
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

سايه پاول بر نابسامانی عراق
محمد انیسی طهرانی

کارشناس سیاست بین الملل

سرمقاله

  س��وابق ش��غلی که در 
اصطالح امروز »رزومه 
کاری« نامگذاری شده 
در ارتق��ای موقعیت افراد مهمترین تاثیر 
را ب��ر ج��ای می گذارد اما از جنبه اخالقی 
و وجدان بش��ری ش��اید بعنوان »لکه ای 
تاریک« تا پایان عمر، کارنامه فرد را آلوده 
کند. »کالین پاول«، ژنرال چهار س��تاره 
ارت��ش آمریکا ه��م از این قاعده عمومی 

مستثنی نبود. وی در سن 84 سالگی...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه
وزیر نفت از فعال بودن 3هزار جایگاه  خبر داد :

 استفاده از کارت سوخت 
فقط در 3۰۰ جایگاه

معاون وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد:
 کشور در بحران 

فرسایش بادی و آبی
وعده های کاهش قیمت  محقق نشد

برگ ریزان رونق در بازار خودرو
گ��روه صنع��ت و تج��ارت: وزیر صم��ت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده 
است و کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نیازمند شروطی از جمله حذف قیمت گذاری 
دستوری و افزایش تیراژ تولید است. چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت 
به اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در س��ال آینده 
به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دس��تگاه برس��د که در صورت تحقق، بخش��ی از نیاز بازار 
پاسخ داده می شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. البته فاطمی 
امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱4۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد 

کاهش خواهد یافت. اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی ...       صفحه 6
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پنجشـــنـبه 6 آبـان 1400   21 ربيـع االول1443
سال هشتم   شماره2275   8 صفحه     3000 تومان
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تجارت با استناد به اظهارات رییس بانک مرکزی بررسی کرد

رشد اقتصادی؛ رویا یا واقعیت
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 معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اتکا به دولت های 
بیگانه نمی تواند هیچ دولتی را سر پا نگه دارد، گفت: آمریکا 
با فرار از افغانستان نتیجه دو دهه ناکارآمدی و اشغالگری را 
روی دوش مردم افغانس��تان و همس��ایگان انداخته است. به 
گزارش ایرنا، محمد مخبر در نشست همسایگان افغانستان با 
ابالغ سالم رئیس جمهوری و خیر مقدم به مهمانان حاضر، 
خطاب به حاضران با اشاره به تحوالت افغانستان گفت: امنیت 

کشورهای همسایه با امنیت ...

 سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تفریغ بودجه ۹۹ مبنی 
ب��ر اینک��ه تنها ۳۵ درصد وکال، مش��اورین حقوقی، خانواده 
و پزش��کان در س��امانه مالیاتی ثبت نام کردند و ۶۵ درصد 
از ش��اغلین ای��ن گروه ها از اج��رای این اقدام قانونی تاکنون 
امتناع کردند. گفت: این افراد باید قراردادش��ان را در س��امانه 
قرارداد الکترونیک به ثبت برسانند. بعد از تصویب این قانون 
قوه قضاییه سامانه ای را طراحی و راه اندازی کرد که وکال و 

کارشناسان بتوانند قرارداد های خود را ...

 اتکا به بیگانگان دولت 
را سرپا نگه نمی دارد

 ممنوعیت  وکالت

 جریمه فراریان مالیاتی 

 صفحه2  صفحه 2

 حمله سایبری برای 
مختل کردن زندگی مردم

 رییسی بحران پیش آمده 

در جایگاه های سوخت را تشریح کرد

امنیت شبکه به جای  محدود کردن اینترنت 

 امنيت شبكه به جای 
محدود كردن اينترنت 

افشین کالهی 
عضو اتاق بازرگانی ایران 

يادداشت

درحال��ی ک��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی بر 
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی 
کار میکرد که با انتقادهای ش��دیدی هم 
رو به رو ش��ده، ش��اهد حمله س��ایبری به 
جایگاه ه��ای توزیع س��وخت هس��تیم به 
نوعی که بس��یاری از مردم در نتیجه این 
اقدام با مشکالت بسیاری رو به رو شدند. 

اما واقعیت این است که ما از اساس ...
ادامه در همین صفحه

آگهی مناقصه
خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل 10.000 عدد بشکه خالی  مجتمع پتروشیمي کارون 

نوبت دوم
شرکت پتروشیمي کارون در نظر دارد خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل ۱۰.۰۰۰ عدد بشکه خالی خود را از طریق مناقصه عمومي به واجدین شرایط واگذار نماید. 

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ ۱4۰۰/۰8/۰۵ لغایت ۱4۰۰/۰8/۱۱ از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس www.krnpc.ir، تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت 
خود اس��ناد را جهت ش��رکت در مناقصه دانلود نمایند. ش��ماره تماس:  ۰۶۱۵2۱227۰7 )ش��ایان ذکر اس��ت نظر به اینکه هرگونه اصالح یا تغییر احتمالی در اس��ناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می پذیرد لطفًا در 

صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح در سامانه وارد نمایید.(
تاریخ جلسه توجیهي: چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، بنظر شرکت کننده نکات مبهم و یا ناقص وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتري باشد شرکت کننده مي بایست سؤاالت 
مورد نظر خود را مورخ ۱4۰۰/۰8/۱2 تا پایان وقت اداری )س��اعت ۱۳:۰۰( از امور حقوقی و پیمانهای ش��رکت پتروش��یمی کارون کتبًا و از طریق نمابر ش��ماره ۵2۱22۰4۹-۰۶۱ استفس��ار نماید و چنانچه در 
نتیجه این استفس��ار اطالعات و توضیحاتي بدس��ت آید که در اس��ناد و مدارک مناقصه منعکس نباش��د مراتب کتبًا باطالع استفس��ارکننده و همچنین س��ایر ش��رکت کنندگان خواهد رس��ید. هر نوع توضیح یا تجدید 
نظر، اضافه یا حذف مطلبي از مفاد مناقصه رسمًا انجام و طي نامه اي به آدرس پست الکترونیکي دعوت شدگان که در هنگام دانلود اسناد مناقصه در سامانه مناقصات و مزایده پتروشیمي کارون ثبت نموده اند 
ارس��ال مي گردد. این ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور خواهد گردید. بنابراین مبلغ پیش��نهادی ش��رکت کنندگان صرفًا بر این اس��اس که تمام ش��رایط مناقصه توس��ط ش��رکت کننده مطالعه و پذیرفته ش��ده است 
و مطرح نمودن ش��رایط احتمالی دیگری غیرش��رایط مندرج در اس��ناد که مد نظر پیش��نهاددهنده می باش��د مس��موع نبوده و وجاهت قانونی ندارد. مضافًا اینکه به پیش��نهادهای مبهم، مش��روط و غیره به هیچ عنوان 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداري ۱4۰۰/۰8/2۶

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 2.۶2۵.۰۰۰.۰۰۰)دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون( ریال مي باشد.
الف: مناقصه تک مرحله اي بوده و شرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابي مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتیاز کسب خواهند نمود. 

 ب : حداقل امتیاز الزم جهت گشایش پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ۶۰ امتیاز خواهد بود. 
  پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتیاز نگردند گشایش نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

             روابط عمومي پتروشيمي كارون 

پ دوم
  چا

نوبت مناقصهعنوانشماره مناقصه

MN-15/1022-2نوبت  دومخرید، بسته بندی، بارگیری، حمل و تحویل ۱۰.۰۰۰ عدد بشکه خالی

 

 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
شماره مناقصه : 2000003699000032  

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان– بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
برگ��زار  دول��ت  الکترونیک��ی  ت��دارکات  س��امانه  طری��ق  از  را  س��ونوگرافی  دس��تگاه  تجهی��زات  خری��د 
مناقصه گ��ران  پیش��نهاد  ارائ��ه  ت��ا  مناقص��ه  اس��ناد  دریاف��ت  از  مناقص��ه  برگ��زاری  مراح��ل  کلی��ه  نمای��د. 
آدرس ب��ه  )س��تاد(  دول��ت  الکترونیک��ی  ت��دارکات  س��امانه  درگاه  طری��ق  از  پاکت ه��ا  بازگش��ایی   و 

 www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱4۰۰/۰8/۰۶ می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ چاپ دومین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار از 

روز پنجشنبه مورخه  1400/08/06 لغایت تا ساعت 00 : 18روز شنبه مورخه 1400/08/15 .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ اتمام فروش اسناد روز یکشنبه مورخه 1400/08/16 لغایت 

تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخه 1400/08/25 .
مهل�ت بازگش�ایی پاکت ه�ا: س�اعت 00 : 10 روز چهارش�نبه م�ورخ 1400/08/26 در محل اتاق 

کنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید بهشتی.
اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی 

گردد. 
 اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و 

ارائه پاکت ها 
 آدرس: چابهار-  انتهای خیابان شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی، ساختمان 

شماره یک. 
 تلفن : ۳۱28۳۰۰۰- ۰۵4     فاکس : ۰۵4-۳۵۳2۱4۱4

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 4۱۹۳4-۰2۱    دفتر ثبت نام: 88۹۶۹7۳7 – 8۵۱۹۳7۶8 – ۰2۱

 

ت دوم 
نوب

اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان سیستان و بلوچستان

ادامه از همین صفحه ... در حوزه امنیت سایبری مشکل 
داریم، دوبار به ش��کل جدی مورد هجوم س��ایبری قرار 
گرفتیم و هر دو در ش��بکه هایی بود که مس��تقل بودند 
و در داخ��ل روی آنه��ا هزینه و س��رمایه گذاری کردند، 
یعن��ی راه��ی نبود که از طریق آن حمله صورت بگیرد. 
جایگاه های بنزین یک ش��بکه کامال مس��تقل اس��ت و 
ارتباطی به اینترنت ندارد، اما یک سیستم قدیمی است 
که تقریبا از رده خارج شده و سال های سال است که به 

روز نشده و امنیت آن مورد توجه قرار نگرفته است.
  از طرف دیگر همه س��ازمان های ذی ربط مانند پدافند 

غیرعام��ل، وزارت ارتباط��ات، مرک��ز فضای مجازی و 
حتی مجلس، همه تمرکز و حواس خود را روی محدود 
ک��ردن اینترن��ت قرار داده اند و هدف آنها بیش��تر قطع 
ارتباط مردم با فضای سایبری خارج از کشور و محدود 
کردن اطالعات دریافتی و دسترسی مردم و محدودیت 

درگاه های ارتباطی با خارج از کشور است.
در صورتی که کشورهای دیگر دنیا برعکس این عمل 
کرده و ارتباطات خود را با این فضا توس��عه می دهند و 
معموال هم کمتر با چنین مش��کالتی مواجه می ش��وند 
چراکه در حوزه های درس��تی س��رمایه گذاری می کنند. 

متاسفانه حواس ما جای دیگری است و اصل موضوع 
را فراموش کردیم.

در ای��ن ش��رایط  به جای اینکه ط��رح صیانت از کابران 
فض��ای مج��ازی را به این ش��کل مط��رح کنیم، بهتر 
بود که برای ایجاد امنیت ش��بکه های حس��اس کش��ور 
س��رمایه گذاری و ت��الش کنی��م ک��ه از تکنولوژی روز 
استفاده کنیم. البته تحریم ها هم در راستای کمتر شدن 
دسترس��ی ما به فناوری تاثیرگذار بوده اند؛ با این حال  
اگر در زمان مناسب سرمایه گذاری شده و شبکه به روز 

می شد، شاید این اتفاقات رخ نمی داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در دولت 
س��یزدهم اصوال سخنرانی، مراس��مات و تشریفات قرار 
است بسیار محدود باشد گفت: قرار است کار انجام شود 
و مردم نتیجه کارها را ببینند و شاید خیلی احتیاج به بیان 

موضوعات نباشد.
به گزارش ایسنا، حجت اهلل عبدالملکی با اشاره به دستور 
رییس جمهور ادامه داد: بنا بر این بود که جلسات معارفه 
هم خیلی نداش��ته باش��یم و افرادی که منصوب می شوند 
و حکمی را دریافت می کنند بالفاصله کارش��ان را ش��روع 
کنند. ما در وزارتخانه هم طبیعتا همین کار را کردیم. روز 
چهارشنبه ای که سوم شهریور ماه جلسه رای اعتماد برگزار 
ش��د بالفاصله بعد از اعالم نتایج آراء نمایندگان مجلس 
ما در وزارت خانه حضور پیدا کردیم و جابجایی مدیریتی 

بالفاصله همان شب انجام شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دوره جدید 
راهبردمان این اس��ت که یک حیات و معیش��ت طیب را 
برای گروه های مخاطب این سازمان ایجاد کنیم، افزود: 
مخاطبان سازمان بهزیستی جز مهمترین اقشار جمهوری 
اس��المی ایران هس��تند. ما در همان آغاز کار گفتیم که 
وزارت خانه ما وزارت مردم است و بیش از ۶۰ میلیون نفر 
از مردم عزیز ایران مخاطب این وزارت خانه هستند. طبیعتا 

عزیزترین گروه از این مخاطبان مس��تضعف ترین آن ها 
هستند که حق شان به صورت کامل ادا نشده است. این 
افراد مخاطبان اصلی سازمان بهزیستی هستند؛ معلوالن 
و آسیب دیدگان اجتماعی و در کمیته امداد امام خمینی نیز 

افراد محروم و مستضعفی که تحت حمایت قرار دارند.
وی ادامه داد: نگاه کالن ما این است که باید حتما جلب 
مشارکت مردم خیر کشور را داشته باشیم. در ادبیات دینی 
کمک به همنوع و کمک به افراد مستضعف جایگاه بسیار 
باالیی دارد و ایران ما از خیران برخوردار است و ما باید از 

این ظرفیت برای ایجاد حیات طیب استفاده کنیم.
وی ادامه داد: هم افزایی با دستگاه هایی که ماموریتهای 
متناظ��ر دارن��د مانن��د کمیته ام��داد امام خمین��ی، بنیاد 
مس��تضعفان، س��تاد اجرای��ی فرم��ان حض��رت امام و 
س��ایر دس��تگاه هایی که متولی موضوعاتی ش��بیه این 

 س��ازمان هس��تند، باید جزء سیاس��ت ها و رویکردهای
 اساسی باشد.

عبدالملکی با اشاره به مسئله مطالبه گری برای پیگیری 
حقوق و احقاق حق این مجموعه ها، اظهار کرد: در جلسه 
روز جهانی عصای سفید گفتیم که برای احقاق حقوق افراد 
دارای معلولیت به کسی التماس نمی کنیم. ما اقدام قانونی 
می کنیم. قوانین بسیار خوبی وجود دارد که معطل مانده 
اس��ت. البته هر جا که نیاز باش��د به تش��خیص عزیزان در 
سازمان بهزیستی برای قوانین جدید و بهتر الیحه تنظیم 
کرده و تقدیم مجلس می کنیم. از این جهت رییس جدید 
سازمان بهزیستی موظف خواهند بود تا اجرای قوانین این 
حوزه را به صورت جدی پیگیری کنند و ما این را می دانیم 
که اجرا نشدن قانون مهم ترین مسئله در کشور ما است 

که باعث مسائلی شده است.  
وی با طرح این پرس��ش که در انتخاب رییس س��ازمان 
بهزیستی چه معیارهایی داشتیم؟ گفت: ۵ معیار را رییس 
جمهور به همه اعضای دولت ابالغ کردند و از ما تعهد و 
امضاء گرفتند و ما به لحاظ حقوقی و قانونی امضا کردیم 
که این ۵ معیار را در انتصابات مان رعایت کنیم. معیار اول 
انقالبی بودن، کارآمد بودن، پاک دس��ت بودن، فسادستیز 

بودن و مردمی بودن است. 

عبدالملکی بر نتیجه بخشی اقدامات تاکید کرد

کار بجای سخنرانی و تشریفات 
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وضعیت نگران کننده  امنیت اطالعات 
 عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در توییتر نوش��ت: اطالعات 
نگران کنن��ده ای از وضعی��ت  امنیت اطالعات کش��ور به گوش 
می رس��د، ش��ایع است که زیرساخت انتقال داده های چند سامانه 
حیات��ی کش��ور ب��رروی  ماهواره یکی از رقب��ای منطقه ای قرار 
دارد. س��هل انگاری، غفلت یا نفوذ در حفاظت س��ایبری کش��ور 
باید ریش��ه یابی و رفع گردد. به گزارش ایس��نا، مجتبی توانگر 
افزود: در ش��رایطی که س��امانه های حیاتی کش��ور بر روی وب 
یا اینترنت نیس��تند برخی افراد با اغراض نامعلوم دغدغه ای به 
جز محدودس��ازی دسترس��ی و اس��تفاده مردم و کسب وکارها از 
اینترن��ت ندارن��د و با ط��رح موضوعاتی مثل  پهنای باند خارجی 
آدرس غل��ط مخاب��ره می کنند. اینترن��ت را رها کنید و به امنیت 

کشور برسید.«

تمرین تاکتیکی یگان ویژه فاتحین سپاه
 فرمان��ده ی��گان ویژه فاتحین گفت: تمرین تاکتیکی یگانی نبی 
اکرم یگان ویژه فاتحین سپاه با حضور ۱۰۰۰ نیروی این یگان 
آغاز شد.به گزارش ایسنا، سید محمود هاشمی گفت: این تمرین 
تاکتیکی در محدوده ای به وسعت ۳22 کیلومتر مربع و به مدت 
سه روز با حضور ۱۰۰۰ نفر از نیروهای ویژه فاتحین برگزار می 
شود.وی افزود: در این تمرین تاکتیکی، گردان های رزم، ادوات 
و تخریب یگان ویژه فاتحین عملیات های جنگ شهری، تک به 
ارتفاع، عملیات شبانه، کمین و ضد کمین و تیراندازی با تسلیحات 
تخصصی را تمرین خواهند کرد.هاشمی با بیان اینکه این تمرین 
در ش��رایط رزم واقعی اجرا می ش��ود عنوان کرد: تمرین مقابله با 
عملیات های گروهک های تروریس��تی و تکفیری و همچنین 
ارتقای آمادگی رزم نیروهای فاتحین از جمله اهداف اجرای این 

تمرین تاکتیکی است.

انتقاد سناتور آمریکایی از سیاست  بایدن 
 س��ناتور جمهوری خواه از خط مش��ی سیاست خارجی جو بایدن 
ابراز نارضایتی کرد. به گزارش ایلنا باب گود گفت: روسیه، ایران 
و کره ش��مالی دیگر دلیلی برای ترس از ایاالت متحده ندارند. 
بایدن در زمان کمی توانست هر چیزی را در کشور خراب کند. 
س��ناتور جمهوری خواه افزود: چین در حال آزمایش موش��ک ها 
اس��ت. یک فاجعه در افغانس��تان در حال رخ دادن اس��ت. کره 
شمالی، ایران و روسیه قطعاً هیچ دلیلی برای ترس از ما در زمان 

رئیس جمهور فعلی ندارند.

خدمات رسانی به ایرانیان خارج کشور 
 دبیر ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی نوشت: در جلسه با 
معاون کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، موضوعات 
مهم تسهیل خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی 
به وضعیت ایرانیان زندانی، تس��هیل خدمات حقوقی و قضایی 
برای ایرانیان و اتباع خارجی جهت سرمایه گذاری، وضعیت اتباع 
خارجی زندانی در ایران بررسی شد. به گزارش ایلنا  کاظر غریب 
اب��ادی اف��زود: لزوم بازنگری در خصوص روش های رس��یدگی 
به وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کش��ور، تش��ویق و حمایت از 
انجمن های غیردولتی حامی زندانیان و حمایت کنسولی و حقوقی 
از ایرانیان مقیم خارج از کش��ور، از دیگر نکات مهم مطرح ش��ده 
در دیدار سیدکاظم سجادی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان 
وزارت ام��ور خارج��ه ب��ا معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر 

ستاد حقوق بشر بود.

گفت وگوی برجامی چین و فرانسه 
 رؤس��ای جمه��ور چی��ن و فرانس��ه ب��ه صورت تلفن��ی در مورد 
موضوعاتی مانند ایران و افغانستان گفت وگو کردند.به گزارش 
ایلنا از اردوپوینت، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه و ش��ی 
جین پینگ رئیس جمهور چین به صورت تلفنی در مورد موضوعات 
مختلف مانند ایران و افغانستان به صورت تلفنی گفت وگو کردند. 
رئیس جمهور فرانس��ه تاکید کرد که طالبان در افغانس��تان باید با 

تروریسم مبارزه کند و به حقوق زنان احترام بگذارد. 

 پیشنهاد نشست با ۳ کشور اروپایی 
 خبرنگار وال استریت ژورنال در پیام توییتری مدعی شد: »علی 
باقری«  معاون وزیر خارجه ایران که به بروکس��ل س��فر کرده، 
پیش��نهاد س��ه کشور اروپایی برای نشستی مشترک در این شهر 
را رد کرده اس��ت. به گزارش ایلنا، »لورنس نورمن« مدعی ش��د 
که س��ه کش��ور اروپایی به باقری پیشنهاد کرده اند برای پاسخ به 
پرس��ش های ایران و تس��ریع روند بازگش��ت به مذاکرات وین، 
هم زمان با س��فر این مقام ایرانی به بروکس��ل نشستی مشترک 

برگزار کنند ولی باقری به این پیشنهاد پاسخ منفی داده است.

پایان تفرقه بینداز و حکومت کن
 وزی��ر امور خارجه س��ابق اتریش گف��ت: جنگ های نیابتی بین 
عربس��تان س��عودی و ایران، چه در لبنان و چه در یمن، ممکن 
اس��ت با آش��تی احتمالی بین دو کش��ور رقیب به پایان برسد. این 
آشتی پیامدهای مثبت گسترده ای برای کل منطقه خواهد داشت. 
به گزارش ایلنا از راش��اتودی، »کارین نیس��ل« افزود: اگر تهران 
و ری��اض فص��ل جدیدی را ب��ا هم آغاز کنند، خیلی چیزها تغییر 

خواهد کرد. 

برجام بهترین راه حل موضوع هسته ای
 وزارت امورخارجه بلژیک تاکید کرد: بروکسل همچنان بر این باور 
است که برجام بهترین راه  برای حل موضوع هسته ای ایران است.
به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه بلژیک با انتشار پیامی در توییتر 
اعالم کرد: علی باقری معاون سیاست وزیر امورخارجه کشورمان 
که در بروکسل به سر می برد با دبیرکل وزارت امورخارجه بلژیک 
دیدار و گفت وگو کرد.وزارت امورخارجه بلژیک در ادامه پیام خود 
آورده است: بروکسل همچنان بر این باور است که برجام بهترین 
ابزار برای یک راه حل مورد قبول دوجانبه در جهت حل موضوع 

هسته ای )ایران( است.

