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اخبار
لپ تاپ  ۲۰۰میلیونی در بازار

برابری قیمت لپ تاپ با خودرو

گر ا ن تر ین
لپ تاپ بازار بیش
از  ۲۰۱میلیون
تومان قیمت دارد
که شامل لپ تاپ
 ۱۷اینچ اچ پی
OMEN by
 ap۰۰۵ng ۱۷ HP Xبه نرخ ۲۰۱,۵۷۱,۲۱۰
تومان می شود.
حداکثر قیمت لپ تاپ در بازار بیش
از  ۲۰۰میلیون تومان ارزش دارد و در این
میان برند اچ پی را باید پرچمدار قیمت
ها دانست.
بررسی ها نشان داد گرانترین لپ تاپ های
بازار در اصل برای کارهای تخصصی طراحی و
گرافیک و بازی استفاده می شوند که قیمت آنها
از بین از  ۱۰۰میلیون آغاز و به فراتر از ۲۰۰
میلیون تومان ختم می شود.
گران ترین لپ تاپ های بازار شامل موارد
زیر است:
لپ تاپ  ۱۷اینچ اچ پی OMEN by HP X
ap۰۰۵ng ۱۷
 ۲۰۱,۵۷۱,۲۱۰تومان
لپ تاپ Full ۰۲۷-TITAN MSI GT۸۳
... HD Extreme Laptop i
 ۱۹۴,۶۴۹,۹۰۰تومان
لپ تاپ ام اس آی مدل MSI GT۷۶
۶۴GB ۱۰۹۰۰K-۱۰SGS i۹ Titan DT
-۸GB-RTX۲۰۸۰ ۱TB SSD+۱TB
Super
از  ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰تا  ۱۶۹,۹۹۹,۰۰۰تومان
لپ تاپ  ۱۷اینچی ام اس آی مدل GT۷۶
۹SG Titan
از  ۱۶۷,۸۱۵,۰۰۰تا  ۲۰۵,۱۳۳,۳۰۰تومان
سرفیس استودیو 2TB SSD/32GB/i7 | 2
 ۱۶۳,۳۳۶,۴۰۰تومان
۱۷ ASUS ProArt StudioBook Pro
W۷۰۰G۳T Workstation Laptop
 ۱۴۸,۶۱۳,۰۰۰تومان
G۵۱۲LI ASUS ROG Strix G۱۵
Gaming and Entertainment Laptop
 ۱۴۶,۹۱۶,۷۰۰تومان
ASUS ROG Zephyrus G۱۴
GA۴۰۱IH
Gaming
and
Entertainment Laptop
از  ۱۳۸,۴۳۵,۳۰۰تا  ۱۴۳,۵۲۴,۱۰۰تومان
Epic Gaming ۷۰۰ Predator Triton
Laptop
 ۱۳۶,۳۹۹,۷۰۰تومان
-HIDevolution Alienware Area
۱۴۴Hz Gaming FHD »۱۷.۳ ۵۱M
Laptop
 ۱۲۳,۵۰۸,۰۰۰تومان
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ساخت واکسن ایرانی و خرید آن از خارج در دستور کار است

