
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه ها 
در صدور مجوزهای الکترونیکی کم کار بوده اند، 
گفت: وزارت بهداش��ت و علوم، س��ازمان برنامه، 
سازمان اداری و شهرداری ها از جمله این نهادها 

بوده اند.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه سال ۹۷ 
یکی از سخت ترین سال ها برای کشور به شمار 
م��ی رفت که عمده دلی��ل آن مباحث تحریمی 
و ش��رایط س��خت اقتصادی بود، اظهار داشت: 
طبیعتا این ش��رایط س��خت اقتصادی بر تولید 
کنندگان و کس��انی که رون��ق تولید را رقم می 
زنند نیز اثر گذاشت به طوری که جایگاه رقابت 
پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به 

۹۹ تنزل پیدا کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
افزود: متاسفانه شاخص ها و داده های برخی از 
دس��تگاه های متولی در امر فضای کسب و کار 
مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر 
در سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد.  

وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امید بخش��ی 
از بخ��ش تولید به گوش می رس��د، گفت: اتاق 
بازرگانی طی چند س��ال گذشته آماری را تحت 
عنوان ش��اخص فضای کس��ب و کار منتشر می 
کن��د؛ درج��ه بندی ای��ن گ��زارش در ۱۰ رتبه 
مشخص شده اس��ت که هر چه قدر به عدد ۱۰ 
نزدیک می شود وضع وخیم تر می شود. در این 
گزارش آمده اس��ت که شاخص فعالیت کسب و 
کار در کش��ور در س��ال ۹۶ برابر رتبه ۵.۶، بهار 
۹۷ برابر رتبه ۶.۱۵، تابستان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، 
پاییز ۹۷ برابر رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر 
رتبه ۶.۲۷ بوده اس��ت. آمار نشان دهنده شرایط 

بد اقتصادی در سال گذشته است.
دهقان دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال 
۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این 
رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید.

ضعف همکاری برخی دستگاهها 
مع��اون وزی��ر اقتصاد از ضعف هم��کاری برخی 
دس��تگاه در سهولت استعالم و صدور مجوزهای 
الکترونیکی خب��ر داد و گفت: برخی نهادها اگر 
صدور پروانه ها و استعالم های خود را در سامانه 
س��ام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما 

می شود.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی، وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری، 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های 
کل کش��ور و سازمان اداری و امور استخدامی از 
جمله دس��تگاه هایی هستند که در پایه گذاری 

اطالعات ضعف دارند.
وی در ادام��ه به صدور ک��د »یکتا« برای صدور 
مجوزه��ا در آین��ده خبر داد و گفت: به ش��کل 
مس��تمر ب��ه دنبال بهب��ود فضای کس��ب و کار 
هس��تیم؛ تاکن��ون ی��ک میلی��ون و ۲۰۰ هزار 
اس��تعالم در س��امانه ملی »مجوزهای کسب و 
کار«، درج و ۲۶۹ هزار درخواس��ت مجوز ش��ده 

که ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است.

دهق��ان دهنوی با بیان اینکه برای امس��ال یک 
اقدام ضربت��ی برای بهبود فضای کس��ب و کار 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، 
محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، 
با اس��تقرار تیم��ی در این دو بخش، مش��کالت 
م��ردم را بررس��ی و جمع بن��دی را در قالب دو 
دس��تور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤسای 

این دو سازمان ابالغ کردیم.
معاون ام��ور اقتصادی وزیر اقتصاد با اش��اره به 
اینکه مهل��ت اجرای این دو بخش��نامه ۹۰ روز 
اس��ت، افزود: اولین اقدام در س��ازمان مالیاتی، 
بهبود در فرآین��د ثبت نام مؤدیان بود. همچنین 
س��ازمان امور مالیات��ی باید در بازرس��ی ها، به 

اطالعات موجود استناد کند.
وی ادام��ه داد: اقدام بعدی، اج��رای ماده ۱۸۶ 
قانون مالیات های مس��تقیم بود ک��ه در ادارات 
مختل��ف، رویه ه��ای گوناگونی داش��ت؛ از این 
رو قرار ش��د تمام��ی بخش��نامه ها در قالب یک 
شیوه نامه واحد ابالغ شود که البته سازمان امور 
مالیاتی هنوز این شیوه نامه را ارائه نکرده است.