سياسي

 س��خنگوی قوه قضاییه در خصوص تفریغ بودجه ۹۹ مبنی بر 
اینکه تنها ۳۵ درصد وکال، مشاورین حقوقی، خانواده و پزشکان در 
سامانه مالیاتی ثبت نام کردند و ۶۵ درصد از شاغلین این گروه ها از 
اجرای این اقدام قانونی تاکنون امتناع کردند. گفت: این افراد باید 
قراردادشان را در سامانه قرارداد الکترونیک به ثبت برسانند. بعد از 
تصویب این قانون قوه قضاییه سامانه ای را طراحی و راه اندازی 
کرد که وکال و کارشناس��ان بتوانند قرارداد های خود را در آنجا 
به صورت الکترونیکی به ثبت برس��انند و به مراجع قضایی ارائه 
بدهند و بخشنامه ای صادر شد که همه وکال و کارشناسان ملزم 

هستند از طریق آن سامانه اقدام کنند.
ذبیح اهلل خدائیان در نشس��ت خبری افزود: اگر وکال و یا کس��انی 
که مشمول این قانون هستند، قصد وکالت در دستگاه قضایی را 
داشته باشند حتما باید از طریق این سامانه اقدام کرده باشند؛ یعنی 
در غیر اینصورت قرارداد وکالتشان پذیرفته نمی شود. همچنین در 
صورتیکه سازمان امور مالیاتی یا سایر مراجع ذیصالح در خصوص 
فرار مالیاتی چه در مورد وکال و مشاورین حقوقی و کارشناسان 
و پزش��کان و چه در مورد س��ایرین، گزارش��ی به دستگاه قضایی 
بدهند، قوه قضاییه حتما برخورد الزم را به عمل خواهد آورد؛ اما 
در خصوص این مورد یعنی وکال و کارشناسان پرونده مستقلی 

تشکیل نشده است.
وی در مورد سیلی به استاندار آذربایجان شرقی گفت: بعد از این 
اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگی به موضوع را صادر 
کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخالل در نظم که یک 

جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت. 
وی ادامه داد: در این مدت مطالبی از س��وی فرد بازداش��ت ش��ده 
در فضای مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده 
و صحت نداش��ته اس��ت. فردی که اقدام به این کار کرده انگیزه 
ش��خصی داش��ته اس��ت.  سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این 
که آیا پرونده ای درباره رئیس جمهور سابق به قوه قضاییه واصل 
شده گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات و پرونده ها 
به موقعیت ش��خص توجه نمی کند و هر گزارش��ی در مورد هر 
مقامی واصل ش��ود در دس��تور رسیدگی قرار می گیرد و بر اساس 
قانون اقدام خواهد شد. در مورد رئیس جمهور سابق نیز با توجه 
به روحانی بودن ایشان چنانچه گزارشی تهیه شود باید به دادگاه 
ویژه روحانیت برود و از آن مرجع سوال شود و طبق بررسی که ما 
داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای عمومی و انقالب 

تهران تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون وضعیت پرونده پولشویی استان 
گلستان گفت: در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال 
ش��ده ده نفر به اتهام پولش��ویی و س��ایر جرائم که موضوع پرونده 
حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اس��ت تحت تعقیب قرار گرفته 
اند. در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده های صوری در 
بانک ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می کردند. همچنین 
برخ��ی ام��وال و واحد های تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت 
گ��ذاری و ب��ه برخی نهاد های مال��ی و اعتباری واگذار می کردند 
و از این راه س��ود های کالنی نصیب آن ها می ش��د. این پرونده 
در دادگاه در حال رس��یدگی اس��ت و بر اس��اس قانون با مرتکبین 

برخورد به عمل می آید.
وی در خصوص آخرین وضعیت اعالم فهرست اموال مسئوالن 
ب��ه ق��وه قضایی��ه گفت: قانونی که در ای��ن زمینه وجود دارد الزم 
االجرا و در دس��تور کار اس��ت. عالوه بر اینکه مسئولین در شروع 
کار باید فهرس��ت اموال خود را به دس��تگاه قضایی ارائه کنند در 
پای��ان خدم��ت هم باید مبادرت به اعالم فهرس��ت دارایی های 

خود کنند تا مش��خص ش��ود در دوران خدمت مالی را به صورت 
غیرمشروع به دارایی های خود اضافه نکرده باشند. از مسئولین 
قبلی به جز دو نفر فهرس��ت دارایی های خود را در پایان خدمت 
ارائه دادند و ما پیگیر هس��تیم که آن دو نفر باقی مانده نیز این 

کار را انجام دهند.
خدائیان تصریح کرد: دستگاه قضایی سامانه ای را راه اندازی کرده 
که همه به آن دسترسی دارند و می توانند با مراجعه به آن فهرست 
دارایی های خود را ثبت و به قوه قضاییه ارائه کنند. از طرف دیگر 
معاون اول قوه قضاییه طی نامه ای به مس��ئولین فعلی و معاون 
اول رئیس جمهور اعالم کرده که هر چه سریع تر مسئولین فعلی 
هم نسبت به ثبت دارایی ها خود در این سامانه و یا ارائه آن به قوه 
قضاییه اقدام کنند. ما انتظار داریم همه مسئولین که مشمول این 
قانون هستند چه آن هایی که مشمول اصل ۱42 قانون اساسی 
هس��تند مانند س��ران قوا، وزرا و معاونان رئیس جمهور و اعضای 
خانواده آن ها و چه افرادی که منصوب می شوند و باید فهرست 
دارایی های خود را اعالم کنند، هر چه سریع تر نسبت به این امر 
قانون��ی مب��ادرت ورزند. البته تعداد زیادی از مس��ئوالن اموال و 

دارایی های خود را ثبت و ارائه کرده اند و انشاءاهلل بقیه مسئوالن 
نیز این کار را انجام دهند.

وی در م��ورد پرون��ده خودرویی "مفت��اح رهنورد"، گفت: در این 
پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن ش��رکت اس��ت به ۳ فقره 
حبس غیرقطعی محکوم شده که به اتهام شرکت در کالهبرداری 
ش��بکه ای به ۱2 س��ال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رش��وه به 
4 س��ال حب��س و ب��ه اتهام ایراد صدم��ه عمدی به ۱۵ ماه حبس 
و همچنی��ن ج��زای نقدی و رد مال محکوم گردیده اس��ت. بقیه 
متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ س��ال، حس��ب مورد و با توجه به 

نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.
خدائیان در مورد "ش��رکت صنعت خودرو آذربایجان" گفت: در 
این پرونده این شرکت با حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر جهت فروش 
خودرو قرارداد منعقد کرده. بعد از اینکه پرونده تشکیل شد با کمک 
مقامات قضایی، تعدادی از شکات اعالم گذشت کردند یعنی یا 

پولشان پرداخت شد و یا خودرو به آن ها تحویل داده شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: خانم 
نازنین زاغری دو محکومیت داشت. محکومیت قبلی که محکوم 
به حبس شده بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می برد به 
اتمام رس��یده و محکومیت بعدی هم که یک س��ال حبس است، 
قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام 

دادسرا واصل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا در مورد گرانی های 
اخیر پرونده ای تش��کیل ش��ده گفت: در رابطه با گران فروش��ی و 
پیش��گیری از آن، در درجه اول بایس��تی از اقدامات غیرقضایی 
استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت با نظارت به موقع 

خودشان از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنند.
وی یادآور ش��د: گران فروش��ی تخلف صنفی و رسیدگی به آن در 
صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ ولی اگر گران فروشی 
کالن باش��د یعن��ی در توزی��ع ارزاق عمومی یا مایحتاج عمومی 
اخاللی ایجاد ش��ود، رس��یدگی به موضوع در صالحیت مراجع 
قضایی اس��ت که قطعا در چنین مواردی برخورد قاطع به عمل 
می آید. خدائیان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه هم دستور 
صادر کرده که دادس��تان ها به س��ازمان تعزیرات حکومتی کمک 
کنند؛ اما در رابطه با گران فروش��ی های اخیر پرونده  جدیدی در 
دستگاه های قضایی یعنی پرونده ای که در صالحیت دستگاه های 

قضایی باشد، تشکیل نشده است.  

سخنگوی قوه قضاییه بر الزام به ثبت قرارداد در سامانه تاکید کرد

ممنوعیت وکالت، جریمه فراریان مالیاتی

اخبار كوتاه

زمان عمل مسووالن به وعده های اجرای شفافیتآگاهی از اموال مسووالن، مطالبه بر حق  مردم
نماینده لنگرود در مجلس هشتم گفت: بر اساس اصل ۱42  قانون اساسی تا زمان مجلس 
هشتم فقط سران قوا، به انضمام رهبری و وزرا موظف بودند اموال خودشان را به قوه 
قضائیه اعالم کنند، اما مجلس هشتم قانون ارائه لیست اموال مسئوالن به قوه قضائیه 
را به مدیران و نمایندگان مجلس تسری داد که این  امر یک کار بسیار بزرگ و پسندیده 
بود چراکه تا قبل از آن مدیران بر اساس قانون اساسی مشمول این طرح نبودند. مهراد 
بائوج الهوتی در گفت وگو با ایلنا افزود: امروز مردم یک مطالبه ای دارند که نه تنها غلط 
نیست بلکه به حق هم هست؛ آنان می خواهند در جریان آن لیستی که از سوی مسئولین 

به قوه قضائیه اعالم می شود، قرار بگیرند، با توجه به این که چندسالی است بحث شفافیت به صورت جدی مطرح می شود 
که یکی از راه های پیشگیری از فساد است، این مطالبه مردم کار درستی است.وی تاکید کرد: اگر بحث شفافیت را بتوانیم 
در کشور حل کنیم، به نظر من ۹۹ درصد نیاز نیست تصمیمات دیگری بگیریم، از همین رو ضمن تائید صحبت های رئیس 
مجلس یادآوری می کنم مردم مطالباتی دارند که باید پیگیری شود.الهوتی ادامه داد: اگر مجلس یازدهم به مطالبات مردم 
پاسخ دهد و بتواند فردی که می خواهد مسئول شود را مکلف کند تا لیست اموالش را نیز منتشر کند، یک کارنامه خوب از 

خودش برجای گذاشته است.

یک فعال سیاسی اصالح طلب با یادآوری اینکه مسئوالن قبل از انتخابات وعده 
ش��فافیت به مردم داده اند و باید به این وعده خود عمل کنند گفت: نباید اجازه 
داد که فاصله مس��ئوالن با مردم افزایش یابد.جواد امام در گفت وگو با ایس��نا با 
تاکید بر اینکه اعالم اموال مسئوالن قطعا از ضروریات کشور است گفت: اعالم 
اموال مس��ئوالن در دنیا امری عادی اس��ت و فقط مخصوص کش��ور ما نیس��ت. 
قانون هم می گوید که اموال مسئوالن در دوره مسئولیت آنها بررسی شود تا به 
صورت غیرعادی افزایش نیافته باش��د. وی  گفت: کس��ی که دنبال خدمت مردم 

باش��د، نباید از این مس��ائل باکی داش��ته باش��د زیرا آن را که حس��اب پاک اس��ت، از محاسبه چه باک است؟با توجه 
به ش��رایط جامعه و گس��ترش فس��اد، جامعه ش��فافیت را مطالبه دارد و بدیهی اس��ت که مسئوالن خود را در معرض 
افکار عمومی قرار دهند. وی گفت: این مسائل باید در اتاق شیشه ای قرار بگیرد. به هر حال جامعه درباره مسائل 
مالی مس��ئوالن با ابهام مواجه ش��ده و انگش��ت اتهام به س��وی مس��ئوالن دراز اس��ت، بنابراین ضرورت حکم می 
کند که از اعالم عمومی اموال مسئوالن استقبال شود تا این اتهام از مسئوالن دور شود در غیر این صورت این 

اتهامات به واقعیت تبدیل می شود.

رییس جمهوری هدف از حمله سایبری به سیستم جایگاه های 
س��وخت را مخت��ل ک��ردن زندگ��ی مردم دانس��ت و بر ضرورت 
پیش بینی، پیش��گیری و تجهیز مقابل حمالت س��ایبری تاکید 
کرد.به گزارش ایرنا ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت با اشاره 
به حمله سایبری روز گذشته به سیستم جایگاه های سوخت در 
کشور گفت: هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا 
بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند. رییس جمهوری افزود: در 
این حمله سایبری نه تنها مسئولین دچار سردرگمی نشده بلکه 
بالفاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم نیز آگاهی خود را در 
مواجهه با این مشکل نشان دادند و  با هوشیاری اجازه ندادند که 
کسی بتواند سوء استفاده و فرصت طلبی کند.رییسی با تمجید از 
اطالع رسانی به موقع رسانه ملی تأکید کرد: جا دارد صمیمانه از 
همراهی و همکاری مردم نیز قدردانی می کنیم.  متقاباًل وزارت 

نفت باید نسبت به جبران آثار اخالل ایجاد شده، اقدام نماید که 
حقی از مردم ضایع نگردد. وی تاکید کرد: باید در عرصه جنگ 
س��ایبری آمادگی جدی داش��ت و دستگاه های مربوطه با تقسیم 
کار مناسب، اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف شوم خود 
را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.رییس 
دولت سیزدهم در ادامه با تاکید بر اهمیت و اولویت خدمت رسانی  
و رفع مشکالت مردم، گفت: مسئولین باید توجه داشته باشند که 
هر کسی که شهروند ایران است و در این مملکت زندگی می کند 
ف��ارغ از دی��ن و مذه��ب و ق��وم و نژاد بر گردن ما حق دارد و ما نیز 

نس��بت به آنان تکلیف و وظیفه خدمت رس��انی داریم لذا نگاه و 
رویکرد مسئولین باید خدمت به همه اقشار و مردم باشد.رییسی 
با اشاره به گفت و گو با دانشجویان و ابراز نگرانی تعدادی از آنان 
از وضعیت خوابگاه های دانش��جویی، به وزرای علوم و بهداش��ت 
و درمان دس��تور داد نس��بت به تجهیز ترمیم و رفع مش��کالت 
خوابگاه های دانشجویان متاهل و مجرد اقدامات الزم را به عمل 
آورند.  همچنین رییس��ی با حضور در س��طح شهر تهران، ضمن 
بازدید از جایگاه توزیع سوخت، با مراجعان به این جایگاه درباره 
نحوه توزیع س��وخت گفت وگو کرد. همچنین رییس��ی به منظور 

بررسی آخرین وضع عملیاتی کردن جایگاه های عرضه سوخت 
در سراسر کشور و بررسی اختالل پیش آمده در سامانه هوشمند 
س��وخت در وزارت نف��ت حضور یاف��ت.وی در این بازدید با بیان 
اینکه وزارت نفت برای حل مشکل پیش آمده کار بزرگی انجام 
داده گفت: در مس��یر، وضع جایگاه های عرضه را بررس��ی کردم 
که خوش��بختانه ش��رایط مس��اعد بود و سوخت گیری در جریان 
است.رییس جمهوری افزود: الزم است همه دستگاه ها در مقابل 
حمالت احتمالی دش��من آمادگی داش��ته باش��ند، از وزیر نفت و 
مجموعه کارکنان وزارت نفت برای سرعت عمل در فعال سازی 

جایگاه ها تشکر می کنم.
رییس��ی تصریح کرد: تمامی دس��تگاه ها نس��بت به ایمن سازی 
س��امانه های خود در جهت خدمات رس��انی پایدار به مردم اقدام 

کنند، همچنین از مردم نیز تشکر و قدردانی می کنم.

رييسی بحران پيش آمده در جايگاه های سوخت را تشريح كرد

حمله سایبری برای مختل کردن زندگی مردم

 مع��اون اول رییس جمه��وری با تاکی��د بر اینکه اتکا به 
دولت های بیگانه نمی تواند هیچ دولتی را سر پا نگه دارد، 
گفت: آمریکا با فرار از افغانستان نتیجه دو دهه ناکارآمدی 
و اشغالگری را روی دوش مردم افغانستان و همسایگان 
انداخته اس��ت. به گزارش ایرنا، محمد مخبر در نشس��ت 
همس��ایگان افغانس��تان با ابالغ سالم رئیس جمهوری 
و خی��ر مق��دم به مهمانان حاض��ر، خطاب به حاضران با 
اش��اره به تحوالت افغانس��تان گفت: امنیت کشورهای 
همس��ایه با امنیت افغانس��تان به هم پیوس��ته است و بر 
همین اساس از ابتکار جمهوری اسالمی پاکستان برای 
برگزاری نخس��تین دوره نخس��ت نشس��ت کشورهای 
همس��ایه افغانس��تان حمایت کردیم؛ میزبانی دور دوم 
آن را بر عهده گرفتیم و از میزبانی دوره س��وم توس��ط 
جمه��وری خل��ق چین اس��تقبال می کنیم. مخبر گفت: 

حمله و اشغال 2۰ ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان 
جز ناامنی، گسترش، افراط گرایی، رشد تروریسم، عقب 
ماندگی اقتصادی و تخریب بنیان های استقالل، افزایش 
تولید مواد مخدر و داغدار کردن خانواده های افغانستانی 
نتیجه ای در پی نداشته است.وی افزود: سیاست نابخردانه 
و اقدامات غیرمسئوالنه و نسنجیده آمریکا در افغانستان 
با بیش از 2 و نیم تریلیون دالر هزینه برای دولت سازی 
افغانستان نه تنها شکست خورد بلکه سکوت واشنگتن 
نشان داد که آمریکا در دو دهه اقدام برای دولت سازی و 
ایجاد ساختارهای حکومتی تا چه اندازه با مردم، فرهنگ و 
محیط اجتماعی این کشور بیگانه بوده است. مخبر اضافه 
کرد: فرار مفتضحانه آمریکا بدون احس��اس مس��ئولیت 
نس��بت به امنیت و آینده مردم این کش��ور صحنه های 
دردن��اک و عب��رت آم��وزی را خلق کرد و نش��ان داد که 
آمریکا نتوانست برای مردم افغانستان امنیت، صلح، ثبات 
و رف��اه بی��اورد و همچنین نش��ان داد اتکا به دولت های 
بیگانه نمی تواند هیچ دولتی را سر پا نگه دارد.معاون اول 
رییس جمهوری با بیان اینکه هرچند اشغالگری آمریکا 
را فرصتی برای کشورهای منطقه و افغانستان می دانیم، 
خاطرنش��ان کرد: اما باید توجه داش��ت آمریکا با فرار از 
افغانستان نتیجه دو دهه ناکارآمدی و اشغالگری را روی 

دوش مردم افغانستان و همسایگان انداخته است. 

وزی��ر ام��ور خارجه گفت: بحرانی که همه را نگران کرده 
میراث دخالت های نابجای قدرت های زورگو در منطقه 
ماس��ت. آمریکا بیست س��ال پیش با دستاویز قرار دادن 
مبارزه با تروریسم، به افغانستان حمله کرد و با ادامه حضور 
نظامی خود موجب استمرار و بازتولید بی ثباتی، جنگ و 

ناامنی در آن کشور شد.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در دومین نشست 
وزرای خارجه همس��ایگان افغانس��تان گفت: واشنگتن 
بدون آن که افغانستان و مردمش را به پیش برده و توانمند 
سازد، به شکلی ناشیانه و غیرمسئوالنه از صحنه گریخت 
و وضعیت��ی ب��ه وجود آورد که همه با آن مواجهیم.وی با 
اشاره به جغرافیای منطقه خاطرنشان کرد: ما کشورهای 
همس��ایه افغانس��تان که هر یک به شکلی و در سطحی 
ب��ا ای��ن جغرافیا و مردمانش پیوند خورده ایم، به خوبی بر 
اهمیت فقدان اجماع در داخل افغانستان، منطقه پیرامونی 
و نظام بین الملل به عنوان یکی از ریشه های اصلی استمرار 

بحران جاری در آن کشور آگاهیم.  
ای��ن دیپلم��ات عالی رتبه با بیان اینکه در افغانس��تان با 
وضعیتی مواجه هستیم  که تا رسیدن به نقطه قابل قبول 
ب��رای همه مردم افغانس��تان از تم��ام اقوام و گروههای 
مختلف فاصله قابل تاملی دارد، ابراز داشت: در سطح نظام 
بین المللی نیز ش��اهد رویکردهای مختلف و متعارضی 

هس��تیم که برای افغانس��تان و منطقه مناس��ب نیست. 
بنابراین در دو س��طح درون افغانی و بین المللی بیش از 

اجماع شاهد افتراق و تعارض هستیم.
ب��ه گفت��ه امیرعبداللهیان، تاکنون رویکرد کش��ورهای 
همسایه به واسطه درک عمیقی که از وضعیت افغانستان 
دارند، تا اندازه زیادی س��ازنده، همس��و و روبه جلو بوده و 
در مسائل اساسی اجماع نسبی وجود دارد و تالش ما در 
این نشست باید معطوف بر تقویت اجماع و همسویی به 
وجود آمده باش��د. وی اضافه کرد: این تجربه ضرورتی 
اس��ت که توجه به آن ضامن برقراری ثبات و اس��تمرار 
سیاسی و بی توجهی به آن مقدمه شکل گیری منازعات 
درون افغان خواهد ش��د. تردیدی نیس��ت که وارد شدن 
دوباره افغانستان به دور جدیدی از جنگ های داخلی، به 

نفع هیچ یک از همسایگان نیست.

