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 تحقق تولید و اشتغال در سایه
 حمایت های بانک توسعه تعاون

با مشارکت بانک توســعه تعاون و صندوق توسعه 
ملــی تســهیالت ۱۰۰ میلیارد ریالــی بانک برای 
ســاخت کارخانه کیک و کلوچه بهفر برای پنجاه 

نفر اشتغال ایجاد شد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت شـعب اسـتان 
گیـالن سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون در بازدید 
از کارخانـه چـای رفـاه اسـتان گیالن گفت: بسـته 
هـای حمایتـی بانک توسـعه تعاون زمینه و بسـتر 
و  صنعتگـران  منـدی  بهـره  جهـت  را  مناسـبی 
تولیدکننـدگان فراهم نموده است.شـیخ حسـینی 
سرپرسـت بانک توسـعه تعـاون به همـراه تعدادی 
از مدیـران سـتادی و اسـتانی این بانـک در بازدید 
از هولدینـگ برادران ابراهیمـی ، کارخانجات چای 
رفـاه ، و کارخانـه کیـک و کلوچـه بهفـر و چـای 
تیمـن اسـتان گیـالن در شهرسـتان الهیجـان بـا 
اعـالم ایـن مطلـب گفـت: بانک توسـعه تعـاون بر 
اسـاس رسـالتی که بـر دوش دارد همـواره در کنار 
تولیدکننـدگان و کارآفرینـان بـوده تـا بـا حمایت 
اشـتغال  هـای همـه جانبـه خـود ضمـن حفـظ 
موجـود، توسـعه اشـتغال و کارآفرینـی را به عنوان 
یکـی از ارکان مهـم در جامعـه، رونـق بخشـد. وی 
اسـتان گیـالن را یکـی از اسـتان هـای برخـوردار، 
صنعتی و کشـاورزی ، گردشـکری کشـور دانسـت 
و خاطرنشـان کـرد: وجـود منابع انسـانی پرتالش، 
بـا انگیـزه و خـوش فکـر و نیز و وجـود محصوالت 
نظیـر برنـج و چـای، و منابـع طبیعـی، مـرز بیـن 
الملـی مواصالتـی از راه زمینـی و دریایـی اسـتان 
سـرمایه  جهـت  خوبـی  پتانسـیل  بـه  را  گیـالن 

گـذاری کشـور تبدیـل کرده اسـت.

فروش 120.000 میلیارد ریال گواهی 
سپرده بانک ملت از اول مرداد 1401

فروش مرحله هفتم گواهی ســپرده  مد ت دار ویژه  
ســرمایه گذاری )عام( با  نام بانک ملت از روز شنبه 

اول مردادماه ۱4۰۱ شروع می شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملــت، فروش 
۱2۰،۰۰۰ میلیارد ریال گواهی ســپرده  این بانک 
از روز اول مردادمــاه آغــاز شــده و امکان فروش 
آن تا اتمام مبلغ منتشــره فراهــم خواهد بود. بر 
اســاس این گزارش، گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری )عام( با نام بانک ملت، دارای تاریخ 
سررسید یک سال پس از تاریخ انتشار است و نرخ 
ســود علی الحساب آن ۱8 درصد ســاالنه و قابل 
پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ ســود بازخرید آن، 
قبل از تاریخ سررســید معادل ۱۰ درصد سالیانه 

تعیین شده است.

جزییات طرح ویژه بانک آینده برای 
اشتغال زایی مشموالن بهزیستی

بانک آینــده با هدف حمایت از تولید، اشــتغال و 
کارآفرینی و هم چنین خدمت رســانی ارز ش آفرین 
به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشــتغال زایی 
تســهیالت  کشــور،  کل  بهزیســتی  ســازمان 

قرض الحسنه اعطا می کند.
بر این اساس، طبق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
به معرفی شــدگان مددجوی واجد شرایط، حداکثر 
تا مبلــغ یک میلیــارد ریــال وام قرض الحســنه 
خوداشتغالی و به کارفرمایان طرح  های اشتغال زایی 
در ازای جذب بیست نفر نیروی کار فعال، حداکثر 
تا مبلغ بیست میلیارد ریال، با مدت زمان بازپرداخت 
هفت ساله و کارمزد چهار درصد، وام قرض الحسنه 
پرداخت می شود. تاکنون نیز در شعب بانک آینده 
به 3254 نفر از معرفی شــدگان سازمان بهزیستی، 
مبلغــی بالغ بر 2  هزار میلیارد ریال اختصاص داده 

شده است.

