
اول استعالم بگیرید بعد چک قبول کنید
گروه اقتصادی -   ذینفعان چک در زمان انجام معامالت خود می توانند 
با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، وضعیت اعتباری چک صیادی 
را استعالم بگیرند و سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند. طبق اعالم بانک 
مرکزی، ذینفعان چک برای اطمینان از وضعیت چک و صادرکننده آن می توانند 
کد دستوری )*۱*۱* شناسه صیادی( را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال 
کرده و از وضعیت کلی چک های برگشــتی صادرکننده چک مطلع شــوند. 

تفسیر رنگ های ارائه شده در خروجی استعالم به شرح زیر است:
- وضعیت ســفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی 

بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
- وضعیــت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشــتی یا 

حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
- وضعیــت نارنجی: صادرکننده چــک دارای دو الی چهار فقره چک 

برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
- وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی 

یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
- وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ۱۰ فقره چک برگشتی 

یا بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
الزم به ذکر است؛ در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت 
شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعالم وجود نخواهد داشت.

همچنین در خصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای 
حســاب مشــترک، وضعیت اعالم شده مربوط به فرد دارای باالترین مبلغ و 
بیشــترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود. مشتریان 
بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می توانند با ارسال 
یک پیامک )بدون اهمیت متن آن( به سرشــماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، راهنمای 
این سامانه پیامکی را دریافت کنند. همچنین استعالم وضعیت اعتباری چک 
صیادی در وب سایت بانک مرکزی و با مراجعه به صفحه »نظام های پرداخت 
و زیرساخت« < »استعالم چک« < »استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی« 
در دسترس عموم قرار دارد. در این بخش امکان »استعالم چک براساس اقالم 
اطالعاتی چک« و »استعالم مبالغ مسدودشده حساب ها بابت چک برگشتی« 

نیز قابل دسترس است.

اقتصادی6

گــروه اقتصادی - در روزهای 
رو به اوج بازار ســرمایه بود که وعده 
عرضه ســه صندوق دولتی در قالب 
ETF از سوی دولتمردان داده و قرار 
شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، 
صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم 
خودرویی و فلزی باشــد. دولت بنا 
داشت تا باقیمانده سهم خود در برخی 
بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت 
هــای خودرویی و فوالدی را در بازار 
عرضه و از این طریق سهام خود را به 
مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ 
تــا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار 
شــد و هر ایرانــی دارای کد ملی می 

توانست خریدار آن ها باشد.
بازدهی رویایی دارایکم

در این راستا، صندوق اول با نام 
دارایکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ 
عرضه و در ســوم تیرماه قابل معامله 
شــد. در واقع وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی از طریق ایــن واگذاری، 
بــه نمایندگی از دولــت جمهوری 
اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در 
بانک هــای ملت، تجارت و صادرات 
ایــران و بیمه های البرز و اتکایی امین 

را واگذار کرد.
در پذیــره نویســی صنــدوق 
دارایکــم بیش از چهــار میلیون نفر 
مشــارکت کردنــد. صندوقی که هم 
راســتا بــا روزهای صعــودی بازار 

سرمایه، بازدهی چشم گیری داشت 
و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

پاالیشــی یکم، اختالفات و 
ریزش بازار

تب و تاب دارایکم هنوز نخوابیده 
بود که ســخن از عرضه پاالیشی یکم 
)باقی مانده ســهام دولــت در چهار 
پاالیشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و 

بندرعباس( به میــان آمد. این بار در 
آن ســوی ماجرا وزارت نفت نشسته 
بود و عرضه صندوق پاالیشــی یکم 
با اختالف بین وزارت نفت و وزارت 
اقتصاد کلید خــورد و بهانه ای برای 

ریزش بازار شد.
ماجرا از آنجا شــروع شــد که 
خبر مخالفت وزارت نفت با تشکیل 
پاالیشی یکم و عرضه بلوکی پاالیشگاه 
ها توسط ســازمان خصوصی سازی 
منتشر شد و ســهام پاالیشگاه ها که 
ســهم های با پشــتوانه و بزرگ بازار 

سرمایه هستند ریزش کرد.