اميرعبداللهيان بحران افغانستان را ميراث دخالت های قدرتهای زورگو دانستمعاون اول رييس جمهور تشريح كرد

فقر و بی سوادی زمينه ساز تروريستاتكا به بيگانگان هيچ دولتی را سرپا نگه نمی دارد
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سایه پاول بر نابسامانی عراق
ادام�ه از صفح�ه ی�ک... بر اثر عوارض ناش��ی از ویروس کووید ۱۹ 
درگذش��ت. »پاول« اولین مش��اور امنیت ملی سیاه پوست ایاالت 
متحده بین سال های ۱۹8۹ – ۱۹87 میالدی، به عبارتی دو سال 
آخر ریاست جمهوری »رونالد ریگان« و رئیس ستاد مشترک ارتش 
)۱۹۹۳ – ۱۹8۹( در دولت »جرج اچ. دابلیو بوش«، چهل و یکمین 
رئیس جمهور ایالت متحده، بود. به نظر می رسد افکار عمومی به 
علت مرگ وی عالقه ای ندارد، بجای آن تصویر مشهوری که در 
آن »کالین پاول« با شیشه ای کوچک حاوی پودر سفید در دست 
که بعدا مشخص شد »پودر لباسشویی« است، دور جدیدی از بحث 

های داغ را در سراسر جهان برانگیخته است. 
در س��ال 2۰۰۳، این ژنرال ایاالت متحده که س��مت وزیر خارجه 
»جرج دابلیو بوش« )بوش پس��ر، چهل و س��ومین رئیس جمهور 
2۰۰۹ - 2۰۰۱( را در اختیار داشت در جلسه ای در شورای امنیت 
سازمان ملل آن پودر سفید را بعنوان نسخه آمریکایی از شواهدی 
که نش��ان می داد عراق دارای س��الح های کشتار جمعی است، به 
حاضران ارائه داد، موردی که در آینده ای نه چندان دور کذب بودن 
آن مشخص شد. حتی در ایاالت متحده هم این ارائه، بحث برانگیز 
شد. بعد از جنگ سرد، دولتمردان »واشنگتن« از آنچنان اعتماد به 
نفسی برخوردار شده بودند که حلقه طراح استراتژیک آنها معتقد 
بود، کشور هر اقدامی که تمایل دارد می تواند به سرانجام برساند. 
حتی بدون سخنرانی »پاول« در سازمان ملل، همانطور که »جورج 
دابلیو بوش« رئیس جمهور، تصمیم گرفته بود، ایاالت متحده بهانه 
دیگری برای حمله به عراق را در دستور کار قرار می داد. »پاول«، 
که به عنوان یک سرباز حرفه ای مادام العمر خدمت کرد، بسیار مطیع 
مافوق خود بود. سخنرانی وی در شورای امنیت فقط برای اجرای 
راهبرد بزرگ رئیس جمهور وقت بود، با این حال، شکی نیست که 
این سخنان ژنرال چهار ستاره ارتش بر شهرت او تاثیر بسیاری بر 
جای گذاشت. عراقی ها هنوز او را به دلیل نقش اش در جنگ عراق 
سرزنش می کنند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد 
که مرگ »کالین پاول« احساس خشم نسبت به وی را کاهش داد، 
یکی از چندین مقام دولت بوش که باید در قبال جنگ عراق و پیامد 
دهه ها کشتار، هرج و مرج و خشونت در این کشور پاسخگو باشد. 
بنابر گزارش »ان بی سی نیوز« این ژنرال ارتش، توجیه و اجرای طرح 
حمله را بعنوان »لکه« ای در کارنامه خود توصیف و هم آن زمان و 
اکنون، اقدامی »دردناک« نامیده بود. همچنین »کالین پاول« در 
زندگی نامه خود تحت عنوان »سفر آمریکایی من« نوشته است: 
"ای��ن روی��داد )حمله 2۰۰۳ ایاالت متحده به عراق( یک پاراگراف 
برجسته را در آگهی ترحیم من به ارمغان خواهد آورد". خبرگزاری 
فرانسه در گزارشی هنگام انتشار خبر مرگ وی نوشت: برای »پاول« 
بسیار سخت بود که سخنرانی بدنام خود را در فوریه 2۰۰۳ در شورای 
امنیت سازمان ملل درباره وجود سالح های کشتار جمعی در عراق 
را توجیه کند. لشکر کش��ی آمریکا به عراق ضربه بزرگی به اعتبار 
بین المللی این کش��ور وارد و چنین تاثیری تا به امروز ادامه داش��ته 
اس��ت.  در رابطه با انگیزه انتش��ار شواهد دروغ توسط »واشنگتن«، 
»لو شیانگ« محقق آکادمی علوم اجتماعی چین، به پایگاه خبری 
گلوبال تایمز می گوید: "درگیر کردن در »تبلیغات سیاه« ترفندهای 
قدیمی ایاالت متحده برای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی بوده 
است. به منظور جلب حمایت متحدان و حمله به رقبا یا دشمنان خود، 
آمریکا همیشه سعی کرده است با انتشار اخبار جعلی، آنها را سردرگم 
و با دروغ پردازی آنها را مهار کند".  »لو شیانگ« همچنین افزود: 
ایاالت متحده آگاه است که عواقب جنگ علیه هر کشوری شدید 
و هزینه آن بسیار باال خواهد بود. اکنون »واشنگتن« تمایل دارد با 
رقبای خود از مس��یرهای اقتصادی و سیاس��ی برخورد کند". نقش 
ژنرال »کالین پاول« انحصارا در جنگ 2۰۰۳ عراق محدود نشده 
است، در ماه آگوست ۱۹۹۰ ارتش بعثی صدام به کشور همسایه خود، 
کویت حمله کرد و در نتیجه به اشغال نظامی هفت ماه این کشور 
منجر شد. عملیات »طوفان صحرا«، حمله آمریکا و متحدانش به 
عراق جهت خارج کردن نیروهای نظامی از کویت طراحی و اجرا 
شد. »پاول« همانطور که پیش تر اشاره شد به عنوان رئیس ستاد 
مش��ترک ارتش ایاالت متحده در زمان ریاس��ت جمهوری »بوش 
پدر« در س��ال ۱۹۹۱ بر عملیات »طوفان صحرا« نظارت داش��ت، 
تهاجم نظامی که »رابرت جنس��ن«، اس��تاد سابق روزنامه نگاری 
دانش��گاه تگزاس از آن بعنوان »قتل عام که ما آن را جنگ خلیج 
فارس می نامیم، یاد می کند«. »رابرت جنس��ن« با نگارش مقاله 
ای در »لس آنجلس تایمز« در ماه می 2۰۰۰ عنوان داش��ت: این 
عملیات یکی از متمرکزترین حمالت به کل جامعه یک کشور در 
دوره جنگ های مدرن محسوب شده که ویژگی آن شامل بمباران 
غیر نظامیان با دو خصوصیت متضاد »هدفمند« و »اتفاقی« می 
باشد. در هر دو مورد، مصداق جنایت جنگی براساس کنوانسیون ژنو 
است.  آنچه شایان توجه است جریان رسانه های اصلی در ایاالت 
متحده تصویری کمی متفاوت از »کالین پاول« ارائه کرده اند که به 
ذکر دو نمونه در این مقال بسنده می شود. »سی ان ان« با افتخار 
سخنان او را در جلسه تایید سنا برای کسب جایگاه وزیر امور خارجه 
در سال 2۰۰۱ را نقل کرد که »پاول« خطاب به افکار عمومی جهان 
گفته است: "از مدل کشورداری ما پیروی کنید، من سیاه پوست و 
فرزند مهاجر از جامائیکا هستم، اکنون برای تایید صالحیت توسط 
س��نا در این مکان حضور دارم." »نیویورک تایمز« که رس��انه ای 
نزدیک به حزب دموکرات می باشد با انتشار مقاله ای ضمن تعریف 
از »پاول« و ابراز تاسف از کناره گیری وی در رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه در سال ۱۹۹۶، آرزو داشت 
حضور او که شخصیت کاریزماتیک »ژنرال آیزنهاور« را تداعی می 
ک��رد ب��ا توجه به اقبال عمومی، »بیل کلینتون« دموکرات را برای 
پیروزی در دور دوم ریاست جمهوری ناکام و متعاقبا از پیامدهای 
آشکار شدن افتضاح اخالقی روابط کلینتون – مونیکا لوینسکی، 
کارآموز کاخ سفید، و ایجاد هزینه های بسیار برای کشور پیش گیری 
می کرد. اما آنچه مسلم است »کالین پاول« سعی می کرد چهره 
یک جمهوریخواه معتدل را از خود به نمایش بگذارد، وی به مانند 
بسیاری از هم حزبی ها، منتقد »دونالد ترامپ« چهل و پنجمین 
رئیس جمهور ایاالت متحده بود به نحوی که در برنامه ی شبکه 
سی ان ان، »ترامپ« را بعنوان فردی که درباره همه چیز دروغ می 
گوید، مورد نوازش قرار داد. موردی که مخالفان »کالین پاول« وی 

را مصداق شایسته عنوان »دروغ گویی« می دانند. 

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی: در شـرايطی كه تورم بيداد می كند، افزايش 
قيمت كاالها لحظه ای اسـت و هيچ ثباتی در اقتصاد كشـور 
وجـود نـدارد، سـخن گفتن از رشـد اقتصادی شـهامت می 
خواهد، آن هم شـخصی ادعای رشـد داشـته باشـد كه می 
بايست بحران اقتصادی كشور را كنترل كند. اظهارات رييس 
كل بانك مركزی كه هنوز بر كرسی رياست تكيه جدی نزده، 
مقداری سـوال برانگيز اسـت. علی صالح آبادی با پذيرفتن 
آسـيب های همه گيری كرونا تاكيد می كند كه اقتصاد ايران 
در فصل دوم سال 2021 رشد داشته و اين نشان دهنده خروج 
ايران از ركود و حركت آن به سـمت بهبود اسـت. او با اسـتناد 
به آمار اين را هم گفته كه آخرين آمارهای منتشـره حاكی از 
رشـد 6.2 درصدی توليد ناخالص داخلی ايران در فصل دوم 
سال 2021 است كه دستاورد قابل توجهی با وجود محدوديت 
شـديد ايران در دسترسـی به منابع خارجی خود و در نتيجه 
عدم امكان خريد واكسن از خارج به دليل تحريم های آمريكا 
است. بخش غير نفتی در همان دوره 4.7 درصد رشد كرده كه 
نشان دهنده آن است كه اقتصاد ايران به طور قابل توجهی از 
ركود خارج شده و به سمت بهبود حركت كرده است. به دليل 
سياست های حمايتی مالی و پولی دولت و بانك مركزی ايران، 
نرخ بيكاری در سه ماهه دوم سال 2021 به 8.8 درصد رسيد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش را نشان 
می دهد. هم اكنون فرايند بهبود اقتصاد جهانی در شـرايط 
با ثباتی قرار دارد اما همچنان در داخل و بين گروه  كشـورها 
نابرابـری وجـود دارد، كه نشـان دهنده اهميت قدرت و دوره 
زمانی اقدامات حمايتی در مواجهه با بحران و نيز پيشـرفت 

فرايند واكسيناسيون است.

محدود کردن کرونا و تولید نفت � 
از س��وی دیگ��ر بان��ک جهانی گزارش داد ک��ه اقتصاد ایران به 
لط��ف فروک��ش کردن محدود بحران کرونا و افزایش تدریجی 
تولید نفت خام از نیمه دوم 2۰2۰، توانست از رکود 2 ساله خارج 
ش��ود. با این حال فعالیت  های اقتصادی ضعیف تحت تحریم  
های آمریکا، درآمدهای نفتی اندک و افزایش هزینه  کردهای 
دولت برای مقابله با کرونا باعث شده تا کسری بودجه افزایش 
یافته و این منجر به فش��ار ش��دید تورم و افت ارزش پول ش��ود. 
انتظار می  رود رشد اقتصادی ایران با توجه به چشم  انداز مبهم 
وضعیت شیوع گونه جدید کرونا، عملی نشدن رفع تحریم  ها، 
تحوالت افغانس��تان و تغییرات آب  وهوایی، اندک باقی بماند. 

ای��ن گ��زارش در حال��ی مطرح می ش��ود که بودجه هنوز تا اجرا 
فاصله بسیاری دارد و زمزمه کسری ۳۰۰ تا 4۰۰ درصدی بودجه 

باعث نگرانی فعاالن اقتصادی و مسووالن است.

احیای واحدهای راکد  � 
یکی دیگر از مواردی که نش��انگر رش��د اقتصادی اس��ت، رونق 
بخش تولید است که آمارهای بنگاههای اقتصادی بحران زده 
و سوله های خالی شهرک های صنعتی بیانگر رکود در بخش 
صنعت کش��ور اس��ت. اما معاون وزیر صمت با اش��اره به احیا و 
بازگش��ت 78۰ واحد راکد به چرخه تولید از ابتدای س��ال اعالم 
کرد: مش��کالت مدیریتی، تسهیالت بانکی، کمبود سرمایه در 
گردش و تامین مواداولیه از عوامل راکد ش��دن واحدهاس��ت. 
علی رس��ولیان افزود: یکی از برنامه های جدی س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی و طبق تاکید دولت، بحث احیای 
واحده��ای راکد و اس��تفاده از حداکث��ر ظرفیت موجود واحدها 
اس��ت. در همین راس��تا کلینیک  های کس��ب و کار را در نواحی 
و ش��هرک های صنعتی راه اندازی کردیم. بر اس��اس آمار تعداد 
واحدهای راکد ۱۰ درصد کاهش یافته و ۱2 درصد از اشتغالی 
که از دست رفته، کاهش یافته است. بررسی 78۰ واحد احیا شده 

نیز نشان می  دهد که 42 درصد از واحدها به سرمایه گذار جدید 
واگذار ش��ده که هم مش��کل مدیریتی را حل کرده و هم تأمین 
مالی کرده اس��ت. ۱۰ درصد هم با تأمین تس��هیالت از طریق 
تزریق سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت، مشکلشان حل شده 
است. همچنین ۱۶ درصد با تأمین مواد اولیه احیا شده  اند. ۱۱ 
درصد از واحدها هم تولید محصول جدید و متناسب با بازار داشته  
اند. باقی مشکالت نیز درصدهای کمتری دارند مثاًل ۳ درصد 
از واحدها با رفع مشکل زیر ساختی، یک درصد با رفع مشکل 
حقوقی و یک درصد هم با انتقال تکنولوژی احیا ش��ده  اند. در 
حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا 2۰۰ میلیارد 
تومان از منابع خود را اختصاص دهیم تا از طریق مش��ارکت با 
بانک ه��ا، ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان تأمین کنیم و برای تأمین مالی 
بنگاه  های کوچک و متوسط راکد، استفاده کنیم. البته طرح تام 

وزارت صمت هم برای تأمین مالی کمک کرده است.

بحران جدی در اصناف � 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اصناف وضعیت خوبی 
ندارن��د ب��ه نوع��ی که رییس اتاق اصناف از تعطیلی صدها هزار 
واحد صنفی و بیکاری بیش از یک میلیون نیروی کار خبر می 

ده��د. ریی��س صنف تاالرهای پذیرایی نیز از ورشکس��تی اکثر 
اعضای این صنف و تغییر کاربری های گسترده خبر می دهد. 
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نوشت افزار نیز از 
کاهش 8۰ درصدی تولید و فروش نوشت افزار بدلیل تعطیلی 
مدارس و بحران در این صنف ابراز نگرانی می کند که البته این 
تنها مشتی از خروار است. این بحرانها در عرصه های گوناگون 
به اندازه ای ش��دید اس��ت که معلوم نیس��ت چگونه می توان از 

رونق و رشد اقتصادی خبر داد.

خروج از رکود نیازمند زمینه ها � 
بای��د بپذیری��م که خروج اقتصاد از رک��ود، نیازمند فاکتورهای 
بسیاری است که به صرف اعالم آمارها نمی توان ادعای خروج 
اقتصاد از رکود را مطرح کرد. به باور کارشناس��ان یک اقتصاد 
زمانی از رکود خارج می شود که سرمایه گذاری افزایش یافته 
و تولیدکنندگان با ظرفیت قابل قبول به تولید مشغول باشند. در 
این میان خروج واحدهای کوچک از چرخه تولید که مشخص 
نیس��ت چه میزان محصول تولید می کنند باید مورد بررس��ی 
و کارشناس��ی دقی��ق قرار گیرد. نبای��د فراموش کرد در اقتصاد 
رکودزده، تورم هم وجود دارد. لذا به نظر می رس��د اخباری از 
این دس��ت چندان نمی تواند برای مردم مثبت باش��د، تا زمانی 
که رونق اقتصادی در سفره های مردم دیده نشود، نمی توان از 
خروج اقتصاد بحران زده ایران از رکود صحبت کرد. همچنین 
نباید تاثیر مس��ائل مربوط به سیاس��ت خارجی همچون برجام 
و س��ایر معاهدات بین المللی در حوزه اقتصاد که ایران در آنها 
چالش دارد را نادیده گرفت. واقعیت این است که تعیین تکلیف 
برجام س��بب فروش راحت نفت و مش��تقات نفتی شده و حضور 
شرکت های معتبر بین المللی در کشور موجب رونق در صنعت 

و تولید کشور می شود.

معضل آمارسازی � 
یکی از مواردی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته، آمارسازی است. 
امروزه چندین مرکز آمار در کشور فعالیت می کنند که هر کدام 
ب��ا ی��ک ع��دد و رقم آمار می دهن��د، آمارهایی که به هیچ عنوان 
همخوان��ی ندارن��د. دلیل اثبات این ادعا انتقادهایی اس��ت که در 
روز آمار مطرح شد به نوعی که از آمار جمعیت تا تولید و اشتغال 
با انتقادهای فراوانی رو به رو ش��د. به همین دلیل نمی توان به 
آمارهایی استناد کرد که از نگاه هر بخش مدیریت کشور، عددی 

متفاوت دارد.

تجارت با استناد به اظهارات رییس بانک مرکزی بررسی کرد

رشد اقتصادی؛ رویا یا واقعیت

سرمقاله

ستاری از بررسی طرح های فناورانه استانی خبرداد

فرصت سازی برای توسعه اشتغالزایی 
  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اولین نهادی اس��ت که برای 
اجرایی کردن بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه پیش قدم ش��ده 
گفت: این قانون به دنبال توس��عه اش��تغال در کش��ور است. این 
تبصره فرصت خوبی برای شرکت ها است تا بتوانند طرح ها و 
پروژه های خود را با تسهیالت خوب و قابل قبول اجرایی کنند. 
به گزارش ایسنا، سورنا ستاری در نشست تبیین بند الف تبصره 
۱8 قانون بودجه گفت: این تبصره یک اتفاق بزرگ و ابتکاری 
اس��ت که تصویب آن با حمایت ویژه مجلس ش��ورای اس��المی 
س��ریع تر انجام ش��د. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

اجرای این تبصره را به پارک های فناوری در اس��تان ها واگذار 
کرده است. آنها نمایندگان معاونت علمی و فناوری هستند. وی 
افزود: از رؤس��ای پارک ها می خواهیم هر چه زودتر طرح های 
فناورانه و دانش بنیان اس��تان خود را بررس��ی کنند. این تبصره 
فرصت خوبی برای ش��رکت ها اس��ت تا بتوانند طرح ها و پروژه 
های خود را با تسهیالت خوب و قابل قبول اجرایی کنند. همه 

ابزار و اختیار در دست پارک ها است پس از این شرایط بهترین 
بهره را برای توس��عه اقتصاد دانش بنیان و خالق ببرید. رییس 
بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه این تبصره به نوعی رقابت 
میان پارک های فناوری را بیش��تر می کند، گفت: در این طرح 
مبالغ و اعتبارات تخصیص داده می شود، اگر پارکی از این فرصت 
استفاده نکند؛ منابع به پارک های دیگر استان ها تعلق می گیرد. 

س��تاری با اش��اره به همکاری خوب مجلس ش��ورای اسالمی با 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای تحقق اقتصاد 
دانش بنی��ان، ادامه داد: خوش��بختانه تعداد زیادی از نمایندگان 
مجل��س هم��کاری خوب��ی با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ب��رای تصویب قوانین حوزه دانش بنیانی و آش��نایی 
درستی از مفاهیم این حوزه دارند و این موضوع کمک بزرگی برای 
اجرایی ش��دن برنامه های این حوزه اس��ت. رییس ستاد فناوری 
های نرم و توسعه صنایع خالق با بیان اینکه ما به الگویی در این 
زمینه برای دیگر دس��تگاه ها بدل ش��ده ایم گفت: همه اقدامات 

اولیه برای عملیاتی شدن آن را انجام داده ایم. 

لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری غیرضروریافزایش نرخ بهره باعث رکود همه بازارها 
 ی��ک تحلیل گ��ر ب��ازار س��رمایه با تاکید بر این که از نظر تولی��د و فروش، عملکرد 
ش��رکت های بورس��ی هیچ مشکلی ندارد گفت: وضعیت بازارهای جهانی مطلوب 
است و اگر گزینه دولت را کنار بگذاریم، بازار سرمایه می تواند پویا باشد؛ اما مشکل 
اقتصاد ما این است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و تمایل ندارد از راهکارهای 
بلندمدت به نقطه پایدار برسد.مهدی سوری در گفتگو با ایسنا افزود: برای مثال دولت 
می تواند هزینه ها را کنترل کند یا از درآمد مالیاتی به مخارج جاری پاسخ دهد، اما 
نتیجه چنین اقداماتی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که هم دولت ها و 

هم خود مردم تمایل دارند در کوتاه ترین زمان ممکن مشکالت را برطرف کنند.وی با بیان این که دولت از هر منبعی 
برای تامین مالی استفاده می کند، اظهار کرد: یکی از این منابع، انتشار اوراق و دیگری استقراض از بانک مرکزی 
اس��ت. در زمینه انتش��ار اوراق باید به این موضوع توجه کرد زمانی که نرخ بهره افزایش یابد همه بازارها دچار رکود 
می ش��ود و مردم نیز به این نکته توجه می کنند. در واقع تصور مردم این اس��ت که اگر دولت بخواهد از طریق اوراق 

تامین مالی کند مجبور به باال بردن نرخ بهره است تا اوراق با توجه به انتظارات تورمی خریدار داشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت: خروج بانک ها از بنگاهداری غیرضروری، هم جزو تاکیدات رهبری 
و هم تکلیف قانون اس��ت که متاس��فانه مدت هاس��ت از طرف بانک ها به فراموشی 
سپرده شده است.به گزارش صداوسیما، احسان خاندوزی گفت: عملیات بانک ها باید 
خارج از زیان دهی موجود باشد و به سمت اقتصادی شدن و اصالح نسبت کفایت 
سرمایه حرکت کند، اما متأسفانه اکنون وضع خوبی ندارد.وی افزود: افزایش شفافیت 
عملکرد بانک ها، ش��فافیت قراردادهای منعقد بین بانک ها و مش��تریان، ش��فافیت 
عملیات داخلی بانک ها و شرکت های زیر مجموعه بانک های دولتی محور بعدی 

انتظارات ما از بانک ها اس��ت. افزایش عملیات ارزی بانک ها، برای کمک به کش��ور برای صادرات و واردات باید در 
دستور کار بانک های دولتی قرار بگیرد.وی بیان کرد: تاکید دولت سیزدهم این است که بانک ها از بنگاه داری های غیر 
ضروری به سرعت خارج شوند. متأسفانه عدم شفافیت در معیارهای صالحیت مدیران بانک ها باعث شده در برخی 
از شرکت های ذیل بانک ها، انتصاب ها کاماًل سلیقه ای صورت گیرد.وزیر اقتصاد گفت: یکی از مطالبات جدی وزارت 

اقتصاد این است که بانک ها نباید به سمت فعالیت ها یا تأمین مالی سوداگرانه در اقتصاد بروند.

رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س با بی��ان اینکه 
رئیس جمه��ور موافق��ت خود را با طرح اختصاص س��هام 
عدالت به جاماندگان اعالم کرد، گفت: کس��انی که در ۶ 
دهک پایین درآمدی هستند تا 2۰ میلیون نفر هم می رسند، 
اما در فاز اول افراد تحت پوشش، بازنشستگان و کارگران و 
ایثارگران ۱۰ میلیون نفر هستند که امیدواریم هر چه زودتر 

سهام عدالت به آنها اختصاص یابد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با فارس گفت:  سال 
گذش��ته طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر 
اختصاص س��هام عدالت به جاماندگان مطرح و تصویب 
شد که طرح وارد صحن مجلس هم شد، اما دولت قبلی 
به بهانه اینکه این طرح بار مالی دارد و آن را قبول نکرد، در 

نتیجه بررسی آن در صحن مجلس متوقف شد.
وی گفت: اخیراً با رئیس جمهور مکاتبه شد که آقای رئیسی 
هم این نامه را به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ارجاع داد و موافقت کلی خود را با اختصاص سهام عدالت 

به جاماندگان اعالم کرد که امیدواریم به زودی نظر وزیر 
اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم شود. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت 
در نظر گرفته شد ، اول کسانی که تحت پوشش بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند دوم ایثارگران و 
سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفتند، کسانی 
که زیر پوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند 
۱.7 میلیون نفر برآورد می شوند کسانی که تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی هستند و سهام عدالت ندارند 2.۳ 
میلیون نفر هستند حدود دو میلیون نفر هم از ایثارگران بدون 
سهام عدالت، شناسایی شده و تعدادی نیز کارگر و بازنشسته 
از جمله کارگران ساختمانی هستند. پورابراهیمی گفت: در 
دولت قبلی در طرح مجلس گفتیم چه سهامی از دولت باقی 
مانده و اگر دولت قبلی طرح مجلس را قبول می کرد این 
طرح در صحن اصلی مجلس هم به تصویب می رسید، اما 
چون دولت قبلی زیر بار نرفت اگر هم صحن مجلس آن 
را تصویب می کرد، شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی 
طبق  اصل 7۵ قانون اساسی آن را رد می کرد، اما در حال 
حاضر دولت فعلی پذیرفته و اگر نظر وزارت اقتصاد و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم شود ظرف دو هفته می توان 
این طرح را در صحن مجلس به تصویب رساند و بعد از آن 
تأیید شورای نگهبان گرفته شود و به راحتی می توان ظرف 

یکی دو ماه آینده این طرح را نهایی کرد. 

