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اخبار

هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده است

چین دو میلیون بشکه نفت از ایران
خرید
آمار شرکت رصد نفتکش ورتکسا نشان
میدهد چین قرار است حدود دو میلیون بشکه
نفت از ایران دریافت کند.
به گزارش ایسنا ،این محموله قرار است اواخر
هفته جاری در جنوب چین برای پر کردن ذخایر
استراتژیک ،تخلیه شود و سومین محموله بزرگی
است که از ماه دسامبر ،از ایران وارد میشود.
این محموله توسط یک نفتکش متعلق به
شرکت ملی نفتکش ایران حمل میشود که
نشان میدهد به صورت رسمی به عنوان خرید
نفت ایران توسط چین ثبت خواهد شد.
طبق گزارش رویترز ،چین رسما تمامی واردات
نفت از ایران را ثبت نمیکند و برآورد میشود
واردات غیررسمی نفت از ایران به چین ،حدود
هفت درصد از کل واردات نفت این کشور را
تشکیل میدهد.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده که
صادرات نفت ایران در سه ماه نخست سال
میالدی جاری به  ۸۷۰هزار بشکه در روز افزایش
یافت که  ۳۰درصد رشد در مقایسه با صادرات
سال  ۲۰۲۱داشته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،یک تحلیلگر
شرکت کپلر به وال استریت ژورنال گفت :انتظار
نمی رود چین به دلیل خرید نفت ایران ،هدف
تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرد زیرا واشنگتن
کامال سرگرم روسیه شده است.

قیمت دالر در بازار خودرو حرف
اول را میزند
یک کارشناس صنعت خودرو گفت :وقتی
قیمت ارز نوسان دارد نمیتوانیم خودرو رابا یک
نرخ ثابت وارد کنیم پس باز هم شرایط ثبات
قیمت را نخواهیم داشت ،چون در بازار خودرو
قیمت دالر حرف اول را میزند.
به گزارش ایلنا ،مرتضی مصطفوی درباره تاثیر
سامانه فروش یکپارچه خودرو که به تازگی از
سوی وزارت صمت برای سامان بخشیدن به بازار
خودرو در کشور شروع به کار کرده ،اظهار کرد:
مشکل اصلی افزایش قیمتها در بازار خودرو
مشکل عرضه نیست بلکه تقاضاست .برای اینکه
مردم فکر می کنند که نرخ دالر در حال باال رفتن
است و آیندهای برای کاهش ارز نمیبینند که
به تعبیر خودشان در همه بازارها از جمله بازار
خورو اثر میگذارد و برای همین به دنبال تقاضا
میروند .این کارشناس صنعت خودرو افزود:
اینکه ما همه مکانیزم عرضه خودرو را از طریق
قرعه کشی تعیین کردهایم و حتی شرکتهای
خصوصی را به این مکانیزم وارد کردهایم ،باعث
میشود که تقاضای سفته بازی بیشتر تحریک
شود .اگرتا دیروز فکر میکردیم که فقط باید پول
بریزیم که خودروی یکی از شرکتهای خصوصی
را بگیریم ،امروز فقط باید شانس خود را در این
قرعه کشی امتحان کنیم که این خود تقاضای
سفته بازی را بیشتر میکند .حتی آنهایی که
انگیزهای برای این کار ندارند را تحریک میکند
که در این قرعه کشی وارد شوند.
مصطفوی با بیان اینکه این سامانه که برای
یکپارچهسازی فروش است در واقع خیلی از
مباحث داللی را یکپارچه میکند ،ادامه داد:
نمیدانم راه اندازی این سامانه براساس کدام
منطق در دنیا است .در کجای دنیا میگویند
قرعه کشی برای شفاف سازی بازار خودرو است.
این سیستم نه تنها باعث شفاف سازی نمیشود
بلکه باعث سردرگمی مردم هم شده و صنعت
خودرو را شانسی کرده است .خودروسازان
دنیا به مشتری میگویند خودروی بهتری ارایه
میدهیم تا شما خریداری کنید ،اما در ایران
درست برعکس است .وی افزود :سیاستهای
خودرویی که در این چندسال اخیر اعمال
کردهایم اشتباه بوده و نشان میدهد یا نمیدانیم
چه کار میکنیم یا میدانیم و خودخواسته
میخواهیم کار غلطی انجام دهیم .به نظرم
دستگاه قوه عاقله وزارت صمت باید عوض شود.
وزارت صنعت نیاز به یک تحول فکری دارد چون
این نوع سیاستگذاری واقعا اشتباه است و کسی
هم آن را نمی پذیرد .این کارشناس صنعت
خودرو در ادامه درباره تاثیر واردات خودرو بر
قیمتها گفت :واردات خودرو شوک کوتاه مدت
در بازار ایجاد میکند .واردات خودرو به شرطی
باعث کاهش و ثبات قیمت در بازار خودرو
میشود که در وهله اول ما ثبات اقتصاد کالن
را داشته باشیم و حداقل نرخ ارز ما ثابت باشد،
وقتی قیمت ارز نوسان دارد نمیتوانیم خودرو رابا
یک نرخ ثابت وارد کنیم پس باز هم شرایط ثبات
قیمت را نخواهیم داشت چون در بازار خودرو
قیمت دالر حرف اول را میزند.

