
واریز تسهیالت یک میلیون تومانی برای 
مشتریان بانک آینده

طبق مصوبه  س��تاد ملی مبارزه ب��ا کرونا و با هدف 
حمایت از هم میهنان در ش��رایط ناهموار اقتصادی 
ناش��ی از شیوع کرونا، بانک  آینده برای 8330  نفر 
از مشتریان خود، مبلغ ۱0 میلیون ریال تسهیالت 
واریز کرد.در پی اعالم لیس��ت سرپرس��تان خانوار 
متقاض��ی دریاف��ت وام ی��ک میلی��ون تومان��ی از 
س��وی وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و ابالغ 
بانک  مرکزی ج.ا.ایران، این تس��هیالت به حس��اب 
مش��تریانی که یارانه  خ��ود را از طریق بانک  آینده 
دریافت می کنند، واریز شد.شایان ذکر است؛ بانک 
آین��ده به اط��الع دریافت کنندگان این تس��هیالت 
می رس��اند ب��ه منظور جلوگیری از ش��یوع ویروس 
کرونا، برای دریافت این وج��ه و یا انجام تراکنش، 
از ابزارهای بانکداری الکترونیکی اعم از دستگاه های 
خودپرداز، اینترنت بانک، و همراه کارت استفاده و از 

مراجعه به شعب بانک آینده خودداری کنند.

پیام تسلیت مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره بانک پارسیان درپی درگذشت 

مدیرعامل بانک مسکن
مدیرعام��ل و اعضای هیات مدیره بانک پارس��یان 
با صدور پیامی درگذش��ت مرحوم رحیمی انارکی، 
مدیرعامل فقید بانک مس��کن را تس��لیت گفتند.

متن پیام دکتر پرویزیان مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره بانک پارس��یان به ش��رح ذیل است : انا هلل و 
انا الیه راجعون درگذش��ت ناگهانی همکار گرانقدر، 
مرحوم ابوالقاس��م رحیمی انارکی، مدیر عامل فقید 
بان��ک مس��کن موجب تاثر و تاس��ف فراوان ش��د. 
مرحوم رحیمی انارکی، س��الیان متمادی در بانک 
مس��کن و در مناصب مختلف خدمت رسانی کرد و 
یقیناً خدمات ارزش��مند ایشان در یادها و خاطرات 
نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود. ضمن تسلیت 
به خانواده گرامی ایش��ان و همکارانش��ان در بانک 
مس��کن، از درگاه خداون��د متع��ال آرزوی مغفرت 
الهی برای روح آن مرحوم و صبر و ش��کیبایی برای 
اعض��ای خانواده، بازماندگان، دوس��تان و همکاران 

ایشان مسئلت داریم.

خانواده بانکی داغدار از دست دادن 
عزیزانش

مدیرعامل بانک ایران زمین؛ عبدالمجید پورسعید، 
در پیام��ی درگذش��ت مدیرعامل بانک مس��کن را 
ب��ه فعاالن نظ��ام بانکی تس��لیت گفت.عبدالمجید 
پورس��عید با بی��ان اینکه ای��ن خبر ناگوار بس��یار 
ناگهان��ی و ش��وکه کنن��ده ب��ود گفت: ابوالقاس��م 
رحیمی انارکی که از پیشکس��وتان و قدیمی های 
سیس��تم بانکی بود در طی سال های خدمتش در 
این سیس��تم باعث اتفاقات پ��ر خیر و برکتی برای 
جامعه و سیس��تم بانکی ش��د که بی تردید تالش 
ها و خدمات آن مرحوم در خدمت رس��انی به احاد 
جامعه از بین نخواهد رفت.اینجانب، از طرف خود، 
اعضای هی��ات مدیره و تمامی کارکنان بانک ایران 
زمین، این ضایعه دردناک را به مدیران و همکاران 
بانک مسکن تسلیت گفته و از خداوند متعال برای 
خان��واده آن مرح��وم طل��ب صبر و ب��رای روح آن 

بزرگوار آمرزش و آرامش مسئلت می کنم.

