
جن��گ اقتصادی به معنای اس��تفاده از ابزاره��ای اقتصادی در 
جهت تضعیف اقتصاد یک کش��ور اس��ت که در ابعاد وسیع آن 
مواردی چون  جلوگیری از ورود کاالهای یک کش��ور به کشور 
دیگر، اختالل در جریان تجارت آزاد کشور هدف، تامین سرمایه 
تولید یا تامین مالی پروژه های اقتصادی، اختالل در کارکردهای 
معمول سیستم اقتصادی و بی ثباتی که در نهایت، انتظارات و جو 

روانی اقتصاد و امید به ثبات آن در آینده را هدف قرار می دهد.
با تعابیر یاد شده و با استناد به نقطه نظرات متولیان و دولتمردان 
؛ایران  ماهها و سالهاس��ت که در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار 

دارد. 
» در ش��رایط عادی و معمولی نیستیم بلكه ما در شرایط جنگ 
اقتصادی و جنگ روانی هس��تیم.«این عبارت بخشی از سخنان 
رئیس جمهور در 15 اسفند ماه سال 97 در جمع مردم الهیجان 
است. البته این اولین باری نبود که رئیس جمهور از قرار داشتن 
در ش��رایط جنگ اقتصادی س��خن می گفت و تاپیش از این  و 
همزمان با شروع تحریم های دوراول این کلیدواژه  نه یكبار  که 
بارها و بارها از سوی مقامات مختلف در کشور مطرح شده است. 
برخالف نوع نگاه برخی افراد  که مدعی هستند جنگ اقتصادی 
و مسایل حاشیه ای آن تنها به دوران تحریم و  عدم امكان تحقق 
درآمد نفتی مرتبط می شود ؛براساس شواهد و مستندات موجود  
و البته نقطه نظر کارشناسان و تحلیلگران موضوع جنگ اقتصادی 
با گس��ترده ای و وسعتی که دارد از بحث فروش نفت گرفته  تا 
تک تک کاالهای معیشتی مورد استفاده  مردم در زندگی روزمره  
را در بر میگیرد و  شاید همین گستردگی و  شعاع آن است که 

هر روز ابعاد مبارزه با آن را وسیع تر می کند.

ابعاد وسیع یک جنگ 
کارشناس��ان و تحلیلگران بسیاری تاکنون ابعاد مختلف و بزرگ 
این جنگ اقتصادی را بررسی وتحلیل کرده اند که در صدر اکثر 
تحلیل های این افراد مس��اله درآمدهای  حاصل از فروش نفت 

و  ممانعت از نقل و انتقال پولی قرار داش��ته اس��ت. نكته مهم و 
قابل تامل در تمام تحلیل های یاد ش��ده زنگ خطری است که 
شاید نه تنها مورد توجه نگرفته بلكه پررنگ جلوه دادن مواردی 
چون فروش نفت و تبعات حاصل از آن منجر به آن شده تا ابعاد 

وجودی سایر تهدیدها کمرنگ شده و یا بعضا دیده نشود. 
 برخی کارشناس��ان و تحلیلگران با  نگاهی وسیع تر و گسترده 
تر با مدنظر قرار دادن این نكته که تمام ممانعت ها و محدودیت 
های حاصل از تحریم دست آخر معیشت و  امنیت غذایی مردم 
را تحت الش��عاع قرار می دهد این مس��اله را مطرح کرده و می 
کنند که  دامنه تحریم ها و اثرات ناش��ی از این جنگ اقتصادی 
تا چه اندازه می تواند معیش��ت و س��المت مردم را تحت تاثیر 

قرار دهد. 