 اهتزاز نام بانک ایران زمین 
بر فراز قله دماوند

با تالش محمــد نامدار برآبــادی نیروی حفاظتی 
شــعبه مرکزی مشهد، نام بانک ایران زمین بر فراز 
قلــه دماوند، یکی از قله های مرتفع ایران زمین به 

اهتزاز درآمد.
بانک ایران زمین، ضمــن آرزوی توفیق برای این 
همکار گرامی، ســالمتی و تندرستی را برای وی از 

خداوند متعال خواستار است.

 صنعت دانش بنیان، پیشران
حرکت کشور در همه حوزه هاست

احمــد وحیدی در آیین گرامیداشــت روز صنعت 
و معــدن خراســان رضــوی در محــل دائمــی 
نمایشگاه های بین المللی مشهد گفت: نقش صنعت 
و معدن در رشد و پیشرفت کشور بسیار مهم و بی 
بدیل اســت، و زمانی که از صنایع معدنی صحبت 
می کنیــم، دامنه گســترده ای پیــدا می کند که 
 امروز بخش قابل توجهی از صادرات کشــورمان را 

تشکیل می دهد.
وزیـر کشـور گفـت: صنعتگران خراسـان رضوی به 
دلیـل موقعیـت فرهنگـی و جغرافیایـی خود عالوه 
بـر این کـه بـه اقتصـاد و توسـعه صنعتـی منطقـه 
توجـه دارنـد، در شـکل گیـری تمدن اسـالمی نیز 
نقـش پیشـرو ایفا می کننـد و باید پیشـگامی خود 
را در ایـن عرصـه حفـظ کننـد. وی اضافـه کـرد: 
ممکـن اسـت سـهم صنعـت و معـدن در تولیـد 
ناخالـص داخلـی کشـور بـه میزانـی کـه انتظـار 
مـی رود، نباشـد، امـا مهـم این اسـت کـه صنعت، 
بنیـان، پیشـران حرکـت  به ویـژه صنعـت دانـش 
حـوزه  در  حتـی  حوزه هاسـت،  همـه  در  کشـور 
کشـاورزی نیز صنایـع تبدیلی پیشـران حرکت در 

ایـن بخش هسـتند.

اخبـــار

رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران گفت: براســاس 
برنامه ریزی های انجام شده هدفگذاری  کرده ایم در افق 

۱4۰4 به صادرات 75 میلیارد دالری دست یابیم.
علیرضــا پیمان پاک دیروز در سی  و ششــمین جلســه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به ارائه گزارشــی 
از برنامه های ســازمان توسعه تجارت در رابطه با بحث 
توسعه تجارت پرداخت و اظهار داشت: برنامه های ما به 
دو بخش تقســیم می شود یک بخش برنامه های توسعه 
بازار و بخش دوم رفع مشــکالت بر سر راه حوزه تجارت 
اســت که از بخش های عمده ای از آن از جمله موضوع 

تجارت بین المللی غافل هستیم. 
وی افزود: اگر مســائل مربوط به حوزه تجارت را تقسیم 
کنیم 8۰ تا 9۰ درصد این مســائل به خود تحریم ها بر 
می گردد و ۱۰ تا 2۰ درصد مربوط به مسائل تحریمی از 
بیرون است که آن مسائل به راحتی قابل مدیریت است 
زیرا در این بخش عزم ها هماهنگ است و نیت ها همسو 
است بنابراین حل مشــکالت خارجی نسبت به مسائل 

