
ارسال کمک های بانک پاسارگاد به قم 
جهت مقابله با ویروس کرونا

بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی قم، هلدینگ 
نسیم  سالمت پاس��ارگاد از شرکت های گروه مالی 
پاس��ارگاد، کمک های پزشکی خود را جهت تجهیز 
بیمارس��تان ها و مراکز درمانی قم، ب��رای مقابله با 
ویروس کرونا ارس��ال کرد.به گزارش روابط  عمومی 
بانک پاسارگاد، هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد در 
راس��تای تالش برای افزایش ت��وان مراکز درمانی 
ب��رای مبارزه ب��ا وی��روس کرونا، تع��داد یک هزار 
 cover all دس��ت لباس مخصوص کادر پزش��کی
ب��رای مقابله با ویروس کرونا و تعداد ۷۰ دس��تگاه 
ترمومتر به دانش��گاه علوم پزشکی و مراکز درمانی 
قم ارسال کرد.بر اس��اس این خبر، هلدینگ نسیم 
س��المت پاسارگاد در اقدامی دیگر، برای تسریع در 
تش��خیص بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع این 
بیماری، اقدام به آماده س��ازی پایگاه های تشخیص 

سیار در شهرستان قم کرده است. 
به این ترتیب هم وطنانی که با بروز برخی از عالئم، 
مش��کوک ب��ه ابتال به بیم��اری کرونا هس��تند، در 
کمترین زمان ممکن در این مراکز ویزیت و ابتالی 
آنها بررسی خواهد ش��د.دکتر علی ابرازه قائم مقام 
دانش��گاه علوم پزش��کی ق��م از این اق��دام بانک و 
شرکت هلدینگ نسیم س��المت پاسارگاد، تشکر و 

قدردانی کردند.

با »بله« از مراجعه به شعب بانک بی نیازید!
    با توجه بروز ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف 
رفت آمدهای غیرضروری، می توانید با اپلیکیش��ن 
»بله« بانک ملی ایران، شعبه بانک را به خانه ببرید 

و امور بانکی تان را مدیریت کنید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، »بله« یک 
اپلیکیش��ن با قابلیت های فراوان پیام رسانی است 
ک��ه عالوه بر آن، کاربر می توان��د به طور همزمان 
تبادالت مالی خود را نیز در بس��تر آن انجام دهند.

با بله می توان ع��الوه بر همه خدمات معمول یک 
پیام رسان از جمله گفت و گو، ایجاد کانال و گروه، 
استفاده از اس��تیکر و بازو )بات(، خدمات بانکی از 
قبیل عملیات کارت به کارت، خرید شارژ، پرداخت 
قبوض، اس��تعالم و پرداخت تس��هیالت، پرداخت 
خالف��ی خودرو، پرداخت عوارض خروج از کش��ور، 
ام��ور خیریه و... را نیز انجام داد.در حال حاضر 24 
بانک به عنوان مبدا انتقال وجه به این اپلیکیش��ن 
پیوس��ته اند و کاربران می توانن��د از مبدا این بانک 
ها به تمام بانک های عضو ش��تاب، بدون دانس��تن 
ش��ماره کارت مقصد کارت ب��ه  کارت انجام دهند.

اکنون س��قف کارت  به  کارت بر اساس مصوبه بانک 
مرکزی و به علت شیوع ویروس کرونا در کشور، از 
س��ه میلیون تومان به پنج میلی��ون تومان افزایش 
یافته است و با این اپلیکیشن، می توان به راحتی و 
بدون مراجعه به شعبه یا دستگاه خودپرداز بسیاری 

از نقل و انتقاالت مالی را انجام داد.

