
  رشد ۱۸ درصدی 
صدور جواز تاسیس صنعتی  

بررس��ی آمارهای منتش��ره وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت حاکی از صدور ۱۹ هزار و ۸۱۲ فقره جواز 
تاس��یس صنعتی از آغاز امس��ال تا پایان آذرماه و 
رش��د ۱۸ درصدی آن در مقایس��ه با مدت مشابه 

پارسال است.
سرمایه مجوزهای صنعتی یاد شده در این مدت با 
افت هفت درصدی نس��بت به پارسال به ۲۲۱ هزار 

و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید.
رش��د منفی پیش بینی سرمایه گذاری در ۹ ماهه 
امس��ال به دلیل صدور جواز تاس��یس واحد »پترو 
پاالیش مکران« با پیش بینی سرمایه گذاری بیش 
از ۴۱ ه��زار میلیارد تومانی در ش��هریور ماه س��ال 
۹۷ اس��ت. بدون احتس��اب واحد مذکور تغییرات 
میزان پیش بینی سرمایه گذاری در ۹ ماهه امسال 

افزایش ۴.۱۲ درصدی نشان می دهد.
پیش بینی می ش��ود ۴۵۴ هزار و ۵۰۲ نفر شغل از 
محل این مجوزها ایجاد شده باشد که در مقایسه با 
پارسال حاکی از رشد ۱۴.۶ درصدی است. در این 
م��دت چهار هزار و ۵۶۷ فق��ره پروانه بهره برداری 
صنعتی صادر ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه 

سال گذشته رشد ۴.۷ درصدی نشان می دهد.
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت 

 توزیع هدفمند گاز مایع
با استفاده از کارت بانکی

  قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت:  با اتصال سهمیه گاز 
مای��ع به کارت بانکی سرپرس��تان خانوار،  مش��کل 
تامی��ن گاز مایع حل ش��ده و توزی��ع هدفمند این 

سوخت انجام خواهد شد.
 حمید قاسمی ده چشمه  با بیان اینکه تفاهم نامه ای 
که ب��ا بانک ملت برای گازس��وزکردن یک میلیون 
و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی بس��ته ش��ده بود به 
ق��رارداد تبدیل ش��ده،  ادامه داد: این قرارداد س��ه 
جانبه ای اس��ت که طرف س��وم آن خودروس��ازها 
هس��تند. وی افزود: برای اجرای این طرح،  تقسیم 
بندی خاصی در کش��ور مد نظر نبوده و بر اس��اس 
تقاض��ا،  گازس��وزکردن خودروه��ای عمومی انجام 

خواهد شد.
قاسمی با بیان اینکه در تالشیم تا برنامه کل کشور 
برای گازس��وزکردن خودروهای عمومی را همزمان 
جلو ببریم،  گفت: کارگاه های مجاز گازس��وزکردن 
خودروها در سراسر کش��ور را به صورت یکنواخت 

توسعه داده ایم.
به گفته قائم مقام مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ای��ران،  اکنون همه 
مخزن س��ازان در کش��ور فعال ش��ده اند و سفارش 
ساخت دارند.وی تاکید کرد:  تا هفته آینده قرارداد 
گازس��وزکردن یک میلی��ون و ۴۶۰ هزار خودروی 

عمومی نهایی می شود.
قاس��می افزود: البته در ابتدا،  کار را با ش��یبی آرام 
آغاز می کنیم و پیش بینی این اس��ت که در دو ماه 
اول،  کارگاه ه��ا با ۳۰ درصد ظرفیت کار کنند اما از 
ماه س��وم ظرفیت به ۸۰ درصد خواهد رس��ید.وی 
با اش��اره به اینکه با مخزن س��ازها قرارداد ساخت 
۱۰۰ هزار تایی بس��ته ایم،  ادامه داد:  سعی کردیم 
متناس��ب با ظرفیت تولید مخزن سازها،  قرارداد را 