داخلی راحت تر است. 
پیمان پاک بیان با اشــاره به اینکه نقشه راه کالنی برای 
توســعه تجارت خارجی کشــور وجود نداشت، گفت: با 
توجه به صحبت های رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی 
مبنی بر دو برابر شــدن صــادرات غیرنفتی اســتفاده 
کردیــم و لذا هدف گذاری حداقلی انجــام دادیم تا در 
افق ۱4۰4 به 75 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی دست 
یابیم. وی افزود: بنابراین یکســری مالک ها قرار دادیم 
مبنی بر اینکه براساس سیاست های کالن کشور تعامل 
با کشــورهای همسایه  همسو باشــد و بحث گسترش 
دیپلماســی تجاری ذیل دیپلماســی اقتصادی صادرات 
غیرنفتــی ما افزایش یابــد. پیمان پاک اظهار داشــت: 
صادرات محصوالت آب بر در شرایط کم آبی خوب نیست 
اما این موضوع نباید قاعده در بودجه شــود که صادرات 
همه محصــوالت کشــاورزی و مواد غذایی  مشــمول 
یک عوارض صادراتی شــوند و نبایــد محصول صادرات 
کســی که در گلخانه هیدروپونیک بهترین تکنولوژی را 
دارد و کمتریــن آب بــری را دارد با فردی که به صورت 
ســنتی محصولی مانند هندوانه را تولید و صادر می کند 
دارای یک عوارض صادراتی باشند بنابراین اگرچه وضع 
عوارض صادراتی بر محصوالت کشاورزی خوب است اما 

به صورت تخصصی نبوده و مشکالتی ایجاد شده است. 
وی افزود: هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری ضرورت 
دارد و از ابتدای شــروع دولت سیزدهم کارگروهی را با 
بانک مرکزی ایجاد کردیم و توانســتیم گشــایش هایی 
به وجود بیاوریم چنانچــه واردات در برابر صادرات برای 
همــه گروه هــای صادراتی باز شــود و واردات در برابر 
صادرات غیر نیز موضوعاتی را دنبال کردیم البته برخی 
از مشــکالت ما بــرای عدم مدیریت کار توســط بخش 
خصوصی بود بحث تــاالر دوم را ایجاد کردیم تا با نرخ 
توافقی صــادرات کاال صورت بگیرد ولی برخی صادرات 

نماها کار را خراب کردند.
پیمان پاک اظهار داشت: ما باید رویکردمان را در حوزه 
صادرات تغییــر دهیم و صادراتمان را از بحث ســنتی 
به صــادرات فناور محــور تغییر دهیم. بــه راه اندازی 
شبکه های خرده فروشــی در کشورهای مقصد توسط 
صادرکنندگان توجهی نشــده اســت و دولت نیز به آن 
توجهی نداشــته اســت لذا تمرکز ما بر آن است که در 
بحث زنجیره صادراتی بیشــترین ارزش را به کشور وارد 
کنیــم. وی افزود: یک اولویت بندی برای حوزه صادرات 
انجــام داده ایم که اولویت اول کشــورهای همســایه و 
یک ســری کشورهای اســتراتژیک بود و در این فرآیند 
در چند محور تمرکز شــد که یکــی از محورهای اصلی 
بحث توســعه بازار بــود و محور مهم دیگــر هم بحث 
لجستیک بود. معاون وزیر صمت بیان داشت: همچنین 
در بحث زیرساخت های ریلی کشور و در حوزه ترانزیت 
فعالیت هــای صورت گرفته اســت و برای حل مســائل 
گلوگاه های ریلی کارهایی انجام شــده است در خصوص 
رفع مشــکالت گمرکات هم اقدامات خوبی انجام شده 
است.وی با اشاره به موافقتنامه های تجاری و بین المللی 
با کشــورهای مختلف بیان داشــت: بحــث موافقتنامه 
تجارت آزاد را با چند کشور آغاز کرده ایم و بحث تجارت 
آزاد اوراســیا به صورت جدی دنبال می شــود و طی 9 
نشســت به نتایج خوبی رسیده ایم و تا آذر ماه امسال بر 
ســر کاالها توافق خواهد شــد و بعد از آن هم مصوبات 
مجلــس در این رابطه دنبــال می شــود. پیمان پاک 
بیان داشــت: همچنین بحث تجارت آزاد با صربســتان 
 را آغــاز کرده ایم و بحث تعرفه ترجیحــی با اندونزی را 

