
تکمیل زنجیره ارزش شرکت های 
دانش بنیان در بانک پارسیان 

مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسللامی 
از امضللای تفاهم نامه پذیرش ضمانللت نامه های 
صندوق پژوهش و فناوری دانشللگاه تهران با بانک 
پارسللیان خبر داد.دکتر مهدی فراهانی ضمن بیان 
خبللر فوق گفت: ایللن قرارداد به منظللور یکپارچه 
سللازی خدمات دانللش محور، تقویللت جعبه ابزار 
نوآورانه و ایجاد حلقه اتصال بین صنعت)بانکداری( 

و دانشگاه منعقد شده است.
وی افللزود: با انعقاد قرارداد پذیللرش ضمانت نامه 
های صندوق پژوهش و فناوری دانشللگاه تهران با 
بانک پارسیان از یک سو دغدغه وثایق شرکت های 
دانش بنیان برطرف شللده و از سللوی دیگر تامین 
مالی این گروه از مشتریان با سرعت بیشتری انجام 
خواهد شد.مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری 
اسللامی ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه ریزی به 
عمل آمده در ادامه سللال جاری که به تدبیر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( مزین به نام " جهش 
تولید " اسللت با تمرکز بر گسترش روز افزون این 
نوع تعامات سللازنده در توسعه بخش استراتژیک 

کشور گامی های ارزنده ای برداشته خواهد شد.

یادداشت دکتر بهزاد شیری 
مدیرعامل پست بانک ایران

از نگاه بسللیاری تحلیلگران و اندیشلله ورزان، علم 
نوعللی فعالیللت »حل مسللاله« اسللت. گاهی این 
مسللائل مفهومی و نظری است که دیدگاه انسان ها 
را نسللبت به پدید ه ها تغییر می دهد؛ اما در نهایت 
میزان پیشرفت هر علمی را می توان در توانایی حل 
مسللائل فراروی یک کشللور ارزیابی کرد. بی تردید 
هدف علم، صرفا تفکر و تولید علم برای علم نیست، 
بلکه هدف علم ارائه راه حل های مناسب در مواجهه 
با مسللائل و چالش های جامعه، حل مسللائل، ابداع 
نوآوری و خاقیت اسللت تا بتواند رفاه و آسللایش 
برای انسللان به ارمغان آورد و از رنج های انسللان ها 
فللرو کاهللد. در همین راسللتا، فناوری هللای نوین 
همیشلله به عنوان یکللی از نمودهای عینی و عملی 
مطرح بوده و تحوالت مهمی در زندگی انسان ها به 

وجود آورده است. 
متاسفانه مسللاله محوری و مشکل گشایی در کانون 
برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و موسسات 
پژوهشی نیسللت. تولید مقاله و سللایر محصوالت 
علمی بدون توجه به نیازهای داخلی، مشکل گشای 
مسللائل کشللور نخواهد بود. پرسللش این اسللت 
متناسللب با چند برابر شللدن تعداد مقاالت منتشر 
شللده در کشور، چرا مسائل کشور حل نشده است؟ 
برای نمونه بر اساس برخی برآوردهای انجام  یافته، 
بیللش از ۹۰ درصللد مقاالت در برخی رشللته های 
دانشگاهی با رهیافت مسائل فرارو نوشته نمی شود؛ 
بنابراین نگاه تولید علم صرفا برای علم گره گشللای 
مشکات نیست. راهکار مواجهه ما با مشکات باید 
حل مسللاله باشد که مبتنی بر بهره مندی از دانش 
اندوخته برای حل مسللائل پیش رو است. بی تردید 
علللم بدون عمل گرایی سللودمندی کمتری خواهد 
داشت، البته عمل گرایی هم بدون علم شبیه رهایی 
در جنگل بدون نقشلله راه خواهد بود. رابطه علم و 
عمل گرایی دوسویه است. استفاده از علم برای حل 
مسائل فراروی کشور به معنای کاربردی کردن علم 
خواهد بود و عمل گرایی هم نیازمند داشتن الگوی 

