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جعفری در جلسه کنترل مدیریتی شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید 

کرد
برنامه نشست مشترک سهامداران 
و مقامات تصمیم گیر برای اولویت 

بندی سرمایه گذاری های »ومعادن« 

ایمیدرو تاکید کرد: برای  رئیس هیات عامل 
ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)ومعادن(، 
نشستی مشترک با حضور سهامداران و مقامات 

تصمیم گیر برگزار شود.
اله  وجیه  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جعفری که در نشست کنترل مدیریتی شرکت 
»ومعادن« با حضور معاونان و مدیران ایمیدرو 
و همچنین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره آن 
شرکت سخن می گفت، تصریح کرد: شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، طی سال 
های گذشته وارد حوزه اجرای طرح های بخش 
معدن و صنایع معدنی شده از این رو ضروری 
است که هماهنگی های الزم برای تعیین اولویت 
ها و سرمایه گذاری های این شرکت با حضور 

تمام تصمیم گیران انجام شود.
به گفته جعفری، این اقدام با هدف اقتصادی 
تر شدن پروژه های در دست اجرا صورت می 

گیرد.
گذاری  سرمایه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
»ومعادن« در پروژه معدن جانجا )سیستان و 
بلوچستان(، اظهار داشت: اولویت نخست این 
شرکت، پرداختن به برنامه اکتشافی و تکمیل 

برنامه این بخش است.
جعفری همچنین اظهار داشت: برای تامین 
خوراک واحدهای حوزه زغالسنگ )کک سازی(، 
نشستی مشترک با شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران برگزار شود.
مدیر  سعدمحمدی  اردشیر  نشست  این  در 
فلزات  و  معادن  توسعه  گذاری  سرمایه  عامل 
)ومعادن(، ابتدا با ارایه گزارش های مالی، برنامه 
افزایش سرمایه به مرز 20هزار میلیارد تومان و 
نیز حوزه های فعالیتی شرکت، گفت: این شرکت 
تا سال های گذشته ساختار پروژه ای نداشته و 
تنها بر فعالیت های بورسی متمرکز بوده از این 
رو اکنون نیازمند طراحی های جدید به منظور 

برنامه های سودده در طرح ها هستیم.
سرمایه گذاری 70هزار میلیارد تومانی

وی خالصه ای از عملکرد این شرکت در بخش 
اکتشاف، سرمایه گذاری در طرح های متعدد 
معدنی و صنایع معدنی، نیروگاهی و ... ارایه 
کرد و گفت: در حال حاضر ارزش سرمایه گذاری 
های این شرکت در مجموع طرح ها به بیش از 

70هزار میلیارد تومان می رسد.
در این نشست امیر خرمی شاد معاون برنامه 
ریزی و توانمندسازی، حسام مقدمعلی معاون 
طرح های معادن و صنایع معدنی، امیر صباغ 
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری و سمیه خلوصی 
طی  راهبردی،  نظارت  و  ریزی  برنامه  مدیر 
سخنانی بر اولویت بندی سرمایه گذاری های 
“ومعادن” و نیز استفاده از دانش روز در پروژه با 
هدف جلوگیری از چالش های آتی، تاکید کردند.

دانشگاه صنعتی شریف و شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

با  بین المللی  بازارهای  در  تفاهم نامه حضور 
شده،  تدوین  کربنی  محدودیت های  به  توجه 
بین دانشگاه صنعتی شریف و شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس امضاء شد.
صنایع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اساس  بر  فارس،  خلیج  پتروشیمی 
تفاهم نامه که در غرفه شرکت، در بیستمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست امضاء شد، 
محاسبه ردپا ی کربن به استناد استاندارد ها و 
دستورالعمل ها و تدوین چرخه حیات )مطالعه 
و  دست(  پایین  مطالعه  و  باالدستی  خوراک 
در  چاه  تا  چرخ  از  عمر  چرخه  در  انتشارات 
باالدست و پایین دست فرآیند، شناسایی رقبا 
و مطالعه بازار های هدف و ارزیابی اثر اقتصادی 
و سناریو های قیمت کربن در بازار های هدف با 
شناسایی هزینه های مالیات بر ردپای کربن در 
حاشیه  کاهش  ارزیابی  و  مختلف  سناریو های 