آغاز کرده ایم.  ایرنا

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

هدفگذاری صادرات 75 میلیارد دالری در افق 1404
نماینــدگان مردم اســتان فارس در حاشــیه بازدید از 
غرفــه گروه بهمن در نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
خودرو ضمن تاکید بر پیشرفت روز افزون محصوالت با 
کیفیت این مجموعه خودروســاز بیان داشتند: با عرضه 
محصــوالت گروه بهمن در بورس کاال به رونق و ارتقای 

تولیدات خودرویی این مجموعه کمک خواهیم کرد.
محســن علی زاده نماینده مردم ســپیدان در مجلس 
شورای اســالمی و عضو کمیسیون اقتصادی در حاشیه 
بازدیــد از غرفه گــروه بهمن در نوزدهمین نمایشــگاه 
خودرو در شــیراز به پیشرفت روز افزون گروه بهمن در 
حوزه تولید محصوالت  با کیفیت اشــاره و بیان داشت: 
این گروه خودروســازی خودروهای جدیدی را طراحی 
کرده که متناســب با نیاز روز جامعه است و در کنار آن 

اشتغال و تولید را نیز به همراه دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه گروه بهمن اســتانداردهای الزم 
یک خودرو را کامال رعایت می کند؛ اظهارداشت: انتظار 
داریم خطوط تولید این گروه خودروســازی گســترش 
یابد.علــی زاده به عرضــه خودروهای گــروه بهمن در 
بــورس کاال نیز اشــاره و تصریح کــرد: کمک خواهیم 
کــرد با عرضه خودروهای ایــن مجموعه در بورس کاال 
و حذف قیمت گذاری دستوری، شاهد رونق، شکوفایی، 
 نوآوری و توســعه بیشــتر در خطوط تولید محصوالت 

گروه بهمن باشیم.
نماینده مردم ســپیدان در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: با کمک شــرکت هایــی نظیر گروه 
بهمــن در آینده می توانیم در صنعــت خودرو خودکفا 
و وابســتگیمان به خارج قطع شود.حسین حسین زاده 
نماینده مردم الرستان در مجلس شورای اسالمی و دبیر 
کمیســیون انرژی با تاکید بر سابقه پرآوازه گروه بهمن 
در صنعت خودروی کشور بیان داشت: این مجموعه در 
حوزه خودروهای ســواری و تجــاری و نیز تولید موتور 
ســیکلت ها به تولید محصوالت متنوع مبادرت ورزیده 
که این امر نشــان می دهد گروه بهمن یک شرکت پویا 
در صنعت خودروســازی اســت و متناســب با نیاز روز 
جامعه و ســلیقه مشتری در بازار مصرف داخلی و حتی 

خارجی گام بر می دارد.
 حســین زاده خاطــر نشــان کــرد: در چارچوب رکن 
قانون گذاری آمادگی داریم بــرای رفع موانع تولید این 

مجموعه کمک کنیم تا این شرکت پیش از پیش نامش 
پر آوازه باشد.

علیرضا پاک فطــرت نماینده مردم شــیراز در مجلس 
شورای اســالمي و عضو کمیســیون عمران در حاشیه 
بازدیــد از غرفه گــروه بهمن در نوزدهمین نمایشــگاه 
خودروی شــیراز با تاکید بر اینکــه در مجلس یازدهم 
کمیســیون ویژه جهش تولید با هدف رفع موانع تولید 
و کمک به تســهیل شــرایط تولید کننده تشکیل شده 
اســت، گفت: انتظار داریم تولید کننــدگان نیز با ارائه 
نقطه نظرات، طرح مشــکالت و پیشنهاداتشــان تعامل 
بیشــتری با خانه ملت و کمیســیون ویژه جهش تولید 

داشته باشند. 
وی همچنین بــا تاکید بر اینکه گــروه بهمن به لحاظ 
کیفیت خوب و تنوع محصوالت ســومین خودرو ســاز 
کشور به شمار می رود، تصریح کرد: دولت نباید با ورود 
به بحــث قیمت گذاری و نیز میزان تیراژ تولید در روند 