ذهنی برای اثرگذاری بهتر در جامعه است.
تمرکز بر حل مسللاله برای رفع نیازهای کشللور و 
گشللودن راهکارهایی برای جهش تولید، اشللتغال 
و ارتقللای بهره وری، پیشللرفت، رفللاه اقتصادی و 
تعالی اخاقی جامعه را در پی خواهد داشللت. باید 
دغدغه اصلی علم همین انسللان ها باشد زیرا اینها 
واقعیت هستند. اگر مسائل انسانی حل نشود یعنی 

پیشرفت علم با مشکل همراه است.
رویکرد مللا بهره مندی از توانمندی های دانشللگاه 
در حل مسللائل پولی و بانکی اسللت. ما پژوهش ها 
را باهللدف بهبود کارآیی، چابک  سللازی سللازمان، 
کاهش هزینه و ریسللک، ارائلله خدمات مطلوب به 
مشتریان، گسترش شمول مالی، افزایش درآمدها و 
سللودآوری و ایجاد اشتغال پایدار دنبال می کنیم و 
از همه ایده ها و اندیشلله های راهگشا در این مسیر 

بهره برداری می کنیم.
در این راسللتا چنللدی پیش نشسللت صمیمی با 
گروهللی از نخبگان دانشللگاهی و فنللاوری جوان 
داشللتیم. ایده هللای خاقانه و علمللی بی دلیل در 
حوزه های تامین مالی، اسللتارت آپ ها، به کارگیری 
فنللاوری در ارائلله خدمللات مالی و بانکللی، ایجاد 
زنجیره هللای ارزش و ... مطللرح و هللر یللک بلله 
برنامه های کاری برای سازمان تبدیل شد. رهیافت 
ما تلفیق دانش با واقعیت های موجود در جغرافیای 
اقتصادی کشللور، تنگناهای سازمانی و موانع پیش 
روست تا از رهگذر آمیختگی دانش نهفته در مراکز 
پژوهشی و تجربه های انسانی انباشته در پست بانک 
ایللران، بتوانیللم قوت ها را تقویللت و تهدیدها را به 
فرصللت تبدیل کنیللم. شللیوه کاری مللا، ترکیب 
ایده های دانشللگاهی با تجربیات سودمند در نظام 
بانکی است تا با تلفیق آن بتوانیم راهکارهای بومی 
متناسب با ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی کشور 
ارائلله کنیم و پس از تحلیل و ارزیابی موشللکافانه، 
آنهللا را در عمل پیاده سللازی و اجرایللی کنیم و به 
دنبللال ارزیابی و پایش و دیده بانللی کنیم تا آثار و 
پیامد های محسللوس آن را در سودآوری، حمایت 
از تولید و کسللب کارهای نوپا اشللتغال زایی و رفاه 
زندگی مردم به ویژه مناطق کم برخوردار و روستایی 

مشاهده کنیم.

اخبار گزارش

در حالی که بسللیاری از مسللتاجران از رشد قیمت اجاره 
نگران هستند که بسیاری از مشاوران اماک و مالکان هنوز 

افزایش ۲۵ درصدی را قبول ندارند.
نگرانی مستاجران از داغی بازار اجاره در سرمای زمستان / 
مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره را قبول ندارندبه گزارش 
خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این 
روز ها وضعیت بازار اجاره به سمت کاهش قیمت در حرکت 
است این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان 
بازار مسللکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین 
امللر باعث شللده که بازار مسللکن به سللمت رکود حرکت 
می کند این در حالی اسللت که طبق بررسللی های میدانی 
انجام شللده بسیاری از مسللتاجران با وجود آنکه در انتظار 
دریافت وام ودیعه مسللکن هسللتند، اما هنوز با مشکات 