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی گفت: مناطق آزاد 
کش��ور با هدف رونق اقتصادی، تولید و صادرات ایجاد 
شده و نباید بهای آن را مردم بومی این مناطق پرداخت 
کنند.به گزارش ایلنا، سعید محمد گفت: توجه به معیشت 
م��ردم در اج��رای هر گونه طرح اقتصادی باید از اولویت 
های نخست مسووالن باشد و ضروری است این مهم 

را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی توجه به معیشت و زیرساخت های کیش را از دغدغه 
های اصلی مردم این منطقه برش��مرد و اظهار داش��ت: 
مدیران��ی ک��ه تمایل دارند به مدیریت خود ادامه دهند با 
تشکیل کارگروهی نسبت به حل مشکالت مردم اقدام 
کنند.دبیر شورای عالی مناطق آزاد ، بر لزوم اهمیت توسعه 
آموزش و پرورش و توریست علمی در منطقه آزاد کیش 
اشاره کرد و گفت: ما می توانیم در حوزه بستری سازی 
آموزش و توریس��م علمی گام های موثری برداریم و به 
خاطر این که از س��از و کارهای الزم برخوردار نیس��تیم 
اقدام��ات الزم ب��ا وزارت علوم اس��ت. محمد در رابطه با 
ضرورت ایجاد زیرساخت های الزم و مطرح شدن جزیره 
کیش به عنوان پایلوت فرهنگی در سطح کشور، تصریح 
کرد: حجاب و عفاف از جذابیت های زیادی برخوردار است 
و سبب جذب گردشگران زیادی خواهد شد.وی با تاکید بر 
این مهم که کار فرهنگی نیاز به اقدامات زیرساختی دارد، 
اظهار داشت: با خرد جمعی و برنامه ریزی در حوزه های 

فرهنگی کیش اقدامات موثری انجام خواهیم داد.

وی در خصوص قراردادهای پیمانکاری که با معیش��ت 
جامعه کارگری ارتباط مس��تقیم دارد افزود: احداث خانه 
های پیش ساخته در قالب bot با جدیت تمام در دستور 
کار س��ازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته اس��ت.وی در 
خصوص اشتغالزایی برای مردم بومی نشین کیش، خاطر 
نشان کرد: فعاالن اقتصادی هنگام سرمایه گذار باید در 
قرارداد تعهدی را بر عهده بگیرند که تعداد مش��خصی 
از بومی نش��ینان کیش را در پروژه خود جذب کنند.دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد بر آمیخته شدن هنر و فرهنگ 
با اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید این مهم نیز مورد اهتمام 
ویژه قرار گیرد چرا که هیچ فاصله ای بین هنر و اقتصاد 
وجود ندارد و هنر می تواند موتور محرکه اقتصاد ش��ود.
محمد با تاکید بر اینکه نمی توان جلوی کسب و کارها را 
گرفت گفت: باید سریع دانش خود را به روز کرد و با شرایط 
روز خود را تطبیق داد و کسب و کارها در چار چوب قوانین 

بدون هیچ محدودیتی باید ارتقاء و توسعه یابند.

دبير مناطق آزاد تشريح كردپورابراهيمی از موافقت رئيس جمهور خبرداد

 معيشت مردم در اولويت اجرای طرحهای اقتصادی اختصاص سهام عدالت به 10 ميليون جامانده 
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تجلیل از ورزشکاران برتر شهرستان اردکان از 
سوی چادرملو

 مراس��م تجلیل از ورزش��کاران مدال آور شهرس��تان اردکان 
ش��ب گذش��ته از سوی ش��رکت چادرملو در مجتمع صنعتی این 
شرکت برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در این مراسم مهندس 
ناص��ر تق��ی زاده مدیر عامل ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در س��خنانی با اش��اره به اهداف برنامه اس��تراتژیک شرکت در 
راستای توسعه پایدار افزود: نگاه چادرملو توجه به استعدادهای 
جوان��ان و نوجوان��ان منطقه به منظ��ور تقویت ورزش های پایه 
است .   وی گام مهم چادرملو برای تحقق این هدف را احداث 
مجموعه فرهنگی ورزشی شهید سلیمانی چادرملو عنوان کرد 
و از حمایت های نماینده محترم و سایر مدیران اجرایی اردکان 
از فراهم نمودن زمینه این مجتمع نمونه در کشور  تشکر کرد و 
گفت: شما ورزشکاران و افتخار آفرینان باید به تاسی از موالی 
متقی��ان حض��رت عل��ی )ع( پیش از هر چیز باید روحیه  و منش 
جوانمردی  و پهلونی را در خود تقویت کنید.  در ادامه این مراسم 
دکتر دشتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی در 
سخنانی با تشکر از  خدمات ارزشمند مدیر عامل چادرملو در 2 
سال اخیر با انتقاد شدید از   برخی اظهارات سطحی از عملکرد 
چادرملو در راستای عمل به تکالیف اجتماعی گفت: این شرکت 
اقدامات بزرگی طی 2 س��ال اخیر انجام داده اس��ت و نباید توقع 
داش��ت همه کمبودها را این ش��رکت جبران کند در حالی که 
دهها ش��رکت دیگر در این شهرس��تان فعالیت می کنند. دشتی 
ضمن قدردانی از س��اخت مجموعه عظیم فرهنگی، ورزش��ی 
ش��هید س��لیمانی افزود: این مجموعه در نوع خود در کش��ور بی 
نظیر و نمونه است. و امیدواریم این حرکت بزرگ زمینه رشد و 
شکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان را فراهم سازد و البته باید 
نگاهی هم به ورزش قهرمانی و تشکیل تیمهای حرفه ای داشته 
باش��یم. دکتر ش��ریف مشاور ورزشی مدیر عامل چادرملو نیز در 
سخنانی گزارشی از روند ساخت بخش های مختلف مجموعه 
فرهنگی و ورزش��ی ش��هید سلیمانی ارائه کرد.  بر اساس همین 
گزارش در پایان این مراس��م از ۶۵ ورزش��کار مدال آور کشوری 
و جهانی در رش��ته های مختلف ورزش��ی با اهدای لوح تقدیر و 

هدایای نقدی تجلیل شد.

محوطه سازی ساختمان بهزیستی توسط 
شهرداری قزوین 

اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک ش��هرداری قزوین از محوطه 
س��ازی س��اختمان بهزیستی با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال از 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ 
بهنام زاده گفت: برابرمصوبات بازآفرینی استان محوطه سازی 
ساختمان بهزیستی در دستور کار منطقه یک شهرداری قزوین 
قرار گرفت و مقرر شد شهرداری قزوین ، محوطه سازی این مرکز 
خدماتی اعم از مرمت دیوار، کفپوش بتنی، پیاده رو سازی،رنگ 

آمیزی و زیبا سازی محوطه را عهده دار شود.
وی افزود: کارهایی که در ساختمان بهزیستی محله پیر حصار 
توسط منطقه یک شهرداری قزوین انجام شد عبارتند از 2۶۰۰ 
مترمرب��ع محوطه س��ازی ، اح��داث ۱۰۰ متر مربع دیوار و ۵۰۰ 
مت��ر ج��دول گذاری و ۱2۰۰متر مربع رنگ آمیزی؛ که با انجام 
کارهای مربوطه، برای ارائه خدمات بیشتر در اختیار مددجویان 

اداره کل بهزیستی استان قرار گرفت.
مدی��ر منطقه یک ش��هرداری قزوین هدف ازمحوطه س��ازی 
س��اختمان بهزیس��تی واقع در پیرحصار را بهبود منظرومحلی 
زیبا و چش��م نواز برای ارائه خدمات به مددجویان بهزیس��تی 

عنوان کرد .

تشکیل جلسه فوری برای رفع اختالل شبکه 
توزیع سوخت بنزین 

به دنبال اختالل در جایگاه های سوخت استان مدیرعامل شرکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با اش��اره به این 
مش��کل گفت: این مش��کل بصورت سراس��ری و به علت نقص 
فنی در سیستم سامانه هوشمند سوخت جایگاه های بنزین روی 
داده است. مجرد با اشاره به اینکه تیم های فنی و پشتیبانی این 
شرکت در سطح جایگاه های سوخت آذربایجان غربی در حال 
حل این مشکل هستند، گفت: هم اکنون مشکل  4 جایگاه بنزین 
در ارومیه برطرف شده و فعالیت بقیه جایگاه ها تا 2 ساعت آینده 
برقرار خواهد شد. وی گفت: ارائه خدمات در این جایگاه ها فعال 
بص��ورت آزاد ب��وده و قیم��ت هر لیتر بنزین با ملبغ ۳ هزار تومان 
و گازوئیل ۶۰۰ تومان صورت می گیرد و هیچ گونه تغییری در 
میزان سهمیه و قیمت کارت های سوخت مردم ایجاد نخواهد 
شد. وی افزود: بعد از حل مشکل فنی جایگاه های ارائه خدمات 

بر اساس کارت های سهمیبه سوخت حل خواهد شد.

 آئین کلنگ زنی ساختمان جدید بیمه سالمت 
شهرستان شوشتر

با حضور نماینده نماینده مردم شهرس��تان شوش��تر در مجلس 
اس��المی،مدیرکل بیمه سالمت خوزستان و هئیت همراه پروژه 
س��اختمان جدید بیمه س��المت در شهرستان شوشتر کلنگ زنی 
شد.در ایام گرامیداشت هفته بیمه سالمت، مدیرکل بیمه سالمت 
اس��تان و هیات همراه در س��فر خود به شهرس��تان شوشتر پروژه 
ساختمان جدید بیمه سالمت این شهرستان کلنگ زده شد.دکتر 
علی خس��روی در تش��ریح جزئیات پروژه ساختمان جدید افزود: 
احداث ساختمان بیمه سالمت با پیش بینی رقمی بالغ بر ۵ میلیارد 
تومان به مدت یک سال در دستور کار ساخت قرار گرفته است.  

اخبار كوتاه

شهرستان ها

برنامه های متنوع برای هفته بسیج دانش آموزی اچ اس ای منطقه قم پیشرو در آموزش اصول محوری 
دوره آموزشی آشنایی با اصول اولیه ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط مسئول 

پژوهش و توسعه ایمنی منطقه به میزبانی شرکت آبفای قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، یک 
دوره آموزش��ی آش��نایی با مباحث و محورهای اصلی بهداش��ت، ایمنی و محیط 
زیس��ت تحت عناوین آش��نایی با سیستم مدیریت اچ اس ای، دستورالعمل مجوز 
 HSE ،کار، نح��وه ارزیاب��ی خطر پذیری، آش��نایی با عوام��ل زیان آور محیط کار
PlAN، نحوه بررس��ی اچ اس ای در مناقصات، ادوات اس��تحفاظ فردی و س��ایر 

موارد مرتبط، توسط مسئول پژوهش و توسعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم به عنوان مدرس 
این دوره در ساختمان شهید قاسم سلیمانی شرکت آبفای قم برگزار شد. عبدالزهرا طالبی، مسئول بهداشت کار 
صنعتی و حفاظت از محیط زیست این منطقه قم، ضمن تاکید بر تشکیل این جلسات، بحث و تبادل نظر پیرامون 
موانع و چالش های پیش رو در همسویی با استقرار کامل نظام نامه اچ اس ای افزود: بدون شک حفظ و حراست 
دارایی های شرکت ها، تاسیسات صنعتی و غیر صنعتی، تامین سالمت کارکنان، صیانت از محیط زیست پیرامون 
تاسیس��ات و حوزه عملیات از مس��ئولیت های خطیری اس��ت که امروزه تحت نظام مدیریت منس��جم اچ اس ای در 

پرتوی اعمال مقررات ایمنی و پایش اجرائیات این حوزه نوین اجراء می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از تدارک برنامه های متنوع برای هفته 
بسیج دانش آموزی در استان خبر داد.

 محمد پورداود در جلس��ه س��تاد هماهنگی و پش��تیبانی بسیج دانش آموزی استان 
اظهار کرد: با همکاری حوزه بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش استان برنامه 
های خوبی برای هفته بس��یج دانش آموزی  در س��طح اس��تان تدارک دیده ش��ده  
است.  وی افزود: این برنامه ها در سطح استان، شهرستان ها، نواحی و مناطق از 
8 تا ۱۳ آبان ماه با مشارکت و نقش محوری دانش آموزان اجرا می شود.  مدیرکل 

آموزش و پرورش اس��تان اس��تفاده حداکثری از ظرفیت ها و خالقیت در اجرای برنامه های بس��یج را بس��یار حائز 
اهمیت خواند و افزود: این کار باعث ارتقای کیفی و غنی تر شدن برنامه ها خواهد شد.  وی در بخش دیگری از 
س��خنانش از تهیه تبلت برای تمامی دانش آموزان بانیازهای ویژه بی بضاعت در اس��تان خبر داد و گفت: تاکنون 
4۵۰ دستگاه تبلت تهیه و در بین دانش آموزان بانیازهای ویژه بی بضاعت استان توزیع شده است. پورداود افزود: 
با توزیع این تبلت ها تمامی دانش آموزان فاقد گوشی هوشمند آموزش و پرورش استثنایی استان در قالب طرح 
هدایت تحت پوش��ش قرار گرفته اند.  وی خاطرنش��ان کرد: آموزش و پرورش اس��تان در اجرای طرح هدایت )هر 

دانش آموز یک تبلت( جزء استان های برتر معرفی شده است.

تحویل بیش از 472 هزار تن چغندر قند به کارخانه های قند
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای فصل برداشت چغندر 
قند در استان که همزمان با 2۵ شهریور ماه سال جاری آغاز شده ، بیش از 472 هزار 
تن محصول توسط چغندرکاران به کارخانه های قند استان تحویل داده شده است و 

این روند همچنان تا اوایل دی ماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان غربی، اکبر کرامتی با 
بی��ان اینک��ه ت��ا کنون 87 درصد از مطالبات چغندرکاران، معادل ۵72 میلیارد تومان به 
حساب آنها واریز شده است ، اظهار کرد: پیش بینی می شود حدود یک میلیون و 7۵۰ 

هزار تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شود.
وی با بیان اینکه  س��االنه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی چغندر قند در 
اس��تان اس��ت، افزود : مجموع مطالبه چغندرکاران اس��تان از کارخانه های چغندرقند 

آذربایجان غربی تاکنون بیش از ۶۵8 میلیارد تومان است.
کرامتی اضافه کرد: آذربایجان غربی به علت برخورداری از آب و خاک مناسب و وجود 
پنج کارخانه قند در شهرس��تان های ارومیه، خوی، پیرانش��هر، میاندوآب و نقده مقام 

نخست کشوری تولید، سطح زیر کشت و عملکرد چغندر قند را در اختیار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: :امسال میانگین برداشت 
چغن��در قن��د از م��زارع آذربایجان غرب��ی ۵۵ ُتن در هکتار ب��ا میانگین عیار ۱۶درصد و 
میزان افت محصول 2 درصد اس��ت که این امر نش��ان دهنده افزایش تولید و کیفیت 

این محصول در مزارع است.
این مسول خاطر نشان کرد: در کشت سال زراعی پیش رو با توجه به تغییرات اقلیمی 
و خشکسالی های پیش رو ، ضرورت دارد کارهای تحقیقاتی مورد نیاز در مزارع را در 

جهت کاهش مصرف آب و ارتقای راندمان آبیاری انجام گیرد.

 مدی��رکل راه��دارای و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان 
سیستان و بلوچستان گفت: حجم مبادالت اقتصادی 
اعم از صادرات، واردات و ترانزیت در پایانه های مرزی 
میلک و میرجاوه در 7 ماهه سال جاری به یک میلیون 

و 4۱4 هزار و ۳۶۶ تن رسید .
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اس��تان سیس��تان و بلوچستان، ایوب کرد 
اظهار داش��ت: بیشترین حجم مبادالت اقتصادی این 
مدت در پایانه مرزی میلک و میرجاوه علی رغم شیوع 
ویروس کرونا با ۹۱۹ هزار و 7۹۶ تن کاال به صادرات 
اختصاص داردکه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش ۳۰ درصدی را نشان می دهد .
مدی��رکل راه��دارای و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان 
سیستان و بلوچستان عمده کاالهای صادراتی از پایانه 
های مرزی اس��تان را گاز مایع، هیدروکربن. بنزین . 

گازوئی��ل و مواد غذای��ی عنوان کرد و افزود: صادرات 
دراین مدت توس��ط 4۰ هزار و ۶۶ دس��تگاه کامیون 

انجام شده است.
کرد مدیرکل راهدارای و حمل و نقل جاده ای استان 
سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت های صادراتی 
پایانه های مرزی اس��تان گفت: مرزهای طوالنی آبی 
و خاک��ی، برخ��ورداری از س��ابقه تاریخی در مبادالت 
تجاری، قرار داشتن در مهم ترین مسیر تجاری دنیای 
قدیم)جاده ابریشم( در کنار مراودات قومی، فرهنگی و 
اجتماعی مردم استان با مردمان آن سوی مرز موقعیت 
خاص صادراتی را برای این استان فراهم نموده است به 
طوری که با وجود شیوع کرونا شاهد مبادالت تجاری 

قابل توجه با کشورهای منطقه هستیم.
مدی��ر کل راه��دارای و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان مجموع ترانزیت کاال از پایانه 
های مرزی میرجاوه و میلک را در 7 ماهه سال جاری 
۳47 ه��زار و 77 ت��ن و واردات را ۱47 ه��زار 4۹۳ ت��ن 
عنوان کرد. کرد بر افزایش مبادالت اقتصادی سیستان 
و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان تاکید 
ک��رد و اف��زود: ب��ه منظور بهره گیری ه��ر چه بهتر از 
ظرفیت های موجود، عملیات توس��عه محوطه پایانه 
مرزی میلک و طرح توسعه سالن مسافری پایانه مرزی 

میرجاوه توسط این اداره کل در حال انجام است.

استاندار جدید آذربایجان شرقی در نخستین ساعات کاری 
خود از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز بازدید کرد. 
به گزارش دفتر روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
استان، استاندار آذربایجان شرقی به همراه دکتر متفکر 
آزاد نماینده مردم تبریز ، اسکو ، آذرشهر در مجلس شورای 
اسالمی و دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری بعدازظهر شنبه پس از بازدید از عملیات اجرایی 
راه آهن بستان آباد تبریز از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز بازدید کرد . علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
وفاضالب استان با اشاره به روند احداث پروژه و اهمیت 
و لزوم احداث آن گفت : از آنجایی که اقدامات ش��رکت 
آب و فاضالب حول محور رضایت مندی و بهره مندی 
همشهریان عزیز از نعمت واالی الهی و افزایش بهداشت 
می باشد و احداث تصفیه خانه را فرصتی مناسب برای 
کمتر شدن مشکالت زیست محیطی در سال های آینده با 
توجه به افزایش جمعیت شهر تبریز برشمرد.عابدین خرم 
استاندار آذربایجان شرقی  با ابراز خرسندی از اتمام پروژه و 
آماده بهره برداری شدن آن گفت خوشبختانه هم پیمانکار 
و هم مدیران مربوطه به صورت جدی پیگیر هستند و تا 

پایان آبان  ماه فاز مایع آن افتتاح می شود .
عابدی��ن خ��رم افزود این پ��روژه یکی از پروژه های مهم 
استان است و از نظر تامین آب برای دریاچه ارومیه یک 
پروژه حیاتی محسوب می شود.استاندار آذربایجان شرقی 

همچنین در خصوص علت حضور در محل اجرای پروژه 
احداث تصفیه خانه فاضالب تبریز در نخستین ساعات 
کاری خود گفت اگر بخواهیم کارها درست و به موقع انجام 
شود نیازمند حرکت جهادی هستیم تا موانع را رفع کنیم 
و کارها از پیش تر باز نماند. گفتنی است : احداث مدول 
دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از سال ۹۵ در دو 
فاز مایع و لجن آغاز شده است. فرآیند تصفیه فاضالب 
م��دول دوم  از ن��وع STEP FEED  ب��وده ک��ه این نوع 
فرایند از نوع فرآیندهای لجن فعال با قابلیت حذف ازت 
و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع 
فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیش��رفته ترین و 
کارآمدترین فرایندهای به روز تصفیه فاضالب ش��هری 
می باش��د.جمعیت تحت پوش��ش این طرح یک میلیون 
نف��ر و ظرفیت تصفیه خان��ه نیز 2۰7۰۰۰ متر مکعب در 

شبانه روز می باشد.

