خبر
سعد محمدی:

راهی جز حرکت به سمت اقتصاد بازار نداریم
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت:
در بحث بازار باید اول تکلیف مشخص شود که میخواهیم به
اقتصاد آزاد ورود کنیم یا نه؟ ا گر قرار است ملغمهای از همهچیز باشد
شرایط به همین شکل باقی میماند .در همین راستا ا کنون سیستم
قیمت گذاری شناور را در پیش گرفتهایم اما موضوع مهم برای اقتصاد
و صنعت کشور این است که راهی جز حرکت به سمت بحث علمی و
اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مبتنی بر عرضهوتقاضا نداریم و به این سمت
خواهیم رفت.به گزارش اختصاصی کاالخبر؛اردشیر سعد محمدی
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در میزگرد
«تعامالت دو حوزه فوالد و سنگآهن ،چالشها و راهکارها و صادرات
در دوره پسا ترامپ» در یازدهمین همایش چشمانداز صنعت فوالد
و سنگآهن گفت :واقعیت این است که در حوزه فوالد امسال به ۲۱
میلیون تن بلوم و بیلت میرسیم درحالی که مصرف ما  ۱۲میلیون
تن برآورد شده درنتیجه نیازمند صادرات هستیم ۵ .میلیون تن از
این شمش توسط بنگاههای کوچک و القاییها تولید میشود که به
لحاظ کیفی موضوعاتی درمورد آنها مطرح است.وی افزود :در ورق
نسخهای بهغیراز شمش نیاز است .میزان تولید ورق  ۱۱میلیون تن
است درحالی که میزان مصرف با توجه به تقاضا بیشتر از این میزان
است؛ بنابراین در تأمین تقاضا ،تأمین تقاضای زیر  ۵میلیمتر بیشتر از
سایر ورقهاست و در این بخش دچار مشکل میشویم.سعدمحمدی
خاطرنشان کرد :سؤال این است که ا گر قرار است آرامش در بازار فوالد
برقرار شودنیازمندسرمایه گذاریدر کدامبخشهستیم؟بهاینترتیب
سرمایه گذاریها باید جهتدار باشد.سرپرست معاونت امور معادن
و صنایع معدنی وزارت صمت به حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت:
در بحث بازار باید اول تکلیف مشخص شود که میخواهیم به اقتصاد
آزاد ورود کنیم یا نه؟ ا گر قرار است ملغمهای از همهچیز باشد شرایط
به همین شکل باقی میماند .سعدمحمدی در پایان اظهار داشت :در
حال حاضر سیستم قیمت گذاری شناور را در پیش گرفتهایم و وزارت
صمت در برهههایی ناچار به کنترل در حوزه قیمت شده است اما
موضوع مهم برای اقتصاد و صنعت کشور این است که راهی جز حرکت
به سمت بحث علمی و اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مبتنیبر عرضهوتقاضا
نداریم و به این سمت خواهیم رفت.

معاون وزیر صمت:

