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ثبت ۵ سفارش فروش اوراق بدهی
بانک مرکزی از ثبت ۵ سفارش فروش اوراق بدهی خبر داد و گفت: ارزش 
خرید بانک مرکزی به دو هزار میلیارد تومان رســید.به گزارش بانک مرکزی، 
پیرو اطالعیه روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی 
در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شــده از طریق ســامانه بازار 
بین بانکی پنج ســفارش فروش اوراق بدهــی دولتی از طرف دو بانک دریافت 
کرد.با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی و 
همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی 
اوراق پیشــنهادی را در مجمــوع به ارزش ۲.۰ هزار میلیــارد ریال خریداری 
کرد. معامالت مربوط به این عملیات توســط کارگزاری بانک مرکزی در روز 
چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام شد.ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی 
در چارچــوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار 
بــاز را به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع این بانک )خرید یا فروش اوراق 
بدهی دولتی( براســاس پیش بینی وضعیت نقدینگــی در بازار بین بانکی و با 
هدف کاهش نوســانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشــار 
اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم خواهد شد. متعاقب اطالعیه یاد شده، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی 
خود در بازار بین بانکی، نســبت به ارسال ســفارش ها تا مهلت تعیین شده از 

طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

تخصیص ارز به همه کاالهای رسوبی در بنادر 
مدیــر اداره نظارت ارز بانــک مرکزی، از تخصیص ارز بــه همه کاالهای 
رســوبی در بنادر که از ســوی وزارت صمت اعالم شــده، خبر داد.به گزارش 
بانک مرکزی، امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی، با بیان 
اینکه مالک عمل بانک مرکزی در تخصیص ارز کاالهای وارداتی، اولویت های 
اعالمی توســط وزارت صمت است، گفت: بانک مرکزی به ماهیت کاالی ثبت 
ســفارش شــده ورود نمی کند.وی افزود: طبق ضوابط موجود آنچه برای این 
بانک اهمیت دارد ثبت ســفارش ها و اولویت های اعمال شــده توسط وزارت 

صمت است.

بیمه بیش از ۴۰۰ هزار نفر قالیبافان سراسر کشور
رئیــس مرکز ملی فرش ایــران اعالم کرد: بیش از ۴۰۰ هــزار قالیباف و 
فعال حرفه های مرتبط در سراســر کشور در قالب تفاهم نامه همکاری که بین 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر و مرکز ملی فرش 
ایران منعقد شــد، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »فرحناز رافع« در حاشــیه امضــای تفاهم نامه همکاری با 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشــایر افزود: اکنون بیش 
از دو میلیون نفر فعال مســتمر و غیرمســتمر در حوزه قالی بافی و حرفه های 
مرتبط در سراســر کشور مشــغول بکارند که نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از آنان 
تحت پوشــش بیمه قرار دارنــد.وی گفت: طبق آمار، افــزون بر یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار نفر فعال مســتمر قالی بافی در کشــور وجــود دارد و مهمترین 
برنامه حمایتــی از جامعه قالی بافی، فرش بافی، جاجیم و گلیم بافی و ســایر 
حرفه های مرتبــط، انجام حمایت بیمه ای و ارائه خدمات مرتبط اســت.رافع 
تاکیدکرد: براســاس تفاهم نامه امضا شده، ارائه خدمات بیمه اجتماعی مربوط 
 به بازنشســتگی، پیری از کارافتادگی کلی و فوت مشــموالن مورد توافق قرار

 گرفته است. 

رشد ۷۲ درصدی افتتاح واحد های صنعتی 
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که با صدور 
ســه هزار و ۵۵ فقره پروانه بهره برداری در نیمه نخست ۹۹ با سرمایه گذاری 
۳۷۹ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریالی، حجم ســرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل رشــد ۷۲ درصدی دارد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بهره برداری از واحد های صنعتی مزبور، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۱ هزار 
و ۵۹۵ نفر فراهم شــد.برپایه این گزارش، میزان سرمایه گذاری در واحدهای 
مورد بهره برداری در مدت مشــابه ســال قبل ۲۲۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال 
بود. پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صادره در این 
مــدت به رقــم دو میلیون و ۲۴۵ هزارو ۸۱۶ میلیارد ریال برســد که بر این 
اســاس رشد ۴۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد..

