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حمایت بانک صادرات از نمایشگاه قرآن
مدیرعام��ل بانک ص��ادرات با حضور در بیس��ت و 
هفتمین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم گفت: بانک 
ص��ادرات ایران ب��ه عنوان تنها بانک حامی نمایش��گاه 
امسال، در راستای وظایفی که در زمینه توسعه فرهنگ 
و همچنین ایفای نقش در زمینه اقتصاِد فرهنگ برعهده 
دارد، توانس��ته است به عنوان بانک عامل، در نمایشگاه 

قرآن امسال نقش خود را ایفا کند. 
حج��ت اهلل صیدی بع��د از بازدی��د در غرفه بانک 
صادرات ایران حضور یافت و ضمن خس��ته نباش��ید و 
خ��دا قوت به کارکنان بانک از خدمت رس��انی آن ها به 
خادم��ان قرآن قدردان��ی کرد. وی با اع��ام رضایت از 
میزان بازدید مردم از نمایشگاه قرآن کریم، اظهار کرد: 
خدا را ش��اکرم که استقبال عمومی از بیست وهفتمین 
نمایشگاه بین ا لمللی قرآن کریم بسیار خوب بوده است. 
خوشبختانه ناشران هم با تمام توان و ظرفیت خود در 
این نمایشگاه حاضر شده اند، حتی کتاب ها و شمارگان 
چاپ آن ها نش��ان می داد که باتجربه ترین ناش��ران در 
این نمایش��گاه حضور دارند و بهترین کتاب ها را عرضه 

کرده اند و برای همه آن ها آرزوی توفیق دارم.

آغاز بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات از آغاز بررس��ی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و افزود: ارتباط 

سامانه ای بین دستگاه های ذیربط برقرار شد.
علی صالح آبادی درباره روند و وضعیت بازگش��ت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اظهار 
داش��ت: ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی به روش های 
مختلفی وارد چرخه تجاری کشور می شود که یکی از 
این س��از و کارها عرضه در سامانه نیما است و افرادی 
که مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت دارند، 
ارز را در سامانه نیما خریداری و صرف واردات می شود. 
روش دیگر این اس��ت که با هماهنگی صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان، ص��ادرات در مقاب��ل واردات انج��ام 
می ش��ود و ارز نیز تخصیص می یابد واردات به کش��ور 
انجام می ش��ود. وی افزود: روش دیگر این است که اگر 
صادرکننده بدهی ارزی به بانک ها دارد می توانند ارز را 
عرضه کنند و بانک ها بابت قس��ط صادرکننده این ارز 
را دریافت کنند. چهارمین روش س��پرده گذاری ارزی 
صادرکنندگان و عرضه ارز نزد سیس��تم بانکی کشور و 

ورود ارز به چرخه رسمی تجاری کشور است.

 پایان مرداد، مهلت ارسال آثار
به جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد

پای��ان مهلت ارس��ال آث��ار به دبیرخانه س��ومین 
جش��نواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاس��ارگاد، تا پایان 

مرداد سال جاری تعیین شده است.
ارس��ال فیلم ه��ا و ایده ها، درخص��وص محورهای 
س��ومین جش��نواره فیلم 180 ثانیه ای بانک  پاسارگاد 
همچن��ان ادام��ه دارد و با توج��ه به اع��ام دبیرخانه 
جش��نواره، مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد خواهد بود. 
تاکنون تعداد قابل توجهی اثر و ایده که حاکی از دغدغه  
عاقه مندان در مورد موضوعات جشنواره است، ارسال 
شده است. این آثار همانند دوره های قبل، توسط هیأت  
داوران خبره، بررس��ی ش��ده و جوایز ویژه ای در انتظار 
برگزیدگان خواهد بود. جش��نواره فیل��م 180 ثانیه ای 
بانک  پاس��ارگاد، در محورهای مسئولیت های اجتماعی 
در زمینه ه��ای تکریم خانواده، حف��ظ منابع  طبیعی و 
محیط زیست، اهدای عضو و همدلی و همبستگی ملی 
در مواجهه با بایای طبیعی و همچنین حمایت از تولید 
ملی در بستر اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد. در این 
جشنواره یک بخش جنبی با محوریت ایده هایی که در 

هر بخش امکان ساخت نیافته اند نیز وجود دارد.