بازديد از پروژه بزرگ تصفيه خانه فاضالبمبادالت اقتصادی در پايانه های مرزی سيستان و بلوچستان 

 رئی��س اداره بن��در و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی آس��تارا 
انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین این بندر و بندر آس��تاراخان 
روس��یه را زمینه س��از تح��ول و رون��ق در فعالیت ها و تجارت و 
ترانزی��ت دریای��ی و بندری دانس��ت و از بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها، تاسیسات و انبارها دعوت 
کرد.مراسم امضای قرارداد خواهرخواندگی بندر آستارای گیالن 
و بندر دریایی آس��تراخان روس��یه با حضور مقامات دو طرف و 
به صورت برخط برگزار شد و »مهدی آکوچکیان« سرکنسول 
جمهوری اسالمی ایران در آستراخان ابراز امیدواری کرد مبادله 
کاال بین این دو بندر راهبردی ایران و روس��یه و توس��عه روابط 
اقتصادی دو کشور افزایش یابد و با فعالیت کریدور بین المللی 
ش��مال- جن��وب  صادرات کاالهای ایران��ی و ترانزیت کاال از 
هند به روس��یه و اروپا و از اروپا به ش��رق از طریق ایران رونق 
یابد.ِدنیس آفاناسیِف وزیر صنعت، حمل و نقل و منابع طبیعی 
دولت آستراخان نیز در این مراسم، گفت: همکاری و ارتباطات 
نزدیک بنادر ایران و روس��یه در دریای خزر و آس��تراخان برای 
م��ا اهمی��ت زیادی دارد و برای همین، قرارداد خواهر خواندگی 
بین بندر آس��تارای ایران و بندر دریایی آس��تراخان امضاء ش��د و 
ارتباطات نزدیک و منافع مش��ترک دو بندر آس��تراخان و آستارا 

زمینه ساز نزدیکی دو کشور به هم خواهد بود.
به گفته وی مبادالت تجاری ایران و آس��تراخان رش��د با ثباتی 
را تجربه می کند و س��ال گذش��ته س��ه میلیون و ۳۰ تن مبادله 
کاال بین آس��تراخان و ایران انجام ش��د گه نس��بت به سال قبل 
۱۵ درصد افزایش یافته و انواع کاال از ایران به روسیه و شمال 

اروپا مبادله شده است.
رئی��س اداره بن��در و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی آس��تارا 
روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در خصوص قرارداد 
خواهرخواندگی این بندر با بندر آس��تاراخان روس��یه، گفت: این 

قرارداد بین این 2 بندر که دارای امکانات مشابه هستند، نقش 
اساس��ی در رون��ق حم��ل و نق��ل دریایی، تبادل نظ��ر در موارد 
تخصصی، استفاده از تجریبات همدیگر و توسعه ارتباط بندری 
و دریایی خواهد داشت.کیانوش امیری افزود: این قرارداد زمینه 
اجرای کنوانس��یون های بندری و دریایی، برگزاری نشس��ت 
های مش��ترک همکاری در موضوعات کش��تیرانی و بندری، 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی، تب��ادل دانش فنی و اطالعات، 
س��رمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی هر 2 بندر و اس��تفاده 
بهین��ه از امکان��ات و تجهی��زات در ح��وزه دریای��ی و بندری را 

فراهم می کند.
وی ادام��ه داد: ب��ه طور معم��ول اینگونه قراردادها در بنادری با 
امکانات یکس��ان بس��ته می ش��ود و می تواند شرایط متقابلی را 
برای بنادر ایجاد کند، به عنوان مثال کاالهایی که در یک بندر 
بارگیری می شود، باید قابلیت تخلیه و انبار در بندر دیگر را داشته 
باشد تا تبادل کاال بین دو بندر به تدریج افزایش یابد و توسعه و 

تحکیم روابط اقتصادی دو کشور را شاهد باشیم.
او با اش��اره به ظرفیت های مناطق ویژه اقتصادی هر دو بندر 
آستارای گیالن و آستاراخان روسیه ابراز امیدواری کرد افزایش 

همکاری ها و توسعه صادرات و ترانزیت کاال از طریق این بنادر 
را شاهد باشیم و با عملیاتی شدن کریدور ریلی شمال - جنوب 

منافع مشترک ایران و روسیه بیش از پیش تامین شود.
رئی��س اداره بن��در و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی آس��تارا 
گفت: با امضاء قرارداد خواهرخواندگی بندر آس��تارای گیالن و 
آستاراخان روسیه با همت و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی 
و ب��ا پیگی��ری اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن، برای تقویت 
حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندرها گامی 

اساسی برداشته شده است.
امیری افزود: امیدواریم با توجه به موقعیت منحصر به فرد بندر 
آس��تارا که نس��بت به س��ایر بنادر شمالی ایران ۳۰ مایل به بنادر 
کشورهای حوزه دریای خزر نزدیک تر است و با عنایت به وجود 
حمل و نقل چند وجهی )ریلی، زمینی و دریایی( در شهرستان 
آستارا، در آینده نزدیک تحوالت خوبی را در حوزه تجارت دریایی 

و سرمایه گذاری بخش خصوصی شاهد باشیم.
تردد نخس��تین کش��تی در بندرآس��تارا به فروردین سال ۹2 باز 
می گردد و این بندر چند منظوره با ۶۰ هکتار وسعت، نخستین 
بندر بخش خصوصی کشور و نزدیک ترین و مقرون به صرفه 
تری��ن مس��یر تج��ارت و حم��ل و نقل کاال بین آس��یا، آفریقا و 
اروپاس��ت و برای تخلیه و بارگیری کش��تی های 2 هزار و ۵۰۰ 

تنی طراحی شده است.
ب��ه گفت��ه رئیس اداره بن��در و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی 
آستارا از سال ۹2 تا ۱4۰۰ آمار ترافیک کاال )صادرات، واردات 
و ترانزیت( از بندر آستارا به بنادر دریای خزر گویای روند رو به 

رشد فعالیت های بندری است.
شهرس��تان مرزی آس��تارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت و با س��ه مرز 
زمینی، ریلی و دریایی در غرب استان گیالن، حاشیه دریای خزر 

و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

رئیس اداره بندر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی آستارا تشریح کرد:

خواهرخواندگی  آستارا با آستاراخان  باعث رونق تجارت

برگزاری تمرین امدادگران صنعت آب و برق کشور در البرز
جلیل کریمی- مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان البرز 
گفت: 4۵۰ کارشناس و نیروی متخصص صنعت آب و برق در 
قالب ۱7 تیم از اس��تان های قم ، همدان ، مازندران ، مرکزی 
، تهران ، قزوین و البرز در ۱7 نقطه اس��تان البرز امداد رس��انی 

می کنند.
داود نجفیان س��خنگوی تمرین صنعت آب و برق کش��ور در 
حاش��یه تمری��ن صنعت آب و برق ب��ا بیان اینکه در این تمرین 
۱77 دس��تگاه ماش��ین آالت سبک و سنگین صنعت آب و برق 
کش��ور برای مواجهه با بحران زلزله به کار گرفته ش��ده اس��ت، 
یک��ی از اه��داف اصلی برگزاری این تمرین را  شناس��ایی نقاط 

ضعف و قوت دس��تگاه های خدمات 
رس��ان در زمان وقوع زلزله ذکر کرد 
و اف��زود: همچنین کس��ب تجارب و 
انتقال آن به اس��تان های دیگر و  به 
حداقل رس��اندن ضعف ها و آموزش  
دستگاه های خدمات رسان  و بخش 
های مختلف تخصصی برای مواجهه 
با زلزله و سایر حوادث از اهداف دیگر 

این تمرین به شمار می رود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اس��تان البرز با توجه ب��ه همجواری با 

ته��ران و تراکم ب��االی جمعیتی که 
بیش از ۱۰ برابر متوسط کشور است 
بر روی گس��ل های فعال زلزله واقع 
ش��ده  ک��ه  باید ای��ن موضوع با دقت 
بررس��ی ش��ود، گفت : در طول سال 
های گذشته تاکنون شاهد زلزله های 
با قدرت متفاوت در اس��تان و مناطق 
همجوار بوده ایم  و همین امر س��بب 
شد تا وزارت نیرو استان البرز را برای 

برگزاری این تمرین انتخاب کند.

نجفی��ان ب��ا تاکی��د بر اینکه وجود زیر س��اخت های س��نگین 
مل��ی از جمل��ه در بخ��ش صنع��ت آب  و ب��رق با ه��دف تامین 
 نیازه��ای  کش��ور در اس��تان الب��رز از دالی��ل مه��م برگزاری
 ای��ن تمری��ن اس��ت، اظه��ار کرد : برای همی��ن منظور وزارت 
نی��رو ب��رای برگ��زاری مانور زلزله در بخ��ش صنعت آب و برق 
اس��تان البرز را انتخاب کردند و کمیته های اجرایی براس��اس 
دس��تور العمل در اس��تان ش��کل گرفته اس��ت که این کمیته ها 
نشس��ت های مختلفی برای برگزاری رزمایش برگزار کردند و 
در نهایت ۱7  بخش مش��خص ش��د که می تواند با وقوع زلزله 

دچار آسیب شوند.
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 هشدار عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در خصوص ریشه اتفاقات اخیر

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
شبکه جاسوسی در وزارت نفت را می بایستی جدی گرفت چراکه 
شاید تهدیدات باالتری در راه باشد. هادی بیگی نژاد نماینده مردم 
مالیر در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، 
نوشت: »لو دادن کشتی های نفتکش در شرایط دور زدن تحریم 
ها، حمله به مرکز مدیریت سوخت کشور و حواشی متعددی که 
برای پرس��نل زحمت کش وزارت نفت رخ می دهد، بیانگر این 
است که شبکه ی جاسوسی در وزارت نفت را می بایستی جدی 

گرفت. شاید تهدیدات باالتری در راه باشد.«

تولید زودهنگام میدان نفتی خشت 
دست یافتنی شد

مجری پروژه میدان نفتی خشت گفت: با پیگیری ها و اقدامات 
صورت گرفته در نیمه نخس��ت س��ال ۱4۰۰، پروژه میدان نفتی 
خشت پیشرفت ۹۹ درصدی داشته است و پیش بینی می شود که 
به زودی تولید زودهنگام نفت از این میدان عملیاتی شود. احسان 
طاهری با بیان اینکه در مهرماه امسال تمامی کارگرم پروژه میدان 
نفتی خش��ت به پایان رس��یده و پروژه در مرحله پیش راه اندازی و 
راه اندازی قرار گرفت، گفت: با وجود همه مشکالت موجود ازجمله 
کمب��ود م��واد اولی��ه و مصالح مورد نیاز پروژه، عدم دسترس��ی به 
مستندات الزم، تشدید شرایط کرونایی و شیوع سویه دلتا در کشور، 
افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه های جاری، کمبود و قطع 
سراس��ری برق و درنتیجه کمبود برخی مصالح مورد نیاز ازجمله 
سیمان اما پروژه در هفت ماهه نخست ۱4۰۰، بدون کوچکترین 
وقفه ای با تکیه بر توان داخلی متخصصان و کارشناسان داخلی به 
کار خود ادامه داد و باراه اندازی چاه های شماره یک ودو، به زودی 

میدان نفتی خشت به تولید زودهنگام خواهد رسید. 

نفت یک درصد سقوط کرد
قیمت نفت پس از انتشار آماری که رشد بیش از حد انتظار ذخایر 
نفت خام و سوخت آمریکا در هفته گذشته را نشان داد، در معامالت 
روز چهارشنبه کاهش پیدا کرد. بهای معامالت نفت برنت با یک 
دالر و ۱۳ سنت معادل ۱.۳ درصد کاهش، به 8۵ دالر و 7 سنت 
در هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت روز سه شنبه در باالترین 
قیمت هفت سال اخیر بسته شده بود. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و 44 سنت معادل ۱.7 درصد کاهش 
پیدا کرد و به 8۳ دالر و 2۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا در معامالت روز گذشته ۱.۱ درصد صعود کرده بود.

اخبار كوتاه

زيربنايی

کاهش 2۷ میلیارد متر مکعبی منابع آب تجدید شوندهنصب 2۵0 هزار کنتور جدید هوشمند در سالجاری
مق��ام مس��ئول گفت:تاکن��ون بی��ش از ۵۵۰هزار کنتور هوش��مند در بخش های 
کشاورزی، صنعتی، عمومی و اداری نصب شده و در مرحله بعد کل پروژه نصب 
کنتورهای هوش��مند به تعداد ۳۰ میلیون دس��تگاه در کش��ور انجام می ش��ود. بند 
نخس��ت مصوبه هیأت مدیره توانیر که در ۵ بند تنظیم ش��ده، بخش توزیع توانیر 
را مکلف می سازد شاخص های رؤیت پذیری و کنترل پذیری بار و برنامه کالن 
صنعت برق در این ارتباط را نهایی و ابالغ کند و شرکت های توزیع نیز باید برنامه 
اجرایی رؤیت پذیری و کنترل پذیری بار خود را با توجه به ش��رایط منطقه، نوع 

تعرفه و میزان بار قابل پایش، تنظیم و معاونت هماهنگی توزیع پس از بررسی و تأیید برنامه ها، گزارش عملکرد 
ماهانه را برپایه نظارت مس��تمر، به هیأت مدیره توانیر ارائه کند. وی نصب 2۵۰ هزار کنتور جدید هوش��مند را در 
برنامه امس��ال صنعت برق عنوان کرد که پس از تعیین مش��خصات فنی از طریق اجرای پروژه های پایلوت، تا 
پایان ۱4۰۰ نصب می ش��ود. مدیرکل دفتر هوشمندس��ازی و فن آوری های نوین توانیر ادامه داد: تاکنون بیش از 
۵۵۰ هزار کنتور هوشمند در بخش های کشاورزی، صنعتی، عمومی و اداری نصب شده و در مرحله بعد کل پروژه 

نصب کنتورهای هوشمند به تعداد ۳۰ میلیون دستگاه با سرعت باال در کشور آغاز خواهد شد. 

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در مدت کمتر از ۳۰ سال گذشته منابع آب 
تجدیدش��ونده کش��ور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود۱۰۳ میلیارد متر مکعب 
کاه��ش یافت��ه اس��ت و متوقف کردن کاهش آبخوان ها در صورت اجرای س��ند 
س��ازگاری پنج س��ال زمان خواهد برد. قاس��م تقی زاده خامسی در جلسه شورای 
عالی آب که با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد، یا بیان اینکه در شرایط فعلی 
راهی به جز استفاده بهینه و دقت در مصرف آب، در بخش صنعت استفاده از پساب 
و آب دریا وجود ندارد، گفت:  باید بسترهای جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه ها 

با س��رعت بیش��تری انجام ش��ود تا پس��اب حاصل در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد و جایگزین آب شیرین در این 
بخش شود. به گفته وی اکنون حدود هشت میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف می شود که قابلیت تبدیل شدن 
به حدود ۶ میلیارد مترمکعب پس��اب دارد. معاون آب و ابفای وزارت نیرو با اش��اره به  س��ند س��ازگاری با کم آبی که 
برای همه استان ها تهیه شده و به تایید وزیران همه دستگاه های ذینفع رسیده است، گفت: حدود 7۶ هزار ساعت 
کار کارشناس��ی در طول س��ه س��ال صرف آن ش��ده و این س��ند دقیق ترین سندی است که در حال حاضر برای احیا 

و تعادل بخشی منابع آب کشور به تصویب دولت رسیده است و باید جدی گرفته شود.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
مدیرعامل سازمان بنادر  خبر داد؛

حل مشکل کشتی های ایرانی در بنادر چین و هند
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر مشکلی 
برای ورود کشتی های ایرانی به بنادر چین و هند وجود ندارد. محمد 
راستاد درباره حمل دریایی کاال از خزر و برقراری تردد میان بنادر 
شمالی ایران با بنادر روسیه و قزاقستان اظهار کرد: وزارت صمت 
اخیراً با خرید کشتی رو-رو موافقت کرده است. وی افزود: ما هم 
در س��ازمان بنادر و دریانوردی به ش��رکت های کش��تیرانی اعالم 
کرده ایم آمادگی داریم تا از محل وجوه اداره ش��ده این س��ازمان، 
تسهیالت و منابع مالی برای خرید شناورهای رو-رو )کامیون بر( 
پرداخت کنیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: 
امیدواریم با ورودی این نوع ش��ناورها، مس��یر دریایی بازرگانی ما 
با کشورهای آسیای میانه برقرار و فعال شود؛ البته در حال حاضر 
ترددهای دریایی به بنادر آسیای میانه و حاشیه خزر با استفاده از 

شناورهای کارگو، فله بر و کانتینری برقرار است.
وی خاطرنش��ان کرد: اینکه کش��تی رو-روی کامیونی هم داشته 
باش��یم ت��ا بتوانی��م م��ود حمل و نقل ج��اده ای را از طریق دریا به 
کش��ورهای آس��یای میانه متصل کنیم، گزینه مناسبی است که 
می توانی ظرفیت تجاری با کش��ورهای منطقه را افزایش دهد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ابقای توافقنامه چابهار در شرایط 
جدید دولت کابل یادآور ش��د: موافقت نامه س��ه جانبه جمهوری 
اسالمی ایران، هند و افغانستان موسوم به توافقنامه چابهار، تفاهم 

نامه ای اس��ت که هنوز رس��میت دارد؛ در این توافق نامه آمده که 
امکان اضافه شدن و الحاق کشورهای دیگر به آن فراهم است.
وی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اس��المی ایران پیش��نهاد داده تا 
ترکمنستان هم به این تفاهم نامه افزوده شود؛ الحاق ترکمنستان 

ب��ه تفاه��م نامه چابهار یک فرصت برای توس��عه ترانزیت میان 
کش��ورهای منطقه اس��ت. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
درباره مشکل پهلوگیری کشتی های ایرانی در بنادر هند گفت: با 
پیگیری هایی که س��ازمان بنادر و دریانوردی انجام داده، در حال 

حاضر مشکل خاصی وجود ندارد؛ من از شرکت های کشتیرانی هم 
پیگیری کردم، آنها هم تأیید کردند که امکان پهلوگیری در بنادر 
هند فراهم و ترددها برقرار است.معاون وزیر راه درباره مشکل تردد 
کشتی های ایرانی به بنادر چین نیز اظهار کرد: در حال حاضر ترددها 
به بنادر چین برقرار است؛ عمده تبادالت تجاری دریایی کشورمان 
با چین است. وی خاطرنشان کرد: کشتیرانی یک مقوله بین المللی 
است و اینگونه نیست که الزاماً ناوگان ملکی کشوری بخواهد از 
کشور دیگری بار حمل کند؛ بلکه جابه جایی کاال می تواند هم از 

طریق ناوگان بین المللی و هم ملکی انجام شود.

ماجرای منع ورود کش���تی های ایرانی به بنادر چین  � 
و هند چه بود؟

گفتنی است برخی فعاالن صنعت کشتیرانی در هفته های اخیر از 
عدم امکان توقف و پهلوگیری کشتی های ایرانی در برخی بنادر 
چین و یکی از بنادر هند خبر داده بودند. مدیرعامل یک شرکت 
کش��تیرانی نیز از توقف 4 ماهه تعدادی از کش��تی های متعلق به 
این شرکت در یکی از بنادر چین در سال ۱۳۹۹ و همچنین ادامه 
دار بودن این روند تا کنون خبر داده بود که گفته می شود در حال 
حاضر مشکلی برای برقراری تردد کشتی های ایرانی به بنادر این 

دو کشور وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی سقف تسهیالت مسکن براساس مناطق مختلف شهری و روستایی را اعالم کرد. محمود محمودزاده از جزئیات تسهیالت 
پروژه جهش تولید مسکن )ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال( خبر داد و گفت: قرار بر این است که تسهیالت این پروژه بر اساس قیمت تمام 
شده مسکن در مناطق مختلف تعیین شود. وی با بیان اینکه سقف وام جهش تولید مسکن 4۵۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: برای تهران سقف وام 
4۵۰ میلیون تومان، در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر سقف وام 4۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها سقف وام ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین سقف وام در روستاها 2۵۰ میلیون تومان است که 

البته عرف این تسهیالت در مناطق روستایی 2۰۰ میلیون تومان بوده اما برای موارد خاص تا 2۵۰ میلیون تومان هم تسهیالت ارائه می شود. 

آمار رفع تصرف از اراضی دولتی حاکی از آن اس��ت که در مهرماه ۱4۰۰ اس��تانهای آذربایجان غربی با ۱۰8 مورد، تهران با 72 مورد و خوزس��تان 
 ب��ا ۶۹ م��ورد در ص��در م��وارد زمی��ن خ��واری ق��رار گرفتن��د؛ از نکات قاب��ل توجه می توان به تعرض به دو قطعه زمین در سیس��تان و بلوچس��تان 
با مس��احت 4۰۰ هزار متر و یک قطعه در ش��رق س��منان به مس��احت ۶8 هزار متر مربع اش��اره کرد. مهرماه ۱4۰۰ تعداد 4۳8 مورد تعرض به 
اراضی دولتی اتفاق افتاده که اس��تانهای آذربایجان غربی با ۱۰8 مورد به مس��احت ۱74 هزار متر مربع، تهران با 72 مورد به مس��احت ۹8 هزار 
متر، خوزستان با ۶۹ مورد به مساحت ۳7 هزار متر، فارس با ۳۱ مورد به مساحت ۶27 هزار متر و ایرانشهر با 22 مورد به مساحت 74۵۰ متر در 

جایگاه اول تا پنجم موارد زمین خواری قرار گرفتند.

آذربایجان غربی و تهران در صدر تعرض به زمین های دولتیجزییات وام جهش تولید مسکن اعالم شد

نقص فنی در قطار یزد- تهران
قط��ار ت��رن س��ت یزد- تهران که به عل��ت نقص فنی متوقف 
ش��ده بود، با اعزام قطار جایگزین و انتقال مس��افرین، به س��یر 
خ��ود ادام��ه داد. به گزارش رواب��ط عمومی راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران، س��اعتی پیش قطار ترن س��ت یزد- تهران، به 
دلی��ل نق��ص فن��ی و اتصال کابل برق در ایس��تگاه نائین دچار 
آتش س��وزی ش��د که با تالش کارکنان، عملیات اطفا حریق 
به س��رعت انجام ش��د. گفتنی اس��ت مسافران با انتقال به قطار 

جایگزین، راهی تهران شدند.

مجوز پروازهای ۷ شرکت هواپیمایی لغو شد
سازمان هواپیمایی کشوری مجوز تعدادی از مسیرهای پروازی 
7 ش��رکت هواپیمایی داخلی را تعلیق کرد. به گزارش س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری، به دلیل عدم توجه به هش��دارهای این 
سازمان توسط تعدادی از شرکت های هواپیمایی مبنی بر عدم 
رعایت دقیق ش��یوه نامه های بهداش��تی )۶۰ درصدی ظرفیت 
هواپیما( در پروازهای داخلی و همچنین فروش بلیت باالتر از 
سقف نرخی تعیین شده، اقدام به تعلیق مجوز برخی از مسیرهای 
پروازی ش��رکت های هواپیمایی متخلف کرده اس��ت. بدیهی 
است در صورت تکرار تخلفات ذکر شده شرکت های هواپیمایی 
مذکور اعالم عمومی شده و در جهت حفظ حقوق عامه به مراجع 
ذیربط معرفی خواهند شد. مسافران می توانند شکایت های خود 
را در خصوص موارد فوق الذکر به سازمان هواپیمایی کشوری 

جهت پیگیری ارسال یا در سایت سازمان ثبت کنند.

فعالیت قطارهای گردشگری از سر گرفته شد
یک مقام مسئول گفت: با توجه به تقاضای مسافران برای تداوم 
حرکت قطار های گردشگری، رجا اقدام به راه اندازی مجدد قطار 
گردش��گری شیرگاه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
کرده است. رضا عصاری معاون اجرایی شرکت حمل و نقل بین 
المللی رجا با بیان اینکه به دلیل تقاضای بسیار زیاد مسافران برای 
تداوم حرکت قطار های گردشگری، شرکت حمل و نقل بین المللی 
رجا با همکاری راه آهن اقدام به راه اندازی مجدد قطار گردشگری 
ش��یرگاه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی کرده است، 
توضیح داد: حرکت قطار گردشگری شیرگاه در دو جمعه متوالی 

برابر با روز های هفتم و چهاردهم آبان ماه خواهد بود. 

وزی��ر نف��ت با بی��ان اینکه هیچ تغییری در س��همیه های کارت 
س��وخت ایجاد نمی ش��ود، گفت: تا کنون در ۳۰۰ جایگاه امکان 
اس��تفاده از کارت س��وخت و س��همیه بنزین فراهم ش��ده است. 
ج��واد اوج��ی در کنفرانس خب��ری درباره آخرین اخبار مربوط به 
راه اندازی مجدد جایگاه های سوخت گفت: هم اکنون بیش از 
۳ هزار جایگاه در سراسر کشور فعال هستند و به صورت دستی 
تأمین س��وخت می کنند. وی گفت: دش��من قصد داش��ت با این 
حرکت به مردم آس��یب برس��اند که با لطف پروردگار و همکاری 
مردم، تیرش��ان به خطا رفت. وزیر نفت با تش��کر و عذرخواهی 
از مردم درباره معطلی 24 ساعت گذشته در برخی جایگاه های 
سوخت گفت: این قول را می دهیم بزودی جایگاه های سوخت 

را به حالت عادی برگردانیم.
 اوجی به جلس��ه امروز هیئت دولت نیز اش��اره کرد و گفت: من 
حامل تشکر رئیس جمهور از مردم در رابطه با صبر و اعتماد به 
خادمان خود در دولت هستم؛ آقای رئیسی در این جلسه تاکید 
کردن��د ک��ه بزرگترین س��رمایه ما اعتماد مردم اس��ت و تالش 
می کنیم قدردان، این اعتماد باشیم ایشان همچنین از کارکنان 

شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز تشکر کردند.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به فراخوان متخصصان ش��رکت های 
فرآورده های نفتی، گازی، پخش و همچنین صنایع پتروش��می 
اف��زود: در تالش��یم از همکاران��ی ک��ه در زمین��ه آی تی در این 
شرکت ها فعالیت دارند برای برطرف شدن هر چه زودتر مشکل 

جایگاه ها، استفاده کنیم. 
وی با تشکر از رسانه های عمومی و رسانه ملی گفت: از اصحاب 
رسانه نیز که در اطالع رسانی، کمک شایانی به ما کردند تشکر 
می کنی��م و ب��ه ی��اری خ��دا تالش ما بر آن اس��ت که جایگاه ها 
به عرصه س��وخت رس��انی با اس��تفاده از کارت سوخت، برگردد. 
اوجی با اشاره به اینکه تا کنون ۳۰۰ جایگاه در سراسر کشور در 

سوخت رسانی باکارت هوشمند فعال هستند ادامه داد: سهمیه 
کارت سوخت همچنان باقی است و هیچ مشکلی در جابجایی 
آن ایجاد نمی شود و به محض فعال شدن سیستم هوشمند در 
جایگاه ها، سوخت رسانی با کارت هوشمند نیز فعال خواهد شد. 
وی به ش��ایعاتی مبنی بر گرانی بنزین هم اش��اره کرد و گفت: از 
م��ردم خواه��ش می کنم به ش��ایعات توجه نکنند و اصاًل برنامه 
برای افزایش قیمت بنزین در دولت وجود ندارد. وزیر نفت تاکید 
ک��رد: ذخای��ر بنزین، نفت و گاز خوبی داریم و از هفته های آینده 

صادرات این ذخایر نیز آغاز خواهد شد.

