اخبار

توضیحات همتی درباره تحرکات سفتهبازان در بازار ارز؛

تقاضای موثر واقعی در بازار ارز وجود ندارد

ت
دریافت جریمه کنسلی از بلی 
سفرهای نوروزی تخلف است

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
ت پروازها و
دریافت خسارت کنس��لی از بلی 
قطار تخل��ف اس��ت،گفت:دولت باید هزینه
ه��ای عدم دریافت کنس��لی بلیت را جبران
کند .به گزارش تسنیم ،سیداحسن علوی با
مثبت ارزیابی کردن دستورالعمل وزیر راه و
شهرسازی درباره الزام ایرالین ها و شرکت
های حم��ل و نقل ریلی برای عودت هزینه
بلیت ،اظه��ار کرد :این اق��دام قطعا موجب
افزایش اعتماد مس��افران ب��ه حوزه حمل و
نقل کشور می ش��ود ،در سال های اخیر به
دلی��ل افزایش حمل و نق��ل هوایی و ریلی،
مردم برای مس��افرت و تهیه بلیط مناسب با
مشکل مواجه ش��ده اند وی با یادآور اینکه
اگ��ر بلیط هواپیم��ا یا قطار به وس��یله خود
مس��افر لغو می ش��د ،آن فرد باید خس��ارت
کنسلی پرداخت می کرد ،ادامه داد :زمانیکه
دولت به صورت کالن دستور لغو پروازهای
هوای��ی و حمل و نقل ریل��ی را صادر کرد،
دولت یا وزارتخانه بای��د هزینه ها را جبران
کند.وی بی��ان کرد:در هفته اخی��ر دولت با
توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت قطع
زنجیره انتقال این بیماری ،انجام س��فرهای
ن��وروزی را ممنوع کرد ،این مس��ئله عمال
موج��ب لغو بلیط پروازهای هوایی و حمل و
نقل ریلی شده است.عضو کمیسیون عمران
مجلس با اش��اره به لزوم استرداد وجه بلیت
سفرهای نوروزی حملونقل هوایی و ریلی،
افزود :بر اس��اس دس��تور وزیر راه باید تمام
وجه پرداختی مس��افران عودت داده شود و
هیچ هزینه کنسلی دریافت نشود ،از این رو
با شرکتها و دفاتر متخلف بر اساس قانون
باید برخورد شود.
بازگشت پرقدرت شاخص بورس به
کانال  ۵۰۰هزار واحد

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز
بازار سرمایه با ثبت رشد  ۱۱۵۴۱واحدی ،به
ارتفاع ۵۰۵هزار واحد صعود کرد .به گزارش
تس��نیم ،در جریان دادوستدهای دیروز بازار
س��رمایه تعداد 6میلیارد و 257میلیون سهم
و حقتقدم ب��هارزش 5031میلیارد تومان در
785هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و
شاخص بورس با رشد 11هزار و 541واحدی
در ارتف��اع 505هزار و 947واحد قرار گرفت.
بیش��ترین اثر مثبت بر رش��د دماس��نج بازار
سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی
ش��رکتهای ملی صنایع مس ایران ،فوالد
مبارکه اصفهان و صنایع پتروش��یمی خلیج
فارس ش��د و در مقابل نمادهای معامالتی
شرکتهای کش��تیرانی جمهوری اسالمی
ایران ،پارس س��ویچ و فوالد خراسان با افت
خود مانع افزایش بیش��تر نماگر بازار س��هام
شدند.ش��اخصهای اصلی بازار سرمایه هم
روز مثبتی را پشتسر گذاشتند؛ بهطوری که
شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 3076واحد،
کل (هم��وزن) 2233واحد ،قیمت (هموزن)
1485واح��د ،آزاد ش��ناور 15552واح��د و
ش��اخصهای ب��ازار اول و دوم نیز بهترتیب
8757و 21840واحد رش��د کردند.بر اساس
این گ��زارش ،در بازاره��ای فرابورس ایران
هم ب��ا معامله 2181میلی��ون ورقه بهارزش
2683میلی��ارد توم��ان در 594ه��زار نوبت،
آیفک��س 43واح��د رش��د ک��رد و در ارتفاع
6548واحد قرار گرفت.
اصالح ایرادات شورای نگهبان نسبت
به الیحه بودجه سال ۹۹

سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس
گف��ت :خوش��بختانه تمام ایرادات ش��ورای
نگهبان نس��بت به الیحه بودجه س��ال ۹۹
اصالح ش��د و امیدوارم این اصالحات ظرف
دو روز آین��ده در ش��ورا مورد بررس��ی قرار
گی��رد تا ای��ن قانون مصوب توس��ط رئیس
مجلس به دولت ابالغ ش��ود .هادی قوامی
سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس
در گفتوگو با خانه ملت ،در تش��ریح جلسه
امروز این کمیسیون ،گفت :در نشست امروز
این کمیسیون ،موارد و ایرادات اعاده شده از
سوی ش��ورای نگهبان درباره الیحه بودجه
 99مورد بررس��ی قرار گرفت.نماینده مردم
اسفراین در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه
داد :عمده ایرادات شورای نگهبان به موضوع
اص�لاح قوانین دائم در الیح��ه بودجه بود،
اعضای ش��ورا معتقد بودند که لوایح بودجه
محلی برای اصالح قوانین دائم نیست ،بلکه
این لوایح ،محلی برای انعکاس قوانین دائم
هس��تند .از این رو م��وارد مربوط به اصالح
قوانی��ن دائم در الیحه بودج��ه برای تأمین
نظر ش��ورای نگهبان حذف ش��د.وی گفت:
همچنین ش��ورای نگهبان نسبت به برخی
واژه ه��ا در الیح��ه بودجه ای��راد گرفته بود
که در نشس��ت امروز کمیسیون تلفیق برای
تأمین نظر شورا ،اصالحات عباراتی صورت
گرفت .به طور مثال شورای نگهبان به واژه
«نفت خام» ایراد گرفته بود که کمیس��یون
تلفیق واژه «خام» را حذف کرد.

ریی��س کل بانک مرکزی در مورد عملیات
روانی س��فته ب��ازان برای اع�لام نرخهای
باال در کانالهای خ��ود در فضای مجازی
و مدیریت بانک مرکزی ب��رای ثبات بازار
ارز یادداش��تی در صفحه اینس��تاگرام خود

منتش��ر کرد .به گزارش مه��ر ،رییس کل
بانک مرکزی در مورد عملیات روانی سفته
بازان برای اعالم نرخهای باال در کانالهای
خود در فضای مجازی یادداشتی در صفحه
اینس��تاگرام خ��ود منتش��ر کرد.متن کامل
یادداش��ت به این شرح اس��ت:در روزهای
پایانی امسال با توجه به اثرات شیوع ویروس
کرون��ا عم ً
ال تقاضای واقعی و مؤثری برای
ارز (اسکناس) در صرافیها وجود ندارد و نرخ

ارز ب��رای واردکنندگان با عرضه قابل توجه
صادرکنندگان غیر نفتی و بانک مرکزی در
سامانه نیما (فقط در اسفند ماه بیش از ۱.۵
میلیارد دالر) روند نزولی به خود گرفته است
اما خالی فروشان و سفته بازان که از مدتها
پیش با امید زیاد برای باال رفتن نرخ ارز در
بازار معامالتی داش��ته ان��د تالش میکنند
با عملیات روانی و اع�لام نرخهای باال در
کانالهای خود در فضای مجازی معامالت

فردایی خود را س��ودآور نمایند و یک گروه
دیگر نیز تالش میکنند از فرصت آربیتراژ
به خاطر اختالف قیمت واقعی و فردایی بهره
مند شوند.صرافیهای بانکی که تاکنون در
کنار و همراه بان��ک مرکزی بوده و وظیفه
بازارسازی را بر عهده دارند امروز به درستی
تصمیم گرفتند بدون تغییر قابل توجه نرخ
خرید ارز ب��رای از بین ب��ردن آربیتراژ نرخ
فروش��ی خود را افزایش داده و به تدریج آن

را به نرخ تعادلی برگردانند .بانک مرکزی در
دو سال گذشته با مدیریت اصولی و علمی
و توجه جدی به عوامل شکل دهنده عرضه
و تقاضای ارز علیرغم طوفان حوادث طبیعی
سیاسی نظامی روانی و تبلیغاتی و در شرایط
اعمال فشار حداکثری دولت آمریکا توانسته
است ثبات بازار ارز را حفظ کند واز این پس
نیز سیاس��ت خود را با قدرت هر چه بیشتر
ادامه خواهد داد.