رکود تعمیق  شده
براساس طرح پژوهشی ارایه شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس 
در خصوص بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی 
از سال 1362 تا 1397 شاخص خانواری  امنیت غذایی به عنوان 
جامع ترین ش��اخص برای هر سال محاسبه شده است. براساس 
یافت��ه های این گزارش کلیه ی کااله��ای مصرفی خوراکی این 
خانوارها در 18 گروه کاالیی تجمیع شد و معادل انرژی دریافتی 
س��بد مصرفی )حاصل از کربوهیدرات، چرب��ی، قند و پروتئین 
موجود در غذا( با لحاظ کردن حداقل 2000 کالری روزانه جهت 
رفع نیاز هر فرد فارغ از س��ن و جنس مورد ارزیابی و محاس��به 

قرار گرفته است. 
بنابر گزارشات ارایه شده  که روندامنیت غذایی خانوارهای ایرانی 
در 6 دوره از جن��گ تحمیلی تا 1370 ،1370 تا 1374 ؛1374 
تا 1389،1389 1390 ؛1391 تا 1396 مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. با توجه به بروز تحریم های دوره اول  و دوم و تبعاتی که طی 
سالهای اخیر اقتصاد کشور با آن روبرو شده است دراین گزارش 
تنه��ا اعداد و ارقام مرتبط با دوره 6 یعن��ی بازه زمانی 1391 تا 

1396 لحاظ شده است. به این ترتیب و براساس گزارش منتشر 
شده در دوره ی تحت بررسی که تحت عنوان بازه ی تحریم های 
دور دوم از آن یاد شده و از اواخر سال 1396 تا کنون ادامه دارد 
ایننتیجه حاصل ش��ده اس��ت که ؛» در این دوره عالوه بر تداوم 
یافتن تحریم های ش��دت یافته ی خارجی علیه کشور و نیز عدم 
برنامه ریزی منس��جم داخلی جهت چاره جویی سیاستی در این 
خصوص، خروج آمریكا از معاهده ی هسته ای موسوم به برجام و 
عدم برآورده شدن انتظارات اجتماعی حاصل از این معاهده نیز 
مزید بر علت ش��د و ش��وک جدید و عمیقی به کشور وارد کرد، 
به صورتی که قیمت افزایش یافت��ه دالر در دوره ی اول، مجددا 
س��ه برابر افزایش یافت و متعاقب آن س��طح عمومی قیمت ها و 
بویژه قیمت مواد غذایی خانوارها رش��د قابل مالحظه ای کردد. 
ای��ن عوامل به همراه رکود تعمیق ش��ده از دوره ی قبل، کاهش 
س��طح دستمزدها و کوچک شدن س��بد غذایی خانوار را در پی 
داشت. مطابق نمودار فوق در سال 1397 شاخص امنیت غذایی 
خانوارهای کش��ور به طرز قابل تاملی کاهش یافته است و پیش 
بینی ها برای سال آینده نیز ادامه ی روند شتابان کاهش شاخص 

امنیت غذایی را خاطر نشان می کند.

در یک قدمی بحران
به باوراین کارشناسان ارزیابی ها ناشی از شاخص امنیت  غذایی 
به این ترتیب است که مقادیر کمتر از 65 درصد شرایط وخیم، 
بین 65 تا 75 درصد ش��رایط نامطل��وب و ضعیف، ما بین75 تا 
85 درصد ش��رایط متوسط و باالتر از 85 درصد شرایط مطلوب 
تامین غذا را نش��ان می دهد. به این ترتیب وبا توجه به ارقام به 
دست آمده بیم کاهش شاخص هایامنیت غذایی به زیر رقم 85 
درصدوجود داردو این مس��اله بی شک زنگ خطری برای کشور 

والبته متولیان تصمیم ساز برای آن است. 
اگر چه این اعدادو ارقام تنها بخشی از معیشت مردم  و کاالهای 
مصرفی را بررس��ی میكند اما به باور برخی دیگر از کارشناسان 

