرخی رســیده اســت ،شــاهد این
مسأله هستیم که مشکالتی در این زمینه
وجــود دارد .گرچــه این اقــدام دولت در
راستای تک نرخی شدن ارز اقدام مثبتی

قیمت انواع کاالهای اساسی در بازار
کاال

در راســتای حمایت دولت از تولید ملی ،ممنوعیت خرید
تعداد کاالهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند
اخبار
بــا اضافه شــدن هشــت کاالی جدید بــه  ۴۸۶قلم رســید.
تیرماه ســال گذشــته بود کــه هیأت وزیــران با حضور رئیس جمهوری تشــکیل
جلســه داد که در این جلســه ،با اضافه شــدن تعداد  ۱۱۴قلم کاال به فهرســت
کاالهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاههای
دولتی موافقت شد .سال گذشته اعالم شد که در سال  ۱۳۹۳معادل  ۱۸۰قلم
کاال ،در ســال  ۱۳۹۴معادل  ۱۸۴قلم کاال و در ســال  ۱۳۹۵نیز  ۱۱۴قلم کاال برای
ممنوعیت واردات از ســوی دستگاههای دولتی معرفی شدهاند که در مجموع
طی این سالها  ۴۷۸ردیف کاال برای دستگاههای دولتی ممنوعالواردات اعالم
شدهاند .در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیأت وزیران ،به پیشنهاد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی فهرست تکمیلی
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف
به فهرست تصویب نامه مورخ  ۱۱خرداد  ۹۳و اصالحات بعدی آن الحاق کرد.

قیمت بر اساس تومان در هر کیلو

کاال

قیمت بر اساس تومان در هر کیلو

مرغ

8هزار و 500

مغز ران

 47هزار

فیله مرغ

17هزار و 700

لوبیا قرمز

5هزار و 500

سینه مرغ بدون استخوان

16هزار و 500

عدس بستهبندی  ۹۰۰گرمی

7هزار

ران مرغ

9هزار و 500

برنج ایرانی

از 7الی 16هزار

گوشت گوسفندی شقه با گردن

44هزار و 800

برنج هندی درجه یک

از 4هزار و  800تا 5هزار و 500

سر دست گوسفندی

46هزار و 800

روغن جامد پنج کیلوگرمی

 ۲۰هزار

ران و کف دست

59هزار

روغن مایع معمولی  ۸۵۰گرمی

5هزار

گوشت مخلوط گوساله

 42هزار

قند خرد شده

3هزار و 700

گوشت گوساله و ران

45هزار

شکر

3هزار و 500

راسته گوساله

 52هزار

چای خارجی

از  25الی  30هزار

بــود ،اما مشــکالت آن نیز بایــد برطرف
شود ،چراکه بهعنوان مثال برای بسیاری
از کاالها که در سیســتم بــدون انتقال ارز
با نرخهــای غیرترجیحی وارد میشــود،
هیــچ تدبیــری اندیشــیده نشــده اســت.
این مســائل ســبب میشــود که بنگاهها
و اصنــاف مختلــف درگیــر جریانــات و
معضالت خاصی شود.
فاضلی تأکید کرد :مردم باید بدانند که
بنگاههای صنفی هیچ نقشی در واردات
و تولیــد کاالهــا ،خدمــات و محصوالت
مختلــف ندارند بلکه تنهــا حقالعمل
کاری بیــن هفــت تــا  ۱۷درصــد (البتــه
بجــز میوه و تــره بار) را بهعنوان ســود و

دســتمزد دریافــت میکنند.بر اســاس
هماهنگیهــای صــورت گرفتــه ،مقــرر
شــده در مــاه رمضان بســیاری از کاالها
و خدمــات بــا افزایــش قیمــت مواجــه
نشوند.
ëëآغــاز طــرح نظــارت بــر موادغذایــی
پرمصرفازامروز
محمودرضــا طاهــری مدیــرکل اداره
اســتاندارد تهران نیز از نظارت بازرســان
بر مواد غذایی پرمصــرف در ماه مبارک
رمضــان از امروز(پنجشــنبه) خبــر داد
و گفــت :مــواد غذایــی غیراســتاندارد از
بــازار جمــعآوری میشــود.مواد غذایــی
پرمصرف شــامل انواع خرما (مضافتی