با قیمتگذاری دستوری نمیتوان بازار را
بهینه تنظیم کرد
معاونطرحوبرنامهوزیرصنعت،معدنوتجارتدر یازدهمینهمایش
چشمانداز صنعت فوالد و سنگآهن با نگاهی به بازار اعالم کرد که با
ت گذاری دستوری مخالفیم و اعتقاد داریم برای تنظیم بهینه بازار
قیم 
باید از ابزارهای دیگر استفاده شود تا جذابیت برای سرمای ه گذاریهای
جدیددرصنعتبهوجودآید.به گزارشاختصاصی کاالخبر؛سعیدزرندی
دراینهمایش گفت:صنعتفوالددرحوزهبازارهایمالی کشوراثرویژهای
ی که با در نظرگرفتن مجموع شرکتهای پذیرششده در
دارد بهطور 
بورس و فرابورس از  ۶۱۰شرکت پذیرفتهشده  ۲۰شرکت از زنجیره فوالد
هستند .ارزش بازار شرکتهای زنجیره فوالد  ۹۶۰میلیارد تومان است
که  ۱۶درصد ارزش کل بازار سهام را این صنعت به خود اختصاص داده
است.ویافزود:اینشرکتهادر ۹ماههامسال۲۷۳هزار میلیاردتومان
فروش داشتند و سود قابلتوجهی را کسب کردهاند.زرندی درباره
معامالت فوالد در بورس کاال نیز اظهار داشت :در حوزه بورس کاال نیز
 ۱۰۴هزارمیلیارد تومان معادل  ۴۱درصد از کل معامالت مختص زنجیره
فوالدبودهاست.معاونطرحوبرنامهوزیرصمتتصریح کرد۲۴:شرکت
ن کهحضور ۴شرکت
در زنجیرهفوالدآمادهحضور در بورسهستند کماای 
در هفتههای اخیر قطعی شده است.وی تأ کید کرد :صنعت فوالد به
 ۵۵میلیون تن ظرفیت خواهد رسید اما سؤال اینجاست که از  ۱۴۰۴به
بعد چه کنیم؟ به سمت فوالدهای آلیاژی برویم یا همین رویکرد را ادامه
دهیم؟ پاسخ این است که موضوع سرمای ه گذاری در حوزه آلیاژی باید
با جدیت دنبال شود.زرندی ادامه داد :حوزه فوالد در برق اثرگذار است
و در افق چشمانداز ۴۴ ،هزار مگاوات کمبود برق داریم .در حوزه گاز نیز
۲۲درصد گاز کشوردرحوزهفوالدمصرفمیشود.پسبحثانرژیرااالن
کهحوزهفوالدپررونقاستبایددنبال کنیم؛در حوزهریلوزیرساختها
نیز کمبود داریم و چالش محسوب میشود.
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390-09-20و
برابر رای شماره  99 - 3041مورخ  1399 – 10 – 29هیات مستقر در
واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره  97 – 273ماده یک
قانون مذکور ،سیده آمنه اشرفی مشک آبادی تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  3000متر مربع  ،خریداری شده بدون واسطه
از انسیه زیار الریمی .....فرعی از  15اصلی واقع در بخش  7ثبت
جویبارمحرز گردیدهاستلذابهموجبماده3قانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13
آیین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
روزنامهمحلیو کثیراالنتشار در شهرهامنتشرودر روستاهارایهیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض
داشتهباشندبایداز تاریخانتشار اولینآ گهیودر روستاهااز تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به
صدور سندمالکیتمینمایدوصدور سندمالکیتمانعاز مراجعه
متضرر به دادگاه نمی باشد.م الف ۱۹۹۱۰۱۰۶
تاریخ انتشار اول  1399- 12- 05 :تاریخ انتشار دوم 1399- 12- 20:
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نیمی از نمایندگان،طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند

پایدژپسندبررویتیغاستیضاح

نفیسه امامی
وجود مشکالت عدیده اقتصادی و
بیثباتیها در این حوزه باعث شد مجلس
یازدهم در چند مرحله استیضاح فرهاد
دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی را کلید بزند
و حاال با پیچیدهتر شدن وضعیت اقتصاد
کشور ومتضرر شدنمردمدر بورسوریزش
متوالیشاخص،استیضاحدژپسندبهطور
جدی در صحن علنی مجلس دنبال شده
و به امضای بیش از نیمی از نمایندگان
رسیده است.
تا کنون طرح استیضاح وزیر اقتصاد با 120
امضا تقدیم هیئترئیسه مجلس شده
است و هیئترئیسه نیز این طرح را اعالم
وصول کرده و آن را برای بررسی بیشتر به
کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع نداده
است .این طر ح مراحل قانونی خود را
سپری می کند و نمایندگان در حال رایزنی
با هیئترئیسه هستند تا این طرح زودتر
به جریان بیفتد.
ریزش بورس ،عامل اصلی استیضاح
نزول شاخص کل بورس از  2میلیون و
 100هزار واحد به یکمیلیون و  200هزار
واحد و تداوم این ریزش یکی از مهمترین
دالیلی است که دژپسند را در آستانه
استیضاحقرار دادهاست.باوجودوضعیت
نابساماناینروزهایبورسوبیاعتمادی
سهامداران نسبت به آن ،وزیر اقتصاد از
اظهارنظر دراینباره خودداری می کند و
طبق گفته وی فقط رئیس جدید سازمان
بورس به عنوان سخنگوی شورای عالی
بورسورئیسسازمان،دربارهبازار سرمایه
اظهارنظر مینماید.
حسین میرزایی ،عضو کمیسیون اصل ۹۰

