خبر
یک مقام مسئول خبر داد:

صرفهجویی۱۶۰۰میلیونمترمکعبگاز
با انرژیهای تجدیدپذیر
یک مقام مسئول گفت :توسعه  ۸۴۷مگاوات انرژیهای تجدیدپذیر
در کشور تا کنون منجر به صرفهجویی بیش از  ۱۶۰۰میلیونمترمکعب
گازطبیعی در کشور شده است.به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو،
ساالرآتشپربااشارهبهآخرینوضعیتتوسعهانرژیهایتجدیدپذیردر
ن کیلوواتساعت
کشور گفت:درآذرماهسالجاریباتولیدبیشاز۸۲میلیو 
انرژیتجدیدپذیردر کشور از انتشار ۵۵هزار تن گاز گلخانهایوهمچنین
ُ ۳۰۰تن آالیندههای محلی تا پایان این ماه جلوگیری شده است.وی
همچنین از صرفهجویی  ۱۸میلیون لیتری آب در آذرماه امسال خبر
داد و گفت :عالوه بر این ،برق تولیدشده از منابع پا ک در ماه گذشته
صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی به میزان  ۲۳میلیون
مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است.مدیرکل دفتر برنامه
راهبردی و تنظیم مقررات اظهار داشت :تا کنون با توسعه حدود ۸۴۷
مگاوات انواع نیروگاه تجدیدپذیر در کشور با تزریق  ۵هزار و  ۶۵۰میلیون
کیلوواتساعتانرژیبهشبکهسراسریبرق کشور مصرفسوختهای
فسیلی را به میزان هزار و  ۶۰۵مگاوات کاهش داده است و این امر کمک
ی کند.آتشپر با بیان
شایانی به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی م 
ن که نیروگاههای خورشیدی و بادی بهترتیب با  ۴۱۳/۶مگاوات و
ای 
 ۳۰۳/۱۸مگاوات بیشترین سهم را در تولید برق تجدیدپذیر داشتهاند،
تصریح کرد:درحالحاضرتوسعهمولدهایتجدیدپذیرمختصمشترکان
ی که تا پایان آذرماه  ۴هزار و
با استقبال خوبی همراه بوده است ،بهطور 
 ۶۵۱مولد خورشیدی و بادی با مجموع ظرفیت  ۵۴هزار و  ۹۳۰کیلووات
توسط مشترکان برق با همکاری شرکتهای توزیع نیروی برق استانی
به بهرهبرداری رسیدهاند.وی در پایان از منتشر نشدن سه هزار و ۷۸۵
ُتن گاز گلخانهای و همچنین  ۲۳هزار و ُ ۷۰۰تن انواع آالیندههای محلی
بهواسطه تولید برق از منابع تجدیدپذیر تا پایان آذرماه امسال خبر داد
و افزود :بهرهبرداری از این نوع نیروگاهها در کشور تا پایان ماه گذشته
مانع از مصرف هزار و  ۲۴۳میلیون لیتر آب که در تولید برق از نیروگاههای
حرارتی از آن استفاده میشود ،شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