سود نسبت به رقبا صورت می گیرد.
داخلی  استاندارد های  شناسایی  همچنین 
شناسایی  هدف،  بازار های  در  استاندارد ها  و 
با  کربن  ردپای  کاهش  راهکار های  ارزیابی  و 
شناسایی بهترین فناوری های موجود،کاهش های 
کوتاه مدت و شناسایی فناوری های سبز آینده 
)هیدروژن، انرژی زیستی، جذب و کاربرد کربن 
و... (کاهش های آینده، شناسایی پتانسیل های 
شناسایی  انتشارات،  زنجیره  در  کاهش 
قالب  در  بین المللی  حمایت  فرصت های 
گواهی کاهش انتشار و حمایت های دوجانبه و 
حمایت های بین الملل و مکانیزم های داخلی و 
تدوین برنامه راهبردی حضور در بازار بین المللی 
با توجه به محدودیت های کربنی از دیگر مفاد 

این تفاهم نامه است.

کاهش ریسک های خرید سکه با 
 »گواهی سپرده سکه طال«ی

بانک آینده

گواهی سپرده طالی بانک آینده ضمن کاهش 
امکان  سکه،  نگه داری  و  خرید  ریسک های 
وثیقه گذاری این گواهی برای دریافت تسهیالت 

را فراهم می سازد.
طریق  از  که  سکه  کاالیی  سپرده  گواهی 
سامانه های معامالتی بورس اوراق بهادار می تواند 
معامله شود، از مزایایی هم چون کارمزد پایین تر 
امکان  مالیاتی،  معافیت  فروش،  و  خرید  در 
وثیقه گذاری گواهی برای دریافت تسهیالت در 
هم چنین  و  نگه داری  ریسک  مدیریت  آینده، 

نقدشوندگی باالتر، برخوردار است.
دارندگان سکه بهار آزادی می توانند پس از اخذ 
نوبت از مرکز ارتباط با مشتریان بانک آینده، با 
در دست داشتن سکه به صورت فیزیکی، آن را 
به خزانه بانک آینده )یکی از انبارهای مورد تأیید 
بورس کاال( تحویل داده و گواهی سپرده کاالیی 
سکه را دریافت کنند. پس از یک روز کاری، قبض 
انبار به نام فرد صادر شده و تحویل دهنده سکه 
می تواند گواهی سپرده سکه طالی قابل معامله 

در بورس کاالی ایران را تحویل بگیرد.
برای ترخیص سکه نیز مالکان گواهی سپرده 
سکه طال یک روز پس از خرید سکه از بورس 
کاال می توانند با دریافت معرفی نامه از شرکت 
آینده  بانک  به خزانه سکه طال  کارگزاری خود 
به نشانی: تهران، بزرگراه مدرس جنوب به شمال، 
بیدار،  خیابان  ابتدای  ماندال،  نلسون  تقاطع 
شماره  یک )برج آینده(، شعبه »مستقل مرکزی 
پرداخت  از  پس  و  کرده  مراجعه  آینده«  برج 
هزینه انبارداری، سکه های خود را تحویل بگیرند.

حمایت همه جانبه و گسترده بانک 
ملی ایران از توسعه ظرفیت های 

شرکت های دانش بنیان
بانک ملی ایران در جهت حمایت از طرح های 
دانش بنیان و فناور در زیست  بوم نوآوری کشور 
بنیان  دانش  های  و شرکت  کارها  و  از کسب 