مجلس شورای اسالمی که یکی از اولین
نفراتامضا کنندهاستیضاحدژپسنداست،
وضعیت فعلی بازار بورس را قابلقبول
نمیداند ،زیرا عد محمایتهای الزم
دولت طی ماههای گذشته از این بازار
باعث شد سرمایه میلیونها نفر از ملت
از بین برود.
به گفته وی ،جلسات متعددی توسط
کمیسیوناقتصادی مجلس با حضور وزیر
اقتصاد و مسئوالن بازار بورس برگزار شد
و درباره وضعیت بازار سرمایه تصمیمات
مناسبی اخذ گردید ،ولی دژپسند آنها را
اجرانکرد.بنابراینمجلسبراساسوظیفه
خودطرحاستیضاحوزیراقتصادوداراییرا
مطرحکردهاست.حسینعلیحاجیدلیگانی
عضو هیئترئیسه مجلس نیز درباره
استیضاح دژپسند گفته است :در صورتی
که این طرح از طرف هیئترئیسه مجلس
اعالموصولشود،وزیراقتصادبارأیقاطعی
استیضاح میشود ،زیرا این طرح در حال
حاضرحدود۱۲۰امضادارد.راهبرداقتصادی
دولت در حوزه اقتصاد شکستخورده و
مردم بهشدت از وضعیت فعلی ناراضی
هستند .مهمترین محورهای استیضاح
وزیراقتصاد،تخلفدروا گذاریشرکتهای
دولتیوعدمرعایتاصل44قانوناساسی
در خصوصیسازی ،سیاستهای پولی
و مالی غلط ،عدم رعایت سیاستهای
پولی اقتصاد مقاومتی ،ضعف در تنظیم
سیاستهای اقتصادی و پولی کشور،
نر خ پایین رشد اقتصادی ،عدم کنترل
بازار سرمایه ،عدم هدایت نقدینگی به
سمتتولیدمولدوهمچنینعدمحمایت
از دهکهای پایین جامعه عنوانشده

است.پیشتر هم طر ح استیضاح از
دژپسند بعد از گذشت چندماه از آغاز
ریزشهای بورس در آبان ماه تدوین شد
و  80نماینده نیز آن را امضا کرده بودند.
دژپسند اوایل دیماه نیز برای پاسخ به
سؤال نمایندگان به مجلس رفته بود،
اما پس از قانع نشدن ا کثریت مجلس از
پاسخ وزیر ،طرح استیضاح او مجددا کلید
خورد.دژپسند هم در آخرین اظهارات
خود استیضاح را حق طبیعی نمایندگان
مجلسعنوان کردهوآنرابهعنوانفرصتی
دانسته تا عملکرد وزارتخانه متبوعش را

دبیر کارگروه تنظیم بازار خبر داد:

تخصیص ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی
برای  6ماهه نخست 1400

دبیر کارگروه تنظیم بازار از تخصیص ارز موردنیاز  ۶ماهه نخست  ۱۴۰۰برای واردات کاالهای
اساسی توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت :در حدود  ۲ماه گذشته ،چهار میلیون تن انواع
کاالهای اساسی از بنادر کشور تخلیه شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،عباس قبادی
در پایان جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران افزود :بانک مرکزی همکاری
خوبی در مورد تخصیص ارز موردنیاز واردات کاالهای اساسی در  6ماه نخست سال آینده انجام
داده و ارز موردنیاز را تخصیص داده است.وی اضافه کرد :در حدود  2ماه گذشته ،چهار میلیون
تن انواع کاالهای اساسی از بنادر کشور تخلیه شده و به همین میزان موجودی در بنادر کشور
داریم که این میزان ،جدا از کاالهای در حال ورود و روی کشتیها است.دبیر ستاد تنظیم بازار
همچنین با اشاره به واردات  21میلیون تن کاال به ارزش  10میلیارد دالر از ابتدای سال گفت :این
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،ازنظر وزنی  25درصد کاهش یافته ،اما شاهد افزایش
 10درصدی واردات کاالهای گروه یک و  22که کاالهای موردنیاز و مواد اولیه کارخانجات است
هستیم.وی افزود :از سویی کاالهای گروههای  26و  27که کاالهای غیرضروری هستند ازنظر
وزنی رشد منفی  23درصدی داشتهاند که مقایسه این دو آمار ،نشان میدهد که واردات کشور
بهسوی واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و کاالهای اساسی موردنیاز مردم سوق یافته
است.قبادی از ثبات بازار تخممر غ و عرضه آن با نرخ مصوب خبر داد و گفت :عرضه مر غ هم تا
هفتههایآیندهبهشرایطمطلوببازخواهد گشتچرا کهحجمورودیمر غبه بازار افزایش یافته
و روند باثباتی در بازار مر غ خواهیم داشت.

