
تغییر محتوای پیامک رمز پویای بانک 
توسعه صادرات

محت��وای پیامک رمز پویای بانک توس��عه صادرات 
ایران از هشتم دی ماه سال جاری تغییر یافت.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، مدیریت امور فناوری و ارتباطات این بانک از 
مش��تریان بانک خواست پیش از انجام تراکنش به 

اطالعات مندرج در متن پیامک توجه کنند.
یادآورمی ش��ود، بانک مرکزی پی��ش از این اعالم 
کرده بود از هش��تم دی ماه مرحله سوم طرح رمز 
دوم پویا در راستای استانداردسازی الگوی پیامک 

رمز پویا در تمام بانک ها اجرا می شود.
بر اس��اس اطالعی��ه بانک مرکزی ای��ن تغییرات با 
هدف افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی مبتنی 
ب��ر رمز دوم پویا بوده و پیامک های ارس��الی برای 
مش��تریان حاوی اطالعات کام��ل تراکنش اعم از 
ن��وع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه 

خواهد بود.

"به روز رسانی همراه بانک 
ایران زمین"

به اطالع مشتریان گرامی می رساند، نسخه جدید 
هم��راه بانک ایران زمین، با ه��دف افزایش امنیت 
تراکنش ه��ای کارتی و افزایش برخ��ی قابلیت ها 
در این اپلیکیش��ن از بامداد دوشنبه 8 دی 1399 
در دس��ترس مش��تریان است.لذا مش��تریان دارای 
سیستم عامل اندروید به منظور استفاده از پرداخت 
های کارتی در همراه بانک که نیاز به رمز پویا دارند 
حتم��ا هم��راه بانک خود را به روز رس��انی نمایند.

همچنین دارندگان نس��خه ه��ای ios جهت انجام 
تراکنش های خ��ود تنها می توانند ت��ا زمان ارائه 
نسخه جدید از رمز ساز ایران زمین استفاده کنند.

تأمین مالی بانک توسعه تعاون در 5 
طرح کالن اقتصادی 

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به کهکیلویه 
و بویراحم��د از تأمی��ن مالی چندی��ن طرح بزرگ 

اقتصادی در این استان خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک توس��عه تعاون، 
حج��ت اهلل مهدی��ان بابی��ان این مطلب ک��ه بانک 
توس��عه تعاون برای حمای��ت از بخش های مختلف 
اقتصادی در کشور تا پایان آذرماه سال جاری بیش 
از 1۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده 
است، گفت: سهم اس��تان کهکیلویه و بویراحمد از 
این تس��هیالت تاکنون بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان 
بوده است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون که معاون 
امور اقتصادی وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی را 
در سفر به اس��تان کهکیلویه و بویراحمد همراهی 
می ک��رد همچنین از اختصاص 3۰۰ میلیارد تومان 
به ۵ طرح اقتصادی ش��امل ۲ طرح در حوزه راه، ۲ 
طرح در حوزه گردش��گری و طرح دیگری در حوزه 
آب در این اس��تان خبر داد و افزود: این ۵ طرح تا 
پایان دولت تدبیر و امید توسط بانک توسعه تعاون، 

تأمین مالی خواهد شد.

فرصت استثنایی پست بانک ایران به 
بدهکاران تسهیالت 

حمید افتخاری معاون اعتباری و بین الملل پس��ت 
بان��ک ای��ران اعالم ک��رد: هیأت مدی��ره این بانک 
همزم��ان با آغ��از ۲۵مین س��ال فعالی��ت بانک و 
درراس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک 
به کس��ب و کارها و اشخاص آس��یب دیده از کرونا 
با بخش��ودگی جرایم تأخیر تأدیه اقساط سررسید 
شده  پرداخت نشده )دیرکرد( بدهکاران تسهیالت 