حمایت های گسترده ای به عمل آورده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
بانک به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان 
مالی زیست  بوم نوآوری کشور در سال جدید که 
به نام »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« از 
سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است با 
راه اندازی و افتتاح چند شعبه تخصصی دانش 
مالی  خدمات  و  تسهیالت  کشور،  در  بنیان 
گسترده ای در راستای ایجاد و توسعه شرکت ها 
و کسب و کارهای دانش بنیان ارائه داده است.
بانک ملی ایران در سال جاری با اتخاذ رویکردهای 
جدید و با اختصاص بسته حمایتی و تنوع در سبد 
خدمات اعتباری و تسهیالتی، سهم عمده و قابل 
توجهی در ارائه تسهیالت و تامین مالی کسب و 
کارهای نوین و دانش بنیان دارد تا جایی که در 
سال گذشته بانک ملی ایران به 687 شرکت دانش 
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار  از 12  بیش  بنیان 
پرداخت کرده است.این بانک با محور قرار دادن 
حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان در 
سیاست ها و برنامه های خود در سال جاری قصد 
دارد تا این شرکت ها را تا رسیدن به تکمیل زنجیره 
ارزش، توسعه ظرفیت های اقتصاد ملی و رونق 
تولید و اشتغال آفرینی بنگاه های اقتصادی دانش 
بنیان حمایت کند.شرکت دانش بنیان طبرستان 
در استان مازندران به عنوان یک واحد تولیدی 
با  است  توانسته  کشاورزی  صنعت  در  پیشرو 
حمایت ها و کمک های بانک ملی ایران و دست 
یابی به دانش فنی روز دنیا، دستگاه و ماشین 
صنعتی وجین کن برنج ) چیدن علف های هرز 
و آفات( را در کشور طراحی، بومی سازی و تولید 
کند. این شرکت دانش بنیان، با تکیه بر جوانان 
ماهر و متخصصان داخلی و دستیابی به دانش 
روز  های  استاندارد  پیشرفته،  تکنولوژی  فنی، 
دنیا و تالش و پشتکار موفق شده اين دستگاه را 
توليد و کشور را در این عرصه خودکفا نماید. اين 
واحد هم اکنون ساالنه می تواند همه نياز کشور 
ربیعیان  کند.حبیب  تامین  این خصوص  در  را 
مدیرعامل شرکت » دانش بنیان طبرستان « در 
فیلم زیر در گفت وگویی به حمایت های بانک 
ملی ایران در راه اندازی و توسعه این شرکت اشاره 

کرده است.

این در حالی است که هزینه های تولید، افزایش قابل 
توجهی داشته و کاهش قیمت مرغ در بازار فقط متضرر 
شدن تولیدکنندگان را به دنبال دارد. طی روزهای اخیر 
نیز قیمت مرغ به بیش از 60 هزار تومان رسیده است 
کاهش  به  منجر  خود  خودی  به  نیز  اتفاق  این  که 
تقاضا مرغ شد. گفتنی است در روزهای ابتدای اجرای 
ارائه کاالبرگ  از  یارانه ها، صحبت  طرح عادالنه سازی 
الکترونیک برای کنترل تورم کاالهای اساسی مصرف 
مردم بود اما اکنون و پس از گذشت بیش از چهارماه 
از اجرای این طرح، خبری از کاالبرگ الکترونیکی نیست 
و مردم ناچار به کاهش مصرف خود شده اند به نحوی 
که در برخی موارد حتی گوشت قرمز که طی یک سال 
گذشته افزایش قیمت چندانی نداشت، در سفره های 

مردم جای مرغ را گرفته است.
از سوی دیگر آن طورکه مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش خود ارائه کرده، تقاضا برای مرغ در کشور بین 
۳0 تا ۵0 درصد کاهش یافته است. براساس سخنان 
»حسین دماوندی نژاد« معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار 
است در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
پیشنهاد اصالح قیمت توسط تولیدکنندگان مطرح و 

برای آن تصمیم گیری شود.
کمک  به  طیور  و  دام  خوراک  صادرات  پیشنهاد 
شرکت های دانش بنیان نیز یکی از مواردی است که 
معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرده و گفته 
که براساس توافقات صورت گرفته قرار است جمهوری 
اسالمی ایران، هاب منطقه درخصوص تأمین نهاده از 
منطقه اوکراین و روسیه شود که موقعیت خوبی برای 
به شمار  ما  و طیور  دام  کارخانه های صنایع خوراک 
کشور  ساختار  در  که  تغییراتی  به  توجه  با  می رود. 
صورت گرفته است و تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نیمایی 
موقعیتی خواهد بود که تولیدکنندگان ما با همراهی 
روانه  را  خود  تولیدات  بتوانند  دانش بنیان  شرکت 

