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کمیسیونتلفیق
تصویب کرد
اختصاص  ۶۰لیتر
بنزین نوروزی به
خودروها

نایب رییس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه گفت :براساس مصوبه این کمیسیون  ۶۰لیتر بنزین نوروزی به
خودروها اختصاص مییابد.
علیاصغر یوســفنژاد در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
اظهار کرد :براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد برای تعطیالت نوروز  ۶۰لیتر بنزین به سهمیه کارتهای
سوخت اضافه شود.
به گفته وی کارگروه کمیســیون تلفیق روز گذشته برای اعمال اصالحاتی در بودجه سال  ۱۳۹۹تشکیل
جلسه داده بود و کمیسیون تلفیق در جلسه امروز این اصالحات را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد.

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که نرخ ارز
به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
همتی در این یادداشــت افزود :این روزها ،برخی نوشتهها ومصاحبههای من درخصوص
 FATFمورد استناد افرادی از گرایشهای مختلف قرار میگیرد.
او ادامــه داد :در این زمینه ذکر این نکته را ضــروری میدانم که بانک مرکزی ،نهادی
تخصصی وحرفه ای اســت و در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری نظرات کارشناسی
خود را گفته و بر آن اصرار می ورزد .کما اینکه ،در مورد  FATFنیز در دولت ،مجلس و در
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،موضع بانک را به صراحت بیان کردم.

نرخ ارز
به تدریج
به تعادل
ساختاری خود
بازخواهد گشت

پیام آذری جهرمی در آستانه تاسیس پژوهشگاه ارتباطات:

خبـر

«حکمرانی هوشمند» تنها راه پیش روی حکومتها است

رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد:

امیدواریم بودجه سال ۹۹محقق شود
پاسخ شورا به توصیههای هیئت تطبیق

رئیس شورای اســامی شهر تهران گفت:
امیدواریم افزایش  ۲۵درصدی بودجه سال
 ۹۹شهرداری محقق شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن هاشمی در
حاشیه جلسه شورای شــهر تهران با اشاره
به جزئیات این جلســه اظهار داشت :لوایح
عوارضی باید تا اواخر ســال تعیین تکلیف
شــوند و بر اساس قانون ،تعیین عوارض بر
عهده شورای شهر اســت تا در درآمدهای بودجه لحاظ شود بنابراین امروز اعتراض
فرمانداری به سه الیحه عوارضی را مورد بررسی قرار دادیم.
وی ادامــه داد :گاهیاوقات فرمانداری که وظیفه تطبیق مصوبات با قانون را دارد ،به
قانــون عمل نکرده و توصیههایی ارائه میکند و در نتیجه توصیههای خود ،اعتراض
و درخواست تغییر و اصالح مصوبات را میدهد .اگر این نظرات و اعتراضات مشکلی
برای مصوبه ایجاد نکند ،شورا نظر فرمانداری را میپذیرد ،اما اگر ایرادی داشته باشد،
بر مصوبه خود اصرار میورزد.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص اینکه آیا شورا زمان کافی برای بررسی بودجه
سال  ۹۹شهرداری را دارد؟ گفت :نگرانی در این زمینه نداریم زیرا جلسات شورا صبح
و بعدازظهر برگزار میشــود و امیدواریم تا پایان سال بودجه مصوب برای اجرا ابالغ
شود .هاشمی در خصوص اقدامات شهرداری در مقابله با پیشگیری از ویروس کرونا
گفت :یک طرح دو فوریتی درباره کارهای شهرداری در جلسه شورا بررسی شد .وی
همچنین درباره تحقق بودجه سال آینده با توجه به افزایش  ۲۵درصدی آن خاطرنشان
کرد :امیدوارم در این رابطه مشکلی ایجاد نشود و بتوانیم کل بودجه را محقق کنیم؛ هر
چند نظر برخی از اعضا این است که نتوان همه بودجه را محقق کرد.