در آن روزها شاهد این موضوع 
بودیم که ســهامدارانی که سهامدار 
سهام پاالیشی هم نبودند و سهم های 
مهمی مانند فوالدی یا پتروشیمی در 
ســبد خود داشتند نیز اقدام به فروش 
سهام خود کردند. فرایندی که باعث 
شــد تقریبا ۸۰ درصد سهام از صف 
خرید به صف فروش تغییر وضعیت 

دهند!
در هر صورت در نهایت وزرات 
اقتصــاد و وزارت نفــت درمــورد 
پاالیشی یکم به توافق رسیدند و این 
صندوق عرضه شــد اما سرنوشتش 
هیچ شــباهتی به دارایکم نداشــت. 
ارزش این صندوق همســو با روند 
نزولی شــاخص کل بــورس روز به 
روز کــم تر میشــد و حتی قیمت هر 
واحد صندوق پاالیشی یکم به نصف 

قیمت روز عرضه هم رسید!
از اعتراض عشقی تا اصالح 

اساسنامه

وضعیت نابه ســامان صندوق ها 
از ســالی به ســال دیگر منتقل شد و 
کار به جایی رســید که مجید عشقی، 
رییس ســازمان بورس اعالم کرد این 
صندوق ها آبروی دولت، بازار سرمایه 
و صندوق های دیگر را برده اند. البته 
اعتراض عشــقی به اینجا ختم نشد و 
قول داد اسانامه این صندوق ها اصالح 

شــود و در نهایــت در شــهریورماه 
ســال جاری، اصالحات اساســنامه 
صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم 
و پاالیشــی به تصویب هیات وزیران 

رسید به این صورت است که:
این صندوق ها به صندوق های 
سرمایه گذاری بخشی تبدیل می شود. 
همچنین مدیریت صندوق از مدیریت 
غیرفعال به فعال تبدیل خواهد شــد. 
از طرف دیگر  رکن بازارگردان برای 

صندوق های مزبور اضافه می شود.
با اعمال اصالحات اساســنامه 
به شــرح فوق صندوق امکان تغییر 

پرتفوی ســهام خود مطابق امیدنامه 
و صنعت مربوطه را خواهد داشــت 
و بازارگــردان صندوق به عنوان یک 
شــخص حقوقی به ارکان صندوق 
اضافه شده و در راستای نقدشوندگی 
 nav صندوق و کاهــش فاصله بین
و قیمــت بــازار مجاز بــه صدور و 
واحدهای ســرمایه گذاری  ابطــال 
صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم 

و پاالیشی یکم است.
آخرین وضعیت صندوق ها
طبــق آخریــن اخبــار رکــن 
بازارگردان چند روزی است که برای 
صندوق پاالیش یکم فعال شده است 
اما همچنان بین قیمت و NAV فاصله 
وجود دارد؛ به طوریکه درحال حاضر 
هر واحد این صندوق با قیمت حدود 
۹۵۰۰ تومان معامله می شود درحالی 
که NAV صنــدوق ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان اســت. همچنین هــر واحد 
صندوق دارایکم ۹۵۰۰ تومان قیمت 
دارد درحالی که NAV این صندوق 
۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان است. البته هنوز 
رکــن بازارگردان برای صندوق فعال 
نشــده است. با این حال همانطور که 
عشقی در آخرین نشست خبری خود 
اشاره کرده انتظاری که از بازارگردان 
وجود دارد این اســت که فاصله بین 
قیمت و NAV تا جایی که امکان دارد 

کاهش یابد.

تصمیم جدید، سرنوشت
 ETF ها را تغییر داد؟

فاصله قیمت با NAV صندوق های پاالیشی یکم و دارایکم باعث شد دولت نسبت به اصالح اساسنامه این صندوق ها 
اقدام کند؛ اصالحی که رکن بازارگردان در آن گنجانده شد و اکنون صندوق پاالیشی یکم دارای بازارگردان است. با این حال 

همچنان قیمت سهم با NAV فاصله دارد.