بهره بردای 15 مدرسه در نقاط محروم
بانک مسکن طی یک دهه گذشته از محل حساب 
های قرض الحس��نه، ۱5 مدرس��ه در نقاط محروم 
کش��وری را م��ورد بهره برداری قرار داده اس��ت.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، یکی از 
اهداف بانک مسکن در سال های گذشته، کمک به 

توسعه زیرساخت های کشور بوده است. 
در ای��ن راه، با توجه به مج��وز بانک مرکزی، مبلغ 
5 درصد از دو درصد حجم س��پرده های مربوط به 
قرعه کشی های حس��اب قرض الحسنه پس انداز، 
جهت تکمیل یا احداث مدارس در این بانک هزینه 
شده اس��ت. این موارد در س��ال های اخیر، صرف 
هزینه امور فرهنگی ش��ده و بانک مسکن توانسته 
تأمی��ن مالی برای اح��داث م��دارس در نقاط دور 
افت��اده کش��ور را انجام دهد. طی ی��ک دهه اخیر، 
بیش از ۱5 مدرس��ه در مناطق محروم توسط این 
بانک احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
همچنین بیش از 9 مدرس��ه نیز در مرحله احداث 

قرار گرفته است. 
بر این اس��اس، در »اس��تان هرمزگان، مدرس��ه 5 
کالسه بشاگرد«، »استان کرمان، مدرسه 6 کالسه 
منوجان«، »خراس��ان جنوبی، دبستان 6 کالسه در 
دهس��تان زیرکوه«، »آذربایجان غربی، مدرس��ه 6 
کالس��ه چایپاره«، » سیستان و بلوچستان، مدرسه 
6 کالس��ه میرجاوه زاهدان«، »لرس��تان، مدرس��ه 
شهرستان دلقان«، »استان خراسان رضوی، مدرسه 
شهرس��تان چناران«، » استان بوش��هر، مدرسه 6 
کالس��ه شهرستان تنگستان«، » آذربایجان شرقی، 
مدرس��ه 5 کالس��ه دهس��تان دیزمار مرکزی«، » 
کهگیلویه و بویراحمد، مدرسه 3 کالسه شهرستان 
گچس��اران«، » سیس��تان و بلوچس��تان، مدرس��ه 
3 کالس��ه هامون«، »اس��تان کرمانش��اه، مدرسه 
6 کالس��ه س��رپل ذهاب«، »اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، مدرسه 9 کالسه لردگان«، »استان ایالم، 
مدرس��ه ۱2 کالسه در دهستان لومار« و »لرستان، 
دبستان 6 کالسه در الیگودرز« طی سال های اخیر 
افتتاح ش��د. همچنین مدارس و مرکز فرهنگی، در 
اس��تان های کردس��تان، فارس، خوزستان، تهران، 
آذربایجان غربی، خراسان شمالی، مرکزی، کرمان، 
گلستان و سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار 

دارد..

اخبار

 ۷ تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار درخصوص قیمت کاالها
 مدیرکل ستاد تنظیم بازار خبرداد؛

گزارش

مدیرکل س��تاد تنظیم بازار با تش��ریح مصوبات جدید ستاد 
تنظیم بازار از لزوم بررسی بیشتر وضعیت بازار خودرو و مرغ 
خبر داد و گفت: با مجوز ستاد تنظیم بازار، نرخ بلیت ناوگان 
حمل ونقل مس��افری تا عادی شدن ش��رایط کرونا با افزایش 

قیمت 20درصدی نوروز محاسبه می شود.
محمدرضا کالمی در خصوص تصمیمات جدید ستاد تنظیم 
بازار اظهار داشت: با توجه به اقدام مؤثر شرکت پشتیبانی امور 
دام در جمع آوری گوش��ت مرغ مازاد بازار برای تأمین ذخایر 
و کمب��ود احتمالی محل نگهداری ذخایر خریداری ش��ده در 
آینده، مصوب شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
در تأمین فضای ذخیره س��ازی با شرکت پشتیبانی امور دام 