بازارهای هدف کنند.
افزایش قیمت مرغ منجمد و هدایت به سمت مرغ 

گرم
معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی دیروز 
با اشاره به اینکه قیمت مرغ منجمد را افزایش داده ایم 
تا تقاضا به مرغ گرم هدایت شود، گفت: ظرف یکی دو 
روز آینده تصمیماتی در رابطه با خرید مرغ مازاد گرفته 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، حسین دماوندی نژاد با 
حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: مجوز واردات 
هیچ مرغی از سال گذشته صادر نشده و به دلیل اینکه 
در سال گذشته شرایط عرضه مرغ بسیار نابسامان بود 
و به هر حال در جهت تنظیم بازار دولت موظف بود 
که مقادیر کمبود مرغ را با واردات تامین کند این مجوز 
سال گذشته صادر شد و البته عدد آن هم اصالح شد. 
وی ادامه داد: رویکرد ما تولیدات داخلی بود و برهمین 
مبنا هم مجوز صادرات توسط وزارت جهادکشاورزی 

داده نشد یا مجوزهایی که داده شد کنسل شد.
جهادکشاورزی  وزارت  دامی  تولیدات  امور   معاون 
نیز  بازار  در  منجمد  مرغ های  خصوص  در 
گفت: فروشگاه های زنجیره ای ماه های پیش مقادیری 
مرغ دریافت کردند و در سردخانه ها موجود است و به 
صورت محدود عرضه می شود. همچنین قیمت مرغ 
منجمد را اصالح کردیم و  افزایش دادیم که تقاضا به 
مرغ گرم هدایت شود. بنابراین هم عرضه این مرغ  
را محدود کردیم و هم قیمت آن را به ۵0 هزارتومان 

افزایش دادیم.  
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت 
تولید جوجه یکروزه نیز اشاره کرد و گفت: برای آبان ماه 
10۹ میلیون جوجه ریزی صورت گرفته و از حدود 1۹0 

روزی که از اجرای طرح اصالح ساختار اقتصادی در زیر 
بخش دام  و طیور می گذرد با رویکرد جدیدی مواجه 
شده ایم. عبور از فضای ارز ترجیحی به نیمایی،   مبنای 
تولید، تقاضا برای محصوالت صنعت طیور مدل های 
جدیدی را می طلبد که به سرعت این اصالحات الزم را 
انجام دادیم. همچنین در ارتباط با تولید جوجه مکانیزم 

های کنترلی نیز اعمال شده است.
وعده تصمیمات تازه برای حل بحران 

دماوندی نژاد با اشاره به اینکه دولت  از سویه مرغ 
آرین حمایت می کند، گفت: بر همین اساس خرید مرغ 
آرین را در دستور کار داریم. برای سایر سویه ها نیز 
وزارت جهاد پیگیری های الزم را انجام داده است. در 
ستاد تنظیم بازار این موضوع مطرح شده و امیدواریم 
مصوبه الزم را اخذ کنیم و برای سایر سویه ها نیز این 
خرید اتفاق بیفتد. وی عنوان کرد: به تولیدکنندگان و 
زنجیره های بزرگ گوشت اجازه دادیم که گوشت مرغ 
تولیدی را ذخیره کنند، زیرا از ما درخواست  کرده بودند 
که اجازه ذخیره سازی را به آنها بدهیم تا پایان سال 
بتوانند  آن را عرضه کنند.معاون وزیر جهادکشاورزی 
تصمیمات  آینده  روز  دو  یکی  گفت:ظرف  ادامه  در 
مرغ  سویه ها  سایر  آوری  جمع  با  ارتباط  در  جدیدی 
تولیدی گرفته خواهد شد و پیگیر آن هستیم که محقق 