دهق��ان دهنوی گف��ت: اقدام دیگ��ر مربوط به 
اب��الغ بدهی و پرداخت قس��طی مالیات بود که 
این مس��ئله در اس��تان ق��م و اداره غرب تهران 
در ح��ال انج��ام اس��ت. همچنین آسان س��ازی 
مفاصاحس��اب مالیاتی باید به مدت ۴۸ س��اعت 
صورت می گرفت که این اقدام انجام ش��ده است 
بنابراین گواهی ثبت نام ارزش افزوده دائمی شده 

و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست.
مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتص��اد بیان کرد: 
م��ورد بع��دی، تنقی��ح قوانین بود ک��ه تاکنون 
۱۶۹۹ قان��ون از مجموع ۱۹۹۲ قانون بررس��ی 

شده است.
۵ تکلی��ف گمرک برای س��هولت در فرآیندهای 

کسب و کار
وی ب��ه وظایف گمرک اش��اره ک��رد و گفت: در 

بخ��ش گمرک خواس��تار اج��رای ۵ اق��دام در 
فرآیندهای کس��ب و کار بودی��م که اولین مورد 
مربوط به تسهیل ش��رایط ثبت اظهارنامه ها بود 
که برای انجام این اقدام تنها ۱۲ روز مهلت باقی 

مانده است.
دهقان دهنوی ادامه داد: مورد بعدی، س��هولت 
در ارزش گذاری کاالهای اساسی بود که ۴۲ روز 

زمان برای اجرا دارد.
مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتص��اد افزود: در 
ای��ن میان، پذیرش انباره��ای اختصاصی تا ۵۰ 
کیلومتر و شفافیت در اعالم نرخ های انبارداری، 
موارد دیگری بود که انجام ش��ده اس��ت. وی با 
اشاره به تسهیل ش��رایط برای کسب و کارهای 
کوچک گفت: تاکنون ۲۶۷ ش��رکت متوس��ط و 
کوچک شناسایی ش��ده که امور گمرکی آنها با 
سهولت بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر 

۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد.
دهق��ان دهن��وی اظه��ار داش��ت: در مکاتبه ای 
که با رئیس جمهور داش��تیم، خواس��تار تعیین 
ضرب االج��ل ب��رای بهبود محیط کس��ب و کار 
ش��دیم و این مهلت از سوی رئیس جمهور تا ۱۵ 
مهرماه تعیین ش��د که البته این مهلت به پایان 

رسیده است.
تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: 
یک پویش تحت عنوان »بهبود محیط کس��ب و 
کار« در نظر گرفته ش��ده که از نهادهای متولی 
می خواهی��م به این پوی��ش بپیوندن��د. در گام 
نخست، از س��ازمان غذا و دارو و سازمان تأمین 
اجتماعی ک��ه نقاط قابل بهب��ود فراوانی دارند، 

درخواست می کنیم که به این پویش بپیوندند.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که در ش��اخص 
فس��اد، جایگاه کش��ور چه تغییری کرده است؟ 
افزود: متأس��فانه در شاخص ادراک فساد، تنزل 
رتبه داش��ته ایم و از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ س��قوط 
کرده ای��م البته این ش��اخص ها چندان قابل اتکا 

نیس��تند چرا که برخی مالحظات را در کشورها 
در نظر نمی گیرند.

بیمه ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند
دهق��ان دهن��وی در خصوص اتص��ال بانک ها و 
بیمه ها به س��امانه مجوزها تصریح کرد: وظایف 
بانک ه��ا، ارائه خدمات اعتباری به مردم اس��ت؛ 
از ای��ن رو این خدمت در قالب س��امانه مجوزها 
ق��رار نمی گی��رد ام��ا بیمه ه��ا ب��رای فعالیت و 
نمایندگی های خود، باید به این س��امانه متصل 

باشند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تسهیل 
در ارائه تس��هیالت بانک��ی از طریق اصالح نظام 
بانکی می تواند در بهبود ش��رایط کس��ب و کار 
مؤثر باش��د که در ای��ن زمین��ه اقدامات خوبی 
توس��ط معاونت بانک و بیم��ه وزارتخانه دنبال 

شده است.
وی در خص��وص فعالیت هیئ��ت مقررات زدایی 
گفت: هیئ��ت مقررات زدایی هر دو هفته، س��ه 
جلسه برگزار می کند و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه 