پست بانک ایران موافقت نمود. 
تصویربه گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی 
تصریح کرد: آن دسته از دریافت کنندگان تسهیالت 
از این بانک که تا اول دی ماه س��ال 1399 اقساط 
آنها پرداخت نشده است مشمول بخشودگی شده و 
درصورت به روز رسانی اقساط پرداخت نشده خود، 
متناس��ب با تعداد اقس��اط وصولی و یا بروزرسانی 
بده��ی می توانند از این فرصت اس��تثانی بهره مند 
شوند. افتخاری افزود: مشموالن بخشودگی جرایم 
دیرکرد تسهیالت می توانند تا پایان بهمن ماه سال 
جاری با مراجعه به ش��عبه دریافت کننده تسهیالت 

از این فرصت استثنائی بهره مند شوند.
وی درپایان تأکید کرد: اقس��اط تسهیالت صندوق 
توس��عه ملی و وام های قرض الحس��نه مشمول این 

بخشودگی نمی باشد.

تقدیر مدیرعامل آبفای استان همدان 
از مدیرعامل بانک مهر ایران

س��ید هادی حس��ینی بیدار، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان همدان از 
دکتر مرتضي اکبري، مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مه��ر ایران تقدی��ر کرد. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در متن این تقدیرنامه 

آمده است:
»همچنان که مستحضرید بی گمان خدمت به آبادانی 
و تعالی کش��ور بزرگان و مهد نام آوران، »ایران« در 
طول اعصار متمادي، رؤیایي بوده اس��ت که مردان 
نیک هماره بدان آرزومن��د و توانگران بدان مفتخر 
بوده اند. بي ش��ک خدمت به مردمان از مقدس ترین 
اموري است که در جاي جاي این دیار کهن بر ابناي 
بشر ره انجامي خیر و برکتي عظیم به ارمغان داشته 
و خداوند باري تعالي نیز بي گمان این وظیفه خطیر 

را بر دوش بندگان برگزیده خود نهاده است.

اخبار گزارش

چند نرخی بودن ارز در الیحه بودجه 1۴۰۰ از چالش های 
مهم اقتصاد محسوب می شود در حالیکه بیشتر کارشناسان 

بر سر تک نرخی بودن ارز اتفاق نظر دارند.
  بع��د از تقدی��م الیحه بودجه 1۴۰۰ ب��ه مجلس،  محمد 
باقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره نرخ ارز 
در بودجه س��ال آینده اینگونه توضیح داد که نرخ ارز را در 
الیحه بودجه س��ال آینده حدود 11 هزار و ۵۰۰ تومان در 
نظ��ر گرفتیم و برآورد های اولیه ب��رای قیمت نفت نیز، هر 

بشکه ۴۰ دالر است.
ربیعی سخنگوی دولت  هم درباره نرخ ارز در بودجه اظهار 
کرد:برای آرامش موجود در بازار ها تعادل در بازار ارز مورد 
توجه است .در بودجه 1۴۰۰ نرخ ارز به طور منطقی و فارغ 
از افزایش های ناش��ی از تاثی��ر فضای روانی و قیمت واقعی 
پیش بینی ش��ده اس��ت، حتی ارز مورد نی��از برای تامین 

کاال های اساسی پیش بینی شده است.
همچنی��ن همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی درب��اره نرخ 
ارز در س��ال آین��ده این ط��ور گفت: ن��رخ 11۵۰۰ تومان 
بر اس��اس نرخ تسعیری اس��ت که به بانک ها ابالغ کردیم 
و االن بانک ه��ا دارایی ه��ای خود را بر مبن��ای این نرخ ارز 
تس��عیر می کنند. نرخ ارز را بازار تعیین می کند و تجارت و 
بنیاد های اقتصادی در آن تأثیر می گذارد. امیدواریم س��ال 
آینده ش��رایط ارزی، روند تجاری و صادرات ما بهتر باشد و 
این حتما روی ب��ازار تأثیر می گذارد، ولی باید بپذیریم که 