گروه اقتصــادی -  رئیس اتاق  
مشــترک ایران و عراق خاطر نشــان 
کرد: عدم صدور ضمانت نامه از طرف 
بانک های ایرانی برای شــرکت های 
عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده 
است و از آنجایی که ضمانت نامه های 
بانکی ایرانی در عــراق اعتبار ندارند 
پیشنهاد شــد که وزارت اقتصاد ایران 
برای پیمــان کاران ایرانی ضمانت  نامه 
صادر کند کلیــات این طرح در عراق 

قبول شده است.
یحیی آل اســحاق دستاوردهای 
سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران 
را قابل توجه دانست و افزود: مذاکرات 

ایران و عراق در ۹ محور کلی پیگیری 
شــد که 6 محور آن در زمینه سیاسی و 
امنیتی و ۳ محور آن رویکرد اقتصادی 

و تجاری داشتند.
وی با اشاره به توافقات انجام شده 
در زمینــه ادامه صادرات گاز به عراق، 
افزود: توافق های کلی در زمینه مقدار 
صــادرات گاز، چگونگی و شــرایط 
پرداخت آن انجام شده است؛ همچنین 
مذاکرات در زمینه همکاری با میادین 

مشترک نفت و گاز ایران و عراق کامل 
شد و قرار است که این همکاری ادامه 

پیدا کند.
رئیس اتــاق مشــترک ایران و 
عــراق ادامــه داد: همکاری هایی در 
زمینه های ترانزیت، صنعت، وضعیت 
ضمانت هــای بانکی و حوزه تجارت 
مطرح شــد که قرار است پیشنهادات 
مطرح شده از سوی کمیته ها پیگیری 

شوند.

وی با بیان اینکه دو طرف توافق 
کردند تجارت بین دو کشــور به عدد 
۲۰ میلیارد دالر برسد، گفت: رسیدن 
بــه این عــدد در تجارت دو کشــور 
دور از انتظار نیســت و رسیدن به آن 
به صورت تقریبی قطعی شــده است؛ 
همچنین برای رفع مشــکالت جاری 
توافقاتی انجام شــده که امیدواریم به 

نتیجه برسند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ یکی 

از مشکالت در زمینه صادرات خدمات 
فنــی و مهندســی به عــراق به نحوه 
حضور شــرکت های پیمانکار ایرانی 
در عــراق باز می گــردد. عدم صدور 
ضمانت نامه از طرف بانک های ایرانی 
برای شرکت های عراقی به یک معضل 
بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی که 
ضمانت نامه های بانکی ایرانی در عراق 
اعتبار ندارند پیشــنهاد شد که وزارت 
اقتصاد ایــران برای پیمان کاران ایرانی 

ضمانت  نامــه صادر کنــد کلیات این 
طرح در عراق قبول شده است.

آل اســحاق با اشاره حل و فصل 
مسائل جاری تجارت بین دو کشور، 
گفت: قرار شــده است شورای عالی 
روابــط اقتصادی به ریاســت معاون 
اول رئیس جمهور و نخســت وزیر 
عراق تشکیل شود؛ همچنین ریاست 
کمیسیون مشترک به احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد ایران داده و مقرر شــد هر 

6 ماه یکبار کمیسیون مشترک جلسه 
برگزار کند و تا پایان ســال نیز باید این 
کمیسیون تشکیل جلسه بدهد. در این 
میان مســائل مربوط به آب به صورت 

کلی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتــاق مشــترک ایران و 
عراق تصریح کــرد: ایرانیان باوجود 
مشکالتی که پیشروی آنها قرار گرفته 
بود توانســتند پروژ ه های عمرانی را 
در عــراق به دســت بیاورند؛ و به نظر 

می رسد که مســئوالن بانکی ایرانی و 
عراقی در این زمینه به توافق برســند 
و این پیشــنهاد شدنی است و چندان 
دور از انتظار نیست. اگر دولت مرکزی 
در نهایت با این طرح موافقت کند در 
حــوزه اقلیم نیز این موضوع مطرح و 
به صورت سیســتماتیک در آنجا نیز 

عملیاتی می شود.
وی در پاســخ به این پرسش که 
آیا توافقــی در زمینه نوع ارز مبادالت 
تجاری بین  دنبال شــود؟ گفت: این 
موضوعی است که باید در کمیسیون 
مشــخص و درباره آن تصمیم گیری 

شود.

