
سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان 
بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد

 به منظور رفاه حال مش��تریان و 
حفظ س��امتی آن ه��ا در دوران 
ش��یوع وی��روس کرونا، سیس��تم 
نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک 
رف��اه کارگران آغاز به کار کرد. به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور 
حفظ س��امتی و رفاه حال مش��تریان و به حداقل 
رساندن تجمع در شعب، برای کسانی که مجبورند 
خدمات حضوری دریافت کنند، سیستم نوبت دهی 
تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.  
بر اساس این گزارش، در این سیستم، مشتریان می 
توانند از طریق تماس با مرکز ارتباط با مش��تریان 
این بانک )فراد(، برای حضور در شعب نوبت بگیرند 
و در ساعت مشخصی که به آن ها اعام  می شود، 
جهت انجام امور بانکی خود به شعبه مراجعه کنند.  
گفتنی اس��ت، در این سیستم مش��تریان از طریق 
تماس با شماره  8525-021 کلید 2  را انتخاب و 
پس از وارد کردن کد ش��عبه، زمان نوبت به صورت 
پیام��ک به تلفن همراه آن ها ارس��ال می ش��ود و 
در صورت نداش��تن کد ش��عبه، تماس مشتریان با 
کارکنان مرکز ارتباط با مش��تریان بانک برقرار و با 
راهنمایی آن ها، نوبت حضور در شعبه به وی اعام 
می ش��ود. ساعت تماس مش��تریان با این مرکز 8 

صبح تا 12 ظهر است.

مراسم معارفه سرپرست جدید بانک 
توسعه تعاون 

مراسم معارفه سرپرس��ت جدید استان آذربایجان 
غربی با حضور معاونت بازاریابی و امور اس��تان های 
بانک توس��عه تعاون در محل ش��عب این اس��تان 

برگزار شد.
س��عید مع��ادی در ای��ن جلس��ه بابی��ان اینک��ه 
آسیب شناس��ی و دالیل مؤثر بهبود ش��اخص های 
اس��تان ضروری اس��ت، با قدردانی از همکاران این 
اس��تان با توجه به ش��رایط کنونی و شیوع ویروس 
منح��وس کرون��ا، ایجاد فضای رقابتی در ش��عب و 
تأثیر در گس��ترش فض��ای کس��ب وکار و افزایش 
سهم بازار در ش��بکه بانکی استان را از اولویت ها و 
برنامه های آتی بانک برشمرد.معاونت مدیرعامل در 
ادامه ب��ا انتقاد از ضریب نفوذ خدمات غیرحضوری 
مشتریان در ش��رایط کنونی، خواستار افزایش این 
مه��م و تاش هم��کاران در این خصوص ش��د.در 
ادامه جعفر مشکی مش��اور مدیرعامل نیز با عنوان 
اینکه کارمندان بانک در ش��رایط کنونی کشور در 
صف اول ابتایان به کرون��ا قرارگرفته اند، از تاش 
همکاران تشکر کردند. وی در ادامه افزود: پرداختن 
به بازاریابی ش��رکتی یک��ی از روش ها برون رفت از 

این شرایط خواهد بود.

درخواست و اعطای کارت اعتباری 
ارزان قیمت بانک پاسارگاد از طریق 

برنامه ویپاد
»کارت اعتباری ارزان قیمت بانک 
پاسارگاد« با هدف تکمیل و توسعه 
ارزان قیمت«  »تس��هیات  ط��رح 
و همچنی��ن بهره من��دی هر چه 
بیشتر گروه مش��تریان حقیقی از 
تس��هیات این بانک، طراحی و ارائه ش��ده اس��ت.

به گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، طرح 
کارت اعتب��اری ارزان قیم��ت، ب��ر مبن��ای نتیجه 
اعتبارس��نجی مشتریان محترم و در راستای تاش 
در جهت گس��ترش هرچه بیشتر س��طح مراودات 
ایش��ان با بانک طراحی ش��ده اس��ت. در این طرح 
بر اس��اس امتیاز س��پرده های مش��مول مشتریان، 
تس��هیاتی در قالب عقد مرابح��ه و از طریق ابزار 
کارت اعتب��اری به آن��ان اعطا می ش��ود؛ به نحوی 
که امکان تعیین فاکتورهای »مبلغ تس��هیات« و 
»مدت و مبلغ س��پرده گذاری« نیز برای مشتریان 
فراهم اس��ت.بر اساس این خبر، در این طرح ضمن 
ارج نه��ادن به مراوده مش��تریان گرام��ی با بانک، 
کس��انی که دارای س��پرده قرض  الحسنه جاری و یا 
س��پرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی هستند، 
می توانند از این تس��هیات بهره مند ش��وند.اعطای 
کارت اعتب��اری ارزان قیمت بر مبن��ای امتیازهای 
کسب ش��ده توسط مش��تری، حداقل به مدت 3ماه 
پس از ثبت درخواس��ت ایشان از طریق اپلیکیشن 

ویپاد انجام خواهد شد. 