کار شرکت های خودروساز خصوصی دخالت کند.
جعفر قادری نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای 
اســالمي و عضو کمیســیون برنامه برنامــه و بودجه با 
تاکید بر محصوالت خوب این شــرکت خودروساز اظهار 
داشــت: باید موانع تولید از ســر راه تولیــد کنندگان 
بخش خصوصی برداشــته شود و مورد حمایت و کمک 
قرار بگیرند.گفتنی اســت؛ محصوالت گــروه بهمن در 
نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی خودرو در شــیراز در 
چهار گروه موتورســیکلت، ســنگین، تجاری و سواری 
در بــازه زمانــی 2۱ الی 24 تیرمــاه در معرض نمایش 
عالقــه مندان قرار گرفت.در گروه خودروهای ســواری، 
دیگنیتی پرســتیژ و ریسپکت برای اولین بار در معرض 
دید عالقمندان قرار گرفت؛  به همین ترتیب در دســته 
خودروهای تجاری ســبک، خودروی کاپــرا و اینرودز 
معرفی شــد.بهمن محصــوالت جدید خــود در حوزه 
خودروهای ســنگین را به این نمایشــگاه آورد؛ کامیون 
26 تــن، FAW 46۰، فورس 8.5 تــن، امپاور از جمله 
خودروهای تجاری و باری هســتند که معرفی شــدند.

همچنین؛ در حوزه خودروهای خدمات شــهری و حمل 
و نقل شهری نیز گروه بهمن محصول داشت و خودروی 
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در معرض دید قرار گرفت.

نمایندگان استان فارس در حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن:

گروه بهمن متناسب با نیاز و سلیقه جامعه خودرو تولید می کند 

گزارش

مهدی یوسفی   همزمان با سفر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران و تاکید 
دو کشــور بر همگرایی اقتصادی برای خنثی سازی تحریم ها، شرکت های معتبر 
نفت و گاز روســیه  دیروز تفاهم نامه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ 
اقتصــاد ایران را امضا کردند، روس ها هم اکنون در حــال اجرای 4 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران هستند که قرار است ۱۰ برابر شود.
همزمان با تحرکات غرب برای اســتمرار و تشدید تحریم ها علیه ایران و روسیه، 
دو کشــور در چارچوب خنثی سازی تحریم ها و مقابله با یک جانبه گرایی غرب، 
اقدامات متعددی را در دستور کار قرار دارند از  جمله سرمایه گذاری مشترک در 
حوزه نفت و گاز. به دنبال همکاری های راهبردی ایران و روسیه، در هفته های اخیر 
توافق اولیه برای سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی روسیه ازجمله گازپروم در 
ایران صورت گرفت. پیش از این، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، مسئوالن 
ارشد شرکت گازپروم )بزرگ ترین شرکت گازی جهان( را ملزم کرده بود در اسرع 
وقت به ایران ســفر کنند و توافق اولیه با ایران برای سرمایه گذاری در پروژه های 
نفت و گاز ایران را انجام دهند.در همین راستا، مسئوالن ارشد گازپروم در روزهای 
گذشــته به تهران ســفر کردند و در جریان مذاکرات با مقامات ارشد نفتی ایران، 
بحث های کارشناســی به اتمام رســید و متن تفاهم نامه آماده شــد که امروز به 
امضا رسید.این توافق شــامل سرمایه گذاری روسیه برای اجرای اولین حفاری در 
میدان پارس شمالی ، اجرای پروژه فاز دوم میدان گازی کیش، پروژه فشارافزایی 
پارس جنوبی )کاری که توتال قرار بود انجام دهد و انجام نداد(، ســرمایه گذاری 
در طرح های ال ان اجی، احداث خطوط لوله صادرات گاز، ســوآپ گاز و فرآورده 
های نفتی )که به زودی عملیاتی می شــود( همــکاری های علمی و تکنولوژی، 
صادرات کاتالیست و تولید تجهیزات حساس صنعت نفت   است.این توافق، تحول 
بزرگی در صنعت نفت ایران محسوب می شود چراکه با سرمایه گذاری 4۰ میلیارد 
دالری شــرکت های روسی انجام خواهد شد که بزرگترین سرمایه گذاری خارجی 
در صنعت نفت و حتی اقتصاد ایران اســت.الزم به ذکر است هم اکنون شرکتهای 
روســی   4 میلیارد دالر قرارداد درحال اجرا در میادین نفت و گاز ایران دارند و 