جزییات توافقات اقتصادی سفر نخست وزیر عراق به تهران؛

وزارت اقتصاد مسئول صدور ضمانت نامه پیمانکاران ایرانی شد

مالیات خودروهای لوکس در دست انداز
گــروه اقتصــادی -  دولــت 
ســیزدهم با تأکید بر عدالت محوری، 
در هوشمندســازی نظام مالیاتی طرح 
مالیات بــر خودروهای گران قیمت را 
اجرایــی کرد. این در حالی اســت که 
همچنان مالکان از زیر بار پرداخت این 

نوع مالیات شانه خالی می کنند.
وصول مالیات خودروهای لوکس 
موضوع بنــد )ش( تبصــره )6( قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور است که 
در این راســتا دولت سیزدهم آیین نامه 
اجرایــــی این طرح را در دی ماه سال 
گذشــته به ادارت کل امور مالیاتی در 
سراسر کشور ابالغ کرد. در همین رابطه 
قواعد محاسباتی در قالب سند تحلیل 
کارکردی منطبق بر مقررات مربوط در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با 
رویکرد محاسبه الکترونیکی و پرداخت 
مالیــات و طراحی ســامانه مالیات بر 
خودروهای لوکس بر اساس سند تحلیل 
کارکردی تنظیم شد. دریافت اطالعات 
از فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
و بررســی و پاالیش آن ها، اســتخراج 
اطالعات مشموالن و محاسبه مالیات 
متعلق بر اساس قواعد محاسباتی تدوین 
شده از دیگر اقدامات در این زمینه بوده 
اســت. سازمان امور مالیاتی کشور نیز، 
بارگذاری نتایج محاسبات در سامانه، 
برقراری امکان دسترســی به ســامانه 
 خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی 

)my.tax.gov.ir( و اطالع رسانی به 
مشــموالن از طریق پیامک یا سرویس 
چاپــار را بر عهده گرفــت. در نهایت 
دســتورالعمل و سند تحلیل کارکردی 
نحوه وصــول مالیات و انجام اقدامات 
اجرایی تهیه و به همه نهادهای مالیاتی 

در سراسر کشور ابالغ شد.
چه خودروهایی گران قیمتی 

مشمول مالیات هستند؟
ســازمان امــور مالیاتی کشــور 
مردادماه امسال در اطالعیه ای اعالم کرد: 
پیرو اعالم مالیات مالکان خودروهای 
با مجمــوع ارزش بیش از یک میلیارد 
تومان در اجرای حکم بند )ش( تبصره 
)6( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، 
برگ اجرایی وصــول مالیات مذکور 
برای مالکان خودروهای یاد شــده که 
تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق 
اقــدام نکرده اند صادر و از طریق درگاه 
ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور 
my.tax.gov. مالیاتی کشور به نشانی
ir بــه آنها ابــالغ و از طریق پیامک نیز 
اطالع رسانی شــده است. براین اساس 
مالیات بــر خودروهای گران قیمت به 
این گونه اســت که اگر در پایان هرسال 
مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد 
تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات 

ساالنه خودرو هستند: 
مالــکان خودروهــای لوکس تا 
۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد 

تومان؛ یک درصد، تا مبلغ ســه میلیارد 
نســبت به مازاد ۱.۵ میلیــارد تومان؛ 
۲ درصد و تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نســبت 
به مازاد ســه میلیارد تومان؛ سه درصد 
باید مالیات پرداخت کنند. بر اســاس 
این اطالعیه، اشخاص حداکثر یک ماه 
فرصت داشــتند تا با مراجعه به درگاه 
مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام 
کنند که در غیــر این صورت از طریق 
عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت 
اموال اعم از منقول و غیرمنقول نسبت 
به وصول مالیات و ۱۰ درصد آ  به عنوان 
هزینه اقدام خواهد شد. سازمان مالیاتی 
ایــن امکان را به مالــکان خودروهای 
گران قیمت داد تا در ســامانه مذکور با 
ثبت »عدم پذیــرش« مراتب اعتراض 
خــود را اعــالم کنند تا بــه اعتراض 
آنها رسیدگی شــود. سامانه مالیات بر 
خودروهــای گران قیمت و لوکس، در 
راستای اجرای مقررات بند )ش( تبصره 
)6( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
در خصوص محاســبه مالیات ساالنه 
خودروهای ســواری و وانت دو کابین 
دارای شــماره انتظامی شخصی تحت 
تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال 
و محجور تحت تکفل، راه اندازی شده 
اســت. نمایش تعداد و نوع خودرو به 
تفکیــک خارجی و داخلــی، نمایش 
ارزش خودرو بــه تفکیک خارجی و 
داخلی و میزان مالیــات، امکان چاپ 

