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خبرخبر

 تجارت آزاد با اوراسیا 
از شهریور سال آینده اجرایی می           شود

دنیایاقتصاد:رئیسســازمانتوســعهتجارتبــاتاکیدبر
نقشآفرینیایراندرصنایعخردکشورهایاوراسیا،تصریحکرد:
کشورهایعضواوراسیادرصنایعخردومتوسطمانندپوشاک،
صنایعغذایی،قطعاتوتجهیزات،تجهیزاتپزشکیوداروصاحب
برندنیســتندامادرحوزههایدیگرماننــدروغنخام،کاالهای
اساسی،زغالسنگ،ورقوســنگآهندارایقوتهستندوما

میتوانیمدراینحوزههاازآنهابهرهبگیریم.
علیرضاپیمانپاکبااشــارهبهجزئیــاتموافقتنامهایرانبا
اتحادیهاقتصادیاوراســیا،گفت:90درصدکاالهادرالینسبز
قرارگرفتندوتعرفهاینکاالهاکهحدود8هزارقلمکاالستصفر
شــدوفقطاز10درصدکاالهاطبقروالگذشتهتعرفهدریافت
میشــود.اوبابیاناینکهروسهاتاحدودیتعرفههایبیشتری
برایکاالهــایایرانثبــتکردند،افزود:دریکسالگذشــته
معاونتهایمختلفوزارتخانهصمتبــااداراتکلتخصصیو
تیمهایمذاکرهکنندهجلسهبرگزارکردندوماتالشکردیمکه

بخشخصوصیرادرگیروازآنهانظرخواهیکنیم.
بهگفتهپیمانپاک؛موافقتنامهاوراســیااولینتجربهایراندر
زمینهتدوینتجارتآزادمنطقهایاستوپیوستنبهپیمانهای
منطقهایوبینالمللیزمینهمناسبیبرایرشدصادراترافراهم
میکند.کشورهایاوراسیاحدود400تا500میلیارددالرکاالوارد
میکنندوایراندرهمهحوزههاییکهآنهانیازدارنددارایمزیت
استودرمجموعبازارخوبیپیشرویماقرارگرفتهومیتوانیمدر
شرایطمحدودیتهاییکهتحریمهابرایماایجادکردهاستمواد
اولیهونهادههارابانرخمناسبتهیهکنیم.اینمقاممسوولدرپایان
اینموافقتنامهرابینوزارتخانههادانستوافزود:اینموافقتنامه
بینوزارتخانههایبازرگانیکشورهایاوراسیاتصویبشدهاست
سپسدردولتهاودرنهایتدرمجالساینکشورهاتصویبخواهد

شدوبهنظرمیرسددرشهریورسالآیندهعملیاتیشود.

 عوارض 70 تا 100 درصدی 
صادرات محصوالت آب بر

دنیایاقتصاد:معاونتبازرگانیوزارتجهادکشاورزیدرنامهای
بهسازمانتوسعهتجارتایران،عوارضصادراتیبرایمحصوالت
جالیزیپیاز،سیبزمینی،گوجهفرنگی،هندوانه،خربزه،ملونو
طالبیدرسال1402راابالغکرد.بهگزارشخبرگزاریتسنیمبنا
بهاینگزارش،باعنایتبهبند)6(سیاستهایکلیبرنامههفتم
ومنویاتوتاکیداتمقاممعظمرهبریمبنیبرکشــتوتولید
کاالهایاساسیمتناسبباابالغالگویکشتباتوجهبهمنابعآبی
کشورومطابقبند)ث(ماده)1(وماده)5(آییننامهاجراییقانون
تمرکزوظایفواختیاراتمربوطبهبخشکشاورزی،صادراتاین
محصوالتجالیزیازتاریخاولفروردینماه1402بااخذعوارض
ازکلیهمبادیمجازکشورومشروطبهکنترلوتاییدیهسیستمی
توسطوزارتجهادکشاورزیدرسامانهجامعگمرکیمجازاست.