شرایط برای حضور اصناف سنتی در فروش مجازی مهیا شد

برنامه جایگزین وزارت صمت برای نمایشگاههای بهاره

گروه اقتصادی :یک مقام مسئول از برگزاری
جش��نواره بهاره مجازی تا  ۲۹اسفندماه خبر
داد و گف��ت :این جش��نواره با ه��دف عبور
از ش��رایط فعلی اقتصادی ناش��ی از شیوع
وی��روس کرونا و حمایت از صنوف س��نتی
و مجازی طراحی ش��ده است.س��ارا جامی،
مسئول جشنواره بهاره مجازی مرکز توسعه
تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو
با مه��ر ،از برنامه جایگزی��ن وزارت صمت
ب��رای بازارهای بهاره خبر داد و با اش��اره به
برگزاری جش��نواره فروش مج��ازی بهاره
در س��ال جاری گفت :در سالهای گذشته
جش��نوارههای به��اره به ص��ورت فیزیکی
برگزار میشد ،امسال علیرغم اینکه اصناف
اجناس خ��ود را برای فروش در جش��نواره
به��اره آماده کرده بودند اما به دلیل ش��یوع
ویروس کرونا بر اس��اس طرح مرکز توسعه
تجارت الکترونیک این جشنواره به صورت
مجازی برگزار میشود.وی با اشاره به اینکه
این جش��نواره یک ت�لاش و همکاری ملی
اس��ت ،افزود :در واقع همان اجناس و همان
فروشندگان جشنوارههای گذشته به صورت
مجازی محصوالت خ��ود را ارائه میکنند؛
در این طرح که یک حرکت ملی محس��وب
میشود ،بخش دولتی و بخش خصوصی با
همکاری یکدیگر فعالیت میکنند.
شرایط برای حضور اصناف سنتی در فروش
مجازی مهیا شده است
جامی با بی��ان اینکه جش��نواره مجازی به
نوعی عرصه همدلی مردم و اصناف اس��ت،

گفت :هدف از برگزاری این جشنواره حضور
فروش��گاههای اینترنتی و همچنین صنوفی
اس��ت که محص��والت خ��ود را در بس��تر
س��نتی ارائه میکردند؛ به عبارتی از ظرفیت
فروشگاههای مجاز و معتبر اینترنتی استفاده
ش��ده و فضا برای فروش فروش��ندگانی که
در فض��ای مجازی حضور نداش��تهاند ،مهیا
میشود.این مقام مسئول ادامه داد :با اجرای
این طرح ،محصوالت و کاالهای انبار شده
توس��ط اصناف به فروش میرس��د و رونق
بازار ش��ب عید حفظ شده و آسیبهای وارد

شده به اصناف به دلیل شیوع کرونا کاهش
مییابد.
در این طرح مشکل لجستیک نداریم
وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه
برای مش��کل حمل و نقل در این طرح چه
تدبیری اندیشیده ش��ده است ،گفت :پیش
از این شرکت پس��ت در پایان سال فعالیت
نمیک��رد و کلی��ه فعالیته��ای مربوط به
ییافت؛ اما
پش��تیبانی و لجستیک کاهش م 
امسال وزارت ارتباطات قول همکاری ۱۰۰
درصدی شرکت پست را دادهاند؛ همچنین

معاون وزیر راه:

وزارتصمتبخشیازدولترابهاحتکاراقالمبهداشتیمتهممیکند

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با ابراز تأسف از اینکه
وزارت صمت بخش��ی از دولت را ب��ه احتکار اقالم
بهداشتی مورد نیاز مردم متهم می کند ،گفت :طبق
قانون سازمان بنادر دخل و تصرفی در نوع و ماهیت
کاالی وارده و ص��ادره و خروج آنه��ا از بندر ندارد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان بنادر و
دریانوردی ،در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت مبنی بر اعالم  ۴۸س��اعته فهرست
مقادیر اقالم «محصوالت بهداشتی ،الکل ،آب ژاول
و مواد ضدعفونیکننده ،ماسک ،دستکش و روپوش
محافظ پرس��تاری» اعم از صادرات��ی و وارداتی به
تفکی��ک صاحب کاال ،نوع و میزان کاال ،مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به اظهارات
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،پاس��خ داد.
در بخشی از این نامه مدیرعامل سازمان بنادر آمده
است« :از آنجا که ورود کاال به بنادر کشور براساس
اظهارنامه اجمالی (مانیفس��ت) ص��ورت میپذیرد و
معمو ًال نوع و ماهیت کاال بدون ذکر مشخصات آن
در اسناد تس��لیمی درج میشود ،به همین منظور و
حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری
س��ازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک
ایران ،کد کاالیی ۹ HSردیف کاالی هدف مربوط
ب��ه اقالم مقابله ب��ا ویروس کرونا به این س��ازمان
اع�لام که به صورت روزانه ،آم��ار مربوط به کاال و
کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای
معاون گمرک ایران ارسال میشود.در ادامه این نامه

س��ازمان بنادر اشاره شده اس��ت که بنادر بازرگانی
کش��ور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند،
فلذا اس��ناد؛ به نام آورنده کاال (خط کشتیرانی) ثبت
میگردد .نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده
کاال بوده و در این زمینه همکاری الزم توس��ط این
سازمان با گمرک ایران در اعالم کاالهای مذکور و
مش��خصات آن صورت می گی��رد که ضرورت دارد
گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی
الزم را در خصوص مش��خص نمودن صاحب کاال
و تس��ریع خروج از بنادر به عمل آورند.در بخش��ی
دیگری از این نامه ،معاون وزیر راه با اشاره به بخش
پایانی نامه قائ��م مقام وزیر صمت در امور بازرگانی
که اعالم ش��ده بود «نگهداری کاالهای یاد ش��ده
فوق در انبار س��ازمان بنادر و ی��ا انبارهای عمومی
بدون اطالع و اعالم موجودی به سازمان غذا و دارو
و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد
شد» اعالم شده است« :اما درخصوص بخش پایانی
نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار
و محتکر ،عمال تعریفی جدی��د از جرم احتکار ارائه
کرده و ش��بهه احتکار احتمالی کاالهای بهداش��تی
مورد نیاز مردم توس��ط این سازمان(در واقع بخشی
از قوه مجریه) را القاء نموده اید ،آن هم در شرایطی
که دش��منان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛
امنیت روانی مردم را بیرحمانه نشانه رفتهاند ،جای
تأمل و تأسف جدی دارد».

هماهنگیهایی با وزارت کشور در خصوص
اس��تفاده از تاکس��یهای اینترنتی صورت
گرفته اس��ت.جامی با بیان اینک��ه اولویت
عرضه کاال در این طرح با پوشاک ،کیف و
کفش ،لوازمخانگی و آجیلهای بستهبندی
اس��ت ،اظهار داشت :تنها فروشگاههایی در
ای��ن طرح فعالیت میکنند ک��ه دارای نماد
اعتماد الکترونیکی هستند و لیست آنها در
وبگاه این جش��نواره به ادرس .bahar۹۹
 irوج��ود دارد.مردم پی��ش از خرید کاال از
اصالت آن اطمین��ان یابند وی همچنین با