عضو سابق اتاق بازرگانی تاکید کرد:

تولیدکنندگان نیازهای داخلی را
پوشش میدهند

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به ظرفیت تولیدی که واحدهای
ایرانی در سالهای گذشته به وجود آوردهاند ،در صورت فراهم شدن مقدمات الزم بخش
زیادی از نیاز داخلی کشور به وسیله تولید ملی قابل پوشش خواهد بود.
جمشــید عدالتیان در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :خوشبختانه در سالهای گذشته
واحدهای تولیدی مختلفی از سراســر کشــور و در شهرکهای صنعتی مستقر شده و
کار خود را آغاز کردند .هرچند این واحدها برای دستیابی به موفقیتهای بیشتر نیاز به
حمایت و برطرف شدن برخی مشکالت زیرساختی دارند ،اما در شرایط فعلی میتوان
روی توانایی آنها در تامین مواد مورد نیاز داخل کشور حساب باز کرد.
بــه گفته وی ،تولیدکنندگان ایرانی در ماههای اخیر با برخی تالطمها و تغییرات مکرر
اقتصادی روبهرو شدند که ارزیابی شرایط آینده برای آنها را دشوار کرد .از اینرو پیش از
هر چیز برای افزایش توان تولید داخل باید تالش کرد آینده برای آنها قابل تحلیل باشد.

وزیــر ارتباطــات تأکیــد کــرد :ســرعت تحــوالت و
تغییــرات ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دنیایــی
غیرقابلپیشبینــی را متصــور کــرده اســت و حتــی
مفهــوم حکمرانــی را تغییــر داده بهگونــهای کــه
«حکمرانــی هوشــمند» تنهــا راه پیــش روی دولتهــا
و حکومتهــا قرارگرفتــه اســت.
محمدجواد آذری جهرمی در آســتانه ســالروز تأســیس
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات پیــام
تبریکــی صــادر کــرد .بــه گــزارش مرکــز روابــط
عمومــی و اطالعرســانی وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،وزیــر ارتباطــات در ایــن پیــام بــه اهمیــت
نقــش و جایگاه فنــاوری ارتباطــات و اطالعات اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن جایــگاه بــه حــدی رســیده اســت
کــه بــرای زندگــی روزمــره همــه اقشــار مــردم امری
کامــ ًا عــادی و الزم محســوب میشــود.
ســرعت تحــوالت و تغییــرات ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات دنیایــی غیرقابلپیشبینــی را حتــی بــرای
آینــده نزدیــک متصــور کــرده اســت و حتــی مفهــوم

حکمرانــی را تغییــر داده بهگون ـهای کــه «حکمرانــی
هوشــمند» تنهــا راه پیــش روی دولتهــا و
حکومتهــا قرارگرفتــه اســت .وی تاکیــد کــرد:
نســل پنجــم تلفــن همــراه ،اقتصــاد دیجیتــال ،هوش
مصنوعــی ،اینترنــت اشــیا ،تحلیــل کالن دادههــا و
بســیاری رویکردهــای جدیــد تصویــر آینــده زندگــی
را تغییــر خواهنــد داد و بــه همیــن جهــت تحقیــق و
پژوهــش در بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
بایســتی بــا ســرعتی بیشــتر از انتظــار جامعــه حرکت
کنــد تــا بتوانــد پیشــران توســعه و نــوآوری باشــد.
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا
قدمــت  ۴۹ســاله ،نقــش مؤثــری در پیشــرفت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کشــور در برهههــای
مختلــف ایفــا کــرده و امــروزه بــه یکــی از مراکــز
علمــی پژوهشــی مؤثــر در ارتقــاء فناوریهــای
نویــن ارتباطــی تبدیــل شــده اســت .او افــزود:
انتظــار م ـیرود پژوهشــگران ،محققــان و کارکنــان
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تمــام