تقدیر معاون امور مجلس رییس جمهور از 
اقدامات بانک مهر ایران

دکتر امی��ری، معاون امور مجل��س رییس جمهور 
ط��ي نامه اي از ت��الش هاي ص��ورت گرفته براي 
توانمندس��ازي نیازمندان جامعه از طریق پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه تقدیر کرد.ب��ه گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، معاون 
امور مجلس رییس جمهور در متن این پیام تبریک 
خطاب ب��ه دکتر مرتضي اکب��ري مدیرعامل بانک 
مهر ایران بیان داش��ت:»تالش برای توانمندسازی 
نیازمندان جامعه از طریق پرداخت تسهیالت قرض 
الحس��نه با هدف بهبود معیش��ت، تامین مایحتاج 
ضروري، مقابله با آس��یب ه��اي اجتماعي، ایجاد و 
بهبود کس��ب و کارها و اشتغال هاي خرد و کمک 
به رونق اقتصادي از جمله خدمات و اقدامات ارزنده 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران در سال هاي اخیر 

بوده که شایسته تقدیر است.

اخبار

قدرت نمایی اوپک در بازار نفت
اعالم تصمیم  و  نفت  بازار  در  اوپک  قدرت نمایی 
نفت  تولید  بیشتر  کاهش  درباره  سازمان  این 
تا  شد  باعث  قیمت ها،  سقوط  از  جلوگیری  برای 
نفت برای دومین روز متوالی با رشد قیمت همراه 

شود و حدود یک درصد باال رود.
در  قیمت   کاهش  واژه  کلید  همچنان  کرونا 
است.  نفت  بازار  و  جهان  مالی  مختلف  بازارهای 
این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی کشورهای 
بخش های  به  مشوق هایی  اعطای  فکر  به  مختلف 
بر  کرونا  تاثیر  از  حدی  تا  باشند  خود  اقتصادی 

اقتصاد خود را کاهش دهند.
این موضوع باعث امیدواری در بین سرمایه گذاران 
شده  اقتصادی  رشد  برای  پیش بینی ها  بهبود  و 

است.
در کنار این موضوع برگزاری نشست فوق العاده 
اوپک که صد و هفتاد و هشتمین نشست اعضای 
نیز زمینه تقویت قیمت طالی  این سازمان است 

سیاه را فراهم کرده است.
نشستی که قرار است درباره تعمیق توافق کاهش 
تولید تصمیم بگیرد و اگرچه با اما و اگرهایی از 
سوی روسیه همراه شده اما عزم عربستان برای 
یک  به  رسیدن  برای  را  قیمت ها،  امید  افزایش 

توافق بیشتر کرده است.
با این حال افزایش دکل های حفاری در آمریکا و 
ذخایر  از  بشکه  میلیون  کردن 12  آزاد  همچنین 
استراتژیک این کشور باعث شد تا رشد قیمت ها 

در بازار نفت محدود باشد.
بر این اساس،  نفت برنت با رشدی 0.8 درصدی 
به 52 دالر و 32 سنت رسید. نفت شاخص آمریکا 
اما بیش از یک درصد باال رفت و 47 دالر و 36 

سنت معامله شد.
اگرچه تصمیم اوپک می تواند بازار نفت را به ثبات 
نسبی برساند اما تا زمانی که سایه ویروس کرونا 
انتظار  نمی توان  دارد  وجود  جهان  اقتصادهای  بر 

بازگشت قیمت نفت به پیش از آن را داشت.

نمای نزدیک

سایه ترس بر سر قیمت نفت 
کرونا به بازار نفت حمله  کرد؛

گزارش

قیم��ت نفت تحت تاثیر کرونا با کاهش محسوس��ی مواجه 
شده و بس��یاری از کارشناسان قیمت نفت را زیر ۵۰ دالر 

پیش بینی کرده اند.
آغ��از س��ال 2۰2۰ میالدی تح��ت تاثیر اتفاقات سیاس��ی 
خاورمیانه و تنش های موجود قیمت نفت سیرصعودی خود 
را آغاز کرد و قیمت نفت به بشکه ای ۷۰ دالر رسید، اما این 