بیان اینکه مردم حتم ًا قبل از اقدام به خرید
از فروش��گاههای اینترنتی ،استعالم اصالت
کاال را انجام دهند ،اظهارداش��ت :به همین
منظور اطالعات تکمیلی در مورد تسهیالت
ارائه ش��ده در جش��نواره و همچنین نحوه
هم��کاری تامینکنن��دگان کاال به صورت
کامل در وبگاه رس��می جشنواره درج شده
است.جامی در پایان با تاکید بر اینکه حضور
اکثر فروش��ندگان در این جشنواره رایگان
است ،گفت :جش��نواره بهاره مجازی از ۲۳
الی  ۲۹اس��فند اجرا خواهد شد که احتمال
تمدید این جشنواره نیز وجود دارد ،همچنین
از  ۲۶اسفند قرعهکشی جوایز از صدا و سیما
پخش خواهد شد و بر اساس آن جایزه ۵۰
میلیون ریالی به خری��داران تعلق میگیرد.
گفتنی اس��ت ،علی رهب��ری ،رئیس مرکز
توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت صمت
نی��ز پیش از این گفته بود ،جش��نواره بهاره
مجازی برای ارائه کاالها به مردم در ش��ب
عید ایجاد شده اس��ت ،به طوری که مردم
میتوانن��د بدون مراجع��ه فیزیکی در منزل
اق�لام مورد نیاز خود را با تخفیف خریداری
کنن��د .به گفته وی محص��والت خریداری
شده در این جشنواره با رعایت کامل نکات
بهداشتی ،بسته بندی و به مشتریان عرضه
خواهد ش��د.بر اساس این طرح ،آن دسته از
واحدهای صنفی که با کاهش فروش مواجه
شدهاند ،مورد حمایت قرار گرفته و میتوانند
محص��والت خود را در فض��ای مجازی به
فروش برسانند.

مدیرعاملشرکتمهندسیمهابقدس:

احتمال سیالبیبودن فروردین ۹۹وجود دارد

ترکشدوز گفت :در شروع سال  ۹۹بارشهایی بعض ًا
بیش از نرمال در بخشهایی از کشور پیشبینی شده
اس��ت که همزمانی بارشها و ذوب برف ،شروع سال
 ۹۹را شروعی س��یالبی خواهد کردناصر ترکشدوز،
مدیرعامل شرکت مهندسی مهاب قدس در گفتوگو
با تسنیم اظهار داشت :س��ال آبی 98ــ 97یک سال
خیس یا بهعبارتی ترس��الی بود که بعد از حدود  17یا
 18سال خش��ک ،اتفاق افتاد.وی افزود :وقتی قریب
به  17س��ال خشکس��الی پیاپی داشته باشیم ،یکی از
تبعات آن این است که در ذهن مسئولین و مردم این
موضوع ش��کل میگیرد که وقتی آبی نداریم ،نیاز به
انجام تمهیداتی برای مهار آن نیست و این مسئله ،به
غفلت و غافلگیر ش��دن در سالهای تَر میانجامد.این
کارشناس مدیریت منابع آب تصریح کرد :وقتی تغییر
اقلیم موجب میش��ود تناوب سالهای تر و خشک به
هم بریزد ،پیشبینی این موضوع آسان نخواهد بود که
سال تَر داریم و
سال خشکِ ،
بگوییم بعد از  15س��الِ ،
یا بعد از  10سال این اتفاق میافتد.وی ادامه داد :یک
زمانی دورههای بازگشت خشکسالی و ترسالی در ایران
یک بازه 7س��اله داشته ،اما اکنون تغییر اقلیم موجب
شده توالی و دورههای بازگشت سالهای تر و خشک،
به هم بریزد.ترکشدوز با تأکید به اینکه «برهم خوردن
توالی دورههای بازگشت سالهای خشک و تر ،ضرورت
مجهز بودن به ابزاری برای مدیریت شرایط را بیشتر
میکند» ،گفت :میتوانیم با فراهم کردن امکانات الزم،
تمامی تغییرات ناموزون را پوش��ش دهیم که این کار

