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قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

درحالی که چراغ قرمز افزایش قیمت اوراق مســکن چندی پیش روشن
شــد و قیمت آن به  ۸۰هزار تومان رســید ،اکنون قیمتها روندی کاهشی
به خود گرفته و به محدوده  ۵۵تا  ۵۷هزار تومان برگشته است.
به گزارش ایســنا ،قیمت هر برگ تسهیالت مســکن بانک مسکن که
فروردین و اردیبهشــت سال جاری ۸۰ ،هزار تومان بود ،اکنون به  ۵۷هزار و
 ۱۰۰و  ۵۵هزار و  ۶۰۰تومان کاهش یافته است.
بر این اســاس ،تسه (اوراق)  ۱۲ماه ســال  ۱۳۹۸که تا چندی پیش در
محدوده  ۷۹تا کمی   بیش از  ۸۰هزار تومان قیمت داشت ،به رنج  ۵۴هزار تا
 ۵۸هزار تومان بازگشــته است؛ به طوری که که قیمت این اوراق مربوط به
فروردین ،اردیبهشــت و خرداد پارسال به ترتیب  ۵۴هزار و  ۵۴ ،۴۰۰هزار و
 ۲۰۰و  ۵۴هزار و  ۳۰۰تومان است.
هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانک مســکن نیز در حال حاضر با
قیمت  ۵۴هزار و  ۵۴ ،۴۰۰هزار و  ۶۰۰و  ۵۶هزار و  ۲۰۰تومان داد و ســتد
میشود.
قیمــت اوراق مهر ،آبان و آذر نیز  ۵۵هزار و  ۵۷ ،۳۰۰هزار و  ۶۰۰و ۵۸
هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تســهیالت مسکن در دی ،بهمن و اسفند
ســال گذشــته نیز با قیمتهای  ۵۶هزار و  ۵۵ ،۱۰۰هزار و  ۵۶هزار و ۷۰۰
تومان داد و ستد میشود.
بنابراین هزینه وام مســکن در این گزارش بر اســاس آخرین قیمت که
همان قیمت اوراق اردیبهشت امسال ( ۵۵هزار و  ۶۰۰تومان) است ،محاسبه
شده است.
بر این اســاس ،با توجه به اینکه مجردهای ســاکن تهــران میتوانند تا
 ۱۴۰میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل  ۱۰۰میلیون تومان
تسهیالت خرید مسکن و  ۴۰میلیون تومان جعاله میشود؛ برای  ۱۰۰میلیون
تومان تسهیالت باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه
این تعداد اوراق با تسه  ۵۵هزار و  ۶۰۰تومانی ۱۱ ،میلیون و  ۱۲۰هزار تومان
میشــود که با در نظر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید
 ۸۰ورق به مبلغ چهار میلیون و  ۴۴۸هزار تومان خریداری کنند ۱۵ ،میلیون
و  ۵۶۸هزار تومان میشود.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف  ۲۴۰میلیون تومان
شامل  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و  ۴۰میلیون
تومــان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید  ۴۰۰برگه تســهیالت
مســکن خریداری کنند که هزینه آن  ۲۲میلیون و  ۲۴۰هزار تومان اســت
که همراه بــا چهار میلیون و  ۴۴۸هزار تومــان وام جعاله که برای آن باید
 ۸۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند ،در مجموع باید  ۲۶میلیون و
 ۶۸۸هزار تومان پرداخت کنند.
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از
 ۲۰۰هــزار نفر به  ۸۰میلیون تومان رســیده که بــرای آن باید  ۱۶۰برگه
خریداری شــود که هزینه آن هشــت میلیون و  ۸۹۶هزار تومان است .این
وام برای ســایر مناطق شــهری  ۶۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است
که باید برای آن  ۱۲۰برگه خریداری شــود که هزینه آن شــش میلیون و
 ۶۷۲هزار تومان میشود.