خبرهای مهم روحانی درباره اقتصاد کشور

رئیسجمهور گفت :مقدمات و مسیر ساخت
واکسن کرونا با اتکا به توانایی دانشمندان و
مراکز تخصصی داخلی فراهم شده و تهیه و
خرید آن از خارج از کشور نیز در دستور کار
است.
به گزارش امتیاز و به نقل از پاگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،جلسه کمیتههای
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست
حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور
تشکیل شد.
مسئول کمیته بهداشتی و درمانی در این
جلسه گزارشی در دو محور درباره تاثیر مثبت
غربالگریهای گسترده اخیر با بهکارگیری
کیتهای تشخیص سریع و افزایش تولید این
نوع کیت و نیز مراحل پیشرفت ساخت واکسن
در داخل و راههای تامین و تهیه واکسن از خارج
از کشور ارائه کرد.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده،
گفت :ستاد ملی برای مهار کرونا تالشهای خود
را با دو اولویت هدف گذاری کرده است .اولویت
نخست ،اجرای پروتکلها و مراقبتهای اجرایی
در غربالگری و فاصلهگذاری هوشمند به عنوان
تضمین شدهترین راه است که عالئم مثبت آن را
در کنترل موج جدید شاهد بودیم.
روحانی اولویت دوم را تامین و تهیه واکسن
دانست و افزود :مقدمات و مسیر ساخت این
واکسن با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز
تخصصی داخلی فراهم شده و تهیه و خرید آن
از خارج از کشور نیز در دستور کار است.
وی با اشاره به مانع تراشیهای دولت ترامپ
در تامین نیازهای ضروری مردم از جمله واکسن
اظهار داشت :این رفتار غیرقانونی و ضد بشری
دولت ترامپ به عنوان یک اقدام ننگین در ذهن
و خاطر جهانیان خواهد ماند.
رئیس جمهور تاکید کرد :همانگونه که
توانستیم جنگ اقتصادی را مهار کنیم ،از این
مانع نیز عبور خواهیم کرد و لذا مردم باید بدانند
همه دستگاهها و بخشهای مختلف در دولت،
برای تهیه واکسن مطمئن و تضمین شده ،تالش
خواهند کرد.

در این جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی
مقابله با کرونا نیز در خصوص نحوه اجرای
محدودیتها و طرح جامع و تاثیرات آن گزارشی
ارائه داد.
روحانی با تاکید بر نتایج حاصل شده از
اجرای این مرحله از محدودیتها ،گفت :تبدیل
وضعیت شهرهای قرمز به نارنجی در اثر مراعات
مردم و مراقبتهای انجام گرفته جای خرسندی
دارد اما باید نسبت به برخی شهرها با وضعیت
نارنجی که شکننده و لب مرز است مراقبت شود
تا مجددا ً ناگزیر نشویم محدودیتهای شدید
وضع کنیم که به کسب و کارها و سالمت مردم
آسیب وارد شود.
وی با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا از
قرارگاه عملیاتی خواست که با تمهیدات ویژه
و اتخاذ برنامههای موثر نسبت به نگرانیهای
موجود در خصوص احتمال شیوع بیماری در
اثر گردهمایی و دورهمیهای خانوادگی در این
شب ،اقدامات موثر را انجام دهد.
مهمترین تصمیمات جلسه امروز ،تالش
برای تهیه هر چه سریعتر واکسن مورد تایید
سازمان بهداشت جهانی و توزیع آن بر اساس
اولویتها در کشور و نیز تمرکز جدیتر بر
تولید واکسن در داخل کشور بنا بر تاکید رئیس

جمهور بود.
در این جلسه همچنین مقرر شد ممنوعیت
تردد از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد در همه شهرهای
با وضعیت قرمز و نارنجی الزامی شود.
حاضران در جلسه با قدردانی از مردم
برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی و خارج
شدن  ۱۲۶شهر از مجموع  ۱۶۰شهر دارای
وضعیت قرمز و تبدیل وضعیت آنها به نارنجی
تاکید کردند که اجرای پروتکلهای بهداشتی با
توجه به در پیش بودن فصل زمستان بیشتر از
گذشته ضرورت دارد و مردم باید از دورهمیها
و میهمانیهای خانوادگی به ویژه در شبهایی
مثل شب یلدا پرهیز کنند.
اقتصاد کشور در آستانه ثبات و رشد قرار
گرفته است

رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی تاکید کرد که به رغم
فشارهای بی سابقه تحریمی و آسیب های شیوع
کرونا در اقتصاد کشور ،شاخص های اقتصادی
فصل تابستان ،عالمت های امیدبخشی نشان
داده است.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
اظهارداشت :به دلیل سرمایه گذاری هایی که در
تقویت و توسعه زیرساخت ها انجام شد ،اقتصاد