3بهمنماه1401 دوشنبه
شماره5654 سالبیستویکم

شرایطاحرازصالحیتبرایداوطلبانشرکتدرانتخاباتاتاقبازرگانیاعالمشد

ابهام جدید پیش روی اتاق
دنیایاقتصاد:ماراتنانتخاباتیاتاقبازرگانیباابالغشورایعالی
نظارتبهشکلرسمیآغازشــدوافرادیکهخواهانکاندیداتوری
وحائزشرایطشرکتدرانتخاباتهســتند،میتوانندباثبتنامدر
اینرقابتشــرکتکنند،اماپیشازشــروعرقابتتردیدهاییدر
زمینهقانونیبودناینانتخاباتمطرحشدهاســت.برخیازمنابع
مطلعونزدیکبهاتــاقبازرگانیدرگفتوگوبــا»دنیایاقتصاد«
آییننامهکنونیرامخالفقانوناتاقهایبازرگانیمیدانند،بهویژه
دردوبندیکهدرجلسههیاتنمایندگاناتاقبازرگانیبهتصویب
رسید،امادرآییننامهکنونیوبانظرشــورایعالینظارتمتوقف
شدهاست.ایننمایندگانشــرایطدیگراینآییننامهرانیزنیازمند
تاییدهیاتنمایندگانمیدانند،امامهمترازآنملغیکردنمصوبات
هیاتنمایندگاندرشورایعالینظارترامخالفنصصریحقانون
توصیفمیکنند؛اقدامیکهمتعاقبشــکایتبرخــیازاعضای
اتاقبازرگانیبــهمجلسوباامضای19نفــرازنمایندگانمجلس
صورتگرفتهاست.بهگفتهمنابعمطلعازموضوعبااینرویهممکن
استکلسالمتانتخاباتموردسوالقرارگیردوحتیامکانآنرا
مطرحمیکنندکهبرخیازشرکتکنندگانباشکایتخودموجب

ابطالانتخاباتشوند.

سوتآغازبازی �
انتخاباتاتاقشروعشدوبنابهنوشتهپایگاهخبریاتاقبازرگانی
ایرانوفقآییننامهتشکیلونحوهفعالیتهیاتنمایندگاناتاقایران
واتاقهایشهرستان،اشخاصباداشتنشرایطیمیتوانندداوطلب
عضویتدرهیاتنمایندگانشوند.اینشــرایطبهاینشرحاست:
داشتنکارتعضویتمعتبرحقیقییاحقوقیباحداقل2سالسابقه
عضویتپیوستهیاناپیوسته،تابعیتایرانیوداشتناعتقادبهنظام
جمهوریاسالمیایران،عدمسابقهورشکستگیبهتقصیروتقلب،
عدممحکومیتبهمجازاتیکهموجبمحرومیتازحقوقاجتماعی
میشــود،احرازاهلیتتجارییافعالیتاقتصادیعالوهبرشرایط
فوق،وفقمستنداتومدارکتقدیمییااستعالمازمراجعمسوولیا

بارگذاریمدارکصورتمیگیرد.
اینشرایطپیشازایندرجلساتهیاتنمایندگاناتاقبهبحث
گذاشتهشدهاستوموافقانومخالفانیدارد،امانکتهدیگریکهدر
جریاناینانتخاباتبرجستهشد،تصویبوسپسابطالدوتغییردر
آییننامهمذکوربود.درآخرینجلسههیاتنمایندگاناتاقایرانبنا
شددوبندازآییننامهتغییرکند.یکبندازاینتغییراتباشروطی
اجازهمیدادمحدودیت2دورهایریاستاتاقبازرگانیبرداشتهشود
ودیگریشرطاســتیضاحرئیسراازامضایدوسومآرابهیکسوم
کاهشمیداد.ایندوبندبهتصویبهیاتنمایندگانرسید،امادر
شورایعالینظارتباطلشــد.بهاعتقادبرخیاینکارمخالفنص
صریحقانوناتاقبازرگانیاســتکهمطابقآنتغییراتیکهاعمال
میشودبایدباتاییدهیاتنمایندگانانجامگیرد.ازطرفدیگربرخی

اعتقاددارندکهشورایعالینظارتمیتواندمصوباتهیاتنمایندگان
راحکواصالحکند.