برای نخستین بار یوان جایگزین دالر در مبادالت
چین و ترکیه شد

با انجام تراکنشهای یوانی در واردات ترکیه از چین ،توافق ســواپ
ارزی دو کشور رسما اجرایی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ،بانک مرکزی ترکیه با
صدور بیانیهای اعالم کرد برای نخستین بار از زمان موافقت نامه سواپ
ارزی بین چین و ترکیه ،شــرکتهای ترک از یوان برای پرداخت وجه
الزم برای واردات خود از چین استفاده کردهاند .طبق این بخشنامه این
اتفاق با استفاده از بانکهای مربوطه و با مشارکت شرکتهای مختلف
ترک که در زمینههای گوناگونی فعالیت دارند صورت گرفته است.
بانک مرکزی ترکیه با بیان اینکه اســتفاده از توافق نامه های سواپ
ارزی نقش مهمی   در اســتفاده از ارزهای ملی برای انجام تراکنشهای
بین المللی دارد ،آن را گامی   موثر خوانده اســت که همکاری های مالی
بین چین و ترکیه را تقویت خواهد کرد.
توافق نامه ســواپ ارزی ســال گذشــته بین بانک هــای مرکزی
دو کشــور به امضا رسیده بود .طبق مفاد این قرارداد ،بانک های مرکزی
دو کشور میتوانند با هدف تسهیل مبادالت مالی بین دو کشور و کاهش
وابســتگی به ارزهای خارجی دیگر خطوط اعتباری بر حسب لیر و یوان
را تخصیص دهند.
آگهی اصالحی
بدینوسیله درخصوص آگهی مزایده موضوع آگهی مزایده ششدانگ
عرصه و اعیان پالک شماره هشــتاد و دو فرعی از هزار و هفتصد و
سی و یک اصلی ثبت شده ،مفروز و مجزا شده از یک فرعی از اصلی
واقع در بخش چهار شیراز و نیز آگهی مزایده اعیان ششدانگ پالک
نه هزار و پانصد و بیســت و دو فرعی از دو هزار و هفتاد اصلی ثبت
شده ،مفروز و مجزا شــده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش
چهار ناحیه دو حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه دو استان فارس منتشر
شده در روزنامه شــماره  6934مورخ  99/3/29عصرمردم ضمن
اعالم صحیح بودن مفاد آگهی های مذکور اضافه می گردد که جلسه
مزایده امالک اعالم شــده فوق در اجرای ثبت محل تنظیم سند که
شهر نی ریز فارس است تشکیل خواهد شد.
 /1539م الف
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز
مصطفی علیخانی
آگهی حصر وراثت
فریده ویســی فرزند علی دارای شناسنامه شــماره 2299257421
متولد  1335/2/5به شــرح دادخواســت از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان
علیمحمد قربانی فرزند اکبر به شــماره ملــی  2529843805در
تاریــخ  96/4/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر دائمی
 -2محمدرضا قربانی به شــماره شناســنامه  144صــادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -3سعید قربانی به شماره شناسنامه  2529981647صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -4احمدرضا قربانی به شماره شناســنامه  2296970745صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -5حمیدرضا قربانی به شــماره شناســنامه  816صــادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6عباس قربانی به شماره شناسنامه  2291785710صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -7صدیقه قربانی به شــماره شناســنامه  2297930747صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -8خدیجه قربانی به شماره شناسنامه  567صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /533م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی
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آغاز واریز مابهالتفاوت
 افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین
اجتماعی جزئیات افزایش حقوق و متناسب سازی
حقوق مســتمری بگیران و بازنشســتگان تامین
اجتماعی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،بنفشــه محمودیان جزئیات
افزایش ۲۶درصدی حقوق بازنشســتگان تامین
اجتماعی را تشــریح کرد و گفت :طبق روال همه
ساله بعد از آن که شورای عالی کار درباره حداقل
دستمزد و میزان افزایشهای ساالنه سایر سطوح
دســتمزدی تصمیم گیری کرد ،موضوع افزایش
مســتمریهای تامین اجتماعی مطرح و پیشنهاد
مربوطه بر اساس شاخصهای موثر مطرح و برای
تصویــب به هیأت دولت ارجاع میشــود و بعد از
ابالغ هیأت وزیران اجرایی خواهد شد.
وی افزود :در سال جاری آخرین تصمیم درباره
افزایشهای دســتمزدی به این ترتیب است که
حداقل دســتمزدها  ۲۶درصد رشــد کرده و سایر
سطوح دستمزدی از افزایشــی معادل  ۱۵درصد
به عالوه ماهانه  ۱۶۴هزار تومان بهره مند شده اند.
افزایش مستمریهای تامین اجتماعی نیز منطبق
بر همین مصوبه و عینا در همین قالب پیشــنهاد
شده است که انشاءا ...اجرایی خواهد شد.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین
اجتماعی با بیان اینکه در سطوح حداقل دستمزد،
حداقل مســتمریها  ۲۶درصد حداقل مستمری
ســال گذشــته افزایش مییابد ،اظهار داشــت:
سال گذشــته رقم حداقل دستمزد یک میلیون و
 ۵۱۷هزار تومان بوده که امسال به یک میلیون و
 ۹۱۱هزار تومان میرسد.
وی ادامه داد :مستمری بگیرانی که مستمری
بیش از این مبالغ و باالتر از حداقل دریافت میکردند،
مستمری سال  ۹۹شــان به این ترتیب محاسبه
میشود که مستمری ســال قبل در  1/۱۵ضرب
می   شــود و عدد حاصله با رقــم  ۱۶۴هزار تومان
جمع شده و به مستمری سال  ۹۹تبدیل میشود.
مبنای تعیین این ارقام بــه مصوبه تعیین حداقل
دستمزد و تصمیمات شورای عالی کار برمیگردد
که طی مذاکرات طوالنی که عموما از انتهای هر
ســال آغاز میشــود با درنظر گرفتن فاکتورهای
متعدد به این فرمول افزایش حقوقها میرســد و
ســازمان تامین اجتماعی نیز عینا به این مصوبه
تاســی کرده و از همین درصدهای افزایش ،برای
بازنشستگان نیز استفاده کرده است.
آغاز واریز معوقه افزایش حقوق خرداد
از دیروز
محمودیــان درباره پرداخــت معوقات افزایش
حقوق نیز گفت :افزایشها از ابتدای ســال اعمال