بســتهبندی شــده ،کبــکاب بســتهبندی
شــده ،پیارم بســتهبندی شــده) ،لبنیات
(شیر ،پنیر و کشک) ،روغن(سرخ کردنی
و خوراکــی مصــرف خانــوار) ،زعفــران و
شکر است.
برنج ،گوشــت،مــرغ ،قند ،شــکر ،چای،
روغــن و حبوبــات از جملــه محصوالتی
هســتند کــه در مــاه رمضــان بــا افزایش
تقاضــای خریــد همــراه میشــوند؛
محصوالتــی کــه طــی ماههــای اخیــر در
برخــی اقــام بــا ثبــات نســبی قیمــت
همراه بودهانــد و در برخی اقالم دیگر از
جمله محصوالت پروتئینی نوســانات و
تغییراتیداشتهاند.

معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو گفت :بــا وجــود کاهــش بارندگیها،
جیرهبندیآبآخرینراهکاربرایگذرازفصلتابستاناست«.عباس
توگو با ایرنا افزود :وزارت نیرو در درجه نخست برنامه
سروش» در گف 
تأمین آب برای همه مشترکان را در نظر دارد .به گفته وی ،تأمین آب
درشهرهاییکهباتنشآبیمواجههستند،ازطریقاستفادهازچاههای
کشاورزی و شهرداریها انجام خواهد شــد .وی ادامه داد :شرکتهای
آب و فاضــاب در شــهرهایی کــه آب آنهــا از منابــع زیرزمینی تأمین
میشــود ،مذاکرات خود را با کشــاورزان و شــهرداریها آغــاز کردهاند.
ســروش اظهار داشــت :تاکنون قراردادهایی برای اجاره چاه کشاورزان
و شــهرداریها توسط شــرکتهای آب و فاضالب منعقد شده است.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود :در شهرهایی که امکان اجاره چاه و
تأمینآبازاینطریقوجودندارد،درصددهستیمبا«مدیریتفشار»
و«فرهنگسازی»کمبودمنابعآبراجبرانکنیم.

سازمان ملی مهاجرت تأسیس میشود

براســاس مصوبه شــورای عالــی اداری ،ســازمان ملی مهاجرت با شــخصیت
حقوقی مســتقل و وابســته به وزارت کشــور تأســیس میشــود .به گزارش ایرنا،
شــورای عالی اداری بنا به پیشــنهاد وزارت کشور و ســازمان اداری و استخدامی
بــرای تمرکز سیاســتگذاری ،راهبــری ،برنامهریــزی ،نظارت و ســاماندهی امور
اتبــاع و مهاجریــن خارجــی و پناهنــدگان و برقــراری ارتبــاط مؤثر بــا نهادهای
ســازمانهای بینالمللــی بــا تشــکیل ســازمان ملی مهاجــرت موافقــت کرد.
براساس این مصوبه ،وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاههای
اجرایی در انجام وظایف ،مطابق قانون مشخص میشود .این سازمان از نظر
اســتقالل تشکیالتی ،در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی
و شهرســتانی آن ،کمــاکان در اســتانداریها و فرمانداریها انجام خواهد شــد.
وزارت کشور الیحه تشکیل این سازمان را با همکاری سازمان اداری و استخدامی
کشور و سایر دستگاههای ذیربط در امور اتباع بیگانه ،همراه با مأموریت و شرح
وظایف سازمان ،طی مدت سه ماه تهیه و به هیأت وزیران ارائه میکند.

هدف سیتروئن ،صادرات خودرو از ایران
به بازار خاورمیانه است

مدیر ســالن مونتاژ شــرکت ســایپا  -سیتروئن کاشــان گفت :شرکت
ســیتروئن با هدف صادرات خودرو از ایران به بازار بزرگ خاورمیانه
برنامهریزی کرده و بر همین اســاس بر باال بودن کیفی کار در تولید
خــودرو تأکیــد دارد« .علــی ســتار» در جریــان بازدیــد خبرنــگاران و
اصحاب رسانه از خطوط تولید شرکت خودروسازی سایپا -سیتروئن
کاشــان به ایرنا گفت :اکنون داخلیســازی خودروی سی  )C3( 3به
عنوان نخســتین خودروی پسابرجامی این شــرکت مشترک در حد
 5تا  10درصد اســت کــه مطابق برنامهریزیها تا حــدود  80درصد
در ســالهای آینده افزایش خواهد یافت .به گفته این مسئول ،بدنه
ایــن خــودرو به صــورت ســی.کی.دی (قطعــات منفصله) از کشــور
اسلواکی وارد و در شرکت سایپا  -سیتروئن مونتاژ میشود .وی بیان
داشــت :پیش از آغاز مونتاژ این خودرو ،پنج نفر از سرپرستان سایپا
 ســیتروئن به مدت  20روز به اســلواکی اعزام شدند و همه شرایطمونتاژ را بطور کامل فرا گرفتند ،بر این اســاس مقوله مهم آموزش
پیش از راه اندازی خط تولید این خودرو در دستور کار قرار گرفت.