حداکثر همکاری را داشته باشند.
تغییر قیمت مرغ پس از اعالم نظر سازمان حمایت

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار تصریح 
کرد: با توجه به تغییر نرخ مؤلفه های اثرگذار بر قیمت مصوب 
گوش��ت مرغ نظیر نرخ ذرت قرار شد وزارت جهاد کشاورزی 
اسناد و مدارک مثبته سایر هزینه های مربوط به نرخ دستمزد 
و تغییر نرخ ارز نهاده های تولید و... را به سازمان حمایت برای 
محاس��به قیمت جدید مرغ ارسال کند. به گفته وی، سازمان 
حمایت مکلف اس��ت پس از دریافت اسناد مربوطه نسبت به 
بازنگری قیمت گوشت مرغ اقدام کند و نتیجه را برای هرگونه 

تصمیم گیری به کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.
این مقام مس��ئول در خص��وص تصمیم س��تاد تنظیم بازار 
ب��رای قیمت گذاری خودرو اظهار داش��ت: یکی از موضوعات 
مطرح شده در ستاد تنظیم بازار بررسی پیشنهادهای شورای 
رقابت برای خودرو بود، که گزارش کمیته تنظیم بازار خودرو، 
فرمول قیمت گذاری پیش��نهادی ش��ورای رقاب��ت و ضوابط 
قیمت گذاری س��ازمان حمایت در جلسه مطرح شد و مورد 

بررسی قرار گرفت.
کالمی ادامه داد: با توجه به نامگذاری س��ال جاری از س��وی 
مقام معظم رهبری به عنوان س��ال جهش تولید و با توجه به 
محدودیت های ارزی و ضرورت افزایش عمق س��اخت داخل 
و ضرورت توجه به خواس��ته های کمی و کیفی تولید خودرو 
از س��وی مصرف کنندگان داخلی، کاهش قیمت حاشیه بازار 
تولید، ایفای تعهدات معوق، حذف دالالن و واسطه ها و واقعی 
نمودن طرف تقاضا و... مقرر ش��ده کمیته ای برای بررس��ی 

بیشتر تشکیل شود.
گفتنی اس��ت، این کمیته با مس��ئولیت معاونت امور صنایع 
وزارت صنعت و عضویت س��ازمان حمای��ت، وزارت اقتصاد، 

سازمان برنامه و بودجه، سازمان تعزیرات حکومتی، دبیرخانه 
کارگروه تنظیم بازار، وزارت اطالعات و وزارت کش��ور با حق 
رأی و حضور دس��تگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی 
کل کش��ور، ش��رکت های س��ایپا و ایران خودرو و س��ازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان اعضای مشاور فعال 

خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار کشور 
خاطرنشان کرد: این بررسی ها بر اساس قیمت های محاسباتی 
دستورالعمل شورای رقابت، ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین 
و تصویب قیمت های سازمان حمایت در مقایسه با قیمت های 

مصوب فعلی و حاشیه بازار است.
به گفته وی، نتیجه بررسی قیمت هایی که اعالم می شود باید 
ب��ا در نظر گرفتن همه الزامات فوق و جمیع جوانب به همراه 
عوامل هزینه ای باشد و پس از تصمیم گیری برای تصویب در 
جلس��ه آتی کارگروه تنظیم بازار به دبیرخانه کارگروه ارسال 

شود.
 ترخیص سریع برنج های وارداتی 

 مدیرکل دفت��ر تنظیم بازار کش��ور در خصوص تصمیمات 
ای��ن کمیته برای تنظیم بازار خرما نیز گفت: حداکثر قیمت 
فروش به مصرف کنندگان در کلیه مراکز عرضه خرده فروشی 
برای خرمای مضافتی درجه یک بس��ته بندی 24 هزار تومان 
به ازای هر کیلوگرم و برای خرمای کبکاب درجه یک )مرتب 
و شسته شده( در بسته بندی مناسب به ازای هر کیلو ۱8 هزار 