آ گهیتحدیدتعیینحدودامال کحوزهثبتیشهرستانجویبار پیرو
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه
قانون اخیر الذکر تحدید امال ک مشروحه ذیل در عمل خواهد آمد.
ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به امال ک
متقاضیانواقعدر جویبار،مشکآبادبهشمارهپال ک15اصلیبخش
 7خانم سیده آمنه اشرفی مشک آبادی نسبت ششدانگ یک قطعه
زمینبابنایاحداثیبهمساحت3000مترمربع،خریداریشدهبدون
واسطه از انسیه زیار الریمی تاریخ و روز تحدید حدود :ساعت  8روز
دوشنبهمورخ1399-12-25لذااز متقاضیانومالکینامال کمجاور و
صاحبانحقوقارتفاقیدعوتمیشوددر وقتمقرر در محلوقوع
ملکحضور بهمرسانندبدیهیاستدر صورتعدمحضور متقاضی
ویانمایندهقانونیآنانطبقماده15قانونثبتملکموردتقاضابا
حدوداظهار شدهاز طرفمجاورینتحدیدخواهدشدمعترضینمی
توانندمیتوانندبهاستنادماده20قانونثبتومواد74و86آییننامه
قانون ثبت ظرف مدت ً30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست
بهمرجعقضائینماینددر غیراینصورتباارائه گواهیعدمتقدیم
دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه
به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد .م
الف  .۱۹۹۱۰۱۰۴تاریخ انتشار 1399-12 - 05 :
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متن آ گهی
بسمه تعالی آ گهی فقدان سند مالکیت آقای حسن
افتادهجویباریباستناددوبرگاستشهادیهتصدیق
شده مورخ  1399 – 11 – 12تنظیمی دفترخانه 108
جویبار مدعی است که سند مالکیت شش دانگ
یک باب خانه به مساحت  434 – 90متر مربع تحت
پال ک  1269فرعی از  10اصلی واقع در بخش  7حوزه
ثبتی جویبار ذیل ثبت  1326صفحه  559دفتر جلد 12
بهشمارهسریال  753318ثبتوصادر گردید،مفقود
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را
نموده است لذا مراتب باستناد ماده  120اصالحی
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی می گردد
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذبور می باشد از
تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید  ،چنانچه
ظرف مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت
اعتراض،اصلسندمالکیتیاسندمعاملهارائهنشود
سند مالکیت مطابق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد شد م الف  .۱۹۹۱۰۰۹۹تاریخ انتشار
آ گهی 99 -12 –05 :
مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد وامال ک جویبار

آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیأت موضوع بند 2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و

حمایت از تولید و عرضه مسكن و ماده 6آئین نامه اجرایی آن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك کهریزک
نظر به اینكه طبق آراء صادره با تسلیم اسنادی عادی و برابر تصرفات اشخاص ذیل اسامی متقاضیان که تصرفات آنها از پال ک های اعالمی ذیل واقع در شهر کهریزک و روستای صالحآباد
شرقی بخش  12تهران طبق بند (ج) ماده ()7آیین نامه اجرایی قانون مذکور احراز گردیده ذیال به استناد ماده  10آیین نامه اجرای قانون موصوف در یک نوبت آ گهی می گردد تاچنانچه
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشد ،از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت  20روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد کهریزک تسلیم
نمایند و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض دادخواست خود را مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و رسید گواهی دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امال ک تسلیم نمایند .بدیهی است در
صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امال ک در اجرای مفاد رای صادره مبادرت به صدور سند مالکیت مفروزی بنام
متقاضیان خواهد شد.
مفروز و مجزا