مستلزم هزینه ،برنامهریزی ،زمان و ...است.وی اضافه
کرد :در سیالب ابتدای سال  98کنار تالشهایی که
از س��وی مسئولین و مردم صورت گرفت تا شرایط تا
حد امکان در جهت کاهش خس��ارات مدیریت شود،
مسئولین کشور در هر بخشی به این اطمینان رسیدند
که یکی از برکات بدون مناقش��ه و منازعه سدسازی
کنترل س��یالب اس��ت.وی گفت :ب��ا توجه به حجم
بارشهای س��ال آبی جاری که نزدیک به بارشهای
سال آبی گذشته و بیش از متوسط درازمدت بارشها
در کش��ور اس��ت.وی ادامه داد :در سال جاری ،بخش
قابل توجهی از بارشها بهصورت برف بوده است که
همزمان با رس��یدن بهار و گرم شدن هوا ،شاهد ذوب
ش��دن برفها خواهیم بود و از طرفی دیگر ،در شروع
سال  ،99بارشهایی بعض ًا بیش از نرمال در بخشهایی
از کشور پیشبینی شده است که همزمانی بارشها و
ذوب برف ،شروع سال  99را شروعی سیالبی خواهد
کرد.ترکشدوز با اعالم اینکه «احتمال سیالبی بودن
فروردین س��ال  99وجود دارد» ،گفت :با درسی که از
س��یالبهای آغاز سال  98گرفته شد و اینکه برخی
افرادی که در سالهای خشک ،اظهار میکردند نیاز به
سدها نیست ،متوجه نقش سدها در مدیریت سیالبها
ش��دند ،و با توجه به حجم خالی که در سدهای کشور
بهویژه س��دهای بزرگ ،بهمنظور مهار س��یالبهای
احتمالی در نظر گرفته ش��ده ،بهنظر میرسد آمادگی
امس��ال برای مواجهه با وضعیت احتمالی سیالب در
فروردین  ،99آمادگی خوبی باشد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

س��خنگوی س��تاد تنظیم ب��ازار گفت :همه
دس��تگاههای اجرایی که کار تأمین و توزیع
اق�لام اساس��ی را در س��طح کش��ور انجام
میدهند ،در ایام عید حضور فعاالنه خواهند
داش��ت تا زمینه تأمین حداکثری انواع اقالم
کاالیی در س��طح کش��ور فراهم ش��ود و در
اختیار مردم قرار گیرد .به گزارش تس��نیم به
نقل از ش��اتا ،سخنگوی س��تاد تنظیم بازار و
مدیرکل دفتر برنامهری��زی ،تأمین ،توزیع و
تنظیم ب��ازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در پایان جلسه تنظیم بازار کشور و در گفتگو
با خبرنگاران اعالم کرد :همه دس��تگاههای
اجرایی که کار تأمین و توزیع اقالم اساس��ی
را در س��طح کش��ور انجام میدهند از جمله
س��ازمان دامپزش��کی ،گم��رک جمه��وری
اس�لامی و س��ایر دس��تگاههای عضو ستاد
تنظیم بازار در ایام عید حضور فعاالنه خواهند
داش��ت و حتم ًا بهصورت شیفتی موارد کاری

فروشگاهها تعطیل نمیشود حتی در تعطیالت عید

مرتب��ط را پیگیری میکنند ت��ا زمینه تأمین
حداکثری انواع اقالم کاالیی در سطح کشور
فراهم شود و در اختیار مردم قرار گیرد.محمد
رضا کالمی گفت :سایر عوامل مؤثر در شبکه
توزیع کاال در کشور همچون فروشگاههای
زنجی��رهای ،س��وپرمارکتها ،نانواییه��ا،
واحدهای عرضه مواد پروتئینی و نیز اصنافی
که کاالهای ضروری مردم را توزیع میکنند،
به هیچ عنوان تعطیلپذیر نیستند و با اعالم
آمادگی ،حتم ًا ب��ا حداکثر توان خدمات مورد
نیاز مردم را ارائه خواهند کرد.وی افزود :مردم
عزیز کش��ورمان مطمئن باشند تدارک الزم
در خصوص تأمین اقالم ضروری دیده شده
است و هیچ فروشگاهی نیز در زمینه تأمین
کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مورد نیاز
م��ردم تعطیل نخواهد ب��ود؛ حتی در همین
راس��تا با وجود درخواست تعطیلی سهروزه از
س��وی میادین میوه و ترهبار شهرداری ،فقط