پیشزمینه �
جلســههیاتنمایندگاندرروز19دیماهپیشنهادهایخودرا
تصویبوبراینهاییشدنبهشورایعالینظارتارسالکرد.مطابق
آییننامهنهاییتشکیلوفعالیتاتاقبازرگانیکهنسخهایازآنبه
رویتخبرنگار»دنیایاقتصاد«رســیدهاست،هردوتغییریکهدر
آییننامهبهتصویبهیاتنمایندگانرسید،درشورایعالینظارت
باطلشدهاست؛ازجملهتبصرهایدرماده6بند2قانونکهدرشکل
کنونیآنچنینمقررمیکند:»اعضایهیاتنمایندگاناتاقایران،
تهرانوشهرستانهاچنانچهازسال1393تاکنوندودورهمتوالی
عهدهدارسمتریاســتاتاقایران،تهرانیاهریکازشهرستانها
بودهاندنمیتوانندمجدداعهدهداراینسمتهادرهماناتاقشوند.«

اماچهشدکهداستانبهاینجارسید؟
غالمحسینشعرا،عضوهیاتنمایندگاناتاقایران،بهتوضیحاین
مسالهمیپردازد.بنابهگفتهشعراپسازجلسههیاتنمایندگان،با
درخواستبرخیاعضاازجملهخوداو،بحثبهمجلسمیکشدو
باتهیهنامهایکهبهامضای19نفرازنمایندگانمجلسمیرســد،
درخواستمتوقفشدنمصوباتهیاتنمایندگانمطرحمیشود.
بهگفتهاوســپسباتاییدوزارتصمت،قراربراینشدکهمصوبه
هیاتنمایندگانمتوقفشــود.ازهمیــنرودرتاریخ20دیماه
کهجلسهشــورایعالینظارتتشکیلشــد،بامتوقفکردناین
مصوبه،آییننامهبهشیوهکنونیتنظیممیشود.برخیازاعضای
هیاتنمایندگانمعتقدندکهاینرویهغیرقانونیاســتوفارغاز
شرایطیکهبرایشــرکتدرانتخاباتوضعشدهاستآغازکاربا
رویهایغیرقانونیمشخصنیستچهنتیجهایدرپیداشتهباشد.
یکمنبعمطلعونزدیکبهاتاقبازرگانــیدراینرابطهمیگوید:
تغییرشــرایطکاندیداتوریمهمنیســت)هرچندآنهمایرادات
قانونیدارد(چونبنابهقانون،مصوبه19دیماههیاتنمایندگان
الزماالجرااستوبایدرعایتشود.بهگفتهاینمنبعنزدیکبهاتاق
بازرگانیقانونبدهنوزهمقانوناستومعنایقانونمندیاصالاین