اخبار
در دیدار مدیرعامل بیمه سرمد با دبیرکل
سندیکای بیمه گران مطرح شد

واردات بدون شرط صادرات؟

به گزارش تسنیم ،اردیبهشت ماه امسال دولت
تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور
و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو،
واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال
 ،97خودروهای خارجی وارد کشور شوند .البته در روند
اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه
برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که
همین موضوع با انتقادات جدی روبهرو شده است.
در ماده  4طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛
هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بهازای صادرات
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات
مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات
بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش
صادراتی خود اقدام کند.
منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن
واردکنندگان خودرو معتقد است؛ مگر خودروسازان
داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا
چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات
اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم
داستان همین است .کل صادرات خودروسازان در طول
یک سال نهایتا ً 500میلیون دالر است .با این رقم مگر
چند دستگاه خودرو میتوان وارد کرد؟ آقایان میگویند
قصد دارند از مسیر واردات ،بازار خودرو را تنظیم کنند
اما وقتی صادرات بسیار کمیداریم ،طبعا ً نمیتوانیم
در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و
طبیعی است که در این شرایط ،تنظیم بازار رخ نخواهد
داد.
البته این موضوع در سطح فضای مجازی هم سوژه
طنز شد و برخی بهغلط مدعی شدند با این روش
میتوان پراید صادر و خودروهای دیگری را وارد کرد که
سود باالیی عاید افراد میکند.
فارغ از ادعاهای سطحی ،عوامانه و غیرکارشناسی
که در شبکههای اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد،
اما درواقع هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی در خصوص
کیفیت واردات خودرو به گمرکات ابالغ نشده است و
بیان این گونه خبرها و اظهارات طنزگونه و غیرواقعی
در فضای مجازی بهنظر میرسد صرفا ً بازار را ملتهب
میکند.
بررسیها نشان میدهد ،بهصورت کلی در صورت
عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛
شرط صادرات عاملی میشود تا نهتنها فضا برای
افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از
آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز
خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبهرو نیستیم و
خودروساز نمیتواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه
برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.
تصور کنید افراد بتوانند محصوالت داخلی را با اعالم
اظهارنامههایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک
صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی
است که نهتنها بازار بهسمت ثبات نمیرود بلکه شاهد
رشد افزایش قیمتها هم خواهیم بود.
عالوه بر این ب ه اعتقاد صاحبنظران این حوزه ،با
شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و بهخصوص
عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل

عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید

تاکید بر اولویت آموزش و رعایت
اخالق حرفهای در صنعت بیمه

آخرین اخبار دریافتی حاکی است ،هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده است و احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و
اجرایی شدن واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صمت وجود دارد.