همچنین پیش بینی می شــود صــدور بیش از ۱۸ هزار فقره جواز تاســیس 
صنعتی با اشــتغال بیش از ۴۱۰ هزار نفر همراه باشد .در ۶ ماهه نخست سال 
۹۹، اشتغال ایجاد شده از محل واحدهای افتتاح شده صنعتی با بیش از هشت 
درصد رشــد و پیش بینی اشتغال جوازهای تاسیس صادره صنعتی با بیش از 

۳۶ درصد رشد همراه بوده است.

ثبت نام بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارد
مدیرکل بیمه بیکاری گفت: وزارت کار تاکنون ۷۳۰ هزار نفر از متقاضیان 
را بــه صورت غیرحضوری و از طریق ســامانه مدیریت کــرده و حتی از آنها 
مدارک و مســتنداتی هم دریافت نکرده اســت.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
مســعود بابایی در ارتباط زنده با شــبکه خبر، در مورد اینکه در شرایط کرونا 
آیا برای بیمه بیکاری نیاز به مراجعه هســت یا نه، اظهار داشــت: به واســطه 
ایــام کرونا و با توجه به حساســیت موضوع با توصیه وزیــر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و معاون روابط کار ســامانه ای به نام کارا طراحی شده که کارگران 
درخواســت خود برای بیمــه بیکاری را در آن ثبت می کند و کســانی که از 
اول اســفند سال گذشــته به خاطر کرونا بیکار شــدند مشخصات خود را در 
این ســامانه وارد می کنند و از مراجعه حضوری جلوگیری شده است.مدیرکل 
حمایت از مشــاغل و بیمه بیــکاری وزارت کار گفت: وزارت کار تاکنون ۷۳۰ 
هــزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از طریق ســامانه مدیریت 
کرده و حتی از آنها مدارک و مســتنداتی هم دریافت نکرده اســت. فقط کد 
ملــی متقاضــی و کد بیمه و بر اســاس اطالعات پایه ای که در ســامانه های 
تأمین اجتماعی موجود اســت بیمه بیکاری آنها برقرار می شــود.بابایی گفت: 
متقاضیان با مراجعه به دفاتــر الکترونیک و دریافت نام کاربری و کلمه عبور 
در ســامانه جامــع بیمه بیکاری ثبت نــام می کنند و تقاضــای خود را برای 
دریافــت مقرری بیمه بیکاری ثبت می کننــد و برای متقاضیان در هر مرحله 
 پیامکی ارســال می شود و حتی واریز بیمه بیکاری هم به صورت غیرحضوری

 انجام می شود.

شاخص بورس دوباره منفی شد
شــاخص کل در بــازار بــورس روز چهارشــنبه هفت هــزار و پنج واحد 
 افت داشــت که در نهایت این شــاخص بــه رقم یک میلیــون و ۴۱۲ هزار

 واحد رسید.
براساس معامالت روزگذشته بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۰۲ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۷۵ واحد کاهش به ۳۹۳ هزار و ۸۷۲ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با ۷۰۴ واحد افت به ۲۵۸ هزار و ۳۱ واحد رسیدند.
 شاخص بازار اول پنج هزار و ۵۰۸ واحد و شاخص بازار دوم ۱۲ هزار و ۶۶۶ واحد

 کاهش داشتند.
عــالوه بر این در بین تمامی نمادها، نمــاد ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با یک هــزار و ۱۳ واحد، ایران خــودرو )خودرو( بــا ۹۵۲ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با ۸۱۷ واحد، بانک پارســیان )وپارس( با ۶۵۸ واحد، پتروشــیمی 
نوری )نوری( با ۶۲۱ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۵۸۶ واحد، بانک تجارت 
)وتجارت( با ۵۳۰ واحد، گروه پتروشــیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با 
۴۲۰ واحد، گروه صنعتی پاکشــو )پاکشــو( با ۴۰۵ واحد، پتروشیمی پارس 
)پــارس( با ۳۹۷ واحــد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۳۲۲ واحد و ســایر 
اشــخاص بورس انرژی )انرژی ۳( بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 
داشــتند.برپایه این گزارش، دیروز نماد پاالیش نفــت اصفهان، ایران خودرو، 
مارگارین، نوســازی و ســاختمان تهران، فوالد مبارکه اصفهان، بانک ملت و 
ملی صنایع مس ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه خودرو 
هم در معامالت روز چهارشــنبه صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه چهار میلیارد و ۴۲۸ هزار برگه ســهم به ارزش ۱۵ هزار و ۴۵۸ 
میلیارد ریال داد و ســتد شد.شــاخص فرابورس نیز ۳۸ واحد کاهش داشت 
و بــر روی کانال ۱۶ هزار و ۹۷۰ واحد ثابــت ماند.همچنین در این بازار یک 
 میلیارد و ۹۳۴ میلیون برگه سهم به ارزش ۴۰ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.