نهایی کنیم.  ایرنا 
  

  افتتاح ۴۳۹ طرح صنعتی و معدنی 
در دهه فجر

  معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در ایام اهلل دهه فجر امسال ۴۳۹ طرح صنعتی و 

معدنی در سراسر کشور، افتتاح می شود.
 سعید زرندی در خصوص سرمایه گذاری در طرح های 
صنعتی و معدنی اظهار کرد: مجموع س��رمایه گذاری 
انجام ش��ده برای این طرح ها حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اس��ت.وی افزود: با راه ان��دازی این واحد های 
صنعت��ی و معدنی برای حدود ۲۲ ه��زار و ۴۰۰ نفر 
اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.معاون طرح و برنامه 
همچنین گفت: در دهه فجر امسال، عملیات اجرایی 
۱۰ طرح بزرگ آغاز می ش��ود.وی افزود: برای اجرای 
طرح ها در مجموع سرمایه گذاری حدود ۸ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان نیاز خواهد بود.زرندی گفت: با تکمیل 
این طرح ها اش��تغال زایی حدود ۲ هزار نفر در بخش 

صنعت و معدن ایجاد خواهد شد.  میزان 

 کمرنگ شدن محدودیت های داخلی
در شرایط تحریم

 یک عض��و ات��اق بازرگانی تهران معتقد اس��ت برای 
رونق تولید و توسعه صادرات افزایش کیفیت کاالهای 
تولید داخل اهمیت فراوان��ی دارد، باید تالش کرد که 

محدودیت های داخلی کمرنگ شوند.
عباس آرگون اظهار کرد: متاسفانه در سال های گذشته 
که امکان و فضای بیش��تری برای حمایت از تولیدات 
و صادرات غیر نفتی وجود داشت اقتصاد ایران از این 
فرصت استفاده نکرد و امروز در شرایط تحریم، قدری 
ش��رایط برای حمایت از تولید دش��وار شده است اما 
ب��ا این وجود، همین که ن��گاه به تولید تغییر کرده و 
تالش هایی برای حمایت از این بخش ش��کل گرفته 

است امیدواری ها را افزایش می دهد.
وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایط تحریم باید تالش کرد 
ک��ه محدودیت های داخلی کمرنگ ش��وند، توضیح 
داد: ام��روز صادرکنندگان ما در فضای بین المللی با 
محدودیت تحریم مواجه هستند و مسائلی مانند نقل 
و انتق��ال پول و فعالیت های بانکی با مش��کل مواجه 

است.   ایسنا 

اخبار

س��خنگوی س��تاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه با بیان این 
ک��ه طرح ادغ��ام یارانه نقدی و معیش��تی به نفع دهک 
های ثروتمند است گفت: برای مثال بر اساس این طرح، 
کل یارانه دریافتی یک خان��واده ۵ نفره ۷۰ هزار تومان 
کاهش م��ی یابد و این مبلغ به جیب س��ه دهک باالی 

درآمدی می رود.
  حس��ین میرزایی با اش��اره به مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه س��ال ۹۹ مجلس مبنی بر اینک��ه یارانه نقدی و 
معیش��تی با یکدیگر ادغام ش��وند گف��ت: علتی که برای 
تصوی��ب موضوع ادغام دو یارانه اعالم ش��ده این اس��ت 
که به دلیل عدم امکان شناس��ایی دقیق افرادی که باید 
مش��مول حمایت معیشتی باش��ند و همچنین نارضایتی 
ها و مراجعاتی که به نمایندگان می ش��ود برای رفع این 
مش��کل چنین راهکاری ارائه شده اس��ت. وی ادامه داد: 
شناس��ایی وس��ع مالی افراد در همه جای دنیا بر اساس 
اطالعاتی که ثبت می شود و همینطور بر مبنای ترکیبی 
از خود اظهاری و راس��تی آزمای��ی اطالعات صورت می 
گیرد. س��خنگوی س��تاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 