جزئیات افتتاح آزادراه کنارگذر جنوبی
تهران و کاهش  ۸۰دقیقهای مسیر
معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح آزادراه کنارگذر جنوبی تهران
بانام غدیر در آینده نزدیک خبر داد و گفت :این آزادراه ویژگیهایی
بسیار زیادی دارد و میتوان به کوتاه شدن مسیر تا بیش از  ۸۰دقیقه،
زمانبندی دقیق ساخت و بهرهبرداری از آن و ...اشاره کرد.به گزارش
ایسنا ،آزادراه کنارگذر جنوبی تهران یا همان آزادراه غدیر اواخر سال
 ۱۳۹۳کلید خورد و قرار بود تا پنج سال اتمام این پروژه طول بکشد
که البته به نظر میرسد این وعده محقق میشود چرا که روز گذشته
سردار محمد سعید فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء اعالم کرد که عملیات
اجرایی این آزادراه به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است.خیراله
خادمی– معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حملونقل کشور -درباره روند ساخت و بهرهبرداری
این مسیر آزادراهی به ایسنا گفت :آزادراه کنارگذر جنوب تهران ازجمله
طر حهای اولویتدار و تعریفشده در قالب طر حهای جهش تولید بود
و میتوان از آن بهعنوان یک ابر پروژه عمرانی نام برد .چرا که دو استان
تهران و البرز را از مشکل و معضل همیشگی ترافیک عبوری نجات
میدهد.وی با اشاره به اینکه افتتاح آزادراه غدیر میتواند طول سفر
در این مسیر را تا  ۸۰دقیقه کاهش دهد ،افزود :این آزادراه از آبیک در
آزادراهفعلی کرج-قزوینآغاز شدهوباعبور از جنوباستانالبرز وتهران
پس از  ۱۵۸کیلومتر به چرمشهر در آزادراه حرم تا حرم در جنوب شرقی
تهران میرسد البته ا گر تقاطعهای غیر همسطح و دیگر مسیرهای آن
را محاسبه کنیم طول این آزادراه به  ۲۲۰کیلومتر میرسد.مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد :آزادراه
غدیربا6باندبهصورترفتوبرگشتودوباندبهصورتاضطراریافتتاح
خواهدشدوپیامدهایمثبتیمانندبهبودآالیندههایزیستمحیطی
در داخل شهرها ،ویژگیهای مرتبط با پدافند غیرعامل عبور روزانه
 ۵۰هزار وسیله نقلیه و  ...را دارد.به گفته خادمی سرمایه گذاری
این پروژه حدود  ۳۵۰۰میلیارد تومان بود که  ۷۰درصد آن را قرارگاه
خاتماالنبیاء و  ۳۰درصد آن را دولت متقبل شد البته ارزش روز این
سرمایه گذاری بالغبر  ۸۰۰۰میلیارد تومان است.
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مدیربخشصنعتشرکتبهینهسازیمصرفسوخت گفت:حوزههای
پاالیشگاهی،پتروشیمیوصنایعانرژیبرمانندسیمانوفوالدبیشترین
ی کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
سهم یارانه انرژی را دریافت م 
صداوسیما،محمدرضاخطاطی،مدیربخشصنعتشرکتبهینهسازی
مصرف سوخت گفت :براساس آخرین آمار ارائهشده در ترازنامه منابع
هیدروکربوری کشور در سال  ،۹۶ایران ساالنه  ۵۱/۲میلیارد دالر یارانه
ن که بخش زیادی از یارانه انرژی
ی کند.وی بابیان ای 
انرژی پرداخت م 
در بخش صنعت پرداخت میشود ،ادامه داد ۳۴ :درصد این یارانه در
حوزهنیروگاهیپرداختمیشود کهدراینمیانحوزههایپاالیشگاهی،
پتروشیمی و صنایع انرژیبر مانند سیمان و فوالد بیشترین سهم
ی کنند و بخش خانگی ،تجاری و حملونقل
یارانه انرژی را دریافت م 
در رتبههای بعدی قرار دارند.مدیر بخش صنعت شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت با تأ کید بر اینکه باید از اتالف منابع انرژی جلوگیری
کنیم ،اظهار کرد :در همین زمینه  ۱۰طرح در حوزه بهینهسازی مصرف
سوخت در نیروگاهها ،پتروشیمی ،پاالیشگاهها و صنایع سیمان و آهن
تدوینشده و برای بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائهشده است.
خطاطی تصریح کرد :برای جلوگیری از اتالف انرژی در بخش خانگی و
تجاری هم طر حهایی ارائهشده که میتوان به طرح توسعه حملونقل
ریلی ،حذف خودروهای فرسوده ،نوسازی ناوگان حملونقل عمومی،
بهبود شرایط اتوبوسها و در بخش خانگی ،استفاده از بخاریهایی با
بازدهبیشتروهوشمند کردنموتورخانههادر واحدهایمسکونیاشاره
کرد .اتالف انرژی در ایران ،بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است و
جلوگیری از این موضوع ضرورت دارد.

سخنگوی گمرک خبر داد:

تلفن همراه دومین کاالی
وارداتی کشور
سخنگوی گمرک گفت :در ۹ماهه سال ۱۳۹۹بیش از هشت میلیون و
۶۱۷هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰میلیون دالر از گمرک
ترخیص شده است .به گزارش خبرگزاری آنا ،سید روح اله لطیفی،
سخنگوی گمرک اظهار کرد :از ابتدای سال تا پایان آذرماه ،هشت
میلیونو۶۱۷هزار و۴۳۸دستگاهتلفنهمراهبهارزشیکمیلیاردو۳۴۰
میلیون و  ۲۲۹هزار و  ۷۱۸دالر از گمرکات کشور بهصورت تجاری ترخیص
شده است.وی افزود :این درحالی است که میزان ترخیص تلفن همراه
در مدت مشابه سال  ۶ ،۹۸میلیون و ۷۷۹هزار و  ۱۲دستگاه به ارزش
 ۸۰۸میلیون و  ۲۶۲هزار دالر بوده است.لطیفی درباره میزان تغییرات
واردات تلفن همراه گفت :آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در
 ۹ماهه امسال نشان میدهد ,ازلحاظ تعداد  ۲۷درصد و ازلحاظ ارزش
 ۶۵درصد ،نسبت به مدت مشابه سال  ۹۸افزایش واردات را شاهد
بودیم.سخنگوی گمرک تصریح کرد :تلفن همراه ،پس از ذرت ،دومین
کاالی ارزبر کشور در ۹ماهه امسال بوده است.
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چراغسبزبورسروشنمیشود؟
«رسالت» دالیل افت اخیر شاخص بورس را واکاوی میکند؛