با ی��ک روز موافقت ش��د و خدم��ات آنها
طبق معم��ول تداوم خواهد داش��ت.کالمی
در خصوص تأمی��ن و توزیع میوه و مرکبات
ایام پایانی سال و شب عید گفت :با توجه به
تدابیر اتخاذشده و ذخیرهسازی مناسب در این
خصوص و همچنین آمادگی ش��بکه توزیع،
طبق گزارشهای دریافتی از سطح استانها،
خوش��بختانه قیمت عرضه میوه در سراس��ر
کشور مناس��ب و متعادل اس��ت.وی اضافه
کرد :هدف اصلی س��تاد تنظیم بازار کشور از
اج��رای طرح توزیع می��وه و مرکبات در ایام
پایانی سال ،حمایت از تولید داخل ،باغداران
و همچنین حمایت ویژه از مصرف کنندگان
است؛ لذا با توجه به قیمت مناسب این اقالم
در س��طح بازار ،تا حد بسیاری حقوق هر دو
بخش تأمین شده است.سخنگوی ستاد تنظیم
بازار تأکید کرد :در صورت تغییر غیرمتعارف
اقالم در س��طح بازار ،مس��لم ًا ب��ا متخلفان

برخورد خواهد شد و البته خوشبختانه اصناف
در این خصوص و در س��طح بازار همکاری
بس��یار خوبی با ما دارند.کالمی تصریح کرد:
در زمینه لجس��تیک و حملونقل کاالهای
اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز با توجه
به هماهنگی انجامشده با نیروی انتظامی و
راهنمایی و رانندگی کش��ور ،سازمان بنادر و
دریان��وردی ،گم��رک جمهوری اس�لامی و
س��ازمان حملونقل و راهداری کش��ور هیچ
مشکلی نخواهیم داشت و با توجه به فعالیت
این واحدها در ایام عید ،تمام اقالم مورد نیاز
در سطح کشور بهطور مناسب توزیع خواهد
شد.وی گفت :از استانداران محترم در سطح
کش��ور درخواس��ت داریم ک��ه در خصوص
کاالهای اساس��ی و ضروری حتم ًا با س��تاد
تنظیم بازار هماهنگی الزم را داش��ته باشند
و نبای��د در خصوص این اق�لام ،تصمیمات
بخش��ی گرفته و اعمال ش��ود؛ ل��ذا از همه

عزیزان خواهشمندیم در خصوص کاالهایی
که مربوط به معشیت مردم است ،دقت نظر
الزم را داشته باشند تا هیچ گونه اختاللی در
روند تأمین این کاالها در سطح کشور ایجاد
نشود.مدیرکل دفتر برنامهریزی ،تأمین ،توزیع
و تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در خصوص تأمین کاالهای سالمتمحور و
اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا نیز ابراز کرد:
با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا،
کمیتهای تحت عن��وان تأمین و توزیع فعال
ش��ده و بهطور مستمر جلس��ات آن در حال
برگزاری است.کالمی اضافه کرد :البته ستاد
تنظیم بازار تأکید دارد شبکههای توزیع این
اقالم بهگونهای تنظیم ش��وند که در صورت
وجود م��ازاد تولید در برخ��ی محصوالت و
ملزومات بهداشتی ،س��ایر شبکههای توزیع
نیز جهت دسترسی بهتر مردم مورد استفاده
قرار گیرند .
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اخبار
ایراندرشاخص«شدتصنعتیسازی»
باالترازترکیه،عربستانوبرزیلقرارگرفت

طب��ق پژوهشه��ای انجامش��ده ،وضعیت
ایران در شاخص ش��دت صنعتیسازی بهتر
از ترکی��ه ،عربس��تان ،آفریق��ا و برزیل بوده
اس��ت .به گزارش فارس ،در پژوهش��ی که
توس��ط مرکز پژوهش های مجلس با هدف
ارزیابی و تحلیل عملکرد رقابت صنعتی ایران
در مقایس��ه با کش��ورهای منطقه و منتخب
تحلیل آماری بر پایه اطالعات س��ری زمانی
یونیدو صورت گرفته است ،وضعیت ایران در
شاخص شدت صنعتی سازی در سال 2017
از کشورهای ترکیه ،قطر ،عربستان سعودی،
امارات متحده عربی ،آفریقای جنوبی و برزیل
بهتر است و این امر بیانگر این است که نقش
صنعت در اقتصاد و پیچیدگی های فنی تولید
بیشتر است.کش��ورهای کره جنوبی ،تایوان،
سنگاپور ،چین ،ژاپن ،تایلند ،مالزی ،اندونزی
و هند به ترتیب از باالترین میزان ش��اخص
شدت صنعتی سازی در کشورهای منتخب و
جهان برخوردارند .نکته قابل تأمل این است
که شاخص شدت صنعتی سازی کشورهای
کره جنوبی ،تایوان و سنگاپور حدود  0.75تا
 0.85اس��ت درحالی که مقدار این ش��اخص
برای ایران حدود  0.5است و این فاصله زیاد
ب��ه دلیل تولید محصوالت ب��ا فناوری باال و
ارزش اف��زوده باالتر ای��ن قبیل محصوالت
صنعتی در این کشورها است.