گف�ت: شناس��ایی وس��ع مال��ی افراد اینطور نیس��ت که 
دوربین در منازل مردم کار گذاش��ته ش��ود بلکه یکسری 
اقالم اطالعاتی در کشور وجود دارد که دارایی ها، درآمدها 
و هزینه های افراد را نش��ان می دهد که با ترکیبی از این 
اقالم می توان افراد را اولویت بندی کرد مبنی بر اینکه چه 
کسانی مشمول دریافت حمایت کمک معیشتی دولت یا 

یارانه نقدی هستند و چه افرادی شمولیت ندارند.
وی افزود: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکطرفه 
شناسایی مشموالن را انجام می داد و پاسخگو نبود این 
یک حرف دیگری بود اما وزارتخانه مکانیزمی را طراحی 
ک��رده که در ی��ک فضای تعاملی افراد ب��دون مراجعه و 
ب��ا کمترین هزینه بتوانند درخواس��ت خود را ثبت و در 
صورت داش��تن اعتراض اقدام کنن��د و همینطور اجازه 

بررسی وضعیت مالی خود را به دولت بدهند.
میرزای��ی بیان داش��ت: بطورکل��ی از زمان��ی که مردم 
اعتراضات خود را در س��امانه ثبت کرده اند تاکنون سه 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر به لیس��ت مشموالن طرح 

حمایت معیشتی دولت اضافه شده است. مهر 

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه مطرح کرد؛
طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی به نفع دهک های ثروتمند 

رئیس دبیرخانه س��تاد س��اماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی از وجود ۳۳۰ رشته مشاغل خانگی پر تقاضا خبر 
داد و فعالیت در رش��ته های جدید مشاغل خانگی را به 

فارغ التحصیالن توصیه کرد.
مهن��از امامدادی اظه��ار کرد: در حال حاضر ۳۳۰ رش��ته 
مش��اغل خانگی اعم از قالیبافی، خیاطی، گیاهان دارویی، 
تراش س��نگ های قیمتی، پ��رورش دام و طیور، آی تی و 
آی س��ی تی و صنای��ع تبدیلی و تکمیلی مرتب��ط با جهاد 
کش��اورزی وجود دارد که بیش��ترین متقاض��ی را به خود 
اختصاص داده اند. تالش ما این است که عالوه بر رشته های 
قدیمی به توس��عه مشاغل خانگی جدید روی بیاوریم و در 
کنار مشاغل سنتی،  رشته شغلی های جدید را هم شناسایی 
کنیم. وی از ویراستاری، ترجمه متون و مشاوره های حقوقی 
آنالین به عنوان مش��اغل خانگی جدیدی نام برد که فارغ 

التحصیالن می توانند آنها را دنبال کنند.
رئیس دبیرخانه س��تاد س��اماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگ��ی در عین حال ب��ا بیان اینکه کس��ب و کارهایی 
که متکی به وام هس��تند پای��داری الزم را ندارند، اظهار 

کرد: یکی از مشکالت موجود،  وابستگی زیاد متقاضیان 
مش��اغل خانگی به وام و تسهیالت بانکی است در حالی 
که کس��ب وکارهایی که با وام شروع می شود نمی تواند 
پایداری و درآمدزایی داش��ته باش��د. متاس��فانه برخی 
افراد بدون اطالع از رش��ته فعالیت خ��ود و بازار کار آن 
درخواس��ت وام می دهند و پس از مدتی خود را بدهکار 
می کنند. امامدادی، با اشاره به طرح الگوی نوین توسعه 
مش��اغل خانگی گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
تاثیر بس��زایی در کاهش بیکاری استانها دارد و عموما بر 
بستر رش��ته ها و مش��اغل نوین در حوزه  صنایع خالق،  
فناوری های نرم و آی تی و آی س��ی تی ش��کل می گیرد. 
ای��ن طرح در کنار ایجاد ارزش افزوده به ایجاد اش��تغال 
پایدار،  توجه به اقش��ار آسیب پذیر، کاهش فقر و توسعه 