به روز رسانی نسخه جدید سامانه 
همراه بانک توسعه صادرات ویژه 

سیستم عامل اندروید
نس��خه جدید س��امانه همراه بانک توسعه صادرات 
ویژه سیس��تم عامل اندروید ب��ا قابلیت های جدید 
به روز رس��انی ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری 
اطاعات و ارتباطات این بانک، کاربران این س��امانه 
برای مش��اهده و نصب این نس��خه با ورود به بخش 
خدمات الکترونیک روی س��امانه جدید همراه بانک 
کلیک ک��رده و برنامه اندروید را نصب کنند.از مهم 
ترین ویژگی های نس��خه جدید، ام��کان تغییر نام 
کارب��ری، امکان انتقال وجه ب��ه طورگروهی، امکان 
پایا به ط��ور گروهی، امکان انتخاب انتقال وجه پایا 
یا ساتنا، امکان مرتب سازی لیست حساب )منویی 
در تنظیمات(، امکان مرتب س��ازی لیست کارت ها 
)منویی در تنظیمات(، امکان ارسال مجدد کد تایید 

در زمان ثبت نام و بازیابی کلمه عبور خواهد بود.

اخبار

  مدیر پذیرش فرابورس ایران اعالم کرد؛

 پذیرش مشروط نخستین استارتاپ در 
بازار دوم فرابورس

  مدی��ر پذی��رش فرابورس ایران به پذیرش نخس��تین اس��تارتاپ در بازار 
سرمایه اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل ونقل و ارتباطات، این استارتاپ با 

نام تجاری »تپسی« به صورت مشروط در بازار دوم پذیرش شد.
مونا الس��ادات کابلی از راه اندازی بازار جدیدی با نام بازار هدف خبر داد و 
اظهار داش��ت: آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش در این بازار در آینده 

نزدیک به فعاالن بازار سرمایه اطاع رسانی می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: بس��یاری از پرونده هایی که برای فرابورس ایران ارسال 
می شوند و شرایط بازار اول و دوم را احراز نمی کنند، آمادگی پذیرش در این 
بازار را خواهند داش��ت. کابلی در خص��وص آخرین اخبار و اطاعات پذیرش 
شرکت ها در بازار اول و دوم گفت: در حوزه مواد و محصوالت دارویی، شرکت 
آنتی بیوتیک س��ازی ایران مورد پذیرش قرار گرفت. مدیر پذیرش فرابورس 
ایران اف��زود: در حوزه ریخته گری آهن و فوالد، صنای��ع فروآلیاژ ایران مورد 
پذیرش قرار گرفت و در محصوالت ش��یمیایی، برای اولین بار شرکتی با نام 
پاالیش قطران زغال سنگ پذیرش شد که محصوالت قطرانی تولید می کند. 
همچنین در حوزه صنعت چسب سازی، شرکت شیمیایی رازی پذیرش شد.

وی ادام��ه داد: در حوزه آی تی و فعالیت های وابس��ته، ش��رکت توس��عه 
سامانه های نرم افزار نگین )توسن( پذیرش شد. سنا 

رئیس کمیس��یون مع��ادن اتاق ایران ب��ا بیان اینکه 
شیوه نامه فوالد تا حدود زیادی جلوی رانت را می گیرد، 
گفت: کارخانجات فوالد مواد اولیه را ارزان می خرند و 

محصول را گرانتر از قیمت جهانی می فروشند.
بهرام ش��کوری درباره ش��یوه نامه جدید ساماندهی 
عرض��ه و تقاضای زنجیره فوالد که اخیراً از س��وی 
رئیس دفت��ر رئیس جمهور جهت اج��را به وزارت 
صمت اباغ ش��ده اس��ت )متن ش��یوه نامه( اظهار 
داش��ت: ما اساس��اً با دخالت در قیمت گذاری هر 
کاالی��ی مخالف هس��تیم ام��ا به هر حال ش��رایط 
کش��ور ایجاب می کند که دولت ای��ن کار را انجام 
دهد. مشکل اساس��ی در زنجیره فوالد رانتی بوده 
که فوالدی ها طی س��الیان گذشته با همین قیمت 
گذاری دس��توری بر زنجیره فوالد از سنگ آهن تا 