کشور توانست در مقابل تکانه های شدید تحریمی
مقاومت کند و پس از گذر از سال های دشوار ۹۷
و  ،۹۸در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد
قرار گیرد.
روحانی گفت :البته شیوع کرونا شوک تازه
ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار این بهبود
برای مردم ملموس شود ولی خوشبختانه در پی
 ۹ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا ،اینک
اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار
گرفته است.
روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه شیوع
کرونا باعث شده است که موفقیت های اقتصادی
کشور در مقابله با تحریم آمریکا ملموس نباشد،
خاطرنشان کرد :در شرایط حساس کنونی ،کشور
نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین
روزها شاهد بهره برداری و سواستفاده بدخواهان
ملت و کشور از اختالفات درون کشور هستیم لذا
همه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و
یکپارچگی تاکید کنیم.
رئیس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به
ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر
گرفته شده در خصوص تامین قطعات مورد نیاز
خودروهای عمومی گفت :برای دستیابی به اهداف
برنامههای جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان ،سامانه حمل و نقل عمومی
کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.
در ادامه جلسه پیشنهاد وزارت کشور در خصوص
راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق ساز
و کارهای در نظر گرفته شده با تامین قطعات ناوگان
حمل و نقل ،هم عمر مفید اتوبوس ها افزایش یافته و
هم نسبت به نوسازی و همچنین تامین اتوبوس های
جدید به این ناوگان اقدام شود.
وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت
وزارت نفت ،بانک مرکزی و وزارت صمت ،ساز و کار
اجرایی این طرح را تدوین کند.
در این جلسه در خصوص راهکارهای تامین
منابع مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی نیز
بحث و بررسی و تصمیم های الزم اتخاذ شد.

رییس کل بانک مرکزی:

برخی منتظر دالر  ۵٠هزار تومانی بودند
رییس کل بانک مرکزی گفت:تورم در ماههای اخیر تشدید شده
و ان به علت شوک ارزی است.
عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعالم این
نطلب افزود :ما بر مبنای دالر نیمایی  ۱۷هزار تومان پیش بینی
کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد  ۱۴۰۰را به  ۲۲تا
 ۲۴درصد برسانیم و تا آن زمان  ۶ماه فرصت داریم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آمارهای تجارت کشور گفت:
در حال حاضر صادرات کشور به  ۲۶و نیم
میلیارد دالر و واردات به  ۲۵میلیارد دالر
رسیده که تراز تجاری یک و نیم میلیارد
دالر مثبت است.
رییس کل بانک مرکزی گفت :یک
عده کاالهای خود را نگه داشتند به این
امید که ارز  40تا  50هزار تومان شود
سپس ترخیص کنند.
همتی افزود :اطالعات ناقص می
دهند و میگویند بانک مرکزی ارز نمی
دهد.
وی افزود  :اعالم کرده ایم کسانی که
کاال  ،اعتباری وارد کرده اند بیایند تعهد
بدهند که کاال را سریع ترخیص کنند تا
تضمین چندماهه بدهیم ارزشان را تامین
کنیم.
رییس کل بانک مرکزی گفت:

واردات کاال بدون انتقال ارز اصال یعنی چه؟ من نمی خواهم زیاد
توضیح بدهم اما یک میلیارد دالر مجوز ترخیص دادیم اما این اتفاق
رخ نداد.
وی افزود :اجازه نخواهیم داد ارز بابت کاالهایی که در اولویت
نیازهای مردم نیستند تحت عنوان واردات بدون انتقال ارز وارد کشور
شود.
همتی گفت :بعد سررسید دستور رییس جمهور ،اجازه انتقال ارز
بر خالف ضوابط بانک مرکزی را نمی دهیم .
رییس کل بانک مرکزی افزود  :تعهد ما برای ارز  ۴۲۰۰تومانی
هشت میلیارد دالر بوده است
همتی گفت :تعهد بانک مرکزی برای ارز  ۴۲۰۰تومانی ،هشت
میلیارد دالر است و بانک مرکزی به تعهد خود پایبند بوده و تا کنون
 ۷میلیارد دالر تامین شده است.
وی افزود :بیش از یک میلیارد دالر تاییدیه ارز دادیم ولی
ترخیص کاال صورت نگرفته است.
رییس کل بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی کاالهای وارداتی
اعتباری را به شرط ورود فوری به کشور تامین ارز می کند.
وی افزود :از ابتدای سال تاکنون  ۲۶.۵میلیارد دالر صادرات و
 ۲۵میلیارد دالر واردات انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت :در  ۲.۵سال تحت شدیدترین
تحریم ها بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری
مردم ایجاد شود.
وی افزود :وزارت صمت باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد
درآمدهای ارزی انجام دهد و مدیریت تقاضا را به درستی انجام دهد.