اجتماعی کمک می کند.
به گفته وی در حال حاضر این طرح در ۹ اس��تان ایالم، 
آذربایجان غربی، چهارمحال  و بختیاری، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه و 

لرستان به اجرا درآمده است. ایسنا 

 رئیس دبیرخانه ستاد حمایت از مشاغل خانگی اعالم کرد؛
کاهش بیکاری با اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

گزارش

  از رق��م  ۴۵۲ میلی��ون و ۶۱۲ ه��زار و ۵۱۷ مترکعب گاز 
دی اکس��ید کربن تولید  ش��ده درجهان  چیزی در حدود 
۱۱۷ میلی��ون و ۳۵۰ هزار و ۷۱۰ مترمکعب  س��هم چین 
)۲۵ درص��د (  و  ۶۲میلیون و ۷۹۸ هزارو ۳۶۲ مترمکعب 
)۱۳.۸۷ (  س��هم ایال��ت متحده آمری��کا و   پس از این دو 
کش��ور اتحادی��ه اروپا ب��ا ۴۲ میلیون و ۲۴۵ ه��زار و ۲۱۷ 

مترمکعب )۹.۳۳ درصد (  در رتبه  سوم قرار دارد. 
براس��اس آمار و اطالعات مندرج در سایت های رسمی بین 
المللی پس از کشورهای یاد شده کشورهای دیگری همچون 
هند،روسیه ،ژاپن ،برزیل ،آلمان ،اندونزی ،کانادا و  مکزیک  
با  س��هم های مختلفی از ۴.۸۶ درصد تا ۱.۶۲ درصد قرار 
دارند و نکته جالب آنکه کشور ایران با سهمی حدود  ۱.۵۸ 

درصد در رتبه  دهم این رتبه بندی قرار دارد. 

مسیر تاریخ یک توافق نامه 
  بی ش��ک تنه��ا وجود نگرانی  و دغدغ��ه های حجاصل از 
ای��ن آلودگی تنها عام��ل مهم در تش��کیل معاهده پاریس 
نب��وده و نیس��ت اما  به پش��توانه این م��وارد در تاریخ ۱۲ 
دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی و باز ش��دن گره ها برای اقدام��ات علیه تغییر اقلیم 
و همچنین س��رمایه گذاری در جهت اقتص��ادی کم کربن، 
مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توس��ط ۱۹۵ کشور موردتوافق 
قرارگرف��ت  و در آن زم��ان هدف اصلی ای��ن توافق جهانی 
جلوگی��ری از افزایش دمای کره زمی��ن در این قرن زیر ۲ 
درج��ه س��انتی گراد و همچنین ایجاد ت��الش برای محدود 
کردن دما به افزایش آن به زیر ۱/۵درجه سانتی گراد نسبت 
به سطح آن قبل از صنعتی شدن  مطرح شد . در آن زمان 

اینگونه مطرح ش��د که هدف بلندم��دت توافق پاریس این 
اس��ت که دمای کره زمین تا پایان ق��رن به جای دو درجه، 

۱/۵ درجه سانتی گراد افزایش یابد.
کش��ورهای جهان در نشس��ت پاریس پذیرفتن��د که برای 
دس��تیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج س��ال 
هدف ه��ای مربوط به کاهش حج��م آالیندگی صنایع خود 
را بازنگ��ری و اص��الح کنن��د. بیش از ۱۸۰ کش��ور جهان 
هدف های نخس��تین دوره کاهش آالیندگی خود را که باید 

تا سال ۲۰۲۰ محقق شود، ارائه کرده اند.