قبض و پرداخت آنالین از طریق درگاه 
بانک ملی ایران و واریز مستقیم مالیات 
بــه شماره حســاب اداره کل ذی ربط، 
امکان ثبت اعتــراض مؤدی مالیاتی و 
همچنین امکان انتخاب اداره کل تشکیل 
پرونده از جمله قابلیت های این سامانه 

محسوب می شود.
چند هــزار خودروی لوکس 

مشمول مالیات شد؟
بر اساس آخرین گزارش از سوی 
ســازمان امور مالیاتی، تعداد مشموالن 
مالیــات بر خودروهــای لوکس ۱۷۷ 
هزار و 6۱۷ نفر هســتند که ۳۷۰ هزار 
و ۱۱۳ خــودروی گران قیمت دارند. از 
ایــن تعداد، 6۸ هــزار و ۲۲۷ نفر برای 
بررسی وضعیت مالیات بر خودروهای 
خارجی مراجعه کرده اند که ۱۸ هزار و 
۳۷ نفر مالیات را پرداخت کرده اند. ۱۴ 
هزار و ۸۵۲ نفر نیز نســبت به مالیات بر 
خودروهای گران قیمت خود اعتراض 
کرده انــد. طبق این گــزارش، مالیات 
مطالبه شده از خودروهای گران قیمت 
۲۰ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال بوده است 
که تنها هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال مالیات 
دریافت شــده است که معادل حدود 6 
درصد اســت. همچنین مالکان نسبت 
بــه پرداخــت ۲ هــزار و ۷۹6 میلیارد 
ریال مالیــات خودروهای گران قیمت 
خود اعتــراض کرده اند کــه در حال 
بررســی اســت. این نوع اعتراض به 

مالیــات خودروهــای گران قیمت در 
حالی صورت گرفته اســت که این نوع 
خودروها بیشتر در دست دالالنی است 
که از خریدوفــروش این خودروهای 
لوکس، بساط کاسبی را راه انداخته اند 

و سودهای کالنی را به جیب می زنند.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 
کشــور در باره مالیات بر خودروهای 
لوکس معتقد است که دریافت مالیات از 
مجموع ارزش خودروها نوعی مالیات 
بر ثروت اســت که به افزایش عدالت 
مالیاتــی کمک می کنــد. داود منظور 
ادامه می دهد که بر اساس قانون بودجه 
ســال جاری چنانچــه مجموع ارزش 
خودروهای یک فرد یا فرزندان تحت 
تکفل او بــه بیش از یک میلیارد تومان 
برسد مشمول دریافت مالیات خواهد 
بود. طبق گفته این مقام مسئول، شناسایی 
مالکان خودروهای گران قیمت توسط 
جدول قیمت گذاری خودروها و اخذ 
اطالعات پایه خودروها از پلیس راهور 

صورت می گیرد.
اخذ مالیات از ســفته بازان 

خودروهای لوکس
یکی از کارشــناس امور مالیاتی 
معتقد اســت کــه باید در ایــن قانون 
افــرادی که خــودروی گران قیمت را 
به عنوان کاالی مصرفی استفاده می کنند 
با کســانی که این نــوع خودروها را از 
طریق سفته بازی خریدوفروش می کنند 

تفاوت قائل شــود. »سپهر عبداهلل پور« 
اضافــه می کنــد: دالالن خودروهای 
گران قیمت با هــر خریدوفروش این 
نوع خودروها به سودهایی دست پیدا 
می کننــد که باید در قالب قانون مالیات 
بــر عایدی ســرمایه، مالیات پرداخت 
کننــد. وی در ادامه می گوید: دارندگان 
خودروهــای لوکس یک بــار در بدو 
ورود خودروهای خارجی به کشور و 
بار دیگر در نقل وانتقال خودرو، مالیات 
پرداخت کرده اند ضمن اینکه این نوع 
خودروها در شرایط تورمی، رشد قیمت 
قابل توجهی دارند. این کارشناس مسائل 
اقتصادی با تأکید بر اجرایی شدن قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه اضافه می کند: 
اگر این قانــون در مجلس به تصویب 
برسد راه های ســفته بازی این دالالنی 
کــه اقدام به خریدوفــروش خودرو و 
خانه های گران قیمت را می کنند می بندد. 
عبداهلل پور بیان می کند: این افراد باهدف 
ســود و ســفته بازی، خریدوفروش 
می کنند با کسانی که کاالهای مصرفی 
دارند متفاوت اســت. قانون مالیات بر 
خودروهای تحت تملک از اسفند سال 
۹۹ موردبحث بود، دولت ســیزدهم با 
تأکید بر هوشمندســازی نظام مالیاتی 
و دریافــت مالیات عادالنه این قانون را 
اجرایی کرد که در صورت اخذ مالیات 
از ایــن بند، آثار آن در جامعه مشــهود 