اخبار کوتاه

بورس

رئیــس بخش زلزلــه مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی اگرچه گزینه جدیدی برای جابه جایی پایتخت 
مطرح می کند، اما هزینه های نوســازی تهــران را از انتقال 
پایتخت کمتر می داند.در فاصله ســال های ۹۶ تا کنون که 
زلزله تهران با منشــأ گسل شهریار در ساعات آخر شب ۲۹ 
آذر ۹۶، بسیاری از مردم را آواره خیابان ها کرد تا هفته قبل 
که این بار گسل شمال شرق تهران در دماوند، سبب لرزاندن 
پایتخت شــد، بارها موضوع ساماندهی یا انتقال پایتخت و 
همچنین نوسازی بافت های فرسوده مطرح شده است. مراکز 
تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی متعدد و رسمی و وابسته به 
نهادهای حاکمیتی نیز تا کنون گزارش های مختلفی درباره 
امکان یا عــدم امکان جابه جایی پایتخــت و مرکز اداری-

سیاسی کشور منتشر کرده اند که بعضا با موافقت یا مخالفت 
همراه بوده یا راهکارهایی برای بهینه سازی کیفیت زندگی 

در تهران مطرح شده است.
دستور روحانی به وزیر راه برای انتقال پایتخت

با این حال، آنچه بیش از همه در روزهای اخیر خبرساز 
شــد و گزینه جابه جایی پایتخت را بار دیگر بر سر زبان ها 
انداخت، نامه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( به رئیس 
جمهــور مبنی بر توانایــی این نهاد عمرانی بــرای انتقال 
پایتخت به شــهری دیگر بدون تحمیــل هزینه به دولت و 
ســپس ارجاع این نامه از سوی رئیس جمهور به وزیر راه و 
شهرســازی به عنوان دبیر شورای عالی ساماندهی و انتقال 
پایتخت بــود .به گزارش خبرنگار مهر، موضوعی که اگرچه 
فعال با سکوت مقامات دولتی و وزیر راه و شهرسازی مواجه 
شــده، اما ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس در شــورای 
عالی ســاماندهی پایتخت آن را تأیید کــرد ولی از ذکر نام 
گزینه های جایگزینی با تهــران به عنوان پایتخت به دلیل 
ایجــاد رانت های متعدد برای زمین خواران، خودداری کرد؛ 
هرچند که پایتخت شــدن احتمالی اصفهان را هم تکذیب 
کرد. یکی از شــهرهایی که هم در نزدیکی تهران اســت و 
هم اراضی گســترده ای برای ساخت و ساز دارد که قابلیت 
جانشــینی پایتخت را در خود جای داده باشد، شهر جدید 
پرند در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی است.محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرســازی در بازدیدی که زمستان ۹۷ در نخستین 
ماه های حضورش در وزارت راه و شهرســازی از شهر جدید 
پرند داشت، با ادعای برخی مقامات محلی این شهر جدید 
که پرند را تنها شهر بدون زلزله ایران می نامیدند، مخالفتی 
نکرد.پیــش از این نیز بارها برخی مقامات محلی، از شــهر 
جدید پرند در جنوب غرب تهران به عنوان تنها شهر بدون 
گسل کشــور و گزینه احتمالی انتقال مرکز اداری-سیاسی 
کشور یاد کرده بودند.اما نقشــه های لرزه شناسی سازمان 
زمین شناســی، این ادعا را رد می کند؛ این شهر را دو گسل 