بسیار زیادی در این حوزه رو به رو هستند.
امسللال افزایش قیمت اجاره زودتر از موعد هر سال شروع 
شللد چرا که شللیوع ویروس کرونا باعث شد که بسیاری از 
مالکان از این موضوع سللوء استفاده کنند و نرخ های اجاره 
خللود را افزایش دهند و از طرف دیگللر اجازه ندادن برای 
بازدید از واحد های مسللکونی سبب شد که نرخ های اجاره 
باال برود تا جایی که اعتراض متقاضیان و مستاجران، زمینه 
ساز تعیین سللقف افزایش قیمت اجاره از طرف ستاد ملی 
مقابله با کرونا و همچنین الزام به تمدید قرارداد های اجاره 

تا سفید شدن وضعیت کشور از لحاظ ویروس کرونا شد.

 کاهش نرخ  اجاره در نیمه دوم سال 
از سللوی دیگر تدابیری کلله دولت در ابتدای سللال برای 
مسللتاجران در نظر گرفته اسللت، هنوز نتواسللته چندان 
کارگشللا باشد به طوری که به گفته بسیاری از مستاجران، 

مالکان و موجران توجه چندانی به این موضوع نمی کنند.
طبق بررسی های صورت گرفته اگر چه به گفته بسیاری از 
کارشناسان و مسللئوالن به طور معمول در نیمه دوم سال 
نرخ های اجاره کاهش می یابد، اما هنوز بسیاری از موجران 
و مالکان در تب اجاره تابسللتان به سللر می برند و این خود 

باعث نگرانی برخی از مستاجران در زمستان شده است.
در این شللرایط برخی افراد سللودجو به بهانه های مختلف 
سعی داشتند نرخ های اجاره را ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش 
دهند و از طرف دیگر مسللتاجران را مجبور به تخلیه واحد 
مسکونی کردند. در همین رابطه توسلی یکی از مستاجران 
که در محدوده خیابان اشرفی اصفهانی ساکن است با بیان 
اینکه بازار اجاره امسال برای ما بسیار دلهره آور بود، گفت: 
از یللک طرف مالک قصد داشللت نرخ اجللاره را ۳۰ درصد 
افزایللش دهد از طرف دیگر هیچ موجللری اجازه بازدید از 

ملک خود را نمی داد.
او اداملله داد: تعیین سللقف اجاره و دریافت تسللهیات تا 

حدودی توانسللت بللازار را آرام کند، امللا امیدواریم با این 
شرایط اقتصادی شود بازار را کنترل کرد.

  مشاوران امالک سقف ۲۵ درصدی اجاره را 
قبول ندارند  

همچنین تاجداری یکی دیگر از مسللتاجران که در منطقه 
غرب تهران ساکن بود ،  با بیان اینکه متاسفانه با وجود آنکه 
دولت نرخ های مشللخصی برای تمدید واحد های مسکونی 
در نظللر گرفته بود، اما نه تنها مالک و موجر این موضوع را 
قبول نداشته بلکه حتی مشاوران اماک هم می گویند مگر 

می شود با ۲۵ درصد یک ملک را تمدید کرد.
او اداملله داد: باید دولت هرچه سللریعتر نظارت خود را بر 
مشللاوران اماک تشدید کند، اما متاسللفانه در این حوزه 
هیچ نظارتللی صورت نمی گیرد و ایللن موضوع خود باعث 

اجاد مشکات بسیار زیادی در این حوزه شده است.
همچنیللن یکللی از مشللاوران اماک در محللدوده جنوب 
پایتخت عنللوان کرد که میزان جابلله جایی ها در ماه های 
پایانی سللال قبل نزولی بود و همیللن موضوع خود زمینه 
سللاز افزایش قیمت چشللمگیر اجاره در هفته های ابتدایی 
سللال شللد. او ادامه داد: باید دولت اقدامات الزم در حوزه 
بازار اجاره را در قالب یک برنامه ریزی درست و همه جانبه 