تــاش و جدیــت خــود را بــرای بهروزرســانی علــم و
دانــش و حرکــت بــر لبــه فناوریهــای نویــن بــه کار
بندنــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت ســایر مراکــز علمــی
و دانشــگاهی و همافزایــی دانــش ،نویدبخــش
آینــدهای روشــن بــرای فعالیــن  ICTو مــردم عزیــز
کشــورمان بهعنــوان کاربــران نهایــی باشــند .بســیار
تمایــل داشــتم کــه همزمــان بــا ســالروز تأســیس
ایــن پژوهشــگاه ضمــن بازدیــد و گفتوشــنود رودررو
بــا اندیشــمندان و محققــان در برنامــه افتتــاح برخــی
پروژههــا نیــز در پژوهشــگاه حضــور یابــم کــه بــا
توجــه بهضــرورت رعایــت مســائل بهداشــتی اخیــر
و توصیــه بــه عــدم انجــام نشســتهای عمومــی،
میســر نشــد.
دهــم اســفندماه ســالروز تأســیس پژوهشــگاه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات را بــه همــه کارکنــان،
پژوهشــگران و مدیــران پژوهشــگاه ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات تبریــک میگویــم و امیــدوارم
بــا تــاش همــه شــما ،هــم گام بــا شــتاب حاکــم

بــر پیشــرفت فنــاوری ،ســربلندی روزافــزون ایــران
عزیزمــان را نظارهگــر باشــیم.
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات (مرکــز
تحقیقــات مخابــرات) ایــران ،یکــی از قدیمیتریــن
نهادهــای پژوهشــی حاکمیتــی در حــوزه فــاوا و مغــز
متفکــر و مشــاور مــادر وزارت ارتباطــات و فنــاوری

براساس آمار تجارت خارجی؛

جذب  ۱.۴میلیارد دالر کاالی معدنی ایران توسط سه کشور
بررســی آمــار تجــارت خارجــی در دوره هشــت
ماهــه امســال نشــان مــی دهــد کــه ســه کشــور
عــراق ،ترکیــه و افغانســتان در مجمــوع یــک
میلیــارد و  ۴۸۱میلیــون دالر کاالی بخــش معــدن
وصنایــع معدنــی کشــورمان را جــذب کردنــد.
بــر اســاس جــداول آمــاری مربوطــه ،در دوره مــورد
بررســی در مجمــوع هشــت میلیــون و  ۵۰۰هــزار
تــن کاالی تولیــدی ایــن بخــش روانــه ایــن ســه
کشــور شــد.
ســال  ۱۳۹۷بــه ازای هرتــن صــادرات مــواد معدنی
 ۱۶۰دالر ارزآوری فراهــم شــد و در مجمــوع بیــش
از  ۹.۲میلیــارد دالر ارزش صــادرات ثبــت شــد.
بررســی صــادرات بــه کشــور عــراق در دوره ایــن
گــزارش نشــان دهنــده صــدور پنــج میلیــون و
 ۷۱۳هــزار تــن کاالی معــدن و صنایــع معدنــی
بــه ارزش  ۷۹۸میلیــون دالر دارد کــه ایــن رقــم

بیــش از  ۵۰درصــد صــادرات بــه ایــن ســه کشــور
را شــامل مــی شــود.
همچنیــن ترکیــه نیــز در ایــن مــدت  ۵۱۲هــزار
تــن کاال بــه ارزش  ۳۹۳میلیــون دالر را جــذب
کــرد و افغانســتان هــم در ایــن مــدت  ۲میلیــون
و  ۲۷۵هــزار تــن کاالی معــدن وصنایــع معدنــی
ایــران را بــه ارزش  ۲۹۱میلیــون دالر از آن خــود
ســاخت.
اکنــون موضــوع کرونــا بــه عنــوان یکــی از دغدغه
هــای تجــارت خارجــی ایــران محســوب می شــود
و قطــع ارتبــاط و یــا عــدم پذیــرش محمولــه هــای
تجــاری بــه مقاصــد کشــورهای همســایه برنامــه
هــای ایــن بخــش را تحــت تاثیر قــرار خواهــد داد.
بررســی عملکــرد تجــارت خارجــی در حــوزه
معــدن وصنایــع معدنــی گویــای آن اســت کــه
ماهانــه یــک میلیــون و  ۶۳هــزار تــن کاالهــای