 � ق���ول می دهی���م ظ���رف ی���ک تا دو روز آینده س���امانه 
سوخت فعال شود

وزیر نفت همچنین از فعال شدن بیش از ۳ هزار جایگاه سوخت 
در سراس��ر کش��ور خبر داد و گفت: قول می دهم ظرف یک تا 
دو روز آینده س��امانه هوش��مند س��وخت فعال شود تا مردم عزیز 
بتوانند از سهمیه خود استفاده کنند. جواد اوجی در جریان بازدید 
ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهوری اظهار کرد: هم اکنون با همه 
ش��رکت های پخش فرآورده های نفتی مناطق کل کش��ور در 
ارتباط هس��تیم، الحمدهلل بیش از ۳ هزار جایگاه در کش��ور فعال 

هس��تند که مردم عزیز می توانند در خارج از ش��بکه س��وخت و 
به صورت دستی از آن استفاده کنند. وی با بیان اینکه هم اکنون 
۳۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور با کارت سوخت به صورت 
سهمیه ای، بنزین را به خودروها عرضه می کنند، افزود: به مردم 
اعالم کردیم سهمیه سوخت در کارتشان محفوظ است و هیچ 
مش��کلی وجود ندارد. وزیر نفت با اش��اره به اینکه مردم با وجود 
معطلی در بعضی از جایگاه ها همکاری خوبی با خادمان خود در 
وزارت نفت داش��تند، تصریح کرد: دش��من قصد داشت به مردم 
ایران آس��یب بزند، اما با همراهی و صبوری مردم، تیرش��ان به 
سنگ خورد. اوجی خطاب به رئیس جمهوری گفت: من به شما 
قول می دهم ظرف یک تا دو روز آینده کارت هوشمند سوخت 
فعال ش��ود تا مردم عزیز بتوانند از س��همیه خود اس��تفاده کنند. 
ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهوری روز گذش��ته به منظور بررسی 
وضع عملیاتی کردن جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور 

به صورت سرزده به وزارت نفت آمد.

س���امانه هوش���مند س���وخت تا اواخر امروز به مدار  � 
بازمی گردد

مدیر عامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
از بازگشت سامانه هوشمند سوخت به مدار تا اواخر وقت امروز 
شش��م آبان خبر داد. جلیل س��االری با بیان این خبر گفت: ش��ب 
گذشته سامانه هوشمند سوخت در ۹ جایگاه به صورت آزمایشی 
راه اندازی شد و اکنون این عدد به 44۰ جایگاه در سراسر کشور 
رسیده است. وی با بیان این که هم اکنون چند گروه ۳۰ تا ۳۵ 
نفره در س��ه ش��یفت کاری فعالیت می کنند، افزود: پیش بینی 
می کنیم تا پایان امشب ۳۰ تا ۳۵ درصد جایگاه های سوخت به 
س��امانه هوش��مند سوخت متصل شوند و تا اواخر وقت فردا این 

میزان به ۹۰ تا صد در صد خواهد رسید.  

وزیر نفت از فعال بودن 3هزار جایگاه  در سراسر کشور خبر داد :

استفاده از کارت سوخت فقط در 3۰۰ جایگاه

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد:

معافیت حمل و نقل کاال از شمول مالیات بر ارزش افزوده
با تصویب قانون مستثنی شدن حمل کاال از شمول ۹ درصد قانون 
مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسالمی، افزایش 
عوارض جابجایی کاال، نه تنها بار تورمی در پی نخواهد داش��ت 
بلکه منجر به کاهش هزینه های حمل خواهد شد. محمد تیموری 
معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با 
بیان اینکه نگهداری 22۰ هزار کیلومتر ش��بکه راه های کش��ور، 
س��االنه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار 
داشت: ناهمواری راه های کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض 
پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل  نقلیه و تجهیزات 
خودروها را نیز دربردارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت 

نمایند، لذا باتوجه به محدودیت اعتبارات، افزایش منابع اعتباری 
جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، هوشمند سازی جاده ها، امکان 
نگهداری مطلوب راه ها، ایمن سازی حمل و نقل و ایمنی راه های 
کشور به گونه ای که هزینه های تمام شده حمل و نقل افزایش 
نیابد، مورد نظر بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بوده 
است. وی گفت: در این راستا مجمع عمومی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راه های 
کشور، در سال جاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کاال در 
بخ��ش حم��ل و نق��ل جاده ای از 4 درصد به ۵ درصد را )باتوجه به 
تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج 

درصد در س��ال ۱۳۹۶( به کمیس��یون تخصصی شورای اقتصاد 
ارائه کرد، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش 
حمل و نقل جاده ای کاال و هزینه تمام شده کاال در کشور، توأمان 
موضوع مستثنی شدن حمل کاال از شمول قانون مالیات بر ارزش 
افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس 
محترم شورای اسالمی در تاریخ۱2/4/۱4۰۰، حمل و نقل کاال از 
شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. تیموری افزود: با 
تصویب قانون معافیت حمل و نقل کاال از شمول مالیات بر ارزش 
افزوده، پیش��نهادی از س��وی مجمع عمومی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای به ش��ورای اقتصاد ارس��ال ش��د که براساس 

آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل و نقل کاال از 
4 درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در ش��ورای اقتصاد 
مطرح و مصوب شد. معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای با بیان این که زمان اجرای مصوبه مذکور با اجرای 
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مطابقات دارد و هیچ گونه بار 
تورمی برای حمل کاال در کشور ایجاد نمی کند، خاطرنشان کرد: 
بیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، با احتساب 4 
درص��د ع��وارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجموعاً ۱۳ 
درصد برای جابجایی کاال اخذ می شد که با تصویب قانون جدید 

این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش می یابد.
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هم افزایی بین بخشی در جهت تقویت 
نظارت های پیشگیرانه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور از حل و فصل مشکالت و مسایل مرتبط در 
چارچوب پروژه های بازآفرینی این وزارتخانه که در حال انجام می 
باشد، خبر داد. به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین ازبازنگری 
اساسی در فرآیند صدور مجوزها و باز طراحی فرایندهای اداری 
مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد و گفت: 
برنام��ه ای وی��ژه برای بازطراحی فرآیندها داریم که تمامی ابعاد 
سازمانی را پوشش خواهد داد. وی همچنین تصریح کرد: با اجرای 
پروژه های تحولی بازآفرینی وزارت صمت، بسیاری از مسائل و 
چالش هایی که در جلسه به آنها اشاره شد، در بازه زمانی تعیین 
شده حل و فصل خواهد شد. وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم 
افزایی خوب وزرای اقتصادی دولت سیزدهم، بیان کرد: جلسات 
متناوب با رئیس جمهور داریم و فضا برای حل مس��ائل اساس��ی 
کشور بسیار مهیا است. فاطمی امین همچنین تعامل و هم افزایی 
میان دو مجموعه صمت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف 
نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد. رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی رویکردهای این سازمان را 
پیش��گیرانه با نگاه آسیب شناس��انه دانست و گفت: گلوگاه هایی 
که بس��تر تخلف را فراهم می آورند باید آسیب شناس��ی و مرتفع 
شوند. حجت االسالم و المسلمین حسن درویشیان همچنین از 
دس��تگاه های اجرایی خواس��ت که آسیب های مرتبط را با هدف 

اصالح و پیشگیری شناسایی نمایند.

افزایش ۳.۶ درصدی تولید کنسانتره آهن 
شرکت های بزرگ

طبق آمار ارائه ش��ده از س��وی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدن��ی ای��ران )ایمیدرو( میزان تولید کنس��انتره آهن 
شرکت های بزرگ طی نیمه نخست سال ۱4۰۰، قریب به ۳.۶ 
درصد نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته افزایش 
یافته و به بیش از 2۵.۵ میلیون تن رسیده است. به گزارش ایسنا، 
طبق آمار ۱۰ ش��رکت بزرگ تولیدکننده کنس��انتره سنگ آهن از 
ابتدای فروردین تا پایان ش��هریور ماه س��ال جاری ۱4۰۰، 2۵ 
میلیون و ۵۱7 هزار و ۳78 تن تولید محصول داشته اند که نسبت 
به 24 میلیون و ۶2۱ هزار و ۶۹۰ تن تولیدی در شش ماهه ابتدایی 
۱۳۹۹ رش��د ۳.۶ درصدی را نش��ان می دهد. در مدت شش ماهه 
ابتدایی امسال شرکت های بزرگ مذکور هشت میلیون و ۱۹۱ 
هزار و 7۵۹ تن کنسانتره به دیگر شرکت ها ارسال کرده که در 
مقایسه با میزان ارسالی در مدت مشابه سال گذشته کاهش هشت 
درصدی داش��ته اس��ت. از ابتدای فروردین تا پایان ش��هریور ماه 
سال گذشته، هشت میلیون و 8۹۹ هزار و ۹8۳ تن کنسانتره از 

شرکت های بزرگ با دیگر شرکت ها ارسال شده است.پ

انتخاب بهترین جایگزین قرعه کشی در دستور 
کار کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال احتمال حذف 
قرعه کش��ی خودرو گفت: کمیس��یون صنایع به دنبال بررس��ی 
بهترین و کم هزینه ترین روش و جایگزین برای قرعه کش��ی 
اس��ت تا بازار را از ش��رایط فعلی نجات داده و با تعدیل قیمت ها 
رضایت مردم را جلب کند. سیدعلی موسوی در گفتگو با خبرخودرو 
بیان کرد: با توجه به مخالفت وزیر صمت با قرعه کشی خودرو 
و احتمال حذف آن، کمیسیون صنایع طرح های مختلفی را به 
عنوان جایگزینی برای قرعه کشی در دستور کار خود قرار داده 
و در واقع به دنبال بهترین و کم هزینه ترین روش ممکن برای 
فروش و عرضه خودرو هستیم تا بتوانیم بازار را از شرایط فعلی 
نجات داده و با تعدیل قیمت ها رضایت مردم را جلب کنیم. وی 
با اشاره به اینکه تعدیل قیمت سیمان الگوی خوبی برای کاهش 
قیمت خودرو در بازار است، عنوان کرد: با کاهش قیمت سیمان 
این الگو به بازار ارائه شد که اگر اراده ای برای کاهش قیمت ها 
توس��ط مدیران جهادی وجود داش��ته باشد با اجماع عوامل موثر 
می توان قیمت ها را تعدیل کرد. امیدواریم همان طور که قیمت 
سیمان با تمهیدات وزیر جهادی و نیروهای انقالبی در بازار تعدیل 

شد شاهد این اتفاق در مورد خودرو نیز باشیم.

گردش تجاری بین کشورهای اوراسیا ۳۱ درصد 
افزایش یافت

کمیس��یون اقتصادی اوراس��یا در بیانیه ای اعالم کرد که گردش 
 )EAEU( تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
با ۳۱.۳ درصد افزایش در هشت ماهه نخست سال 2۰2۱ به 4۵ 
میلیارد دالر رسیده است. به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری 
تاس، کمیسیون اقتصادی اوراسیا روز سه شنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد که گردش تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا )EAEU( با ۳۱.۳ درصد افزایش در هشت ماهه نخست 
س��ال 2۰2۱ به 4۵ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. در این بیانیه آمده 
است: تجارت متقابل در دوره ژانویه تا اوت 2۰2۱ به 4۵ میلیارد 
دالر رسید که نسبت به ژانویه تا اوت 2۰2۰ ۳۱.۳ درصد افزایش 
نش��ان می دهد. براس��اس این گزارش، رش��د حجم صادرات در 
تجارت متقابل در تمام کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 

این دوره ثبت شد. 

افزایش ۲۳ درصدی تولید شمش آلومینیوم
تولید شمش آلومینیوم در مجموع شش ماهه نخست سال جاری 
از 2۶۰ هزار تن شمش فراتر رفته است که نسبت به میزان تولید 
در مدت مش��ابه س��ال گذشته رشد 2۳ درصدی را نشان می دهد 
اما میزان تولید آلومینا کاهشی ثبت شده است. به گزارش ایسنا، 
طبق آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، از ابتدای س��ال جاری تا پایان ش��هریور ماه 2۶۰ هزار 
و ۶7۹ تن ش��مش آلومینیوم توس��ط تولیدکنندگان بزرگ تولید 
شده که نسبت به حدود 2۰۰ هزار تن تولید در مدت مشابه سال 

گذشته رشد 2۳ درصدی داشته است.  

گـروه صنعت و تجـارت: وزير صمت وعده كاهش 15 درصدی 
قيمـت خـودرو را داده اسـت و كارشناسـان معتقدند كاهش 
قيمت نيازمند شروطی از جمله حذف قيمت گذاری دستوری 
و افزايش تيراژ توليد است. چندی پيش سيد رضا فاطمی امين 
وزير صمت به اعضای كميسيون صنايع و معادن مجلس قول 
داد كه توليد خودرو در سال آينده به يك ميليون و 600 هزار 
دستگاه برسد كه در صورت تحقق، بخشی از نياز بازار پاسخ 
داده می شود و مكانيزم قرعه كشی برای خريد نيز حذف خواهد 
شـد. البته فاطمی امين وعده ديگری هم داده و گفته تا پايان 
سال 1401 قيمت خودرو حداقل 15 درصد كاهش خواهد يافت. 
اگرچه مردم با نگاهی به شرايط فعلی به اين وعده، به ديده ترديد 
نگاه می كنند اما كارشناسان معتقدند تحقق اين وعده ها، پيش 
نيازهايی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می توان به اين 

وعده ها جامه عمل پوشاند.
با این حال رصد بازار خودرو در روزهای گذش��ته نش��ان می دهد 
قیمت خودروهای داخلی با کمی افزایش، روندی صعودی به خود 
گرفته است. با این حال با دست نگه داشتن خریداران از خرید، 
بازار در رکودی شدیدتر از قبل وارد شده و به گفته نمایشگاه داران، 

مراجعه برای خرید و فروش خودرو، انگشت شمار شده است.

آخرین وضعیت بازار خودروهای داخلی � 
در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون 
توم��ان، پرای��د ۱۳۱ مدل ۹۹ نزدیک به ۱4۰ میلیون تومان، تیبا 
هاچ بک ۱۶۱ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱48 میلیون تومان، 
ساینا اس دنده ای ۱8۰ میلیون تومان، ساینا پالس دنده ای ۱84 
میلیون تومان، کوئیک آر دنده ای ۱74 میلیون تومان، کوئیک 
اتوماتی��ک پ��الس 2۳2 میلیون تومان و ش��اهین ۳4۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
همچنین در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو 2۰۶ تیپ2 حدود 
247 میلی��ون توم��ان، پ��ژو 2۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ نزدیک به 2۹2 
میلیون تومان، پژو 2۰۶ اس. دی وی8 نزدیک به ۳۰۵ میلیون 
تومان، پژو 2۰7 دنده ای 28۰ میلیون تومان، پژو 2۰7 اتوماتیک 
44۰ میلیون تومان، س��مند ال. ایکس 24۰ میلیون تومان، پژو 

4۰۵ اس. ال. ایکس 2۶7 میلیون تومان، س��ورن پالس 28۰ 
میلیون تومان، دنا پالس دنده ای 4۳۳ میلیون تومان، دناپالس 
توربوش��ارژ اتوماتی��ک 4۵7 میلیون توم��ان و تارا دنده ای 44۵ 

میلیون تومان قیمت خوردند.
در فضای مجازی و سایت های خودرویی در دسته مونتاژی ها هر 
دستگاه هایما اس7 توربوشارژ 78۰ میلیون تومان، جک اس۵ 
ح��دود 72۵ میلی��ون تومان، جک اس۳ نزدیک به ۵۰7 میلیون 
توم��ان، ج��ک جی4 نزدیک به ۳۹2 میلیون تومان و پژو 2۰۰8 

مدل ۹۹ حدود ۹۵۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در گروه خارجی ها نیز هر دستگاه هیوندای سانتافه مدل 2۰۱8 
حدود 2 میلیارد و 7۵۰ میلیون تومان، رنو کولئوس مدل 2۰۱8 
نزدیک به 2 میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان، رنو تالیس��مان ای۳ 
مدل 2۰۱8 حدود یک میلیارد و 8۵۰ میلیون تومان و فولوکس 
واگن تیگوان مدل 2۰۱8 حدود 2 میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 

ارزش گذاری شد.

ادامه رکود در بازار خودرو � 
بررس��ی ها از بازار خودروهای خارجی نیز حکایت از تداوم رکود 
دارد. به گفته برخی کارشناسان، صحبت های اخیر وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت که در افتتاح خ��ط تولید انبوه تارا اتوماتیک از 
افزای��ش تولی��د خودرو و غیرواقعی بودن قیمت ها خبر داده بود، 
در ب��ازار تاثیرگ��ذار ش��ده و بازار را به رک��ودی عمیق تر فرو برد. 
کوروش طواحن، نمایش��گاه دار در ش��مال پایتخت معتقد است: 
بازار منتظر اقدام عملی اس��ت و این گونه حرف ها، فقط رکود را 
شدیدتر می کند. این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: ورود دالر 
به کانال 27 هزار تومانی هم اگر تا چند وقت ادامه داشته باشد، 
بر صعودی ش��دن قیمت ها تاثیرگذار می ش��ود. وی همچنین با 
بی��ان اینک��ه هنوز خبری از واردات خودرو نیس��ت، ادامه داد: در 

خوش��بینانه ترین حالت این اتفاق می تواند به صورت محدود از 
بعد از تابستان ۱4۰۱ بیفتد و با شرایط ارزی فعلی کشور، واردات 

خودرو در سال جاری بسیار دور از ذهن است.

شرط کاهش قیمت خودرو در بازار � 
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت 
و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت 
تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کاالها در سال 
حداقل 4۰ درصد اس��ت. نکته مهم این اس��ت که نرخ تورم در 
بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در 
این صنعت چه داخلی ها و چه وارداتی ها، بر اساس دالر نیمایی، 
قیمت گذاری می شوند. وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود 
4۰ درص��دی ک��ه در صنعت خ��ودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت 
موج��ود را مدیری��ت کنی��م و تولید را افزایش دهیم و هزینه ها را 
کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که 
این کم ش��دن قیمت نیز با تورم پوش��ش داده می ش��ود. در واقع 
این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای 
تورم 4۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. 
سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفًا با افزایش بهره وری و 
تیراژ تولید نمی توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی 
که قیمت خودرو اصالح نش��ود و دولت قیمت گذاری دس��توری 
را حذف نکند، نمی توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر 
تیراژ تولید افزایش یابد. این کارش��ناس صنعت خودرو در مورد 
حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: 
برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید 
سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت 
گذاری در اختیار ش��ورای رقابت باش��د بهتر از س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت. زیرا این س��ازمان یک 
نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار 
دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر 
فشارها قرار می گیرد. وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف 
قیمت در س��ازوکار بازار س��رمایه، راهکار بهتری برای خروج از 

شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.

وعده های کاهش قیمت  محقق نشد

برگ ریزان رونق در بازار خودرو

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

2 هزار میلیارد ریال برای پایگاه امداد معادن پیش بینی شدابالغ دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها 
معاون وزیر صمت از ابالغ دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها در این 
هفته خبر داد و بیان کرد: متاس�فانه یکی از چالشهای اصلی در بازار، درج قیمت های 
غیر قانونی و غیر واقعی بر روی کاالها می باشد. به گزارش شاتا، عباس تابش با 
بیان این مطلب، افزود: با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شفاف سازی قیمت ها و 
بهره مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای 
مصوب قانونی و اطالع رس��انی مس��تمر از قیمت انواع کاال و خدمات و همچنین 
کاهش بهای پرداختی توس��ط مصرف کنندگان الزم اس��ت با تغییر در ش��یوه درج 

قمیت کاال به عنوان الزام قانونی، موجبات استیفای بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان فراهم شود. رییس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: در شرایط فعلی بواسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای 
تولیدی برای بدس��ت آوردن س��هم بازار از طریق اختصاص حاش��یه س��ود بیشتر برای شبکه توزیع وجود دارد و عمال 
قیمت کمتر مبنای رقابت نیست، میزان بهره مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش 
می باشد. تابش ضمن بیان اینکه نظام اطالع رسانی قیمت باید به گونه ای تعریف شود که رقابت بین تولیدکنندگان 
و رقابت بین شبکه های مختلف توزیع را ایجاد نماید، افزود: این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده 

از ظرفیت های مصرف کنندگان برای خرید کاالی با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف شده است.

مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 2 هزار 
میلیارد ریال بودجه برای احداث پایگاه های امداد و نجات در استان های زغالی پیش 
بینی کردیم که در این خصوص چهار پایگاه را در معادن استان های زغالی به صورت 
پایلوت اجرایی می کنیم. به گزارش ایرنا، اس��داهلل کش��اورز افزود: در این خصوص 
رایزنی هایی با هالل احمر به دلیل امکان پشتیبانی و نگهداری این پایگاه ها، داشتیم. 
وی اظهار داشت: بر این اساس جمعیت هالل احمر این پایگاه ها را در اختیار گیرد 
و عالوه بر پوشش معادن، حوادث غیرمترقبه روستایی و پدافند غیرعامل منطقه را 

پوشش دهد. کشاورز با بیان اینکه دغدغه نمایندگان برای حمایت از صنعت زغالسنگ بجا است افزود: چند استان 
زغالی بزرگ از جمله کرمان، مازندران، س��منان، خراس��ان جنوبی و رضوی داریم و مش��کالت کارگری در اس��تان ها 
به صورت جدی پیگیری و جلس��اتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاش��ته ش��د و س��اماندهی این معادن را از 
این طریق پیگیری می کنیم. وی تصریح کرد: معادن زغالسنگ کشور در معرض ضرر و زیان بودند و شرکت های 
سیمانی حاشیه سود پایینی دارند لذا هر ساله برای تمام معادن زغالی استخراج حداکثری در نظر گرفتیم و همیشه 
حمایت این وزارتخانه پشت این معادن بوده و در شورای عالی معادن نیز حمایت می شوند. معاون امور معادن و صنایع 

معدنی وزارت صمت تاکید کرد: کمیته زغال سنگ در 2 استان از جمله کرمان احیا می شود.

