
وزي�ر جهادكش�اورزي ك�ه اي�ن روزه�ا 
انتقادات بس�ياري از مديريت�ش در وزارت 
جهاد كشاورز ي از سوي دولتي ها و مجلسي ها 
مطرح اس�ت، از واردات گندم در سال جاري 
خب�ر داد: »متأس�فانه م�ا به رغ�م آنكه در 
س�ال جاري توليد گندممان افزايش داشت، 
به داليلي نتوانستيم گندم را حتي به ميزان 
سال قبل  كه با خشكسالي هم مواجه بوديم، 
خريداري كنيم، زيرا گندمكاران استان هاي 
غربي و شمال غربي گندم به دولت نفروختند.« 
پس از ماه ها غيبت، وزير جهادكش��اورزي روز 
گذش��ته به جمع فعاالن ات��اق بازرگاني رفت 
و به سؤاالتش��ان از جمل��ه در خصوص داليل 
واردات گندم و مشكالت صادرات كاال به عراق 
پاس��خ داد. محمود حجتي از وزرايي است كه 
درب��اره او گفت��ه می ش��ود در دوره دوم دولت 
تدبير با س��كوتش در كابينه و دف��اع نكردن از 
حقوق كشاورزان و توليد كنندگان محصوالت 
كش��اورزي ، آس��يب هاي بس��ياري ب��ه بخش 
كشاورزي وارد كرده است. وی در جلسه هيئت 
نماين��دگان اتاق بازرگاني ته��ران در خصوص 
موض��وع واردات گندم به كش��ور و گاليه يكي 
از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به اطالع رساني 
نكردن به اين موضوع گفت: »متأسفانه ما به رغم 
آنكه در س��ال جاري توليد گندمم��ان افزايش 
داشت، به داليلي نتوانس��تيم گندم را حتي به 
ميزان س��ال قبل  كه با خشكس��الي هم مواجه 

بوديم، خريداري كنيم.« 
وزير جهاد كش��اورزي افزود: »من نمي خواهم 
اين موضوع را خيلي باز كنم، ولي يكي از داليل 
اصلي اين بود كه كشاورزان در برخي استان ها، 
گندم هاي توليدي ش��ان را به م��ا نفروختند و 
حتي ميزان خريد ما به اندازه كش��ت آبي آنها 
هم نبود كه اين موضوع در اس��تان هاي غربي و 

شمال غربي بيش از ديگر استان ها بود.« 

وي ادام��ه داد: »وقتي قيمت جو ب��ه كيلويي 
هزار و 800 ت��ا هزار و 900 توم��ان در داخل و 
در بيرون از مرز ها كيلويي 3 هزار و 400 تومان 
هم مي رس��د، فروش گندم كشاورزان به دولت 
كاهش مي يابد. زماني ارزش جو كمتر از ارزش 
گندم بود. وقتي كشاورز مي بيند ارزش جو بيش 
از گندم است تمايل به فروش گندم ندارد، بلكه 
براي خودمصرفي يا عرضه به خارج از كشور به 

دولت عرضه نمي كند.« 
حجتي با اعالم خبر تصميم دول��ت براي وارد 
كردن گندم گفت: »در چنين شرايطي، ناچاريم 
كه گندم وارد كنيم، البته واردات گندم در حوزه 
فعاليت وزارت جهاد نيست و شركت بازرگاني 
دولتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي و 

تصميم گيرنده هستند.« 
وي در واكن��ش ب��ه موضوع اخت��الط خاك با 
گندم كه اخيراً مطرح ش��ده، اظهار كرد: »اين 
يك واقعيت اس��ت كه حدود 90 درصد گندم 
تحويلي به س��يلوها، از كمباين به كاميون و از 
كاميون ها ب��ه مراكز خريد تحويل مي ش��ود و 
طبيعی است كه گندم تحويلی احياناً آلوده به 

خاك يا ناخالصی باشد.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: »از سوي ديگر 
مدت 30 سال است كه از همين غربال ها براي 
سيلوهاي گندم استفاده مي شود و البته گرچه 
ممكن اس��ت يك جاي��ي تخلفي ه��م صورت 
گرفته باشد، ولي مس��ئله اصلي كه اين روزها 
مطرح شد، غربال ها نبودند، بلكه مسئله اصلي، 
موضوع سبوس بود كه در يك بازه زماني، 130 