در شرایطی که انتظار سهامداران
بورس با آغاز روند رو به رشد شاخص
س گیری کانالهای1.6و 1.7میلیون
وبازپ 
واحدیدرحالبرآوردهشدنبود،امابهیکباره
ازهفتهپایانیآذرماهبازاردرمنحنیافتقرار
گرفتوحتیدر کانالیکمیلیونو200هزار
واحد نیز قرار گرفت .بااینحال شاخص
بورس در پایان معامالت دیروز 20 ،هزار و
 822واحد رشد کرد و مقاومت یکمیلیون
و  306هزار واحد را پس گرفت.
از نگاه تحلیل گران ،متهم اصلی ریزش
هفتههای گذشته بازار سهام باوجود
سیگنالهایمثبتازجملهانتشارگزارشهای
سوددهیعملکرد9ماههشرکتهاو کاهش
ریسکهایسیاسی،شیوهنامهساماندهی
عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی به
بورس قلمداد شد که باعث ایجاد پالس
منفی در بازار گردید و اثر اتخاذ تصمیمات
خلقالساعه اینچنینی پای نوسان را به
بازار سرمایه باز کرد.
روندمنفیمداومشاخصظرفهفتههای
گذشتهعاملیبرایفراخوانیاسحاقجهانگیری
معاوناولرئیسجمهورازشرکتهایبزرگ
حقوقیبورسیوصندوقهایسرمای ه گذاری
بانکها شد تا در این جلسه برنامهریزی
برای حمایت شرکتهای حقوقی بزرگ از
بازار سرمایهانجامبگیرد.تأ کیدمعاوناول
رئیسجمهوردرجلوگیریازانجاماقدامات
برخی دستگاههای دولتی یا وزارتخانهها
در جهت ایجاد تنش در بورس بود تا از این
طریق جلوی ریزشهای بعدی در بورس

گرفته شود.
شاید بهزعم بعضی از کارشناسان ،نوسان
بازار به هیجان سهامداران خرد منتسب
شود ،درحالی که این تحلیل درشرایطی
که اخبار برروند فعلی شاخص و پیکر بازار
ی گذاردوحقوقیها
سرمایهتأثیرمستقیمیم 
و سهامداران بزرگ از زیر بار تعهد خود که
به تعادل رساندن بازار است شانه خالی
ی کنند ،آخرین عامل تلقی شود.
م 
درشرایطی کهبازارمیبایستازهرگونهشوک
جدیددرامانبماندوامنیتسرمای ه گذاری
برایسهامدارانی کهامیدوارانهروندصعودیو
ی کردند،
درعینحالبطئیشاخصرادنبالم 
ایجاد شود ،اتخاذ تصمیمات غلط فضای
نا اطمینانی و نگرانی را به بازار بورس کشور
تزریق کردوتنشایجادشده،شاخصبورس
را به پایین هدایت کرد.
ذات بازار سرمایه با نوسان همراه است،
اما افت قیمتها از مرداد تا کنون فراتر از
نوسان بوده و یکیاز دالیل اصلی وضعیت
بازار فعلی ،ریشه در بازار گردانیها قلمداد
میشود .این درحالیاست که هماهنگی
نهادها ،سازمانها و سهامداران حقوقی
شرکتهای بزرگ باعث مانایی و پویایی
بازار سرمایه میشود.
ت گذاریهای
بیشکاصراربرتداومسیاس 
دستوری و عملکرد غیراصولی حقوقیها،
موججدیدریزشهایبورسرادرپیداشته
که این روند میتواند در آینده گریبان دیگر
نمادهاراهمبگیرد.ابهاماتزیادی کهباوجود
وضعنابسامانبازارسرمایهایجادشدهاست

بهتدریج نقدینگی را از بورس خارج کرده و
به بازارهای موازی کمریسک و پربازدهتر
ی کند.
وارد م 
حقوقیها ترس را جایگزین اعتماد در
بازار کردهاند
قاسمصادقیمدیرآ کادمیرویالبورسدر
گفتوگوبا«رسالت»دربارهدالیلافتدوباره
شاخصبورسطیهفتههای گذشتهبیان
کرد :اخبار سیاسی و خبر ابالغ شیوهنامه
قیمت گذاری فوالد میتواند برای چند
روز در وضعیت شاخص تأثیرگذار باشد ،اما

احمد توکلی:

نحوه واگذاری اموال و داراییهای عمومی در بودجه  ۱۴۰۰شفاف نیست
رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به
نوبخت،رئیسسازمانبرنامهوبودجهدرراستایایجادشفافیتدر
نحوهوا گذاریاموالوداراییهایعمومی،موضوعتبصره۱۹الیحه
بودجه،۱۴۰۰خواستارارائهاطالعاتاجرایاینتبصرهشد.به گزارش
تسنیم،احمدتوکلیرئیسهیئتمدیرهسازمانمردمنهاددیدهبان
شفافیتوعدالتدرمکاتبهایبانوبختدرخصوصنحوهوا گذاری
اموال و داراییهای عمومی در بودجه  1400خواستار شفافسازی

الهوتی:

صادرات
ایران مصداق
خامفروشی
است

یک مقام مسئول:

سیمان و فوالد ،بیشترین یارانه
انرژی را دریافت میکنند

دو شنبه  22دی 1399

سال سیوششم
شماره9957

ً
شد .در این نامه آمده است،لطفا اطالعات اجرای این تبصره ،را در
اسر ع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه ،مرکز پژوهشهای
مجلسونیزموسسهدیدهبانشفافیتوعدالتقراردهید.درالیحه
ن که باز به «دستورالعمل
بودجه  1400باز تبصره  19ذکر و مهمتر آ 
مصوب شورای اقتصاد منتسب به ماده ( )27قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( »)2ارجاع شده
است .یادآورمیشود این همان دستورالعملی است که بارها در

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با مقایسه قیمت
۲۹۰دالری کاالهایصادراتیایراندر هرتندر مقابلقیمتحدود۱۲۸۰دالری
کاالهای وارداتی ،افزود :بررسی آمار از حجم ارزآوری نشان میدهد که صادرات
کشور کما کان مصداق خامفروشی است و این حجم از تولید و ارزی که از محل
صادرات وارد کشور میشود ،تناسبی با یکدیگر نداشته و این عدم تناسب زنگ
خطری است که دولتمردان باید بدان توجه کنند البته با تغییر نگرشی که در
گذشتهوجودداشت؛زیرابهبهانهجلوگیریازخامفروشیازطریقسیاستهایی
مانند ممنوعیت و یا وضع عوارض با این مسئله برخورد کردهاند؛ که تجربه
 ۳دهه گذشته نشان داده این سیاستها تأثیری بر ایجاد ارزشافزوده نداشته
است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق تهران آقای؛ محمد الهوتی رئیس
کمیسیونتسهیلتجارتوتوسعهصادراتاتاقتهراندر ایننشستبهابالغیه
معاون اقتصادی رئیسجمهوری در مورد سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت:
بهموجب سیاستهای یک سال و نیم گذشته که مسئولیت تجارت خارجی

مورد مغایرتهای قانونی و خطرات اجرایی آن هشدار دادهایم و
در جلسه  10آذر شورایاقتصادنیزمقرر شد کهتابررسی کارشناسیو
رفعمغایرتهاوخطرات،ایندستورالعملمسکوتبماند.البتهاز
آنتاریختا کنون،نهشورایاقتصادونهسازمانبرنامهوبودجههیچ
دعوت یا خبری برای تشکیل جلسه کارشناسی و رفع مغایرتها
و خطرات این دستورالعمل انجام ندادهاست .ا کنون با توجه به
حساسیت و اهمیت موضوع ،دو نکته و خواسته زیر درخواست
ً
میشود:اوال تبصره  19الیحه بودج ه  1400با درخواست تنفیذ بند 11
تبصره  19قانون بودجه  1397و نیز بند  5تبصره  19قانون بودجه
( 1399که هر دو مستند به دستورالعمل یادشده هستند) نشان
میدهد که برخی افراد همچنان اصرار دارند که در وا گذاری اموال و
داراییهای عمومی به راههای غیرقانونی و پرخطر متوسل شوند.

به بانک مرکزی وا گذارشده بود ،صادرات و واردات تحت تأثیر قرار گرفت و دچار
چالشهاییشد.امادولتتصمیم گرفت،نگاهدیگریبهتجارتخارجیداشته
باشد و در سیاستهای خود بازنگری کند .وی با اشاره به اینکه حدود دو ماه از
این ابالغیه سپری شده است ،و تغییرات مورد انتظار در سیاستهای ارزی رخ
ندادهاست،افزود:در حالحاضرمسئولیت کار بهطور مستقیمدر اختیار وزارت
ی کهاز نوزدهمآذرماه کهبانکمرکزیاین
صنعت،معدنوتجارتاست؛بهطور 
ابالغیه را به بانکهای عامل ابالغ کرده ،مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر
عهدهسازمانتوسعهتجارتقرارگرفته،,امامتأسفانهاجرایینشدهاست.رئیس
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تشریح بندهای دیگر
ابالغیه گفت :صدور این ابالغیه سبب شد که  ۸میلیارد دالر کاالی رسوبی در
گمرکآزادشود.درواقعبهواسطهپیگیریوزیرصمتوهمچنینهمراهی گمرک،
تا کنون بیش از نیمی از کاالها از گمرک ترخیص شده است .الهوتی افزود :گرچه
ی کنداما کما کانمشکالتیوجوددارد
بخشخصوصیاز اینابالغیهاستقبالم 