میشــود و با توجه به اینکه بازنشستگان حقوق
فروردین تــا خرداد را تاکنــون دریافت کردهاند،
مابهالتفــاوت را به این ترتیــب دریافت میکنند
که مابهالتفاوت خرداد ماه هفته آینده به حســاب
بانکیشــان واریز خواهد شد و همکارانم مشغول
فعالیت هستند؛ احکام صادر شده و مابه التفاوت ها
محاســبه شده و واریز اینها از روز شنبه  ۳۱خرداد
شروع شد.
وی افــزود :مابهالتفاوت ماههــای فروردین و
اردیبهشت همراه با مستمری افزایش یافته تیرماه
واریز خواهد شد.
رئیس گــروه محاســباتی بیمهای ســازمان
تامین اجتماعی در پاســخ بــه اینکه کف حقوق
بازنشستگان به چه رقمی   خواهد رسید؟ گفت :این
افزایش مستمری وظیفه قانونی سازمان بر اساس
ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی بوده و اعمال شده
است .روش دیگری هم برای افزایش مستمریها
مدنظر قرار گرفته اســت و آن هم افزایش کمک
هزینههای جنبی اســت که همراه با مســتمری
واریزی اعمال و پرداخت میشود.
افزایــش کمــک هزینه مســکن و
خواروبار در فیش حقوقی بازنشستگان
محمودیان ادامه داد :کمک هزینه مســکن و
خواروبــار از این جمله اســت و مقدمات افزایش
مضاعف اینها در ســال جاری فراهم شده که طی
هفته آینده با نمایندگان تشــکلهای بازنشستگی
آخرین هماهنگیها صورت میگیرد و رقم نهایی
مشخص میشود که در حداقل دریافتی موثر است.
وی با بیان اینکه عالوه بر این دوموضوع امسال
متناسب سازی مستمریها نیز مطرح است ،گفت:
متناسب ســازی حقوق از مطالبات بازنشستگان
است و با عزم جدی مدیرعامل سازمان ،مذاکرات
متعددی از اسفند ماه برای تامین منابع آغاز شده
و خوشــبختانه به تفاهمات خوبی منجر شــده و
امیدواریم ظرف حداکثر دوماه آینده اجرایی شــود
که انتظار میرود به اندازه قابل توجهی در افزایش
حداقل حقوق موثر باشد.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین
اجتماعــی افزود :منابع تا حد زیادی تامین شــده
و قرار اســت از ســوی دولت در اختیار ســازمان
تامین اجتماعی قرار بگیرد و بر اســاس آن منابع
متناسب سازی نیز انجام شود.
جزئیــات متناســب ســازی حقوق
بازنشستگان
محمودیان درباره فاکتورهای متناســب سازی
و مبنــای میزان افزایش حقوق بازنشســتگان در
این طرح اظهار داشــت :چندفاکتور مهم در روش