درصد افزايش قيمت داشت.« 
وي در پاس��خ به س��ؤال يكي از اعض��اي اتاق 
بازرگاني در خصوص اختالف بسيار زياد ميان 
قيمت تمام شده خريد گوشت وارداتي و قيمت 
توزيع گوشت، با رد اين موضوع گفت: »موضوع 
قيمت گوش��ت دو دالري به هيچ وجه صحت 

ندارد؛ اگر منظور از گوش��ت وارداتي، گوش��ت 
استراليايي باش��د كه قيمت آن 7/5 دالر است 
و گوشت مغولستان هم در كشتارگاه، به قيمت 
پنج دالر به فروش مي رس��د؛ لذا من نمي دانم 
موضوع گوشت دو دالري از كجا درآمده است؟ 
متأس��فانه بعضاً يك تريبوني يا يك سايتي در 
يك جايي موضوعي را بدون هيچ اطالعي مطرح 

مي كند، كه اصاًل صحت ندارد.« 
حجتي ادامه داد: »ما اعالم كرده ايم اگر كسي 
گوش��ت دو دالري س��راغ دارد، وارد كن��د؛ ما 
كه هي��چ محدوديت��ي ب��راي واردات نداريم و 
هيچ ممانعتي هم براي واردات گوش��ت وجود 

ندارد.« 
وزير جهاد كشاورزي در خصوص آلودگي باالي 
برخي محصوالت كشاورزي و شيرهاي توليدي 
به برخي مواد مضر موجود در سم هاي مصرفي 
گفت: »تا شش س��ال پيش، موضوع سم و كود 
در كش��ورمان لجام گس��يخته بود و ما در اين 
مدت س��عي كردي��م اوالً نوع س��موم وارداتي 
را س��اماندهي كنيم و در ثاني حد س��المت را 
براي استفاده سموم رعايت كنيم. البته ممكن 
اس��ت تخلفاتي در اين بخش از س��وي برخي 
كشاورزان وجود داشته باش��د كه قطعاً بايد با 
آنها برخورد كرد، ولي امروز ش��اهديم ش��ير و 
برخي محصوالت كش��اورزي كه به كشورهاي 
اروپايي صادر مي شود، از استاندارد قابل قبول 

آنها برخوردارند.« 
  انتقاد از سياست های بازرگانی عراق

وزير جهادكشاورزي در اين نشست در حالي از 
مديريت كش��اورز ي ايران از سوي كشور عراق 
انتق��اد كرد كه بخ��ش اعظم اين انتق��ادات به 

شخص وزير مربوط مي شود.
 وقت��ي وزارت جهاد كش��اورزي هن��وز آم��ار 
دقيقي از توليد، مص��رف و واردات محصوالت 
كشاورز ي ندارد و توان الزم براي كنترل توليد 

و قادر ب��ه حمايت از كش��اورز در هيئت دولت 
نيس��ت، گله گ��ذاري از سياس��ت هاي تجاري 
كشور همسايه، چه سودی دارد؟ چراكه برخی 
همس��ايه ها برنام��ه منظمي ب��راي حمايت از 
محصوالتش در فص��ول مختلف س��ال دارند، 
در حالي كه ايران فاقد اين برنامه هاست و صرفاً 
رابطه و رانت در ممنوعي��ت واردات يا صادرات 

تأثيرگذار است.« 
در هر حال حجت��ي با انتق��اد از نحوه صادرات 
محص��والت كش��اورزي ب��ه ع��راق گف��ت: 
»كش��ورهايي همچون عراق، مدام در صادرات 
كاالهاي ايراني محدوديت ايجاد مي كنند؛ اين 
در حالي است اين كش��ور به خاطر منابع ارزي 
كاماًل دست به نقد اس��ت و حتي زارع ايراني بر 
اس��اس س��يگنال عراقي ها محصول مي كارد؛ 
به خصوص اينكه ما وقتي مش��كل كمبود كاال 
داريم عراق درهاي خود را باز مي كند و با توجه 
به منابع ارزي، خريد خوب كرده و جذابيت براي 
صادرات ايجاد مي كند، اما وقتي ما مازاد توليد 
داريم درهاي عراق به روي صادركنندگان ايراني 

بسته است.« 
وزير جهاد كشاورزي خاطر نشان كرد: »صادرات 
ما وضعيت خوبي ندارد و م��ا عضو هيچ پيمان 
منطقه اي و جهاني نيستم؛ بنابراين بهتر است 
از پيمان اوراسيا كه از 5 آبان عملياتي مي شود، 