ردیف

رأی
شماره

تاریخ رای

نام و نام خانوادگی

فرزند

کد ملی

میزان سهم

شماره قطعه

مساحت

1

741

99/11/14

رحمت اله جوانی
هریس

بابا

1652588566

شش دانگ

 31بنیاد

112/57

526

2

740

99/11/14

محمدحسن ذوالفقاریان
اصل

جواد

137897635

شش دانگ

 47بنیاد

61

529

110

3

739

99/11/14

مصطفی بیگدلی

کرمعلی

4371585426

شش دانگ

 3431بنیاد

119

887

187

کهریزک

4

736

99/11/14

امین ابراهیمی

عبدالمجید

3500987974

دو دانگ

 5028بنیاد

505/45

84

89

کهریزک

امین ابراهیمی

5

737

99/11/14

امیرعلی ابراهیمی

امین

0491548296

دو دانگ

 5028بنیاد

505/45

84

89

کهریزک

امیرعلی ابراهیمی

6

738

99/11/14

راضیه احمدی

کرم

3501166060

دو دانگ

 5028بنیاد

505/45

84

89

کهریزک

راضیه احمدی

7

734

99/11/14

عباس رمضانپور

رسول

0491762216

شش دانگ

 2445بنیاد

61/51

33

89

کهریزک

معصومه نفیسی

8

735

99/11/14

عیسی کنعانی

محمد

6649886440

سه دانگ

 92بنیاد

158/62

190

174

دهنو

سیدحسین موسوی

واقع در

از مالکیت رسمی

مهدی صفائی راد

فرعی

اصلی
110

صالح آباد شرقی
صالح آباد شرقی

مهدی صفائی راد
فهیمه عباسپور و شرکا

رئیس ثبت اسناد و امالك کهریزک
سید محسن سادات حسینی

تبیین کند .در صورتی که طرح استیضاح
اعالم وصول شود ،دژپسند باید طی  10روز
راهی مجلس شده و از عملکرد خود دفاع
کند.نمایندگاندر جلساتمتعددی کهبا
دژپسند داشتند ،فرصتهای متعددی را
برای بهبود وضعیت فعلی به وزیر اقتصاد
دادهبودند،امابهنظرمیرسدبرایاصالح
برخی اقدامات از سوی وزارت امور اقتصاد
و دارایی عزم جدی وجود ندارد.
استیضاح دو وزیر در دولت دوازدهم
دولت دوازدهم تا کنون دو استیضاح وزیر
را به ثبت رسانده است؛ علی ربیعی وزیر

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در  17مرداد
 97و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد
و دارایی در  4شهریور  97که با عدم کسب
رأیاعتماداز مجلس کنار گذاشتهشدند.
بعضی از نمایندگان عالوه بر دژپسند،
به دنبال نهایی کردن استیضاح بیژن
نامدار زنگنه ،وزیر نفت هستند تا آن را
به هیئترئیسه ارسال کنند.
چنانچه استیضاح یکی از وزیران اقتصاد
یا نفت صورت بگیرد و مجلس رأی اعتماد
خود را از آنها سلب کند ،دولت از حد
نصاب میافتد و رئیسجمهور مجددا

باید کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به
مجلس معرفی کند.
دژپسند ،سومین وزیر اقتصاد حسن
روحانی است .در دولت یازدهم علی
طیب نیا این سمت را به مدت  4سال
برعهده داشت و پسازآن در دولت
دوازدهم مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد
شد که از سوی مجلس دهم استیضاح
و برکنار شد.
آغاز طر ح تحقیق و تفحص مجلس
از سازمان بورس
همزمانبابرگزارینشستهایمتعددی
که باهدف اتخاذ را هحل مناسب برای
برونرفت از مسائل موجود برگزار میشد،
برخی سرمایه گذاران مقابل ساختمان
بورس تجمع کردند و خواستار رسیدگی
به وضعیت موجود و محا کمه متخلفان
شدند.
مجلس نیز جهت جلوگیری از وخیمتر
شدناوضاعبورس،طرحتحقیقوتفحص
در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را
عملیاتی کرد،چرا کهدرجریانعدممدیریت
نادرست دولت  65تا  70میلیارد دالر از
سرمایه مردم از بین رفته است.
ا ین تفحص به د نبا ل شفا فسا ز ی
درباره عد محمایتهای الزم دولت از
بورس است و این که چرا سازمان بورس
از پذیرش بیشتر شرکتهای دارای امتیاز
الزم به بورس خودداری کرده است ،زیرا
چنانچه این پذیرشها صورت می گرفت،
سهام سایر شرکتهای حاضر در بورس
تا این حد حبابی رشد نمی کرد که حاال
با ترکیدن آن  1500تریلیون ریال به مردم
خسارت وارد شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