تومان تعیین شده است.
به گفته وی، این قیمت ها، نرخ قابل عرضه برای باکیفیت ترین 
خرم��ای مضافتی و کب��کاب اس��ت و درج هرگونه قیمت یا 
نص��ب اتیک��ت باالتر از ای��ن نرخ تخلف بوده و به ش��دت در 
مبادی تولیدی )انبارها و س��ردخانه ها(، بسته بندی و سطح 
خرده فروش��ی از سوی س��ازمان صنعت 3۱ استان بازرسی، 
اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و... اعمال قانون می شوند.

 کالمی در خصوص رص��د و پایش اجرای مصوبات کارگروه 
تنظیم بازار کاالهای اساس��ی و ض��روری در ایام ماه مبارک 
رمضان نیز بیان کرد: با توجه به اینکه کلیه برنج های موجود 
در داخل کش��ور ب��ا ارز 4200تومانی وارد ش��ده و به منظور 
مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه، قرار است برنج های 
وارداتی انبارهای داخل کش��ور با نظارت کامل در شبکه های 

تحت نظارت عرضه و با تخلفات گران فروشی برخورد شود.
این مقام مس��ئول ابراز کرد: قرار اس��ت همه برنج هایی که با 
ارز 4200تومانی وارد ش��ده و تاکنون ترخیص نش��ده است، 

به زودی ترخی��ص و طبق برنامه دفت��ر برنامه ریزی تأمین ، 
توزیع و تنظیم بازار متناسب با سرانه جمعیتی و نوع مصارف 
برنج هر استان و رفع نیازهای مراکز عمده مصرف و خیریه ها 
و مؤسساتی که از رس��اندن کاال توسط آنها به جامعه هدف 

مطمئن هستیم، توزیع شود.
وی با اش��اره به درخواس��ت مشترک اس��تان ها در خصوص 
اصالح س��همیه برنج طرح تنظیم بازار م��اه مبارک رمضان 
گفت: مصوب ش��د در ص��ورت اقدام مؤثر  آنه��ا در جذب و 
توزی��ع س��همیه های فعلی و تش��خیص معاون��ت بازرگانی 
استان ها، تقاضای سهمیه مجدد استانها برای سهمیه جدید 
به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار کش��ور ارائه شود و اقدامات 
الزم با بررس��ی دفتر برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار 

انجام خواهد شد.
 کالمی با اعالم اینکه قرار اس��ت س��ازمان صنعت اس��تانها 
لیست شرکت های تولیدکننده الکل و مواد ضدعفونی کننده 
فعال را که هنوز در لیس��ت شرکت های مجاز سازمان غذا و 
دارو نیس��تند بررس��ی و احصا کند، اظهار داشت: قرار است 
گزارش بررس��ی این شرکتها و اعالم نظر در خصوص تأیید و 
یا عدم تأیید محصوالت تولیدی این واحدها به سازمان غذا و 
دارو ارس��ال شود، بنابراین سازمان غذا و دارو مکلف است در 
اسرع وقت نسبت به بررسی شرایط این شرکت ها اقدام کند تا 

امکان استفاده از ظرفیت این مراکز تولیدی در صورت تأیید 
سازمان غذا و دارو در استان ها فراهم شود.

کمک ستاد تنظیم بازار به ناوگان حمل ونقل
این مقام مس��ئول در خصوص تدابیر اتخاذشده برای ناوگان 
حمل ونقل مس��افری تأکید کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار 
مقرر ش��ده است به منظور کاهش خس��ارت و لطمه وارده به 
ن��اوگان حمل ونقل مس��افر جاده ای به دلیل کاهش ش��دید 
مسافرت ها ناشی از شیوع ویروس کرونا، نرخ های اعمالی در 
ایام نوروز 99 که 20 درصد نس��بت به شرایط عادی افزایش 
داش��ته تا زمان اعالم رسمی وزارت بهداشت مبنی بر عادی 
شدن شرایط در خصوص ش��روع ویروس کرونا ادامه داشته 