استفاده كنيم.« 
وي با تأكيد بر لزوم توليد محصوالت كشاورزي 
بر اساس نياز بازار و قرارداد فروش گفت: »توليد 
محصوالت كش��اورزي بايد تقاضامحور باش��د 
به اين معنا كه كش��اورز بايد بر اس��اس تقاضا، 
محصول را توليد كند؛ اين در ش��رايطي است 
كه برخي از كش��اورزان تص��ور مي كنند چون 
سال قبل يك محصول بازار خوبي داشته، الزاماً 

امسال هم بازار خوبي دارد.« 
حجتي با اشاره به آمار خريد گوجه فرنگي افزود: 
»به عنوان مثال وزارت جهاد طي هفته هاي اخير 
بين35 تا 3٦ هزار تن گوجه فرنگي خريده و اين 
در حالي است كه در چند روز گذشته نيز بيش 
از يك ميليون تن گوجه فرنگ��ي باالتر از مدت 

مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.« 
  سهم هر ايراني از يارانه پنهان و آشكار 

۱۶ ميليون تومان در سال است
رئيس اتاق بازرگاني تهران كه در اين نشس��ت 
س��خن مي گفت، با اعالم رقم هزار و 300 هزار 
ميليارد تومان يارانه آشكار و پنهان ساالنه اظهار 
داشت: »اين عدد يعني ساالنه به ازاي هر ايراني 
1٦ ميليون تومان يارانه پنهان و آشكار؛ يارانه اي 
كه با توجه به قرار داشتن آن در چرخه اقتصادي 
كشور، غيرهدفمند، غيرعادالنه و فساد برانگيز 
است، لذا با توجه به ش��رايط امروز كشور و افت 

فروش نفت، دو راه پيش روي ماست.« 
مسعود خوانساري افزود: »راه نخست افزايش 
صادرات غيرنفتي از مس��ير تسهيل صادرات و 
افزايش توليد در كشور است و راه دوم، افزايش 
تقاضا در داخل با جب��ران كاهش قدرت خريد 

مردم است كه در دو سال گذشته رخ داد.« 
وي خاطر نش��ان كرد: »لذا انتظار ما اين است 
دولت به جاي دس��ت ك��ردن در جي��ب بانك 
مركزي و انتش��ار اوراق قرضه، به سمت اصالح 
بودجه شركت هاي دولتي و كاهش هزينه هاي 

دولت برود.« 
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 گندمکار ایرانی نان دولت را آجر  کرد!
 حجتی: گندمكاران غرب و شمال غرب چون قيمت خريد داخل ارزان تر از خارج است 

به دولت گندم نفروختند و حاال بايد گندم وارد كنيم

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 مدیرکل تعزیرات:
 در خرید اینترنتي اصل بر بي اعتمادي است

مدي�ركل تعزي�رات حكومت�ي اس�تان ته�ران گف�ت: نه تنه�ا 
در مبح�ث فروش�گاه هاي اينترنت�ي، بلك�ه در كل فض�اي 
مج�ازي ش�هروندان باي�د اص�ل را ب�ر ع�دم اعتم�اد بگذارن�د. 
به گزارش تسنيم، محمدعلي اسفناني با بيان اينكه امكان شناسايي همه 
مدعيان فروش��گاه هاي اينترنتي وجود ندارد گفت: ما فروشگاه هايي را 
مجاز مي دانيم كه مجوز الزم را از اتحاديه فروشگاه هاي اينترنتي دريافت 
كرده باشند. عرض ما اين است كه اگر براي مردم محرز باشد كه فروشگاه 
اينترنتي فروشگاهي معتبر و مجوزدار است ايرادي ندارد مي توانند خريد 
كنند منتهي، چون باالي 90درصد فروشگاه هاي اينترني شناخته شده 
نيستند اولويت اهتراز از خريد اينترنتي است، مگر داليل اعتبار فروشگاه 