آهن اسفنجی از آن استفاده می کردند.
رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق 
بازرگان��ی ایران افزود: فوالدی ه��ا امروز بحث رانت 

را مط��رح می کنند در حالی ک��ه تاکنون بزرگترین 
رانت را خودش��ان اس��تفاده کرده ان��د چراکه وقتی 
به عقب��ه بخش فوالد نگاه می کنی��م، می بینیم که 
در اثر همین قیمت گذاری دس��توری، سنگ آهن، 
کنس��انتره، گندله و آهن اس��فنجی را با نسبتی از 
قیمت فوالد می گرفتند و وقتی این نسبت و قیمت ها 
را با دنیا مقایسه می کردیم می دیدیم که 50 درصد 
زیر قیم��ت جهانی مواد اولیه را می خریدند و فوالد 
را بدون قیمت دس��توری، باالت��ر از قیمت جهانی 
می فروختند، در واقع طی سنوات گذشته بیشترین 

رانت نصیب کارخانه های فوالد شده است.
کارخانجات فوالد طی این سال ها بزرگترین رانت را 
خودشان برده اند؛ مواد اولیه را 50 درصد زیر قیمت 
جهانی از معادن داخلی می خرند اما محصولشان را 

باالتر از قیمت جهانی در بورس می فروشند
وی تصریح کرد: فوالد محصول با ارزش��ی اس��ت و 
حتماً باید مورد حمایت واقع شود، اما باید به سمتی 

برویم که رانت و فس��اد را ح��ذف کنیم. هر کدام از 
بخش های زنجیره سرمایه گذاری های متفاوت دارند 
و باید از قیمت های جهانی تبعیت کنند. نمی ش��ود 
ف��والد را ب��ه قیمت جهانی و گاهی اوق��ات باالتر از 
قیمت جهانی بفروش��ید اما مواد اولیه را 50 درصد 

کمتر از قیمت جهانی بخرید. این عدالت نیست.
شکوری با بیان اینکه کلیت شیوه نامه جدید فوالد 
درست است و فقط چند اشکال دارد، گفت: اعتقاد 
ما بر این بود که محصوالت زنجیره فوالد در بورس 
عرضه ش��ود اما این مس��اله باید هم��راه با اصاح 
سازوکار بورس باش��د زیرا صاحبان سرمایه بورس 
همین فوالدی ها هس��تند. باید ش��رایط به گونه ای 
مهیا ش��ود که س��هامداران خللی در زنجیره ایجاد 
نکنند و اگر بورس های دیگری هم ایجاد شد بتواند 

سرویس را به زنجیره مواد معدنی بدهد.
وی افزود: وقتی اعتقادمان بر عرضه همه محصوالت 
در ب��ورس اس��ت یعنی عرضه و کش��ف قیمت در 
ب��ورس صورت گیرد و نهایتاً در صورتی که مازادی 
وجود داش��ت آن را صادر کرد؛ در این ش��یوه نامه 
ب��رای صادرات این محصوالت معافیت های مالیاتی 
را حذف و عوارضی ب��رای زنجیره دیده اند که ما با 

هر دوی این موارد مخالف هستیم. مهر

گزارش

3 روز از زمان اجرای گرانی مجوز دار محصوالت وکاالهای  
م��ورد مصرف م��ردم می گ��ذرد و این اتفاق درس��ت  در 
ش��رایطی رخ داده ک��ه  از ابت��دای  آذرماه و  با  دس��تور 
دول��ت کس��ب و کارهای بس��یاری تعطیل و ی��ا به  حالت  
نیمه تعطیل درآمده اند  تا ش��اید در پی این محدودیت ها 

بتوانیم از مسیر شیوع گسترده کرونا عبور کنیم.
ت��ورم باالی 44 درصد در کنار تعطیلی کس��ب وکار ها  و 
محدودی��ت های ایجاد ش��ده برای کس��ب وکارها  اگرچه  
مش��کاتی است که بیش از یک س��ال  است که  مردم به 
ویژه اقش��ار کم درآمد با آن روبرو هش��تند اما  نکته قابل 

تامل تدبیری  دیگری اس��تکه دول��ت در عین بی تدبیری 
برای  گران��ی مجدد کاالها همزمان ب��ا این محدودیت ها  

اخذ کرده است.