 رویکرد نوین سازمان توسعه تجارت 
به همکاری با بخش خصوصی

 دبیر ش��وراهای مش��ورتی تجارت خارجی سازمان 
توسعه تجارت ایران از رویکرد نوین این سازمان در تعریف، 
برنامه ریزی و اجرای سازوکارهای جدید و موثر همکاری با 

بخش خصوصی تجارت خارجی کشور خبر داد. 
ف��رزاد پیلتن اظهار داش��ت: در این رویکرد جدید 
و نهادگرایانه، تاس��یس ش��وراهای مش��ورتی تجارت 
خارجی مشترک میان این سازمان و تشکل ها و فعاالن 
توانمند تجارت خارجی کش��ور و ۵ ش��ورای مشورتی 
بعنوان نهادهای دائمی همکاری میان س��ازمان توسعه 
تجارت ایران با اتاق های مشترک بازرگانی، کارآفرینان 
صادرات گ��را، صاحبان مگاپروژه ها و زنجیره های ارزش 
صادرات، بانوان و جوانان صادرکننده و فعاالن توانمند 
تجاری کش��ور در دستور کار س��ازمان توسعه تجارت 
ایران قرار دارد. وی افزود: ش��وراهای مشورتی تجارت 
خارجی مش��ترک به عنوان نهاده��ای جدید همکاری 
دول��ت و بخش خصوصی فرصتی مناس��ب و زمینه و 
ظرفیتی ارزش��مند برای ایفای نقش بخش خصوصی 
تج��ارت خارجی در زمینه ارائه مس��تقیم تحلیل های 
دقیق و کاربردی روند تجارت خارجی کش��ور، معرفی 
مش��کات و موانع ف��راروی ص��ادرات و واردات و ارائه 
راهکارهای کاربردی و مش��اوره های مفید و واقع بینانه 
به سیاستگذاران، تصمیم گیران و مراجع عالی کشور در 
زمینه برنامه ریزی در حوزه تجارت خارجی در شرایط 

متغیر و سیال بین المللی محسوب می شود.

اخبار

معافیت مشروط بیمه ای و مالیاتی استارتاپ ها
معاون وزیر ارتباطات گفت: اس��تارت آپ های کوچک با داش��تن شرایطی، از 

برخی معافیت های بیمه ای و مالیاتی برخوردار می شوند.
امیر ناظمی درباره آیین نامه س��ند توسعه اقتصادی دیجیتالی مصوب هیئت 
وزی��ران با اش��اره به اینکه بس��یاری از افراد، ایده های خود را ب��ه علت نگرانی از 

موضوعات مختلف از جمله بیمه و مالیات، عملیاتی نمی کنند، افزود: این آیین نامه 
ت��اش دارد تا ای��ن موانع را برطرف کند و برای مدت کوتاه��ی معافیت هایی را برای 

صاحبان ایده قائل می شود تا بدون دغدغه آن را اجرایی کنند.
وی افزود: براس��اس این مصوبه، اس��تارت آپ های کوچک تا زمانی که نوپا هس��تند با 
داشتن شرایطی، از برخی معافیت های بیمه ای و مالیاتی و همچنین از تامین مالی برخوردار 
می ش��وند. شرایط بهره مندی اینکه کمتر از سه سال از تاریخ تاسیس آن ها گذشته باشد و 

درآمد آن ها محدود و کمتر از ۵00 میلیون تومان در سال باشد.  صداوسیما

وی آنتن ر
ایجاد کانالی برای بازگشت ارز صادراتی از عراق

دبیرکل اتاق مش��ترک ایران و عراق با اش��اره به اینک��ه به دنبال ایجاد یک 
کانال متفاوت برای بازگش��ت ارز صادراتی به عراق هس��تیم، گفت: رایزنی هایی 
برای معافیت پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان میوه و تره بار انجام شده است.