روند صعودی در سایه ویروس کرونا به حاشیه رفت.
با ش��یوع بیماری کرونا در کش��ور چی��ن اقدامات از قبیل 
قرنطین��ه، کاهش فعالیت اقتصادی و تمرکز برای مهار این 
بیماری آغاز ش��د و میزان در خواس��ت برای خرید نفت و 
فراورده های پتروش��یمی با کاهش مواجه ش��د به گونه ای 
که آمار ها حکایت از کاهش ۷۰۰ هزار بشکه ای خرید نفت 

در چین دارد.
ب��ا کاهش تقاض��ا برای نفت و از س��ویی افزایش عرضه در 
بازار قیمت نفت با کاهش محسوس��ی مواجه شد و قیمت 
آن از ۷۰ ب��ه ۵۰ دالر رس��یده اس��ت کاهش قیمت ظرف 
مدت کمی بس��یاری از کشور های عضو اوپک را به صرافت 

برگزاری جلسه فوق العاده برای کاهش تولید وا داشت.
نشس��تی که به گفته بیژن زنگنه وزی��ر نفت به دلیل عدم 
هماهنگی و فرصت کم برای اجماع س��ایر تولید کنندگان 
برگزار نش��د و مطابق برنامه نشس��ت اوپ��ک در ۱۵ و ۱۶ 

اسفند ماه برگزار خواهد شد.

بی تاثیری  کرونا بر تولید نفت ایران 
در همین راس��تا وزی��ر نفت با اعالم م��ازاد عرضه در بازار 
نفت گفت: روس��یه تا آخرین لحظه در مقابل کاهش تولید 

مقاومت می کند.
وی در بدو ورود به وین برای ش��رکت در یکصد و هفتاد و 
هشتمین نشست اوپک اظهار کرد: در اینکه عدم تعادل در 
عرضه و تقاضای نفت وجود دارد، ش��کی نیست. هم اکنون  

عرضه در بازار نفت بیشتر از تقاضاست.
زنگنه  در پاس��خ به اینکه آیا ایران سیاست کاهش بیشتر 
از ۵۰۰ هزار بشکه نفت را دنبال می کند، افزود: اینجا عدد 

کارشناسی کار نمی کند، سیاست کار می کند.
وزیر نفت درباره اینکه آیا موضع روسیه برای کاهش تولید 
نرم می ش��ود، اظهار کرد: نمی دانم، باید ببینیم. روس ها تا 
آخرین لحظه در مقابل کاهش تولید نفت مقاومت می کنند 

تا عددی کم نکنند.
وزیر نف��ت درباره تأثیر ویروس کرونا ب��ر تولید نفت ایران 

اظهار کرد: هیچ تأثیری بر تولید نفت ایران نداش��ته است 
و ما همانند گذش��ته تولید می کنیم. البته در حمل ونقل و 

داخل شهرها شاهد کاهش مصرف بوده ایم.
وی ب��ا تأکید بر اینکه هم اکنون بازار نفت به دلیل ش��یوع 
وی��روس کرون��ا با مازاد عرض��ه روبرو اس��ت، تصریح کرد: 
ضروری اس��ت اوپک و غیراوپک تمام تالش ش��ان را برای 

توازن بازار نفت انجام دهند.
زنگنه گفت: طبق پیش��نهاد کمیته مش��ترک فنی اوپک و 
غیراوپ��ک )JTC( و همچین دبیرخانه، حداقل باید روزانه 

حدود ۵۰۰ هزار بشکه از تولید نفت کاسته شود.
همچنی��ن  فرخ علیخانی، معاون تولید ش��رکت ملی نفت 
ایران اظهار داش��ت: در شرکت ملی نفت ایران یک کمیته 
ش��رایط اضطراری س��طح 3 داریم و عالوه بر سطح 3 که 
در س��طح کل شرکت ملی نفت هست، یک کمیته شرایط 
اضطراری س��طح یک نیز داریم؛ اما کمیته اضطراری سطح 
س��ه در س��طح مدیرعامل و اعضای اصل��ی هیئت مدیره و 