نرخ ارز بر مبنای سیاستگذاری شکل می گیرد.
این در حالی است که اکثر کارشناسان مخالف چند نرخی 
بودن ارز هس��تند و بر روی تک نرخی شدن ارز اتقاق نظر 
دارند. گروهی از کارشناسان معتقد به تعدیل قیمت ها بوده 
و درباره بازار ارز بر این باور هستند که اگر اجازه داده شود 
ارز تک نرخی شود ، در میان مدت و بلند مدت اقتصاد ثبات 

پیدا می کند، همچنین ناکارآیی و رانت هایی که وجود دارد 
حذف می ش��ود، تخصیص ها هدفمند می شود که در نهایت 

به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

 تفاوت در  نرخ دالر؛ علت عدم تحقق فروش نفت 
اس��المیان کارشناس اقتصاد کالن و تحلیلگر مسائل بانکی 
با اش��اره به چند نرخی ب��ودن ارز در الیحه بودجه 1۴۰۰ 
اظه��ار کرد: در خصوص هدف گ��ذاری نرخ دالر در الیحه 
پیش��نهادی دولت باید چند نکته را در نظ��ر بگیریم، اول 
اینک��ه عمال دولت یکی از هدف گذاری های درآمدی را که 
برای خود قرار داده، افزایش چند برابری میزان فروش نفت 
اس��ت و احتمال زیادی وجود دارد که درصد میزان فروش 
نفت توس��ط دولت محقق نش��ود و از ط��رف دیگر راه حل 
جایگزی��ن که پیش فروش نف��ت در داخل و پیش فروش 
اوراق س��لف نفتی است و ممکن است هدف گذاری دولت 

را محقق نکند.
اس��المیان تاکید کرد: به نظر می رس��د باید بخشی از عدم 
تحق��ق فروش نفت را در تفاوت نرخ دالر بدانیم. اگر س��ال 
آین��ده قیمت دالر را دولت بتواند در داالن ۲۵ هزار تومان 
واگذار کند بخشی از این حاشیه هایی که بین نرخ های 11 
هزار و پانصد تومانی و  ۲۵ هزار تومانی در کاهش و کمبود 

فروش نفت می تواند جبران کننده باشد. 
او ادام��ه داد: در خصوص عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز غالب 
مس��ائل نظری و عملی که مطرح می شود، نظریه مقداری 
پول یا تورم اس��ت با توجه به تورم دو رقمی ما نس��بت به 
اقتصاد جهانی و آمریکا، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت و 

دالر از داالن ۲۲هزار تومان پایین تر نخواهد آمد.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل بانکی تاکید ک��رد: نکته دیگری که 
باید مورد توجه قرار بگیرد این اس��ت که عدم دسترس��ی 

کش��ورمان به نظام مالی بین المل��ل موثرترین ابزار تحریم 
هاس��ت و عمال استفاده کش��ورما از این نظام مالی مسدود 
شده است. او تصریح کرد: بیشتر از عواملی که در خصوص 
حجم نقدینگ��ی و تورم بر نرخ ارز تاثی��ر گذار خواهد بود 
همین محدودیت ه��ای بین الملی ه��م می تواند در کوتاه 

مدت و بلندمدت نرخ ارز را افزایش دهد.

 عوامل ثبات ارز 
این کارش��ناس اقتصاد کالن گفت: موضوع دیگری هم که 
در کش��ور ما تاثیرگذار اس��ت، ثبات و پایداری اقتصادی و 
سیاس��ی است. در زمینه اقتصادی مانند هدف گذاری نرخ 
بهره، استفاده از ابزار هایی مانند عملیات بازار باز، استاندارد 
گذاری، رویه و مقررات گذاری است، زیرا ما در کشور مان 
با ناپایداری در این بخش ها مواجه هس��تیم، که در کاهش 