با توافق امروز قرار اســت ارزش ســرمایه گذاری روسیه در صنعت نفت ایران ۱۰ 
برابر شــود. به عبارت دیگر اگر تفاهم نامه امروز هم به قرارداد منجر شــود رقم 

قراردادهای نفتی روسی در ایران به ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند.
بعد دیگر این همگرایی را خارج کردن مراودات از انحصار دالر تشــکیل می دهد. 
رویکردی که می تواند به استقالل اقتصادی و توسعه آن به سراسر منطقه منجر 
شــود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: نماد معامالتی جفت ارز  ریال-روبل در بازار 
متشکل ارزی راه اندازی شد  که امیدواریم به توسعه روابط تجاری 2 کشور منجر 
شــود و حجم مبادالت ایران با روسیه را افزایش دهد.علی صالح آبادی دیروز در 
مراســم گشــایش نماد جفت ارز ریال -روبل  واحد پول دو کشور ایران و روسیه، 
اظهار داشــت: این نماد ارزی در بازار متشــکل ارزی گشایش می یابد که سهم 

مهمی در توسعه روابط تجاری دو کشور ایران و روسیه خواهد داشت.
وی گفت: در بازار متشــکل ارزی قرار اســت صادرکنندگان ایرانی که به روسیه 
کاال صادر می کنند و روبل به دست می آورند بتوانند ارز صادراتی خود را به نرخ 
توافقی در بازار متشکل ارزی ارائه کنند، از طرف دیگر، متقاضیان این ارز بتوانند 
ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند. صالح آبادی گفت: عمده متقاضیان ارز 

روبل در بخش خدمات مانند دانشجویان و همچنین واردکنندگان تجهیزات ارز 
روسیه هستند، در حال حاضر 5 هزار دانشجوی پزشکی ایرانی در روسیه مشغول 

تحصیل هستند که می توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل تهیه کنند.
از سوی دیگر مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه 7۰ درصد ارزهای کشور در 
بازار متشکل معامله می شود، گفت: تا هفته آینده نماد معامالتی ریال - لیر ترکیه 
هم در این بازار بازگشایی می شود. امیر هامونی  در حاشیه گشایش نماد جفت ارز 
ریال - روبل در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 7۰ 
درصد معامالت ارزی در بازار متشــکل انجام می شود.وی افزود: تا هفته های آینده 

نماد معامالتی لیر ترکیه و ریال ایران نیز در بازار متشکل راه اندازی می شود.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی در پاسخ به این پرسش که با راه اندازی بازار متشکل 
ارزی چقدر میزان معامالت دالر کاهش پیدا کرده اســت؟ گفت: این شروع یک 
فرایند اســت و یک اقدام مقطعی نیست. به موازات اینکه این فرایند بیشتر شود، 
تقاضا برای دالر هم کاهش پیدا می کند. به هر حال هنوز برای تســویه معامالت 
در مجامــع بین المللی با دالر انجام می شــود، اما هر چه بازار متشــکل ارزی با 
ارزهای دیگر بیشــتر شود، ســهم دالر کاهش پیدا می کند.هامونی گفت: عرضه 
و تقاضای بازار متشــکل تعیین کننده اســت. به هر حال عرضه روبل روسیه در 
بازار متشکل ناشــی از ارز صادرکنندگان کاال به روسیه است و متقاضیان روبل 
هم کســانی هســتند که در بخش خدمات به ویژه در بخش ارز دانشــجویی و 
ایرانیان مقیم روسیه تقاضا دارند. همچنین کشورهای همسایه که با روبل روسیه 
معامــالت خود را انجــام می دهند، می توانند از بازار متشــکل ارزی تهیه کنند. 
هامونی همچنین ادامه داد: هزینه های گمرکی و بیمه ای با کشــورهای روســیه 
و آســیای میانه می تواند از طریق بازار متشــکل ارزی تأمین شود. الزم به ذکر 
اســت دو کشور در سالهای اخیر در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و هسته ای 
اقدامات بسیاری برای مقابله با یکجانبه گرایی غرب صورت داده اند و توانسته اند 
روابطی پایدار برقرار ســازند که از نتایج آن عضویت ایران در شــانگهای، توسعه 