اجرایی کند 

تا شاهد بهبود دائم این بازار شویم.
نرخ اجاره بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است

وطنللی یکی دیگر از مسللتاجران که در محللدوده خیابان 
خوش تهران سللاکن اسللت گفت: با وجود آنکه توانستیم با 

پیگیری های بسیار زیاد تسهیات ودیعه مسکن را دریافت 
کنیم، اما با این وجود مالک نرخ اجاره را بیش از ۳۰ درصد 
افزایش داده است.او ادامه داد: مالک در ابتدا راضی به تمدید 
قرار داد اجاره برای دریافت کد رهگیری نمی شد که این به 

عقیده من یکی از بزرگترین مشکات مستاجران است.

 ۵۰ درص���د از مس���تاجران وام کرونای���ی دریاف���ت 
کردند

شرایط مستاجران در ما های ابتدایی شیوع کرونا نابسامان 
بللود به طوری که سللتاد ملللی مقابله با کرونللا تصمیم به 
پرداخللت وام اجاره ودیعه مسللکن گرفللت. البته پرداخت 
این وام هم مشللکات و دردسر های بسیار زیادی به همراه 
داشللت چرا که در ابتدا بانک ها اعام کرده بودند که هنوز 
بخشللنامه و یا اباغیه ای در این خصوص به ما ارائه نشللده 
و از طرف دیگر بسیاری از مستاجران هم عنوان می کردند 
که مالکان حاضر به تمدیللد قرارداد و یا ارائه کد رهگیری 

نیستند.
همین موضوع باعث شللد که از ابتدای پرداخت تسهیات 
ودیعلله که دولت بللرای ۶۰۰ هزار نفر در نظللر گرفته بود 
اما  روند کند پرداخت تسللهیات باعث شللده که تا پایان 
آذرمللاه از مجموع ۳۰۲ هللزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام 
ودیعه تاکنللون ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد 

توانسته اند این تسهیات را دریافت کنند.
روند کند پرداخت تسللهیات باعث شللده که سللتاد ملی 
مقابله با کرونا اقدام به تمدید پرداخت وام اجاره مستاجران 
کنللد به طوری کلله متقاضیان می توانند تللا بهمن ماه این 

تسهیات را دریافت کنند.

 مالکان افزایش ۲۵ درصد را قبول نکردند 
در همین رابطه حسللام عقبایی نایب رئیللس اول اتحادیه 
اماک مشللاوران اماک کشللور ، بللا بیان اینکلله به طور 
معمول در سلله ماهه پایانی سللال فصل اجاره وارد دوران 
رکود می شللود، گفللت: در ماه های دی، بهمن، اسللفند ما 
شاهد کمترین جابجایی ها در حوزه اجاره هستیم و به طور 
معمول هم مالکان در این ایام تمایل چندانی را برای اجاره 
دادن واحد های خود نیسللتند به همین دلیل میزان اجاره 

به کمترین سطح خود می رسد.
او با بیان اینکه به طور معمول در فصل زمسللتان نرخ های 
اجاره ۱۵ درصد نسللبت به فصل تابستان کاهش می یابد، 
بیان کرد:  از سللوی دیگر با توجه به مصوبات سللتاد ملی 
کرونللا در حوزه اجاره مالکان در شللهر تهران برای تمدید 
واحد هللای خللود تنهللا موظف هسللتند ۲۵ درصللد و در 
کانشللهر ها ۲۰ درصد و در شللهر های کوچک ۱۵ درصد 
افزایللش دهند بنابرایللن طبق قانون موجللران باید به این 

مصوبات توجه بسیار زیادی کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشللاوران اماک در پاسللخ به این 
سللوال که بسللیاری از مالللکان وموجران به ایللن قوانین و 
موضوع توجه چندانی ندارند، گفت: مستاجران می توانند در 
این زمینه به شللورای حل اختاف مراجعه کننده و مالکان 