ایــن بخــش بیــن ســه کشــور عــراق ،ترکیــه و
افغانســتان توزیــع شــده و ارزش ماهیانــه آن هــم
رقــم  ۱۸۵میلیــون دالر را نشــان مــی دهــد.
واقعیــت اینکــه بســته شــدن مرزهــای زمینــی
کشــورهای مزبــور بــا جمهــوری اســامی بمنزلــه
مخاطــره ای بــرای تــداوم صــادرات بخــش معــدن
وصنایــع معدنــی اســت و مــی توانــد بــه عنــوان
دغدغــه و مانعــی بــرای فــروش شــرکتها باشــد و
از ســوی دیگــر باعــث رشــد قیمــت دالر در بــازار
بدنبــال کاهــش عرضــه باشــد.
آمارهــا نشــان مــی دهــد بیــش از  ۵۰۰هــزار نفــر
در بخــش صنایــع معدنــی مشــغول بکارند و ســهم
معــدن هــم  ۱۳۸هــزار نفــر اعــام شــده اســت.
امــروز  ۷۰درصــد ظرفیــت حمــل ریلــی هــم
اختصــاص بــه بخــش معــدن دارد و بــرآورد شــده
در افــق  ۱۴۰۴ســهم معــدن در بخــش حمــل

ریلــی بــه رقــم حــدود  ۱۰۱میلیــون تــن برســد.
برابــر آمــار پارســال صــادرات اقــام معدنــی فلــزی
بــه وزن  ۲۸میلیــون تن بــه ارزش  ۶میلیــارد و ۸۳۷
میلیــون دالر بــود و شــمش فــوالدی بــه مهمترین

مدیر عامل بورس انرژی تشریح شد؛

وزارت نیـرو ،بـا انتشـار اوراق گواهـی ظرفیـت اقدام بـه تأمین
مالـی کننـد و متقاضیـان اتصـال بـه شـبکه نیـز قـادر خواهند
بود به سـهولت و سـرعت از طریق سیسـتم عرضه و تقاضا در
بـورس انـرژی ایـران به صورت شـفاف نسـبت به تهیـه اوراق
گواهـی ظرفیـت و ارائـه آن بـه شـرکتهای بـرق منطقـهای
یـا توزیـع نیـروی بـرق بـه عنـوان پیشنیـاز اتصال به شـبکه
سراسـری بـرق کشـور اقـدام کنند.
ایـن مقـام مسـوول با بیـان اینکـه کشـف صحیح قیمـت این
اوراق یـا بـه عبارتـی ارزش ایـن اوراق برای متقاضیـان اتصال

بـه شـبکه بـرق مزیـت اقتصـادی باالیـی بـرای ذی نفعـان
صنعـت بـرق کشـور بـه دنبـال خواهـد داشـت ،یـادآور شـد:
عرضـه و تقاضـای این اوراق ضمن ارسـال سـیگنال اقتصادی
بـه سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی ،چشـم انـداز مناسـبی را
نیـز در برابـر تصمیمگیـران دولتـی و سیاسـتگذاران توسـعه
شـبکه سراسـری بـرق کشـور قـرار میدهد.
وی تاکیـد کـرد :بـازار اوراق «گواهـی ظرفیـت» کـه پـس از
تصویـب شـورای عالـی بـورس به عنوان یـک ابـزار نوین مالی
و بـه منظـور ایجاد اطمینان از ظرفیت تولید شـبکه برق کشـور

سخنگوی تعزیرات خبر داد :