ارزش ریال تاثیر می گذارد.
او با اشاره به تاثیر محیط سیاسی هم بیان کرد: با نزاع ها و 
درگیری های جناحی که با فضای ملتهب رو به رو می شویم 
ک��ه تبعات اقتصادی هم خواهد داش��ت، موضوعی که کم 
رنگ ش��ده سفته بازی و ورود س��وداگران به بازار ارز بوده، 
در کش��وری مانند ایران که عمال نرخ ورود گردشگر بسیار 

پایین است، این حجم وسیع صرافی محل چالش است.
اسالمیان تاکید کرد: مقررات گذاری و اقداماتی که مقررات 
گذار محوری کش��ور یعنی بانک مرکزی و س��ایر نهاد های 
کش��ور انجام می دهد تا حد زیاد ی مانع به اصطالح سفته 

بازی ها خواهد شد.
او ادام��ه داد: با توجه به مولفه های کمی و اقتصادی که در 
حوزه نقدینگی مشاهده می شود به نظر نمی رسد نرخ دالر 
در سال آینده کاهش پیدا کند. برآورد های اولیه این است 
که از ۲1 تا ۲3 هزار تومان قیمت واقعی است و با توجه به 
وجود تورم در سال آینده این نرخ رشد هم خواهد داشت.

 عدم دسترسی به نظام مالی بین الملل
ای��ن کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت در ص��ورت عدم 
گش��ایش های بین المللی و دسترسی کشور به نظام مالی 
بین الملل، احتمال افزایش نرخ دالر همچنان به قوت خود 
باقی اس��ت.هدف گذاری که دولت برای نرخ ارز در الیحه 
پیشنهادی خود در بودجه در نظر گرفته براساس این است 
که کس��ری فروش نفت را در نرخ پایین دالر پوشش دهد. 
اگر نرخ ۲۲ هزار تومان دالر در الیحه بودجه قیمت گذاری 

می شد سیگنال بدی به بازار داده می شد.
ای��ن تحلیلگ��ر اقتصاد کالن در پایان تصری��ح کرد: معتقد 
هس��تم نرخ ارز در بودجه 1۴۰۰ قابل تحقق و قابل وصول 
نیس��ت. امیدوار هستیم با سیاست های شکست خورده ارز 
۴۲۰۰ تومانی مواجه نش��ویم و مدیریت هوشمندانه دولت 
در بازار ارز فضای مس��اعد منطقی و بدون فسادی را برای 

فعالیت های اقتصادی فراهم کند.

 ارز دو نرخی کانالی برای رانت
معصومی کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصاد وانرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: موضوع  
دونرخ��ی کردن قیم��ت ارز در بودج��ه از حیث ظاهری و 
توازن بودجه ای می تواند نکته مثبتی باشد  چراکه برحجم 
کاهش کس��ری بودجه موثر اس��ت ولی در اجرای برنامه با 

توج��ه به حجم تخصیصی که بالغ بر 1۰میلیارد دالر پیش 
بینی ش��ده طبیعتا به دلیل عدم وجود ش��فافیت واردات و 

توزیع باعث ایجاد رانت خواهد شد.
او ادامه داد: اما چنانچه نرخ ارز یکپارچه و تک نرخی شود 
و این نرخ در مقایسه با سال 99 تغییر قابل توجهی داشته 
باشد آنگاه حاوی پیام به بازار آزاد ارز خواهد بود و از طرفی 
ه��م افزایش نرخ ارز مرجع باع��ث افزایش قیمت کاال های 
اساسی و دارو  می شود که این خود نیز باعث افزایش تورم 

نقطه ای خواهد بود.
این تحلیلگر مس��ائل اقتصاد کالن تاکید کرد:  تعیین نرخ 
ارز مرجع طی همه این س��ال ها از جمله مس��ائل مهم در 
نظام بودج��ه ریزی بوده که متاس��فانه هم��واره جریانات 
بواس��طه حضور در بازار ب��ه دنبال تامی��ن منافع حزبی و 

جناحی بوده اند.

