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بریده جراید سه شنبه 1400/09/02

سه جبهه فشار بر صنایع معدنی
خطر افت دوباره تولید در یکقدمی صنایع معدنی قرار دارد .همزمان با تورم و فشار زیاد محیط کسبوکار نامساعد
بر بنگاهها ،کاهش دسترسی به انرژی ،خطر سومی است که رونق تولید را تهدید میکند .ه نظر میرسد سناریوی
قطع برق و کاهش دسترسی صنایع به سوخت محتمل است .این وضعیت احتماال پیش از هر بخشی به سراغ صنایعی
می رود که سطح باالیی از مصرف برق یا گاز را دارند .در بین همه صنایع ،صنایع فلزی و بنگاههای فعال در بخش
کانیهای غیرفلزی از جمله واحدهای تولیدکنندهای هستند که خطر خاموشی و قطع دسترسی به گاز را به دلیل
مصرف زیاد احساس میکنند .از آنجا که اثر ارزشافزوده تولیدشده در بخشهایی نظیر سیمان ،فوالد و محصوالت
فوالدی ،آلومینیوم ،مس و ...سهم باالیی در ارزشافزوده کل صنعت دارد ،قطع دسترسی کارخانهها به سوخت خطری
است که رشد کل بخش صنعت را تهدید میکند .ین رشتههای صنعتی در ماههای بعد و با فروکش کردن خاموشیها
اندکی به سمت ثبات تولید پیش رفتند ،اما بهواسطه بازگشت چالش انرژی در ماههای زمستان و اعالم هشدار توانیر
و مدیر ان صنعت برق و گاز ،همچنان در معرض خطر رکود قرار دارند .مسائل صادراتی و حجم عظیم نیروی کار
فعال در این بخش ،اهمیت رسیدگی به وضعیت صنایع معدنی را دوچندان میکند.

سکته جدید در ساختوساز
با انتشار تازهترین گزارش از تیراژ ساخت در کشور ،دومین عالمت هشدار درباره ضرورت بازنگری در سیاست
خانهسازی یکمیلیونی توسط دولت آشکار شده است .این عالمت به شکل سکته فعالیتهای ساختمانی در بازار
مسکن مشهود شده است .بر اساس گزارش مرکز آمار ،تیراژ ساختوساز در کشور طی بهار  1400به صورت نقطهای
یک درصد افت کرده است .اگرچه افت یک درصدی ساختوساز در نگاه اول قابل توجه به نظر نمیرسد ،اما این آمار
زمانی گویای بروز سکته است که با وضعیت ساختوساز در سایر مقاطع مقایسه شود .به نظر میرسد تلقی دولت

این است که سازندهها «نمیتوانند» یا «نمیخواهند» مسکن بسازند و به همین خاطر خود را ملزم به مداخله در
بازار از طریق انبوهسازی مسکن دولتی میداند .این در حالی است که بررسی کارنامه سالهای اخیر نشاندهنده
رابطه مستقیم "سقوط ساخت با سقوط خرید " است و این یعنی مشکل سازندهها در مقاطعی که تیراژ ساخت وساز
افت پیدا میکند ،فقط «نبود تقاضای موثر برای خرید خانه» است.

همکاری ایران و جمهوریآذربایجان در توسعه نفت و گاز خزر
ایران و جمهوریآذربایجان قصد دارند بهزودی چندین قرارداد انرژی امضا کنند که شامل توسعه مشترک یک میدان
نفتی در دریای خزر هم میشود  .وزیر نفت ایران اعالم کرد ایران و جمهوریآذربایجان که هر دو عضو ائتالف
اوپکپالس هستند ،قصد دارند بهزودی چندین قرارداد انرژی امضا کنند که شامل توسعه مشترک یک میدان نفتی
در دریای خزر هم میشود .وی همچنین اظهار کرد :گفتوگوهای اولیه در مورد یک قرارداد گاز با
جمهوری آذربایجان ،مبادله گاز از کشورهای همسایه آذربایجان ،انتقال گاز به نخجوان و توسعه میادین نفتی در
دریای خزر انجامشده است.