براي خريدار به اثبات رسيده باشد. 
اسفناني همچنين فروشگاه هاي مجوزدار را معتبر شمرد و گفت: بسياري 
از فروشگاه هاي فاقد مجوز قابل رصد و نظارت نيستند، چون سرور آنها 
خارج از كشور اس��ت. همچنين الفت نسب س��خنگوي اتحاديه كسب 
و كار هاي مجازي نيز در اي��ن خصوص گفت: تعداد كس��ب و كار هاي 
اينترنتي كه نماد اعتماد الكترونيكي گرفته اند بي��ش از 40 هزار مورد 
است، اما حدود هزار و 200 فروشگاه داراي مجوز كسب و كار اينترنتي 
هستند، يعني شمار زيادي فاقد مجوزند و امكان نظارت بر آنها نيست. 
الفت نسب تأكيد كرد: ما اعتقاد داريم كه مردم نبايد به فروشگاه هاي كه 
صرفا نماد اعتبار الكترونيكي دارند اعتماد كنند، زيرا تنها فروشگاه هاي 
كه مجوز دارند قابل نظارت اعتمادند و مردم با خيال آسوده مي توانند از 
آنها خريد كنند. سخنگوي اتحاديه كسب و كار هاي مجازي با بيان اينكه 
ظرف پنج روز به شكايت ها رس��يدگي مي كنيم گفت: از ابتداي سال تا 
امروز نزديك به 3 هزار شكايت دريافت كرده ايم كه بيشتر آنها مربوط به 
سايت هايي است كه صرفاً نماد اعتماد الكترونيك دارند و مجوز ندارند. 

وي در خصوص خريد از طريق اپليكيشن ها هم هشدار داد و گفت: خريد 
در شبكه هاي اجتماعي هيچ ضمانتي ندارد و ما پشتيباني نمي كنيم. 

........................................................................................................................
 رحماني: رئيس کل بانك مرکزي 

باید ثابت کند خودروسازان فشل هستند
وزير صنعت، معدن و تجارت زمان بازنشستگي پرايد را اعالم كرد و 
گفت: رئيس كل بانك مركزي بايد ثابت كند خودروسازي فشل است. 
به گزارش فارس، رضا رحماني در حاش��يه مراس��م انعقاد تفاهمنامه 
داخلي سازي تجهيزات صنايع پتروشيمي در گفت و گو با فارس در پاسخ 
به اين س��ؤال كه رئيس كل بانك مركزي اعالم كرده كه چرا بايد بانك 
مركزي تاوان خودروسازي فشل را بدهد، گفت: رئيس كل بانك مركزي 

خودش اعالم كرده و خودش نيز بايد اين موضوع را ثابت كند.  
رضا رحماني درباره زمان توقف توليد خودروي پرايد، اظهار كرد: سه مدل 
پرايد داريم كه ان شاءاهلل از ارديبهشت و دي ماه سال آينده از رده توليد 
خارج خواهند شد. امسال يكي از برنامه هاي محوري ما، بحث ساخت 
داخل است كه در اين رابطه، در رشته هاي مختلف صنعتي ما يك برنامه 
كالن داريم تا 10 ميليارد دالر واردات را به ساخت داخل تبديل كنيم. 

وي افزود: در اين مسير خوشبختانه ٦0 ميليون يورو تفاهمنامه امضا شد 
كه در واقع اعالم و شروع يك حركت جدي در راستاي حمايت از ساخت 
داخل است و دوستان ما در وزارت نفت، پتروشيمي ها، بخش خصوصي 
پتروشيمي و انجمن هاي مربوطه در اين زمينه با ما همكاري كردند. اين 
نهضت تا زماني كه به اعداد مدنظر تفاهمنامه برسيم ادامه خواهد داشت. 
........................................................................................................................
افزایش دوباره قيمت لبنيات در کمتر از 3 ماه

قيم�ت لبني�ات ب�ه فاصل�ه كمتر از س�ه م�اه افزاي�ش يافت�ه اين 
درحال�ي اس�ت ك�ه بخ�ش زي�ادي از مصرف كنن�دگان ق�درت 
خري�د اي�ن محص�والت ب�ا نرخ ه�اي قبل�ي را ني�ز نداش�تند. 
درحالي كه نرخ فرآورده هاي لبني در 10 تير ماه سال جاري افزايش يافته 
بود به فاصله كمتر از سه ماه قيمت اين محصوالت دوباره با تصميم سازمان 

حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزايش يافت. 
بنابر اين گزارش رس��تمي، مدي��ر كل نظارت بر محصوالت كش��اورزي 
و مواد غذايي س��ازمان حمايت س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به تازگي اعالم كرده اس��ت: براساس آخرين تصميمات 
گرفته ش��ده در چهلمين جلس��ه كار گ��روه تنظيم بازار س��قف قيمت 
كيفي ترين شير خام و همچنين 14 قلم فرآورده هاي لبني تعيين و ابالغ 
شده است. وي افزود: بر اين اس��اس و با توجه به دريافت اطالعاتي مبني 
بر افزايش قيمت شير خام به ويژه از س��وي واحدهاي دامداري صنعتي، 
پيگيري الزم در خصوص رعايت س��قف قيمت هاي مصوب انجام گرفته 
است. بنابر اين گزارش درحالي كه قيمت لبنيات دو مرتبه بر اساس تصميم 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان به فاصله كمتر از سه 
ماه افزايش مي يابد كه بخش زيادي از مردم توان مصرف اين محصوالت با 