تاجدار مطرح کرد:

مالیات جدید سیگار؛ به کام برندهای بینالمللی

رئیس انجمن تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت دخانی از مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی برای
تعیین مالیات نخی سیگار خبر داد و گفت که ا گر این مصوبه
جایگزینقانونقبلیمالیاتسیگارشود،مالیاتپرداختیازسوی
تولیدکنندگان داخلی  ۱۵۰درصد افزایش و مالیات سیگار تولید با
برندهای بینالمللی  ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارشایسنا،محمدرضاتاجدار،رئیسانجمنتولیدکنندگان،
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی گفت :بر اساس
ماده  ۷۳قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید داخل
 ۱۰درصد ،تولید برندهای بینالمللی  ۲۵درصد و واردات سیگار
۴۰درصدمالیاتتعریفشده،امااطالعاتموثقحا کیاز آناست
که کمیسیون تلفیق مجلس میخواهد این مالیات را با مالیات
 ۵۰تومانی برای هر نخ سیگار تولید داخل ۱۰۰ ،تومانی برای هر نخ

رفتار حقوقیها ،بازارگردانها و بزرگان بازار
در رفتار سهامداران خرد طی روزهای بعد
ن کنندهاست.وقتیحقیقیهامیبینند
تعیی 
درهنگامتشکیلصفخریدسهام،حقوقیها
ی کنندوبازارگردانهمهیچ
عرضهزیادیم 
اقدامیانجامنمیدهدتاسهمدوبارهمنفی
شود،اعتمادخودرااز دستمیدهند.وی
ادامهداد:ازدسترفتناعتمادحتیبهمدت
چندروز در میانسهامدارانباعثمیشود
افزایشتقاضاییایجادنشودوبرایجلوگیری
از کمتر متضرر شدن ،سهام به فروش برسد

و عرضهها بیشتر شود.
ن که حقوقیها نقش
صادقی بااشاره به ای 
مهمیدرایجادثباتدروضعیتبازاردارند،
ن گیری انجام
افزود :حقوقیها نباید نوسا 
ی کنند،چونطیدوتا
دهندامااین کار رام 
سهروز سودهایزیادیرا کسبمینمایند
و با هماهنگی با یکدیگر میتوانند ابتدا
رنج منفی و سپس رنج مثبت بکشند .این
جذابیتایجادشدهبرایآنهامانعیایجاد
نمی کند و بههمینعلت دست به انجام
ن گیری میزنند ،درنتیجه تعادل در
نوسا 

سیگار با برند بینالمللی و  ۱۵۰تومانی برای واردات هر نخ سیگار
جایگزین کند.امابه گفتهویتصویباینمصوبهبهتولیدکنندگان
داخلی بیشتر از همه ضربه میزند؛ چرا که در حال حاضر با در نظر
گرفتن باالترین قیمت پایه (قیمت تمامشده برای تولیدکننده)
هر کارتن سیگار داخلی دو میلیون تومان و برای تولید با برند
بینالمللی پنج میلیون تومان ،مالیات هر کارتن سیگار بر اساس
قانون برنامه ششم به ترتیب  ۲۰۰هزار تومان و یکمیلیون و ۲۵۰
هزار تومان است ،اما در صورت تصویب مالیات نخی مالیات هر
کارتن  ۱۰هزار نخی سیگار تولید داخل  ۵۰۰هزار تومان و تولید با
برند بینالمللی یکمیلیون تومان خواهد بود؛ بنابراین مالیات
سیگارهایداخلی۱۵۰درصدافزایشومالیاتتولیدبابرندبینالمللی
۲۰درصد کاهشخواهدیافت.تاجدار بااشارهبهاینکهسیگارهای
داخلی در گرید  Cو  Dقرار دارند ،اظهار کرد :در حال حاضر بیش از