همتی گفت :من مسئول ارزش پول ملی هستم و باید مقاومت
کنم ،اما به من میگویند چرا منابع در اختیار قرار نمیدهم.
وی افزود  :بانک مرکزی تا جایی که بتواند از بازار سرمایه
حمایت میکند.
همتی گفت :منابع بودجه سال  1400محقق میشود .باید خرج
های بودجه کم شود .ما باید از متغیر های کالن مراقبت کنیم.
وی افزود :رشد کارگاههای صنعتی نسبت به سال گذشته رشد
داشته است.
اجرای تدریجی شرایط جدید صدور چک

رییس کل بانک مرکزی گفت :شرایط جدید در صدور چک را به
تدریج اجرا می کنیم.
همتی افزود :از اواخر این ماه مردم می توانند به روشهای جدید
چک صادر کنند.
وی گفت :در شورای پول و اعتبار هم مطرح شد و از رییس
جمهور هم درخواست کرده ایم که به علت شرایط کرونا شرایط جدید
صدور چک را به تدریج اجرا کنیم.
همتی افزود :از  22آذر دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت
و به طور کلی حذف می شود.

کاهش  ۱۲درصدی تعداد مشترکان پرمصرف با طرح برق امید

وزیر نیرو با اشاره به استقبال خوب
مشترکان از طرح برق امید ،از کاهش حدود
 ۱۲درصدی تعداد مشترکان پرمصرف خبر
داد.
رضا اردکانیان در حاشیه آئین رونمایی
دو پروژه ساز و کاری هوشمند سازی خدمات
تخصصی بخش آب (ساماب) و واگذاری و
انتقال وظایف به شرکتهای تابعه (تفویض
اختیار) که در سی و یکمین هفته پویش هر
هفته الف ب ایران به صورت ویدئوکنفرانسی
برگزار شد ،اظهار داشت :با ابالغ مصوبه طرح
برق امید به وزارت نیرو در اوایل شهریور ،دو
ماه برای فراهم کردن مقدمات اجرای آن
فرصت داده شده بود که این طرح عم ً
ال از
ابتدای آبان اجرایی شد.
وی اضافه کرد :منتظر اواخر آذر هستیم
که آخرین روزها در جمعآوری اولین قبض
دو ماهه است تا گزارش دقیقی به مردم و
مسئوالن در این چارچوب ارائه شود.
اردکانیان با بیان اینکه لزوماً همه
مشترکان خانگی قبض این دوره را اول آبان
نگرفتهاند و برخی شهریور آن را دریافت
کردهاند ،گفت :طبق برآوردی که انجام شده
و پایان آذر قطعیتر در این باره گزارش خواهد