باشد.
وی در ادام��ه اع��الم ک��رد: س��ازمان حمایت مکلف ش��ده 
نظارت های الزم در خصوص  برگش��ت نرخ ها به  قیمت های 
قبلی پس از اس��تعالم از ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا را 
اعمال کند. همچنین با توجه به اینکه لیموترش در فهرست 
کاالهای مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه قرار گرفته، 
همه دس��تگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت، سازمان 
تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های نظارتی با حداکثر توان 
برای مبارزه با احتکار و سایر تخلفات احتمالی مرتبط با این 

کاال در سراسر کشور آماده هستند.  تسنیم 
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با ابالغ مصوبه؛ 
دولتی ها مجاز به بخشش اجاره شدند

دس��تگاه های اجرای��ی و ش��هرداری ها می توانند اجاره 
دریافت��ی از بخش خصوص��ی در دوره تعطیلی کرونا را 

امهال کرده و یا به طور کامل ببخشند. 
بعد از ش��دت گرفتن ش��یوع ویروس کرونا از یک س��و 
افزایش هزینه ها وجود داش��ت و از س��وی دیگر با طرح 
محدودیت های که از س��وی س��تاد ملی مقابله با کرونا 
اعمال ش��د برخی مشاغل و اصناف و بخش های مختلف 

تعطیل شدند.

در این ش��رایط با وجود ع��دم فعالیت  موضوع پرداخت 
اج��اره بهای آنها مط��رح بود که البت��ه برخی صاحبان 
مکان های واگذار ش��ده در بین اصناف نسبت به کاهش 
و یا بخش��ش اجاره بها اقدام کردند تا کمکی به آنها در 

شرایطی که فعالیتشان تعطیل بود، باشد.
ام��ا در همین رابطه اخیرا دولت ط��ی مصوبه ای امکان 
بخش��ش اج��اره به��ا را ب��رای دس��تگاه های دولتی و 
ش��هرداری ها نی��ز فراهم کرده اس��ت؛ ب��ه گونه ای که 
براساس مصوبه هیات دولت کلیه دستگاه های اجرایی و 
ش��هرداری های سراسر کشور مجازند نسبت به اهمال یا 
بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش 
خصوص��ی در طول دوره تعطیل��ی مربوط به جلوگیری 
از انتش��ار وی��روس کرونا یا افزای��ش دوره بهره برداری 

براساس چارچوب های خود اقدام کند.
وزارت ارش��اد، ورزش و جوانان، وزارت کش��ور، اقتصاد، 
آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری ، س��ازمان 
برنام��ه  و بودج��ه و س��ازمان اداری و اس��تخدامی در 
مصوب��ه ای ک��ه از س��وی اس��حاق جهانگیری-مع��اون 
اول رئی��س جمهوری -ابالغ ش��ده اس��ت ، خطاب قرار 

گرفته اند. ایسنا 

رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد:
جزئیات مالیات مشاغل خودرویی در سال ۹۸

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه 
صاحبان مش��اغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه 
مالیات��ی ندارند، گف��ت: مالیات عملکرد س��ال 98 این 
مودیان، به روال س��ال های گذش��ته به صورت مقطوع 

تعیین می شود.
امید علی پارس��ا با صدور دس��تورالعملی اعالم کرد: بنا 
ب��ه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱00 قانون مالیات های 
مس��تقیم، مالیات عملکرد س��ال 98 صاحبان وس��ایط 