اتفاق ناگوارتر ،مس��اله ای است که طی ماهها و به ویژه دوسال 
اخیر شاهد آن بوده ایم.  طی این مدت اخبار گسترده و متعددی 
از کمب��ود محصوالت کش��اورزی به وی��ژه در مناطق جنوبی و  
ش��مالی کشور منتشر شده که پیگیری  آننشانمی دهد که این 
مساله ریشه در برخی اتفاقات از پیش برنامه ریزی شده دارد. به 
عنوان مثال در برخی بازه های زمانی که کشور با کمبود گوجه 
فرنگی روبرو شده بود برخی اخبار از این مهم پرده برمی داشتند 
که مزارع کاش��ت گوجه فرنگی در جنوب کش��ور توسط برخی 
افراد که عمدتا از کش��ورهای عربی و عراق به ایران س��فر کرده 
اند ؛با قیمت های مطلوب پیش خرید ش��ده اند و از آنجایی که  
خرید تضمیمنی دولت از کشاورزان نمی تواند دخل و خرج آنها 
را تامین کند ،لذا کش��اورزان بیشتری تمایل دارند تا پول نقد و  
یكجای��ی را از این قبیل خریداران دریافت کنند  تا دولت ؛حتی 
اگر این اقدام آنها منجر به کاهش تامین کاالهای کشاورزی شود 
که نیاز به آنها در داخل بیش از صادرات آن است.   از سوی دیگر 
برخی اخبار از فروش زمین های کشاورزی و خانههای روستایی 
به افراد س��رمایه گذار خارجی که عمدتا عرب هس��تند حكایت 
دارد که خود این نكته منجر به خالی شدن روستا و کاهش تولید 
در حوزه کشاورزی دراین مناطق شده است. اخبار و نمونه هایی 
از این دست به کرات  در فضای مجازی وگفتمان های دهان به 
دهان دست نقل می شود که اگر نه همه آنها که تعدادی از آنها 
درعین واقعیت است اما اینكه این افراد با چه هدف و نیتی دست 
به چنین اقدامی می زنند ؛خود یک مساله جدی و مهم در تامین 
امنیت غذایی کشور است که به نظر می رسد دست اندرکاران و 

متولیان باید توجه جدی تری به آن داشته باشند. 
       اگ��ر چ��ه در ن��گاه اول این قبیل اقدامات  ب��ه مثابه ورود 
یک س��رمایه گذار خارجی و س��رمایه گذاری در کشور به شمار 
می رود اما ریش��ه یابی وبررس��ی تبعات آتی این قبیل اتفاقات 
چیزی جز بحران برای معیش��ت و حوزه امنیت غذایی کشور و.. 

به ارمغان ندارد.
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انتقال وجه کارت به کارت از طریق 
اپلیکیشن موبایلی "همراه کارت آینده"

بانک رفاه به منظور تس��هیل و تس��ریع ارائه خدمات 
نوی��ن بانكی، امكان انتق��ال وجه از مب��دا بانک رفاه 
به تمامی کارت های عضو ش��بكه ش��تاب را از طریق 
اپلیكیش��ن موبایلی "همراه کارت آینده" فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان 
می توانند پس از نصب اپلیكیش��ن همراه کارت آینده 
)شرکت تجارت الكترونیكی ارتباط فردا(، با در اختیار 
داش��تن اطالعات کارت خود شامل؛ شماره 16 رقمی 
کارت، رم��ز دومCVV2  و تاری��خ انقضاء نس��بت به 
اس��تفاده از خدمت مذکور اقدام کنند.گفتنی است، با 
راه اندازی خدم��ت مذکور در حال حاضر انتقال وجه 
از طریق اپلیكیش��ن های موبایل��ی همراه کارت رفاه، 
تاپ، آپ، سه س��وت )724(، پات، سكه، ایوا و همراه 
کارت آین��ده برای تمامی مش��تریان این بانک امكان 

پذیر است.