شد ،از حدود  ۴۰روزی که از طرح گذشته و با
میزان اطالعرسانیهای صورت گرفته استقبال
خوبی از برق امید شده است؛ به این معنا که
حدود  ۱۲درصد از مشترکان پرمصرف  -که
اصلیترین هدف ما کم کردن تعداد این
مشترکان بود  -کاهش یافته است .وی اظهار
داشت :با مراقبت و مواظبت مردم ،این تعداد
به مشترکان خوش مصرف اضافه شده است و
به همین میزان هم در مقایسه با سال گذشته
حدود  ۱۰درصد مشترکان خوش مصرف به
گروه کم مصرفها پیوستند.
اردکانیان گفت :اعتقاد ما این است که
مردم همراهی خواهند کرد و تا فصل گرم
قادر خواهیم بود دستکم  ۱۰درصد کاهش
مصرف را در گروه پر مصرفها شاهد باشیم
که کمک بزرگی به صنعت برق است.
وزیر نیرو گفت :قرار شد این طرح به آب
و گاز هم تسری پیدا کند .این روزها پیشنهاد
ما در هیئت دولت مطرح خواهد شد که به
محض تصویب ،در این زمینه اطالع رسانی
خواهد شد.
وی افزود :موضوع آب از حیث شرایط
با برق متفاوت است؛ برق را میتوان در هر
نقطهای از کشور که تولید میشود به هر نقطه

دیگر به واسطه شبکه ارسال کنیم ولی در
آب این گونه نیست و محدودیتها منطقهای
است .وزیر نیرو گفت :به همان میزان که سعی
شد در بخش برق سطح مصرف گروههای
کممصرف انتخاب و یک سوم الگوی مصرف در
این بخش ،کم مصرف اعالم شود ،امید است
در بخش آب هم این گونه باشد تا بتوانند از
تخفیف صددرصدی برخوردار شوند.
وی افزود :این لزوماً بدان معنا نیست که
یک سوم الگوی مصرف در بخش آب با همان
میزان در بخش برق تطبیق دارد .اردکانیان
اظهار داشت :وزارت نیرو به عنوان دستگاه
مسئول آب و برق به درآمد و عایدی در یک
بازه نسبتاً طوالنی نگاه میکند؛ درآمد اصلی ما
در این است که مصرف ،صحیح و بهینه باشد
و ناچار نباشیم سرمایهگذاریهای سنگینی را
در تابستان صرفاً برای پشت سر گذاشتن اوج
بار انجام دهیم.
وزیر نیرو افزود :البته کشور ،رو به توسعه
است و نیازمند سرمایهگذاری برای احداث
نیروگاهها است و این کار انجام میشود ،اما
آن بخش از سرمایهگذاری که صرفاً به خاطر
عادات ناصحیح مصرف یا مدیریت ناصحیح
مصرف در زمان اوج بار باشد ،اگر به عادتی
صحیح تبدیل شود ،درآمد هنگفتی برای
صنعت برق خواهد بود.
وی با اشاره به اظهارات پنجشنبه گذشته
رئیس جمهوری مبنی بر ساخت ساالنه ۲۵۰۰
مگاوات نیروگاه جدید در دولت تدبیر و امید،
گفت :در سالهای اخیر با کاهش رشد اوج بار
از  ۵درصد به یک درصد ،مانند این است که
عالوه بر  ۲۵۰۰مگاوات نیروگاه حقیقی ،سالی
 ۴هزار مگاوات نیروگاه مجازی هم ساخته
شده است.
وزیر نیرو گفت :عایدی ناشی از مدیریت
مصرف درآمد بسیار باالیی است که در مقایسه
با تخفیفی که به گروه کم مصرفها پاداش