در این هیات حذف شده است.
دهق��ان دهنوی درباره رش��د اقتص��ادی اظهار 
داش��ت: هنوز گزارش رس��می از رشد اقتصادی 
نیمه نخس��ت س��ال دریافت نکرده ایم اما برخی 
عالئم نشان می دهد که نسبت به سال ۹۷ رشد 

خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت.
مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به 
سؤال خبرنگار مهر در خصوص تشکیل صندوق 
ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش 
پیشنهادی در رابطه با تش��کیل صندوق ودیعه 
مس��کن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه 

منعکس شد و هم اکنون در حال بررسی است.
وی در رابطه با ایراداتی که ش��ورای فقهی بانک 
مرک��زی به راه ان��دازی این صن��دوق وارد کرده 
بود، افزود: ش��ورای فقهی بانک مرکزی در مورد 
عقد پیش بینی شده برای اعطای تسهیالت این 
صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی تواند 

مش��کل اساس��ی ایجاد کند چرا که می توان از 
عقود دیگر برای اعطای تس��هیالت استفاده کرد 
و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در 

پیشبرد کار ایجاد کند.
اس��تفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت های 

داخلی ممنوع است
مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد در پاس��خ 
به س��ؤالی در رابطه با ارزه��ای دیجیتال اظهار 
داش��ت: در ح��وزه ارزهای دیجیت��ال دو مقوله 
داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که فرد دستگاه 
می آورد و اقدام به معدن کاوی می کند و ارز را به 
دست می آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است 
و مالحظات خود را دارد. کسی مخالفتی با تولید 

ارز دیجیتال ندارد.
دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد از طریق 
ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه 
پرداخت های کشور اس��تفاده کند، با ممنوعیت 
مواجه خواهد ش��د چرا که این موضوع مرتبط با 
سیاستگذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه 
بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، 

این ممنوعیت همچنان پایدار است.
وی به مبارزه با پولش��ویی اش��اره کرد و گفت: 
وزارت امور اقتص��ادی و دارایی متولی مبارزه با 
پولش��ویی اس��ت و باید در این مرکز به صورت 
کلی، ش��رایطی که در قالب ارزه��ای دیجیتال 
مطرح می شود، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه 
با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام ش��ود چرا 
که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد 
آمادگی شنیدن صحبت های فعاالن این حوزه را 

دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد.
همه چیز علیه استارت آپ ها 

مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد در پاس��خ 
ب��ه س��ؤالی مبنی ب��ر اینک��ه چرا ب��ه وضعیت 
استارت آپ ها رسیدگی نمی شود؟ گفت: متأسفانه 
در کش��ور ما همه چیز بر علیه استارت آپ ها به 

عنوان بنگاه های کوچک است.
وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی تحت عنوان 
»قوانین کسب و کارهای کوچک« داشته باشیم 
و مباحث��ی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین 
اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی 

و شرایط آسان و عادالنه ای را برقرار کنیم.
دهق��ان دهنوی همچنین درب��اره برنامه »رونق 
روز گذش��ته  اقتص��اد گف��ت:  وزارت  تولی��د« 
پیش نوی��س برنام��ه »رونق تولید« تهیه ش��د و 
امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه های خود 

را در این حوزه آغاز کنیم.
مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتص��اد در رابطه با 
اینکه تاکنون چه اقدام��ات ویژه ای برای حذف 
مجوزها انجام ش��ده است، اظهار داشت: رویکرد 
م��ا در وزارت اقتص��اد، حذف مجوزها نیس��ت 
بلکه ما به دنبال تس��هیل مجوزها هس��تیم. وی 
خاطرنش��ان کرد: اگر دس��تگاهی با ما در حوزه 
بهبود فضای کس��ب و کار تعامل نکند، ما اعالم 
می کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی به 

گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت. مهر 

7 سه شنبه  23مهر1398  شماره 5145  معیـشت

بانک مسکن بانک اصلی عامل اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن در کشور است

طرح اقدام ملی مس��کن در دس��تور کار هیأت دولت 
و وزارت راه و ش��هر سازی اس��ت وبیش از ۴۰۰هزار 
واحد به بانک اعالم ش��ده اس��ت ،که امکان افزایش تا 
۷۰۰هزار واحد وجود دارد.به گزارش خبرنگار استانی 
پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، در مراس��م تکریم 
مدیر س��ابق و معارفه مدیر جدید شعب استان کرمان 