جلسه ای برای گرانی 
 براس��اس اخب��ار منتش��ر ش��ده از تصمیم��ات یکص��د و 
سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار درحالی اول آذرماه 
در قالب بخشنامه از س��وی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به دس��تگاه های اجرایی اباغ شد 
که براس��اس آن مجوز گرانی حداقل 20 قلم کاال رس��ماً با 

امضای دولت به بازار داده شده است.
با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، از اول آذرماه افزایش قیمت 
ش��یر خام، 10 نوع لبنیات، کره، 4 کاال در گروه روغن و 4 
کاال در گروه نهاده ه��ای دامی کلید خورد و به این ترتیب 
مهر تایید رسمی دیگری بر گرانی هایی که تا پیش از این 

بر معیشت مردم حاکم بود ؛زده شد.
 ای��ن اتفاق��ات در حال��ی رخ داده که انتظلر م��ی رفت با  
وجود رکود اقتصادی و مش��کات معیش��تی که  به واسطه 
تورم باالی 44 درصد و  ش��یوع گس��ترده کرونا  در کشور 
و همچنین آثار منفی ناشی از آن بر اقتصاد کشور ؛متولیان 
بکوش��ند تصمیماتی را  اتخاذ کنند ک��ه  تا حدودی باعث 
آرام��ش و کاهش دغدغه های مردم ش��ود اما  در عمل نه  
تنها چنین نشده بلکه عما با  مجوز رسمی دولت طی هفته 

پیش رو شاهد سیل جدیدی از گرانی ها خواهیم بود.
صدور مج��وز گرانی ها به  ویژه در بخش کاالهای اساس��ی 
درحالی از سوی دولت  رخ داده که انتظار می رفت  دولت 
تدبی��ر و امید در ش��رایط فعلی به منظور کاهش فش��ار بر 
معیشت مردم که کمرشان در برابر گرانی ها خم شده است 

، تدبیر درست تری را  اتخاذ کند .
 

گرانی پشت گرانی 
مش��اهدات میدانی از قیمت کاالهای اساسی در هفته های 
اخیر نش��ان می دهد که قبل از آنکه رس��ماً مجوز افزایش 
قیمت ها از س��وی دولت داده شود،  قیمت برخی از کاالها 
از جمل��ه ش��یر، روغن، ک��ره، حبوب��ات و... در چند نوبت 
افزایش یافته بود و با مجوز اول آذرماه کارگروه تنظیم بازار 
ای��ن کاالها احتماالً یک بار دیگر ب��ا افزایش قیمت همراه 
خواهند بود، این درحالی اس��ت که انتظار می رفت حداقل 
در کارگروه تنظیم بازار که نمایندگان دستگاه های مختلف 
نیز در آن حضور دارند، به جای مجوز رسمی برای گرانی ها، 
با گران فروش��ی ها برخورد و ضوابط انضباطی برای برخورد 

با محتکران و... تعیین شود.

گرانی کاالها در یکسال اخیر 
از ب��ی تدبیری دولت همی��ن بس که بع��داز گرانی کره ، 
گوشت ، برنج و  نایاب شدن گوجه فرنگی و زنجبیل و ... در 
هفته های گذشته روغن در بازار نایاب شد و محصول روغن 

جامدی که تا پیش ازاین  در قیمت های 43 هزارتومان به 
فروش می رسید به واس��طه نظارت دقیق و  بدون خطای 
متولی��ان به رق��م های باالی 200 هزار تومان هم رس��ید. 
اگرچه درای��ن فرآیند مانند فرآیندی ک��ه درگرانی گوجه 
فرنگی ، م��رغ و صیفی جات رقم خورد متولیان همیش��ه 
در صحنه و پاس��خگو  مدعی شده  که باز هم رد پای یک 
ع��ده دالل در میان اس��ت و جایی ب��رای نگرانی مردم در 
ای��ن خصوص وجود ندارد و به زودی ب��ازار ازاین محصول 
اشباع می شود ؛اما  پایان داستان به مانند تمام گرانی هایی 
که  دود آن تنها به چش��م مردم می رود بعد از دوهفته با 
افزای��ش قابل توجه  روبرو ش��د و  محص��والت کاخانجات 
مختلف با رش��د 13 درصدی  در شلف های فروشگاهای و  

ویترین سوپر مارکت ها  نشست. 