اســتکههرقانونیبههرشکلیکهباشــدرعایتشودیاازطریق
قانونیتغییرکندومیافزاید:آییننامهاگرقراراستتغییرکندباید
مجددابهصحنبیایدوبهتصویبهیاتنمایندگانبرســد.بهبیان
اوباتوجهبهماده16قانوناتاقبازرگانــیهیچتغییرآییننامهای
نمیتواندبــدونتصویبهیاتنمایندگانپیشبــرودومیافزاید:
اتاقبازرگانیبهعنوانتشــکلکامالخصوصیبایدمطابققانونی
کهبرایبخشخصوصیتدوینشدهاستعملکندواگربناباشد
سازوکارهایاتاقبازرگانینیزمانندسازمانهایدولتیباشددیگر
نیازینیستنامبخشخصوصیبراتاقگذاشتهشود.شعرادرمقابل
اینکارراقانونیمیداندومیگوید:بنابهقانونشورایعالینظارت
میتواندبهحکواصالحپیشنهادهایهیاتنمایندگانبپردازد.او
درپاسخبهاینسوالکهمطابقاینقانونهرتغییریبایدبهتصویب
هیاتنمایندگانبرسداظهارمیکند:مسالهایناستکهازشهریور
تاآذرسال1399پیشنویساصالحیهقانوناتاقبازرگانیتهیهشد
وبههیاترئیسهوکمیســیوناقتصادیمجلسرفت،امامشخص
نیستتحتچهفشاریکمیسیوناقتصادیمجلسروندتصویب
آنرااینقدرطوالنیکردکهمامتوجهشدیمبهایندورازانتخابات
نخواهدرسید.بهگفتهاوازهمینرووپسازتصویبتغییراتمذکور
درآییننامهباکشاندندوبارهمسالهبهمجلسباامضای19نماینده
اینمصوباتمتوقفشد.نسخهایازایننامههماکنوندررسانهها

منتشرشدهاست.

حجیتندارد �
یکیدیگرازمنابعنزدیکبهاتــاقبازرگانیایراندراینرابطهبه
»دنیایاقتصاد«میگوید:اینکارمطلقاغیرقانونیاستواگرهمه
نمایندگانمحترممجلسنیزآنراامضاکردهباشندحجیتندارد.او
بااستنادبهماده9دررابطهباوظایفشورایعالینظارتونیزماده16
کهبهتشریحوظایفواختیاراتهیاتنمایندگانمیپردازداینکاررا
مخالفقانونمیداندومیگوید:نهتنهااینکاربلکهدربارهشرایطیهم
کهبرایشرکتدرانتخاباتتعیینشدهاست،میتوانگفتمخالف
قانونعملشدهاست.مطابقگفتهاینمنبعآگاههرفعالاقتصادی
مجازبهشرکتدرانتخاباتاستوتعیینحدودیمانندسابقه2سال
فعالیت،حتیاگرمنطقیباشدبایدبهتصویبهیاتنمایندگانبرسد.
اوهمچنینبااینادعاکهشــورایعالینظارتمیتواندبهحکو
اصالحپیشنهادهاهیاتنمایندگانبپردازدنیزمخالفاستوتاکید
میکند:تغییراتآییننامهبهپیشنهادهیاترئیسهبهشورایعالی
نظارتصورتمیگیرداماخودهیاترئیسهمطابققانوناتاقبازرگانی
نمایندههیاتنمایندگاناتاقاستواختیاریندارد.دیگرمنبعمطلع
ازموضوعباتاییدغیرقانونیبودناینتغییراتعنوانمیکند:بااین
رویهکهشاهدآنهستیمنتیجهانتخاباتباشکایتیکیازفعاالنبه
شکلقانونیباطلخواهدشدواینروشینیستکهنتیجهآنبهنفع

هیچیکازاعضایاتاقباشد.

 کمبودی در تامین کاالهای اساسی
وجود ندارد

دنیایاقتصاد:وزیرجهادکشاورزیگفت:محصوالتکشاورزی
بابرنامهریزیهاواقداماتصورتگرفتهدرماههایمنتهیبهپایان
سال،کمبودیدرتامینآنهاوجودندارد.بهگزارشخبرگزاری
مهربهنقلازوزارتجهادکشــاورزی،ســیدجوادساداتینژاد،
وزیرجهادکشاورزیبااشارهبهاهمیتدانشبنیانسازیبخش
کشاورزیگفت:درسال1401بهواسطهفرمایشاتمقاممعظم
رهبریدانشبنیانسازیبخشکشــاورزیباجدیتپیگیری
شدهودرحالحاضرتعدادشرکتهایدانشبنیانوفناوربخش
کشاورزینسبتبهسالگذشتهرشد۷1درصدیداشتهاست.
ساداتینژاددرادامهبااشارهبهتنظیمبازارمحصوالتکشاورزی
درماههایمنتهیبهپایانسالگفت:خوشبختانهبابرنامهریزیها
واقداماتصورتگرفتههیچگونهکمبــودیدرتامینکاالهای
اساســیموردنیازمردموجودندارد.ویافزود:درهمینراستا
بازارمحصوالتکشــاورزیاعمازمحصوالتپروتئینی،لبنی،
حبوبات،غالت،سبزیوصیفیومیوهبهصورتروزانهدرحال

رصدوکنترلاست.