 پاسخگویی ۱۰۰ درصدی بانک مسکن 
به سیل زدگان لرستانی

مدیر شعب استان لرستان از پاسخ دهی 100 درصدی 
به تمامی متقاضیان اخذ تسهیالت قرض الحسنه بابت 
خسارات وارده ناشی از سیل فروردین ماه امسال خبر 
داد.مرتضی دهداری زاده، مدیر ش��عب استان لرستان 
بانک مس��كن با بیان اینكه مجموع آسیب های وارده 
به واحدهای مس��كونی در جریان سیل اخیر طی دهه 
های گذش��ته بی سابقه بوده اس��ت، به پایگاه خبری 
بانک مسكن-هیبنا، گفت: مطابق با بررسی های انجام 
شده، بیش ترین حجم خسارات وارده به لحاظ آسیب 
به ساختمان ها و واحدهای مسكونی در جریان سیل 
اخیر، مربوط به استان لرستان می شود. به طوری که 
در جریان بروز این بحران، حجم زیادی از س��اختمان 
های مسكونی به طور کامل تخریب یا با جریان شدید 
س��یل از بین رفتند.از این رو پس از بازدید تعدادی از 
مسووالن و مدیران کشوری از وضعیت خسارات وارده 
به واحدهای مس��كونی روس��تایی و شهری، بیشترین 
اعتبار ابالغی برای پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه 
جهت بازس��ازی واحدهای مسكونی به استان لرستان 
تعلق گرف��ت.وی ادامه داد: از مجم��وع 450 میلیارد 
تومان اعتبار ابالغی به ش��عب 21 اس��تان خس��ارت 
دی��ده در جریان س��یل اخی��ر، 144 میلی��ارد تومان 
اعتبار به مدیریت شعب استان لرستان برای پرداخت 
تس��هیالت قرض الحسنه به آس��یب دیدگان ناشی از 
سیل اختصاص پیدا کرد.وی با بیان اینكه شعب بانک 
مسكن در استان لرستان تمامی تالش و همت خود را 
برای پرداخت هر چه سریع تر تسهیالت به متقاضیان 
مراجعه کننده به ش��عب طی ماه های گذش��ته انجام 
داده اند، اظهار کرد: از مجموع اعتبار ابالغی به شعب 
اس��تان لرس��تان، تا پایان تاریخ چهارم مهرماه، 111 
میلی��ارد و 705 میلی��ون و 200 ه��زار تومان معادل 

77.5 درصد تسهیالت اعطا شده است.

محصوالت بانک توسعه تعاون براساس 
مولفه های بومی هر استان طراحی می گردد

عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 
جلس��ه ارزیابی عملكرد مدیریت شعب استان مرکزی 
که صب��ح امروز به منظور بررس��ی و س��نجش میزان 
کارایی، اثربخش��ی و تحقق کم��ی و کیفی عملكرد با 
توجه به برنامه ابالغی س��ال 98 در محل س��اختمان 
س��تادی میردام��اد این بانک برگزار ش��د گفت: بانک 
توس��عه تعاون هر سال با تدوین بسته ها و محصوالت 
تخصص بانكی گزین��ه های متنوع تجهیز و تخصیص 
مناب��ع را ب��ه تعاونگ��ران، کارآفرین��ان و مش��تریان 
ارائ��ه می دهد ک��ه با توجه به ن��وع فعالیت اقتصادی 
مش��تری قاب��ل انتخاب و به��ره برداری اس��ت.نجفی 
افزود: همچنین این س��ازو کار در بانک تمهید ش��ده 
اس��ت که بر اس��اس مذاکرات واحدها و شعب استانی 
با مش��تریان، متناسب با نوع فعالیت تولیدی و کسب 
و کار و بر اس��اس اعالم نیازهای مشتری، محصوالتی 
ویژه آن منطقه طراحی گردد تا از این طریق حداکثر 
رضایت مشتریان و تعاونگران از بسته ها و محصوالت 
بان��ک حاصل گردد.وی در همین رابطه خاطر نش��ان 
کرد: چرخه و بازگش��ت تس��هیالت در استان مرکزی 
از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با توجه به رعایت 
قواعد اعطای تس��هیالت توس��ط هم��كاران و خوش 
حس��ابی مش��تریان، برنامه های تس��هیالت استان با 
س��رعت و کیفیت مناسب انجام می گردد.عضو هیات 
مدیره بانک توس��عه تعاون در ادامه با اش��اره به روند 
هدفگذاری و برنامه ریزی بانک گفت: عملكرد س��رانه 
هر اس��تان در ش��اخص های مختلف تدوین گردیده 
و متناس��ب با امكانات و ظرفیت ه��ای موجود در هر 
اس��تان برنامه های توس��عه ای و بهبودی به اس��تان 

