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 قربانيان دريا ؛ نتيجه ننگين 
بازی انگليس و فرانسه
محمد انیسی طهرانی

کارشناس سیاست بین الملل

سرمقاله

   لحظات��ی در زندگ��ی 
وج��ود دارد که تراژدی 
دلخراش برای کسانی 
که بسیار کمتر از ما خوش شانس هستند، 
اتفاق می افتد. برای اینکه جهان به مکانی 
امن و بهتر تبدیل شود، باید به عنوان زنگ 
بیدار باش، عمل کند. بعد از ظهر 24 نوامبر 
)3 آذر( یکی از آن لحظات غم انگیز بود. 

حداقل 27 انسان از جمله  ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
کاهش ارزش لیر باعث شد

 زیان ۱۰ درصدی 
خریداران مسکن در ترکیه

  توزیع هوشمند لبنیات 
تنظیم بازاری آغاز شد

 تجارت از اولین گام بزرگ دولت 
در اصالح نظام مالیاتی گزارش می دهد

تور مالیاتی برای معامالت ارزی
 گروه اقتصادی – کورش شرفش��اهی: مدتهاس��ت از س��ودهای کالنی که به جیب 
دالالن س��رازیر می ش��ود و بازار تولید و اش��تغال را به بحران می کش��د، سخن به میان 
می آید اما برخورد جدی و تاثیرگذاری در این زمینه ش��اهد نیس��تیم. افرادی که بدون 
کمترین زحمت و به قیمت بحران سازی برای اقتصاد و معیشت مردم، جیب هایشان 
را پر می کنند بدون آنکه ردپایی از خود بجا بگذارند یا بابت این همه سود بی دردسر، 
مالیات بپردازند تا در ساماندهی اقتصاد نقش تعیین کننده داشته باشند. اقتصاد تحت 
تاثیر معضل داللی زمینگیر می ش��ود و آنها که پول های بادآورده زیادی دارند، هر از 
چندگاهی در یک بخش بحران می آفرینند. یک روز بازار ...         صفحه 3
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جمـادی االول1443  4    1400 آذر   18 پنجشـنـبه 
سال هشتم   شـماره2311   8 صفحه     3000 تومان
T h u 9 D e c . 2 0 2 1 8 p a g e

تجارت  تبعات  افزایش 18 درصدی قیمت ها را بررسی کرد؛

ویراژ خودروسازان در جاده گرانی
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 وزیر امور خارجه آمریکا خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای را 
اشتباهی بزرگ تلقی کرد و گفت: دیپلماسی بهترین  راه پرداختن 
به مسئله برنامه هسته ای ایران است.به گزارش ایسنا، آنتونی 
بلینکن به وال استریت ژورنال گفت: ما همچنان بر این باوریم 
دیپلماس��ی بهترین راه حل مس��ئله هسته ای ایران است. وزیر 
خارجه آمریکا افزود: عرصه به طور نامحدود برای بازگشت ایران 
به پایبندی به توافق باز نخواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا ادامه 

داد: مذاکرات هسته ای از سرگرفته ...

رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از سفر به ترکیه با تاکید 
بر تقویت روابط دوجانبه و پارلمانی ایران و ترکیه از پیگیری 
موضوعات فلس��طین و افغانستان در اتحادیه بین المجالس 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی )PUIC( خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف پیش از عزیمت به کشور 
ترکیه با اش��اره به سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی مبنی 
بر اولویت دادن به گس��ترش روابط با کش��ورهای اسالمی و 

منطقه ادامه داد: در این سفر ...

