
برگزاری پنجمین کنفرانس و نمایشگاه 
 تخصصی اینترنت اشیا ایران 

با حمایت همراه اول
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا 
ایران با حضور و حمایت همراه اول آغاز به کار کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران، اپرات��ور اول با حمایت و حض��ور در پنجمین 
کنفران��س و نمایش��گاه تخصصی اینترنت اش��یا و به 
عن��وان یکی از بازیگ��ران اصلی و عم��ده این بخش، 
به دنبال گس��ترش ارتباط تجاری ب��ا دیگر بازیگران 
اکوسیس��تم اینترنت اشیا کشور اس��ت.در این رویداد 
دو روزه ک��ه در س��الن مرک��ز مطالعات به��ره وری و 
منابع انس��انی س��ازمان مدیریت صنعت��ی برگزار می 
ش��ود ع��اوه بر حضور ش��رکت ها و اس��تارتاپ های 
فعال حوزه اینترنت اش��یا در نمایشگاه جانبی، تمامی 
ذینفعان و فعاالن حوزه هوشمندس��ازی، اس��تارتاپ 
ها، پژوهش��گران، فعاالن و عاقه مندان این حوزه در 
قالب نشس��ت ها و رویدادهای تخصصی »راهکارهای 
هوشمندس��ازی مصرف انرژی مبتنی بر فناوری های 
نوین دیجیتالی« و »کاربردهای نوین اینترنت اشیا در 

کشاورزی هوشمند« مشارکت خواهند داشت.

 شبکه تعاملی نخبگان جوان اقتصادی 
به همت وزارت امور اقتصادی و دارایی

شبکه تعاملی نخبگان جوان اقتصادی یا اکونت با هدف 
بهره مندی ازسرمایه های فکری جوانان به همت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توس��عه صادرات، ب��ا تاکیدات مقام عالی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بس��تری فناورانه، تحت 
عنوان اکونت )شبکه تعاملی نخبگان جوان اقتصادی(، 
ایجاد شده تا از طریق آن ضمن استفاده ازسرمایه های 
فک��ری جوانان، زمینه ب��رای نقش آفرینی آنان در حل 
مسائل اقتصادی کشور فراهم شود.اکونت ضمن ایجاد 
اتاق های فکر تعاملی از ابتدا اقدام به جذب اساتید جوان 
دانشگاه، کارشناسان، صاحب نظران و صاحبین کسب 
و کار ب��ه عنوان اعضای حقیقی فعال در ش��بکه نموده 
است.براساس این گزارش، شبکه تعاملی در تاش است 
با بهره گیری از سرمایه های فکری نخبگان جوان کشور 
پس از شناسایی مس��ائل و دغدغه های اساسی اقتصاد 
ایران ،آن ها را اولویت بن��دی نموده ،راهبردهای علمی 
و ایده های خاقانه ای برای حل مس��ائل و چالش های 

کنونی و پیش رو ارائه نماید.