شود.
دماوندی نژاد افزود: برای جوجه یکروزه و تخم مرغ 
نطفه دار، سویه آرین بدون هیچ منعی صادرات آزاد 
است. در ارتباط با سایر سویه ها هم منعی نداریم اما 
به علت قیمت تمام شده که در کشور ما باالتر است 
امکان صادرات برای همه فراهم نیست.وی در پایان 
جهت  در  و  دوجانبه  ما  حمایتی  گفت:سیاست های 
است.  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
قطعا با جمع آوری مرغ مازاد قیمت مرغ افزایش پیدا 

نمی کند.
که  شود  می  بیان  شرایطی  در  البته  سخنان  این 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران سراسری از بحران جدی 
در موضوع مرغ های منجمد خبر می دهد. حبیب 

اسداللّه نژاد در همین رابطه می گوید که: کشور از 
ساالنه  طوریکه  به  است  خودکفا  مرغ  تولید  لحاظ 
داریم. را  صادرات  تن  میلیون  یک  تا   800 ظرفیت 

ماه  آبان  در  گذاری  سیاست  براساس  او،  گفته  به 
مرغ  تن  هزار   2۳0 از  بیش  واردات  مجوز  پارسال 
به  این ضرورت  بعد  ماه  اما یک  منجمد صادر شد، 
سبب مازاد تولید مرغ از بین رفت.مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران سراسری می گوید: بعد از جمع آوری مرغ های 
شد. برداشته  منجمد  مرغ  واردات  درخواست   مازاد، 
او با تاکید بر این موضوع که واردات مرغ بحث بدون 
این  تاریخ  اکنون  هم  گفت:  است،  بوده  کارشناسی 
مرغ ها رو به اتمام است. از طرف دیگر با تولید مرغ 
مازاد مواجه هستیم چراکه تولید کنندگان نمی توانند 
مرغ خود را به بفروشند که این امر منجر به کاهش 
شدید قیمت شده است، به طوریکه قیمت کنونی مرغ 

از نرخ مصوب هم بین 7 تا 10 هزار تومان کمتر است.
مرغ های منجمد روی دست وارد کننده مانده است

مرغ  عرضه  سامانه  در  گرچه  گفت:  نژاد  اسداللّه 
منجد صورت گرفته است، اما درخواست می شود توزیع 
به طور کامل متوقف شود چرا که تولید کنندگان مرغ 
مسئول سوء مدیریت در واردات مرغی نیستند که تاریخ 

آن ها رو به اتمام است.
کشورگفت:  سراسری  مرغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
ریزی  جوجه  قطعه  میلیون   120 آبان  در  آمار  بنابر 
صورت گرفت، اما شرایط تولید باید به گونه ای باشد 
که انباشت مرغ تولید کنندگان را دچار چالش نکند.
او گفت : بنده معتقدم بیش از 10۵ میلیون قطعه نیاز 
به تولید نداریم، به همین خاطر نباید بدون ضابطه 
 تولید انجام شود تا تولید کنندگان دچار چالش شوند.

اسداللّه نژاد هم چنین گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام باید اقدامات کارشناسانه انجام دهد و به موضوع 
مرغ مازاد را توجه کنند چراکه در سال گذشته مرغداران 
بسیاری از تولیدات خود را به شرکت پشتیبانی تحویل 
بگیرند. نتوانستند پس  را  پول خود  هنوز  اما   دادند، 
این شرایط در حالی است که : بر اساس مصوبه ستاد 

تومان  قیمت مصوب مرغ گرم 6۳ هزار  بازار  تنظیم 
است اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور گفت در 

حال حاضر مرغ کمتر از این نرخ به فروش می رسد.
اسدالله نژاد در مورد قیمت کنونی مرغ در  حبیب 
بیان کرد: در حال حاضر در سطح کشور مرغ  بازار 
با قیمت حدودا ۵8 هزار تومان به فروش می رود که 
بر این اساس به ازای هر کیلو حدودا ۵-6 هزار تومان 
اتحادیه  است.مدیرعامل  مصوب  قیمت  از  پایین تر 
مرغداران کشور درباره دالیل این موضوع بیان کرد: به 
دلیل برنامه ریزی های غیرکارشناسی تناسب بین عرضه 
و تقاضا به هم خورده و همین موضوع باعث شده است 