 البی گری بازرگانان 
او گف��ت: بنابراین برون رفت از این چالش بزرگ مس��تلزم 
دست یابی مناسب برای چگونگی تامین )واردات کاال های 
اساس��ی و دارو( با نرخ موثر ارز که تبع��ات رانتی و توزیع 
فس��اد و جریانی نباشد است تا منافع حاصل از آن به طور 
کام��ل به نف��ع مردم و نظ��ام هماهنگ ش��ود در غیر این  

صورت قطعا مشکالت مطرح شده  رخ خواهد داد.
معصوم��ی افزود: تمام توج��ه فعاالن اقتص��ادی برای افق 
1۴۰۰ ب��ه بودجه و در راس آن ن��رخ ارز مرجع بوده که با 
توجه ب��ه آن جهت گیری های اقتصادی و بازرگانی اقتصاد 
پی��ش رو بر پایه آن هدف گذاری و تعیین می ش��ود. طی 
این سال ها ثابت شده که البی گری فعاالن عرصه بازرگانی 
و بعضا تولیدی در جهت تامین خواسته های خود از محافل 
علمی رسانه ای و به ویژه پارلمان نهایت استفاده را کرده و 
با ایجاد جو سازی هایی آنچه راکه بیشترین منافع را نصیب 

آن ها کند هدایت  می کنند.
وی گفت: نظام برنامه ریزی به خصوص در ارتباط با بودجه 
ریزی کش��ور نیاز به اصالح اساسی داشته و باید  بر مبنای 
درآم��د _هزینه  باش��د  و نه هزینه _درآم��د. آنچه که در 
س��ال های اخیر اتفاق افتاده این بوده که همه دس��تگاه ها 
بودجه ه��ای مورد نیاز ب��رای تامین اعتب��ار در بخش های 
سرمایه گذاری و عمرانی و بخشی هم مربوط به هزینه های 

)جاری و حقوق و دستمزد( را اختصاص داده اند.
شقاقی دیگر تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: باید ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی در الیحه بودج��ه 1۴۰۰ حذف ش��ود و نباید در 
فرآیند بررس��ی بودجه خللی در حذف وجود داشته باشد، 
زیرا بس��یار فساد آور بوده و نفعی برای مردم ندارد، تجربه 
س��ال گذش��ته نش��ان می دهد در  تامین نهاده های دامی 
و کاال های اساس��ی این ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری نداش��ته و 
همچنین دول��ت ابزار های نظارتی را ب��رای کاهش قیمت 
کاال های اساسی متناس��ب با ارز ترجیحی ندارد، از طرفی 
مردم هیچ کاالی اساس��ی با ن��رخ ۴۲۰۰ تومان را دریافت 

نمی کنند.
ای��ن کارش��ناس اقتصاد کالن یادآور ش��د: بای��د گفت هر 
مس��ئولی  که از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می کند نا آگاه 
است. مجلس و به خصوص کمیسیون های مختلف از جمله 
کمیسیون تلفیق  بودجه باید با توجه بیشتر و بررسی دقیق 

در این مورد اقدام کنند. باشگاه خبرنگاران جوان 

در صورت  تایید نهایی قوه قضائیه  محقق می شود؛
تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث 

معاون عملیات ش��رکت سپرده گذاری مرکزی گفت:زیر 
ساخت های الکترونیکی تخصیص سهام عدالت متوفیان 
به وراث در ش��رکت سپرده گذاری مرکزی آماده شده و 

منتظر تایید نهایی قوه قضائیه است.
فریب��ا اخ��وان معاون عملیات ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی در رابطه با نحوه تخصیص سهام عدالت اشخاص 
متوفی به وراث، بیان کرد:اطالعات اش��خاص متوفی  را  
ب��ا تاخیر از س��ازمان خصوصی س��ازی دریافت کردیم، 