مدیران ارشد است.
وی افزود: با وقوع مس��ئله ش��یوع وی��روس کرونا، با اعالم 
ش��رایط اضطراری س��طح س��ه، دکتر س��میع، مدیرعامل 
س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت به عنوان فرمانده 
صحنه انتخاب ش��د و تاکنون با حضور ایش��ان سه جلسه 
برگزار شده و به صورت تخصصی مباحث مورد بررسی قرار 

گرفته است.
علیخان��ی تصریح ک��رد: یکی از این جلس��ات در خصوص 

بررس��ی رفع کمبودهای کاال، م��واد، تجهیزات و دارو بود، 
جلس��ه دیگ��ر بحث منابع انس��انی و جلس��ه آخ��ر نیز در 

خصوص پشتیبانی مالی کنترل شیوع ویروس کرونا بود.
مع��اون تولید ش��رکت ملی نف��ت ایران با بی��ان اینکه در 
مجم��وع بحث کنترل وی��روس کرونا تاکن��ون در مناطق 
عملیاتی و س��تادی صنعت نفت کش��ور ب��ا موفقیت انجام 
ش��ده، گفت: ویروس کرون��ا روی تولید و توزیع نفت و گاز 
ایران هیچ اثری نگذاش��ته و تولید و توزیع نفت و گاز ایران 

بدون تأثیر از شیوع این ویروس، در حال انجام است.

کرونا  وکاهش تقاضا  
اس��داله قره خانی عضو کمس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به وضعیت بازار نفتی اظهار کرد: عمده 
خریدار نفت و مواد پتروشیمی در جهان چین است و بازار 
این کش��ور در اثر ویروس کرونا با وقفه مواجه شده که این 
موضوع اث��رات منفی در بازار های جهان��ی بورس و انرژی 

داشته و باعث افت ۸ درصدی قیمت نفت شده است.
عضو کمس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
تغیی��رات جزیی در بازار های جهان��ی نفت و طال به وجود 
آمده، اما در کوتاه مدت نمی توان چندان به افزایش قیمت 
نفت امیدوار بود. قره خانی تصریح کرد: بحث روانی بیماری 
کرونا به مراتب تاثیرات منفی در جهان داش��ته و شاخص 
اقتصادی بس��یاری از کشور ها با افت محسوس مواجه شده 

است.  تسنیم 
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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد؛
 ایجاد ستاد اطالع رسانی برخط 

به صادرکنندگان درمرزها  
یک مسئول گفت:دولت به عنوان حاکمیت، 
باید ستاد اطالع رسانی برخط به منظور ارایه 
اطالعات به صادرکنندگان در مورد مرزهای 
کش��ور تش��کیل داده و بالفاصل��ه به صورت 
آنالین، ورود و خروج کاالها را گزارش دهد.

محمد الهوتی با اش��اره ب��ه وضعیت کنونی 
ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ور گفت: ام��روز با 
توجه به اینکه کش��ور، مایحت��اج ارزی خود 
را از مناب��ع ارز حاص��ل از ص��ادرات تأمین 
می کن��د، اهمی��ت ص��ادرات و تس��هیل در 
روند ص��دور کاال، یکی از موضوعات مهم در 
سیاستگذاری و مدیریت شرایط کنونی کشور 

به ش��مار می رود؛ به نحوی که وقتی صحبت 
از وقفه در ص��ادرات به میان می آید، معنای 
ض��رر یک تعداد صادرکننده یا یک بخش��ی 
از حوزه فعالیت اقتصادی ایران نیست؛ بلکه 
عماًل وقفه در صادرات، به معنای کند ش��دن 