 ۵۰۰نوع محصول دخانی از  ۹۰برند قاچاق در بازار وجود دارد که
بیش از  ۴۵۰محصول از آنها در محدوده قیمتی برندهای ایرانی
قرار دارد .این در حالی است که تنها رقیب برندهای بینالمللی
برند مارلبرو است .بهعبارتدیگر قاچاق از اساس کاالهای تولید
داخل را هدف قرار داده و ایران هم تا کنون برای مقابله با قاچاق
پروتکلدوجانبهباهیچ کشوریامضانکردهاست.رئیسانجمن
تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی
ن که در حال حاضر  ۵۵درصد بازار در اختیار
همچنین بابیان ای 
برندهای بینالمللی و  ۴۵درصد در اختیار تولیدکنندگان داخلی
ف کنندگان کاالهای داخلی به تغییرات قیمت
است ،گفت :مصر 
حساسیتبیشتریدارند؛چرا کهقشرضعیفجامعهازاینمحصول
ی کندوباافزایشقیمتیابایدسیگارراترک کندیابایدبه
استفادهم 
دنبالجایگزینارزانتربرود کهعمومامحصوالتقاچاقیاست که
با نرخ ارزانتر در بازار عرضه میشود .اما در کاالهای گرید  Aو  Bکه
عمومابرندهایبینالمللیهستندشاهدچنینروندینیستیمو
ف کننده آنها توانایی خرید کاالهای گرانتر را دارند.
مصر 

مدیرعامل صندوق توسعه ملی خبر داد:

تزریق  ۲۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس تا آخر سال
مدیرعاملصندوقتوسعهملیازتزریق۲۵۰۰میلیارد
تومان،درمرحلهدومحمایتاینصندوقازبورستا
پایانسال،خبرداد.به گزارشمهربهنقلازصداوسیما،
مرتضیشهیدزاده گفت:پیشبینیمیکنیمدرمرحله
دوم ۲هزار و۵۰۰میلیاردتومان،تاپایانسال،از محل
برگشتتسهیالتدادهشدهبهسایرطرحها(درسالهای
گذشته)دراختیارصندوقتثبیتبازارسرمایهقرار گیرد.
ویادامهداد:در مرحلهاول،هزار میلیاردتومانبرای
پشتیبانیازبازارسرمایهبهصندوقتثبیتبازارسرمایه
پرداختشد.اینمقاممسئول،افزود:در اساسنامه
صندوقتوسعهملی،برایجلوگیریازانحرافدرمفاد
اساسنامه،هیئتنظارتیمتشکلازسازمانبازرسی،
دیوانمحاسبات کل کشوروسازمانحسابرسیتعریف
شده است که برای تصمیمات گرفتهشده ،باید این

از سال آینده:

واگذاری پساب
تصفیهخانههای
فاضالب به
شهرداری تهران
آغاز میشود

هیئترامتقاعد کنیمتااینمبلغدرزماننیازصندوق
تثبیتبازارسرمایهبهآنتزریقشود.شهیدزاده گفت:
کمک و حمایت از بازار سرمایه باید در طول زمان و
بهتدریجانجامشود.ویافزود:امسالبراساسمصوبه
شورایعالیامنیتملی،اجازهسپردهگذاریصندوق
توسعهملیدر صندوقتثبیتبازار سرمایهدادهشد،
کهدرواقعتبصرهایدر قانونبود کهبتوانیماینپول
ً
را مستقیما در اختیار بورس قرار دهیم.مدیرعامل
صندوقتوسعهملی گفت:منظور از تزریقیکدرصد
کل منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه ،یک
درصد کل منابع هرسال است.وی افزود :این منابع
درسالهای گذشتهطبقنظردستگاههاینظارتی،
صرفطر حهایمختلفودرخواستهایحا کمیتی
شده است ،بنابراین منابعی از سالهای گذشته

وجود ندارد تا به بازار سرمایه داده شود.شهید زاده
گفت :این پول ،ابتدا باید به طر حهای اقتصادی و
ارزآور اختصاص یابد ،ولی ازآنجا که این طر حها هنوز
به پایان نرسیده ،نمیتوانستیم به بانکها بگوییم
پولها را برگردانند ،ازاینرو ،با بررسی انجامشده و
مذا کره و تعامل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار
شد ،از محل برگشت منابع ریالی ،منابعی در اختیار
صندوقتثبیتبازارسرمایه گذاشتهشود.ویدرباره
تفسیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه
ملیبهبورس،نیز گفت:دبیرخانهشورایعالیامنیت
ملی گفته،براساسقانون،از سال۹۴بایدیکدرصد
از منابع ساالنه صندوق توسعه به بورس اختصاص
مییافت که به دلیل مشکالت حقوقی این کار انجام
نشد ،بر این اساس ،منابع ریالی از محل برگشت

وا گذاری پساب تصفیهخانههای فاضالب شهر تهران برای تامین آب مورد
نیاز آبیاری فضای سبز و بوستانهای شهری به مناطق شهرداری از سال 1400
آغاز میشود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،مینا رفعتی مدیر دفتر
تجهیزات و منابع مالی شرکت فاضالب تهران با اعالم این خبر گفت :این اقدام
در چارچوب عملیاتیشدن تفاهمنامه جامع سازوکار تامین پایدار آب فضای
سبز تهران میان وزارت نیرو و شهرداری تهران انجام خواهد شد که عالوه بر
جبران مخاطرات ناشی از کاهش بارندگی ،اثر بسیار زیادی در حفاظت از
ذخایر آب زیرزمینی دارد.رفعتی در ادامه اظهار داشت :نخستین نشست
کارگروه کارشناسی تفاهمنامه با مشارکت نمایندگان شرکت آب منطقهای،
شرکت آب و فاضالب استان تهران و شرکت فاضالب تهران تشکیل شد و در فاز
اول ،مراحل وا گذاری پساب تصفیهخانههای فاضالب به شهرداری بر اساس
مدلهای اقتصادی و مالی در دستور کار قرار گرفت.این تصفیهخانهها شامل