پیشنهاد می گردد.
نجفی با اش��اره به این که ح��دود 2.5 درصد امكانات 
بانک توسعه تعاون به لحاظ شعبه و نیروی انسانی در 
اس��تان مرکزی بكار گرفته شده است میزان پرداخت 
تسهیالت اس��تان در س��ال 1397 را 2715 میلیارد 
ری��ال اعالم نم��ود. وی افزود: پرداخت تس��هیالت در 
ش��ش ماهه اول س��ال جاری برابر ب��ا 1487 میلیارد 

ریال بوده است.

اخبار

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابس��تان تا امروز 15 مهرماه است، 

گفت: این مهلت قابل تمدید نیست.
محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان 

ای��ن که مهلت ارائ��ه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابس��تان تا فردا 15 
مهرماه اس��ت، گفت: این مهلت قابل تمدید نیس��ت. وی افزود: مطابق قانون، مودیان 

نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه 
مالیات��ی خود را از طریق س��ایت عملیات الكترونیكی مالیات ب��ر ارزش افزوده به آدرس 
www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند. معاون مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای 

خدمات مودیان، آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات هستند.  سازمان امور مالیاتی

عملیاتی شدن تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا در آبان  
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی بیان داشت: موافقتنامه ترتیبات تجارت آزاد بین 

ایران و اتحادیه اوراسیا از 5 آبان ماه امسال اجرایی می شود.
 حسین مدرس خیابانی  در مورد پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در گام 
اول هدف ما اجرایی کردن تفاهم نامه تعرفه تجارت ترجیحی اس��ت و در مراحل 

بعد به دنبال پیوس��تن به این اتحادیه هس��تیم. قائم مقام وزیر در امور بازرگانی 
بی��ان داش��ت: موافقتنامه موقت ترتیب��ات منطقه آزاد تجاری بین ای��ران و اتحادیه 

اوراس��یا از 5 آبان ماه امسال اجرایی می شود.  وی افزود: این موافقتنامه شامل 862 قلم 
کاال اس��ت که 502 قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراس��یا به ایران اس��ت و 360 قلم هم 
ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراس��یا است. مدرس خیابانی اظهار داشت: پس از یک 
س��ال اجرای موافقتنامه، مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا شروع خواهد 

شد و ظرف 3 سال باید موافقتنامه تجارت آزاد را مذاکره و امضا کنیم. فارس 

۲۰ میلیارد دالر ؛تجارت ایران و عراق تا ۱۴۰۰ 
وزیر صنعت با اش��اره به سهم باالی عراق در صادرات غیرنفتی ایران گفت: عراق 
جایگاه نخست را در میان کشورهای همسایه دارد و پیش بینی می شود با توجه 
ب��ه تج��ارت 12 میلیارد دالری ایران و عراق در س��ال جاری، این رقم تا س��ال 

1400 به 20 میلیارد دالر برسد.
رضا رحمانی اظهار کرد: امس��ال با توجه به شعار رونق تولید، تمام تالش خود را 

کرده ایم که در ش��رایط اقتصادی س��خت و تحریم های ظالمانه، برنامه های دقیقی را 
برای تقویت بنیه تولید در کشور اجرایی کنیم. وی »تعمیق ساخت داخل«، »راه اندازی 
نهضت تولید داخل« و »انقالب معدنی« را بخشی از برنامه های این وزارتخانه برای رونق 
تولید در کشور برشمرد و ادامه داد: عالوه بر این، با توجه به اینكه »بهبود فضای کسب 
و کار« از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است، موضوع تسهیل حضور بخش خصوصی 

در فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده ایم.  ایرنا 

مدیرعامل کارخانه قند بیستون گفت: دولت در سال جاری 
اقدام به واردات بیش از یک میلیون تن ش��كر برای تنظیم 
بازار کرده اس��ت اما در صورتی که نیم��ی از یارانه واردات 
ش��كر را به حمایت از تولید داخلی و کش��اورزان اختصاص 