سالیق شخصی و تعدد مجوزها ،عامل نابسامانی در حوزه صادرات کشور است
رئیساتاقبازرگانیتهران گفت:سالیقشخصیوتعدد
مجوزها از سال  ۹۷به بعد که بانک مرکزی سکان ارز
و تجارت را در دست گرفت عامل نابسامانی در حوزه
صادرات کشور است.وی افزود :روند ماهانه مقدار
صادرات و واردات حکایت از آن دارد که صادرات و
واردات تحتتأثیر شرایطی همچون بخشنامههای
متعدد و تصمیمات متناقض قرارگرفته و متأسفانه
دولتتوقعدارد کهصادرکنندگانباوجوداینتناقضات
صادراتروبهرشدیراتجربه کنند.به گزارشخبرگزاری
صداوسیما؛ مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از
صادرکنندگان نمونه استان تهران افزود :در سال
 ۹۹در مقایسه با سال  ۹۸کاهش صادرات و واردات
را تجربه کردهایم و تراز تجاری کشور نیز در سال ۹۸
و  ۹۹منفی بوده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران
گفت :نوسانات عجیبوغریب در حوزه صادرات متأثر
از تصمیم گیریهای متناقض است ،ضمن این که
مقاصد صادراتی نیز حکایت از آن دارد كه ا گر قرار
باشد صادرات کشور رونق گیرد ،تنها نباید صادرات
ایران به  10کشور صورت گیرد و بر روی آن متمرکز
شود؛ ا گرچه باید همسایگان را در اولویت صادرات

قرار داد؛ اما ظرفیت صادراتی کشور بسیار باال است.
خوانساری گفت :روند تغییرات ارز و صادرات غیرنفتی
حکایت از آن دارد که ا گرچه قیمت ارز در سال ۹۹
دو برابر شده و ارزش ریال  ۱۰۰درصد کاهش یافت ،اما
صادرات کشور روند کاهشی به خود گرفته که علت
آن استفاده نکردن از این موقعیت استثنایی برای
ارزآوری کشور به دلیل تصمیمات دولت است.
وی ادامه داد :صادرات متناسب با رشد دو برابری
نرخ ارز ،نهتنها رشد نکرده بلکه روند کاهشی را هم
به خود گرفته که علت آن تنگنظر یهای حا کم
بر سیاستهای اقتصادی کشور و شکل گیری
متولیهای گونا گون در حوزه تجارت خارجی کشور
است.خوانساری گفت :این امکان وجود دارد که با
توجه به تولیدات داخلی ،بتوانیم به اقصی نقاط دنيا
صادرات داشته باشیم که این کار دستگاه دیپلماسی
کشور است تا بتوان به صادرات کشور رونق داد.وی
افزود:هما کنوندستگاههایمختلفدر حوزهتجارت
دخالت دارند و ا گر بپذیریم که سازمان توسعه تجارت
باید کار را پیش ببرد ،اما دستگاههای متعدد در حوزه
صادرات تصمیم گیری می کنند؛ ضمن این که نرخ ارز