 نقش ایران در معاهده پاریس 
حرکت در مس��یر اجرای معاهده پاریس فارغ از تمام  اما و 
اگرهایی که در مسیر اجرا داشته و دارد و همچنان  ابهاماتی 
بسیاری در تعهدات ایران برای این مهم وجود دارد  و اینکه 
در ظاهر امر اینگونه بکآورد می ش��ود که یک معاهده کامال 
حقوقی  و در راس��تای حفظ محیط زیست است اما زوایای 
پنهان و کمتر بحث شده در مورد آن به خوبی نشان می دهد 
که آن قدرها که موافقان این معاهده که بدون تایید مجلس  
و سایر نهادهای نظارتی مورد توافق و امضا قرار گرفته است 

،به نفع ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیست. 
به س��خن دیگر بررسی  دقیق ابعاد وجودی این معاهده  به 
خوبی مشخص می شود که ایران  با دارا بودن سهمی حدود 
۱.۵۸ درصد  در صورت اجرا این معاهده  اینتبعاتی که برای 

ایران دارد به خوبی بیانگر آن است که 
ایران با س��همی کمتر از ۲درص��د در حالی تن به اجرا این 
معاه��ده داده که به اعتق��اد منتقدین،تبعاتی اقتصادی که 
ای��ن  معاهده و مف��اد آن داده  که اثرات منفی این معاهده 

چیزی بیش از  این س��هم ۲۱ درصدی است و نکته جالب 
آنکه پیش قدم شدن ایران در این مسیر در حالی است که  
کش��ورهای اروپایی و آمریکا بیشترین سهم را در بروز این 
فاجعه داش��ته اند اما حال برخی متولی��ان به  این  اعتقاد 
رس��یده اند که بایستی به هر شکل ممکن این مهم را اجرا 
کنند تا شاید بتوانند بخش زیادی از بار گناهی که بر دوش 
کش��ورهای یاد شده است رابر دوش بگیرند بی آنکه حاصل 

قابل توجهی برای ایران در شرایط کنونی داشته باشد. 
 ب��ه اعتق��اد منتقدان ای��ن موافق��ت نامه تمرک��ز زیادی 
تمرک��ز زیادی بر کاهش تولید و مص��رف منابع انرژی های 
فس��یلی مانند نفت و گاز دارد که برای اقتصاد کش��ورهای 
درحال توس��عه مانند ایران  بسیار کلیدی و حیاتی به شمار 
رفت��ه و می رود ، اقدام به کاه��ش بهره گیری از این موارد 
برای کش��وری مانند ای��ران که  پایه ه��ای اصلی درآمدی 
خود را براین موضوع اس��توار ک��رده  با چالش های بزرگی 
روب��رو خواهدک��رد . به اعتق��اد کارشناس��ان و تحلیلگران 
سازمان محیط زیس��ت به عنوان متولی بررسی موافقت نامه 
پی��ش بینی کرده  اس��ت که این موافقت نامه آس��یب های 
اقتصادی  همچ��ون کاهش ۷.۲ درصدی حجم کل اقتصاد 
کش��ور  رابه همراه خواهد داش��ت ضم��ن اینکه در صورت 
کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای، صنعت نفت 
با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید و بخش کشاورزی نیز با 
همین میزان کاهش ارزش تولید روبرو می شود. حال سوال 
اصلی و اساس��ی  دئراین زمینه آن استکه آیا چنین اقدامی 
برای کشوری مانند ایران درحال توسعه که همواره از سوی 
کش��ورهای غربی دس��تخوش تحریم و فشار بوده و با تکیه 
براین  تولیدات داخلی خود مسیر توسعه خود را به سختی 

و دشواری طی کرده است چه الزامی برای اجرا دارد. 