 روش های دریافت رمز دوم پویا 
در بانک پاسارگاد

جه��ت جلوگیری از س��وء اس��تفاده کاهب��رداران از 
اطاع��ات کارت ه��ای بانک��ی و افزای��ش امنی��ت در 
پرداخت ه��ای اینترنت��ی مبتنی بر کارت، مش��تریان 
بانک پاس��ارگاد، از طریق سامانه های بانکداری مجازی 
و همراه بانک پاس��ارگاد نسبت به فعال سازی و دریافت 
رم��ز دوم پویا اق��دام کنند.به گ��زارش روابط عمومی 
بانک  پاسارگاد، چنانچه مشتریان هنوز از رمز ایستا برای 
انج��ام پرداخت های اینترنتی خود اس��تفاده می کنند، 
اکیدا توصیه می ش��ود جهت جلوگی��ری از حمله های 
فیش��ینگ و سوء استفاده از کارت های بانکی، در اسرع 
وقت نس��بت به فعال سازی رمز دوم پویا اقدام کنند.بر 
اس��اس این خبر، مشتریان بانک پاسارگاد می توانند، از 
طریق سامانه بانکداری مجازی و یا سامانه موبایل بانک 
)هم��راه بانک(، رمز پویا را فعال کنند و جهت دریافت 
رمز دوم پویا از طریق سامانه موبایل بانک )همراه بانک( 
و یا کد دس��توری )USSD( به صورت #720* اقدام 
کنند. ب��ه این ترتیب که در س��امانه بانکداری مجازی 
از طری��ق گزین��ه »مدیریت نوع رم��ز دوم« در بخش 
»کارت ه��ای م��ن« امکان فعال س��ازی و در س��امانه 
همراه بان��ک از منوی کارت و انتخ��اب عملیات »رمز 
پوی��ا« در گزینه ه��ای هر کارت، امکان فعال س��ازی و 
دریافت این نوع رمز وجود دارد.پس از فعال سازی رمز 
دوم یکبار مصرف، مشتری می تواند در زمان خرید کاال 
و خدم��ات بر روی درگاه های پرداخ��ت، با مراجعه به 
موبای��ل بانک ؛من��وی »کارت« و انتخاب گزینه »رمز 
پویا« رمز یکبار مصرف را دریافت کند. امکان دریافت 
رمز پویا در سامانه اینترنت بانک، جهت انجام عملیات 

انتقال وجه کارت به کارت نیز فراهم است.

 حضور فعال بانک پارسیان در کنگره 
بین المللی علمی راینولوژی ایران

بانک پارس��یان ب��ا ارائه انواع خدم��ات بانکی، مالی و 
مش��اوره ای در هفتمی��ن کنگره بی��ن المللی علمی 
راینول��وژی ایران به عنوان تنها بانک دعوت ش��ده به 

این کنگره، حضوری فعال و مؤثر داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، در این کنگره 
که حدود 1000 تن از پزش��کان و متخصصان گوش، 
گلو و بینی از سراسرکشورحضور داشتند،کارشناسان 
بان��ک پارس��یان با برپای��ی غرفه، به ارای��ه خدمات و 

معرفی محصوالت به پزشکان پرداختند.
همچنین از دیگ��ر برنامه های بانک پارس��یان عاوه 
ب��ر انجام امور مالی و بانکی، ارای��ه خدمات متنوع در 
بخش های مختلف به ویژه حوزه س��امت و پزشکی و 
همچنین معرفی و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی 

برای پزشکان و افراد بازدیدکننده از غرفه بود.

اخبار

گشایش همکاری  اقتصادی جدید میان ایران و تاجیکستان
وزیر نیرو گفت: در تاش برای گشایش پرونده های جدید همکاری های اقتصادی 

میان ایران و تاجیکستان هستیم.
رض��ا اردکانی��ان گفت: این اجاس با حض��ور وزیر آب و انرژی تاجیکس��تان و 
هیئت بلندپایه ای از معاونان بانک مرکزی، وزارت حمل و نقل، انرژی، آموزش و 

پرورش و... در تهران در حال برگزاری اس��ت تا مسائل گذشته و برخی مشکاتی 
که در پروژه های در دست انجام وجود دارد حل و فصل شود.

وی با تاکید بر اینکه در تاش برای گشایش پرونده های جدید همکاری های اقتصادی به 
ویژه در بحث خدمات فنی و مهندسی هستیم، عنوان کرد: بخش خصوصی ایران هم در 
بخش انرژی و هم در بخش آب حضور فعالی در کشور تاجیکستان دارد و پنج کمیته طی 
امروز و فردا در حاشیه برگزاری کمیسیون مشترک به بررسی پروژه های میان دو کشور 
خواهند پرداخت.عاوه بر این وزیر آب و انرژی تاجیکس��تان دعوت جمهوری اسامی را 

برای عضویت در شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب پذیرفته است.  پاون 

درآمد ماهانه ١٠ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات  
پارس��ا گفت:کشور ماهیانه حدود 10 تا 10.۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 

دارد.
امید علی پارس��ا رئیس سازمان امور مالیاتی در پنجمین اجاس هفتمین دوره 
هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران بیان کرد: اداره کشور مثل تمامی کشور های 

دنیا باید براساس چارچوب های اساسی صورت گیرد و ما هم مانند دیگر کشور ها 
مشکاتی برای تامین منابع مورد نیاز داریم.