می داد از واردات بی نیاز بودیم.
محسن علی حسینی با اشاره به کاهش ورود چغندرقند  به 
کارخانه های قند و ش��كر اظهار کرد: سیاس��ت های  وزارت 
جهاد کش��اورزی و ش��ورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید 
تضمینی چغندرقند، باعث شد که کشاورزان در سال زراعی 
گذشته به جای کشت این محصول اقدام به کشت گوجه و 
س��ایر صیفی جات کنند تا در سال جاری با کمبود چغندر 

قند و تولید بیش  از اندازه گوجه فرنگی روبه رو باشیم.
وی اف��زود: در س��ال جاری تولید چغندرقند در کرمانش��اه 
نصف شد، به طوری که تولید این محصول از 650 هزار تن 

به 350 هزار تن کاهش  یافته است.
مدیرعامل کارخانه قند بیس��تون  ادامه داد: سیل اخیر نیز 

بخش��ی از تولید چغندرقن��د را از بین برد اما به حدی نبود 
که باعث از بین رفتن  نیمی از محصول کشاورزان در سال 
زراعی گذش��ته ش��ود. وی تصریح کرد: ب��ا توجه به کاهش 
تولید شكر در کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، اقدام به 
واردات یک میلیون تن شكر کرده درحالی که کل نیاز کشور 
به شكر یک میلیون و 800 هزار تن تا 2 میلیون تن است.

علی حسینی اظهار داشت: میزان تولید در کارخانه ما نیز به 
یک سوم کاهش یافته و از 30  هزار تن به 10 هزار تن رسیده 
و ناچار ش��ده ایم 90 نفر از 300 نفر کارکنان خود را تعدیل 

کنیم که این امر مشكالت بعدی را ایجاد کرده است.
علی حس��ینی اظهار داشت: دولت به جای واردات با ارز 4200 
تومانی می توانس��ت از کش��اورزان  برای کاشت این محصول 
در کش��ور حمایت کند و قیمت خرید تضمینی چغندرقند را 
ب��اال ببرد، بذر رایگان در اختیار کش��اورزان قرار بدهد و هزینه 
حمل ونقل چغندر تولیدش��ده به کارخان��ه را برعهده  بگیرد تا 
کشاورزان رغبت  بیشتری برای تولید داشته باشند. تسنیم

مدیرعامل کارخانه قند بیستون مطرح کرد؛
یارانه کشاورزان ایرانی در جیب هندی ها

وزیر نفت از کنار گذاشته شدن چینی ها از فاز 11 خبر داد 
و گفت: این فاز به طور 100 درصد به پتروپارس رسید.

بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به علت بازدیدش از این گروه 
صنعتی گفت: این شرکت و کارخانه های صنعتی متعلق به 
ان یكی از شاخص های فناوری ملی ایران است و همانطور 
که ما انتظار داشتیم تمامی ظرفیت های مپنا در مدار تولید 

و بهره برداری است.
به گفته وزیر نفت مپنا ش��رکتی موفق در عرصه نیروگاهی 
بوده و پس از انكه وارد صنعت نفت ایران شد  توانمندیهای 
خوبی کس��ب کرد وما از حضور مپنا در این بخش استقبال 

می کنیم.
زنگنه با اش��اره به برگزاری دیداری با مجموعه مدیران مپنا 
تصریح کرد: در نشست امروز که در حاشیه بازدید کارخانه 
مپنا صورت گفت تصریح کرد: مدیران این شرکت انتظارات 
خود را اعالم کردم و صحبت های آنها را نیز شنیدم به آنها 
گفتم انتظار ما این اس��ت که مپنا در بخش های هایتک و 

خدمات فنی و مهندسی نفت که امروزه صنعت نفت در آن 
ضعف دارد ورود پیدا کند.