ظرفیت مهر و المرد برای اجرای طرحهای پتروشیمی در حال بررسی است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :ظرفیتهای شهرستانهای مهر و المرد برای تعریف طرحهای
پتروشیمی در حال بررسی است که اگر امکان تامین آب و انتقال خوراک به منطقه وجود داشته باشد ،طرحهای
پتروشیمی مناسبی برای این منطقه تعریف میشود .در حاشیه بازدید علی نیکزاد ،نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی از پاالیشگاه پارسیانسپهر اظهار کرد :پاالیشگاه پارسیانسپهر در ذیل پاالیشگاه گازی پارسیان قرار دارد و
از طرحهای تامین خوراک پتروشیمی است که پارسال به بهرهبرداری رسید .وی افزود :از آنجا که در پاالیشگاه
پارسیانسپهر ،خوراکی که در گذشته بهعنوان گاز در خط سراسری بهعنوان سوخت مصرف میشد ،امروز پس از
جداسازی و تبدیل به گاز اتان ،پروپان و بوتان ،خوراک موردنیاز پتروشیمیها را تامین میکند ،واحدی ارزشمند و
حائزاهمیت است که خوشبختانه در سرویس و در حال بهرهبرداری است .محمدی تاکید کرد :زنجیره طرح PDH
برای تولید سوپرجاذبها برای نخستینبار در کشور اجرا میشود که تاکنون در صنعت پتروشیمی کشور سابقه
نداشته است.

آلودگی هوا یا کرونا؛ کدام مرگبارتر است؟
مقایسه آمارهای رسمی نشان میدهد مرگومیر ساالنه ناشی از آلودگی هوا در جهان تا  4برابر بیش از تلفات ویروس
کرونا بوده است .با انجام پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که آلودگی هوا خطر مرگ ناشی از ابتال به کرونا را
افزایش میدهد .براساس این پژوهش 1۵ ،درصد از مرگومیرهای ناشی از ابتال به کرونا در جهان بر اثر قرارگیری
طوالنیمدت بیماران در معرض ذرات معلق موجود در آلودگی هوا بوده است .به گفته محققان ،ذرات معلق ،عروق
خونی را به شیوهای مشابه ویروس کووید 1۹-تخریب میکنند و شرایطی مناسبتر را برای آلودهکردن سلولهای
ریه برای ویروس فراهم میکنند.

نرخ تورم آبان  ۴۴.۴درصد شد
مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم ساالنه آبان ماه  1400برای خانوارهای کشور به  44,4درصد رسیده که نسبت
به همین اطالع در ماه قبل 1 ،واحد درصد کاهش نشان میدهد .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد
شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد .نرخ تورم نقطهای در آبان ماه  1400به عدد  ٣۵,٧درصد
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٣۵.٧درصد بیشتر از آبان  1٣۹۹برای خرید یک «مجموعه
کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .نرخ تورم نقطهای آبان ماه  1400در مقایسه با ماه قبل  ٣,۵واحد درصد
کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات »با کاهش  14,1واحد درصدی
به  4٦.4درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات »با افزایش  0.٧واحد درصدی به  ٣0.2درصد رسیده است.

ضرورت اشتراکگذاری تجارب حضور در اکسپو
بازدید فعاالن ،هنرمندان و نخبگان حوزههای مختلف از "اکسپوی  2020دبی " فرصتی برای شناخت و ارتقای
کیفیت محصوالت برای رقابت در بازارهای جهانی است  .اکسپو  2020با عنوان پیوند اذهان و خلق آینده با
حضور  1۹۸کشور جهان از  ۹مهر  1400در حالی در دبی آغاز به کار کرده است که کرونا همچنان چالش اول

جهان در بخشهای مختلف به ویژه اقتصاد ،تجارت و صنعت گردشگری است؛ اگر چه این رویداد به دلیل همهگیری
با یکسال تاخیر برگزار و به سنت همیشگی  ٦ماه و تا  11فروردین  1401ادامه خواهد داشت ،اما به نظر میرسد با
شتاب واکسیناسیون عمومی ،جهان آرام آرام از خواب سنگین کرونایی بیدار و برای گردهماییها و رویدادهای جهانی
در ماههای آینده آماده میشود.

صعود  ۲۰هزار پلهای
شاخص کل بازار بورس دوشنبه ،یکم آذر ماه با  20هزار و  1۹2واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و  40٧هزار
واحدی قرار گرفت .شاخص فرابورس بیش از  1٦۹واحد افزایش داشت و بر روی کانال  20هزار و  1۸٧واحد ثابت
ماند.