با قدرت لرزه زایی باال به نام های »رباط کریم« و »کوشــک 
نصرت« فرا گرفته اند. هر چند که دومی به استان قم نزدیک 
تر اســت تا جنوب غربی اســتان تهران؛ اما در هر صورت 
آسودگی خیال از عدم وقوع زلزله در این منطقه را مشوش 
خواهد کرد.مرکز استانی که زادگان دو رئیس جمهور است، 
به دلیل عالیق شــخصی آنها، معموال محتمل ترین گزینه 
برای انتقال پایتخت از دولت نهم به بعد مطرح می شود؛ هر 
چند که موضوعاتی چون نزدیکی به تهران، داشــتن اراضی 
بایر در جنوب این شهر، همجواری با دو استان خوش آب و 
هوای مازندران و گلستان در شمال این استان، قرار گرفتن 
در مسیر پُر تردد از غرب و جنوب به مشهد و برخی دالیل 
دیگر، برای توجیه این گزینه یاد می شــود.اما نه مشــکل 
گســل و زلزله خیز بودن این شــهر حل شده و نه مشکل 
کم آبی؛ به خصوص که موضوع انتقــال آب از دریای خزر 
به این استان که با دستور و پیگیری شخص رئیس جمهور 
مطرح شده، با مخالفت گسترده طرفداران محیط زیست به 
دلیل نابودی جنگل های شــمال کشور در اثر انتقال آب به 
این شهر مواجه شد؛ مشکلی که در صورت انتقال پایتخت، 
با ابعاد پیچیده تری روبه رو شــده که چاره ای برای رفع آن 
در کوتاه مدت وجود ندارد.بسیاری از کارشناسان معتقدند 
هزینه های ساماندهی بافت های ناکارآمد و فرسوده پایتخت 
و نوسازی ساختمان ها و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله، به 

مراتب از هزینه جابه جایی پایتخت کمتر است.شاید نمونه 
بسیار کوچک آن، اجرای موفق طرح مقاوم سازی خانه های 
روستاهای استان کرمان به عنوان یکی از استان های دارای 
گســل های با قدرت لرزه زایی باال، در برابر زلزله اســت که 
سبب شد تا زلزله بهار امسال در شمال استان کرمان، علی 
رغم قدرت نسبتا باالی آن، تلفاتی نداشته و خسارات مالی 

آن نیز به حداقل برسد.
نمونه های جهانی تغییر پایتخت

 موفق یا شکست خورده؟
این در حالی است که موافقان انتقال پایتخت، موفق بودن 
اجرای آن در ترکیه )استانبول به آنکارا(، پاکستان )کراچی 
به اســالم آباد(، کانادا )ونکوور به اتاوا( و چند کشــور دیگر 
شــرقی یا غربی را یادآور می شوند.مخالفان نیز با رد ادعای 
موفق بودن جابجایی پایتخت در کشورهای مذکور، معتقدند 
مشــکالت گسترده کراچی و اســتانبول هنوز پابرجاست و 
حتی مالزی دو ســال پس از انتقال پایتخت از کواالالمپور 
به پوتراجایا، بار دیگر مجبور شــد از تصمیم قبلی عدول و 
کواالالمپور را مجددا مرکز اداری-سیاســی خود اعالم کند.
در همین زمینه، علی بیت اللهــی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره گزینه های احتمالی انتقال پایتخت اظهار داشت: 
معموال یکی از گزینه هایی که مطرح می شود، کالنشهرها و 
شهرهای بزرگ است در حالی که کالنشهرهای ما با مشکالت 

متعددی روبه رو هستند؛ اگر بخواهیم این شهرها را پایتخت 
کنیم، اوال جمعیت تهران کم نمی شود و ثانیا جمعیت این 
شــهرها افزایش می یابد.وی افزود: اگــر دولت قصد انتقال 
پایتخت را داشــته باشد، قرار نیست ساختمان های موجود 
در تهران تخریب شــوند؛ بلکه قرار اســت وزارت خانه ها و 
سازمان ها در پایتخت جدید با ساخت و ساز گسترده احداث 
شــوند که هزینه باالیی دارد؛ ساختمان های باقی مانده هم 
در تهران، جاذب ســریع جمعیت هستند و جمعیت تهران 