اتحادیه نانوایان گم شدن روزانه 
۵ هزار تن آرد را تکذیب کرد

دنیایاقتصاد:رئیساتحادیهنانوایانسنتیباتکذیبگمشدن
روزانه5هزارتنآرد،محلمصرفاینمیزانآرددرروزرااعالم
کرد.بهگزارشتســنیم،بیژننوروزمقدمآبکناررئیساتحادیه
نانوایانســنتیاظهارکــرد:نانوایانازطرحگمشــدنروزانه
50میلیوننانلواش)معادل5هزارتــن(درنانواییهاناراحت
هســتندومعتقدندکهچرایکصنفبهاینصورتزیرســوال
میرود.ویافزود:باوجودتوزیعدستگاههایخریدناندرنانواییها
کشورهنوزآردبراســاسآناختصاصنمییابدوتنهادرانتهای
هرروزگزارشایندستگاهمالکپرداختکمکهزینهپختنان

نانوایانقرارمیگیرد.
رئیساتحادیهنانوایانسنتیتهرانادامهداد:هنوزدرسطحکشور
3هزاردستگاهخریدناندرنانواییهایکشورنصبنشدهاستو
درصورتیکهایننانواییهاروزانهبهطورمتوســط300کیلوگرم
نانپختکنندیعنیروزانهآماراستفادهاز900تنآرددرسامانه
وجودندارد.ویتصریحکرد:ازطرفیحدود6میلیوننفرمهاجران
افغانستانیباسرانهمصرفباالیناندرکشوروجوددارندبهطوری
کهمیتوانگفت2برابرایرانیهامصرفدارند؛درصورتیکههرنفر
ازاینجمعیتروزانه600گرمنانمصرفکنند3600تنمصرف
روزانهآنهانیزدرسامانهثبتنمیشود.نوروزمقدمآبکنارگفت:
همچنینروزانهافرادیمانندکودکان،افرادسالخوردهیاهرفردی
کهکارتبانکینداشتهباشدبهعنوانمشتریبرایخریدنانبه
نانواییمراجعهمیکنداماآمارآنهانیزدرســامانهدستگاههای
خریدناندرجنمیشود؛مصرفآرداینبخشنیزروزانه400تا

500تناست.

آگهـی مــزایــده (نوبت دوم)
اقـالم  موجـودی  مانـده  دارد  نظـر  در  معتبـر  بازرگانـی  شـرکت  یـک 

یکجـا  صـورت  بـه   (... و  مصرفـی  اقـالم  خانگـی،  (لـوازم  فروشـگاهی 

برسـاند. به فـروش 

بـا  بیشـتر  اطالعـات  کسـب  و  مزایـده  در  شـرکت  جهـت  متقاضیـان 

نماینـد. حاصـل  تمـاس   ۲۶۴۵۶۲۰۲ و   ۲۶۴۳۱۵۳۳ شـماره های 

انتخابـات وبرگـزارى  صالحیـت  بررسـى  نحـوه  اجرایـى  نامـه  (7)آییـن  مـاده  دراجـراى 
هیـأت رئیسـه اتـاق اصنـاف ایـران (تبصـره (2)ماده(43)قانـون نظـام صنفـى) بدینوسـیله از 
داوطلبـان عضویـت در هیـأت رئیسـه اتـاق اصنـاف ایـران کـه واجدشـرایط ذیـل مـى باشـند 
دعوت به عمل مى آید تا از تاریخ 1401/11/04 لغایت 1401/11/18 (به مدت 15 روز)