وی افزود: تمام کش��ور های دنیا ٨۵ تا ٩0 درصد درآمد اداره کش��ور را از مالیات کسب 
می کنند و اگر درآمد دیگری هم داشتند بازهم باید از مالیات استفاده کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: زمانی که خرج روزانه کشور بیش از درآمد است 
دولت مجبور به استقراض، فروش اموال، چاپ پول و دریافت درآمد است، ولی در شرایط 
فعلی چاپ پول همان دریافت مالیات مستقیم از مردم است که تورم را به همراه خواهد 

داشت و این موضوع فشار سنگینی بر خانوار ها تحمیل می کند.  میزان

ضرورت پوشش ریسک های غیرقابل پیش بینی صادرکنندگان  
رئیس ش��ورای مل��ی زعفران ایران با تاکی��د بر اینکه حف��ظ بازارهای صادراتی 
و توجه به این بازارها ضروری اس��ت، گفت: ریس��ک ه��ای غیرقابل پیش بینی 

صادرکنندگان برای حمایت از توسعه صادرات باید پوشش داده شود.
  محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: در دوره رکود و تحریم 

س��هم بخش کشاورزی در اقتصاد کش��ور حائز اهمیت است زیرا بخش زیادی از 
افراد کم درآمد در مناطق روس��تایی کشور ساکن هستند که حمایت از این افراد در 

راستای محرومیت زدایی بسیار اهمیت دارد. 
ریس ش��ورای ملی زعفران ایران افزود: حلقه های فرآوری و بس��ته بندی محصوالت و 

بازاریابی در کنار امر تولید محصوالت کشاورزی اشتغال پایدار را خواهد داشت. 
وی با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت و اثر بخش��ی محصوالت کش��اورزی باید در دستور 
کار قرار گیرد، گفت: س��ازمان توسعه تجارت ایران همواره در کنار کشاورزان بوده است 

بنابراین باید از این سازمان حمایت کرد.  مهر 

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت گف��ت: میزان 
صادرات ما به کشورهای همسایه تا سال 1400 
بای��د دو برابر ش��ود و از 24 میلیارد دالر به 4٨ 
میلیارد دالر برس��د در حالی ک��ه این میزان 2 

درصد میزان واردات کشورهای همسایه است.
رضا رحمانی با اش��اره به تعویق افتادن برگزاری 
روز ملی صادرات گفت: عاوه بر این که خواستیم 
این مراس��م با ایام ماه صفر مصادف نشود یکی 
از دالی��ل دیگر برای ب��ه تعویق افتادن این مهم 
آن بود ک��ه برگزاری این مراس��م به عهده اتاق 
بازرگانی ایران باش��د و در آن زمان این شرایط 
وجود نداش��ت بنابراین به امروز موکول ش��د تا 
اتاق بازرگانی و بخش خصوصی س��هم بیشتری 

در برگزار این مراسم داشته باشد. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینکه در 

حال حاضر تمام خواسته های من در این رابطه 
تحقق نیافته اس��ت گف��ت: از س��ال آینده می 
خواهی��م که اتاق بازرگانی ای��ران برگزار کننده 

این مراسم باشد. 
وزیر بیان داش��ت: روزانه تولی��د 44 قلم کاالی 
تولیدی کشور را در کنار قیمت 100 قلم کاالی 

مصرفی مردم در بازار رصد می کنیم.
رحمانی اظهار داشت: از 44 قلم کاالی تولیدی 
مش��خص ش��د که ب��ه ج��ز دو قلم )خ��ودرو و 
آلومینیوم( در برخی اقام با رش��د تولید مواجه 
بودی��م. وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 