همکاری ایران با اوراسیا و بریکس به عنوان قطب های اقتصادی جهان است.

در چارچوب توسعه همکاری های اقتصادی ایران و روسیه صورت گرفت  

از سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری تا مراودات با روبل و ریال

 چه کسانی مشمول ثبت نام 
در سامانه مودیان هستند؟

خرده فروشــی ها و واحد های صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی 
ارتباط دارند عالوه بر عضویت در ســامانه مودیان موظف به اســتفاده از 

پایانه فروشگاهی هستند.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که باید در اردیبهشت سال 
۱4۰۰ اجرایی می شد، با تاخیر این روز ها در حال عملیاتی شدن مرحله 
دوم خود یعنی تفکیک حساب شخصی و تجاری است. البته این سامانه 
2۱ تیر امســال به بهره برداری رســیده و تاکنون یک هزار و 7۰۰ نفر 
در این ســامانه کارپوشه تشــکیل داده اند. برای مشــاغل و کسبه این 
ســوال ایجاد شــده است که چه کسانی شــامل ثبت نام در این سامانه 
هســتند.تبصره ماده 2 فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کاال و خدمات 
معــاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کســب و کار آن ها امکان 
عضویت در ســامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارد.
به پیشــنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران 
حداکثر تا پایان دی هر ســال برای عملکرد ســال بعد توســط سازمان 
اعالم خواهد شــد.ماده 2 تمام اشخاص مشــمول مکلفند به ترتیبی که 
سازمان مقرر می کند نســبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. 
خرده فروشــی ها و واحد های صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی 
ارتباط دارند عالوه بر عضویت در ســامانه مودیان موظف به اســتفاده از 
پایانه فروشــگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیان که 
مســتقیم با مرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست، اما موظفند 
کلیه صورت حســاب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کنذ از 

طریق سامانه مودیان صادر کنند.  باشگاه خبرنگاران

 تبدیل ایران به هاب ترانزیت 
کریدور شرق-غرب

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی از مذاکـره بـا چینی هـا بـرای تبدیـل ایـران به 
هـاب ترانزیـت کریـدور شـرق-غرب بـا توجـه بـه زیرسـاخت ها، امکانـات و 

برنامه هـای آتـی خبـر داد.
شـهریار افنـدی زاده در دیـدار بـا سـفیر چیـن در ایـران اظهـار کـرد: ایـران 
هـم در محـور کریدورهـای شـمال بـه جنـوب و هم در مسـیر شـرق به غرب 
می توانـد نقـش سـازنده ای را در فضـای بـرد_ بـرد با سـایر کشـورها ایفا کند. 
مطلعیـم حجـم زیـادی کاال از طریـق چیـن بـه کشـورهای اروپایـی صـادر و 
بـه ایـن کشـور وارد می شـود، بنابرایـن ایـران می توانـد محـوری ایمـن بـا 

ظرفیت هـای مناسـب جابجایـی کاال بـرای کشـور چیـن باشـد.
وی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه برنامـه  همکاری هـای 25 سـاله ایـران و چیـن 
می تـوان از پتانسـیل ایـران بـرای ترانزیـت اسـتفاده کـرد و در حـوزه حمل و 
نقـل، توسـعه شـبکه های ریلـی و توسـعه بنـادر و حمـل و نقـل ترکیبـی مـد 