هفت پروانه بهرهبرداری از معادن در قم صادر شد
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه ،هفت پروانهبهرهبرداری از
معادن با سرمایه گذاری  21۹میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای  ٣2تن در استان صادر شدهاست 2 .درصد معادن
کل کشور در قم وجود دارد و همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای این حوزه برای افزایش سطح
درآمدهای استان را نشان میدهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی
استخراجشده است تا با فرآوری آنها ،ارزشافزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهمترین ذخایر شناختهشده استان ،شامل معادن فلزی (سرب ،روی ،مس ،منگنز) ،معادن غیرفلزی (کائولن ،باریت،
نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگهای تزئینی ،مرمریت ،گرانیت ،سنگهای الشه،
سنگآهک و سنگ گچ) است که با بهکارگیری طرحهای جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی میتوان
کسبوکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.

حرکت ویژه پاویون ایران در اکسپو دوبی
پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو  2020دوبی در اقدامی محتوای جدیدی به این پاویون ARجدید با
استفاده از تکنیک ARمحتوای جدیدی به این پایون اضافه کرد ، .به گزارش صمت  ،شورای سیاست گذاری
پاویون ایران در اکسپو  2020دوبی در اقدامی جدید محتوای واقعیت افزوده با تکنیک  ARرا در سالن فرش
پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو دوبی ایجاد کردند .براساس این فعالیت جدید ،تصاویری از قومیت ها،
انواع فرش ها و قالی های دستباف کشور ،تصاویر استادان بنام فرش بافی و ...در این محتوا به مخاطبان و
بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.
گفتنی است واقعیت افزوده یا ) (ARیک نمای فیزیکی زنده مستقیم یا غیرمستقیم (و معموال در تعامل با کاربر)
است که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می کند .این عناصر براساس تولیدات کامپیوتری که از طریق
دریافت و پردازش اطالعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا ،ویدئو ،تصاویر گرافیکی یا داده های جی
پی اس است ،ایجاد می شود .این نمایشگاه از  ۹مهر یا اول اکتبر آغاز شده و تا  21فروردین  1401نیز ادامه دارد.
اکسپو  2021دوبی ،بهترین فرصت است تا با تکنولوژی روز دنیا که چند قدم جلوتر از فناوری حال حاضر به شمار
می آید ،آشنا شوید .آن طور که مجله «آرشیتکچرال دایجست» نوشته ،غرفه ایران با الهام از قصه های هزار و یک
شب ساخته شده و شامل فضاهای جداگانه در یک محوطه به جای ساختمانی یکپارچه است .هر فضا با پرده ای
از مهره های برنزی رنگ معین شده که به گفته سازنده اش ،استعاره ای از تضاد بین آسمان و زمین است.

ارز دولتی داروها فعالً حذف نمیشود
حیدر محمدی ،مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت :داروهای بیماریهای خاص ،خط قرمز
ما است خاطرنشان کرد :برای آزاد کردن ارز این بیماریها ،باید دولت منابع را درنظر بگیرد ،خروجی منابع را به
بیمه ها بدهد و بیمه ها قبول کنند که این داروها را پوشش دهند تا به محض اینکه ما این داروها را آزاد کردیم،
بیمار احساس باال بودن قیمت دارو نکند .فقط در این شرایط ما میتوانیم این کار را انجام دهیم.

کاهش زمان صدور نماد به چند ساعت در راستای حمایت از کسب و کارها
علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت  :در راستای حمایت از کسب و کارها مدت
زمان صدور نماد را از  ۵روز به چند ساعت رساندیم و فرایند صدور کارت بازرگانی را با تالش های گسترده به نقطه
مطلوبی رساندیم .رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت :در رابطه با سامانه جامع تجارت و
اختالفات موجود با سامانه جامع گمرکی وزارت اقتصاد ،اخیرا و در تاریخ هشت آبان ماه معاون اول رئیس جمهور
یک مصوبه تقریبا  ٧0بندی را به دستگاههای مختلف جهت حل و فصل چالش ها ابالغ کردند که در نهایت سامانه
جامع تجارت به نقطه تکامل خود برسد.

مجوز تسویه  ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهیهای قطعی دولت توسط خزانه داری کل کشور
در راستای تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص مشمول استفاده از ظرفیت بند (ز) تبصره ( )۵قانون بودجه سال
 1400کلکشور و در اجرای تصویبنامه شماره 82384/ت۵۹01٦هـ مورخ  1400/۸/٣هیأت محترم وزیران در
ارتباط با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم ،کلیه اشخاص مشمول که به دولت (بانک مرکزی ،بانک ها و موسسات
اعتباری غیربانکی) بدهکار و متقابالً از دولت (وزارتخانهها ،موسسات دولتی ،شرکت های دولتی (بابت اجرای طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) ،موسسات و نهادهای
عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضالب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آنها
از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) طلبکار هستند برای تسویه بدهیها و مطالبات از طریق صدور اسناد
تسویه خزانه دوم میباید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت نمایند.