شـخصًا با در دسـت داشـتن مدارك مشـروحه ذیل به دبیرخانه هیات عالى نظارت به آدرس 
تهـران - بلوارکشـاورز- روبـه روى بیمارسـتان پارس-سـاختمان شـهید زمـردى سـاختمان 
وزارت صنعـت، معـدن وتجـارت - طبقـه اول ویـا ادارات کل صنعت،معـدن وتجـارت اسـتان 

خـود مراجعـه ونسـبت بـه ثبـت نـام اقـدام نماینـد. 
شرایط داوطلبین عضویت درهیأت رئیسه اتاق اصناف ایران:

1- حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان یا اتاق ایران
2- نداشتن سوءپیشینه کیفرى

3- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگى و افالس
4- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

5- حداکثرسن درزمان ثبت نام هفتادوپنج سال 
مدارك الزم جهت ثبت نام :
1-ارائه فرم تکمیل پرسشنامه

2-ارائه تصویر پروانه کسب 
3-ارائه تصویرکارت ملى 

4-ارائه تصویر از تمام صفحات شناسنامه 
5- تصویر اعتبارنامه عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران 

6-ارائه چهارقطعه عکس 4*3

* الزم به ذکر است به همراه داشتن اصل مدارك الزامى مى باشد.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

( آگهی فراخوان ثبت نام )

هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

آگهی فراخوان 
مجتمع فو�د خراسان

شـرکتمجتمـعفـوالدخراسـاندرنظـردارداقـالممـوردنیـازخـودرا،بـهشـرحبـاال،از
طریـقمناقصـهعمومـیتأمیـنکنـد.متـنکامـلآگهـیدروبسـایتشـرکتمجتمـع
فـوالدخراسـانبـهنشـانیhttps://srm.kscco.irقابـلرویـتمـیباشـد.متقاضیان

بـرایکسـباطالعـاتبیشـترمـیتواننـدبـهوبسـایتشـرکتمراجعـهفرمایند.
معاونت خرید  شرکت مجتمع فوالد خراسان

شماره نوع فراخوانردیف
موضوعمناقصه

احداث دو دستگاه سوله انبار هر کدام به مساحت151886عمومى1
 7200 متر مربع

الکترود گرافیتى    153486UHP400عمومى2

مولکوالرسیو154405عمومى3

مبدل حرارتى 153997BOLDROCCHIعمومى4

ریل 153786P43عمومى5



شرکت فوالد آلیاژى ایراندرنظرداردفروش حدود 8000 تن 
غبار آهن اسفنجى و حدود100 تن انواع دیسک هاى برشى 
و سنگ زنى ضایعاتى را براساس شرایط مندرج در اسناد
،ازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.متقاضیانشرکتدر
مزایدهمیتوانندجهتآگاهیازشرایطمزایدهودریافتاسنادبه
سایتاینشرکتبهآدرسwww.iasco.ir)قسمتخریدو

تامینکنندگان،مناقصهها-مزایدهها(مراجعهنمایند.
زمانبازدید:روزهایغیرتعطیل)شنبهتاچهارشنبه(ازتاریخ
1401/11/02لغایت1401/11/13ازساعت8لغایت15بهآدرس:
یزد-جادهکنارگذریزدکرمان-نرسیدهبهپایانهباربری-کیلومتر
24جادهفوالد-شرکتفوالدآلیاژیایران)باهماهنگیقبلیبا

آقاینیکخواهتلفن035-31222528(
پیشنهادهامیبایستتاساعت12روز1401/11/13بهدبیرخانه

محرمانهشرکتواقعدرمحلکارخانهتحویلگردد.
شرکت فوالد آلیاژى ایران – مدیریت امور خرید

آگهی مزایده های عمومی 
شماره ۱۴۰۱/۲۵ و ۱۴۰۱/۲۶