هنوز هیچ
دستورالعملی
برای نحوه
واردات خودرو
نهایینشده
است و احتمال
تجدیدنظردر
شرط صادرات
خودرو وجود
دارد
تا دو سال باید حذف شود.
البته شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت میخواهد
برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقولتر
کند و این امر قاعدتا ًباعث کاهش نهایی قیمت خودرو
میشود .براساس آمار در سالهایی که واردات خودرو
آزاد بود ،دولتهای وقت بیشترین تعرفه را برای
واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضا ً و بهاذعان
واردکنندگان خودرو بین  85تا  90درصد بود ،این
امر ضمن درآمدزایی برای دولت ،باعث میشد که
حمایتهای بیچونوچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا
کند.
اما این بار رئیسجمهور بعد از ابالغ  8فرمان در 11
اسفندماه  1400تأکید کرده است« :بهمنظور افزایش
رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار ،متناسبسازی
قیمت خودرو و جبران کمبود تولید بهمیزان مورد نیاز
بازار ،موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال
 ،1401حداکثر ظرف  3ماه آینده رفع شود و با افزایش
صادرات خودرو و قطعات ،نسبت صادرات به واردات
در صنعت خودرو افزایش پیدا کند».
در این خصوص معاون صنایع حملونقل وزیر
صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو ،گفته
است :عوارض تعیینشده برای واردات خودرو با حجم
موتور کمتر از  1000سیسی با  15درصد کاهش10 ،

درصد خواهد بود.
بهگفته منطقی ،عوارض خودرو دارای دستورالعمل
است و این دستورالعمل از قبل توسط هیئت وزیران
مصوب شده است .براساس مصوبه مذکور ،عوارض
واردات خودرو براساس حجم موتور بین  25تا  95درصد
است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض
بیشتر میشود ،اما یک ردیف به جدول عوارض واردات
خودرو نیز اضافه شده است ،براین اساس تعیین شده
است خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000
سیسی است نسبت به عوارض 25درصدی که برای
خودروهای با حجم موتور  1000تا  1500سیسی است،
عوارض کمتری بپردازند ،بنابراین عوارض تعیینشده
برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از  1000سیسی
با  15درصد کاهش 10 ،درصد خواهد بود.
وی اضافه کرد :بنابراین عوارض واردات خودرو
مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیئت
وزیران رسیده است اما برای حمایت از کاهش مصرف
و استفاده از فناوریهای جدید یک ردیف به جدول
عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم
موتور زیر  1000سیسی  10درصد عوارض بپردازند.
عالوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی
هم برای واردات در نظر گرفته شده است بهنحوی
که اعالم شده است؛ واردات حداکثر نیازمند یکونیم

میلیارد دالر خواهد بود با توجه به حجم باالی صادرات
غیرنفتی در سال گذشته و برنامهریزیهای صورتگرفته
برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان
محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد
نخواهد کرد.
در زمان حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات
خودرو همچنان در حال چکشکاری است و همین
امر عاملی شده است تا بالتکلیفی این مصوبه وارد فاز
جدیدتری شود ،البته شنیدهها حاکی است که شاید
تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در
مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق
واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط
خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود ،اما از آن
طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین
شود.
رویهمرفته با تأکید اسفندماه سال گذشته رئیس
جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در
سال  ،1401آنهم حداکثر ظرف  3ماه آینده باید عمال ً
در خردادماه شاهد نهایی شدن آییننامه اجرایی واردات
خودرو و رفع ایرادات آن بود ،اما شرایط فعلی نشان
از آن دارد که هنوز خبری از جمعبندی دستورالعمل
اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را
افزایش میدهد.