تشکیل  ۹هزار پرونده مرتبط با خودرو در سازمان تعزیرات

سـخنگوی تعزیـرات از تشـکیل بیـش از  ۹هـزار پرونـده
مربـوط بـه خـودرو خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،سیدیاسـر رایگانـی سـخنگوی
سـازمان تعزیـرات حکومتـی در نشسـت خبـری خـود بـا
خبرنـگاران در مـورد عملکـرد  ۱۱ماهـه این سـازمان گفت:
در  ۱۱ماهـه نخسـت سـال جـاری تعـداد  ۵۴۰هـزار و ۷۷۶
پرونـده شـامل  ۴۲۰هـزار و  ۶۵۵پرونـده کاال و خدمـات،
 ۷۷هـزار و  ۸۰۲پرونـده بهداشـت و  ۴۲هـزار و  ۳۱۹پرونده
قاچاق تشـکیل شـده اسـت و متخلفان  ۵۷هزار میلیارد ریال
محکوم شـدند.
وی افـزود :در بخـش اجـرای احـکام نیز با همـت همکاران
 ۳۷۱هـزار و  ۸۲۹پرونـده مختومـه شـده و از مجمـوع ۲۷
هـزار میلیـارد ریـال جـزای وارده بـه اجـرای احـکام ،مبلغ ۷
هـزار میلیـارد جریمـه و مبلغ یـک میلیـارد ریال اعـاده حق
شـاکی وصول شـده اسـت.
رایگانـی در مـورد پروندههـای لبنـی گفـت :یـک هـزار و

 ۳۸۴پرونـده در  ۱۱ماهـه سـال جـاری برای گران فروشـی
تشـکیل شـده و متخلفـان در یـک هـزار و  ۲۲۵پرونـده ۵۳
میلیـارد ریـال محکـوم شـدند و سـایر پروندههـا نیـز حکـم
برائـت گرفتـه و یـا بـه مراجـع ذی صلاح بـرای رسـیدگی
ارسـال شـده است .سـخنگوی تعزیرات اظهار داشـت :گران
فروشـی شـکر نیز یکـی از مهمتریـن موضوعـات پروندهها
در  ۱۱ماهـه نخسـت سـال جـاری بـود کـه تعـداد ۲۹۱۱
پرونـده از پروندههـای متشـکله امسـال را تاکنـون بـه خود
اختصـاص داده اسـت و متخلفـان بیـش از  ۷۰میلیـارد ریال
جریمـه شـدند .وی در مورد پروندههای عـدم ایفای تعهدات
خـودرو نیز گفـت ۹ :هـزار و  ۵۹پرونده با ایـن عنوان تخلف
بـرای خـودرو تشـکیل شـده کـه تنهـا تخلـف  ۱۷۱پرونده
محـرز شـده و متخلفـان ایـن پروندههـا  ۷۴۸میلیـارد ریـال
جریمـه شـدند و  ۲هـزار و  ۷۹۰پرونده قرار صادر شـده۸۰۲ ،
پرونـده نیـز به محاکم ذیصالح ارسـال شـده و یـک هزار و
 ۱۴۲پرونـده بـا ارائـه مـدارک حکم برائـت دریافـت کردند.

سـخنگوی سـازمان تعزیرات حکومتی در ادامـه از آغاز طرح
نظـارت نـوروز ایـن سـازمان بـه منظـور همـکاری با سـایر
سـازمانها بـا هـدف حمایـت از اقشـار آسـیب پذیـر جامعه
در برابر متخلفان ،سـالم سـازی فضای کسـب و کار ،نظارت
بر سیسـتم توزیـع کاال و خدمـات ،حمایت از فضای کسـب
و کار در برابـر التهـاب ،پیشـگیری از تخلفات حوزه کسـب و
کار علیالخصـوص نمایشـگاههای بهـاره و حضـور مؤثـر و
اسـتفاده از تمـام ظرفیتهـای سـازمان در برخـورد بـا گران
فروشـی و سـایر تخلفـات احتمالـی برگزار میشـود.
وی با بیان اینکه طرح مذکور با محوریت اقدامات پیشگیرانه
و شبه قضائی برگزار میشود ،اظهار داشت :مرحله نخست این
طرح از  ۱۰لغایت  ۲۹اسفندماه سال جاری است و مرحله دوم
طرح از یکم لغایت  ۱۵فروردین ماه سال جاری است و در
این بازه یک هزار و  ۳۰۰نفر از همکاران حاضر در کشیک در
خدمت مردم شریف ایران هستند و مردم میتوانند شکایات را
از طریق سامانه تلفنی  ۱۳۵ثبت کنند.