تسهیالتبهطر حها،مبنایتخصیصیکدرصدقرار
میگیرد.مدیرعاملصندوقتوسعهملی،افزود:همه
وظایفماپشتیبانیاز بورسنیست،از محلبرگشت
تسهیالتطر حهابایدمنابعسایرطر حهاییکهازطریق
حاکمیتبهمامعرفیمیشودنیزتأمینشود.شهیدزاده
گفت :ما از منابع ارزی ،چیزی به بورس تخصیص
نمیدهیم ،چون باید این منابع در بانک مرکزی به
نرختسعیرتبدیلشود،بنابراینصندوقتوسعهملیاز
محلمنابعریالیخودبورسراپشتیبانیمیکند.وی
افزود:ماهیتمنابعصندوقتوسعهملیارزیاستبر
اساس مصوبه مجلس در سال  ,۹۴از ورودی هرسال
فقط  ۱۰درصد را میتوانستیم تسعیر و به ریال تبدیل
کنیم و در اختیار بخشهای کشاورزی و صنعت قرار
دهیم ،کهاین کار نیزانجامشد.

تصفیهخانههای جنوب تهران ،غرب تهران(فیروز بهرام) ،شهرک شهید
محالتی ،زرگنده ،صاحبقرانیه ،قیطریه ،ا کباتان و شهرک غرب است.به گفته
مدیر دفتر تجهیزات و منابع مالی شرکت فاضالب تهران ،در صورتی که تعرفه
پساب در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تایید شود و در شورای اسالمی
شهر تهران به تصویب برسد ،از سال  1400امکان جایگزینی دست کم  40میلیون
متر مکعب از روانابها و آبهای سطحی با استفاده از پساب تصفیهخانههای
فاضالب محقق خواهد شد.در گامهای بعدی اجراییشدن این تفاهمنامه
مقرر شده است پساب  17تصفیهخانه شهر تهران ،شامل تصفیهخانههای در
دست بهرهبرداری و پیشبینیشده در طرح جامع به شهرداری تهران تحویل
داده شود که در این صورت میزان پساب تحویلی به شهرداری تا سال افق طرح
(سال )1410بهمیزان 145میلیونمترمکعبدر سالبراساسبرنامهزمانبندی
تکمیل تصفیهخانهها افزایش خواهد یافت.

بازار از بین میرود و این مسئله به نفع بازار
نیستوباعثسلباعتمادسهامدارانخرد
میشود .این کارشناس بازار سرمایه رفتار
حقوقیها در بازار را باعث جایگزینشدن
ترسبهجایاعتماددرسهامداراندانستو
افزود:ا گربازارگردانهابهدرستیعمل کنند،
انتظار میرود شرایط فعلی آرامتر شود ،زیرا
شاخص «هموزن» بهاندازه شاخص کل
ریزشنداشتودرسهمهای کوچکاصالح
زیادیمانندسهمهایبزرگرخنداد،ضمن
ن کهتعدادیازآنهاسودهایخوبیهم
ای 
دادند.عمومسهمهای کوچکدارایبازیگر
هستندو کمترسهمیدربازاربهشکلتعادلی
وباعرضهوتقاضایحقیقیهاشروعبهحرکت
ی کندوسودخوبیرانصیبسهامدار کند.
م 
صادقی بااشاره به لزوم جهتدهی عرضه و
تقاضا در بورس تصریح کرد :باید شرایطی
ایجادشود کهبازیگرهابهبازارجهتندهند،
بلکهعرضهوتقاضااین کارراانجامدهد.وی
بااشارهبهچشمانداز شاخصطیماههای
پایانیسالبیان کرد:شاخصمیتواندروند
صعودیراآغاز کند،امارشدشارپینخواهد
بود.انتظارمیرودشاخصمیانحمایتها
ومقاومتهایی کهبهآنهانزدیکمیشود،
نوسان داشته باشد ،مقاومت اول در نقطه
1.370شکستهمیشودوتامقاومت1.480
ی کند.مدیرآ کادمیرویال
و1.500حرکتم 
بورسدرپایاناظهار کرد:ابتدایسالآینده
اتفاقاتخوبیبرایشاخصرخخواهدداد،
اما قبل از پایان سال نوسان و نه اصالح در
شاخص خواهیم داشت.