ارزآوری کشور است.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران افزود: 
بر همین اس��اس، هر گونه خلل��ی در حوزه 
ص��ادرات می تواند باعث کاه��ش عرضه ارز 
شده و در مقابل واردات و نرخ ارز را نیز مورد 
تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران، موضوع صادرات باید به عنوان 
یک اولویت در حاکمیت مدنظر قرار گیرد که 
البته این اولویت نیز، از درجه اهمیت باالیی 

برخوردار است.
وی تصریح کرد: با توجه به اتفاقات اخیر که در 
کشور رخ داده و ویروس کرونا اقتصاد ایران را 
تحت تأثیر قرار داده است، بیشترین لطمه ای 
که متوجه بخش های مختلف اقتصادی شده، 
مرتبط با حوزه صادرات اس��ت؛ چراکه به هر 
ح��ال کش��ورهای پیرامونی ای��ران، به دلیل 
نگرانی از سالمت ش��هروندان خود، مجموعه 
تدابیری را به کار می بندند که جلوی واردات 

کاالهای ایرانی را سد می کند.  مهر 

براساس اعالم سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان 

افزایش قیمت ماسک غیرقانونی است
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید 
کنن��دگان در اطالعیه ای اعالم کرد: حداکثر 
قیمت ماس��ک س��ه الیه 4۱۰ تومان است و 
هر گونه افزایش قیمت به بهانه ش��یوع کرونا 
غیرقانونی و تخلف است.حداکثر نرخ فروش 
به مصرف کننده نهایی هر عدد ماس��ک سه 
  N9۵ الیه 4۱۰ تومان و ضمن اینکه ماسک
نی��ز به دلیل مص��ارف مورد نظ��ر در مراکز 
درمان��ی عرضه می گردد  هم��ه داروخانه ها 
و مراکز عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت 
تعیین ش��ده در فروش انواع ماسک سه الیه 
هستند.براس��اس تصممیات کارگروه تنظیم 

ب��ازار ، هرگونه افزایش قیمت انواع ماس��ک 
به بهانه ش��رایط فعلی کشور  ممنوع خواهد 
بود و بدیهی است این سازمان ضمن رصد و 
پایش بازار و کس��ب اطالعات از کلیه مراکز  
تولید کننده ، توزیع کننده و خرده فروش با 

هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد کرد.
با توجه به پتانسیل امکان تامین اقالم مذکور 
در داخل کشور از سوی تولیدکنندگان، در حال 
حاضر مشکلی برای تامین اقالم مذکور وجود 
نداش��ته و تولیدکنندگان ب��ا حداکثر ظرفیت 
خود در حال فعالیت هستند، لذا از هموطنان 
تقاضا می شود از خریدهای غیرضروری و بیش 
از نیاز خودداری کنند.  ضمن اینکه براس��اس 
هماهنگی های صورت گرفته با سازمان تعزیرات 
حکومتی رسیدگی به این پرونده ها در اولویت 

برخورد و صدور رای خواهد شد. 
  با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث 
لزوم اس��تفاده از ماسک و دس��تکش یکبار 
مصرف برای پیش��گیری از ابتال ش��ده، با آن 
دس��ته از توزیع کنندگان و عرضه کنندگانی 
که با سوء اس��تفاده از این ش��رایط نسبت به 
عدم عرضه و احتکار اقدام می کنند به عنوان 
اخالل در نظام توزیع، بدون چش��م پوشی و 

برابر قانون برخورد می شود. فارس

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛
 جزئیات مصوبات شورای پول

 و اعتبار برای وام گیرندگان
 رئیس کل بانک مرکزی با تش��ریح مصوبات 
امروز)۱3اس��فند9۸( ش��ورای پول و اعتبار 
گفت: بر اس��اس مصوبه این ش��ورا، اقس��اط 
تس��هیالت صاحبان کس��ب و کاره��ا و وام 
قرض الحسنه اشخاص به انتهای دوره اقساط 

منتقل می شود.
عبدالناص��ر همت��ی، رئی��س کل بانک مرکز 
در صفحه ش��خصی خ��ود در فضای مجازی 
نوش��ت: رئیس کل بانک مرکزی با تش��ریح 
مصوبات امروز )۱3 اس��فند 9۸( شورای پول 
و اعتبار گفت: بر اس��اس مصوبه این ش��ورا، 
اقساط تس��هیالت صاحبان کسب و کارها و 

وام قرض الحس��نه اش��خاص به انتهای دوره 
اقساط منتقل می شود.