سه نگرانی تولیدکنندگان پس از اصالحات ارزی

عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید در فرایند اصالح نظام پرداخت
یارانهها ،در کنار توجه به وضعیت معیشت مردم ،باید شرایط
تولیدکنندگان را نیز به دقت رصد کرد.
به گزارش ایسنا از اتاق بازرگانی ایران ،حسن فروزان فرد بیان
کرد :اصالح نظام پرداخت یارانهها از زوایای مختلف آثاری بر
تولیدکنندگان دارد .هرچقدر آثار این حذف بر توان خرید خانوار
و دهکهای جمعیتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه از منظر
عرضه و تولیدکنندگان به اثرات اصالح نظام پرداخت یارانهها توجه
نشده است.
او با اشاره به اثرات اصالح نظام پرداخت یارانهها برای تولیدکنندگان
گفت :اثر اول این اقدام افزایش چشمگیر قیمت نهادههای ورودی
برای تولیدکنندگان اصلی استفاده کننده از این نهادهها از جمله
تولیدکنندگان ماکارونی ،شیرینی و شکالت ،دام و طیور و  ...است.
این تولیدکنندگان با تغییر قیمت اساسی در نهادههایی مانند گندم،
آرد ،شکر ،روغن خام ،کنجاله و  ...مواجه میشوند که معموال در
حجم باال استفاده میشوند.
فروزانفرد افزود :در این شرایط تولیدکننده بدون اینکه به منابع
جدید مالی دست پیدا کرده باشد برای ادامه فعالیت در همان سطح
فعلی  ۴تا  ۶برابر با مواد اولیه گرانتری مواجه است .اما در این طرح
محل تامین نقدینگی که تولیدکننده بدون توقف در تولید و بدون
افزایش چشمگیر هزینهها بتواند به ادامه تولید بپردازد مشخص
نیست .آیا وضعیت تولیدکنندگان در طول این چند سال با توجه به
تورمهای سنگین و محدودیت تغییرات قیمتی که از سوی دولت بر
آنها اعمال شده در سطحی است که امکان تجهیز منابع برای تهیه
خوراک ورودی تولیدیهای خود داشته باشند؟
او با بیان اینکه در اغلب موارد تولیدکنندگان توان تامین این
منابع را ندارند به دالیل این موضوع اشاره کرده و گفت :به هرحال

تولیدکنندگان یک قسمت از فعالیتهای فعلی خود را با تامین مالی
انجام میدهند و برخی سقف تامین مالی خود را استفاده میکنند
و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخی برای افزودن،
پشتوانههای الزم و وثایق الزم را ندارند و برخی توان پرداخت بهره
بیش از این را ندارند .در نهایت تامین مالی برای سمت عرضه
در لحظهای که قرار است قیمتهای ورودی آن چند برابر شود و
موضوعی جدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقا است ،بدون تدبیر رها
شده است.
فروزانفرد با تاکید بر اینکه حمایتها متناسب با واقعیتی
نیست که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند افزود :نتیجه این امر
میتواند تصمیمهای محدودکننده از سوی تولیدکنندگان به ویژه در
بنگاههای کوچک و متوسط باشد .یعنی چون نمیتوانند کار را پیش
ببرند مجبور خواهند شد به دلیل محدودیت منابع سطح تولیدشان
را کاهش بدهند.
او ادامه داد :کاهش سطح تولید در شرایط کنونی اغلب زمینه
افزایش قیمت تمام شده را برای تولیدکننده فراهم میکند .چرا که
کاهش سطح تولید زمینه افزایش نسبی هزینههای ثابت بر هر واحد
تولید میشود .اگر مجموعهای که روزانه هزار واحد از یک کاال را
تولید میکرده بخواهد به دلیل محدودیت مالی  ۵۰۰واحد تولید کند
هزینه ثابت به ازای هر واحد از محصول دو برابر شده است.
نایبرئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تاکید کرد :به این
ترتیب یک فشار دوباره در مکانیزم قیمتگذاری برای تولید کننده
ایجاد میشود که با توجه به محدودیتی که دولت برای قیمتگذاری
تعیین کرده این شرکت در فشار بیشتر برای قیمتگذاری قرار
میگیرد .به این دلیل که این قیمتها متناسب با ایجاد کاهش
بهرهوری و کاهش منفعت لحاظ نشده و گرفتاری تولیدکننده در
قیمتگذاری دیده نشده است.