که با حضور مدیر عامل بانک  برگزارشد. 
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک با بیان این 
مطلب از آمادگی بانک مس��کن برای اجرای این طرح 
خبر داد.رحیمی انارک��ی برنامه بعدی را افزایش بهره 
وری در کل س��طوح فعالی��ت های بان��ک عنوان کرد 
و گفت: این امر با ش��دت و جدیت بیش��تری پیگیری 
خواهد ش��د و برنام��ه های جدی��دی را در این حوزه 
در دس��تور کار داریم.رییس هی��ات مدیره بانک یکی 
از مهمترین اس��تراتژی های بانک مسکن در آینده را 
تعریف محصوالتی دانست که دارای پیوست اقتصادی 

باشند.
در ادام��ه این مراس��م مدی��ر عامل بانک ب��ا تقدیر از 
حاجی پور مدیر ش��عب سابق اس��تان کرمان، وی را 
از نیروهای بس��یار متعصب بانک ن��ام برد وگفت: وی 
جز نس��لی اس��ت که هم��ه زندگی خ��ود را در طبق 
اخالص ب��رای خدمت در بانک مس��کن به مدت ۳۱ 
سال گذرانده است و مدیر جدید استان را از همکاران 
جوان و بس��یار فعال بانک مسکن دانست وگفت: وی 
کارنام��ه قابل قبول��ی در مدیریتهای یزد ،سیس��تان 
وبلوچستان و گلس��تان داشته است. مدیر عامل بانک 
در پایان سخنان خود گفت: افتخاری نصیب تک تک 
ما شده است که در سازمانی مردمی فعالیت کنیم که 
تامین اساسی ترین نیاز خانواده های کشور را برعهده 
داردو قطعا فعالیتی اس��ت که عاقبت بخیری را برای 

تک تک ما به دنبال دارد.

 پیشرفت عملیات ساخت مدرسه
توسط بانک پاسارگاد در استان خوزستان

بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی 
خود، عملیات س��اخت ۴ مدرسه در مناطق سیل زده 
استان خوزستان را آغاز کرده بود که با پیشرفت بسیار 
خوبی در حال پیگیری اس��ت.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، به دنبال وقوع حادثه سیل در برخی 
از مناطق کش��ور، بانک پاس��ارگاد برنامه اساسی خود 
در س��ال جاری را مشارکت در ساخت مدرسه در این 
نواح��ی و اختصاص بودج��ه تبلیغاتی بانک به این امر 

خطیر، اعالم کرد.
 به دنبال این تصمیم، عملیات س��اخت چند مدرس��ه 
در اس��تان های گلستان، خوزستان و لرستان آغاز شد 
که با س��رعت قابل قبولی در حال اجرا است.بر اساس 
این خبر، بانک پاس��ارگاد پس از انجام هماهنگی های 
الزم با سازمان های مرتبط و انجام بررسی های دقیق، 
عملیات س��اخت ۴ مدرس��ه در اس��تان خوزس��تان، 
شهرس��تان  شوش و شهرستان الوان را آغاز کرده است 
که با توجه به پیش��رفت بیش از ۵۵ درصدی برخی از 
پروژه ها و س��رعت اجرای عملیات س��اخت، به زودی 

آماده ی بهره برداری خواهند شد.

کاروان خدمات بانکی و رفاهی بانک 
صادرات ایران در آستانه اربعین حسینی

خدمات متنوع بانک ص��ادرات ایران به زائران اربعین 
با ارائه ان��واع خدمات بانکی و رفاهی در اس��تان های 

مرزی ادامه دارد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، ارائه 
خدمات مختلف ارزی، بانکی و رفاهی به زائران اربعین 
حس��ینی با عرضه دینار ع��راق، تجهیز خودپردازهای 
ثابت و س��یار در مناطق مرزی، ارائه خدمات در شعب 
کش��یک، برپایی موکب و ارائه مهمانس��را و پارکینگ 
خدمات رس��انی به زائران را در س��ه استان کرمانشاه، 
ایالم و خوزس��تان همچنان ادامه دارد.صرافی س��پهر 
بانک صادرات ایران به عنوان یکی از صرافی های بانکی 
مورد اعتماد بانک مرکزی، در ش��عبه مرکزی تهران و 
شهرهای یزد، اصفهان وشیراز به متقاضیان ۱۲۵ هزار 
دینار یا س��ایر ارزها معادل ۱۰۰ یورو عرضه می کند.