وی افزود: در جلس��ه عصر امروز ۱3 اسفند 
9۸ ش��ورای پول و اعتبار، تصمیمات مهمی 
ب��رای حمای��ت از صاحبان کس��ب و کارها 
خصوص��اً فعالیت ها و حرف خرد که به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع کرونا، دچار مشکالت 
مالی شده و مصادیق آن توسط دولت تعیین 
می ش��ود )نظیر هتل ها، رستوران ها و بخشی 

از حمل و نقل( اتخاذ کرد.
ب��ه گفته همت��ی، اقس��اط تس��هیالت این 
کس��ب و کارها و نیز اقساط تسهیالت قرض 
الحسنه کلیه اش��خاص، طی ماههای اسفند 
9۸ و فروردین و اردیبهش��ت 99 بدون وضع 
هرگون��ه جریم��ه یا کارمزد به زب��ان انتهای 

اقساط آنها منتقل می شود.
وی اظهار داشت: تمامی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی موظف هس��تند بر اساس 
مصادیق اعالمی دولت و درخواست مشتری، 

مساعدت الزم را به عمل آورند.
همتی ادامه داد: بالطبع بانک مرکزی نیز در 
کنار مدیران بانک ها خواهد بود و در صورت 
نیاز به حمایت مالی، پشتیبانی الزم را از آنها 

به عمل خواهد آورد.  بانک مرکزی

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این که 
افزایش حداقل مزد س��ال آینده کارگ��ران باید بین ۵۸ 
تا ۶۰ درصد باش��د، گفت: کارگران هش��ت س��ال دوران 
جنگ هیچ گونه افزایش مزدی نداشتند و شرایط را درک 
کردند. امروز که معیش��ت آنها دچار مشکل شده دولت و 
کارفرمایان برای ماندگاری س��فره های آنها باید به کمک 
بیایند.فتح اهلل بیات با اش��اره به اعالم رقم چهار میلیون و 
94۰ هزار تومان هزینه س��بد معیش��ت کارگران، اظهار 
ک��رد: افزایش یک میلی��ون و 2۰۰ ه��زار تومانی هزینه 
ماهانه معیش��ت کارگران و رسیدن از سه میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان ب��ه چهار میلیون و 94۰ هزار تومان نش��ان 
می دهد که قدرت معیشت خانوارهای کارگری ظرف یک 
س��ال چقدر افزایش یافته است. با توجه به اینکه تعیین 
این رقم در کمیته دس��تمزد شورای عالی کار و با توافق 
نمایندگان کارفرمایی و کارگری صورت گرفته، الزم است 

مذاکرات دستمزد ۱399 به این سمت پیش رود.
وی ادام��ه داد: اگرچه هزین��ه زندگی کارگران بیش از این 
رقم اس��ت، ولی اعالم رقم چهار میلیون و 94۰ هزار تومان 
به منزله  پذیرفتن شرایط دشوار زندگی کارگران و افزایش 

هزینه های زندگی آنها اس��ت که از این جهت می تواند در 
جریان مذاکرات مزدی راهگش��ا باش��د. این مقام مسئول 
کارگری با بیان این که اعضای ش��ورای عال��ی کار باید در 
تعیین رقم دستمزد سال آینده کارگران معیشت خانوارهای 
کارگری را در اولویت قرار دهند، اظهار کرد: دس��تمزد باید 
به گونه ای باشد به خانوارهای کارگری قدرت خرید بدهد. 
اگر معیشت و تامین هزینه های زندگی کارگران را پوشش 