نقلیه مسافری، باری، ماشین آالت راهسازی و صنعتی، 
با رعایت گروه بندی اس��تان ها به صورت مقطوع تعیین 
می شود. مطابق این دس��تورالعمل، استان های کشور با 
توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ش��رایط جوی به 
پنج گروه تقس��یم شده اند که براساس آن، گروه نخست 
شامل شهر تهران؛ گروم دوم شامل استانهای آذربایجان 
ش��رقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، 
گی��الن، هرم��زگان، مازندران و اس��تان ته��ران به جز 
ش��هر تهران؛ گروه س��وم ش��امل اس��تانهای آذربایجان 
غربی، کرمان، گلس��تان، س��منان، زنجان، قم، همدان، 
مرکزی، یزد، بوش��هر و خوزس��تان؛ گروه چهارم شامل 
اس��تانهای چهارمحال و بختیاری، کرمانش��اه، لرستان، 
خراسان شمالی و اردبیل؛ و گروه پنجم شامل استانهای 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایالم 
و کهگیلوی��ه و بویراحمد اس��ت. در این دس��تورالعمل، 
مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 
۷ تن، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب ۷5 
درصد تا ۱00 درصد میزان مالیات سال گذشته تعیین 

شده است.  سارمان امور مالیاتی

خ��ب��رخ��ب��ر

مدیرعامل س��ابق ایمیدرو تصمی��م دولت برای واگذاری 
س��هام سازمان های توس��عه ای را منجر به لطمه زدن به 
س��رمایه گذاری های بخش معدن در درازمدت دانست و 

گفت: دولت زیرمجموعه های ایمیدرو را واگذار کند.
مهدی کرباسیان  با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری 
بخش��ی از سهام س��ازمان های توس��عه ای، این اقدام را 
منجر به لطم��ه زدن به س��رمایه گذاری های بخش های 
زیرمجموع��ه در درازمدت دانس��ت و گفت: بهتر اس��ت 
که دولت ابتدا پروژه ها و زیرمجموعه های س��ازمان های 
توس��عه ای همچ��ون ایمی��درو را واگذار کن��د؛ نه اینکه 
ابتدای کار، اقدام به واگذاری س��هام س��ازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( نماید.
مدیرعامل سابق ایمیدرو افزود: خصوصی سازی و جدا شدن 
دولت از بنگاه داری، سیاس��ت کاماًل درستی است و برای 
واگذاری زیرمجموعه های دولت ب��ه بخش واقعی اقتصاد 
ایران، ش��اید دیر هم شده باشد؛ چراکه این کار باید زودتر 
انجام می شد؛ ولی واگذاری ها در گذشته به گونه ای بود که 
منجر به اصالح عملکرد نش��د و بسیاری از مجموعه های 

جدا شده از دولت، در واقع به خصولتی ها واگذار شدند.
وی تصری��ح کرد: اکنون اصل اقتصاد کش��ور، در اختیار 
خصولتی ه��ا یعن��ی س��ازمان های غیردولتی اس��ت که 
نظارت دولت را ندارند و از س��وی دیگر نیز، از امتیازات 
بخش خصوصی استفاده می کنند؛ در حالی که سالمت و 

شفافیت بخش خصوصی را ندارند.
کرباس��یان با اش��اره به ط��رح موضوع واگذاری س��هام 
س��ازمان های توسعه ای از جمله ای درو و ایمیدرو گفت: 
واگذاری بخش��ی از سهام سازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران )ای درو( و نیز س��ازمان توس��عه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اکنون داس��تان 
دیگری است؛ چراکه این س��ازمان ها برای توسعه کشور 
درست ش��ده اند و طی دهه های گذشته که سازمان های 
توسعه ای در کشورهای غربی ایجاد شد تا توسعه کشورها 
در امور صنعتی را پیش ببرند، ابتدا کار به صورت دولتی 
پیش رفت و پس از آن، بخش خصوصی در آن کش��ورها، 
مدیری��ت پروژه ه��ا را ادام��ه داد و وظایف س��ازمان های 
توس��عه ای باقی ماند؛ ولی مدل آن عوض شد و به سمت 
فناوری ه��ا حرکت کرد؛ به ای��ن مفهوم که دولت تنها در 
جاهای��ی که بخش خصوصی عالقمند به س��رمایه گذاری 
نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شده و کار را پیش 
برد. به گفته مدیرعامل س��ابق ایمیدرو، به نظر می رس��د 
که دولت برای تأمین کس��ری بودجه خود، تصمیم دارد 
بخشی از س��هام خود در دو سازمان توسعه ای ای درو و 
ایمیدرو را واگذار کند اما این اقدام در نهایت سبب خواهد 
شد تا س��رمایه گذاری های بلندمدت در مناطق محروم و 
کمتر توس��عه یافته و به صورت کلی س��رمایه گذاری های 