س��یدحمید حسینی در پاسخ به این سوال که بسته سیاستی نحوه برگشت 
ارز حاصل از صادرات در س��ال 98 چه تاثیری بر صادرات به عراق خواهد داشت، 

گفت: در حوزه تجارت با عراق خیلی نگران این بخش��نامه نیستیم، زیرا با مذاکراتی 
که با رئیس کل بانک مرکزی انجام ش��ده اس��ت، به دنبال کانال متفاوتی برای بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به عراق هستیم. 
وی افزود: قرار است صادرکنندگان به عراق از امکانات بانک های ایرانی در عراق استفاده 
کنند، تا با پرداخت دینار معادل ریالی دریافت کنند و اگر این امکان هم برای برخی فراهم 

نبود، از طریق کارگزاری صرافی در عراق این اقدامات انجام شود.  فارس

جنب استانبول
ارتقای مناسبات تجاری با کشور های همسایه اولویت سال ۹8

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت روابط اقتصادی و افزایش صادرات 
به کشور های همسایه در اولویت برنامه های سال 98 قرار دارد.

رضا رحمانی در دیدار با س��یدمحمد احمدی س��فیر ایران در ترکمنس��تان 
گفت: تقویت روابط اقتصادی و افزایش صادرات به کشور های همسایه در اولویت 

برنامه های س��ال 98 قرار دارد. وی با بیان اینکه ترکمنستان اقتصادی رو به رشد 
با منابع سرش��ار نفت و گاز و پنبه دارد افزود: از طریق سرمایه گذاری های مشترک و 

تقویت روابط اقتصادی و فنی و مهندسی، مناسبات تجاری بین دو کشور باید ارتقا یابد.
وی به حجم 1.۷ میلیارد دالری مبادالت تجاری ۲ کش��ور اش��اره و تصریح کرد: با 
توجه مش��ترکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی ایران و ترکمنس��تان این میزان می تواند 
ارتقا یابد و ما برای تسهیل روابط آمادگی کامل داریم وامیدواریم به زودی شاهد افزایش 

حجم مبادالت تجاری، صنعتی و خدماتی بین دو کشور باشیم.  شاتا

تجارت 

س�یاه رئیس کمیس��یون اقتصادی  مجل��س وابس��تگی بودج��ه ط�اي 
عمومی ب��ه نفت، مالی��ات و یارانه ه��ا را ۳ محور 
اصلی اصاح س��اختار بودجه اع��ام کرد و گفت: 
ساختار بودجه را به نحوی اصاح خواهیم کرد که 
اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امس��ال به حداقل 

ممکن و در سال های آینده به صفر برسد.
محمدرض��ا پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت 
اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف 
امکان پذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست 
که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمد های 
نفت��ی را در بودجه به صفر برس��انیم به اندازه نیاز 
از س��هم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت 
همچنان که تحریم های امروز امریکا هم، نتوانست 
جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع 
درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی 

کشور قرار نخواهیم داد.
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: با 
وجود خواس��ت امریکایی ها مبنی بر فشار به ایران 

و محدود کردن درآمد های نفتی، ساختار بودجه را 
به نحوی اصاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در 
اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال های 
آینده به صفر برس��د. وی افزود: امیدواریم سال 98 
آغاز تحوالت خوبی در حوزه مسائل اقتصادی کشور 
از محل اصاح س��اختار بودجه و سایر اصاحات در 

حوزه مسائل غیر بودجه ای باشد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: با توجه به اینک��ه مصوبه مجلس 
برای بودجه 98 در روز های پایانی سال 9۷ نهایی 
ش��د و دولت برای اصاح س��اختار بودجه فرصت 
چهار ماهه ای را از مجلس درخواس��ت کرد، امروز 
در روز پایانی اردیبهشت تنها دو ماه از این فرصت 

باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش 
مربوط به پیشنهاد های خود درباره اصاح ساختار 