کاالی صادراتــی ایــن بخــش  ۵.۵میلیــون تــن
بــه ارزش دو میلیــارد و  ۲۳۸میلیــون دالر بــود و
تولیــدات فــوالدی صادراتــی هــم بــه ارزش یــک
میلیــارد و  ۲۷میلیــون دالر محقــق شــد.

خبـر

کمک اوراق «گواهی ظرفیت» به تامین مالی نیروگاهها
مدیـر عامـل بـورس انرژی ایـران گفت :گشـایش نمـاد و آغاز
معاملات اوراق «گواهـی ظرفیـت» ،نقطـه عطفـی در صنعت
بـرق کشـور بـه شـمار مـیرود؛ ایـن اوراق میتوانـد نیازهـای
مالـی نیروگاههـا را تامیـن کند.
«سـید علـی حسـینی» در گفـت و گـو بـا خبرنـگار اقتصـادی
ایرنـا در خصـوص دلیـل راهانـدازی بـازار گواهـی ظرفیـت
نیروگاههـای بـرق در بـورس انـرژی ایـران گفـت :شـرایط
حاکـم بـر صنعت برق کشـور کـه موجـب ایجـاد دغدغههایی
در زمینـه اطمینـان از تأمیـن ظرفیـت تولیـد بـرق در کشـور
در بلنـد مـدت و از سـوی دیگـر هدفگـذاری سیاسـتگذاران
در راسـتای مشـارکت بخـش خصوصـی بـرای سـرمایهگذاری
جهـت توسـعه ظرفیـت تولیـد بـرق در کشـور شـد ،زمینـه
شـکلگیری ایـده خلـق اوراق بهـاداری تحـت عنـوان گواهی
ظرفیـت را فراهـم کـرد.
وی ادامـه داد :اوراق گواهـی ظرفیـت بـه عنـوان جایگزیـن
هزینـه عمومـی برقـراری انشـعاب در وزارت نیـرو شـد کـه در
نهایـت ایـن موضـوع در پیشنویـس پیشـنهادی دسـتورالعمل
بنـد (و) مـاده ( )۱۳۳قانـون برنامـه پنجسـاله پنجم به شـورای
اقتصـاد گنجانـده و تصویب شـد.
حسـینی افـزود :بنـا بـه تعریـف اوراق گواهـی ظرفیـت و
طراحیهـای انجـام شـده ،نیروگاههـا میتواننـد پـس از تائیـد

اطالعــات بــه شــمار مــیرود .از ماموریتهــای
اصلــی ایــن پژوهشــگاه نهادینــه کــردن رشــد و
ارتقــای وضعیــت دانــش ،فنــاوری و نــوآوری کشــور
بــا بسترســازی و برنامهریــزی خردمندانــه همراســتا
بــا اولویتهــای تعییــن شــده در اساســنامه ،احــکام
و اســناد باالدســتی کشــور اســت.