آتش خودتحریمی 
منتق��دان این معاه��ده همواره با بیان اینک��ه موافقت نامه 
پاری��س حوزه ه��ای اصلی و به نوعی اس��تراتژیک  اقتصاد 
کش��ور همچون نفت و گاز و کش��اورزی  را تحت الش��عاع 
ق��رار می دهدمی گویند؛ در کن��ار کاهش تولید قابل توجه  
برای اقتصاد در حال رشدی مانند ایران در صدر متضررین 
اصلی اجرای موافقت نامه پاریس قرار دارند. از س��وی دیگر 
بخش های پایین دستی صنعت نفت نیز از این کاهش ارزش 
تولی��د در امان نخواهد مان��د و با کاهش ارزش تولید ۷.۱۱ 

درصدی روبرو خواهد شد.
عالوه بر موارد یادش��ده بر اس��اس محاسبات صورت گرفته 
گفته می ش��ود اجرای این معاهده هزینه قابل توجهی که 
بیش از ۵۰ میلیارد دالر است را به همراه دارد که آن توسط 
منابع داخلی باید تامین شود حال سوال اصلی و اساسی آن 
است که در ش��رایط کنونی که منابع  درآمدی کشور روبه 
نزول اس��ت و  میزان فروش نفت به حدی رسیده که دولت 
ه��م نمی تواند برای هزینه های جاری کش��ور که  هر روز 
فربه تر می ش��ود ؛نمیتواند آلترناتیو دیگری جز مالیات و ... 
داشته باش��د حال  تالش برای هزینه کرد این منابع  تاچه 
کشور رادر مس��یر تحریم های داخلی قرار می دهد سوالی 
است که  بی شک متولیان  و دست اندرکاران موافق  اجرای 
آن بای��د اعالم کنند که تاکنون نه تنها در این مس��یر گام 
برنداش��ته اند بلکه در ش��رایطی که کش��ور با  تحریم های 
گسترده غرب و اروپا دست و پنجه نرم می کند  ؛ در تالش 

برای برافروزی آتش خود تحریمی هستند. 
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از ۱۴ بهمن اعالم می شود؛
فهرست واجدین شرایط طرح ملی مسکن   
مع��اون وزیر راه از ارس��ال پیامک ب��ه متقاضیان واجد 
ش��رایط ط��رح مل��ی مس��کن از ۱۴ بهمن خب��ر داد و 
گفت:اسامی این متقاضیان به ادارات کل،شرکت عمران 

و بنیاد مسکن اعالم شده است.
محمود محمودزاده در خص��وص آخرین وضعیت طرح 
ملی مسکن، اظهار کرد: پاالیش ثبت نام کنندگان طرح 
ملی مس��کن به اتمام رس��یده که ح��دود ۴۲ درصد از 
ثبت نام واجد شرایط نبودند و حدود ۱۴۰ هزار نفر واجد 
ش��رایط بوده اند. وی با اعالم این که از ۱۴ بهمن ارسال 
پیامک برای متقاضیان واجد شرایط آغاز می شود، افزود: 
با اتمام پاالیش متقاضیان مسکن ملی در همه استان های 
کشور، فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط به ارادت 

کل راه و شهرس��ازی استانی، ش��رکت عمران شهرهای 
جدید ایران و بنیاد مسکن اعالم شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس ابالغیه ای نیز مقرر شده ادارات 
کل، ش��رکت عم��ران و بنی��اد مس��کن آدرس مراجعه 
متقاضی��ان واجد ش��رایط را در هر ش��هر اعالم کنند و 
در س��امانه درج شود. معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل 
ماه گذش��ته با اعالم این که پای��ش اطالعات متقاضیان 
مس��کن ملی در بخش فرم »ج« یعنی سابقه استفاده از 
تس��هیالت دولتی پایان یافت و تا نیمه بهمن ماه نتیجه 
پایش مش��خص می ش��ود، گفته بود: پای��ش اطالعات 
افرادی که در س��امانه مسکن ملی ثبت نام کرده اند آغاز 
ش��ده و تاکنون بررس��ی وضعی��ت ثبت نام کنندگان در 