کمتر نمی شود.
شناسایی یک منطقه جدید با حداقل لرزه خیزی

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
ادامه داد: مناطق مختلف کشــور را از نظر زلزله خیز بودن 
بررســی کرده ام تنها یک منطقه در ۵۰ کیلومتری شمال 
همدان به سمت استان قزوین وجود دارد که کم خطرترین 
بخش کشــور از نظر زلزله خیر بودن اســت.وی با تأکید بر 
اینکه اگر قرار باشد پایتخت به مناطق مرکزی منتقل شود، 
هم مناطق کویری زیادی داریم و هم با عبور انواع گســل ها 
از فالت مرکزی مواجهیم؛ ضمن اینکه فرونشست، بدی آب 
و هوا و معضل کم آبی شــدید را هــم نباید فراموش کرد.
بیت اللهی گفت: اگر قرار باشد پایتخت اداری-سیاسی را به 
سواحل جنوبی برای جبران کم آبی از طریق استحصال آب 
از دریا منتقل کنیم، عالوه بر آنکه مشــکل گسل های زلزله 
خیز در سواحل جنوبی همچنان باقی است، مشکل گرمای 
شــدید در نیمه نخست سال هم سبب افزایش بیش از حد 
مصرف انرژی می شود.وی با بیان اینکه هر گونه تالش برای 
انتقال پایتخت اشتباه است، تصریح کرد: گزینه منطقه ۵۰ 
کیلومتری شمال همدان، گزینه ای است که تحقیقات من 
نشان می دهد و در هیچیک از جلسات رسمی شورای عالی 
انتقال پایتخت مطرح نشــده است. در این زون، روستاهای 
زیادی اســت و اراضی آن کشــاورزی بوده و بعضا در دامنه 
کوه هم هست؛ ولی مشــکل دوری از مناطق شرقی کشور 
بــرای این منطقه باقــی می ماند.عضو هیــات علمی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: انتقال پایتخت به 
قدری باالست که اگر این هزینه را برای ساماندهی بافت های 
فرســوده و نامناسب شــهری تهران مصرف کنیم، نتیجه 
بهتری از انتقال پایتخت خواهیم گرفت.وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا این ادعا که پرند، تنها شهر بدون زلزله ایران 
و دور از انواع گسل هاست؟، گفت: این ادعا، صحیح نیست و 
حوالی پرند، گسل رباط کریم را داریم؛ ضمن اینکه اگر قرار 
باشــد پایتخت از تهران به پرند منتقل شود، سرنوشت این 
شــهر نیز مانند کرج شده و عمال در پی گسترش این شهر، 
به تهران پیوســت می شود همچنین پرند با مشکل کم آبی 

مواجه است.

معاون امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزیر کشور 
گفت که تاکنون یکهــزار و ۷۱۸ واحد تولیدی غیر فعال 
که در تملک بانک ها قرار داشت ، از تملک خارج و به مدار 
تولید بازگردانده شــده اســت.به گزارش یرنا ، بابک دین 
پرست روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی 
شهرستان بابل در گفت و گو با خبرنگاران افزود : براساس 
آخرین جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید ، مشکل 
این واحدهای تولیدی که عمدتا مالی بود بررسی و برطرف 
شده است.وی اظهار داشت : یکی از سیاست های دولت این 
است که واحدهای تولیدی که در تملک بانک ها قرار دارند 
هر چه زودتر مشکالتشان رفع و به چرخه تولید باز گردند.
دین پرست افزود : در حال حاضر ۲ هزار واحد تولیدی که 

در شــهرک های صنعتی مستقرند ، راکد و از چرخه تولید 
دور مانده اند که با برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید ، مشکالت این واحدها هم تا 
پایان ســال جاری رفع می شود و به مدار تولید باز خواهند 
گشــت.وی ادامه داد : همچنان که فعال کردن واحدهای 
تولیدی راکــد از جمله برنامه های مهم دولت محســوب 
می شــود ، بررسی و رفع مشکالت واحدهای تولیدی فعال 
هــم از اهمیت باالیی برخوردار اســت که این بازدید ها در 
همین راســتا صورت گرفته است.معاون وزیر کشور اظهار 
داشــت : در کشــور بیش از چهار هزار و ۵۰۰ معدن غیر 
فعال وجود دارد که در تالشــیم تا هر چه زودتر مشکالت 
ایــن واحدها را هم رفع کنیم تا به مدار تولید بازگردند.وی 

افزود : آســیب های اقتصادی کرونا مختص ایران نیست و 
این یک مشکل جهانی اســت و رئیس جمهور نیز معاون 
اقتصادی خود را مســئول بررسی و حل مشکالت آسیب 
دیدگان کرونا در این بخش کرده اســت که دولت با ارائه 
تسهیالت و تنفس برای بدهی برخی از واحدهای تولیدی 
کمک های خود را ادامه می دهد.معاون وزیر کشور سفر یک 
روزه اش به مازندران را صبح امروز از آمل شــروع کرد. وی 
پس از بازدید از چند طرح تولیدی در مناطق مختلف استان 
، قرار اســت عصر امروز در نشست اقتصاد مقاومتی و رفع 
موانع تولید شرکت کند. افتتاح نخستین مرکز شبانه روزی 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی کشور در مازندران هم از 

دیگر برنامه های سفر دین پرست اعالم شده است.