بودجه را به مجلس ارائه کند.
پورابراهیم��ی افزود: در توافقی که با مجموعه 
دولت انجام ش��ده قرار اس��ت کارگروهی متشکل 
از نماین��دگان دول��ت با محوریت س��ازمان برنامه 
و بودجه تش��کیل ش��ود که در این باره جلس��اتی 
برگزار شده و قرار است با کار مشترکی که صورت 
می گی��رد هر چه س��ریع تر پیش��نهاد های اصاح 

ساختار بودجه نهایی شود.
وی ب��ا بیان اینکه مرک��ز پژوهش های مجلس، 
کمیس��یون اقتصادی و کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس به موضوع اصاح ساختار بودجه ورود جدی 

کرده اند گفت: کمیس��یون های مجل��س در این باره 
گزارش ه��ای اولیه ای را در حوزه برنامه ها و چارچوب 
مشخصی تهیه کرده اند، البته به دلیل اینکه اختیارات 
مربوط به این تصمیم در حوزه دولت و به ویژه سازمان 
برنامه و بودجه است انتظار داریم گزارش اولیه توسط 
دولت به مجلس ارائه شود و ما در کارگروه، دیدگاه های 

کارشناسی خود را مطرح کنیم.
پورابراهیم��ی افزود: امیدواری��م در بازه زمانی 
یک ماهه براس��اس تصمیم گیری ه��ای مجلس و 
دولت، جمع بن��دی نهایی درباره محور های اصاح 

ساختار بودجه انجام شود.
وی گفت: یکی از مهمترین اولویت ها این است 
که بتوانیم حج��م منابع بودجه در ارتباط با حوزه 
منابع درآمد های نفتی را به حداقل ممکن برسانیم 
تا اگر در سال های آینده یا حتی در شرایط کنونی 
هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد 
نی��از در بودجه ایجاد ش��د آن مناب��ع را به خارج 
از منابع بودجه عمومی کش��ور و به طور نمونه به 

منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسامی ادامه داد: درخصوص موضوع مالیات ها نیز 
تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین 
درخصوص موضوع یارانه های موجود در کشور چه 
نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم 
عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی 
وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است، 
البته این اقدامات در حالی انجام می ش��ود که همه 
تعهدات به محرومان و اقش��ار آسیب پذیر به قوت 
خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه 

نیز نیازمند ساماندهی است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده ای از درآمد هایی 
که غی��ر از فعالیت ها در حوزه نف��ت می تواند عاید 
دولت ش��ود به دارایی های مازاد دولت بر می گردد 
که امروز بااس��تفاده و موجب ایجاد هزینه ش��ده 
است. وی افزود: گزارش دولت درباره اصاح ساختار 
بودج��ه در چارچوب ارائه الیحه در بازه زمانی مقرر 
به مجلس ارائه خواهد ش��د و پس از آن کار رسمی 

ما در بررسی تخصصی آغاز می شود.  تسنیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اثراتتحریمنفتیصفرمیشود

درپی ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار رخ داد؛
دردسرهای اجرای ناقص یک قانون 

در حال��ی که برخی عملک��رد ضعیف وزارت  س����بز جهاد کشاورزی در تنظیم بازار را دلیل مطرح راه 
شدن بحث احیای وزارت بازرگانی می دانند اما کارشناسان معتقدند 

ضعف این وزارتخانه ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع است.
با مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت 
بازرگانی، برخی انگش��ت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی 
را نش��انه گرفته اند و ضعف این وزارتخانه را عامل نابس��امانی های 
بازار اقام اساسی می دانند. علی رغم دستاوردهای درخشان وزارت 
جهاد در زمینه خوداتکایی برخی محصوالت کش��اورزی از جمله 
گندم و شکر، ضعف بخش بازرگانی این وزارتخانه و ناتوانی آن در 

تنظیم بازار محصوالت قابل چشم پوشی نیست.