ظرفیت تولید خالی در بسیاری رشته ها داریم، 
نصف ظرفیت تولید کاش��ی و س��رامیک خالی 
اس��ت. در آرد و شرینی و ش��کات هم ظرفیت 
خالی داریم وی افزود: ما در عین حال که امروز 
با رش��د مواجهیم اما ظرفیت خال��ی هم داریم 
بنابراین باید ظرفی��ت خالی را فعال کنیم و راه 

فعال سازی آنها دسترسی به منابع مالی است.
رحمانی اظهار داش��ت: برای فعال س��ازی حوزه 
تولید کاش��ی و س��رامیک می توان تولید را به 
کش��ورهایی مث��ل پاکس��تان صادر ک��رد. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: نظام بانکی 

باید تقویت ش��ود. وی با اشاره به نرخ ارز گفت: 
م��ا آن طور ک��ه باید از افزایش ن��رخ ارز در امر 
صادرات اس��تفاده نکردیم در حال��ی که برخی 
صادرکنن��دگان می گفتند که اگر نرخ ارز کمی 

افزایش یابد صادرات جهشی می شود. 
رحمانی بیان داش��ت: باید به زنجیره ها تولید تا 
مصرف در امر صادرات توجه ش��ود. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داش��ت: در دوره های قبل 
که نرخ ارز گران ش��د چرا استفاده نکردیم؟ زیرا 
باید زیرس��اخت ها تقویت میش��د در حالی که 
چنی��ن اتفاقات��ی  نیفتاد. رحمانی گفت: ش��اید 
مش��کل قانونی زیادی وجود نداش��ته باش��د اما 
اراده الزم است و باید بر روی اهداف متمرکز شد 
زیرا اگر منابع درس��ت تخصیص یابد می توان به 
اهداف رسید. وی افزود: صادرات از نظر وزنی در 

7 ماهه اول سال 13 درصد افزایش بوده است. 
رحمان��ی اظهار داش��ت: میزان ص��ادرات ما به 
کشورهای همس��ایه تا سال 1400 باید دو برابر 
ش��ود و از 24 میلیارد دالر ب��ه4٨ میلیارد دالر 
برس��د در حالی که این می��زان 2 درصد میزان 

واردات کشورهای همسایه است. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با اش��اره به 
توافقتنامه ایران و اتحادیه اوراس��یا بیان داشت: 
این فرصت و بس��تر اس��ت بنابراین تشکل ها و 

بخش خصوصی از این فرصت استفاده کنند.
وی اف��زود: چی��ن 2 هزار میلی��ارد دالر واردات 
دارد و حتی تقاضا دارند که اگر کاالی صادراتی 
کیف��ی داریم به آنها صادر کنیم و با بررس��ی ها 
مشخص ش��د که ما ظرفیت قابل توجهی برای 

صادرات به این کشور داریم.   ایرنا

چرخ صادرات مرکبات لنگ می زند 
همیشه پای دالل در میان است  

گزارش

موض��وع صادرات مرکبات هم��واره روی میز تمام دولت ها در 
مازن��دران قرارگرفته اس��ت ولی به رغم تدابی��ر الزم برای رفع 
موانع، هن��وز چرخ صادرات محصوالت کش��اورزی و مرکبات 

استان لنگ می زند.
امسال 737 هزار تن کاال شامل 3٩ قلم از مازندران به مقصد 
کشورهای مختلف صادرش��ده که بیش از ٨0 درصد صادرات 
فق��ط مختص به چه��ار قلم کاال ازجمل��ه فراورده های لبنی و 
سیمان اس��ت و محدود بودن اقام صادراتی و انحصار توسط 

شرکت های خاص، نگرانی این بخش را افزون کرده است.
ی��ک تولیدکننده و صادرکنن��ده مازندرانی، مس��ائل بانکی و 
حمل ونق��ل را عمده چال��ش فراروی ص��ادرات مرکبات بیان 
می کند و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مشکل حمل ونقل 
را نمی توان با جلس��ه حل کرد. ربیعی ادامه می دهد: به عنوان 
نمون��ه برای صادرات یک کانتینر مرکبات به روس��یه باید 40 
میلیون فقط هزینه حمل ونقل پرداخت کرد و این مسئله برای 

صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
درعین حال مهدی گلچوب مدیرکل امور اقتصادی استانداری 
مازندران نیز می گوی��د: عمده صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
مرکبات اس��تان از طریق دیگر مبادی نسبت به صادرات اقدام 
می کنن��د و یا محص��ول را در انب��ار می فروش��ند و معتقدند 
خریداران و واس��طه ها س��ود محص��ول را در انب��ار پرداخت 
می کنن��د و دیگ��ر دغدغه ای به نام قرنطین��ه و حمل ونقل در 

این بخش وجود ندارد.
وی اف��زود: علت اینک��ه 33 هزار تن مرکب��ات و ۶۶ هزار تن 
کی��وی از طریق دیگر اس��تان ها صادر می ش��ود اس��تفاده از 
حمل ونقل ارزان است چون صادرکننده از ماشین های خارجی 
برگش��تی ک��ه در مرز آس��تراخان، ترکیه و غی��ره وجود دارد 

استفاده می کند.
وی ادامه داد: تفاوت نرخ ماش��ین های برگشتی با کانتینرهای 
داخلی بس��یار فاحش اس��ت و این س��بب می ش��ود، بهترین 
صادرکننده اس��تان ترجیح دهد از ماشین های برگشتی برای 

صادرات استفاده کند.
گلچ��وب گفت: تف��اوت حمل ونقل از مازن��دران تا مرز حدود 
10 میلیون تومان اس��ت و برای صادرکننده به صرفه اس��ت از 

کانتینرهای برگشتی مرز استفاده کند.
درحالی ک��ه همه ت��وپ را به زمی��ن حمل ونق��ل می اندازند، 
علی نصی��ری معاون حمل ونق��ل اداره کل راهداری مازندران 
هم با بیان اینکه صادرکنندگان خودش��ان ب��ا رانندگان برای 
حمل ونق��ل و صادرات توافق می کنند عن��وان کرد: پای دالل 
و دالل ب��ازی به این حوزه نیز کش��یده و گزارش هایی در این 

زمینه ارسال شده است.
وی عنوان کرد: اداره کل راهداری تعهد می کند که در صورت 
عقد قرارداد نسبت به تأمین کانتینر برای صادرات محصوالت 
کش��اورزی اقدام کند و بای��د تضمینی در ای��ن زمینه وجود 

داشته باشد.
نصیری یادآور ش��د: همچنین جلس��ه ای با مجم��ع و اتحادیه 
حمل ونق��ل برگ��زار ش��د و مش��کل اصل��ی آن اس��ت ک��ه 
صادرکنن��دگان به ص��ورت انف��رادی با ش��رکت ها و رانندگان 
قرارداد می بندن��د درحالی که ناوگان حمل ونقل بین المللی در 

استان وجود دارد.
مع��اون راهداری مازندران با تأکید ب��ر اینکه صادرکنندگان و 
ات��اق بازرگانی باید با حمل ونقل ق��رارداد ببندند، نرخ ناوگان 
حمل ونق��ل بین المللی یخچال دار برای ص��ادرات مرکبات از 

استان تا مرز را سه میلیون و 200 هزار تومان اعام کرد.
وی افزود: ش��رکت حمل ونقل معتقد اس��ت ک��ه باید قرارداد 
بس��ته شود تا بتوانیم نسبت به تهیه ناوگان اقدام شود و وقتی 
یک کانتینر برای صادرات تقاضا می شود مسلماً نرخ آن باالتر 
خواه��د رف��ت. وی ادامه داد: برای وارد ش��دن کانتینر از مرز 
به کش��ور ٨00 دالر عوارض گرفته می ش��ود و ب��رای مالکان 
نمی صرفد، بهترین راه این است که محصول با ماشین داخلی 