در همین راستا، ۳۹۵ خودپرداز ثابت با افزایش سقف 
برداشت نقدی روزانه تا ۵ میلیون ریال در استان های 
م��رزی تجهیز ش��ده ک��ه۲۵۲ دس��تگاه در اس��تان 
خوزس��تان، ۱۰۳ دستگاه در اس��تان کرمانشاه و ۴۰ 
دس��تگاه در استان ایالم آماده خدمت رسانی به زائران 
است.چهار شعبه کشیک بانک نیز شامل شعبه سعدی 
ش��هر ایالم، شعبه مهران، ش��عبه مرکزی کرمانشاه و 
ش��عبه قصرشیرین در ایام اربعین انواع خدمات بانکی 
را ب��ه زائران ارائه خواهند داد.تجهیز ش��ش خودپرداز 
سیار شامل دو دستگاه در مرز شلمچه، دو دستگاه در 
مرز خس��روی و دو دس��تگاه در مرز مهران در دستور 

کار بانک صادرات ایران قرار گرفته است.
موکب های خدمات رسانی مس��تقیم بانک به زائران با 
عرضه اقالم غذایی و رفاهی برپا شده اند. این موکب ها 
در مرز مهران و در مسیر جاده کربال در شهر بیستون 
با عنوان موکب ش��هدای بانک صادرات ایران و در مرز 
ش��لمچه با عنوان موک��ب حضرت رقی��ه)ع( پذیرای 

زائران اربعین هستند.

اخبار

اجرای  پروژه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی باتوان داخل
عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: چنانچه ش��رکت چین��ی همانند توتال از 
پارس جنوبی به طور کامل جدا ش��ود ایران با اس��تفاده از ظرفیت های داخلی 
برنام��ه های خود را ادامه می دهد زیرا هم توانایی و ظرفیت موجود و هم اراده 

الزم برای پیشروی کار را داراست.
س��یدعلی ادیانی؛  گفت: مجموعه شرکت ایرانی، شرکت ملی نفت چین و توتال 

برای پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی مثلث همکاری ش��کل دادند و فعال س��ازی فاز ۱۱ 
پارس جنوبی در قالب قرارداد آی پی سی مبنی بر این بود که به هر نحوی اگر شرکت 
توتال نتوانس��ت ادامه همکاری دهد، تمام مس��ئولیت ها و تعهدها  به ش��رکت چینی 

واگذار شود .
وی افزود: چین به طور کامل پارس جنوبی را ترک نکرده اس��ت و به نظر می رس��د با 
توجه به نوع نگاه این شرکت به پروژه های نفتی و گازی ایران به طرق مختلف فعالیت 

خود را ادامه خواهد داد.  خانه ملت 

کنترل نقدینگی، دستور کار اصلی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی، کنترل نقدینگی را از اهم سیاس��ت های بانک مرکزی 
برش��مرد و گفت: با مدیریت این موضوع، تورم نیز کنترل و شرایط معیشتی نیز 

بهبود می یابد.
عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های ناعادالنه 

گفت: علیرغم فش��ار حداکثری دشمنان، خوش��بختانه با همت و تالش مجموعه 
دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نس��بی در بازار ارز و اقتصاد کش��ور ایجاد ش��ده 

اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگرچه این اقدامات در ش��رایط فعلی حائز اهمیت 
است، لکن نباید به این حد قائل شویم و الزم است تالش ها مضاعف تر شود.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم از اولویت های بانک مرکزی است گفت: 
ب��ه دلیل تحریم های امریکا، منابع ارزی کش��ور نیازمند مدیریت صحیح  اس��ت و باید 
با اتخاذ تصمیم های مناس��ب منابع محدود ارزی کش��ور در محل هایی هزینه شود که 

بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.  بانک مرکزی 

  تداوم روند نزولی گوشت در بازار
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه قیمت هرکیلو گوش��ت 
گوس��اله با حدود ۳۰ هزارتومان کاهش به ۸۵ هزارتومان رس��یده است، گفت: 

روند کاهش قیمت با توجه به فراوانی عرضه، ادامه خواهد داشت.
سید احمد مقدسی از کاهش ۳۰ هزارتومانی قیمت گوشت گوساله طی ماه های 

اخیر در بازار خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم گوش��ت گوس��اله از حدود ۱۱۵ 
هزارتومان به حدود ۸۵ هزارتومان رسیده است.