مرغ پایین تر از نرخ مصوب به فروش برسد.
مرغ های 2 کیلویی بخرید

و  کوچکتر  پیرامون  هم  اخباری  اخیر،  روزهای  در 
الغرتر شدن مرغ های عرضه شده در بازار منتشر شد. 
در پی آن هم برخی اظهار نگرانی کردند که این امر به 
بیمار شدن مرغ ها مربوط می شود. مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران کشور در واکنش به این خبر گفت: این خبر 
درست نیست و مرغ های بازار وزنشان کم نشده است 
بلکه سیاست این است که مرغ سایز یا همان مرغ 
استاندارد در بازار عرضه شود.وی ادامه داد: به دلیل 
اینکه هزینه های تولید باال رفته است مرغداران ترجیح 
می دهند که مرغ های خود را در سنین پایین بفروشند 
و هزینه های تولید را به نوعی مدیریت کنند که این کار 
خیلی هم خوب است چرا که در کل دنیا معموال مرغ با 
وزن پایین مصرف می شود و بهتر است که در جامعه ما 
هم فرهنگسازی شود که مردم مرغ با وزن پایین مصرف 

کنند.
اسدالله نژاد درباره اینکه وزن استاندارد مرغ چقدر 
است؟ گفت: وزن مرغ استاندارد یک کیلو و 200 تا 
یک کیلو و 800 گرم است اما در کشور ما مردم عادت 
از 2 کیلو مصرف  باالتر  با وزن  کرده اند که مرغ های 
کنند در حالی که مرغ های سایز از این جهت که چربی 
و  برخوردارند  بهتری  الشه  کیفیت  از  دارند  کمتری 

سالم تر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک میلیارد یورو منابع 
برای واردات خودرو پیش بینی شده و االن تمام زیرساخت ها 
از طرف دولت هیچ  و  آغاز شده است  فراهم و ثبت سفارش 
رضا  ایسنا،  گزارش  به  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  مانعی 
جمع  در  دولت  هیئت  امروز  جلسه  حاشیه  در  فاطمی امین 
خبرنگاران با اشاره به گسترش روابط میان ایران و بالروس اظهار 
کرد: اولین زیرساخت  در روابط میان دو کشور موضوع انتقال 
بالروس  خارجه  وزیر  قبل  هفته  چند  سفر  در  که  است  پول 
اعتباری صد  امضاء شد. همچنین خط  تفاهم نامه ای  ایران  به 
میلیون دالری برای کشور بالروس تخصیص داده شد که فعاالن 
اقتصادی بالروس می توانند از ایران به کشور خود کاال ببرند و 
صادرات ما را تشویق و ترغیب می کند. عالوه بر این تهاتر بین 

دو کشور را توسعه می دهیم.
وی افزود: زیرساخت دوم در زمینه مسایل گمرکی است که 
تجارت  در  فعالً  هم  ما  و  اوراسیاست  کشورهای  جزو  بالروس 
ترجیحی اوراسیا حضور داریم که بازار بسیار بزرگی با 180 میلیون 
دور  پنج  االن  تا  ما  داد:  ادامه  است.فاطمی امین  جمعیت  نفر 
حوزه  این  در  آزاد  تجارت  به  کامل  طور  به  تا  کرده ایم  مذاکره 
بپیوندیم و دور ششم هم در راه است و امیدوارم به زودی الحاق 

ما به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا تکمیل شود.