معدنی، دچار لطمه شود.  ایسنا

مدیرعامل سابق ایمیدرو مطرح کرد؛

قفل سرمایه گذاری های معدنی با واگذاری ایمیدرو  
  مدیرکل توزیع و فروش ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
گف��ت: اکنون با وجود ش��یوع بیم��اری کووید - ۱9 در 
کشور، ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی تامین و حتی 
در م��واردی بیش از نیاز داخلی اس��ت و نگرانی در این 

خصوص نداریم.
 حجت براتعلی  افزود: طبق تکلیف ابالغی شورای عالی 
امنیت ملی، ذخایر چهار قلم کاالی اساسی شامل گندم، 
روغن، شکر و برنج همیشه در یک سطح تامین است به 
طوری که ساالنه سطح ذخایر برنج 600 هزارتن،  روغن 
600 هزارت��ن ، ش��کر 500 هزارتن و گندم پنج میلیون 

تن تعیین شده است.
مدی��رکل توزیع و فروش ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
با بیان اینکه ش��رکت بازرگانی دولتی ایران تنظیم بازار 
کاالهای اساس��ی همچون  گندم، آرد ، ش��کر و برنج را 
برعهده دارد، اظهارداشت: سال گذشته )۱398( براساس 
تکالیف مقرر شده در مجموع نزدیک به  23 میلیون تن 

کاالی اساسی و راهبردی تامین و به بازار تزریق شد.
وی تصریح کرد: از این میزان ۱0 میلیون و 500 هزارتن 
گن��دم خری��د داخلی ، 9 میلی��ون و 500 هزارتن آرد ) 
نانوایی، صنایع آرد ش��امل صنایع ماکارونی و شیرینی و 
شکالت(، یک میلیون و 600 هزارتن شکر، 542 هزارتن 
روغن و  225 هزارتن برنج در اقصی نقاط کش��ور توزیع 
ش��ده اس��ت. براتعلی با اش��اره به اینکه به طور مستمر 

موجودی ذخایر کاالهای اساسی نو می شود، اضافه کرد: 
طی دو س��ال اخیر با وجود تشدید تحریم ها علیه ایران، 
خریده��ای خارجی ما ب��رای واردات کاالهای اساس��ی 
مذکور به خوبی انجام ش��د و تاکنون حتی با وجود بروز 
بیماری کووید - ۱9 مش��کلی در تامین کاالهای اساسی 
خود برای حفظ ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار داخلی 

نداشتیم.
وی ب��ا بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته ش��رایط 
تامین و تخصیص ارز تسهیل شده است، گفت: بنابراین 
بخش��ی از محصوالت همچون برنج ترخیص و به استان 

ها در حال ارسال است.
مدی��رکل توزیع و فروش ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
افزود: ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با مش��کل رسوب 
کاالهای اساسی در گمرکات روبرو نیست اما آنچه بخش 
خصوصی وارد کرده ب��ا تصمیم دولت و بانک مرکزی از 

گمرکات ترخیص می شود.
براتعلی درباره  وضعیت ش��کر مورد نیاز کشور و ذخایر 
آن گف��ت: برای تامین نیاز داخلی و حفظ ذخایر ش��کر 
وارد عمل خواهیم ش��د. به گفته وی، نیاز ساالنه کشور 
به ش��کر 2.4 میلیون تن است که بین ۱.8 تا دو میلیون 
تن آن س��االنه از منابع داخلی و مابقی از محل  واردات 
تامین می ش��ود اما بخش��ی از نیاز ش��کر وارداتی برای 

حفظ ذخایر استراتژیک است. ایرنا 

مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد؛

تامین ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی با وجود کرونا  