 خروج از برجام
اشتباه بزرگ آمریکا

گسترش روابط با 
همسایگان در دستور کار

همین صفحه صفحه2

   شناسایی  
 مداخله گران  ارزی

 در دستور کار

 رییسی از مشخص شدن 
دخالت  و دسیسه های سودجویانه خبرداد

قالیباف اهداف سفر به ترکیه را تشریح کرد

گسترش روابط با همسایگان در دستور کار
قربانیان دریا ؛نتیجه ننگین بازی انگلیس و فرانسه

رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از سفر به ترکیه با 
تاکید بر تقویت روابط دوجانبه و پارلمانی ایران و ترکیه 
از پیگیری موضوعات فلسطین و افغانستان در اتحادیه 
بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 
)PUIC( خبر داد. به گزارش ایس��نا، محمدباقر قالیباف 
پیش از عزیمت به کشور ترکیه با اشاره به سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی مبنی بر اولویت دادن به گسترش روابط 
با کشورهای اسالمی و منطقه ادامه داد: در این سفر، گفت 

وگوه��ا و ارتباط��ات دوجانبه پارلمانی بین ایران و ترکیه 
مورد بحث قرار خواهد گرفت. مقدمات سند همکاری همه 
جانبه بین ایران و ترکیه در حال نهایی شدن است، لذا باید 
از این فرصت برای مذاکرات و هماهنگی ها استفاده شود. 
رئیس مجلس افزود: ایران و ترکیه در روابط دوجانبه در 
سطح منطقه و بین المللی فرصت های مشترک بسیاری 
دارند که می تواند اثرگذار باش��د بر این اس��اس برنامه 
ریزی انجام ش��ده تا با تجار ترکیه که در ایران س��رمایه 

گذاری، تردد و ارتباط تجاری دارند نشستی برگزار شود، 
همچنین با تجار ایرانی مقیم ترکیه نیز نشس��تی برگزار 
خواهی��م ک��رد. قالیباف ادامه داد: همکاری  در حوزه های 
اقتصادی و تجاری مورد توجه بوده و هست و در این سفر 
نیز پیگیری خواهد شد. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: 
امیدواریم این سفر منجر به توسعه همکاری ها مخصوصا 
دیپلماسی پارلمانی بین المجالس کشورهای اسالمی به 

ویژه کشور ترکیه شود. 