و سیاستهای تجاری در یک سال اخیر با تالطمات
بسیاری مواجه بوده و سخنرانیهای مقامات اجازه
این را نمیدهد که صادرکنندگان برنامهریزی دقیقی
را برای کار خود داشته باشد.خوانساری گفت :یکی از
معضالت اصلی برای صادرات ،تغییرات و نوساناتی
است که در مقررات ارزی کشور ایجاد میشود و البته
به سایر بخشنامهها نیز تعمیم داده میشود.وی
افزود :از سال  ۹۷به بعد باوجود شرایط تحریم ،اما
دخالت بانک مرکزی منجر به بروز اشکال در صادرات
غیرنفتی کشور شده است؛ بنابراین بهجای تنبیهی
عمل کردن ،ا گر تشویقی برخورد می کردیم ،صادرات
ما در این موقعیت کاهش ارزش ریال ،میتوانست
دو برابر رقم کنونی شود .پس ما در داخل کشور مشکل
تولید نداریم و تولیدکنندگان با حدا کثر  ۷۰درصد
ظرفیت کار می کنند ،زیرا بازار داخلی و خارجی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :ا گر برخورد تشویقی
با صادرکنندگان صورت می گرفت و موانع پیش روی
آنهابرداشتهمیشد،میتوانستیمدرخیلیاز کشورها
بازارهای خوبی به دست آورده و رقم صادرات را به
بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر برسانیم.

در دیدار مدیران دو مجموعه مطرح شد:

ارائه خدمات جدید در دستور کار مشترک بانک ملت و شرکت همراه اول
مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک با مدیرعامل
شرکت همراه اول،راه های تقویت همکاری های فی ما بین
و ارائه خدمات جدید با همکاری دو مجموعه را مورد بررسی
قرار داد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد
بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت دراین نشست که عباس
جعفرلو ،عزیز آخوندی اصل ،سیدابوطالب دیبایی ،محمود
رشیدی و مهدی قدمی معاونان مدیرعامل ،وی را همراهی
می کردند،از همراهیوهمکاریشرکتهمراهاولبااینبانک
قدردانی کردو گفت:ازاین کههمراهاول،بانکملترابهعنوان
بانک نخست خود انتخاب کرده خرسندیم و آمادگی الزم را
برای ارتقای سطح همکاری ها اعالم می کنیم.وی با بیان
این نکته که بانک ملت ،آماده تأمین تمامی نیازهای همراه
اول در حوزه خدمات و تسهیالت است ،اضافه کرد:درعین
حال در سایر بخش ها نیز می توان همکاری های مشترکی
را تعریف کرد.مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که
همکاری ها و فعالیت های مشترکی را برای خدمت به مردم و

خارج از بحث تسهیالت می توان طراحی کرد ،پیشنهاد داد
که کمیته ای مشترک متشکل از متخصصان دو مجموعه ،راه
هایتقویتهمکاریهارادر زمینههایمختلفنوآورانهمورد
بررسی قرار دهند و نتیجه این کار مشترک در قالب تفاهمنامه
ایبهامضایمدیرانعاملدومجموعهبرسد.ویباتأ کیدبر
ایننکته کهبرایتأمیننیازهایپیمانکارانهمراهاول اعماز
تأمینمالی،صدورضمانتنامهو...هممیتوانتفاهمنامهای
سهجانبهراامضا کرد،ادامهداد:سامانهسامیار بانکملتنیز
میتوانددر اینزمینه کاربردداشتهباشدومیتواندر جلسه
ای جدا گانه نسبت به معرفی کامل ظرفیت های این سامانه
اقدام کرد.دکتر بیگدلی با اشاره به پتانسیل های باالی دو
مجموعه بانک ملت و همراه اول ،خواستار همکاری مشترک
برایارائهخدماتجدیدتربهمردمومشتریانشد.ویاظهار
امیدواری کرد کهپیروبرگزاریاینجلسه،چند کارمشترکانجام
شود که نفع آن عالوه بر دو مجموعه به کل مردم ایران برسد.
مدیرعامل بانک ملت همچنین دستورات الزم را برای تأمین

نیازهای مالی همراه اول به ویژه درماه پایانی سال صادر کرد.
مهدیاخوانبهابادی،مدیرعاملهمراهاولنیزدراینجلسه
اظهار داشت :بانک ملت از نظر میزان منابع ،میزان مصارف
و میزان ضمانتنامه های صادره ،بانک نخست این شرکت
محسوبمیشودوهمکاریبسیارنزدیکیبااینبانکداریم.
ویبااشارهبهایننکته کهدر دورهاخیر،سطحتعامالتهمراه
اولوبانکملتافزایشیافتهاست،گفت:مادربینبانکهای
کشور،بیشترین مراوده را با بانک ملت داریم و از این تعامل و
ارتباطوهمکاریخوببیندومجموعه،خرسندیم.مدیرعامل
همراهاولاز پیشنهادمدیرعاملبانکملتمبنیبرهمکاری
در حوزههایجدیدهماستقبال کردواظهار داشت:میتوان
یک تیم تخصصی مشترک تشکیل داد تا اعضای این تیم،
زمینه های مشترک همکاری را مورد بررسی قرار دهند.دراین
جلسه،معاونان مدیرعامل بانک ملت نیز دیدگاه های خود
را در زمینه تقویت تعامالت و همچنین همکاری برای ارائه
خدمات جدید و مشترک ارائه کردند.