هم در این بین حق ندارند که حکم تخلیه صادر کنند.
عقبایللی او با بیان اینکه هم اکنون بازار اجاره در شللرایط 
رکود تورمی شدید به سر می برد، گفت: تعداد قرارداد ها در 
زمسللتان ۹۹ نسبت به نیمه اول سال بسیار کاهش یافته و 
طبق بررسللی های صورت گرفته هم شاهد آن هستیم که 
قرارداد میزان اجاره ها و قرارداد ها سللیر نزولی داشته است 
و پیش بینی می شللود که تا پایان سللال ۹۹ و همچنین تا 

فروردین ۱۴۰۰ بازار اجاره با رکود تورمی مواجه شود.
وی گفت: تاثیر پرداخت این تسللهیات در نیمه اول سال 
می تواند بسللیار موثر باشللد، امللا متاسللفانه روند طوالنی 
پرداخت تسللهیات و کللم کاری بانک ها باعث شللده که 
این روند پرداخت کند شللود ودر همین رابطه بسللیاری از 

متقاضیان از این بخش انصراف دادند.
همچنیللن مصطفی قلی خسللروی رئیللس اتحادیه اماک 
کشور با بیان اینکه روند بازار را تابع روند بازار خرید مسکن 
اسللت، گفت:در زمانی که ما شللاهد رکود در بازار خرید و 
فروش مسللکن و همچنین کاهش قیمت ها هستیم و بعید 

است که بازار اجاره هم با افزایش نرخ ها رو به رو شود.
براسللاس این گزارش در شرایطی که بازار مسکن به سمت 
رکللود در حرکت اسللت این بار باید نظللارت دولت در این 
بازار بیشتر شود چرا که ممکن است در سایه بی توجهی ها 
و سللوء استفاده برخی از افراد این بازار دچار نوسان شدید 

شود. باشگاه خبرنگاران جوان

مسئول پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی 
اعالم کرد؛

»یک هفته«؛ مهلت پرداخت عوارض 
الکترونیک آزادراه ها 

مسللوول پرداخت الکترونیک عللوارض آزادراهی گفت: 
عوارض آزادراهی بایللد حداکثر یک هفته پس از تردد، 
پرداخت شللود و در غیر این صورت، پلیس راهنمایی و 
رانندگی پس از ارسللال پیامک اخطار، این خودرو ها را 

جریمه خواهد کرد.
عباس اربابی اظهار کرد: پیشللتر مهلت پرداخت عوارض 
آزادراهی ۴۸ سللاعت بود که به خاطر مشللکات ناشی 
از تسللویه و درخواسللت مردم، این مهلت به یک هفته 

افزایش یافته است.
وی اداملله داد: مردم می توانند از طریللق نرم افزار های 
موبایلی متعدد و پایگاه اینترنتی آنی رو، عوارض خود را 
پرداخت کنند ضمن اینکه برچسب عوارض الکترونیکی 
بانک مسللکن هللم همچنان بللرای پرداخللت عوارض 

آزادراهی معتبر است.
وی اظهار کرد: ممکن است تلفن مالک برخی خودرو ها 
به خاطر خریللد و فروش وکالتی با تلفللن همراه مالک 
کنونللی متفاوت باشللد؛ در این راسللتا به مالللکان این 
خودرو ها توصیه می شللود برای اینکه مشللمول جریمه 
بدون اطاع قبلی نشللوند در سللریع ترین زمان ممکن 
عملیللات نقل و انتقال خودرو و ثبت مشللخصات مالک 