ادامه از همین صفحه... یک خانم باردار و سه کودک فقط به امید دستیابی به یک زندگی 
جدید در بریتانیا، در دریای بس��یار س��رد و متالطم کانال مانش )انگلیس��ی(، یکی از پر 
تردد ترین مسیرهای آبی در جهان که طبق تخمین نشریه صنعتی »مارین اینسایت«، 
روزانه ش��اهد عبور حدود 400 کش��تی اس��ت، جان باختند. آنها در آخرین مرحله، سفری 
را از فرانس��ه با یک قایق بادی که چیزی بیش��تر از یک اس��باب بازی ش��ناور در اس��تخر 
نیست، آغاز و به سوی دستیابی به یک زندگی تازه و برخوردار از مواهبی که برای همه 
ما بدیهی اس��ت مانند کار، دوس��تیابی، تفریح و ایمن بودن از هر آس��یبی، تالش کردند. 
ای��ن قربانی��ان مبال��غ هنگفتی را به قاچاقچیانی پرداخته ان��د که تجارت محموله های 
انس��انی را ظالمانه کنترل و از رنج کس��انی که از در دیگر نقاط جهان گریخته اند، س��وء 
استفاده می کنند. دولت بریتانیا به جای ُکنش همراه با شفقت، انسانیت و تفاهم نسبت 
به پناهجویان، تصمیم گرفته اس��ت که با اتخاذ یک موضع س��ازش ناپذیر، صحبت و 
رفتار کند. خریداری وس��ایل گرانقیمت برای مس��دود کردن حرکت قایق ها و هزینه 
میلیون ها دالر برای افزایش کنترل های مرزی، از جمله این اقدامات می باشد. دولت 
زیر نظر نخست وزیر »بوریس جانسون« در انگلیس می گوید افرادی که با قایق های 
کوچک وارد می ش��وند تقریبا همه مهاجران اقتصادی هس��تند، ادعایی که در مجلس 
عوام توس��ط وزیر کش��ور تکرار ش��د. اما واقعیت متفاوت اس��ت. تجزیه و تحلیل شورای 
پناهندگان بریتانیا که در ماه نوامبر )آبان( منتش��ر ش��د، نش��ان می دهد که تقریبا تمام 
مهاجرانی که در 18 ماه منتهی به ژوئن )خرداد( امس��ال از کش��ورهای عراق، س��وریه، 
یمن، س��ودان، اریتره و افغانس��تان بوده اند از رنج و س��ختی جنگ و ناامنی گریخته اند. 
منطق ظاهری این است که هر چه سیاست خصمانه و سخت گیرانه تر باشد، احتمال 
اینکه مردان، زنان و کودکان جان خود را در دست قاچاقچیان به خطر بیندازند، کمتر می 
شود. اما این یک فرض بسیار ساده لوحانه است که در درجه اول بر بازدارندگی، کنترل 
و اجرا تکیه دارد و شکس��ت آن از پیش روش��ن می باش��د، زیرا مش��کل پیچیده و ظریف 
است و پاسخ هوشمندانه - انسانی تر طلب می کند. دولت انگلیس باید بپذیرد که اگر 
مس��یرهای امن و منظم بیش��تری برای مردم وجود داش��ته باشد مانند اسکان گسترده، 
صدور ویزاهای بشردوستانه و اصالح قوانین اتحاد خانواده، افراد کمتری نیاز به چنین 
سفرهای خطرناکی را در ابتدای تصمیم گیری، احساس می کنند. دولت های برآمده از 
هر دو حزب کارگر و محافظه کار در بریتانیا، مسیرهای امن را در دهه های اخیر از طریق 
قوانین سخت گیرانه پناهندگی و مهاجرت محدود و مردم به اجبار به سفرهای خطرناک 
س��وق پیدا کرده اند. این موضوعی اس��ت که برای تکرار نش��دن تراژدی های دلخراش 
غرق پناهجویان در قبرهای دریایی، گسترش مسیرهای ایمن به فوریت مورد نیاز می 
باشد. بسیاری از افرادی که به دنبال پناهندگی هستند اغلب یا به دلیل روابط خانوادگی 
و اجتماعی یا آشنایی اندک به زبان انگلیسی، مقصد بریتانیا را سه برابر بیشتر از آلمان 
و دو برابر افزون تر از فرانسه ترجیح می دهند. تالش پناهجویان برای برخوردار شدن 
از امنیت و یک زندگی مناس��ب، تنها یک موضوع مناقش��ه برانگیز سیاس��ی برای دولت 
ها نیست، بلکه چالشی است که اروپا و سایر کشورها بویژه غربی با آن مواجه هستند و 
مانند بحران تغییرات اقلیمی نیاز به یک ُکنش چند جانبه و همکاری با یکدیگر دارند. 
مقامات اروپایی که با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور پیشین آمریکا رابطه خوبی نداشتند، 
در رابطه با طرح ساخت دیوار در ایاالت متحده و مرز جنوبی با مکزیک و ممنوعیت ورود 

اتباع هفت کش��ور با اکثریت مس��لمان به خاک آمریکا، او را آماج ش��دیدترین انتقادات و 
کنایه ها قرار دادند. از جمله در فوریه 2017 )بهمن 1395( »فدریکا موگرینی« نماینده 
عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی، اظهار داشت: "در اروپا ما برخوردار از  سنتی 
هستیم که به فردی که روی تقسیم بندی ها و دیوارها سرمایه گذاری می کند، تذکر 
می دهد؛ اگر همه دیوارها را دور خود بس��ازید، ممکن اس��ت در زندان بمانید. ما وارث 
یک تاریخ و سنتی هستیم که وقتی دیوارها خراب و پل ها ساخته می شوند، جشن می 
گیریم". اما در این شرایط، افکار عمومی شاهد اظهارات تند مقامات عالی رتبه فرانسه 
و انگلس��تان با یکدیگر اس��ت. نخس��ت وزیر بریتانیا در نامه ای به »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهور فرانسه، که در صفحه توییتر »بوریس جانسون« انتشار یافت، به پاریس 
پیشنهاد می کند که افرادی را که از کانال مانش می گذرند باز پس گیرد. اما در واقعیت 
ماجرا، هدف نخس��ت وزیر بریتانیا با روش انتش��ار نامه، تاثیر گذاری بر افکار عمومی 
انگلیس بود. محتوی و نحوه انتشار آن در شبکه اجتماعی به جای مذاکرات دو جانبه، 
انتقاد رئیس جمهور فرانس��ه را برانگیخت به طوریکه امانوئل مکرون در یک مصاحبه 
مطبوعاتی گفت: "با نخست وزیر »جانسون« به طور جدی صحبت کردم. من به سهم 
خود به انجام آن ادامه می دهم، اما وقتی روش ها جدی نیستند، تعجب می کنم. ما در 
مورد این مسائل میان سران کشورها از طریق توییت و نامه هایی که به شکل عمومی 