و بـا اسـتناد بـه قانـون برنامـه پنج سـاله پنجم کشـور و سـایر
مقـررات و مصوبـات مربوطـه از  ۲۸بهمـن مـاه سـال جـاری
شـروع بـه فعالیـت کرده اسـت ،بازاری اسـت جهـت حمایت از
سـرمایهگذاری در احـداث نیروگاه و حصول اطمینان از تناسـب
افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرق با رشـد مصـرف در کشـور که در
آن متقاضیـان برقراری انشـعاب یا افزایش قدرت درخواسـتی از
شـبکه موظف بـه ارائه این اوراق به شـرکت مالک شـبکه برق
(شـرکت بـرق منطقـهای یا شـرکت توزیع نیروی برق) هسـتند
کـه میـزان گواهـی ظرفیت مورد نیـاز با توجه به سـطح ولتاژ و
مصـرف بـر اسـاس مقـررات وزارت نیرو تعیین میشـود.
حسـینی اظهـار داشـت :تاکنـون تعـداد  ۱۱۰هـزار و  ۳۰عـدد
ورقـه گواهـی ظرفیـت به ارزش نزدیـک به  ۷۷۸میلیـارد ریال
معاملـه شـده کـه هـر ورقـه معـرف یـک کیلـووات ظرفیـت
مطمئـن نیروگاهـی بـه مـدت نامحدود اسـت.
مدیـر عامـل بورس انـرژی ایـران افـزود :اکنون بـا هماهنگی
مناسـب بیـن مجموعـه وزارت نیـرو و بـورس انـرژی ایـران،
متقاضیـان جدیـد ایـن اوراق در حـال معرفی و طـی رویههای
الزم جهـت اخـذ کـد معامالتـی بـوده و پیشبینـی میشـود
بـازار اوراق گواهـی ظرفیـت نقـدی طـی روزهای آتـی ضمن
میزبانـی از مشـارکتکنندگان بیشـتر ،شـاهد توسـعه و تعمیق
معاملات این اوراق باشـد.

تولید فوالد ایران نسبت به جهان
رشد  ۲۰برابری داشت
انجمن جهانی فوالد در گزارش ماه ژانویه
( ۱۱دی  ۹۸لغایت  ۱۱بهمن) ۲۰۲۰خود از
رشد تولید فوالد خام ایران نسبت به جهانی
به میزان افزون بر  ۲۰برابر خبر داد.
روابط عمومی ســازمان ایمیدرو به نقل از
انجمن جهانی فوالد افزوده اســت ،بررسی
ها نشان می دهد در ژانویه  ۲۰۲۰میالدی
تولید فوالد خام ایران شــاهد رشــد ۴۶.۷
درصدی و تولیــد جهانی این فلز راهبردی
 ۲.۱درصد افزایش یافت.
انجمــن جهانی فــوالد(World Steel
 )Associationدر ماه نخســت ســال
 ۲۰۲۰میالدی گزارش داد ،ایران دو میلیون
و  ۸۹۵هزارتن فوالد خــام ( میانی) تولید
کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته که
یک میلیون و ۹۷۱هزارتن بود ۴۶.۷ ،درصد
افزایش نشان می دهد.
تولید ۶۴کشور فوالدســاز جهان در ژانویه

ســال جــاری میــادی  ۱۵۴میلیــون و
۴۳۶هزارتن ثبت شــد که گویای افزایش
 ۲.۱درصدی نســبت به مدت مشابه سال
گذشته دارد این رقم در ژانویه سال گذشته
۱۵۱میلیون و  ۲۲۸هزار تن اعالم شد.
ژانویه سال  ۲۰۲۰میالدی به ترتیب چین
با تولیــد  ۸۴میلیون و  ۲۶۹هزارتن ،هند با
 ۹میلیون و ۲۲۸هزار تن ،ژاپن با هشــت
میلیــون و ۲۲۴هزار تــن ،آمریکا با هفت
میلیون و ۷۰۷هزار تن و روسیه با  ۶میلیون
تن ۵کشور برتر فوالدساز جهان بودند.
به گزارش ایرنا ،برابر جداول آماری وزارت
صنعــت ،معدن وتجــارت ،تولیــد فوالد
خام(میانی) در  ۱۰ماهه امســال به رقم ۲۰
میلیــون و  ۶هزار و  ۲۰۰تن رســید که در
مقایســه با  ۱۸میلیون و  ۷۳۴هزار و ۸۰۰
تن عملکرد دوره مشــابه پارسال رشد ۶.۸
درصدی دارد.