هرگونهاستنادواستفادهایندستورالعملپیشازرفعمغایرتهای
قانونی و خطرات اجرایی آن ،محل نگرانی شدید است و درخواست
میشود :تا پیش از رفع مغایرتها و خطرات این دستورالعمل از
تنفیذبند11تبصره19قانونبودجه1397ونیزبند5تبصره19قانون
بودجه  1399و هرگونه استناد دیگر به «دستورالعمل ماده ()27
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( »)2جدا خودداری شود.
ً
ثانیا گذشته از ضرورت حذف هرگونه استناد به دستورالعمل
یادشده ،درج مجدد کلیت تبصره  19در الیحه بودجه  1400نیز
نشان میدهد که البد سازمان برنامهوبودجه و تدوین کنندگان
الیحه اطالعات عملکرد این تبصره را داشتهاند که مبادرت به درج
مجدد آن در الیحه کردهاند.

ی کاهد .وی با اشاره به تداوم شرط
که ا گر تعیین تکلیف نشود ،از تأثیر ابالغیه م 
سقف و سابقه و عدم تعیین تکلیف بدهکاران ارزی سال  ۱۳۹۷و کارتهایی که
بهموجباینبدهیتعلیقشده گفت:اعمالمعافیتهایمالیاتیارزشافزوده
برای سال  ۱۳۹۸نیز در ابالغیه مسکوت است.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت
ی گویند چرا افزایش نرخ
و توسعه صادرات اتاق تهران در پاسخ به کسانی که م 
ارز منجر به افزایش صادرات نشد ،گفت :نرخ ارز تنها یک فا کتور از فا کتورهای
متعدد مؤثر بر افزایش صادرات است و بهتنهایی توان افزایش صادرات را ندارد.
برایافزایشصادراتنیازمندبرنامهریزی،بازاریابی،جلوگیریازممنوعیتهای
یکشبه صادراتی ،بستهبندی مناسب برای بازار هدف صادراتی ،حملونقل
کافی به میزان افزایش تقاضای صادراتی ،استفاده از فروش مدتدار بانکی،
ضمانتهای الزم صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و واقعی بودن نرخ
ارز متناسب با تورم هستیم که ا گر همه عوامل در کنار یکدیگر قرار بگیرند جهش
صادرات رقم خواهد خورد.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
جامعه نابینایان
بدینوسیله از کلیه اعضا جامعه نابینایان دعوت می شود تا
در مجمع عادی که در تاریخ شنبه  ۹۹/۱۰/۲۷راس ساعت
 ۱۰در دفتر جامعه نابینایان به آدرس اردبیل میدان توحید به
طرف دانشگاه آزادکوچه میالد  ۲پال ک  ۵۲برگزار خواهد شد
با در دست داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه
.۱تعیین روزنامه جهت آ گهی
.۲تعیین اعضا هیئت امنا
.۳انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین
نکته مهم با توجه دستور ستاد مبارزه با کرونا حضور رای
دهندگان به صورت ده نفر در هر ساعت خواهد بود و رعایت
کلیه پروتکل های بهداشتی برای همه الزامی است.
ازاعضایمحترم کهداوطلب کاندیداتوریدرانتخاباتهیئت
مدیرههستندخواهشمندیمتاپایانوقتاداریروزپنجشنبه
 ۹۹/۱۰/۲۵مدارک الزم (کپی کارت ملی وشناسنامه و مدرک
تحصیلی) به دفتر جامعه نابینایان تحویل دهند.
تاریخ انتشار99/10/22 :
خ ش99/10/22 :
هیئت مدیره جامعه نابینایان اردبیل
پیرودرجآ گهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهشركتتعاونی
مصرف كاركنان دولت و فرهنگیان خوی به شماره ثبت 86
مورخ  99/10/20در روزنامه رسالت در تیتر آ گهی شماره ثبت
 86صحیح میباشد كه اشتباها شماره نامه به جای شماره
ی گردد.
ثبت چاپ شده بدینوسیله اصالح م 
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف
خ ش99/10/22 :
كاركنان دولت و فرهنگیان خوی
بدینوسیلهبهاطالعكلیهسهامدارانشركتایثارگرانزرینشهر
میرساند با توجه به عدم امكان تشكیل مجمع به صورت
حضور فیزیكی به دستور ستاد ملی مبارزه با كرونا ،مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده شركت ایثارگران زرینشهر
(سهامی خاص) به شناسه ملی  10260085610به صورت
آنالین و در زمان و ساعت مندرج در آ گهی روزنامه رسالت
مورخ  14دیماه  99برگزار خواهد شد .لذا لینك دسترسی
حضور در مجمع از طریق سامانه پیامكی شركت به اطالع
كلیه سهامداران گرامی خواهد رسید.
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره
خ ش99/10/22 :