منتشر می شوند، ارتباط برقرار نمی کنیم، ما افشاگر نیستیم".
دو کشور در حال حاضر در رابطه با موضوعاتی از جمله قوانین تجارت پس از برگزیت 
)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( و حقوق ماهیگیری با هم اختالف دارند و مرگ 27 نفر 

در تالش برای عبور از کانال، روابط را بیشتر تیره کرد. 
»ژرالد دارمنین« وزیر کشور فرانسه، بریتانیا را مورد سرزنش قرار داد و گفت که فرانسه 
به مدت 25 س��ال با موضوع مهاجرت غیر قانونی به بریتانیا رس��یدگی می کند و اکنون 
زمان بیدار ش��دن لندن فرا رس��یده اس��ت. اما دارمنین در ادامه س��خنان خود راز جذابیت 
انگلیس را برای پناهجویان »بازار کار« عنوان کرد به این معنی که بدون هیچ مدرکی 

می توانند در بازار سیاه کار، فعالیت کنند. 
اگر در اظهارات و فعالیت های مقامات بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا بویژه فرانسه 
توجه شود، هر دو بازی سرزنش را به پیش می برند و دو طرف اقدامات مقابله ای را به 

جای تعاملی با پناهجویان هدف گذاری کرده اند. 
در انتقاد به این روش »مارک س��رِوتکا« دبیر کل اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی، 
بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، معتقد است: "این که دولت ]انگلیس[ به کارکنان 
نیروی مرزی پیشنهاد می کند قایق ها را به عقب برگردانند، شوکه کننده است، که به 
وضوح خالف قوانین بین المللی و از نظر اخالقی مذموم اس��ت". آنچه که به نظر می 
رسد تالش برای رد یا لغو کنوانسیون پناهندگان 1951 که امضاء کنندگان را ملزم به 
پناه دادن به کسانی که از آزار و شکنجه فرار می کنند، به طور عملی در حال اجرا است. 
م��رگ ه��ای وحش��تناک در کان��ال مانش، دولت های منطق��ه را ملزم می کند که از آن 
جلوگی��ری و دوب��اره فک��ر کنند. لفاظی های توخالی، موضع گیری ملی گرایانه و کنترل 
همراه با مجازات، باید کمتر و واقع گرایی هوش��مندانه و همکاری جهانی منس��جم تر، 
باید بیش��تر محور فعالیت ها قرار گیرد. در پایان، مهربانی بیش��تر، چیزی اس��ت که ما 

واقعا به آن نیاز داریم. 

 وضعيت اقتصادی 
نيازمند مديريت منطقی

حسن صادقی 
معاون دبیرکل خانه کارگر 

يادداشت

 حواس��مان بای��د جمع 
باش��د و بدانی��م با چه 
مس��ائل و مش��کالتی در اس��تقرار دولت 
جدید مواجه هستیم. بزرگترین مسئله در 
این مسیر به مراودات ما با جامعه ی جهانی 
برمی گ��ردد ک��ه در نهایت تاثیر خود را بر 
اقتصاد کالن و به تبع آن اقتصاد خانوارها 
خواهد گذاش��ت. با روی کار آمدن دولت 