حمله بنگالدش به بازار پوشاک ایران!
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
با بیان اینکه در پی کوچک شدن بازار پوشاک اروپا به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، کشور بنگالدش در حال تجاوز به صنعت پوشاک 
ایران اس��ت، تصریح کرد: قیمت تمام ش��ده یک تولیدکننده 
داخلی اکنون چهار تا پنج برابر محصول بنگالدش��ی اس��ت و 
تولیدکنن��دگان ت��وان رقابت با این محصوالت را ندارند. مجید 
افتخ��اری در گفتگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: س��ونامی کاالهای 
بنگالدش��ی به طرز عجیب و غریبی در حال ورود به کش��ور 
است و هیچ تولیدکننده داخلی نمی تواند با آنها رقابت کند. چرا 
که کاالهای اس��توکی که اروپا به دلیل ش��رایط کرونا سفارش 
آنها را کنسل کرده، به صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل به 
کشور وارد می شود. وی با بیان اینکه این وضعیت در کاالهای 
زمس��تانی بیش��تر دیده می ش��ود، تصریح کرد: در حال حاضر 
پوشاک قاچاق در سطح انبوه به کشور وارد می شود، به طوری 

که ارزش ریالی و حجمی آن ارتباط مستقیم ندارد. حتی ممکن 
اس��ت کاالی برند برای وارد کننده 2۰ هزار تومان تمام ش��ود، 
چراک��ه ب��ه صورت توناژی فروخته می ش��ود و بنگالدش فقط 

می خواهد انبارهای خود را خالی کند.
ب��ه گفت��ه ای��ن عضو هیئت مدی��ره اتحادی��ه تولیدکنندگان و 
فروش��ندگان پوش��اک بنگالدش حدود 2۰ میلیون نفر ش��اغل 
در حوزه پوش��اک دارد. این کش��ور بس��تری آماده کرد که تمام 
کشورهای اروپایی در آن سرمایه گذاری کردند. این 2۰ میلیون 
اشتغال برای بنگالدش مهم است. اما با توجه به الک داون در 
اروپا خیلی از برندها کوچک شدند یا بازار خود را از دست دادند و 
سفارش های خود را در مبدا کنسل کردند. مجموعه های تولیدی 
در بن��گالدش ه��م ب��ا حجم انبوهی از کاالها که خارج از فصل 
شده، یعنی استوک مواجه هستند که مجبورند آنها را به صورت 
تناژی بفروشند و بهترین بازاری که هیچ نظارتی بر آن نیست 

ایران اس��ت. وی با بیان اینکه هجمه فعلی از س��وی بنگالدش 
به بازار پوشاک ایران بی سابقه است، اظهار کرد: بازار پوشاک 
ایران تاکنون تحت تاثیر چین، اروپا، امارات و ترکیه قرار گرفته، 
اما بنگالدش تاکنون وارد بازار ایران نش��ده بود. این در حالی 
است که اکنون بنگالدش به بازار ایران حمله کرده، به طوری 
که قیمت تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا پنج 
برابر محصول بنگالدش��ی اس��ت. تا ش��رایط کرونا از بین نرود 
و بنگالدش دوباره به بازار اروپا وارد نش��ود این وضعیت ادامه 

خواهد داشت و بنگالدش بازار ایران را له خواهد کرد.
افتخاری همچنین با اش��اره به کاهش ارزش پول ملی ترکیه، 
گفت: در حال حاضر ترکیه هم نس��بت به س��ال گذش��ته بستر 
مناس��ب تری برای واردات پوش��اک است. بنابراین حاال قیمت 
پوش��اک در ترکی��ه هم برای قاچ��اق توجیه پیدا می کند. وی با 
بی��ان اینک��ه کاالهای بنگالدش��ی ابتدا ب��ه ابوظبی و بعد از راه 

آبی به کش��ور وارد می ش��ود، گفت: مسیر قاچاق کاال مشخص 
است و حتی فروشندگان پوشاک در استان های دیگر به راحتی 
می توانند در مناطق آزاد به مقدار مورد نیاز کاالی قاچاق بخرند. 
ریس��ک ۵۰۰ میلیون تومان کاالی قاچاق به اندازه ۵ میلیون 
تومان هم نیس��ت. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک با بیان اینکه فعاالن حوزه پوشاک معتقدند 
در حال حاضر رقم قاچاق پوشاک حداقل چهار برابر رقم اعالم 
ش��ده از س��وی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت، تصریح 
کرد: در حالی که در گذش��ته پارچه اصال قاچاق نمی ش��د، حاال 
به خاطر س��وء مدیریت ها با این معضل هم مواجه هس��تیم. از 
جمل��ه س��وء مدیریت ها می توان به ممنوعی��ت واردات برخی 
کاالها و رس��وب مواد اولیه در گمرکات اش��اره کرد. همچنین 
در م��وارد زی��ادی رویکرد نهادهای حاکمیتی به این صنعت در 

مقابل یکدیگر است.

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه نظام تعرفه ای 
جایگزی��ن ممنوعی��ت واردات ب��رای حمایت از تولید 
داخل��ی اس��ت، گفت: ض��رورت دارد بانک ه��ا نیز به 
تولیدکنندگان در توسعه تولید و سرمایه گذاری کمک 
کنن��د .  آلب��رت بغزی��ان در گفتگو با فارس با اش��اره به 
موضوع حمایت  از تولید داخلی به خصوص در بخش 
لوازم خانگی با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی دو 
شرکت کره ای در بازار ایران، اظهار داشت: این موضوع 
ی��ک مبح��ث پیچیده و طوالنی اس��ت که باید برخی 
ش��رایط و متغیرها را کنار بگذاریم، رویکرد مس��ئوالن 
همیشه در جهت حمایت از تولید داخلی بوده است. این 
اقتصاددان افزود:  پاس��خ می تواند این باش��د که قیمت 
مناسب و کیفیت مد نظر مردم است، مشتری خدمات 
پس از فروش، تکنولوژی، کیفیت و هزینه خرید کاال 
را می بیند، مردم از این مس��ئله ضربه خوردند و برخی 
برندهای داخلی مشکالتی را برای آنها آفریده اند. وی 
تاکید کرد: در تجارت خارجی دنیا برای محدود کردن 

واردات برخی از کاالها، از نظام تعرفه ای بهره می گیرند 
که به واسطه آن محدودیت ایجاد می شود تا مشتری 
به س��مت کاالهای داخلی س��وق پیدا کند. بسیاری از 
لوازم خانگی موجود مونتاژ و بخش��ی نیز تولید داخل 
هس��تند. این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه 
کیفیت کاالهای ایرانی در این سال ها نسبت به گذشته 
باال رفته، افزود: دولت نباید وارد فاز اجرایی و دستوری 
شود بلکه وظیفه دولت ها ایجاد بستر و قاعده گذاری و 
ثبات اقتصادی در کنار کاهش تورم است. وی یکی از 
مسائل مهم را موضوع نظارت بر تولید و فروش دانست 
و یادآور شد: تولید داخلی نباید از ممنوعیت واردات سو 
اس��تفاده کند و قیمت را باال ببرد که در عمل انحصار 
ایجاد ش��ود،  از زمانی که ممنوعیت واردات مطرح ش��د 
تاکنون قیمت های لوازم خانگی تولید داخل باال رفته 
اس��ت. بغزیان عنوان کرد: دولت باید بتواند از طریق 
ثب��ات اقتصادی، تولید کننده را در ش��رایط خوبی قرار 
ده��د ت��ا آنها نیز بتوانند با کاهش هزینه تمام ش��ده به 
داخلی س��ازی کاالها و قطعات بپردازند و یک قدم رو 
به جلو حرکت کنند، از طرفی نظارت روی قیمت  لوازم 
خانگی ضروری اس��ت . ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه 
س��وابق و تجربه کش��ورهای پیش��رو در صنعت لوازم 
خانگی باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: وقتی 
این برنامه ها را می بینیم بیشتر چارچوب و قواعد تعیین 
شده است ، وزارت صمت نباید به دنبال فاز اجرایی در 

بحث لوازم خانگی باشد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت اظهار داش��ت:  شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اس��المی ایران، صندوق ضمانت 
ص��ادرات ایران و دفت��ر مقررات صادرات و واردات به 
سازمان توسعه تجارت ایران ملحق شد که این مساله 
گامی موثر در جهت ریل گذاری برای توسعه صادرات و 
تحکیم فرماندهی واحد تجارت خارجی کشور است. 
احس��ان قمری در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده، ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس��المی ایران، 
صندوق ضمانت صادرات ایران و دفتر مقررات صادرات 
و واردات به س��ازمان توس��عه تجارت ایران ملحق شد 
که این مس��اله گامی موثر در جهت ریل گذاری برای 
توس��عه ص��ادرات و تحکیم فرمانده��ی واحد تجارت 

خارجی کشور است.
 وی افزود: س��ازمان توس��عه تجارت ایران به عنوان 
متولی تجارت خارجی کش��ور، در س��ال های گذشته، 
صرف��ا در ح��وزه ص��ادرات فعال ب��وده و در این حوزه 
نیز، علیرغم تش��کیل ش��ورای عالی توس��عه صادرات 
غیرنفتی، آنگونه که شایس��ته اس��ت شاهد هم افزایی 
س��ایر دستگاه ها در جهت توس��عه صادرات نبوده ایم. 
حضور کلیه دس��تگاه های اثرگذار بخش خصوصی و 
دولتی در شورای عالی صادرات غیرنفتی بیانگر اهمیت 
این ش��ورا در تصمیم س��ازی بوده و الزم است شرایط 
به گونه ای تعریف ش��ود که با قرار گرفتن ش��ورایعالی 

ص��ادرات غی��ر نفت��ی در ذیل اصل ۱27 یا ۱۳8 قانون 
اساسی، مصوبات این شورا، الزم االتباع باشد. قمری 
در ادامه گفت: از س��وی دیگر الحاق صندوق ضمانت 
صادرات ایران به هس��ته اصلی تجارت خارجی کشور 
یعنی س��ازمان توسعه تجارت ایران، به معنای هدایت 
ظرفیت های موجود به بیمه نامه ها و ضمانت نامه های 

صادراتی به حوزه اصلی خود است. 
بنابرای��ن تقوی��ت صندوق ضمانت ص��ادرات ایران از 
حیث افزایش س��رمایه و همچنین هدایت بخش��ی از 
بودجه مش��وق های صادراتی جهت پرداخت بخش��ی 
از کارم��زد بیمه نامه ه��ا و ضمانتنامه های صادراتی از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
وی اضاف��ه ک��رد: همچنین الحاق ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه عن��وان بازوی اجرایی در حوزه رویدادهای تجاری 
مفی��د فای��ده بوده و الزم اس��ت ن��گاه جدیدی در این 

خصوص صورت گیرد. 

جزئيات الحاق سه سازمان  تخصصی به سازمان توسعه تجارتنظارت روی قيمت  لوازم خانگی ضروری است 
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با حضور عباس مرادپور صورت گرفت؛

تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بانک ملت
گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - مراسم توديع و معارفه 
مديران عامل پيشين و جديد بانك ملت با حضور دكتر عباس 
مرادپور مديركل بانك، بيمه و شركت های دولتی وزارت امور 
اقتصـادی و دارايـی، اعضای هيات مديره بانك های تجارت و 

ملت و مديران سطوح مختلف اين بانك برگزار شد.
در این مراسم حکم مدیریت عاملی رضا دولت آبادی در بانک 
ملت از س��وی مدیرکل بانک، بیمه و ش��رکت های دولتی وزیر 
اقتص��اد ب��ه وی اعط��ا و ب��ا اعطای لوح و هدایایی از بیش از ۳۰ 
س��ال خدمات و تالش های دکتر محمد بیگدلی در این بانک 

خصوصی شده، تجلیل شد.
دکتر عباس مرادپور، مدیرکل بانک، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتص��اد در این جلس��ه ب��ا تکریم خدمات خالصانه دکتر 
محمد بیگدلی مدیرعامل پیش��ین بانک ملت و خوش��امدگویی 
ب��ه رض��ا دولت آب��ادی مدیرعامل جدید این بانک، بخش��ی از 
انتظارات وزیر امور اقتصادی و دارایی را از مدیران عامل بانک 

ها بیان کرد.
وی با اش��اره به س��وابق فعالیت مدیرعامل پیش��ین بانک ملت، 
یادآور شد: دکتر بیگدلی در این چندسال نهایت همکاری را با 
دولت و وزارت اقتصاد داشته و همیشه در خط مقدم همکاری 
ها حضور داشته و منشاء خدمات بسیاری بوده به گونه ای که 
بانک ملت با هدایت وی، از زیان دهی به سودآوری و استحکام 

مالی باال رسیده است.
این مسوول وزارت اقتصاد، با تاکید بر این نکته که بانک ملت 
یکی از قوی ترین بدنه های مدیریتی و کاری را در بین بانک 
های کشور در اختیار دارد، اظهار داشت: بنده هرجا که به مشورت 

و کمک فکری نیاز داشته ام از بانک ملت کمک گرفته ام.
وی با اشاره به سابقه فعالیت رضا دولت آبادی مدیرعامل جدید 
بانک ملت، خاطرنش��ان کرد: وی دو س��ال زودتر به وعده خود 

عم��ل ک��رد و بان��ک تجارت را از زیان دهی و ش��مولیت اصل 
۱4۱ قان��ون تج��ارت خارج س��اخت و انتظ��ار می رود که بانک 
مل��ت ب��ا مدیریت جدید و حمایت هم��ه مدیران و کارکنان، به 

دستاوردهای بیشتری دست پیدا کند.
رضا دولت آبادی، مدیرعامل جدید بانک ملت هم در سخنانی با 
قدردانی از دکتر بیگدلی از وی به عنوان یکی از مدیران ارزنده، 
شایسته و پرتالش شبکه بانکی و اقتصادی کشور نام برد که با 

تالش خود در قلوب کارکنان بانک ملت جای گرفته است.
وی ب��ا ع��رض خداقوت به دکت��ر بیگدلی، برای وی در جایگاه 
های جدید آرزوی موفقیت کرد و اظهار امیدواری کرد که بانک 

ملت بتواند از تجربیات ارزنده وی استفاده کند.
دول��ت آب��ادی ب��ا قدردانی از اعتماد وزی��ر اقتصاد و رییس کل 
بانک مرکزی بابت س��پردن س��کان هدایت بانک ملت به وی، 
گفت: امیدوارم با وجود زیرس��اخت های قوی و کارکنان فهیم 

و متخصص بانک ملت، ش��رایطی را درخور ش��أن این بانک 
بزرگ رقم بزنیم.

مدیرعام��ل بان��ک ملت، کار ک��ردن در بانک ملت را افتخاری 
ب��زرگ خوان��د و با بی��ان این نکته که تمام وقت من در خدمات 
مش��تریان و کارکنان خواهد بود خواس��تار تالش هرچه بیشتر 
در بخش هایی همچون حوزه ارزی و بین الملل، حضور بیشتر 
در بخش صنایع و کس��ب و کارها و همچنین اعمال حاکمیت 

شرکتی شد.
دکت��ر محم��د بیگدل��ی، مدیرعامل پیش��ین بان��ک ملت نیز با 
قدردان��ی از اعض��ای هی��ات مدیره و دیگ��ر مدیران و کارکنان 
ای��ن بان��ک باب��ت همکاری در ب��ه دس��ت آوردن موفقیت ها 
 در چهار س��ال گذش��ته، همه دس��تاوردهای حاصله را نتیجه
تالش، همراهی و همراستایی آنان دانست و گفت: هرآنچه را 
که در توان داش��تم و آیین نامه ها و دس��تورالعمل ها اجازه می 
داد برای رفاه و معیش��ت کارکنان، رضایت مش��تریان و خدمت 
به مردم به کار بس��تم و برای پیش��رفت بانک ذره ای کوتاهی 

نکردم و کم نگذاشتم.
وی یادآور شد: افتخار می کنم که کارمند بانک ملت بوده ام و 
در این چندس��ال نیز همواره دغدغه معیش��ت کارکنان را داشته 
ام و از هر فرصتی برای س��ازمان و معیش��ت کارکنان اس��تفاده 
کرده ام و هیچ چیزی برای بنده اولویت دار تر از رفع مشکالت 

و گرفتاری های مردم نبوده است.
مرتض��ی نج��ف، ریی��س هی��ات مدی��ره بان��ک مل��ت نیز در 
 ابت��دای ای��ن جلس��ه ب��ا ارائه گ��زارش عملک��ردی از دوران 
چهارس��اله مدیری��ت عاملی دکت��ر بیگدلی در این بانک، اظهار 
داشت: بانک ملت را همیشه مدیرانی بزرگ راهبری کرده اند 
و این بانک در یک دهه اخیر در اغلب بخش ها پیش��رو نظام 

بانکی کشور بوده است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

بزرگ تر کردن صنعت بیمه راه پشتیبانی از اقتصاد کشورآمادگی بانک دی برای تأمین نیازهای ارزی پتروشیمی دماوند
بان��ک دی آمادگ��ی خ��ود را ب��رای افتتاح خط اعتباری ارزی پتروش��یمی دماوند 

اعالم کرد.
در جلسه مشترک نادر حسن پور، معاون بین الملل بانک دی و محمدرضا سمیعی، 
مدیرعام��ل پتروش��یمی دماون��د، مذاکرات اولیه برای تأمی��ن نیازهای مالی این 

مگاپروژه ملی انجام شد.
در این جلس��ه، مدیرعامل پتروش��یمی دماوند گفت: در صورتی که بانک دی با 
استفاده از ظرفیت های خود بتواند نیازهای اعتباری این پتروشیمی را تأمین کند، 

خدمت بزرگی به افزایش تولیدات پتروشیمی کشور کرده است.
مع��اون بین المل��ل بان��ک دی نی��ز در این دیداربا معرفی توانمندی ه��ای بانک در حوزه ارزی گفت: در حال حاضر 
۵۰ درصد شعب بانک دی در حوزه ارزی فعالیت دارند و هدف ما توسعه حمایت مالی از شرکت های پتروشیمی 

کشور است.
م��ا آمادگ��ی داری��م ه��م در قالب کارگزاری های خود به عنوان بانک عامل در کش��ورهای مختلف، خدمات ارزی و 

تسهیالت ریالی خود را به این پروژه ارائه کنیم.

مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر نقش بیمه به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای 
مالی در توس��عه اقتصادی کش��ور، گفت: راه پش��تیبانی از اقتصاد کشور،  بزرگ تر 

کردن صنعت بیمه است.
سید مجید بختیاری که در آیین گشایش ساختمان جدید شرکت بیمه ایران معین 
در کیش سخن می گفت، اتصال صنعت بیمه به سایر بازارهای مالی را دومین راه 
اصولی پشتیبانی از اقتصاد کشور دانست و افزود: صنعت بیمه برای ایفای نقش 
های بزرگتر در توسعه اقتصادی کشور نیاز به تحولی بنیادین دارد و اتکای صرف 

به دیجیتالی کردن صنعت بیمه برای نیل به این مقصود، اگر چه شرط الزم است، اما کافی نیست .
صنعت بیمه نیازمند تحول و نوآوری جدی با ابعادی وسیع در ارائه خدمات است.وی تصریح کرد: امروزه، سبک 
زندگی ما بسیار تغییر کرده، حتی روش های ارائه خدمات هم تغییرات اساسی کرده است. امروز حتی نمایندگان 

شرکت های بیمه را نیز نمی توان با روش هایی همانند سالهای گذشته هدایت و اداره کرد.
بختیاری با اش��اره به اینکه بیمه ایران به اندازه ای بزرگ اس��ت که باید بهترین س��طح خدمات و حمایت را داش��ته 

باشد، گفت:. شرکت های بیمه باید با نوآوری و تحول با هم رقابت کنند، نه با گرفتن سهم یکدیگر.

تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با حضور 
وزیر اقتصاد

آیین  تودیع محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل سابق و معارفه 
آیت اله ابراهیمی، مدیرعامل جدید بانک س��په با حضور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مقامات و مسئوالن کشوری 
و لشکری برگزار می شود. بر اساس حکم سید احسان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیت اله ابراهیمی از اول آبان ماه 

سال ۱4۰۰ به سمت "مدیرعامل بانک سپه " منصوب شد.
مدیرعامل جدید بانک س��په دارای دکترای مدیریت گرایش 
سیستم ها بوده و مدت ۱۰ سال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
بانک انصار س��ابق بوده اس��ت. وی همچنین س��الیان متمادی 
به عنوان عضو هیئت علمی دانش��کده مدیریت و برنامه ریزی 

دانشگاه جامع امام حسین )ع( دارای کرسی تدریس است.

  بانک آینده پیشرو در ایفای
 مسئولیت اجتماعی

بانک آینده و بیمارستان تخصصی چشم پزشکی بینا به منظور 
گسترش تعامالت و همکاری های فی مابین و ایجاد هم افزایی 
الزم و پایه ری��زی اتح��اد اس��تراتژیک مال��ی و اعتباری برای 
ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و مجموعه 

ذی نفعان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
بانک آینده به عنوان یکی از بانک های پیش رو در ارائه خدمات 
بانکداری الکترونیکی، با استقرار تک باجه در محل بیمارستان، 
به مراجعه کنندگان و کارکنان آن خدمات مختلف بانکی ارائه 
می ده��د. این تفاهم نامه، توس��ط نادر خواج��ه حقوردی ، مینا 
مکرمی از بانک آینده و دکتر مهران نیکخو مدیرعامل و دکتر 

مصطفی نادری از بیمارستان چشم پزشکی امضا شد.

  تخفیف های ویژه عمر و تأمین آتیه 
بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیمه پاسارگاد در پاس��خ به اعتماد میلیونی هموطنان 
گرام��ی و تأمی��ن رف��اه حال بیمه گ��ذاران عمر و تأمین آتیه در 
جه��ت افزای��ش رضایت مندی مش��تریان نس��بت به افزایش 
س��قف تخفی��ف های ویژه ب��ا توجه به می��زان ذخیره ریاضی 
 دارندگان بیمه نامه عمر و تأمین آتیه از تاریخ اول آبان ماه اقدام 

نموده است.
تخفیف های جدید در بیمه نامه بدنه مربوط به دارندگان بیمه 
عمر و تأمین آتیه و بس��تگان درجه یک )پدر، مادر، همس��ر و 
فرزندان( آنها ارائه خواهد شد که عالوه بر خودروهای سواری 

شامل خودروهای بارکش نیز می شود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک حوزه ثبت ملک خم��ام هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع 
م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱4۰۰۶۰۳۱8۰۱۵۰۰۱۹8۹ 
م��ورخ 2۶. 7. ۱4۰۰ هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم رفیعی خواجکینی فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 4۰4۵ صادره از خمام در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
اعیان احداثی به مساحت ۵۰. ۱۳ متر مربع بشماره پالک ۹۵2 فرعی از 8 اصلی 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۱2 فرعی از 8 اصلي واقع در زیرده خریداری از 
مالک رسمی آقای احمد رفیعی خواجکینی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 2۰8۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۶. 8. ۱4۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 2۰. 8. ۱4۰۰

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و امالک خمام
------------------------------------------

آگهی ابالغ اخطاریه 
خانم بی بی خانم علی حسین پور فعال مجهول المکان  - طبق محتویات پرونده 
ثبتی بهای ثمنیه اعیانی دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2۰۹ بخش ۱ بهبهان 

مربوط به شما می باشد سپس جواد صفائی بموجب و کالتنامه های 4۱۱72 و 4۱۱۶7 
مورخ ۱۳۹4/۱۰/۱2 دفترخانه ۹4 بهبهان از طرف آقایان حبیب اله و نادر شهرتین 
غالمی تقاضای پرداخت مبلغ اعیانی مقدار سهم ثمنیه اعیانی متعلق بشمارا نمود 
است لذا در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون ثبت، طبق گزارش کارشناس منتخب 
ارزش ثمنیه اعیانی ششدانگ مبلغ ۶4۵۱۵۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده است که مبلغ 
بها ثمنیه اعیانی شما 2۱۵۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد و از طرف متقاضیان در حق شما 
پرداخت و نزد این اداره به ودیعه گذارده شده است لذا جهت اخذ سپرده مذکور به 
این اداره مراجعه نمایید در صورتی که مدعی تضییع حقوق خود در آن خصوص می 
باشید ظرف مدت یک ماه پس از این آگهی می توانید به مراجع ذیصالح قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایید در غیر اینصورت و پس از 

انقضا مهلت قانونی برابر مقررات اقدام خواهد شد. - م/الف: 8/2۶۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک بهبهان – کاظمی
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كشاورزی 

معاون وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد:

کشور در بحران فرسایش بادی و آبی
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن 
اشاره به اینکه کشور در بحران جدی فرسایش بادی و آبی 
اس��ت،  گفت: س��االنه بیش از ۱۵.4 تن در هکتار فرسایش 
آبی در کشور اتفاق می افتد. مسعود منصور در مراسم افتتاح 
مرکز مانیتورینگ و هشدار مخاطرات منابع طبیعی با تاکید 
بر چالش های متعددی که گریبانگیر محیط زیست است، 
خاطرنشان کرد: تهدیدات زیادی متوجه منابع طبیعی است. 
چالش هایی مانند تغییر اقلیم، حریق، آفات، فرسایش آبی 
و فرس��ایش بادی از اصلی ترین مش��کالت ما هستند. وی 
ادامه داد: میزان فرسایش آبی ما ساالنه بیش از ۱۵.4 تن در 
هکتار و این چالشی است که متوجه خاک غنی کشور ماست 
همچنین رسوب سیالب به عنوان مشکلی که سبب پر شدن 
مخازن س��دها می شود، قابل چشم پوشی نیست. عملیات 
آبخیزداری می تواند با مهار ۹ تن در هکتار از این آس��یب، 
کمک ش��ایانی به جلوگیری از فرس��ایش آبی و خاکی کند. 
ل��ذا ایج��اد مرکز پایش مخاطرات منابع طبیعی می تواند با 
مدیریت سه عامل آب، خاک و پوشش گیاهی تأثیر شگرفی 

بر مدیریت منابع طبیعی کشور داشته باشد.