تا مرز حمل شود و سپس به کشور مقصد انتقال یابد.
نصی��ری ادام��ه داد: اگر نرخ یک کانتینر یخچ��ال دار از مبدأ 
س��اری به مرز چه��ار میلیون تومان باش��د درواقع به ازای هر 
کیلوگرم محصول کش��اورزی 200 توم��ان هزینه حمل ونقل 

گرفته می شود.
اما رئیس اتاق بازرگانی مازندران در پاسخ به اظهارنظر معاون 
اداره کل راهداری مازندران اظهار داشت: هم اکنون ۵0 تا ۶0 

هزار تن محصول در انبارها در حال بارگیری است.
اعض��ای هیئ��ت نمایندگان ات��اق بازرگانی مازن��دران ترجیح 
م��ی دهند ت��ا محصوالت را از طریق اس��تان های دیگر صادر 
کنندعبداهلل مهاجر ادامه داد: در سیس��تم حمل ونقل اس��تان 
صبح قرارداد بس��ته می ش��ود و دو س��اعت بعد راننده بر نرخ 
می افزاید و این ش��یوه برای صادرکنندگان به صرفه نیس��ت و 
در حال حاضر حتی اعضای هیئ��ت نمایندگان اتاق بازرگانی 
مازندران ترجیح می دهند تا محصوالت را از طریق استان های 

دیگر صادر کنند زیرا امور در آنجا تسهیل تر است.
وی اف��زود: اکنون صادرکننده بای��د پنج میلیون تومان هزینه 
حمل ونقل برای صادرات محصوالت کشاورزی تا مرز پرداخت 
کن��د درحالی که چند روز باید دنبال دریافت مجوز قرنطینه و 

غیره دوندگی کند.

عزیز اهلل ش��هیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
درب��اره طوالنی بودنی زمان صدور گواهی قرنطینه محصوالت 
کش��اورزی برای ص��ادرات گفت: در حال حاض��ر کمتر از 1۵ 
دقیقه گواهی قرنطینه محصوالت کش��اورزی صادر می شود و 

اگر موردی وجود دارد باید به این سازمان اعام شود.
وی ادام��ه داد: گواه��ی قرنطین��ه در تمامی مناطق اس��تان 
صادر می شود تا مش��کل تولیدکنندگان حل شود ولی بیشتر 
صادرکنن��دگان ترجی��ح می دهند از طریق اس��تان های دیگر 

صادرات داشته باشند.
پایی��ن بودن ص��ادرات مرکب��ات از مازندران و ص��ادرات این 
محصول با برند دیگر اس��تان ها، مایه انتقاد و گایه اس��تاندار 
مازندران شده است، احمد حس��ین زادگان می گوید: بیش از 
دو میلیون و 200 هزار تن محصول مرکبات در اس��تان تولید 
می ش��ود که تاکنون 33 هزار ت��ن محصول آن هم به نام دیگر 
اس��تان ها صادرشده اس��ت و 30 هزار تن نیز خرید تضمینی 

صورت می گیرد.
حسین زادگان یادآور شد: فقط ۵ درصد مرکبات خرید تضمینی 
و صادر و بقیه به بازار داخلی وارد می شود و خروجی آن پایین 
بودن قیمت مرکبات، ضرردهی بازار و تبدیل باغات به ویاها و 

مسکن است و این سبب آسیب به کشاورزی استان است.
وی با اظهار اینکه باید بررس��ی ش��ود که چرا میزان صادرات 
استان اندک است گفت: یکی از موارد به اقام صادراتی مربوط 

اس��ت درحالی که تدابی��ر الزم مانند کاه��ش تعرفه گمرکی، 
پیوس��تن به اتحادیه اوراس��یا و غیره صورت گرفته اس��ت تا 

میزان صادرات افزایش یابد.
وی با عنوان اینکه در اس��تان مازن��دران یا صادرکننده نداریم 
و یا تعداد آنان بس��یار محدود اس��ت تصریح کرد: حمل ونقل 
معتقد است باید تعداد کانتینرهای الزم برای صادرات مرکبات 
اعام تا نس��بت به تأمین آن اقدام شود و مشکل حمل ونقل با 