صدور چک ها در وجه حامل ممنوع است

فروزانفرد بیان کرد :بنابراین دو مرحله فشار از سمت عرضه به
تولیدکنندگان ضربه میزند .در کنار این خواه یا ناخواه با توجه به
افزایش عمومی قیمتها و فشارهای تورمی که به فضای کسبوکار
و زندگی مردم موارد میشود دست کم در کوتاه مدت باید احتمال
کاهش مصرف را هم ببینیم .کاهش مصرف یعنی زمینه کاهش
قیمت بازاری محصوالت .به عالوه کاهش مصرف زمینه کاهش
تقاضا و پایین آمدن میزان عرضه را فراهم میکند که باز هم فشار
آن بر تولیدکننده خواهد بود.
او ادامه داد :بنابراین در این زمینه تولیدکننده از چند وجه دچار
گرفتاری است .وقتی برای این موضوع برنامهریزی میشد باید
نظرات و آسیبهایی که متوجه تولیدکنندگان بود دیده میشد.
فروزانفرد بر همین اساس پیشنهاد کرد :باید مکانیزمهای تامین
مالی از طریق بانکها دست کم برای دورهای تسهیل شود تا
تولیدکنندگان بتوانند برای مواجهه با این وضعیت منابع مالی مورد
نیاز خود را تامین کنند.
او افزود :در مواردی که دولت تامین ماده اولیه را انجام میدهد
این تغییر قیمت را به رسمیت بشناسد و اگر عالقهمند است که
تولید کاهش پیدا نکند باید تسهیالتی برای پرداخت در گامهای اول
برای تولیدکنندگان قائل شود .همچنین باید در مورد جبران توان
خرید و مصرف مصرفکنندگان تصمیمات درست و پایدار اتخاذ
شود تا از محل کاهش تقاضا گرفتاری بیشتر برای تولیدکنندگان
ایجاد نشود.
فروزانفرد به سایت اتاق ایران گفت :گامهای عملیاتی در این
زمینه باید با همراهی صاحبان حرف و مشاغل و فعاالن اقتصادی
در عرصه تولید گرفته شود .استفاده از نظرات آنها به موقع خود
میتواند تصمیمات بهتر و کمهزینهتری گرفته شود.

مدیرعامل بیمه سرمد با سیدمحمد کریمی
دبیر کل سندیکای بیمهگران دیدار و گفتوگو
کرد.
یعقوب رشنوادی مدیرعامل این شرکت با
حضور در سندیکای بیمهگران با سیدمحمد
کریمی دیدار کرد.
کریمی در این دیدار با تاکید ویژه بر اهمیت
حوزه آموزش در صنعت بیمه گفت :دانش
تخصصی و حرفهای در صنعت باید جدی گرفته
شود و شرکتهای بیمه باید بر آموزش کارکنان
و شبکه فروش خود تمرکز ویژهای داشته باشند
تا سطح دانش اهالی صنعت باال برود و همه به
دانش روز بیمهای مجهز شوند.
دبیر کل سندیکای بیمهگران افزود :تمرکز
و برنامهریزی برای آموزش در صنعت بیمه
میتواند نقش موثری در ارتقا بهرهوری و کارایی
کارکنان این صنعت داشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم رعایت اخالق
حرفهای و فرهنگسازی در این زمینه در صنعت
بیمه کشور ،گفت :مدیران و کارکنان شرکتهای
بیمه باید با رعایت اصول اخالق حرفهای ،از
رقابتهای ناسالم پرهیز کنند و بر ارائه خدمات
بهتر به بیمهگذاران تمرکز کنند.
کریمی درباره تالشهای سندیکای
بیمهگران برای اصالح عوارض تحمیلی بر
صنعت بیمه نیز تصریح کرد :سندیکا تعامل
بسیار مناسبی با نمایندگان مجلس شورای
اسالمی داشت تا بتواند عوارض تحمیلی بیمه
شخص ثالث را اصالح کند که خوشبختانه تا
حد زیادی به نفع صنعت بیمه و شرکتهای
بیمه اصالح شد.
یعقوب رشنوادی ،مدیرعامل بیمه سرمد نیز
در این دیدار ضمن اعالم آمادگی برای همکاری
نزدیک با سندیکای بیمهگران گفت :آموزش
یکی از سیاستهای جدی بیمه سرمد است و
ما آمادگی داریم در حوزه آموزش ،همکاری
مشترک با سندیکا داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :باید تالش کنیم آخرین
تحوالت صنعت بیمه در سطح دنیا به خصوص
در کشورهایی که عملکرد و کارنامه موفق در این
زمینه دارند ،مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا
بتوانیم در افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه
به جایگاه مناسبی دست یابیم.