گزینه جدید، جایگزین انتقال پایتخت:

نوسازی بافت فرسوده بهتر از تهران ُزدایی

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور خبر داد

خروج بیش از یک هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی از تملک بانک ها 

عضــو هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان فوالد با 
بیان اینکه مجلس دستورالعمل قیمت گذاری دستوری 
فوالد را لغو کرد، گفت: مقرر شــد، برای شفاف سازی، 
عالوه بر شمش کل زنجیره فوالد در بورس عرضه شود.
سید رضا شهرستانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار 
داشت: آقای اسماعیلی معاون امور معدن وزارت صمت 
با دســتورالعمل تعیین قیمت دستوری فوالد به دنبال 
این بود که ســقفی برای قیمت محصوالت فوالدی در 
بورس تعیین کند. مقرر شده بود که محصوالت فوالدی 
۲۵ درصد پایین تر از قیمت بین المللی عرضه شود تا بر 
اساس آن، قیمت برای مصرف کننده نهایی کاهش یابد.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: این 
مســائل در حرف خوب است اما در عمل نتیجه ای جز 
رانت و فساد ندارد و در برخی موارد نیز به دلیل اختالف 
قیمت با نرخ های جهانی، منجر به قاچاق می شــود.وی 
ادامه داد: با آشکار شدن این موضوع و اطالع رسانی به 
مجلس، در جلسه ای که صبح روز چهارشنبه وزیر صمت 
با نمایندگان مجلس داشتند، تصمیم به لغو دستورالعمل 
تعیین قیمت دستوری فوالد گرفته شد.شهرستانی ادامه 
داد: رویــه همچون عــرف معمول خواهد بــود و تنها 
موردی که از ســوی نمایندگان مطرح شد این بود که 
عالوه بر شمش، کل زنجیره محصوالت فوالد در بورس 
عرضه شود تا با شفاف سازی، آمار دقیق عرضه و تقاضا 
مشخص و مازاد مصرف داخل، صادرات شود.عضو هیأت 
مدیره انجمن تولیدکننــدگان فوالد تاکید کرد: بورس 
محلی برای شفاف سازی و عرضه و تقاضاست. تا پیش 
از ایــن برخی از اقدامات آقایان منجر به ایجاد رانت ۴۰ 

هزار میلیارد تومانی شده بود. به گزارش خبرنگار مهر، 
محمدرضا پورابراهیمی امروز در حاشــیه جلسه علنی 
مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه غیرعلنی 
صبــح دیروز مجلس که با موضوع بررســی گرانی های 
موجود در بازار و با حضور وزیر صمت برگزار شد، گفت: 
قیمت گــذاری در حوزه فوالد با توجه بــه  لزوم اتخاذ 
تصمیمات مناســب در حوزه قیمت  گذاری چرخه های 
کاالیی در کشــور و حمایت از فعاالن اقتصادی در این 
نشست مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: موضوعی که 
اخیرا در بحث قیمت گذاری فوالد مطرح شــده است، 
موجب بروز اشــکاالتی در کشور شــد و ما این مسئله 
را با مجموعــه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان 
گذاشــتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری 
قرار بگیرد و خوشبختانه توافق های خوبی با وزیر صمت 
حاصل شــد.نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای 
اسالمی بیان کرد: مجلس شورای اسالمی و ارکان نظام 
باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار برود چرا 
که هر نوع قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد 
در کشــور حاصل دیگری ندارد و مجلس و کمیسیون 
اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای 
کمک به فعالیت های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم 
تا مکانیزم های قانونی در بحث قیمت گذاری دنبال شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: براساس قانون، در صورت ورود 
یک کاال به بازار بورس باید از چرخه قیمت گذاری خارج 
شود و نکته  بعدی سقف قیمت هایی است که باید برای 
رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار 

گیرد.

جدیدتریــن ارزیابی ها از عملکرد تجــاری ایران و 
ترکیه در سال جاری میالدی نشان می دهد که نه تنها 
صادرات اقالم نفتی ایــران به ترکیه حدودا ۹۹ درصد 
کاهش یافتــه، بلکه تعداد مســافران ایرانی ترکیه در 
ســال جاری نیز نسبت به سال قبل بیش از ۸۰ درصد 
کاهش یافته است.به گزارش ایســنا، ترکیه به عنوان 
یکی از همســایه های غربی ایران، در سال های گذشته 
جایــگاه خود را به عنوان یکی از اصلی ترین شــرکای 
تجاری کشــور تثبیت کرده و در ســال ۲۰۱۹ میزان 
واردات ترکیه از ایران به شــکل قابل توجهی افزایش 
یافت اما با تشــدید تحریم های آمریکا، امکان صادرات 
اقالم نفتی ایران به ترکیه بســیار کم شده و همین امر 
در نهایت تاثیر خود را در آمار نهایی تجارت مشــترک 
میان دو کشور نشان می دهد. در کنار آن با شیوع کرونا 
و با توجه به سیاست های سخت گیرانه دولت ترکیه در 
بســتن مرزها، این موضوع نیز بر تجارت مشــترک دو 
طرف تاثیر منفی قابل توجهی گذاشته است.جدیدترین 
ارزیابی های اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که در 
ســال ۲۰۱۹، ۷۲ درصد از کل صادرات ایران به ترکیه 