توزیع میوه شب عید در تهران آغاز شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صمت استان تهران گفت :بهمنظور تنظیم بازار
و تأمین میوه پایان سال و عید نوروز ،پرتقال
و س��یب با قیمت مصوب از دیروز در تهران
توزیع میگردد .به گزارش تس��نیم ،مجتبی
شیرقاضی ابراز کرد :بر اساس مصوبات ستاد
تنظیم بازار کشور و اس��تان ،سیب و پرتقال
درجه یک بهمیزان  7ه��زار تن در انبارهای
اس��تان توس��ط مباش��رین ذخیره و بهقیمت
مصوب برای مصرفکننده آماده عرضه شده
اس��ت.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمان تصریح کرد :میادین میوه و ترهبار در
سطح شهر و فروشگاههای منتخب از جمله
مراکز فروش میباش��ند و در شهرستانهای
تابعه استان نیز توسط مباشرین در حال توزیع
میوه هس��تند و هیچگونه کمبودی در عرضه
وجود ندارد.
بومیسازی  ۵۰کاالی استراتژیک
صنعت آب و برق توسط دانشبنیانها

مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصصی مدیریت
س��اخت و تهیه کاالی آب و برق(س��اتکاب)
گفت :در سال رونق تولید بیش از  ۵۰کاالی
اس��تراتژیک صنعت آب و برق با اس��تفاده از
ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بومیسازی
شده اس��ت .به گزارش تس��نیم ،محمدولی
عالءالدینی ،مدیرعامل شرکت مادرتخصصی
مدیریت س��اخت و تهی��ه کاالی آب و برق
(ساتکاب) در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره
به اینکه فعالیتهای پشتیبانی و رونق تولید
در صنعت آب و برق با دس��تور وزیر نیرو به
شرکت س��اتکاب واگذار ش��ده است ،عنوان
کرد :در سال رونق تولید با دعوت از نخبگان
و شرکتهای دانشبنیان در تالش برای رف ع
چالشه��ای صنعت آب و ب��رق و حمایت از
کاالهای ایران��ی بودهایم.وی اف��زود :بدین
منظور از ابتدای امس��ال با برگزاری چندین
رویداد اس��تارتاپی و شناسایی کاالهای مورد
نیاز در این بخش موفق ش��دهایم بیش از 50
کاالی اس��تراتژیک صنع��ت آب و برق را با
همکاری شرکتهای دانشبنیان و نخبگان
ای��ن ح��وزه بومیس��ازی کنیم.مدیرعام��ل
س��اتکاب ادامه داد :ای��ن کاالها پیش از این
عمدت��ا ی��ا از خارج کش��ور وارد میش��د و یا
بخش��ی از قطعات آن خارجی بوده است که
با بومیسازی این کاالها توسط شرکتهای
دانشبنیان فرصت اس��تفاده هر چه بیشتر از
ای��ن محصوالت در صنعت آب و برق فراهم
ش��ده اس��ت .عالءالدینی با تاکی��د بر اینکه
اقتص��اد دنیا در حال متحول ش��دن اس��ت،
گفت :براساس ارزیابی صورت گرفته اقتصاد
دانشبنیانها در آینده حرف نخست را خواهد
زد؛ از ای��ن رو وزارت نیرو برای اینکه از این
بخش عق��ب نیفتاد حمایت از ش��رکتهای
دانشبنیان را توس��ط مجموعه س��اتکاب در
دس��تور کار قرار داده اس��ت .وی خاطرنشان
کرد :این اقدام ضمن ارزش نهادن به ظرفیت
بس��یار باالی نخبگان کش��ور ،موجب قطع
وابس��تگی کاالهای تولی��دی در این بخش
و کاهش قیمت محص��والت به یک چهارم
خواهد شد.