خواهد بود.

با اعمال اصالحات اساســنامه به شــرح فوق صنــدوق امکان تغییر پرتفوی ســهام 
خــود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشــت و بازارگــردان صندوق به 
عنوان یک شــخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شــده و در راســتای نقدشوندگی 
صنــدوق و کاهش فاصله بیــن nav و قیمت بازار مجاز به صــدور و ابطال واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق هــای ســرمایه گذاری دارا یکــم و پاالیشــی یکــم اســت.
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گروه اقتصــادی - وزیر رفاه، 
کار و تعــاون اجتماعی با بیان اینکه 
اســتفاده از کاالبرگ اختیاری است، 
گفت: نظر به اینکه مصرف پروتئین 
در کشــور کاهش پیدا کــرده، افراد 
مختار هســتند با این کارت پروتئین 

خریداری کنند.
صولت مرتضــوی وزیر رفاه، 
کار و تعــاون اجتماعی در حاشــیه 
هیئت دولــت در جمع خبرنگاران، 
بــا توجه به آنچــه در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ آمده مکلف هستیم که 
ســازوکار کاالبرگ را تقویت کنیم، 
گفت: همکاران مــا در وزارت کار 
با همــکاری وزارتخانه های اقتصاد 
و صمت جلســاتی داشــتند که در 
 نتیجــه آن بســتر ایــن کار فراهم 

شده است.
وی افزود: ایــن طرح در چند 

شهرســتان بــه صورت مــوردی 
اجرایی شــد کــه بازخورد خوب و 
مطلوبــی گرفتیــم. در حال حاضر 
اســتان هرمزگان را به عنوان استان 
نمونه با آزمایشــی انتخاب کرده ایم. 
ســتادهای اســتانی و شهرســتانی 
 در ایــن زمینــه تشــکیل شــده 

است.
وزیــر کار عنوان کرد: موضوع 
اســتفاده از کاالبرگ اختیاری است، 
یعنی کســانی که بخواهند می توانند 
از آن اســتفاده کنند یا اینکه از مبلغ 
نقدی آن اســتفاده کننــد. نتیجه این 
گزارشــات و اقدامــات در آینده به 

استحضار مردم خواهیم رساند.
مرتضــوی گفت: فرایند به این 
شکل اســت که کارت الکترونیکی 
افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می شود، 
نظــر به اینکه مصــرف پروتئین در 

کشــور کاهش پیدا کرده افراد مختار 
هستند در بازه زمانی مشخص با این 
کارت، پروتئیــن خریداری کنند یا 
اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد 
 واریز می شــود، پول آن را برداشت 

کنند.
وی همچنیــن درباره مطالبات 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی عنوان 
کرد: دولت در ایــن زمینه همراهی 
خوبی کرده اســت؛ دولت سیزدهم 
در حــوزه مطالبات ســازمان تأمین 
اجتماعی دو گام بلند برداشته است؛ 
اول اینکه ۹۲ هــزار میلیارد تومانی 
که مطالبات انباشــته این سازمان در 
سنوات گذشته بود را پرداخت کرد. 
همچنین در بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز 
حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شد.
مرتضــوی ادامــه داد: به این 

طریق به صورت ســنواتی تعهدات 
دولت نســب به تأمین اجتماعی در 
حال پیش بینی و پرداخت اســت. از 
طرفی مقرر شــده که سهام یکی از 
شــرکت های بزرگ بابت مطالبات 
واگذار شود که تشریفات اداری آن 

در حال انجام است.
وزیر کار بیان کرد: خوشبختانه 
کســری منابع تأمین شده و حقوق 
بازنشستگان در فرصت های قانونی 
یعنی ســر ماه پرداخت می شــود. تا 
پایان امســال هیچ دغدغه ای در این 
زمینه نداریم و بازنشستگان نیز هیچ 

نگرانی نداشته باشند.