دُز سوم واکسن کرونا چه زمانی و برای چه کسانی تزریق می شود؟
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید براینکه دز سوم واکسن کرونا باید بعداز گذشت  ٦ماه تزریق شود ،گفت :در
حال حاضر کارکنان بهداشت و درمان و افراد باالی  ٦0سال واجد شرایط برای دریافت دز سوم هستند و این اقدام
در مراکز و پایگاه های واکسیناسیون کشور انجام می شود.

به نقل از ایرنا ،مسعود مردانی  :نوع واکسنی که در دز سوم مورد استفاده قرار میگیرد بستگی به واکسنی دارد که
افراد در دز های اول و دوم دریافت کرده اند ،افرادی که واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک که در دز اول و دوم تزریق
کرده اند برای دز سوم همین نوع واکسن را بزنند در صورت در دسترس نبودن باید کووپارس یا استراکوژن دریافت
کنند.

کاهش  ۱۰درجهای دما در برخی مناطق کشور
سازمان هواشناسی کشور از بارش باران و برف طی امروز تا شنبه آینده در  1٦استان و کاهش  ۸تا  10درجهای دما
در برخی مناطق خبر داد .ثر مخاطره :رشد شاخص کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس و احتمال رشد
آن تا شرایط ناسالم برای تمام گروهها در مناطق صنعتی و پرتردد در صورت عدم کنترل منابع آالینده (ثابت و
متحرک)
توصیه :پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری به مراکز شهرها بهویژه سالمندان ،کودکان و افراد با سابقه بیماری و
ریوی و قلبی ،اجتناب از فعالیتهای ورزشی در سطح شهر ،تا حد امکان عدم فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای
باز و مدیریت سوخت و زمان در واحدهای صنعتی در سطح و حومه کالن شهرها.

تعرفههای برق هنوز تغییر نکرده است
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت :تعرفههای موجود برق تغییری نکرده و هیچ افزایش قیمتی به
عنوان جریمه اعمال نشده است .مصطفی رجبی مشهدی ،با اشاره به آخرین وضعیت جریمه مشترکان پرمصرف
برق ،اظهار کرد :پیرو بندی تبصره  ۸قانون بودجه سال  1400برای اصالح تعرفههای مشترکان خانگی ،مراحل
کارشناسی طرح به پایان رسیده و در صورت تصویب آن در هیات دولت ،با کاهش یارانه برق پرداختی به این دسته
از مشترکان ،نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف به صورت غیر یارانهای محاسبه خواهد شد.

مصرف گاز طبیعی از تولید پیشی گرفت

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر رعایت صرفهجویی در مصرف گاز
طبیعی اعالم کرد که اکنون مصرف بر تولید پیشی گرفته است .احمد زمانی در گفتگو با رسانه ملی اظهارداشت :با
کاهش دما ،مردم صرفهجویی در مصرف گاز و استفاده بهینه از این نعمت الهی را در دستور کار خود قرار دهند زیرا
تنها با رعایت الگوی مصرف بهینه میتوانیم ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف را کاهش دهیم و از این زمستان
زودرس به سالمت عبور کنیم .وی ادامه داد :اکنون مصرف بر تولید گاز پیشی گرفته و این یعنی ناترازی گاز در
بخش تولید و مصرف؛ بنابراین باید توجه ویژهای به رعایت الگوی مصرف بهینه در همه نعمات الهی از جمله گاز
داشته باشیم .سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با بخشنامه معاون
اول رئیسجمهوری درباره ضوابط مصرف انرژی ،سازمانهای دولتی در رعایت الگوی مصرف بهینه پیشقدم شدهاند،

پیش بینی افزایش  ۵میلیارد دالری صادرات غیرنفتی تا پایان امسال
با توجه به تغییرات مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید خود را نشان داده ،امید به رشد صادرات غیرنفتی
کشور افزایش یافته است .رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه رشد صادرات غیر
نفتی به  4٧درصد رسیده است ،افزود :هر چند بخشی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته به دلیل
شیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت با توجه به اقدامات دولت ،روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد بود.وی
ادامه داد :با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم ،اگر اتفاق غیر قابل پیشبینی رخ ندهد ،میتوان انتظار
داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال هم ادامه پیدا کند و براورد ما این است که این عدد
تا آخر امسال بین  2۵تا  ٣0درصد رشد را نشان خواهد داد.