را اقالم نفتی تشــکیل می داده که این اقالم در ســال 
جاری عمال صادرات چندانی نداشته اند، به این ترتیب 
ایران، صادرات خود را با کاالهایی دیگر جایگزین کرده 
اســت.در آمار کلی، میزان صــادرات ایران به ترکیه از 
عدد حدودا ســه میلیارد دالری ســال قبل، در هشت 
ماهه ابتدایی سال جاری میالدی به ۶۰۶ میلیون دالر 
رسیده که کاهشــی ۷۹ درصدی را نشان می دهد. در 
حوزه واردات نیز از عدد حدودا ۱.۵ میلیارد دالر به یک 
میلیارد دالر رســیده و کاهش ۳۵ درصدی را به ثبت 
رســانده است.اصلی ترین اقالم صادراتی ایران به ترکیه 
را پالســتیک، کود، مس، روی، آلومینیوم و سنگ های 
قیمتی تشــکیل داده اند و ترکیه نیز در همین مدت به 
ایران، دیگ های بخار آب گرم، الیاف، مواد پالستیکی و 
توتون و تنباکو صادر کرده است.شیوع کرونا بیشترین 
تاثیر را در کاهش تعداد گردشــگران ایرانی سفر کرده 
به ترکیه گذاشــته است. در ســال ۲۰۱۸، تعداد کل 
گردشــگران ایرانی مسافر ترکیه بیش از یک میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر بوده و این عدد در ســال ۲۰۱۹، حدودا 

۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. 

رئیس گمرک ایران گفــت: قبول ضمانت بانکی برای 
کاالهایی که در تولید کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار 
می گیرند از تســهیالت و مشوق های جدید گمرک برای 
صادرکنندگان است.به گزارش گمرک، مهدی میراشرفی، 
قبول ضمانت بانکی برای کاالهایی که در تولید کاالهای 
صادراتی مورد اســتفاده قــرار می گیرند، ایجــاد دروازه 
مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان به منظور 
حذف کنترل های مجدد گمرکی کاالهای صادراتی ایران 
در ماه های آتی، تبدیل ضمانت نامه نقدی به ضمانت نامه 
کتبی در موارد اختالف ارزش صادرات فرآورده های نفتی تا 
زمان رفع اختالف را از جمله تسهیالت و مشوق های جدید 
گمرک برای صادرکنندگان عنــوان و ابراز امیداوری کرد 
که با همکاری سازمان های ذی ربط در تجارت، مشکالت 
صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان برطرف شــود.مهدی 
میراشرفی اظهار داشــت: گمرک ایران برای ایجاد دروازه 
مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان در ماه های 
باقی مانده سال گفت وگوهای الزم را انجام داده و امیدواریم 
این موضوع محقق شــود و یا به این ســمت پیش برویم 
که این امر در کنترل های مرزی می تواند به شــدت باعث 
تسهیل تجارت شود و کنترل ها از دوگانگی به کنترل واحد 
در مرز تبدیل شــود.وی افزود: در مورد تسهیل عبور کاال 
)ترانزیت( در مرز، بحث گسترش کنوانسیون تیر به سمت 
شرق و جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار دارد، به این 
نحو که در حال حاضر کنوانسیون تیر که یکی از مهمترین 
کنوانسیون های تســهیل کننده در حمل کاالست، از یک 
کنوانســیون اروپایی به یک کنوانســیون جهانی در حال 
تبدیل است و ایران به عنوان یک کشور بسیار تأثیرگذار در 