گروه اقتصادی - رییس سازمان 
ملی اســتاندارد ایران با تاکید بر اینکه 
نباید تولیدکننده در مسیر بروکراسی 
اداری معطل بماند، گفت: تولیدکننده 
و کارآفرین خط ســبز اقتصاد کشور 
اســت و اگر جایی نیاز باشد قوانین 
را تسهیل و خط سبز اقتصادی ایجاد 

می کنیم.
مهدی اســالم پناه در نشســتی 
بــا کارآفرینان و صنعتگران کشــور، 
سازمان ملی استاندارد ایران را همراه 
تولیدکنندگان و کارآفرینان دانســت 
و اظهــار کرد: تولید را تنها راه نجات 
اقتصاد کشور است و تمام ارکان این 

سازمان در خدمت تولید است.
وی ســرداران عرصــه تولید را 
رهبران اقتصادی کشور معرفی و اعالم 
کرد: مانع تراشــی در استاندارد برای 
کارآفرینــان و تولیدکنندگان ممنوع 

اســت. معاون رییس جمهور با تاکید 
بر تسهیل فرآیندهای استاندارد، گفت: 
نباید تولیدکننده در مسیر بروکراسی 
اداری معطل بماند. اســالم پناه با بیان 
اینکه نشــان ملی استاندارد با اطمینان 
بخشــی به مصــرف کننــده به یک 
سرمایه ملی تبدیل شده است، گفت: 
با تولید باکیفیت از نشان استاندارد به 
عنوان ســرمایه ملی و اجتماعی باید 
مراقبت کرد.معــاون رییس جمهور، 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران را به 
نیابت از دولت وکیل مردم دانســت 
و خاطرنشان کرد: اگر رضایت مردم 
در بخش کیفیت حاصل شود، توسعه 

بازار به بهترین نحو شکل می گیرد.
وی کیفیت را مســئولیت بنگاه 
اقتصادی دانست و گفت: سازمان ملی 
استاندارد ایران هوادار ملت است، از 
طرفی به عنوان حامی تولید، اگر جایی 

نیاز باشد قوانین را تسهیل و خط سبز 
اقتصادی ایجاد می کنیم.

رییس ســازمان ملی استاندارد 
ایران، با اشاره به سختی کار در بخش 
خصوصی، افزود: محیط پرآشــوب 
عدم اطمینان و نگرانی برای صاحبان 
صنایع ایجاد می کند و ســعی داریم 
سیســتم یکپارچه نظارتی را شــکل 
دهیم. دبیر شــورای عالی استاندارد، 
ویژگــی رهبری اســتراتژیک برای 
عبــور از محیط بحرانــی را ناظر بر 
برنامه های ســناریو محور دانست که 
نادر، هدایت گر، نتیجه گرا، آینده نگر، 
برون گرا، درون نگر و سیســتماتیک 
جمهــور،  رییــس  باشــد.معاون 
به کارگیری تفکر سیســتمی، ایجاد 
چالش هــای ذهنی، سناریوســازی، 
شناســایی مســیرهای غیر مرتبط، 
ارتباط با نهادهای مرتبط، دغدغه های 

مالی و درک واقعیات را از ویژگی های 
ســناریو خوب برشمرد. اسالم پناه، با 
اشــاره به حمایت و پشــتیبانی این 
ســازمان از تولید یادآور شد: در دوره 
تحولی تمامی خدمات این ســازمان 
در جهــت حمایت از تولید کشــور 
به روزرســانی و تسهیل شده است تا 
مردم شــریف ایران با افتخار از تولید 

داخلی استفاده کنند.
در این نشســت، کارآفرینان و 
تولیدکنندگان بزرگ کشــور به بیان 
دیدگاه، نظرات و پیشنهادات خود در 
تعامل بیش از پیش بخش خصوصی 

با دولت پرداختند.

صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:

 استفاده از کاالبرگ اختیاری 
است

رییس سازمان ملی استاندارد:

تولیدکننده نباید در مسیر بروکراسی اداری 
معطل بماند