دولت به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم حرکت می کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :دولت با کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول به سمت تک رقمی شدن نرخ
تورم حرکت می کند.به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه ،دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس
جمهوری که در نشست هم اندیشی الیحه بودجه  1401در حوزه علوم و با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
سخن می گفت ،با اشاره به اینکه نمی توان بودجه را براساس منابع غیر پایدار بست ،گفت :دولت به جای پروژه
محوری به سمت برنامه محوری حرکت خواهد کرد .رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش مصارف
بدون داشتن منابع پایدار منجر به تورم شده است ،خلق پول را در دولت سیزدهم خط قرمز دانست و ادامه داد:

در بخش بهداشت و درمان باید با افزایش بهره وری و درآمدهای اختصاصی به سمت بهبود شاخص های کالن این
حوزه حرکت کنیم .وی افزود :بودجه سال آینده برنامه محور است و منابع بودجه در بخش بهداشت هم در اختیار
وزیر قرار می گیرد ،اما وزارت بهداشت باید در قبال بهبود شاخص ها پاسخگو باشد.

تبدیل بودجه عمرانی کشور به حقوق کارمندان دولت
سید عباس عباسپور ،کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت  :زمانی که حجم زیادی از بودجه که به
صورت ناخالص  ۸0درصد منابع بودجه است صرف حقوق و دستمزد میشود ،دست دولت برای انجام پروژههای
اولویتدار و توسعه زیرساختها بسته میشود .وی با اشاره به راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای اصالح بودجه
ادامه داد :راهکار عملیاتی برای کاهش کسری بودجه میتواند در چند حوزه نمود داشته باشد .بحث اول افزایش
درآمدهای پایدار است که میتواند در افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی دیده شود .در بحث درآمدهای
گمرکی هنوز بعد از  ٣سال از مصوبه شورای عالی سران قوا در خصوص تخصیص ارز  ،4200در حالی که  ۹0درصد
کاالهای وارداتی االن مشمول ارز  4200نیست ،ولی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی هنوز  4200است که این
حقوق ورودی موجب میشود دولت از یک درآمد سرشار محروم بماند .اگر این نرخ مبنای حقوق ورودی گمرکی از
ارز  4200به نرخ سامانهای که نرخ ارز حواله در آن معلوم میشود که اکنون  2۵هزار تومان است ،حدود  ۵0هزار
میلیارد تومان در کوتاه مدت میتواند افزایش درآمد به دنبال داشته باشد .وی افزود :در کوتاه مدت راهکار دیگر
مدیریت هزینهها و مصارف عمومی است .بحث اصالح ساختار بودجه از طریق مجلس پیگیری شده است.

نفت ایران  8دالر گران شد
براساس جدیدترین گزارش اوپک ،تولید نفت ایران در مهر ماه افرایش یافته و قیمت نفت سنگین کشور با  ۸دالر
و  ٦سنت افزایش به  ۸2.14دالر در هر بشکه رسیده است .سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام ،اوپک در
جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد :تولید نفت ایران در ماه اکتبر  2021برابر با مهر ماه

 1400به  2میلیون و  ۵02هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن  10هزار بشکه در روز افزایش
یافته است .ایران در ماه سپتامبر (شهریور ماه)  2میلیون و  4۹2هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بود.