وزیر صنعت، معدن، تجارت با بیان اینکه در امر کنسولی و 
روادید هم مذاکراتی میان دو کشور انجام شده، یادآور شد: در 
بخش حمل و نقل یکی از خطوط هوایی ایران درخواست هایی 
برای روابط پروازی داشته است. این کشور سطح صنعتی باالیی 
دارد و بسیاری از ماشین های تولیدشده در این کشور در روسیه 
استفاده می شود و ما در حوزه دام تراک به این ماشین ها نیازمند 
حوزه  در  گسترده ای  برنامه  ما  داد:  ادامه  هستیم.فاطمی امین 
معادن داریم و یک تفاهم نامه برای خرید ۵00 دستگاه دام تراک  
برای ساخت تجهیزات هم همکاری دیگری  شکل گرفته است. 
بسیار  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  لحاظ  به  که  آنجا  از  و  داریم 
پیشرفته هستیم، سرمایه گذاری و ساخت تجهیزات پزشکی در 

بالروس را آغاز کرده ایم.
رو  آن  مبلغ  براینکه  تجارت خارجی عالوه  تاکید کرد: در  وی 
به افزایش است اما تاکید ما در وزارتخانه بر صادرات کاالهای 
تا  پیچیده است. یعنی کاالیی که کمتر کشوری صادر می کند 
قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد.وزیر صمت در پاسخ 
به پرسشی درباره سند جامع ایران و بالروس گفت: نقشه راهی 
آماده شده که 16 محور دارد و همه موضوعات را پوشش می دهد. 
این نقشه راه یک ماه پیش از سوی ما عرضه شده و امیدواریم 
ایران  به  اسفندماه  در  بالروس  رییس جمهوری  که  در سفری 

دارد نهایی شود.فاطمی امین درباره وضعیت بازار لوازم خانگی در 
دو ماه اخیر، اظهار کرد: وضعیت تولید و قیمت ها در بازار لوازم 
خانگی بسیار مناسب است. طرح فروش قسطی از فرش تا مبل 
و تلویزیون و دیگر لوازم با مبلغ بسیار خوب تا سقف 100 میلیون 

تومان تسهیالت، فعال شده است.   
کیفیت  لحاظ  به  خانگی  لوازم  ایرانی  محصوالت  افزود:  وی 
و  بوده  مواجه  باثبات  هم  قیمت ها  و  دارند  مناسبی  وضعیت 
رشد تولید هم داشته ایم. برای این صنعت لوازم خانگی، ایران 
دیگر کوچک است و باید بازار آن را گسترش دهیم که در چند 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  به صورت  سرمایه گذاری  برنامه  کشور 
در حال پیگیری است.وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره 
یک  کرد:  اظهار  آن،  ارز  تامین  و  خودرو  سفارش  ثبت  میزان 
االن  و  پیش بینی شده  واردات خودرو  برای  منابع  یورو  میلیارد 
تمام زیرساخت ها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده است. چون 
طرفین  با  باید  واردکنندگان  بود  تعطیل  سال  چهار  فرایند  این 
باشیم.  واردات  به زودی شاهد  امیدوارم  و  ببندند  قرارداد  خود 
از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.فاطمی امین 
یادآور شد: البته در قانون آمده است که انتقال فناوری هم باید 
با واردات خودرو همراه شود و به همین دلیل مقداری کار زمان بر 

شده اما برای اقتصاد کشور موثر است.

تاریخ انقضای مرغ های منجمد رو به اتمام است

مرغهایپرندهازسفرهها
پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها، بخش دام و طیور که نهاده های آن با ارز ۴200 تومانی تأمین می شد، شوک قیمتی را تجربه 
کرد و عمال در این بخش بیشترین افزایش قیمت ها را داشتیم و نهاده های دامی با قیمت هایی بیش از پنج برابر به دست تولیدکنندگان رسید. طی چند ماه 
گذشته، بازار مرغ التهاب های زیادی را پشت سر گذاشت؛ ابتدا شاهد کمبود مرغ در بازار به دلیل هجوم مردم برای خرید بودیم که با ورود دولت و افزایش 
عرضه، مدیریت شد. درحالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۵۹,800 تومان توسط دولت اعالم شد، اما به علت بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به 

کمتر از این مقدار و حتی حدود ۴0 هزار تومان نیز رسید.