گسترش این کنوانسیون به شرق دنیا می تواند نقش مؤثری 
داشته باشد. عضویت کشورهای هند، پاکستان و افغانستان 
و کشــورهای آسیای میانه در کنوانســیون تیر می تواند 
یک امکان بســیار عالی به جهت سهولت در حمل ونقل و 
صادرات کاالهای ایرانی و ترانزیت کاالهای مورد مصرف در 
آســیای میانه و جنوب شرق و شرق آسیا باشد. در همین 
ارتباط ما در ماه های اخیر توانســتیم با ایجاد دو کریدور 
»کتای« که شــامل قزاقستان، تاجیکســتان، افغانستان 
و ایران اســت و کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، در 
کریدورهای ترانزیتی و صادراتی کشور تنوع ایجاد کنیم که 
این موضوع می تواند گشایش بهتری را در بحث صادرات 
و ترانزیت کاالها از ایران به دنبال داشــته باشد.میراشرفی 
اظهارداشت: ما در مبحث مربوط به کاالی مشتق از نفت 
و گاز و فرآورده، مزیت نســبی و مطلق داریم و در پی این 
هستیم که با رایزنی با وزارتخانه های ذی ربط، این مسائل 
به نحوی مدیریت شود که صادرات این فرآورده ها سهل تر 
شــود.رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در حال حاضر 
چنانچه صادرکنندگان اختالفی در بحث مربوط به ارزش 
یا سایر موارد فرآورده ها از نظر ماهیت داشته باشند مکلفند 
تا زمان رفع اختالف، ضمانت نقدی به گمرک پسپارند که 
این موضوع با رایزنی های انجام شده، به ارائه تعهد کتبی 
تولیدکننده به وزارت نفت تا زمان رفع اختالف تبدیل شده 
است.میراشــرفی در ادامه گفت: در بحث صادرکنندگان 
خوشــنامی که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کنند، 
گمرک کماکان تســهیالتی مانند استفاده از مسیر سبز 
گمرکی و اخذ ضمانت برای کاالهایی که در تولید کاالهای 

صادراتی به کار رفته را اعمال خواهد کرد .

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از 
آغاز ســفرهای دریایی با از سرگیری خط دریایی بندر 
لنگه –دوبی خبر داد و گفت: از ســرگیری و آغاز سفر 
دریایی به مقاصد جدید دریایی مانند امارات و کویت 
که پیش از کرونا فعال بودند و دیگر کشــورها از سوی 
وزارت امور خارجه و دیگر دســتگاه های متولی مانند 
ســازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری اســت.

حسین عباس نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با از 
سرگیری و راه اندازی خط کشتیرانی بندر لنگه-دوبی 
که می توان آن را آغاز سفرهای دریایی نامید این امید 
وجــود دارد که در آینده نه چنــدان دور و در دوران 
پساکرونا مقاصد دریایی را برای سفرهای مردم افزایش 
داد.وی با اشاره به اینکه پیش از این به کویت و امارات 
نیز خط کشــتیرانی فعال مسافری داشــتیم،  افزود: 
شرایط کشــورها و خطوط کشــتیرانی برای برقراری 
ســفرهای دریایی در این ایام از نظر شــیوع ویروس 
کرونا متفاوت اســت و مســلما اگر زمینه و بستر آن 
فراهم باشد، مذاکرات را برای ادامه و گسترش سفرای 
دریایی انجام خواهیم داد و هم اکنون نیز این مســئله 

در دستور کار قرار دارد.مدیر کل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی ادامه داد: مذاکرات در زمینه احیای 
گردشــگری دریایی در دو بخش انجام می شــود یک 
بخش مربوط به حوزه تخصصی اســت و شرکت های 
کشــتیرانی، ســازمان بنــادر و دریانــوردی و دیگر 
دســتگاه های متولی آن را پیگیری می کنند و بخش 
دیگر به وزیر امور خارجه بر می گردد که هم اکنون نیز 
در تالش است تا زمینه مذاکرات را برای از سرگیری و 
برقراری خطوط کشتیرانی فراهم کند.به گزارش ایسنا، 
پیش از این نیز محمد راســتاد – مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی – در این باره به ایسنا گفته بود: اگر 
شرایط حاکم بر دنیا از جهت شیوع ویروس کرونا اجازه 
دهد و بخش خصوصی نیز درخواســتش را ارائه کند 
برای از ســر گیری سفرهای دریایی خارجی و افزایش 
تعداد مقاصد مذاکرات خودمــان را ادامه خواهیم داد 
چرا که پیش از این سفرهای دریایی در سه مسیر بندر 
باهنر-بندر شارجه، بندر لنگه- دوبی و بندر خرمشهر 
– کویت انجام می شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 

این سفرها لغو شدند.

قیمت گذاری دستوری فوالد لغو شد

کاهش بیش از ۸۰ درصدی سفر ایرانی ها به ترکیه

مشوق های تازه گمرک برای صادرکنندگان

آغاز سفرهای دریایی و مذاکره برای مقاصد جدید