 بی تدبیری برای تمام فصول 
البته ای��ن اولین و تنها اقدام ب��ی تدبیرانه دولت دوازدهم 
نب��وده و نیس��ت چراک��ه براس��اس آنچه  کارشناس��ان و 
تحلیلگران  نیز عنوان می کنند  دولت در وانفس��ای گرانی 

و کاهش قدرت خرید مردم 
و درس��ت زمانی که همه به گفته های متولیان برای رشد 
و توس��عه بورس اعتماد کرده بودند و گمان می بردند می 
توانند  با سودی که از بورس کسب می کنند تورم و بخشی 
از گرانی ها سربه فلک کشیده را  پوشش دهند ؛به ناگهان 
تمام رویاهای مردم نقش��ه بر آب شد و سرمایه گذارانی که 
به آن دست دل بسته بودند نه تنها سودی به دست نیاورند 

بلکه  تمام سرمایه خود را نیز  از دست  دادند.
 اینم اقدامات یکی پس از دیگری در حال رخ دادن اس��ت  
و ن��ه  تنها متولیان اقدامی برای جلوگیری ازآن نمی کنند 
بلکه همچنان مس��یر را برای  ج��والن دالالن در بازارهای 
مختلف  و یا  گران فروشان هموار و هموارتر می کنند بی 
آنکه حتی ذره ای  نگران مردم  و  تبعات ش��رایط حاصل 
ش��ده باشند. اگرچه  برخی دس��ت اندرکاران صدور چنین 
مج��وزی را دلیلی ب��رای خاتمه دادن ب��ه گرانی های غیر 
رسمی که تا پیش ازاین رخ داده  اعام می کنند اما از دید 
کارشناس��ان  چنین اقدامی ن��ه تنها کمکی به پایان یافتن 
این گرانی ها نمی کند بلکه منجر به  نوس��اناتی می ش��ود 
که  تا پیش ارزاین به ش��کل غیر رسمی وجود  داشت. در 
همین راس��تا از آنجایی که تج��ارب موجود از نبود نظارت 
و  هماهنگی دراج��رای قوانین و برخورد با این قبیل افراد 
حکایت  دارد بی شک این استدالل برخی کارشناسان  در 
خصوص اقدامات��ی مانند مجوز دادن برای گرانی چند باره 
آن هم در ش��رایط کنونی چیزی جز گ��وش بری با مجوز 
دولتی نبوده و نیس��ت . به باور ای��ن افراد دولت و متولیان 
دولتی در سال پایانی دولت قرار دارند بنابراینطبیعی است 
که تمایلی به برخورد با این  افراد نداشته باشند و همچنان  

سنگ خود را به سینه بزنند.

معاون وزیر صمت خبر داد
تشکیل »شرکت سهامی عام پروژه« توسط 

شرکت های بزرگ معدن وصنایع معدنی
رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: شرکت های بزرگ 
معدن و صنایع معدنی، »ش��رکت س��هامی عام پروژه« 

تشکیل می دهند.
خداداد غریب پور تصریح کرد: اکنون که معدن و صنایع 
معدنی پیشران توس��عه در کشور شده، تنوع بخشی به 

تأمین مالی در این حوزه، ضرورت دارد.
وی یادآور ش��د: با توج��ه به اینکه ش��رکت های بزرگ 
معدن��ی و صنایع معدنی ح��دود 4.8 میلی��ارد یورو به 
صورت ارزی و 40 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی، 
طرح های توسعه پیش رو دارند، ضروری است که روشی 

نوین برای تأمین مالی پیاده سازی شود.
غریب پور با بیان اینکه ایمیدرو، از دو سال گذشته تنوع 
بخش��ی در تأمین مالی را یکی از رئوس برنامه های خود 
قرار داده بود، یادآور شد: پیش از این، با افزایش سرمایه 
ش��رکت ها، بخشی از نیاز پروژه ها به منابع مالی برطرف 
ش��ده اکنون مس��یری تازه برای تأمین مالی در آستانه 
اجرا ش��دن اس��ت. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، 
افزود: ش��رکت توس��عه معادن و فلزات در ماه های اخیر 
اقدام به پیاده س��ازی این روش کرده و شرکت سهامی 
عام پروژه تشکیل داده است و از این رو الزم است که از 

تجربه این شرکت در مسیر پیش رو، استفاده شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه جایگاه بورس 
و قوانی��ن مربوطه در روش جدید، گفت: برای جلس��ات 
آتی، از دکتر حس��ن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار و دکتر علی صحرایی مدیر عامل ش��رکت 