جدید را انجام دهند.
وی افزود: اگر راننده ای جریمه ای شللده باشللد که خود 
را مشللمول آن نداند می تواند از طریق مراجعه به پایگاه 
اینترنتللی آنللی رو )www.aaniro.com( و یا تماس 
بللا تلفن هللای ۱۵۳۱ و ۶۳۴۶۸۵۳۱ یللا مرکللز پیامک 
۱۰۰۰۰۱۵۳۱ موضللوع را با کارشناسللان مجری طرح 
عللوارض الکترونیکللی خودرو درمیان گذارد تا مشللکل 
بررسللی شود، زیرا ممکن است این امر بخاطر اشتباه در 
پاک خوانی یا مشللکات دیگر باشد و موضوع بافاصله 

اصاح خواهد شد.  صدا و سیما 

رئیس مرکز ملی فرش ایران ؛
قالی بافان  با پرداخت ۱۵ سال حق بیمه، 

بازنشسته می شوند
رئیللس مرکز ملللی فرش ایللران گفللت: قالی بافی جزو 
مشاغل سخت و طاقت فرسللا طبقه بندی شده و مطابق 
تفاهم نامه منعقد شده با بیمه ، قالی بافان  با پرداخت ۱۵ 

سال حق بیمه می توانند بازنشست شوند.
فرح ناز رافع ، با اشللاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
مرکللز ملی فرش ایران و صنعت بیمه در روز گذشللته، 
افزود: پوشللش بیمه تکمیلی درمانی قالی بافان از طریق 
شللرکت سللهامی بیمه ایران به عنوان حامی قالی بافان 

ایرانی در روز گذشته تفاهم شد.

وی خاطرنشللان کرد: قالی بافانی کلله پیش از این تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند نیز می توانند از این 
بیمه اسللتفاده کنند. رافع اداملله داد: همچنین موضوع 
بیمه آتش سللوزی منللازل مسللکونی قالی بافللان برای 
محافظللت از امللوال آنان و فرش های دسللتبافی که در 
منازل بافته می شللود، بیمه حوادث طبیعی مثل سیل، 
زلزللله و برف، بیمه سللرقت و حتی نوسللانات برقی که 
ممکن است منجر به آسللیب رسانی به لوازم دیجیتالی 

قالی بافان شود، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشللت: در این تفاهم نامه، همچنین پرداخت 
اقساطی و ماهانه حق بیمه برای قالی بافان در دستور کار 
قرار گرفت. رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: 
عاوه بللر آن، موضوع تضمین تولیللدات صادرکنندگان 
فرش دسللتباف، کمک های معیشتی و پرداخت سرمایه 
در گردش به قالی بافان با حمایت و مشارکت بیمه ایران 
و بانک قرض الحسنه مهر در دستور کار است و به زودی 
جزئیات حمایت ها در قالب بسته ای اعام و اطاع رسانی 

خواهد شد.
مطابق آمارها تا پایان خرداد ماه امسللال یک میلیون و 
۲۰۰ هزار و ۶۵۲ نفر قالیباف در کشللور فعالیت داشتند 
و تعداد شللاغان حرفه های وابسللته به آن ۱۹۱ هزار و 

۵۴۵ نفر است. ایرنا 
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مالکان از اجرای قانون سر باز می زنند؛

نگرانی مستاجران از بازار اجاره در سرمای زمستان
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در ۹ ماه امسال رقم خورد؛

رشد ۱۹ درصدی تولید تایر 
بررسللی آمار عملکرد کارخانجات تایرسللازی حاکی از تولید ۱۹۸ هزار 
و ۳۳۹ تللن تایر از ابتدای امسللال تا پایان آذرماه اسللت، آماری که در 

هم سنجی با پارسال رشد ۱۹ درصدی را نشان می دهد.
این میزان تولید معادل ۱۸ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۱۸ حلقه تایر است 
که از این نظر نیز در مقایسلله با مدت مشابه پارسال رشد ۲۱ درصدی 