وی اضافه کرد: باتوجه به ش��رایط تولید و انباشت دام سنگین در کشور، پیش بینی می 
کنیم روند کاهش قیمت ادامه یابد. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره 
به اینکه قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم گوشت گوساله ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان است، 
ادام��ه داد: قیمت دام زنده نیز کاهش زیادی داش��ته و طی روزهای اخیر مجددا حدود 
۵ هزارتومان ارزان ش��ده است؛ درخواس��ت ما از دولت این است که یا جلوی واردات را 

بگیرد یا اجازه صادرات بدهد.  مهر 

مدیرعام��ل عم��ران پردیس با اش��اره به رونمایی از س��ند 
تک برگی عرصه و اعیان مسکن مهر گفت: "از اواخر آبان ماه 
امس��ال س��اخت متروی پردی��س آغاز می ش��ود". هدایت 
همچنی��ن از راه اندازی بورس مس��کن مهر برای جلوگیری 

از سوءاستفاده دالالن خبر داد.
  مهدی هدایت در نشست رونمایی از اسناد تک برگی اعیان 
و عرصه واحدهای مس��کن مهر ش��هر پردی��س اظهار کرد: 
امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی تمام امکانات پردیس 

برای اتمام مسکن مهر بسیج شده است.
وی تصری��ح کرد: بر این اس��اس تمام اراض��ی پردیس یا از 
طریق فراخوان یا تهاتر با س��ازندگان بابت تکمیل مس��کن 
مهر واگذار می کنیم و یک متر هم بعد از اتمام مسکن مهر 

برای فروش نخواهیم داشت.
وی از ف��روش عرص��ه بیش از ۱۰ هزار واحد مس��کن مهر 
به ارزش ح��دود ۳۵۰ میلیارد تومان خب��ر داد و ابراز کرد: 
حتی برای تکمیل پروژه های مس��کن مهر زیر بار استقراض 
و اخ��ذ وام از بانک ه��ای عام��ل رفته ایم، بر این اس��اس از 
تبصره ۸ قانون بودجه امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان دریافت 
می کنیم که ش��رکت عمران بازپرداخت را انجام می دهد و 

درصد سود آن هم کم نیست.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان این که بازپرداخت 
این وام از محل فروش تجاری ها انجام می ش��ود به متروی 
این ش��هر اش��اره کرد و گفت: خوشبختانه با ورود مجموعه 
قرارگاه خاتم)ص(، مشاور بس��یار توانمند این قرارگاه وارد 

این موضوع ش��ده اس��ت. تمام گمانه های آزمایشگاه خاک 
این پروژه انجام ش��ده و در مرحل��ه طراحی نهایی و خروج 

نقشه های نهایی حدود ۸ کیلومتر آماده شده است.
هدای��ت ب��ا اع��الم ای��ن ک��ه از اواخر آب��ان م��اه وارد فاز 
اجرایی س��اخت مترو می ش��ویم، افزود: در فاز ۱۱ تقاطع 
غیرهمس��طح با سرعت قابل قبول و بر اساس زمانبندی در 
حال انجام اس��ت که ترافیک این ف��از این تقاطع انجام می 
ش��ود. همچنین در این فاز زون ۵ تحویل شده و مابقی نیز 
در مرحله تحویل ش��ده و پ��س از آن وارد زون ۴ جنوبی، 
زون ۳ و زون ۲ تحویل متقاضیان می ش��ود. ضمن این که 
شرکت گاز اخیرا وارد زون های ۲ و ۳ شده که تاکنون این 

کار را انجام نداده بود.
وی  ب��ا بیان این ک��ه در فاز ۱۱ فقط عم��ده کار باقیمانده 
محوطه س��ازی و راه های دسترس��ی است، گفت: تاسیسات 
پمپاژ ف��از ۱۱ راه اندازی ش��ده و االن در حال پمپاژ آب به 
واحدهای این فاز هس��تیم. وی با بیان این که امس��ال چند 
مدرس��ه با آموزش و پرورش تحویل ش��ده است، یادآور شد: 
ت��ا ۱۰ روز آینده کمربندی ش��رقی فاز ۸ نیز تکمیل خواهد 
ش��د. امسال ۶۰۰ نفر دانش آموز در این فاز ثبت نام کرددند 
و مدارس پس از تجهیز تحویل آموش و پرورش شد. به گفته 
وی، از س��ال ۹۱ تا اواخر س��ال گذش��ته ۶۷۲۰ انشعاب آب 
داش��تیم که در دوره جدید انش��عاب آب و فاضالب بیش از 
۷۲۰۰  واحد تامین شده است. از سوی دیگر طی ۷ ماه اخیر 
حدود ۱۲۰ معبر در این فاز آسفالت شده است. تسنیم 