اما واگذاری س��هام عدالت ب��ه وراث متوفیان به صورت 
دستی امکان پذیر نیست به همین دلیل ما سعی داریم 
تا مکانیزم انتقال سهام ها را  به صورت الکترونیکی انجام 
دهیم در همین رابطه رایزنی هایی را با مسئوالن مربوطه 

در قوه قضائیه انجام داده ایم.
معاون عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی افزود: 
اکنون زیر ساخت های الکترونیکی را  در سپرده گذاری 
مرکزی  فراهم کرده ایم و منتظر تایید نهایی از س��مت 
قوه قضائیه هس��تیم ت��ا آن را عملیاتی کنیم، همچنین 
در رابطه با میزان اختصاص س��هم به وراث باید انحصار 

وراثت انجام شود.
او بیان ک��رد: وراث برای دریافت س��هام عدالت متوفی 
نمی توانند تک تک وارد سامانه شوند و اطالعاتشان را به 
ص��ورت جداگانه وارد کنند بلکه  فقط یک نفر به عنوان 
وکیل از بین وراث می تواند اقدامات الزم را مانند گواهی 

انحصار وراثت و مالیات بر ارث انجام دهد.
اخوان بی��ان کرد:بع��د از راه اندازی س��امانه، اطالعات 
اش��خاص برای تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث 

به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود. 
 باشگاه خبرنگاران جوان 

معاون وزیر راه خبر داد:
از سرگیری ثبت نام مسکن ملی 

در ۱۸ استان  
  معاون مس��کن وس��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی، از 
تامین زمین برای ساخت مسکن ملی در برخی شهرهای 
18 استان کش��ور خبر داد و گفت: ثبت نام مجدد طرح 
مسکن ملی در ش��هرهایی که تامین زمین انجام شده، 

هفته آینده انجام می شود.
محمود محمودزاده از آغاز ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی 
مسکن برای شهرهایی که پیش تر سهمیه نداشتند و هم 

اکنون زمین برای آنها فراهم شده است، خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
در برخی از ش��هرهای 18 اس��تان کش��ور با تالش های 
اداره کل راه و شهرس��ازی همان اس��تان ها، زمین برای 
اجرای طرح ملی مس��کن تامین و مقرر ش��د تا ثبت نام 

مجدد برای متقاضیان جدید انجام شود.
محمودزاده ادامه داد: مقرر ش��د ت��ا هفته آینده با اعالم 
ظرفیت ش��هرهایی که توانس��تند تامی��ن زمین کنند، 

ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن انجام شود.
به گفته وی، متقاضیان می توانند بالفاصله پس از اعالم 
رس��می، همانند دفعات گذشته مدارک الزم را با همان 
شرایط گذشته ارائه دهند و چنان چه واجد شرایط باشند 

به آنان اعالم می شود تا مدارک خود را تکمیل کنند.
بر اس��اس مهلت وزارت راه و شهرس��ازی افرادی که تا 
پنجم دی ماه نس��بت به واریز اولیه وج��ه )۴۰ میلیون 
تومان( مسکن ملی اقدام نکردند از فهرست حذف شدند 
و اکن��ون جا برای افراد واجد ش��رایط که در فهرس��ت 
ذخیره قرار داش��تند باز ش��ده اس��ت. همچنین فرصت 

ثبت نام جدید برای بسیاری از شهرها فراهم است.
 وزارت راه و شهرسازی

خ��ب��رخ��ب��ر

کارشناسان بررسی کردند؛
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وزی��ر نیرو گفت: هزینه خرید واکس��ن کرون��ا از اروپا از 
محل مناب��ع مالی جمهوری اس��المی ای��ران در عراق، 

پرداخت می شود.
رضا اردکانی��ان گفت: توافقات خوبی برای برداش��ت از 
منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به منظور 
پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع 