ندهد در سال آینده دچار مشکل خواهد شد.
بی��ات درباره افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت 
گفت: این رقم در ش��رایط اقتصادی س��ال آینده که قابل 
پیش بینی نیست درصد کمی است، ولی چنین درصدی 
را نمی ت��وان برای دس��تمزد کارگران اعم��ال کرد، چون 
کارمندان دولت از مزایای رفاهی و ش��غلی، حق جذب و 
سنوات برخوردارند ولی کارگران از کمترین مزایای حقوقی 
و رفاهی بهره مند نیستند.کمیته دستمزد شورای عالی کار 
در هفته های اخیر هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای 
کارگری را چهار میلی��ون و 94۰ هزار تومان تعیین کرد 
که این رقم در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و 2۰۰ 

هزار تومان افزایش داشته است.  ایسنا

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد؛

 افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران
عضو هیئ��ت مدیره انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات 
پزش��کی، مش��کل اصلی تولیدکنندگان محصوالت ضد 
عفون��ی را تامین الکل عنوان ک��رد و از افزایش هفت تا 
هش��ت برابری تولید محصوالت ضد عفونی بعد از شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
مه��دی ش��اه مرادی ب��ا بیان اینک��ه اینک��ه محصوالت 
ضدعفون��ی با پای��ه الکل بی��ن ۶۰ ت��ا ۷۵ درصد الکل 
اس��تفاده می کنند، اظهار کرد: ظرفی��ت تولید، بارگیری 
و انتق��ال الکل روزانه 2۰۰ و 3۰۰ هزار لیتر در کش��ور 
اس��ت؛ بنابراین ظرفیت تولید محص��والت ضدعفونی با 
پایه الکل نیز روزانه 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار لیتر در حجم ها و 

بسته بندی های مختلف است.
وی مشکل اصلی تولیدکنندگان محصوالت ضد عفونی را 
تامین الکل عنوان کرد و گفت: تولید الکل مشکلی ندارد 
اما با توجه به مشکالت لجستیک الکل، پروسه تامین آن 
زمان بر اس��ت، چراکه برای مثال در فرآیند صدور حواله 
الکل، هم ش��رکت تولیدکنن��ده و هم خریدار باید حواله 
را در س��امانه وزارت بهداشت رؤیت کنند. همچنین این 
سامانه مشکالتی داشت و اخیرا برای سرعت بخشیدن به 

کار بخش هایی از آن حذف شده است. از طرف دیگر در 
نوبت قرار گرفتن خرید از ش��رکت تولیدکننده و ارسال 
الکل بخش های دیگری از فرآیند تامین الکل اس��ت که 

باید طی شود.
بنابراین به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
تجهیزات پزش��کی پروسه ثبت س��فارش، صدور حواله، 
انتقال به شرکت تولیدکننده، پرداخت وجه، قرار گرفتن 
در لیست انتظار ارسال و حمل الکل یک پروسه زمان بر 
است. همچنین بعد مس��افت بین شرکت تولیدکننده و 
خریدار هم به طوالنی تر شدن این فرآیند دامن می زند.

شاه مرادی با بیان اینکه می توان در شرایط فعلی راه های 
س��ریع تری برای طی این فرآیند اتخاذ کرد، گفت: برای 
مثال می ت��وان یک کمیته مش��ترک در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و وزارت بهداش��ت تش��کیل داد که به 
ص��ورت آتش به اختیار درباره توزیع حواله ها با توجه به 

شرایط تولید در مناطق مختلف تصمیم گیری کنند.
همچنین به گفته وی، تاکنون اتانول تولید داخل بوده و 
واردات نداشته، اما با توجه به مشکالت کنونی تعرفه آن 

از ۵۵ به پنج درصد کاهش یافته است. ایسنا 

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خبرداد؛

افزایش ۷ برابری تولید محصوالت ضدعفونی 