 120هزار میلیارد ریال برای اشتغال روستاییان اختصاص مییابد

معاونتوسعهروستاییومناطقمحرومنهادریاستجمهوریگفت:دولتبرای
ایجاد اشتغال پایدار در روستاها ،امسال  120هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار
روستاییان قرار میدهد .به گزارش ایرنا ،سیدابوالفضل رضوی افزود :این اعتبار از
محل صندوق توســعه ملی و ســرمایههای بانکی با کارمزد  4درصد به روستاها و
عشایر مرزنشین و با کارمزد  6درصد به روستاییان و عشایر ساکن سایر نقاط کشور
پرداخت میشــود .وی مدت بازپرداخت این تســهیالت را تا ســقف سه سال با 6
ماه تنفس اعالم کرد و افزود :سندهای روستایی از جمله ملکی ،مسکونی و سفته
بهعنوان ضمانت پرداخت این تسهیالت در نظر گرفته شده است .معاون توسعه
روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد :همچنین همافزایی
بین دســتگاههای اجرایی صورت گرفته تا از طریق بانکهای ســینا و پارسیان نیز
 10هزار میلیارد ریال تســهیالت با کارمزد هشــت درصد در اختیار روستاییان قرار
داده شود .رضوی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص این تسهیالت ،در سالجاری
نزدیک به  320هزار شغل پایدار در روستاهای کشور ایجاد شود.

ساعت کاری رستورانها و شرایط ارائه غذاهای
بیرونبر در ماه رمضان

رئیــس اتحادیــه دارنــدگان رســتوران و سلفســرویس ســاعت کار
رســتورانها بــرای ارائــه غذاهای بیرونبــر و ارائه خدمات در ســالن
واحــد صنفی را اعالم کــرد و گفت :طبق هماهنگــی صورت گرفته،
فقط فســتفودیها در ســاعات روز به تعداد محدود ،غذای ســرد
برای ســفارشهای بیرونبر آماده و ارائه میکنند .ســید علیاصغر
میرابراهیمی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :بنا بر روند ســالهای
گذشــته ســاعت کار رســتورانها برای ارائــه غذاهــای بیرونبر ،یک
ســاعت قبــل از اذان مغــرب و بــرای ارائــه خدمات در ســالن واحد
صنفی هنگام افطار آغاز میشــود و تا  ۳۰دقیقــه قبل از اذان صبح
اســت .او افزود :این ســاعت کار واحدهای صنفی با هماهنگی اتاق
اصناف ایران و نیروی انتظامی تعیینشــده اســت که در این زمینه
اعال م شــده فقط فســت فودیها در ســاعات روز به تعــداد محدود
غذای سرد برای سفارشهای بیرونبر آماده و ارائه کنند.

قیمت نفت از صعود بازماند

قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تأثیر عرضه فراوان با وجود ادامه کاهش تولید
اوپــک و تهدید تحریمهای امریکا علیه ایران ،کاهش یافت .به گزارش ایســنا،
بهای معامالت آتی نفت برنت  ۳۶سنت یا  ۰.۵درصد نسبت به قیمت نهایی
روز سهشنبه کاهش یافت و به  ۷۸.۰۷دالر در هر بشکه رسید .بهای معامالت
آتی وست تگزاس اینترمدیت امریکا  ۲۸سنت یا  ۰.۴درصد کاهش یافت و به
 ۷۱.۰۲دالر در هــر بشــکه رســید .با وجــود افت قیمت در معامــات روز جاری،
برنــت و وســت تگــزاس اینترمدیــت بــا رکــورد  ۷۹.۴۷دالر و  ۷۱.۹۲دالر که روز
گذشته به آن صعود کرده بودند ،فاصله چندانی ندارند.