اسـت. نظر 
وی ادامـه داد: محورهـای ایـران بـا همسـایگان در مرز سـرخس و اینچه برون 
اسـت که هر دو به کشـور ترکمنسـتان ختم می شـود، بنابراین چین می تواند 
از طریـق کشـورهای مختلـف از جملـه ترکمنسـتان و ترکیـه به اروپـا متصل 
شـود.معاون حمل ونقـل وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه ظرفیت های باالی 
بنـادر ایـران مثـل آسـتارا، امیر آبـاد و انزلی برای سـرمایه گذاری گفـت: ایران 
بـه طـور جـدی بـه دنبـال توسـعه محـور غرب به شـرق اسـت و کشـور چین 
هـم می توانـد در جهـت ارتقـا و توسـعه سیسـتم های ریلـی در بنـادر شـمالی 

باشد. داشـته   مشارکت 
افنـدی زاده بـا بیان اینکـه در بنادر جنوبی نیز آمادگی توسـعه کریدور شـمال 

بـه جنـوب وجـود دارد، افـزود: در این کریدور 3 محـور ریلی تاثیـر گذار برای 
ایـران در آینـده وجـود دارد، مهم تریـن محـور اتصـال بنـدر عبـاس به سـمت 
شـرق و آسـتارا اسـت که اگر قطعه رشـت و آسـتار با حدود ۱6۰ کیلومتر به 
اتمـام برسـد، شـبکه ریلی ایـران از طریق بندر عباس به شـمال روسـیه وصل 
می شـود. وی محـور دیگـر را از سـرخس بـه سـمت بنـدر عبـاس دانسـت که 
در حـال بهره بـرداری اسـت و گفـت: قطـاری کـه از طریـق مسـکو وارد ایران 
شـد از طریـق سـرخس یـه سـمت بندر عباس و سـپس بـه هنـد حرکت کرد 

و کاالهـای هنـد نیـز از طریق بندرعباس به روسـیه رسـید.
بـه گفتـه وی، ایـران به دنبال ایجاد سیسـتم ریلـی از طریق چابهار به سـمت 
زاهـدان و از زاهـدان بـه سـمت سـرخس اسـت و اگـر ایـن محـور ریلـی بین 
چابهـار تـا سـرخس در آینـده تکمیـل شـود، قطعـا مسـیر کریـدور شـمال_ 
جنـوب از سـمت شـرق ایـران کوتاهتر می شـود و می توانـد دولت چیـن را به 
سـمت کشـورهای آزاد جنـوب و حـوزه خلیـج فارس متصـل کند.افنـدی زاده 
ادامـه داد: بنـادر ایـران ظرفیـت ایجـاد مراکـز لجسـتیک و تبدیـل شـدن بـه 
هـاب منطقـه را دارد و امـروز فرصـت مناسـبی بـرای دو کشـور بـه منظـور 
توسـعه روابـط حمـل و نقلـی و ترانزیـت ایجـاد شـده که بایـد از آن اسـتفاده 
کـرد. از سـوی دیگـر تمام شـبکه های ریلی کشـور ایـران در چند سـال آینده 
بـه هـم متصـل شـده و بهتریـن مسـیر بـرای کشـورهای چیـن و روسـیه در 

جهـت اتصال بـه مقاصـد مختلف اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه ایـران می توانـد کریـدوری ایمـن بـا هزینـه و زمـان 
کـم بـرای جابجایـی کاالهـای چیـن باشـد، اضافـه کـرد: سـال گذشـته ۱۱.5 
میلیـون تـن کاالی از قلمـرو جمهـوری اسـالمی ایـران ترانزیـت شـد و هـدف 
امسـال دسـتیابی بـه 2۰ میلیـون تـن کاالی ترانزیت اسـت که طی سـه ماهه 
اول امسـال حـدود 4 میلیـون تـن کاالی ترانزیـت داشـتیم.وی بـا بیـان اینکه 
موافقت نامه های زیادی با پاکسـتان، روسـیه، ترکمنسـتان، ازبکسـتان و ترکیه 
در حـال تنظیـم اسـت،افزود: کشـورهای منطقـه بایـد باهم هماهنگ شـوند تا 

کاالهـای ترانزیتـی بیشـتری بین کشـورها جابجا شـود.  تسـنیم