این شیوه برطرف می شود.
اس��تاندار مازندران با تأکید بر اینکه باید مش��خص شود کدام 
دس��تگاه دولتی در بخش صادرات کوتاهی می کند ادامه داد: 
همچنین اقام صادرات مازندران محدود و وابس��ته به لبنیات 

بوده که این روند نگران کننده است.
وی یادآور ش��د: باید ببینیم مش��کل چیس��ت ک��ه 33 هزار 
ت��ن مرکبات مازندران از کش��ور صادر می ش��ود ولی س��هم 

صادرکنندگان استان در این بخش اندک و ناچیز است.
بنابراین گزارش، کل صادرات مازندران در سال جاری 737 هزار 
تن و بیش��تر صادرات به کشور قزاقستان، روسیه و ترکمنستان 
بوده که از این میزان، 71 درصد کل صادرات اس��تان س��یمان 
است. این درحالی  اس��ت که سیمان ازنظر ارزشی هفت درصد 
صادرات را تشکیل می دهد و بیشترین رقم ازنظر دالری با 101 
هزار و 301 تن مربوط به فرآورده های لبنی با ۵۶ درصد ارزش 

کل صادرات بوده که به عراق صادرشده است.  مهر 
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شنیده ها حاکی از آن است که سود سهام عدالت امسال به 
صورت یکجا به حس��اب همه مشموالن واریز خواهد شد و 

احتماال موعد این واریز، دی ماه است.
  اقساط طرح س��هام عدالت )از محل سود سهام تخصیص 
یافته به مش��موالن( که از سال ٨۵ در حال اجراست بعد از 
10 سال در سال ٩۵ به پایان رسید و از سال ٩۶، سود این 

سهام به صورت نقدی به حساب مشموالن واریز شد.
طی دو سال ٩۶ و ٩7 و مطابق با سیاست سازمان خصوصی 
سازی، واریز سود سهام عدالت پس از جمع آوری از شرکت 
های س��رمایه پذیر، به صورت مرحله ب��ه مرحله از آذر ماه 

آغاز و معموال تا خرداد ماه سال بعد ادامه پیدا می کرد.
طبق ش��نیده ها، سود سهام عدالت س��ال مالی ٩7 خاف 
دو س��ال قبل، به صورت یک جا واریز خواهد شد و بصورت 

واریز مرحله ای نخواهد بود. 
در این راس��تا، ی��ک مقام مطلع در گفت و گ��و با خبرنگار 
مهر، اظهار داش��ت: در دوره های قبلی س��ود سهام عدالت 
به صورت گروه گروه واریز می ش��د. به این معنا که ابتدا از 
اقش��ار ضعیف شروع می شد و در ادامه به تدریج برای همه 
مشموالن واریز می ش��د. وی افزود: مقرر شده امسال سود 
سهام عدالت برای همه مشموالن بصورت یکجا واریز شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سود سهام عدالت دی ماه 
واریز خواهد شد، ادامه داد: احتمال واریز سود سهام عدالت 
در دی ماه وجود دارد اما باز هم زمان دقیق واریز مشخص 
نیس��ت. سازمان خصوصی سازی نمی خواهد خود را درگیر 
واریز مرحله به مرحله کند اما از س��ویی دیگر دلیلی ندارد 

که پول هم در حساب دولت بماند.
گفتنی اس��ت؛ سهام عدالت که به معنای واگذاری باعوض 
س��هام شرکت های دولتی به مردم و افراد کم توان جامعه و 
ش��ریک شدن آنها در درآمدهای دولت است، 4٩ میلیون و 
22۶ ه��زار و 1٩3 ایران��ی را در بر می گیرد که البته از این 
تع��داد بی��ش از 2 میلیون نفر فوت ش��ده اند اما با توجه به 
اینکه افراد فوت ش��ده نیز کماکان س��هامدار سهام عدالت 
هس��تند و ورثه آنها حق اس��تفاده از سهام عدالت متوفیان 
را دارند، فهرس��ت مشموالن س��هام عدالت همان عدد 4٩ 