بخش فرم »ج« پایان یافته است.
محمودزاده با تاکید بر این که افرادی که قبال از تسهیالت 
دولتی اس��تفاده کرده اند نمی توانند در طرح مسکن ملی 
ثبت نام کنند،  افزود: رصد و پایش فرم »ج« ثبت نام شدگان 
برنامه اقدام ملی مس��کن  به س��رعت و به صورت برخط 
)آنالین( انجام می ش��ود و در ص��ورت قرمز بودن این بند، 
متقاضی خود به خود از س��امانه )سیستم( حذف می شود. 
وی با اعالم اینکه پایش اطالعات ثبت نام کنندگان اکنون در 
سایر بخش ها از جمله سابقه سکونت، افراد تحت تکفل و 
دیگر موارد در حال بررسی است ابراز امیدواری کرد تا نیمه 
بهمن ماه نتیجه پایش نخستین مرحله از ثبت نام متقاضیان 

مسکن ملی مشخص شود.  وزارت راه و شهرسازی

با وجود تغییر اولویت ارزی؛
شکر گران  نمی شود 

مدی��ر کل دفترخدم��ات بازرگان��ی وزارت صنعت گفت: 
تغیی��ر اولویت تخصیص ارز دولت��ی از گروه یک به دو به 
منزله گرانی شکر نیست.این تغییر اولویت به دلیل وفور و 

تأمین نیاز بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
محمد قبله در پاس��خ به اینکه آیا ارس��ال نامه ای از سوی 
وزارت صنع��ت به بانک مرک��زی در خصوص تغییر اولویت 
ارزی واردات شکر به معنای تغییر مبنای ارز وارداتی نیست؟ 
اظهار داشت: موضوع اشاره شده در نامه مورد نظر مربوط به 
تصمیمات داخل��ی کارگروه ارز در تعیین اولویت تخصیص 
ارز دولتی توس��ط بانک مرکزی  بوده و گروه بندی اش��اره 
شده مربوط به مدیریت تخصیص بهینه ارز برای ایجاد توازن 
در تامین بموقع کاالهای اساس��ی بوده است. به گفته وی، 

تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه ۱ به گروه ۲ به 
منزله تغییر نرخ  شکر نیست. وی افزود: بنابراین مقرر شده 
است کارگروه تخصیص ارز به همین منظور اولویت های 
تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعالم 
نماید.در س��بد اعالمی اول،شکر جزو کاالهای اولویت دار 
برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود لیکن بررسی ها نشان 
داد که  به دلیل وفور واردات و تکمیل ذخایر استراتژیک و 
تامین مکفی نیاز بازار، تخصیص ارز سایر کاالهای اساسی 
در اولویت بوده، بنابراین طی آن نامه سایر کاالهای اساسی 

بعنوان اولویت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعالم شد .
مدی��ر کل دفتر خدمات بازرگان��ی وزارت صنعت  خاطر 
نش��ان کرد: در این نامه تاکید ش��د با توجه به تامین نیاز 
و حجم ذخایر استراتژیک اولویت،  تخصیص ارز  به سایر 
کاال هامنتقل شود.کاالی شکر همچون گذشته با توجه به 
ذخیره مناسب و تامین بموقع ،توزیع و عرضه خواهد شد 
و تا پایان سال به وفور شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده 

و از این بابت بازار با مشکلی مواجه نخواهد شد.
قبله تأکید کرد:  ضمنا میزان ذخیره اس��تراتژیک نیز در 
س��قف مصوبات تکمیل شده است. هر گونه تغییر نرخ ارز 
واردات شکر از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی بر اساس پیشنهاد 
وزارت جهاد کش��اورزی و بعد از اتخاذ تصمیم از س��وی 
مراجع ذیصالح ، از س��وی باالتری��ن مقام وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��ه باالترین مقام بان��ک مرکزی اعالم 

خواهد شد.  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز تبعات اقتصادی اجرای تعهدات اقلیمی را بررسی می کند؛

 استقبال از تحریم
 از دروازه

 معاهده پاریس 