برنامهریزی برای دسترسی بهتر شهروندان به حرم مطهر و جمکران
قم -خبرنگار رسالت
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان این که
استفاده از حملونقل عمومی نیاز به فرهنگسازی دارد ،
راهکار نجات شهر از آلودگی ،ترافیک و کمبود پارکینگ را در
استفاده از وسایل حملونقل عمومی دانست.
علی نیک با اشاره به اهمیت توجه به حملونقل عمومی در
شهرها و کالنشهرها ،گفت :مشکالت زیستمحیطی در کنار
ترافیک ،کمبود پارکینگ و … این روزها به چالشی جدی در
شهرهاتبدیلشدهاست کهدراینزمینهنیازمندفرهنگسازی
استفاده از حملونقل عمومی برای کاهش مشکالت هستیم.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم شیوع کرونا
را موردتوجه قرار داد و افزود :اپیدمی این بیماری سبب
تبلیغ استفاده از خودروهای شخصی و کاهش بهره گیری از
حملونقل عمومی به علت رعایت بهداشت فردی شده است
که همین موضوع در کاهش چشمگیر استفاده کنندگان از

اتوبوس و تا کسی نقش زیادی داشته است.
نیک با تأ کید بر این که درپسا کرونا درخواست ما این است که
مردم به سمت استفاده از وسایل حملونقل عمومی بیایند،
تصریح کرد :راهکار نجات شهر از آلودگی ،استفاده از وسایل
حملونقل عمومی است.
وی با تأ کید بر این که برای عریضتر کردن بلوارها میلیاردها
تومان هزینه کرده و تعداد خودروهای شخصی نیز بیشتر
میشود که این موضوع راهکار مناسب نیست ،عنوان کرد:
راهگشای اصلی رفع گره ترافیک ،توسعه حملونقل
عمومی است .مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری
قم خاطرنشان کرد :یکی از معضالت شهر قم پارکینگها
هستند ،شهر به پارکینگ تبدیلشده و ما نیز در این زمینه
معضل داریم ،ا گر به حملونقل عمومی توجه کنیم نیاز به
ساخت پارکینگ هم نیست.
نیک بیان کرد :باید طوری برنامهریزی کرد که با حملونقل

عمومی شهروندان به نزدیکترین نقطه حرم مطهر حضرت
معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران دسترسی داشته
باشند.

از سوی شهرداری قم صورت گرفت؛

اکران بنرهایی با موضوع بیانات رهبر انقالب درباره انتخابات و اقتدار کشور
قم -خبرنگار رسالت
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از ا کران
 400مترمربع تبلیغات محیطی با موضوع بیانات رهبر معظم
انقالب درباره انتخابات و اقتدار ایران اسالمی خبر داد.
مهدی کالنترزاده با اشاره به سیاست شهرداری قم در تبلیغات
شهری با محورهای فرهنگی ،گفت :همزمان با سخنرانی رهبر
معظمانقالبدر دیدار مردمتبریز400،مترمربعتبلیغاتشهری
با موضوع بیانات مهم ایشان در سطح شهر قم ا کران شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با بیان این که

موضوع این تبلیغات شهری انتخابات و اقتدار ایران اسالمی
بوده است ،تصریح کرد :این بنرها با شعار « ایران قوی» و با
هدف نشر و گسترش منویات مقام معظم رهبری در راستای
زمینهسازی جهت انتخاباتی پرشور و انتخاب اصلح که
شاخصهایی کهتوسطایشانبیان گردید،در قالبیهنرمندانه
ا کران شده است.
کالنترزاده خاطرنشان کرد :این تبلیغات محیطی توسط این
اداره کل ا کران شده است و این اقدام بهصورت مستمر تا ایام
انتخابات ادامه خواهد داشت.