پیشنهادی ارائه شده مدنظر قرار دادهایم .موافقت
تشکلهای بازنشستگی را هم جلب کرده ایم و به
یک نرخ مشــترک رسیدهایم .نخست آنکه میزان
مشارکت افراد در پرداخت بیمه چه از نظر مدت و
چه مبلغ مدنظر است .زمان برقراری بازنشستگی
لحاظ شــده اســت .افــرادی که در ســالهای
دورتر بازنشســته شــدهاند دچار افت بیشتری در
مستمری شــدهاند .نهایتا پیش بینی شده به همه
مســتمری بگیران در ســطوح مختلف میزانی از
افزایش تعلق بگیرد .سناریوها چندجانبه است.
وی بــا اشــاره به اینکــه کل افــرادی که از
سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت میکنند
ســه میلیون و  ۴۰۰هزار نفر است ،گفت :از این
تعداد حدود یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر بازنشسته
هستند .افرادی را داریم که از کارافتادهاند و حدود
 ۱۳۰هزار نفر هســتند .بازماندگان بیمه شــدگان
متوفــی نیز حدود یک میلیــون و  ۵۰۰هزار نفر
هستند.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین
اجتماعی افزود :بازنشســتگی کامل با  ۳۰ســال
پرداخت حق بیمه اتفاق میافتد؛ زنان با داشــتن
 ۴۵ســال سن و مردان با داشــتن  ۵۰سال سن
و با پرکردن  ۳۰ســال ســابق خدمت میتوانند
درخواست بازنشستگی از خدمت بدهند .قانونگذار
این پیش بینی را برای افرادی که از سن باالتری
برخوردار هستند نیز پیش بینی هایی را انجام داده
تا از شــرایط تخفیف یافته سابقه استفاده کنند به
این ترتیب که اگر مردان با  ۶۰سال سن و زنان با
 ۵۵سال سن دارای حداقل  ۲۰سال سابقه پرداخت
حق بیمه باشــند از مســتمری کامــل بهره مند
میشوند و حقوقشان کمتر از حداقل حقوق مصوب
نخواهد بود.
وی افــزود :اگر افراد با این شــرایط ســنی،
سابقه  شــان از این کمتر باشد و حداقل  ۱۰سال
سابقه پرداخت حق بیمه باشند از مستمری به نسبت
ســنوات پرداختی حق بیمه بهره مند خواهند شد.
محمودیان درباره ســوابق بیمــهای گفت :افراد
می   توانند با مراجعه به ســایت سازمان از سوابق
بیمهای و دســتمزد خود به تفکیک هرماه مطلع
شــوند و آن را مورد بررسی و کنترل قرار دهند تا
در زمان بازنشستگی متوجه نشوند که برای برخی
ماهها حق بیمه شان با مشکل مواجه شده است.
وی به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره کرد
و گفت :مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین
دستمزد دو سال آخر خدمت فرد محاسبه می   شود.
این میانگین در میزان ســابقه فرد ضرب شده و
بر عدد  ۳۰تقسیم می   شود .عدد  ۳۰همان سابقه
کامل یعنی  ۳۰سال خدمت است که اگر فرد  ۳۰سال
ســابقه خدمت داشــته باشــد حقــوق کامل را
دریافت میکند.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین
اجتماعی با حضور در شبکه خبر در پاسخ به اینکه
آیا هنوز افرادی در جامعه هســتند که سالهای
دورتر بازنشسته شــده باشند و حداقل حقوق هم
دریافت نکنند؟ اظهار داشــت :اگر افراد با حداقل
 ۲۰ســال سابقه بازنشسته شــده باشند از حداقل
حقوق ،کمتر نخواهند گرفــت .اما اگر با کمتر از
 ۲۰سال سابقه بازنشسته شده باشند ،میزان حقوق
دریافتی شــان بر حسب سنوات بیمه پردازیشان
محاسبه خواهد شد.