روز سه شنبه نیز احمدعلی کیخا با اشاره به اینکه این روزها 
دولت و بخش هایی از مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تاش 
می کنند، اظهار داشت: دلیل این مساله آن است که وزارت جهاد 
کش��اورزی مأموریت بزرگ خ��ود را در اجرای قانون انتزاع انجام 
نداده اس��ت. وی افزود: هر چند تاش هایی در این زمینه صورت 
گرفته اما کافی نبوده اس��ت و این در حالی اس��ت که از تصویب 

قانون انتزاع چند سال می گذرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: متأسفانه ظرفیت الزم 

برای اجرای قانون انتزاع درون این وزارتخانه ایجاد نشده است.
با این حال بسیاری از کارشناسان و مسئوالن معتقدند عدم 
موفقی��ت وزارت جهاد در این زمینه به دلیل اجرای ناقص قانون 

انتزاع و عدم حمایت دولت از وزارتخانه مذکور است.
در همین زمینه امید پیرهادی کارش��ناس حوزه کش��اورزی 
گفت: باوجود موفقیت هایی که وجود دارد، نواقصی نیز در عملکرد 

این وزارتخانه قابل مش��اهده اس��ت که علت آن را نیز می توان در 
نواقص آیین نامه ای و همچنین نواقص اجرایی جست وجو کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در تابس��تان س��ال 9٦، وزیر جهاد 
کش��اورزی در پاس��خ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: »علت 
اصل��ی افزای��ش محص��والت کش��اورزی همچون پی��از و گوجه 
ب��ازار س��یاه و فعالیت دالالن و از طرف دیگ��ر کاهش تولید این 
محصوالت است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصوالت 
کش��اورزی توسط دالالن این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی 
این موضوع برعهده س��ازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت 
است.« نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر 

اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.
پیره��ادی اف��زود: همچنین برخ��ی از اعضای کمیس��یون 
کش��اورزی نیز به این مس��اله اذعان داش��ته اند، عباس پاپی زاده 
نماینده دزفول در مجلس ش��ورای اسامی در تیرماه 9٦ به اجرا 

نش��دن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و عنوان کرده »ابزارهای 
الزم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان 
حمای��ت از مصرف کنن��ده و تولیدکنن��ده در بح��ث تنظیم بازار 
کجاست؟ وزارت جهاد کش��اورزی به هیچ وجه پاسخگو نیست.« 
این نماینده مجلس ش��ورای اس��امی بابیان اینکه باید به سمت 
حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم 
اظهار داش��ت: »مجوز اتحادیه اصن��اف را وزارت صنعت و معدن 
ص��ادر می کند االن ناظر و مدیریت کننده ش��بکه توزیع اتحادیه 
اصناف اس��ت البته ما در توزیع داخل��ی و در تنظیم بازار داخلی 

نمی توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.«
پیرهادی گف��ت: آیین نامه قانون در تاریخ ٦ اس��فند 9۲ به 
تصویب هیئت وزیران دولت یازدهم رس��ید که در آن نواقصی به 
چش��م می خورد. در ماده )1( قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار 

کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.  مهر

فروش تعدادى از خودروهاى کارکرده شهردارى بصورت سبدى و جداگانه بر اساس شرایط مندرج 
در اسناد مزایده

*مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/03/09 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 
98/03/11 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/03/12 مى باشد.

- سپرده شرکت در مزایده بایستى به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده 
نقدى در وجه شهردارى کاشان ارائه گردد.

- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت 
در مزایده ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. 

- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.
تلفاکس: 55465858(031)

آگهى مزایده عمومى (شرایط عمومى)

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شرکت شرح مزایدهشماره آگهى ســپرده   مبلغ 
در مزایــده  (ریــال)

98/23

5/000/000وانت نیسان کمپرسى 2000 مدل 1370 داراى شماره شهربانى 23 - 453 ب 56

5/000/000وانت نیسان کمپرسى 2000 مدل 1370 داراى شماره شهربانى 23 - 155 ب 54

5/000/000وانت نیسان کمپرسى 2000 مدل 1368 داراى شماره شهربانى 23 - 359 ب 52

12/000/000کامیونت نیسان کمپرســى 2400 مدل 1384داراى شماره شهربانى 23 - 257 ب 19
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