منص��ور همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
واحده��ای زیرمجموعه س��ازمان 
جنگل ه��ا خاطرنش��ان ک��رد: م��ا 
ه��م اکن��ون ۳۳ اداره و 42۰ واح��د 
شهرستانی زیرمجموعه خود داریم 
البته این زیرشاخه ها در شهرستان ها 
با نام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شناخته می شود. رضا بیانی، مدیرکل 
دفتر مهندس��ی و مطالعات سازمان 

جنگل ه��ا در ادام��ه این برنامه با اش��اره ب��ه اقداماتی که در 
س��ال های گذش��ته با همکاری س��ازمان پدافند غیر عامل 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: در دهه ۹۰ دو یا س��ه تفاهمنامه 
با س��ازمان پدافند غیر عامل امضا ش��د. تا آن زمان بیش��تر 
کارها به صورت آنالوگ انجام می شد اما پس از امضای این 
تفاهمنامه دورنمایی توسط سازمان پدافند غیرعامل برای 
ایجاد سیستم ژئوپورتال به وجود آمد تا مخاطراتی مانند سیل 
و زمین لرزه را بر اساس الیه های اطالعاتی که در سازمان 
جنگل ها وجود داش��ت، رصد کنیم. وی افزود: اجرای این 

طرح سبب شد ما در سال ۹۵ حدود 
۱۰۰ الی��ه ملی را در ژئوپورتال خود 
بارگ��ذاری و به صورت ژئودیتابیس 
ذخی��ره کنی��م. ما اولین س��ازمانی 
بودیم که توانس��ته ایم این اقدام را با 
همکاری س��ازمان پدافند غیرعامل 
انجام دهیم. مدیرکل دفتر مهندسی 
و مطالعات سازمان جنگل ها با تاکید 
بر اهمیت خزانه ژنی کشور گفت: در 
حال حاضر پنج الیه رویش��ی به همراه 8۰۰۰ گونه گیاهی 
در کشور ما وجود دارد. تک تک این گونه ها بخشی از بانک 
ژنی ما هس��تند که در کش��ورها و حتی غاره های دیگر نظیر 
اروپ��ا وج��ود ندارند. در راس��تای حفاظت از این خزانه ژنی، 
مرکز بذر ما در ش��هر آمل تأس��یس شده است و توانسته ایم 
ژنوم گیاهانی مانند خرمندی، انجیلی و س��رخدار را ذخیره 
کنیم. بیانی ادامه داد: این طرح برای ۱۹2 نهالستان در یک 
عرض و طول جغرافیایی منحصر به فرد انجام شد و سعی 
کردیم که خزانه ژنی هر نهالس��تان با توجه به ویژگی های 

به خص��وص هم��ان منطقه تهیه ش��ود و بتوانیم در صورت 
ایجاد خطر برای این گونه های در معرض انقراض، آن ها را 
بازتولید کنیم البته برای توسعه این طرح نیازمند حمایت های 

فیزیکی و معنوی نهادهای مسئول هستیم.
مژگان احس��انی، سرپرست دفتر فناوری اطالعات سازمان 
جنگل ه��ا نی��ز در بخ��ش دیگری از این برنامه با اش��اره به 
پیش��رفت های قابل توجهی که در س��امانه های هوش��مند 
صورت گرفته است، گفت: ما در زمینه نرم افزار و سامانه های 
تخصصی توس��عه خوبی داش��ته و توانسته ایم سامانه هایی 
با هدف تس��هیل در خدمت رس��انی به ارباب رجوع طراحی 
کنیم. ایجاد سامانه هایی مانند سامانه جامع پاسخگویی به 
اس��تعالمات )که به صورت یکپارچه در کل کش��ور فعالیت 
می کن��د(، س��امانه جامع حدن��گاری و اراضی و به خصوص 
س��امانه اتوماس��یون مل��ی ک��ه در حال راه اندازی اس��ت از 
مهم ترین طرح هایی هس��تند که اجرا کرده ایم البته به بلوغ 
رسیدن این طرح ها نیازمند منابع قدرتمندی است که بتواند 
 از داده های ما در برابر خطرات متعدد نظیر حمالت سایبری

 محافظت کند.  

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار از واردات و توزیع گس��ترده ۱۰۰۰ تن تخم مرغ به کش��ور خبر داد و گفت: تا زمانی که بازار این کاالی 
پروتئینی به تعادل برس��د واردات ادامه خواهد داش��ت. حمید کاش��انی با اش��اره به اینکه نرخ مصوب هر ش��انه تخم مرغ برای مصرف کننده 4۳هزار 
تومان و درب مرغداری ۳8 هزارتومان ش��ده اس��ت، گفت: در حال حاضر نیز هر ش��انه تخم مرغ ۳۰ عددی با نرخ 4۳ هزارتومان در میادین میوه و 

تره بار، غرفه ها و فروشگاه های زنجیره ای بدون محدودیت توزیع می شود. 
وی ادامه داد: اینکه در سطح شهر با قیمت های بیش از ۵۰ هزارتومان فروخته می شود به دلیل این است که سود تخم مرغ مصوب برای مغازه 
داران مقرون به صرفه نیس��ت.  یعنی س��ودی که برای توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب توس��ط س��ازمان حمایت تعیین ش��ده مورد قبول مغازه داران 
نبوده، به همین دلیل قیمت ها را افزایش داده اند. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به واردات تخم مرغ از کشورهای 
همسایه گفت: تاکنون ۱۰۰۰ تن تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه میهن وارد کشور شده و در حال توزیع است. این واردات تا زمانی که بازار به تعادل 

برسد ادامه دارد.

رئیس س��ازمان چای کش��ور با اش��اره به برداش��ت بیش از ۱۳۵ هزار تن برگ س��بز چای از باغات ش��مال، گفت: تاکنون 8۶ درصد مطالبات چایکاران 
پرداخت شده است. حبیب جهانساز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پایان فصل برداشت برگ سبز چای از باغات شمال کشور، 

اظهار کرد: امسال ۱۳۵ هزار و 4۶۹ تن برگ سبز چای توسط چایکاران استان های گیالن و مازندران برداشت شده است. 
وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی این میزان برگ س��بز چای برداش��ت ش��ده 7۶۰ میلیارد تومان اس��ت، گفت: تاکنون ۶۵۵ میلیارد تومان معادل 8۶ 

درصد این مبلغ به عنوان مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شده است. 
 رئی��س س��ازمان چ��ای کش��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 4۳ درصد مع��ادل ۵8 هزار و ۹27 تن از برگ های برداش��ت ش��ده از نوع درجه یک هس��تند،
 افزود: امسال بیش از ۳۰ هزار تن چای خشک نیز توسط ۱۶۰ کارخانه چایسازی تولید شده است. رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه امروز 
شرایط برای پرداخت تسهیالت بهزراعی نیز فراهم شده است، گفت: چایکاران نمی توانند در این زمینه درخواست خود را به اداره چای شهرستان ها 

ارائه کنند.

برداشت ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای نرخ مصوب هرشانه تخم مرغ ۴۳ هزار تومان
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز            عکس گرفتن یک کودک کره ای با لباس بازیگران سریال بازی مرکب - رویترزآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

Thuپنجشنبه 6 آبان 1400   21 ربيع االول1443  شماره 2275 28Oct .2021 8page

سالمت

درپی افزایش س��رعت واکسیناس��یون در کش��ور طی 
هفته ها و ماه گذش��ته س��فرهای داخلی و خارجی رشد 
چشمگیری داشته و همین مساله سبب شده تا به گفته 
کارشناسان کرونا در برخی شهرها به ویژه مناطق مرزی 
ش��دت بگیرد و مردم باید در این ایام و تا ایمنی  باالتر، 
بیشتر رعایت کنند. درپی افزایش سرعت واکسیناسیون 
در هفته ها و ماه گذشته، ایران از وضعیت قرمز و نگران 
کننده کرونایی خارج ش��د اما در کنار آن اتفاق دیگری 

هم رخ داد و آن اینکه سفرهای داخلی برون شهری و سفرهای خارجی هم 
ش��دت گرفت و رکوردهای عجیب و غریبی در این زمینه به ثبت رس��ید. به 
گونه ای که در همین هفته های گذشته آمار تردد بیش از دو میلیون و ۶۰۰ 
هزار خودرو در محورهای مواصالتی کش��ور به ثبت رس��ید و مسافرت های 
خارجی نیز افزایش چشمگیری داشت اما کارشناسان حوزه بهداشت و درمان 
نگران این مسئله هستند و در شرایطی که بر اساس آنچه در ستاد ملی مقابله 
با کرونا درباره ترددهای بین استانی و سفرهای برون شهری بر اساس طرح 
کنترل هوشمند کرونا در حال تصمیم گیری و اجراست، کارشناسان نگران 

شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور هستند.
دکتر پیام طبرس��ی - عضو کمیته علمی کش��وری کرونا- با تاکید بر لزوم 
بررس��ی وضعیت ش��هرهای قرمز کرونایی در کش��ور، گفت: هر چند در کل 

آمارهای کرونا در کش��ور رو به کاهش اس��ت اما هنوز 
احتمال بروز موج ششم وجود دارد. وی افزود: یکی از 
الزامات بهداشتی مسافرت نکردن است. متاسفانه در 
این زمینه موفق نبودیم. افرادی که به خارج از کشور 
می روند. در این مدت تعداد زیادی افراد برای مراسم 
اربعین رفتند، تعداد زیادی از افراد به ترکیه رفتند و.  ..، 
وقتی این افراد بازمی گردند، هنوز غربالگری مناسبی 
نداشتیم. بر این اساس احتمال ورود بیماری از مرزها 
را ج��دی می کن��د. اینک��ه بیماری در نیمه های ش��رقی و غربی و لب مرزها 
مقداری باال رفته، ممکن است علتش همین باشد. مهمترین اقدام هم این 
است که نظام تست گیری را قوی کرده و افزایش واکسیناسیون داشته باشیم. 
تا زمانیکه واکسیناسیون به باالی 8۰ درصد نرسیده، صحبت از بازگشایی 

بدون محدودیت می تواند بسیار خطرناک باشد.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: هنوز اتفاق خاصی در زمینه پیشگیری 
نیفتاده که مثال ظرفیت هواپیماها ۱۰۰ درصد ش��ود یا مس��افرت ها و ویژه 
مسافرت های خارجی باز شود. اکنون بسیاری از مردم مسافرت خارجی را 
آغاز کردند که خطرناک است. مثال جایی مانند ترکیه در اوج بیماری است 
و اکثر مسافرانی که می روند و برمی گردند، بیمار می شوند و بیماری را آورده 

و انتقال می دهند.

سفرهای نگران کننده  در آستانه پیک ششم کرونا
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وزیر نیرو با بیان اینکه مجموع آب ذخیره شده پشت سدهای کشور 
۱8 میلیارد مترمکعب است، عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته هفت میلیارد متر مکعب کاهش دارد.
علی اکبر محرابیان در سفر یک روزه ای جهت بازدید از سد تالوار، 
تصفیه خان��ه طرح آب رس��انی به هم��دان، تصفیه خانه فاضالب 

همدان و سد اکباتان به همدان آمد.
وی در بازدید از س��د اکباتان با بیان اینکه امس��ال س��الی خشک را 
پش��ت س��ر گذاشتیم، مطرح کرد: خشک سالی سال جاری در نیم 
قرن اخیر بی سابقه بود و بارش ها نسبت به سال قبل ۵۰ درصد و 

نسبت به ۵۰ سال گذشته ۳7 درصد کاهش داشته است.
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه درحال حاضر مجموع آب ذخیره ش��ده 
پش��ت س��دهای کش��ور ۱8 میلیارد متر مکعب اس��ت، افزود: این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت میلیارد متر مکعب 

کاهش داشته است.
وی در این راس��تا با تأکید بر اینکه متأس��فانه طی س��ال های اخیر 
با رش��د مصرف مواجه بودیم، ادامه داد: در س��ال 8۰ مجموع آب 

مصرفی کشاورزی، شرب و صنعت 78 میلیارد متر مکعب بود که 
این عدد سال گذشته به یکصد میلیارد متر مکعب رسید.

مدیریت مصرف آب نیازمند همراهی مردم � 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه ش��واهد علمی از وضعیت بارش ها 
و همچنین آمارهای موجود ذخایر آبی کش��ور نش��ان می دهد که 
س��ال س��ختی را پشت سر گذاشته و شرایط سخت تری هم پیش 
رو داریم، تأکید کرد: مدیریت مصرف نیازمند همراهی مردم است 
و در این راستا از مردم تقاضا می کنیم تالش بیشتری در مدیریت 

مصرف آب داشته باشند.
محرابی��ان در ادام��ه ای��ن موض��وع گف��ت: بر همین اس��اس از 
 عم��وم م��ردم می خواهی��م که صرفه جویی و مص��رف بهینه آب 
در بخش های مختلف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند، 
به ویژه در بخش کش��اورزی الگوی کش��ت با توجه به ش��رایط 
بارندگی ه��ا و ب��ا ه��دف کاهش میزان مص��رف آب باید اصالح 

شود.

 �   همدان جزء هش���ت ش���هر بزرگی بوده که با 
تنش شدید آبی مواجه است

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های مناسب در این مسیر می توانیم 
از شرایط سخت عبور کنیم، اظهار کرد: همدان جزء هشت شهر 

بزرگی بوده که با تنش شدید آبی مواجه است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه س��فر امروز در راس��تای بررس��ی 
طرح های جایگزین و اضطراری به انجام رس��ید، گفت: بررس��ی 
طرح های مختلف کوتاه و میان مدت و اضطراری برای رفع مشکل 
کمبود آب مصرفی این شهر، در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. 
وی با تأکید بر ضرورت مصرف بهینه و صرفه جویی جدی مردم 
در مصرف آب، خواستار همکاری ها در این راستا و در مسیر توجه 
به الگوی کش��ت ش��د و افزود: امیدواریم که ظرف ماه های آینده 
با بارش نزوالت آسمانی، بحران کم آبی در سطح کشور از جمله 

استان همدان رفع شود.

 � اگ���ر آب هم���دان ب���ا برنامه ریزی ه���ای دیگ���ر 
تأمی���ن نمی ش���د، س���د اکبات���ان در ابت���دای 

شهریورماه خشک می شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان نیز طی این بازدید 
در خصوص طرح آبرس��انی به ش��هر همدان، با بیان اینکه محل 
اجرای این طرح ها، شهرس��تان های همدان، بهار و کبودرآهنگ 
است، عنوان کرد: سال ۱۳8۰ زمان شروع این طرح  و پیش بینی 
خاتمه آن طبق موافقتنامه س��ال ۱4۰2 اس��ت. منصور س��توده با 
بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه ۱7 هزار میلیارد 
ریال اس��ت، مطرح کرد: این پروژه ش��امل یکصد و ۳8 کیلومتر 
خ��ط انتق��ال ب��ه اقطار یک هزار و 4۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ میلیمتر 
و با دبی طراحی ۳.7۵ مترمکعب در ثانیه، تصفیه خانه به ظرفیت 
۳.7۱ مترمکعب در ثانیه، تلمبه خانه ها )سه واحد( به ارتفاع پمپاژ 

مجموعًا ۵7۶ متر، تعداد شش مخزن با حجم مخازن ذخیره، تعدیل 
ب��ه ظرفی��ت یکصد و ۵۰ هزار مترمکعب و طول جاده دسترس��ی 
یکصد و 4۰ کیلومتر اس��ت. وی در ادامه این موضوع خاطرنش��ان 
ک��رد: ب��ا اجرای این طرح ۵۶ میلیون مترمکعب آب درازمدت ۱2 
شهر همدان، جورقان، مریانج، بهار، صالح آباد، اللجین، مهاجران، 
قهاوند، فامنین، کبودراهنگ، گل تپه و شیرین سو و یکصد و ۵۹ 

روستا و پایگاه شهید نوژه تامین خواهد شد.
ستوده در راستای وضعیت اجرایی این پروژه نیز تشریح کرد: این 
پروژه دارای یکصد و ۳8 کیلومتر لوله گذاری اس��ت که تاکنون 

یکصد و 22 کیلومتر آن لوله گذاری شده است.
وی ادامه داد: حجم عملیات خاکبرداری و سنگبرداری تاکنون ۵.۵ 
میلیون مترمکعب، حجم عملیات خاکریزی ۳۳۰ هزار مترمکعب 

و حجم بتن ریزی انجام شده ۹۳ هزار مترمکعب است.
س��توده در خصوص احداث مخازن این طرح اظهار کرد: در این 
زمینه، احداث مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی کیتو )س��ایت ش��ماره 4( 
و ۱۰ متر مکعبی ایس��تگاه پمپاژ ش��ماره ۳ و ۶۰ هزار مترمکعبی 

تصفیه خانه به اتمام رسیده است.

آبرسانی 200 � لیتر در ثانیه آب در قالب طرح 
اضطراری به همدان

وی خاطرنش��ان ک��رد: عملی��ات اجرایی ط��رح اضطراری تامین 
آب ش��رب ش��هر هم��دان از طری��ق خط لوله انتق��ال آب تالوار به 
حجم 2۰۰ لیتر در ثانیه در مردادماه س��ال جاری به اتمام و بهره 
برداری رس��ید. مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان همدان 
 ب��ا بی��ان اینکه عملیات اجرایی این طرح از س��ال ۱۳8۶ با برآورد 
اولی��ه چه��ار ه��زار و 8۰۰ میلی��ارد ریالی آغاز ش��د، مطرح کرد: 
ب��ه دلی��ل رون��د کند تزری��ق اعتبارات مصوب و تخصیص س��ه 
 ه��زار و 2۳ میلی��ارد ری��ال برای طرح هزینه و پیش بینی س��نوات
 آت��ی ط��رح در قان��ون بودج��ه بال��غ ب��ر دو ه��زار و ۵۰۰ میلیارد 
 ری��ال اس��ت. وی ی��ادآوری کرد: این موضوع درحالی اس��ت که 
با برآوردهای به روز شده مشاور طرح، مبلغ ۱7 هزار میلیارد ریال 

برای تکمیل عملیات اجرایی مورد نیاز است.

وزیر نیرو دربازدید از سد اکباتان مطرح نمود:

همدان جز هشت شهر بزرگ کشور که با تنش شدید آبی مواجه است
مدیریت مصرف آب نیازمند همراهی مردم

تجدید فراخوان عمومی شهرداری ازنا 

شهرداري ازنا در نظر دارد براساس مجوز شورای محترم اسالمي شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد ش��رایط واگذار نماید. حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاري پس از انتش��ار این آگهی به واحد امور قراردادهاي ش��هرداري مراجعه و فرم 
ش��رکت در مزایده را دریافت  و پس از تکمیل آن و قبل از انقضاي مهلت قانوني مندرج در آگهي پیش��نهاد خود را در پاکت مهر و موم ش��ده 

به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1-انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز بصورت حجمی وانجام تامین نیروی انسانی

2-اجاره جایگاه سوخت CNG به بهره برداران داراي مجوز رسمي  
3-اجاره مکان کشتارگاه شهرداری ازنا

شرایط و مدارک شرکت در مزایده یا مناقصه: 
1–ارائه برگه پیشنهاد قیمت بهمراه اصل فیش واریزی سپرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکي که نباید از ۵%  مبلغ پایه کمتر باشد. شماره 

حساب جهت واریز سپرده ۰۱۰۶77۱۳۳7۰۰۶ بانک ملي شعبه آزادی ازنا.
2– به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3– سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

5-پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مي باشد.
6-سایر اطالعات در اسناد مزایده یا مناقصه ارائه می گردد.

7-شماره تماس شهرداری ازنا: ۰۶۶4۳422۱۶۵

ت دوم
نوب

محمد علی اسداللهی - سرپرست شهرداری ازنا

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 
در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

حوادث

رئیس پایگاه س��وم پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
دس��تگیری 2 زورگیر موتورس��وار که با استفاده از 
یک قبضه سالح کمری از شهروندان سرقت می 
کردند، خبر داد.  سرهنگ کارآگاه "قاسم دستخال" 
بیان داش��ت: 2 موتورس��وار که به سمت ماموران 
کالنت��ری قلهک در عملی��ات تعقیب و گریز تیر 
اندازی کرده بودند، برای پی جوئی های انتظامی 
به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران معرفی شدند. 

وی  افزود: متهمان هنگام پرسه زنی با یک دستگاه 
موتورسیکلت پالک مخدوش در محدوده خیابان 
"شریعتی" توسط ماموران کالنتری ۱24 قلهک 

شناس��ایی ش��ده بودند که ماموران به آنان دستور 
ایست  می دهند.  ولی متهمان به سمت ماموران 
تیران��دازی م��ی کنند. رئیس پایگاه س��وم پلیس 
آگاهی تهران با اشاره به اینکه  با اقتدار  و عکس 
العمل س��ریع پلیس، هر 2 متهم دس��تگیر و برای 

تحقیقات تکمیلی به این پایگاه ارجاع شده اند، ادامه 
داد: متهمان به 2۵ فقره زورگیری از ش��هروندان 
با اس��تفاده از موتورس��یکلت های سرقتی اعتراف 
کردند. سرهنگ دستخال افزود: هر 2 متهم سارق 
سابقه دار بوده و چندین مرتبه تحمل کیفر داشته 
اند. وی در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات پلیسی 
برای شناسایی مال باختگان و کشف سایر جرائم 

احتمالی کماکان ادامه دارد.

دستگيری زورگيران مسلح