اصل بر حمایت از تولید داخل تجهیزات آیتی است

بــه گفته رئیس ســازمان تنظیــم مقررات و
ارتباطات رادیویی ،با توجه به سیاست کلی نظام،
باید از تولید داخل حمایت شود و اما اگر تجهیزاتی
تولید داخل نداشته باشد ،بر اساس فرآیندهایی که
تعریف شده وارد میشود.
به گزارش ایســنا ،تجهیزات شبکه باید طبق
قوانین ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطات تایید
نمونه شــود و این تایید نمونــه طبق آییننامهای
انجام میشــود که  ۱۳ســال پیش تصویب شده
اســت .به همین دلیل اعضای کمیســیون شبکه
ســازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) درخواست
تغییراتی در آییننامه داشتند .آنها با انتقاد از روند
ثبت سفارش واردات کاالهای فناوری اطالعات،
خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند.
درحالی که ســازمان نظام صنفی معتقد است
رگوالتــوری ناخواســته بــه قاچــاق کاال ،ورود
کاالی بیکیفیت ،مشــکل ســرمایه در گردش و
عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده اســت،
در نامهای به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی ،خواســتار ارائه آمار مربوط به روال تایید
نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطالعات در  ۱۳سال
گذشته شد .البته با گذشت چند ماه از این اظهارات،
هنوز آییننامه تصویب نشــده تا مشــخص شود
آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و
یا همچنان مغایراتی وجود دارد.
در این راســتا حسین فالح جوشقانی  -رئیس
ســازمان تنظیم مقررات ارتباطــات رادیویی  -با
اشــاره به موضوع تایید نمونه تجهیزات شــبکه
به ایســنا گفت :موضوع تایید نمونه در دســتور
کار کمیســیون قرار دارد و در نوبــت خود مورد
بررســی قرار میگیــرد .این موضــوع ذینفعان
زیادی که یک ســرش مــردم و مصرفکنندهها
هســتند(مردم عادی تا اپراتورها) و یک ســرش
تولیدکنندهها(آزمایشــگاهها) و ســر دیگر آن هم
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اصفهان
سرپرست وزارت صمت:

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن از سه معدن اصلی
کشور تامین می   شود
حبیب صادقی /اصفهان

حسین مدرس خیابانی ،سرپرست وزارت صمت در نشست بررسی شیوه های رفع
موانع جهش تولید در ذوب آهن اصفهان ،این شرکت را نماد فوالد کشور دانست که
باید جایگاه آن را در صنعت کشور حفظ نمود و افزود :شیوه تولید ذوب آهن اصفهان
با ســایر فوالدسازان کشور متفاوت است و این باعث شده که نه تنها از یارانه انرژی
بی بهره باشد ،بلکه از معادن زغال سنگ نیز حمایت می   کند و لذا باید از این صنعت
با روش های مختلف از جمله برداشتن محدودیت صادرات ،حمایت نمود.
ذوب آهــن اصفهــان آماده ترین واحــد صنعتی کشــور برای
جهش تولید
وی از فعالیت هــای ذوب آهن اصفهان در حــوزه صرفه جویی در مصرف آب و
ایجاد فضای سبز که  80برابر استاندارد است ،تقدیر نمود و افزود :ذوب آهن اصفهان
آمادهترین واحد صنعتی کشــور برای جهش تولید است و در سالی که از سوی مقام
معظم رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شــده اســت ،هرگــز نباید تولید این
مجتمع عظیم صنعتی کمتر از ظرفیت تولیدش باشد .انتظار این است که تولید این
شرکت از  3میلیون و  600هزار تن نیز فراتر برود.
مدرس خیابانی ،مســئولین وزارت صمت به ویژه وجیــه ا ...جعفری مدیرعامل
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را مسئول دســتیابی ذوب آهن اصفهان به
جهش تولید دانســت و گفت :حل مشــکالت این شرکت برای دســتیابی به تولید
 3میلیون تن در ســال جاری باید به صورت هفتگی پیگیری شــود و هیچ توجیهی
برای عدم تامین سنگ آهن مورد نیاز این شرکت پذیرفته نیست.
سرپرست وزارت صمت ،دســتورات الزم برای ممنوعیت سریع و کامل صادرات
ســنگ آهن و همچنین ممنوعیت ثبت ســفارش برای واردات ریل را اعالم نمود و
گفت :تامین کامل ســنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن و رفــع موانع جهش تولید این
شرکت ،ممنوعیت صادرات ســنگ آهن و ممنوعیت واردات محصوالتی که صنایع
فوالدی کشور قادر به تولید آن هستند به ویژه ریل ،سه اقدام فوری است که در این
نشست ،تصمیمات الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.