زنگنه با بیان اینكه وزارت نفت یک س��ازمان برونگرا اس��ت 
اما باید درونزا هم باش��یم، گف��ت: از فرصت تحریم ها برای 
توس��عه صنایع داخلی باید اس��تفاده کنیم و این را نیز می 
گویم  که حداقل دو س��وم کارهایی که هم اکنون در نفت 

انجام می شود توسط داخلی ها صورت می گیرد.
وزیر نفت در خصوص مذاکره با وزیر نفت عربس��تان گفت: 
هیچ مش��كلی با ایشان ندارم و بیش از 22 سال است که با 
هم دوس��ت هستیم و علی رغم تمامی تنش های منطقه ای 
دوس��تی ما همچنان حفظ ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در 
واقع ما با همه دوس��ت هستیم و در منطقه با هیچ کشوری 
یا شخصی دش��منی نداریم و اگر هر کدام تقاضای مذاکره 
داش��ته باش��ند آماده ایم. وزی��ر نفت گفت: ب��ازار اتهام زنی 
همواره بازار پررونقی اس��ت و اگر اتهام زدن مالیات داشت 

مطمئنا درآمدش از سایر بخش ها بیشتر بود. شانا 

وزیر نفت؛
فاز 11 به پتروپارس رسید

سفره مردم ترکش های جنگ اقتصادی بر پیکره 
سیاست روز تبعات تهدیدات امنیت غذایی کشور را بررسی می کند

گزارش

مدی��رکل نظارت بر خدمات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم 
نرخ ه��ای بلیط پروازهای اربعین، تصریح کرد که بر فروش بلیط س��فر به عتبات عالیات 
نظارت می شود. سیدجواد احمدی از برنامه ریزی برای سفرهای زائران به عتبات عالیات خبر 
داد و گفت: تیم های بازرسی سازمان حمایت آماده نظارت جدی و پیشگیرانه بر عملكرد 
آژانس های فروش بلیط و شرکت های هواپیمایی در سراسر کشور هستند. وی با اشاره به 
برنامه ریزی های سازمان حمایت در راستای سفرهای زائران در ایام اربعین حسینی با بیان 
اینكه با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تقاضا برای عزیمت به عتبات 
عالیات و اهمیت موضوع س��اماندهی قیمت بلیط هواپیما به مقصد نجف اش��رف و بغداد، 

تمهیدات الزم از سوی این سازمان اندیشیده شده است، اظهار کرد: به منظور پیشگیری 
از تخلفات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان بر نحوه فروش بلیت ها نظارت 
کامل انجام می شود. به گفته این مقام مسئول امسال با تشكیل کارگروه مشترک حوزه های 
نظارتی و اجرایی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این مسیرها با هماهنگی های انجام 
شده، همچون سال قبل قیمت ثابتی برای مقاصد پروازی نجف و بغداد تعیین شد. احمدی 
با اشاره به اعالم نرخ های تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری به آژانس ها، تصریح 
کرد: شرکت های هواپیمایی در بازه زمانی بیستم تا سی ام مهرماه سال جاری در ایام اربعین 

موظف به ارائه بلیط با نرخ های تعیین شده هستند.

وی، حداکثر قیمت برای مسیر تهران – نجف / بغداد – تهران )بصورت رفت و برگشت(، 
22 میلیون ریال و برای مسیر مشهد – نجف / بغداد – مشهد )بصورت رفت و برگشت(، 28 
میلیون ریال تعیین شده است. مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان با بیان اینكه نرخ بلیط در مس��یرهای یک طرفه معادل 50 درصد نرخ 
بلیط مسیر دو طرفه بوده، نرخ بلیط کودکان را 75 درصد نرخ بلیط بزرگساالن عنوان کرد. 
احمدی همچنین خاطرنشان کرد که در صورت خرید بلیط در کشور عراق نرخ بلیط در 
مسیر نجف – بغداد – تهران معادل 100 دالر و مسیر نجف – بغداد – مشهد معادل 130 

دالر خواهد بود.   ایسنا 

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد؛

حداکثر نرخ بلیط رفت و برگشت اربعین