هیچ خانوار سه فرزندی از سامانه
زمین رایگان حذف نشده است
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و
شهرسازی با بیان اینکه آئیننامه قانون جوانی
جمعیت در انتظار تصویب هیئت دولت است،
تاکید کرد :هیچ خانواده ثبت نام شدهای در طرح
اعطای زمین حذف نشده است.
به گزارش ایلنا ،پروانه اصالنی درباره اعطای
زمین بر اساس فرم ج به خانوارهای دارای بیش
از دو فرزند گفت :بر اساس ماده  ۴قانون حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت ،باید آئیننامه
اجرایی در هیات وزیران تصویب شود که این
آئیننامه ارسال شده و هم اکنون در دستورکار
کمیسیون قرار دارد .وزارت راه و شهرسازی در
زمان مقرر آئیننامه اجرایی را به هیئت وزیران
ارسال و حتی قبل از تصویب آئیننامه فرایند
ساماندهی شناسایی متقاضیان و ثبت نامها را
آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از  ۳۰هزار
خانوار دارای بیشتر از سه فرزند و حتی
هفت فرزند ثبتنام کردهاند ،اظهار کرد:
هماهنگیهای الزم برای اقدامات اجرایی این
قانون در وزارت راه و شهرسازی انجام شده
و به محض تصویب آئین نامه فرایند اجرایی
طرح آغاز خواهد شد.
اصالنی با تاکید بر اینکه زیرساختهای این
طرح آماده شده ،تصریح کرد :در حال حاضر
ثبت نامها انجام شده و حتی برای تمامی ثبت
نام کنندگان نیز پاالیشها انجام گرفته است .با
توجه به اینکه هنوز فرم ج بررسی نشده ،هیچ
متقاضی مسکن ثبتنام کنندهای نیز از این
فرایند حذف نشده است.

معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو مطرح کرد

چگونگی صدور چک تضمینی در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات

تولید در مجموعه نفلین سینیت کلیبر با هدف رقابت در بازار جهانی است

با اجرایی شدن امکان صدور چک تضمینی در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات نحوه اجرا و اصالحات مربوط به مقررات آن تشریح
شد.
در تمامی شعب این بانک ،چک تضمین شده ،مانند چک بین بانکی به درخواست مشتری و صاحب حساب و توسط بانک
صادر می شود و خود بانک نیز پرداخت مبلغ معین را در زمان سررسید ،تضمین می کند.
صادرکنندگان چکهای تضمین شده ،باید از انجام معامله خود اطمینان داشته باشند ،زیرا زمانی که این نوع چک
صادر می شود ،براساس ماده  24قانون اصالحی صدور چک ،صادر کننده فقط تا یک ماه ،فرصت درخواست ابطال
آن را دارد.
چک تضمین شده ،که بانک صادر کننده ،اعتبار آن را تضمین می کند ،معموال به صورت رمزدار صادر می شود.
براساس قانون جدید اصالحی چک تضمین شده  ،1400صدور این قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع است.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده توسط بانکها به مشتری ،صرفا ً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد)
امکانپذیر بوده و مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی ،درج مشخصات هویتی و شمارهحساب گیرنده روی
چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» خواهد بود.
پرداخت مبلغ چک تضمینشده توسط بانک صرفا ً در وجه و به شمارهحساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمینشده درج شده است،
امکانپذیر بوده و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی ،وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک بهحساب متقاضی ،بدون نیاز به
ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) ،صرفا ًتا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکانپذیرخواهد بود.
در فرض مفقودی چک تضمینشده ،مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه اعالم مفقودی چک
تضمینشده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
در صورت جعل چک تضمینشده یا استفاده از چک تضمینشده مجعول ،عالوه بر مجازاتهای قانونی مقرر ،محرومیت  2تا  ۶سال از گرفتن چک تضمین
شده به حکم دادگاه پیشبینی شده است.
امکان صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد از تاریخ  25اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانک توسعه صادرات فراهم شد.