فوالد مبارکه یــک میلیون تن گندله را با ذوب آهن اصفهان تهاتر
می   کند
مدرس خیابانی با اشــاره به این که فوالد مبارکه اصفهان ،یک میلیون تن گندله
به ذوب آهن اصفهان تحویل می   دهد و با محصوالت این شــرکت تهاتر می   شود،
افزود :معادن کشــور باید ســنگ آهن ذوب آهن را تامین کنند و صنایع معدنی باید
به اکتشــاف توجه ویژه داشته باشند تا شــرکت های فوالدی در تامین مواد اولیه با
مشکل مواجه نشوند.
خداداد غریبپور ،رئیس هیأت عامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنــی ایران (ایمیدرو) و معاون وزیر نیز در این نشســت گفت :باید مصوبه تامین
یــک میلیون و  700هزارتن ســنگ آهن برای ذوب آهن اصالح شــده و کل نیاز
ذوب آهن به سنگ آهن بر اساس این مصوبه از معادن چاه گز ،سنگ آهن مرکزی
و سنگان تا  5سال آینده تامین گردد.
وی افزود :با توجه به این که روش تولید ذوب آهن اصفهان متفاوت اســت ،لذا
تامین سنگ آهن برای این شرکت و برداشتن محدودیت برای صادرات محصوالت
این شرکت ،منصفانه است.
ذوب آهن معادن زغال سنگ کشور را از ورشکستگی نجات داد
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود :در ســال گذشته ،معادن زغال سنگ کشور در
حال ورشکســتگی بودند اما ذوب آهن اصفهــان از آنها حمایت الزم را نمود و مانع
ورشکستگی این معادن شد.
داریوش اســماعیلی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این
نشست از ذوب آهن اصفهان به جهت کمک به دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل
قیمت ها قدردانی نمود و گفت :تنها راه کنترل قیمت ،افزایش تولید است و ذوب آهن
اصفهان در این زمینه به خوبی عمل کرده است.
وی افزود :نقشــه راه معدن کشــور تهیه شده اســت و بندی از این نقشه راه به
ذوب آهن اصفهان اختصاص دارد که بر این اساس سنگ آهن مورد نیاز این شرکت
تامین شده و این مشکل ریشه ای حل می   شود.
شایان ذکر اســت سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سفر یک روزه به
اســتان اصفهان به همراه معاونین خود ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان ،از خط
تولید ریل ،روند بازســازی کوره شــماره یک و پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند
بازدید نمود و در نشســتی با حضور مســئولین این وزارتخانه و مسئولین ذوب آهن،
شیوه های رفع موانع دستیابی این شــرکت به جهش تولید را مورد بررسی قرار داد.
سرپرست وزارت صمت پیش از حضور در ذوب آهن از فوالد مبارکه بازدید نمود.

اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف از اراضی ملی
در استان اصفهان
حبیب صادقی /اصفهان

واردکنندگان این تجهیزات .باید یک پکیج باشــد
که بتواند حداکثر نظر مردم را تامین کند و در عین
حال که فرآیند را تسهیل میکند ،نگاهش هم به
تولید داخل باشد.
معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در
پاسخ به اینکه در بعضی از تجهیزات ،تولید داخل
نداریم؟ گفت :طبــق فرآیندها و قوانین مملکت،
قاعدتا اگر تجهیزاتی تولید داخلی دارد ،باید از آنها
استفاده شود ،اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته
باشــد ،وارد میشود و محدودیتی هم نیست .زیرا
نمیتوان توســعه مملکت را متوقف کرد ،بنابراین
تجهیزات بر اســاس فرآیندهایی که تعریف شده
وارد میشود.
فالح جوشقانی درباره درخواست سازمان نظام
صنفی برای دریافت آمار آزمایشگاهها از سالهای
گذشته ،توضیح داد :این آمار وجود دارد و خودشان
هم میدانند .دوستان ما در نظام صنفی نیت خیر
دارند و دنبال این هســتند که بگویند در این آمار
هیچ جنس وارداتی در تایید نمونه رد نشده است.
ما هم امیدواریم هر کس در این حوزه کار میکند
دنبال کار ســالم باشــد و تجهیزاتی وارد کند که

سالم باشد و تقلبی نباشد.
رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات
رادیویی ادامه داد :با وجود این ،نمونههای زیادی
داشــتیم که برندهای خیلی مشهوری هم آمدند
و در آزمایشــگاههای ما رد شــدند .اعضای نظام
صنفی میگویند چون این آمار خیلی پایین است،
باید فرآیند واردات را ســاده کنیم .ما هم به دنبال
این هســتیم که فرآیندها را ساده کنیم اما اصل
بر این اســت که با توجه به سیاست کلی نظام ،از
تولید داخل حمایت شود.
وی در پاســخ به این انتقادات که آزمایشگاهها
تخصص و افراد کافی را ندارند و تعدادشــان کم
است ،اظهار داشت :ما نمیتوانیم آزمایشگاه تولید
کنیم و باید از آزمایشــگاههای موجود در کشــور
اســتفاده کنیــم .از طرفی به نظر میرســد بین
این آزمایشــگاهها و نظام صنفــی هم اختالفاتی
وجود دارد که نیاز نیســت ما به این حوزهها ورود
کنیم .اما آزمایشــگاههایی که به این حوزهها وارد
میشــوند ،تخصص الزم را دارنــد و ما هم هر
آزمایش را به آزمایشگاهی که تخصصش را دارد
میفرستیم.

مدیرکل راه و شهرســازی استان
اصفهــان خبر داد :ســه مورد حکم
قضایــی قلع و قمــع و دو مورد رفع
تصــرف از اراضی ملی شهرســتان
کاشــان با هدف حفــظ حقوق بیت
المال اجرا شد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و
اطالع  رســانی راه و شهرسازی اســتان اصفهان ،علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و
شهرسازی استان در گفت و گو با کارشناس خبر اظهار داشت :سه مورد حکم قضایی
قلــع و قمع در مجمــوع به میزان 16هزار و 100مترمربــع و به ارزش تقریبی 183
میلیارد ریال در شهرستان کاشان اجرا شد.
وی افزود :عالوه بر این با هوشیاری عوامل یگان حفاظت از اراضی این شهرستان
دو مورد رفع تصرف از اراضی در مجموع به میزان دو هزار و  100مترمربع به ارزش
تقریبــی  18میلیارد و  600میلیون ریال توســط عوامل یگان حفاظت اراضی مرکز
استان و شهرستان کاشان با همراهی عوامل کالنتری ،اجرایی و رفع تصرف شد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با هشدار به کســانی که به صورت
غیرمجاز اقدام به احداث بنا در اراضی ملی میکنند ،گفت :ماموران یگان حفاظت از
اراضی ملی راه و شهرسازی استان اصفهان با آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف
در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد کرده و کوچکترین اغماضی نخواهند داشت.
وی ابراز داشــت :در راســتای تأکیدات مقام معظم رهبری رسیدگی به موضوع
زمینخواری در اولویت فعالیتهای مأموران یگان حفاظت این اداره قرار گرفته است
و در راســتای برخورد با پدیده زمینخواری و تخریب و تصرف اراضی ملی ســریع ًا
عملیات قلع و قمع و رفع تصرف را با قاطعیت انجام می   دهند.