زمان ثبت اعتراض و انصراف متقاضیان مسکن ملی اعالم شد
متقاضیـان معتـرض بـه نتیجـه پاالیـش مسـکن ملی و
همچنیـن متقاضیانـی کـه با وجـود تایید نهایـی تمایل
بـه انصـراف از ایـن طـرح را دارنـد ،میتوانند بـه ترتیب
در روزهـای دهم و دوازدهم اسـفندماه در سـامانه «آباد»
اقـدام به ثبـت اطالعـات کنند.
بـر اسـاس اطالعیـه شـماره  ۲۱وزارت راه و شهرسـازی،
متقاضیانـی کـه در اسـتعالم طـرح اقـدام ملـی حائـز
شـرایط نشـدهاند و نسـبت بـه نتیجـه اسـتعالم اعتراض
دارنـد ،از دهـم اسـفندماه می توانند با مراجعه به سـایت
طـرح اقـدام ملـی نسـبت به ثبـت اعتـراض خـود اقدام
کننـد .از اول اسـفند مـاه ایـن امـکان فراهم شـده بود تا
معترضـان بـا مراجعه به سـامانه طرح اقدام ملـی و ورود
کـد رهگیـری از دلیـل عـدم تائیـد شـرایط خـود مطلع
شوند.
هـم چنیـن وزارت راه در اطالعیه شـماره  ۲۲خود اعالم
کـرد؛ متقاضیـان طـرح اقدام ملـی که تمایل بـه انصراف
از طـرح را دارنـد از  ۱۲اسـفند ماه می تواننـد با مراجعه

بـه سـایت طـرح اقدام ملی نسـبت بـه ثبت درخواسـت
انصراف اقـدام کنند.
وزارت راه و شهرسـازی در راسـتای کمـک بـه تأمیـن
مسـکن ،طـرح «اقـدام ملی تأمیـن مسـکن» را در قالب
احـداث  ۴۰۰هـزار واحـد مسـکونی برنامهریـزی کـرده
است.
بـر ایـن اسـاس متقاضـی و افـراد تحـت تکفـل بایـد از
تاریـخ اول فروردین  ۱۳۸۴فاقد زمین مسـکونی یا واحد
مسـکونی بـوده و از ابتـدای پیـروزی انقلاب اسلامی از
هیـچ یک از امکانات نهادهای عمومـی غیردولتی مربوط
بـه تأمیـن مسـکن شـامل زمیـن ،واحـد مسـکونی و یا
تسـهیالت یارانـهای خریـد و یا سـاخت واحد مسـکونی
اسـتفاده نکرده باشـد.
بـه عبارتی سـبز بـودن فرم ‹‹ج›› در اسـتعالم از سـامانه
مربوطـه (موضـوع مـاده یـک آییننامـه اجرایـی قانـون
سـاماندهی عرضـه و تأمیـن مسـکن) قطعی اسـت.
هـم چنیـن متقاضـی باید متأهـل و یا سرپرسـت خانوار

باشـد و البتـه زنـان خودسرپرسـت مشـروط به داشـتن
حداقـل  ۳۵سـال سـن می تواننـد در این طرح شـرکت
کنند .
متقاضیـان باید دارای حداقل پنج سـال سـابقه سـکونت
در پنـج سـال اخیـر در شـهر مـورد تقاضـا باشـند .در
شـهرهای جدید سـابقه سـکونت حداقل  ۵سال در شهر
جدیـد مـورد تقاضـا و یا در شـهر مـادر مالک اسـت.
نداشـتن منـع قانونـی بـرای دریافـت تسـهیالت بانکـی
(نظیـر چـک برگشـتی ،تسـهیالت معوقـه و همچنیـن
توانایـی تأمیـن هزینـه سـاخت مسـکن) مـازاد بـر
تسـهیالت بانکـی از دیگـر شـروط ایـن طـرح اسـت.
امـکان سـپردهگذاری حداقـل  ۳۰درصد هزینه سـاخت
مازاد بر تسـهیالت بانکـی ،در خصـوص متقاضیان واجد
شـرایط بر اسـاس اعالم دسـتگاه یـا نهاد مربوطـه نیز از
دیگـر بندهـای مهم این طرح اسـت.
متقاضیـان همچنیـن بایـد توانایـی پرداخـت اقسـاط
ماهیانـه بانکـی تسـهیالت دریافتـی را داشـته باشـند.