مالی موجود ایران در عراق انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران دارای منابع 
مالی خوبی در خارج کش��ور از جمله عراق است، افزود: 
وزارت بهداش��ت کش��ور با رعایت مجموع��ه مالحظاتی 
که هس��ت درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از 
شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی 
پرداخت می شود. وزیر نیرو گفت: به اتفاق مدیران ارشد 
وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت، جهاد کش��اورزی، 
بان��ک مرکزی، نفت و امور خارجه امروز سه ش��نبه برای 

رایزن��ی با مقامات عراقی و همچنین زمینه س��ازی برای 
اجالس کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی دو 

کشور در تهران به بغداد آمده است.
رض��ا اردکانیان به دیداره��ا و رایزنی های خود با وزیران 
برق، تجارت و مقامات بانک مرکزی و بانک تجارت عراق 
و »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این کشور اشاره کرد 
و افزود: گفت وگوهای نزدیک و فشرده ای صورت گرفت 

و در پی آن تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی یکی از مهمترین این تصمیمات را برگزاری اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق 
با مش��ارکت فعال سازمان های دولتی و بخش خصوصی 
دو کش��ور در تهران طی هفته های پیش رو عنوان کرد. 
ریاس��ت کمیس��یون از طرف جمهوری اسالمی ایران بر 
عه��ده وزارت نی��رو و از طرف جمهوری ع��راق بر عهده 

وزارت تجارت این کشور نهاده شده است. پاون

رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: قیمت نان افزایش نیافته 
اس��ت، اما درخواس��ت اتحادیه نانوایان ته��ران در مورد 

افزایش قیمت نان در حال پیگیری و بررسی است.
قاس��م نوده فراهانی با اشاره به س��اماندهی بازار ماسک 
گفت: از ابتدای آینده بازرسان اصناف و صمت با حضور 
در س��طح ش��هر، خواربار فروش��ی ها، واحدهای عرضه 
کننده تجهیزات پزشکی و س��وپرمارکت ها، ماسک های 
غیراس��تاندارد که مورد تایید سازمان غذا و دارو و ستاد 

مقابله با کرونا نباشند، جمع آوری خواهند شد.
وی اف��زود: طبق اعالم س��ازمان غ��ذا و دارو، منظور از 
ماس��ک استاندارد، ماس��ک های تولید شده با ماشین و 
دارای پارچه ملت بلون )پارچه مخصوص به عنوان فیلتر 
که بین الیه درونی و بیرونی ماس��ک واقع شده( هستند 
که در غیر این صورت ماسک از واحد صنفی جمع آوری 
می شود. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به خودکفایی 

تولید ماس��ک افزود: با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
ماسک های  غیر استاندارد برخورد خواهد شد.

نوده فراهانی با اش��اره به ثبت مشخصات تولیدکنندگان 
استاندارد در سامانه جامع تجارت، گفت: عرضه کنندگان، 
باید ماسک را از سامانه جامع تجارت و از تولیدکنندگان 
مورد تایید خریداری و حتما فاکتور رسمی خرید دریافت 
کنند. وی افزود: از ابتدای هفته آینده بازرسان اصناف و 
صمت به س��طح ش��هر و واحدهای عرضه کننده ماسک 
مراجعه خواهند کرد و در صورت مش��اهده ماسک بدون 
اس��تاندارد، آن کاال را جم��ع آوری و واحد متخلف را به 
تعزیرات معرفی خواهن��د کرد. رئیس اتاق اصناف تهران 
در ادام��ه در خصوص افزایش قیمت ن��ان گفت: قیمت 
نان تغییری نیافته اس��ت و مردم در صورت گران فروشی 
تخلف را به سامانه 1۲۴« اطالع دهند تا توسط تعزیرات 

با نانوایی متخلف برخورد شود. اتاق اصناف تهران

وزیر نیرو  اعالم کرد؛

پرداخت هزینه واکسن کرونا از منابع مالی ایران در عراق
رئیس اتاق اصناف تهران خبرداد؛

بررسی درخواست افزایش قیمت نان  