مدیرعامل عمران پردیس
بورس مسکن مهر راه اندازی می شود 

حذف قبوض کاغذی از یک س��ال گذش��ته روی میز دولت 
قرار گرفت و در این راس��تا شاهد حذف قبوض کاغذی برق 
بودیم. طبق آخرین اخبار، قبوض کاغذی آب نیز در لیست 
انتظار برای حذف ش��دن قرار گرفته اند و به گفته مسئوالن 
تا آخر دولت دوازدهم دیگر شاهد توزیع قبوض کاغذی آب 

نیز نخواهیم بود.
اواخر پاییز س��ال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
صرفه جوی��ی ۱۴۴۰ میلیارد تومان��ی در صورت حذف قبوض 
کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با این صرفه جویی 
می توان کارهای بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم را 

باید نسبت به هدر رفت این منابع حساس کرد.
آمارها حاکی از آن است  که ۳۵ میلیون کنتور برق، حدوداً 
همی��ن تعداد کنتور آب و ۲۰ میلی��ون کنتور گاز در ایران 
وجود دارد و برآوردها نش��ان م��ی داد ۱۴۴۰ میلیارد تومان 
برای قبوض خدماتی هزینه می ش��ود. این در حالی بود که 
به گفته آذری جهرمی، ظرفیت کامل برای صدور تمام این 

قبوض به صورت الکترونیکی فراهم است.
در راس��تای اجرای این طرح، قبوض کاغذی برق از ابتدای 
مهرماه حذف ش��دند و رس��ما برای هیچ مش��ترکی قبض 
کاغذی صادر نمی شود. حذف قبوض کاغذی آب گام دیگر 
وزات نیرو در این راستاس��ت و آخرین اخبار حاکی اس��ت 
که طرح حذف قبوض کاغذی آب براس��اس ارزیابی صورت 
گرفت��ه این طرح تا پایان دولت دوازدهم به طور کامل اجرا 

خواهد شد.

بر این اساس، حمیدرضا کشفی معاون راهبری و نظارت بر 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور  در این مورد اعالم 
ک��رده بود ک��ه در حال حاضر پایلوت اج��رای این طرح در 
چندین شهر از جمله لرس��تان، اصفهان، آذربایجان غربی و 
بندرعباس آغاز شده است و پس از ارزیابی نتایج، این برنامه 

به سایر مناطق کشور نیز تعیم داده خواهد شد.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر زیرس��اخت اجرای این 
برنامه کامال ش��ده است، گفته بود: هزینه آب بهای برخی از 
مش��ترکان به دلی��ل تعرفه غیرواقعی آب ب��ه میزانی اندک 
اس��ت که چاپ قبض کاغذی حتی به صرفه هم نیست. در 
حال حاضر تعداد مش��ترکان آب ش��هری و روستایی کشور 
از مرز ۲۳ میلیون مش��ترک گذشته اس��ت و ساالنه تعداد 
بس��یار زیادی قبض کاغذی میان این تعداد مشترک توزیع 
می شود که در صورت اجرای کامل این برنامه شاهد ثمراث 
زیس��ت محیطی و اقتص��ادی فراوانی خواهیم ب��ود. در این 
راس��تا، محمدرضا بختیاری با تاکید بر این که حذف قبوض 
کاغذی آب زمان بر اس��ت، گفته ب��ود: فرآیند حذف قبوض 
کاغذی آب مش��ابه حذف قبوض کاغذی برق و گاز نیست. 
زیرا در سیس��تم ب��رق و گاز هر واحد ی��ک کنتور جداگانه 
دارد و فیش به صورت جداگانه برای واحدها صادر می شود. 
درحالی که کنتور آب واحدها مش��ترک اس��ت و ساختمان 
یک فیش بیش تر ندارد. این طرح نیاز به بررس��ی بیش تری 
دارد و فعال درحال بررس��ی است و امیدوارم به قولی که در 

این راستا داده شده عمل کنیم. ایسنا 

از سوی وزارت نیرو اعالم شد؛
پایلوت اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آب

اسامی۵دستگاهکمکاروبیتوجهبهبهبودفضایکسبوکار
معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

گزارش