بورس تهران نیز دعوت به عمل می آید.
وی با اشاره به اینکه شخص وزیر صنعت معدن و تجارت 
هم پیگیر این موضوع است، ادامه داد: با هماهنگی های 
که بین این وزارتخانه و نهادهای مربوطه به عمل می آید، 
برنامه زمان بندی برای تشکیل شرکت های سهامی عام 
برای شرکت های بزرگ از جمله ملی صنایع مس، فوالد 
مبارکه، گل گهر، چادرملو، فوالد خوزستان و....مشخص 

خواهد شد. مهر 

طی ۵ سال آینده رخ می دهد؛
افزایش ۲ برابری ظرفیت زیرساختی 

راه آهن 
وزیر راه و شهرسازی از دوبرابر شدن ظرفیت زیرساختی 
راه آهن کش��ور در برنامه ای پنج ساله خبر داد و گفت: تا 
س��ال آینده، چهار اس��تان دیگر به ش��بکه ریلی متصل 

خواهند شد.
محمد اسامی اظهار کرد: در مدار قرار گرفتن این کارخانه 
با تفکری که سعی در  نادیده  گرفتن ظرفیت تولید داخل 
دارد، مقابل��ه جدی خواهد کرد. وی با ابرازخرس��ندی از 
راه اندازی مجدد خط تولید لوکوموتیو پس از 10 س��ال 
در کش��ور گفت،  این موضوع اثبات می کند که کشور ما 
دارای ظرفیت و اس��تعداد قابل اعتمادی است و می تواند 

بیش از این، مورد توجه قرار گیرد.
اس��امی با اشاره به رونمایی از اولین لوکوموتیو ساخت 
ش��رکت واگ��ن پارس ب��ا نام "پ��ارس 33" گف��ت: این 
لوکوموتیو از شرکت واگن پارس به شرکت "البرز نیرو" 
تحویل می شود و وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن 
و همه دس��تگاه های مس��ئول نیز کمک خواهیم کرد تا 
ای��ن خط تولید، ب��ا ظرفیت باال فعالی��ت کند و ناوگان 
موردنیاز شرکت   های ریلی را از این طریق تامین کنیم.

او ادام��ه داد: تکرار این روزها، بیانگر این اس��ت که باید 
ب��ه امیدواری بیش��تر و بیش��تر توج��ه و از فرصت های 
به وجودآمده اس��تفاده کنیم. امس��ال علی رغم ش��رایط 
اقتص��ادی موج��ود و اگرچ��ه برخی مس��ائل ناش��ی از 
محدودیت ه��ای کرونایی ما را کمی کن��د کرد، اما این 
نتیج��ه را داد که توانس��تیم، تن��وع مناب��ع را به وجود 
آوری��م. تولید لوکوموتیو در درون کش��ور، نوع جدیدی 
از تامی��ن منابع و بیانگر این اس��ت که این ظرفیت ها و 
پش��تیبانی های همه جانبه به صورت یک ظرفیت بالقوه 
در کش��ور وجود دارد و در این میان نگاه مهم است که 
بتواند این ظرفی��ت را از بالقوه به بالفعل تبدیل و از آن 
بهره برداری کند. ما امروز ش��اهد اثربخش��ی این نگاه و 
حرکت بودیم و خدارا ش��اکریم که مرحله هشتم تولید 
ناوگان ریلی در س��ال جهش تولی��د را با تنوع جدیدی 

برگزار کردیم.  وزارت راه و شهرسازی 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز مجوز دولت برای گرانی را بررسی میکند؛

گوش بری با مجوز دولتی
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 افزایش فاصله تورمی دهک های درآمدی در آبان  
مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای آبان ماه ١٣٩٩ را اعالم کرد. بر 
اساس این آمار محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲٣.١ 
درصد برای دهک دهم تا ۲٦.٦ درصد برای دهک اول است. نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٩ برابر ۲٩.٠ درصد 
است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۲٦.٣ درصد برای دهک اول تا ٣۵.۲ درصد برای دهک دهم نوسان 
دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲٣.١ درصد برای 
دهک دهم تا ۲٦.٦ درصد برای دهک اول است. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« بین ۲۵.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٣ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در 
میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ٨.٩ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )٨.١ 
درصد( ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ١.۲ واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۲.٤ واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.

نمای نزدیک

   رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران  مطرح کرد؛

ارزان خری و گرانفروشی با روش فوالدی ها 