وفاطمی امین در حاشیه جلسه دولت مطرح کرد  پیشبینییکمیلیاردیوروییبرایوارداتخودر

هزینه های تولید، 
افزایش قابل 

توجهی داشته 
و کاهش قیمت 

مرغ در بازار فقط 
متضرر شدن 

تولیدکنندگان را 
به دنبال دارد و 

طی روزهای اخیر 
نیز قیمت مرغ به 

بیش از ۶0 هزار 
تومان رسیده 

است

رویای ازدواج و داشتن خانه و خانواده حاال هر روز برای بخش بزرگی از جوانان ایرانی 
دور از دسترس تر می نماید. رویایی که به نظر می رسد با روندی که در اعطای وام ازدواج 
پیش گرفته شده است حاال بیش از قبل نیز در روند ازدواج جوانان اختالل ایجاد خواهد 

کرد.
در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید 
دارد، همچنان برخی بانک ها برای دریافت ضامن، سخت گیری دارند و فقط کارمند رسمی 
را به عنوان ضامن قبول می کنند. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در 
بخشنامه ای به بانک ها بر تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید و اعالم کرد که بانک ها 
باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن 

معتبر نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه آمده است که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف 

محسوب می شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.
البته، پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره 
تسریع و تسهیل پرداخت تسهیالت ازدواج دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی 
آیین نامه ای درباره »وثایق و تضامین« و تعیین »سقف زمان انتظار« این تسهیالت تهیه 
و به بانک ها ابالغ کرد.طبق این آیین نامه، بانک ها باید ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری 

نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کنند.
اما در این بین، با وجود تاکیدهای بسیار بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت 
ازدواج، اعالم برخی از متقاضیان وام ازدواج به ایسنا حاکی از آن است که برخی از بانک ها 
همچنان سخت گیری هایی برای پرداخت این وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوج ها 

فقط کارمند رسمی را قبول می کنند.این در حالی است که فراهم کردن ضامن رسمی برای 
همه متقاضیان امکانپذیر نیست و این شرط جزو شرایط بانک مرکزی هم نیست. حتی 
پیش از این ارائه سفته به تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و ... جزو شرایط پرداخت وام 
ازدواج عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام این ضمانت ها را قبول نداشتند و فقط 
ضمانت کارمند رسمی آن هم با شرایط خاص خود از قبیل داشتن حقوق باالی 10 میلیون 
تومان یا قبول فرد بازنشسته با داشتن حقوق بازنشستگی ماهانه باالی 10 میلیون تومان و 
داشتن سن زیر 6۵ سال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که در این میان جای سوال 
است متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی برایشان مقدور نیست، چگونه باید تسهیالت 

ازدواج شان را دریافت کنند؟
سختگیری بی مورد در پرداخت وام ازدواج ممنوع! 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر از بانک ها خواست 
در پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند. 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر از بانک ها خواست 
در پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند و نوشت: »سختگیری بی مورد ممنوع«.

مصطفی قمری وفا افزود: براساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه،  بانک های عامل 
موظف به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج هستند و باید به طور ماهانه نیز 
تسهیالت پرداختی و افراد در نوبت پرداخت را اعالم کنند. وی نوشت: ضمانت این وام ها 
اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه ها است و سختگیری 

بی مورد ممنوع. 
از ابتدای امسال تا 2۳ آبان ماه امسال، بیش از 6۳۹ هزار و 6۹۵ نفر و به مبلغ ۵۵۳ 

هزار و 8۳1 میلیارد ریال از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند و تعداد 208 هزار 
و 72 نفر نفر نیز متقاضی در صف برای استفاده از تسهیالت یاد شده هستند.

به نظر می رسد اما با همه تاکیدات و آمارها، همچنان مساله ضامن و تضمین های الزم 
برای دریافت وام ازدواج، فارغ از کاغذبازی هایی که در پی است منجر به بروز مشکالت 

جدی شده است.

با وجود دستورها و تاکیدهای پرداخت
زنجیرهبحراندرپرداختوامازدواج