نشان می دهد.
در این مدت، تولید تایر سللواری با ۲۶ درصد رشد به ۱۱۸ هزار و ۴۶۲ 
تن رسید. تولید تایر سواری ۵۹.۷ درصد از جمع کل تولید تایر را در ۹ 
ماهه امسللال به خود اختصاص داده است. تا پایان آذرماه همچنین ۱۸ 
هزار و ۱۳۴ تن تایر وانتی در کشللور تولید شد که رشد هشت درصدی 
نشان می دهد. تولید تایر باری و اتوبوسی نیز با افزایش هشت درصدی 

در هم سنجی با پارسال به ۴۰ هزار و ۱۹۴ تن رسید.
برپایه این گزارش، در مدت یاد شده سه هزار و ۲۷۸ تن تایر کشاورزی 
سللبک، ۱۳ هزار و ۵۸۴ تن تایر کشاورزی سنگین و چهار هزار و ۶۸۷ 
تن تایر راه سللازی و صنعتی تولید شد که به ترتیب رشد ۵۸ درصدی، 

۱۶ درصدی و ۱۴ درصدی نشان می دهد. ایرنا 

طبق اعام وزیللر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه 
شللمش فوالدی در بورس کاال، بر اسللاس ۷۰ درصد 
قیمت CIS )کشورهای مستقل همسود( خواهد بود 
و این قیمت پایه طی روزهای آتی به بورس کاال اباغ 

خواهد شد.
علیرضا رزم حسللینی در قللرارگاه جهش تولید که با 
محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه نامه ساماندهی 
عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی امروز )سه شنبه( 
برگزار شللد؛ ضمن اعام این پایه قیمتی برای شمش 
فللوالد در بورس کاال، اظهار کرد: این قیمت پایه فردا 

طی نامه ای به بورس بایستی اباغ و اعام شود.
وزیللر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه در 
جنگ اقتصادی تمام عیاری قللرار داریم، تصریح کرد: 
تصمیمات بللرای عبور از این شللرایط جنگی نیز باید 
سللریع، قاطعانه و بر اسللاس مقتضیللات زمانی گرفته 

شود.
سللکاندار ایللن سللازمان بر ضللرورت اجللرای کامل 
شللیوه نامه عرضه محصوالت فوالدی در بورس تاکید 
کرده و از تمامی دسللتگاه های مرتبط و دستگاه های 
نظارتی خواسللته تا در این حللوزه اقدامات الزم را با 

تعامل و هم افزایی انجام دهند.
در ادامه رزم حسینی از دستگاه های نظارتی و بازرسان 
وزارت صمت خواسللت تا بازرسللی از انبارها را برای 
جلوگیری از احتکار شمش، میلگرد و دیگر محصوالت 
فوالدی در دستور کار قرار داده و در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف اقدامات الزم را مبذول دارند. 
داریللوش اسللماعیلی  معللاون امور معللادن و صنایع 
معدنللی وزارت صمت- نیز تصویب قیمت پایه عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال بر اساس ۷۰ درصد 
CIS را سللبب رسیدن محصوالت با قیمت مناسب به 

دسللت مردم دانسللت و گفت: قیمت پایه محصوالت 
فللوالدی برای عرضه در بللورس کاال از ۸۰ درصد بر 
اسللاس دسللتور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ 

درصد برای اباغ به بورس اعام شد.
وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامه عرضه محصوالت 
فوالدی، فروش خللارج از بورس کاال، فروش خارج از 
شبکه محسوب می شود و واحدهایی که محصول خود 
را در بورس عرضه نکنند، با برخوردهای قانونی مواجه 

خواهند شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت قیمت 
محصوالت فوالدی را در زندگی مردم دخیل دانسللت 
و گفت: محصوالت فوالدی بایسللتی به قیمت مناسب 
به دست مردم برسللد؛ چرا که تاثیر افزایش قیمت آن 
در مسللکن، خودرو و لوازم خانگی نیز تاثرگذار  و قابل 
مشاهده خواهد بود.  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

وزیر صمت اعالم کرد

CIS قیمت پایه عرضه شمش فوالدی در بورس بر اساس ۷۰ درصد قیمت