داده میشود به معنای کاهش درآمد نیست
و این نگرانی وجود ندارد و در درازمدت به
معنای یکی دو سال قطعاً صنعت برق از این
حیث عایدی قابل توجهی خواهد داشت.
وی درباره سیالبها هم گفت :تغییر
اقلیم از حالت یک نظریه خارج شده و در دنیا
با آن به عنوان یک پدیده برخورد میشود.
یکی از عوارض یا نشانههای تغییر اقلیم این
است که از شرایط اعتدالی در منطقه خارج
میشویم؛ به این معنا که دیگر نمیتوان گفت
هر سال فقط روی  ۲۳۰تا  ۲۵۰میلیمتر
بارش حساب کنیم و در شرایط حدی میان
ترسالیهای مکرر و شدید یا خشکسالیهای
قابل مالحظه قرار میگیریم.
اردکانیان افزود :الزم است برنامهریزیها
هم متناسب تغییر اقلیم شود .بارشهایی
که ناگهانی و با شدت و میزان باال صورت
میگیرد باز هم اتفاق خواهد افتاد .یعنی سیل
و خشکسالی دیگر از حالت حوادث غیر مترقبه
خارج و به حوادث مترقبه تبدیل میشود و
وزارت نیرو و دستگاههای برنامهریزی کشور
باید به سمت ایجاد سیستمهای نگهداری این
حجم وسیع بارش و سیستمهای جمعآوری
و هدایت آبهای سطحی توسط شهرداریها
رفت .وی گفت :در مناطقی مانند اهواز و
خوزستان که حالت جلگهای دارند و شهرهای
مسطح بدون داشتن سیستم جمعآوری
آبهای سطحی نمیتوان این حجم بارشهای
ناگهانی که بخشی از علم هیدرولوژی است را
مدیریت کرد.اردکانیان گفت :وزارت نیرو ایجاد
سیستمهای جمعآوری و هدایت فاضالب
را در دستور کار دارد و در خوزستان هم
پروژههای متعددی در دست انجام است،
کمکهای خوبی نیز شده و با اجازه رهبری
برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
برای طرح فاضالب اهواز ،امسال و سال آینده
این کار سرعت خواهد گرفت.

بانك
توصیه اكید نماینده وزیر و مدیر
كل امور اقتصادی و دارایی استان
تهران به ضرورت ثبت نام سجام برای
سهامداران سهام عدالت

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و
دارایی استان تهران با اشاره به اطالعیه سازمان
خصوصی سازی ،به سهامداران سهام عدالت که
روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود
انتخاب کرده اند ،توصیه کرد ،در سامانه سجام
(سامانه جامع اطالعات مشتریان) ثبت نام کنند.
به گزارش امتیاز ،فرزانه دهنادی در
گفتگو با روابط عمومی این اداره کل ضمن بیان
این مطلب ،به تشریح لزوم ثبت نام سجام توسط
افرادی که روش «غیرمستقیم» را برای مدیریت
سهام عدالت خود برگزیدند ،پرداخت.
وی تصریح کرد :با توجه به آزاد سازی سهام
عدالت در اوایل سال  ۱۳۹۹و فراهم آمدن امکان
نقل و انتقال این سهام در بازار بورس ،انتخاب دو
روش «مستقیم» و «غیر مستقیم» توسط دولت
برای سهامداران فراهم شد.
نماینده وزیر مدیر کل امور اقتصادی و
دارایی استان تهران افزود :دسته اول سهامدارانی
بودند که با انتخاب روش مستقیم ،اقدام به انجام
مراحل آزاد سازی از طریق مراجعه به سایت
 samanese.irنموده و ضمن تکمیل مراحل
آزادسازی سهام عدالت و ثبت نام در سامانه
سجام ،توانستند به انجام معامله در بازار بورس
دسترسی داشته باشند.
دهنادی ادامه داد :دسته دوم ،سهامدارانی
بودند که هیچ اقدامی انجام نداده و درواقع روش
غیر مستقیم را جهت مدیریت سهام خود انتخاب
کرده و صرفا اقدام به دریافت سود سهام خود
می کردند.
وی خطاب به سهامدارانی که روش «غیر
مستقیم» را برگزیدند گفت :تاکنون ضرورتی
برای ثبت نام این افراد در سامانه سجام نبوده و
سهامداران ،سود سهام شرکت های سهام عدالت
را دریافت می کردند اما باید توجه داشته باشند
که دریافت مرحله آتی سود سهام ،صرفا منوط
به ثبت نام در سامانه سجام و داشتن کد بورسی
خواهد بود.
نماینده وزیر مدیر کل امور اقتصادی و
دارایی استان تهران از شهروندان استان تهران
خواست ،جهت جلوگیری از بروز مشکل در واریز
سود سهام ،هر چه سریعتر نسبت به دریافت کد
بورسی اقدام کنند؛ از طرف دیگر ثبت نام در
سامانه سجام مزایای دیگری از جمله مشارکت
در تصمیم گیری ها و شرکت در مجامع عمومی
شرکت های بورسی را در پی خواهد داشت.
دهنادی در پایان ضمن اشاره به فراخوان
سازمان خصوصی سازی در این باره تاکید
کرد :با توجه به مهیا شدن مقدمات الزم جهت
پذیرش شرکت های سرمایه گذاری در بورس و
معامالتی شدن نماد اکثریت شرکت های سرمایه
گذاری در بورس اوراق بهادار تهران ،به منظور
مشارکت سهامداران این شرکت ها در مدیریت
شرکت های موصوف از جمله حضور در مجامع
عمومی عادی و فوق العاده جهت بررسی عملکرد
و فعالیت مدیران ،بررسی تراز نامه و صورت های
مالی ،تصویب سود ،انتخاب اعضای هیأت مدیره
و بازرس قانونی شرکت ،دریافت سود و اعمال
رای در مجامع به صورت الکترونیکی ،الزم است
کلیه سهامداران سهام عدالت هر چه سریعتر
با مراجعه به سامانه سجام به نشانی www.
 sejam.irنسبت به و ثبت نام خود اقدام کنند.
گفتنی است ،در مجموع تعداد  ۴۹میلیون
و  ۱۰۰هزار نفر در کشور سهامداران سهام
عدالت هستند که از این تعداد حدود  30میلیون
نفر از سهام داران سهام عدالت ( 61درصد) در
کل کشور و حدود  3.4میلیون نفر (  57درصد)
از سهام داران سهام عدالت در استان تهران،
روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند.
مدیر بانک صنعت و معدن استان قزوین:

این بانک در این استان  100درصد
تسهیالت خود را به بخشهای تولیدی
پرداخت کرده است

علی فغانپورگنجی مدیر بانک صنعت و
معدن استان قزوین گفت :با اختصاص 100
درصد تسهیالت بانکی به بخش تولید در سال
گذشته  150میلیارد تومان تسهیالت رونق
تولید پرداخت شده است.
علی فغانپورگنجی مدیر بانک صنعت و
معدن استان قزوین اظهار داشت :بانک صنعت
و معدن از جمله بانک های تخصصی است که
در این استان  100درصد تسهیالت آن به بخش
صنعت و تولید اختصاص یافته است.
وی افزود :امروز مشکل ما اشتغال ،سرمایه
گذاری و تولید است و منابع محدود مالی
مهمترین چالش ها در این عرصه محسوب می
شود و اگر صنعت بخواهد رشد کند باید حمایت
از بانک های تخصصی به صورت جدی صورت
گیرد.
فغانپورگنجی بیان کرد :در زمینه منابع در
آخرین ردیف ها قرار داریم چون سپرده گذاری
ما محدود است و به همین دلیل با محدودیت
منابع مواجهیم لذا باید دولت حمایت از بانک
را جدی بگیرد .این مدیر بانکی در مورد مزایده
کارخانه ها به دلیل بدهی هم گفت :در این راستا
هر چند قانون این اختیار را داده اما سیاست ما
تعطیل کردن کارخانه در حال تولید نیست اما
کارخانه ای که  10سال تعطیل شده و تولید
ندارد باید تعیین تکلیف شده و به تولیدکننده
دیگری واگذار شود .وی از کمبود منابع مالی
به عنوان چالش مهم این بانک یاد کرد و
افزود :بسیاری از واحدهای تولیدی که از بانک
صنعت و معدن تسهیالت می گیرند متاسفانه
حسابهایشان در تهران گردش دارد در حالی که
باید حسابهای آنها در این بانک باشد اما علیرغم
تاکید استاندار بخش خصوصی تمکین نمی کند.
فغانپورگنجی اظهار داشت :از محل اعتبارات
تبصره  18و رونق تولید در دادن تسهیالت رتبه
قابل قبولی را در استان داریم و بیش از  15برابر
منابع تسهیالت پرداخت شده است.