خدایار کریمنژاد با بیان این مطلب گفت :اجرای طرح  ۴۰هزارتنی تولید کنسانتره نفلین سینیت کلیبر که با هدایت شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران توسط بخش خصوصی به مورد اجرا درامده ،با هدف رقابت در بازارهای جهانی دنبال می شود.
وی در ادامه تصریح کرد :این طرح در چارچوب توسعه منطقه کلیبر (آذربایجان شرقی) به منظور اشتغال زایی بیشتر و تولید
با کیفیت باالست و به روش ” تر” عملیاتی شده و اکنون در حال انجام تستهای راه اندازی است .کریمنژاد اظهار کرد :شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در چارچوب سیاست دولت ،مبنی بر توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش
اشتغال زایی نسبت به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به منظور استخراج و فروش معادن و راهبری مجتمع های تابعه
خود اقدام کرده است.
به گفته وی ،ایمپاسکو در این روش عالوه بر صیانت از منافع دولت به روش حفظ مالکیت واحد های معدنی ،موجب میشود
وضعیت اقتصادی مجتمعها بهبود یافته و فعالیتهای توسعهای و افزایش تولید توسط بخش خصوصی منجر به اشتغال زایی
بیشتر و جذب نیروی انسانی جدید می شود.
معاون بهرهبرداری و اکتشاف ایمپاسکو خاطرنشان کرد :مجتمع نفلین سینیت کلیبر در چارچوب راهبری ایمپاسکو سال  ۱۳۹۶به بخش خصوصی واگذار شد
و تعداد نیروی انسانی مجتمع در زمان واگذاری  ۴۶نفر بوده که برای سرمایه گذاری به عمل آمده توسط راهبر سال  ۱۴۰۰به  ۹۰نفر افزایش یافت.
وی در ادامه افزود :طبق اصل  ۴۴قانون اساسی بخش دولتی منع سرمایه گذاری داشت و با برنامه واگذاری دو هدف را دنبال میکرد ،یکی رعایت قانون و
دیگر بستر سازی برای مشارکت بخش خصوصی بود.
آمارهای اعالمی حاکی است ،میزان تولید کنسانتره نفلین سینیت در سال گذشته به رقم حدود  ۷۸۰۰تن رسید و میزان محصول فروخته شده حدود ۷۴۰۰
تن بود.
کریم نژاد یاداور شد :کیفیت باالی محصول تولیدی در قالب طرح  ۴۰هزارتنی ،کاهش باطله را به دنبال دارد و باال بودن بازدهی تولید ،سبب
کاهش گردوغبار ناشی از فرآوری می شود و این امر از مزایای طرح محسوب می شود که جذب بیشتر مشتریان داخلی و خارجی را هم بدنبال
خواهد داشت.
وی افزود :راهبر مجتمع با انجام برخی اصالحات در خطوط قدیم توانسته دانه بندی و کیفیت محصول تولیدی را برابر با انتظارات بازار هدف  ،ارتقا بخشد.
گفتنی است مجتمع نفلین سینیت کلیبر در استان آذربایجان شرقی در کیلومتر  ۲۰جاده کلیبر به اهر واقع شده است.