قيمت هاي قبلي را نيز ندارند. 
خبرنگار تسنيم پيگير اين موضوع از سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان شد، اما اين سازمان تا زمان تنظيم اين گزارش پاسخي 
ارائه نداده است. همچنين براساس پيگيري خبرنگار خبرگزاري تسنيم از 
انجمن صنايع لبني هنوز نرخ هاي جديد لبنيات توسط سازمان حمايت به 
آنها ابالغ نشده است. بنابر اين گزارش، توليد كنندگان فرآورده هاي لبني 
براي رهايي از ضرر و زيان احتمالي ناشي از كاهش فروش محصوالت در 
بازارهاي داخلي، صادرات اين محصول را افزايش داده اند؛ كاهش ارزش پول 

ملي باعث شده كه صادرات اين محصول سود مناسبي داشته باشد. 

 درخواست چين 
براي تحریم 2/4 ميليارد دالري امریکا

ميلي�ارد   2/4 تالفي جويان�ه  تحريم ه�اي  دنب�ال  ب�ه  چي�ن 
دالري علي�ه امريكاس�ت. اي�ن مس�ئله مرب�وط مي ش�ود ب�ه 
ع�دم رعاي�ت حك�م س�ازمان تج�ارت جهان�ي علي�ه امري�كا 
ك�ه باع�ث اعت�راض كاخ س�فيد ب�ه اي�ن نه�اد جهان�ي ش�د. 
 به گزارش رويترز؛ هيئت رسيدگي به اختالفات در سازمان تجارت جهاني 
پرونده امريكا را كه مربوط مي شود به دوره رياست جمهوري باراك اوباما 

در 28 اكتبر بررسي مي كند. 
قاضيان دادگاه استيناف سازمان تجارت جهاني در جوالي اعالم كردند كه 
امريكا كاماًل از حكم اين نهاد تج��اري در مورد عوارضي كه بر صفحه هاي 
خورشيدي، برج هاي بادي و س��يلندر هاي فوالدي چين وضع كرده بود، 
تبعيت نكرده اس��ت. آنها حكم دادند كه در صورت برداش��ته نشدن اين 
عوارض، پكن مي توان��د تحريم هاي تالف��ي جويانه اعمال كن��د. امريكا 
اعتبار اين حكم سازمان تجارت جهاني را به چالش كشيده و مخالف اين 
تحريم هاي 2/4 ميليارد دالري است و مي تواند اين حكم را به داوري بكشاند.  
اين درگيري زماني آغاز شد كه دولت ترامپ سازمان تجارت جهاني را تحت 
فشار قرار داد تا در رأي خود براي اعالم چين به عنوان يك كشور در حال 
توسعه تجديد نظر كند و يك جنگ تجاري عليه پكن به راه انداخت.  مقامات 
امريكا مي گويند: چين از احكام سازمان تجارت جهاني سود مي برد و براي 

توليد كاال سوبسيد مي دهد و آنها را وارد بازارهاي جهاني مي كند. 
 هيئت رس��يدگي به اختالفات س��ازمان تجارت جهاني در اواس��ط ماه 
آگوس��ت به پكن مجوز اعمال تحريم هاي تالفي جويانه را داد. امريكا در 
آن زمان اعالم كرد كه به نظرش يافته هاي سازمان تجارت جهاني معتبر 
نيست و قاضي هاي اين سازمان برداشت قانوني اشتباهي در اين درگيري 

داشته اند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

با توج�ه ب�ه اينكه ح�دود ۱8 ه�زار ميليارد 
توم�ان ط�رح در س�امانه كارا تصوي�ب و 
ب�ه بانك ه�ا معرف�ي ش�ده اس�ت، ظرفيت 
جديدي ب�راي تصويب ط�رح وج�ود ندارد. 
به گ��زارش تس��نيم، دس��تورالعمل آيين نامه 
پرداخت وام اشتغال روس��تايي با هدف كاهش 
بيكاري و رونق اش��تغال براي اج��را در مناطق 
روستايي، عشاير و ش��هرهاي كمتر از 10 هزار 
نفر از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 4 
دي ماه 9٦تحت عنوان »دستورالعمل آيين نامه 
اجرايي قانون حمايت از توس��عه ايجاد اشتغال 
پايدار مناطق روس��تايي و عشايري با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي« به استانداران سراسر 