اشخاص بدهیها و مطالبات خود را با اسناد خزانه دوم تسویه کنند.
خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطالعیه شماره ( )2خود ،از تمامی اشخاص بدهکار به
بانک ها که متقابالً از دولت طلبکار هستند ،درخواست کرد بدهیها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم
تسویه کنند .به دلیل شرایط بهداشتی فعلی جامعه و به منظور رعایت فاصله اجتماعی و کاهش تردد در دستگاههای
اجرایی ،تغییرات الزم در سامانه تسویه و تهاتر به گونهای اعمال شده است که نیاز به حضور اشخاص متقاضی پس
از درخواست در دستگاههای اجرایی بدهکار نمیباشد .لذا مقتضی است اشخاص متقاضی ضمن پرهیز از مراجعه
حضوری اولیه به دستگاههای اجرایی ابتدا با مراجعه به پورتال مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت
به نشانی http://iridmo.mefa.irنسبت به اخذ فرم درخواست (شماره دو) و مطالعه مستندات اعم از بخشنامه
شماره  ٣خزانهداری کل کشور(موضوع نامه شماره  ۵٧/12۹02۹مورخ  ،)1400/۸/1۹راهنمای استفاده از سامانه
تسویه و تهاتر ،فهرست بانک های دارای سهمیه ،آییننامه اجرایی نوع دوم ،اطالعیه شماره دو و ....اقدام و سپس
بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ذیربط نسبت به شروع فرآیند تسویه و تهاتر اقدام نمایند .بدیهی است تازمان
اعالم سقف قابل تهاتر بانک ها توسط بانک مرکزی ،سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه برای شروع فرآیند
و ثبت اولیه درخواست در دسترس دستگاه های اجرایی بدهکار است و به محض اعالم سهمیه تهاتر بانک های
عامل توسط بانک مرکزی ،مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت ظرفیت اعالمی را در سامانه صدور
الکترونیکی اسناد تسویه خزانه بارگزاری مینماید.

احتمال برداشت از ذخیرهسازیها ،قیمت نفت را کاهش داد
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری رویترز از ملبورن ،قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز دوشنبه
(یکم آذرماه) ٧۹ ،دالر و  ٧0سنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ٧٦دالر و  ٧۵سنت بود .قیمت نفت امروز
کاهش یافت و روند افزایشی قیمت در ساعات اولیه معامالت معکوس شد زیرا ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن و هند -

با وجود تهدید تقاضا بهدلیل شیوع کرونا در اروپا  -ذخیرهسازیهای نفت خام خود را برای کاهش قیمتها آزاد
میکنند.

پیش بینی بورس امروز
تحلیلگران میگویند به علت بی اعتمادی سهامداران به بازار ،همواره پس از هر جهش شاخص موجی از فروش و
خروج از بازار شکل میگیرد در نتیجه بازار امروز نزولی خواهد بود .برای پیش بینی بورس امروز  ،سهشنبه  2آذر
به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه میکنیم .در روز دوشنبه شاخص کل بورس  20هزار و  1۹2واحد صعود کرد
و به رقم یک میلیون و 407هزار واحد رسید .شاخص کل هموزن نیز  ٣هزار و  ٦12واحد رشد کرد و در رقم ٣۸٦
هزار و  ۹٣۸واحد ایستاد .همچنین شاخص کل فرابورس  1٦۹واحد باال آمد و به رقم  20هزار و  1۸٧واحد رسید.
تحلیلگران خوشبین با تکیه بر روندهای درونی بازار معتقدند فاکتورهای عملکردی بازار سهام نشان از میل به
صعود در بازار دارد..

 ۶۰درصد از واردات کاالهای اساسی کشور ،از برزیل است
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل اظهار داشت :ما از برزیل بیش از  ۵میلیارد دالر کاالی اساسی را با تعرفه
گمرکی حداکثر  4درصد وارد کشور میکنیم اما صادرات ما به این کشور کمتر از  100میلیون دالر است .دولت برزیل
هم از آن بیش از  100درصد تعرفه گمرکی میگیرد .رئیس اتاق ایران و برزیل خاطرنشان کرد  :ما در وضعیتی
هستیم که بیشترین مواردی که میتواند به ما کنند این است که بتوانیم با کشورهایی مانند برزیل ،که بیش از  ۵0تا
 ٦0درصد از واردات کاالهای اساسی ما از این کشور است ،تهاتر کنیم.

عدم توسعه نیروگاه های تجدید پذیر به دلیل کمبود منابع مالی
م عاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا گفت :بابت هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر که در گذشته 2000
دالر هزینه میشد ،اکنون  ٦00دالر هزینه می شود.میدی معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :منابع کافی برای پرداخت هزینههای تمام شده در حوزه نیروگاه ها در نظر گرفته
نشده و در پرداخت با چالش مواجه شدند که همین موضوع سبب احداث تنها  ۹04مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در
کشور شده است .او گفت :در حال حاضر هزینه تجهیزات مرتبط با حوزه تجدیدپذیرها رو به کاهش است ،یعنی بابت
هر کیلو وات ساعت برق تجدیدپذیر که در گذشته  2000دالر هزینه میشد ،اکنون  ٦00دالر هزینه میشود.