میلیون و 22۶ هزار و 1٩3 نفر است.
طی 12 س��ال گذشته مشموالن س��هام عدالت صرفاً ثبت 
نام شده سهام عدالت هستند و سازمان خصوصی سازی به 
صورت مجازی، سود را از 4٩ شرکت سرمایه پذیر دریافت و 
به صورت علی السویه )به صورت مساوی( میان سهام داران 

تقسیم می کند.  مهر 

امسال انجام می شود؛

پرداخت یکجاسود سهام عدالت برای همه مشموالن  
مدی��رکل دفتر هدای��ت نی��روی کار و کاریابی های وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی از اعزام دو ه��زار نیروی کار 
ایرانی به خارج طی سال گذشته خبر داد و گفت: رشته های 

فنی و مهارتی در اولویت اعزام به خارج هستند.
محمد اکبرنیا ، با اش��اره به برنامه های وزارت کار در توسعه 
کمی و کیفی مراکز مش��اوره ش��غلی و کاریابی های کشور 
گف��ت: تقاضای زیاد نیروه��ای کار در بازار کار و عرضه کم 
فرصتهای ش��غلی می تواند مشکاتی را به وجود آورد و اگر 
عرضه و تقاضای کار متعادل نباش��د جامعه و اقتصاد دچار 

چالش خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز اش��تغال یکی از دغدغه ها و موضوعات 
مه��م دولت و بخ��ش خصوصی اس��ت و کاریابی ها و مراکز 
مش��اوره شغلی باید در جهت بهره مندی از روشهای نوین و 

مهارت افزایی متقاضیان کار گام بردارند.
مدیرکل دفت��ر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار 
بر ضرورت تقویت و توانمندسازی کاریابی ها در کشور تاکید 
و خاطرنشان کرد: در اباغیه سیاست های کلی اشتغال مقام 
معظم رهب��ری بر اعزام نیروی کار به خارج تاکید ش��ده و 
در همین راس��تا کمیته ویژه ای ب��ا ترکیب مدیران مربوطه 
اع��م از وزارت امور خارجه و وزارت کار و دیگر وزارتخانه ها 

تشکیل شده است.
اکبرنیا در عین ح��ال از اعزام دو هزار نیروی کار ایرانی در 
س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: طبق پیش بینی ها تا پایان 

امسال اعزام ۵000 نفر را در برنامه داریم.
به گفته وی اعزام نیروهای کار به خارج با اولویت رشته های 
فن��ی و مهارت��ی نظیر ب��رق و الکترونیک و در رش��ته هایی 
صورت می گیرد که نیروی مازاد بر نیاز داخل داش��ته باشد 
و رش��ته هایی مثل پرس��تاری و آی تی متقاض��ی و طرفدار 
زیادی دارد. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: فرایند اعزام 
به این نحو اس��ت که اعزام نیروی کار توس��ط کاریابی های 
مجاز صورت می پذیرد و وزارت کار به عنوان تسهیل کننده 
برقراری ارتباط عمل می کند. اکبرنیا درباره استفاده ازظرفیت 
کاریابی ه��ا برای اعزام نیروهای کار به خ��ارج نیز گفت: در 
ح��ال حاضر به دلیل محدودیتهایی که در عرصه بین الملی 
ب��ه لحاظ مراودات دیپلماتیک به وجود آمده بر اس��تفاده از 
ظرفیت کاریابی های خصوصی توانمند و متخصص متمرکز 
شده ایم و امیدواریم از طریق ارتباط کاریابی های خصوصی با 
بخش خصوصی کش��ورهای هدف، اعزام نیروهای کار ایرانی 

به خارج را محقق کنیم. ایسنا 

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار اعالم کرد

رشته های فنی در اولویت اعزام نیروی کار به خارج

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛
رصد روزانه قیمت ۱۰۰ کاالی مصرفی