كشور ابالغ شد. 
بر اس��اس اين ط��رح مقرر ش��د مع��ادل ريالي 
1/5ميليارد دالر )حدود ٦ه��زار ميليارد تومان( 
از محل صندوق توسعه ملي نزد مؤسسات عامل 
)بانك هاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون، 
صن��دوق كارآفريني اميد و صن��دوق حمايت از 
توس��عه س��رمايه گذاري در بخش كش��اورزي( 
سپرده گذاري شود و با تلفيق منابع هر مؤسسه 
برابر با سهم صندوق توس��عه ملي به متقاضيان 

پرداخت شود. 
طب��ق اظه��ارات رامين اس��دي، مدي��ر پروژه 
سرمايه گذاري اشتغال فراگير و روستايي وزارت 
كار درباره آخرين وضعيت تس��هيالت اش��تغال 
روستايي و عشايري اظهار داشت: كل تسهيالتي 

كه براي اين برنامه اختصاص پيدا كرده، حدود 
18 هزار ميليارد تومان ب��ا تلفيق منابع صندوق 
توس��عه ملي و مناب��ع داخلي بانك ه��اي عامل 
اس��ت كه تقاضا ب��راي دريافت اين تس��هيالت 

تكميل است. 
وي با بيان اينكه تاكنون حدود 12 هزار ميليارد 
تومان از اين منابع به بانك هاي عامل اختصاص 
يافته است، گفت: بر اساس آخرين آمار تاكنون 
بالغ بر 9 هزار و500 ميليارد تومان تسهيالت به 

طرح هاي اشتغال پرداخت شده است. 

مدير پ��روژه س��رمايه گذاري اش��تغال فراگير و 
روس��تايي وزارت كار افزود: حدود 80 درصد از 
منابعي كه در اختيار بانك هاي عامل براي برنامه 
اشتغال روس��تايي اختصاص يافته، به طرح هاي 
اش��تغالزايي داراي توجيه اقتصادي در مناطق 
روستايي، عشايري و مرزي پرداخت شده است. 

  اطالعيه جديد مشاغل روستايي
طبق آخرين اطالعات درج شده در سامانه كارا 
ظرفيت جديد براي تصويب طرح وجود ندارد و 
درصورتي كه فرد ثبتي انجام داده باشد و در حين 

انجام مراحل اعتبار تس��هيالت به اتمام برس��د، 
هزينه هاي متقاضي هنگام اخ��ذ مجوز بر عهده 

وزارت كار نيست. 
ب��ه آگاهي مي رس��اند ميزان مناب��ع ذيل قانون 
حمايت از توس��عه و ايج��اد اش��تغال پايدار در 
مناطق روس��تايي و عش��ايري 18 هزار ميليارد 
تومان مي باش��د كه به ميزان 18 ه��زار ميليارد 
تومان طرح تصويب و به بانك ها معرفي گرديد. 
بنابراي��ن ظرفيت جديدي ب��راي تصويب طرح 

وجود ندارد. 
ثبت نام در اين سايت هيچ حقي را براي متقاضي 
ايجاد نمي كند. ثبت نام در اين سامانه و بررسي 
طرح توسط سازمان هاي ذيربط به منزله پرداخت 
و تأييد تسهيالت نمي باش��د و چنانچه در حين 
انجام مراحل بررس��ي طرح، اعتبار تس��هيالت 
موصوف به اتمام برسد و متقاضي در اين بين براي 
اخذ مجوزها و مدارك مورد نياز طرح هزينه اي را 
متحمل شود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
هيچگونه مس��ئوليت و تعهدي در اين زمينه بر 
عهده نمي گيرد و تمامي مسئوليت متوجه خود 

متقاضي مي باشد. 
مطالعه دقيق قوانين و مقررات تسهيالت اشتغال 
فراگير و اشتغال روستايي و عشايري از الزامات 
اصلي ثبت نام در س��امانه مي باشد و عدم آگاهي 
از قوانين، مق��ررات و بخش��نامه ها و پيامدهاي 
احتمالي ناش��ي از عدم آگاهي بر عهده شخص 

متقاضي مي باشد. 

ظرفيت جديد براي ثبت اشتغال روستايي وجود ندارد 
اطالعيه جديد مشاغل روستايي

   گزارش 2