جدید انتظاراتی شکل گرفت ...
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 آگهي تجدید مناقصه عمومي 
 خرید تجهیزات برق ایستگاه پمپاژ  

 ) شماره: 1400-01-32 ( 

 

ت اول 
 نوب

 مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح هاي تملک دارائیهاي سرمایه اي اقدام به برگزاري مناقصه  نموده و نسبت به تهیه تجهیزات برقی جهت ایستگاه پمپاژ در 
استان خوزستان  از بین تامین کنندگان اقدام نماید.
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 فرمانده سپاه با اشاره به پیشرفت های علمی کشور در 
حوزه ماهواره برها گفت: قبل از انقالب درباره ماهواره ها 
همه چیز را می خواندیم اما تصور اینکه یک روز بتوانیم 
آن را بس��ازیم برایم��ان نبود ام��ا امروز وقتی ماهواره و 
ماهواره برهایی می س��ازیم ک��ه بیش از 64 هزار قطعه 
دارد و این ماهواره را با ماهواره بر در مدار قرار می دهیم 
یعنی رشد علمی بسیار باالیی داشته ایم. به گزارش ایسنا 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی ادامه داد: نمونه های از 
این دست مانند پرنده های بدون سرنشین که آنها را در 
انواع مختلف تولید و به پرواز در می آوریم. این پرنده ها 

در هرجایی می توانند بنشینند و عملیات انجام دهند در 
حالی که ما تحریم هستیم و هیچ کسی در این مسیر به 
م��ا کم��ک نکرده و ما با تالش خود به این جایگاه رفیع 
رس��یده ایم. فرمانده س��پاه با بیان اینکه پیشرفت های 
علمی کش��ور در حوزه های مختلف نش��ان دهنده جهاد 
علمی دانشجویان و دانشمندان است گفت: طی دو سال 
گذش��ته هویت و شخصیت پرستاران و پزشکان شکوه 
خاصی پیدا کرده و ش��هدای س��المت نشان دهنده این 
حجت اس��ت که پرس��تاران با فداکاری تالش کرده اند. 
وی ادامه داد: کلمات قادر نیس��ت گوش��ه ای از جمال 

درخش��ان پرس��تاری را ترس��یم کند، با چه واژه ای می 
توان جهاد پرس��تاران را در درگیری با بیماری مرموز و 
به خطر انداختن جان خود برای نجات انسان ها تعریف 
کرد، کس��ی که یک انس��ان را به حیات برگرداند و نور 
امید را در چش��مان یک بیمار روش��ن کند به واقع ناجی 
تمام بشریت است. فرمانده سپاه با تبریک روز دانشجو 
گفت: کشور به وسعت قدرت ذهن ها بزرگ می شود و 
بزرگی یک کش��ور به وسعت جغرافیایی، قدرت دفاعی 
و اقتصادی آن نیست، بزرگی کشورها به وسعت ذهن 

و دانش  مردم آن کشور است.  

فرمانده سپاه از توان باال در عرصه تولیدات نظامی خبرداد

ساخت پرنده های بدون سرنشین در شرایط تحریم

مع��اون اول ق��وه قضاییه با اش��اره ب��ه پایان مهلت قانونی 
استجازه )کسب اجازه از رهبری برای برگزاری دادگاه های 
ویژه اقتصادی با مقررات خاص( تا پایان شهریورماه و تمدید 
مجدد آن با اذن رهبری گفت: تاکید مقام معظم رهبری آن 
است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه 
موضوع را به مجلس شورای اسالمی منتقل کرده ایم. به 

گزارش ایسنا، محمد مصدق در جلسه بررسی عملکرد شعب 
ویژه رسیدگی به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی با تاکید 
بر لزوم »نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم 
اخالل گران در نظام اقتصادی« و »استقرار این شعب« گفت: 
از رئیس کل دادگستری استان تهران می خواهم در خصوص 
اختصاص قضات ثابت در این شعب حداکثر تا دو هفته آینده 

پیش��نهادهای خود را ارائه دهد تا بررس��ی های الزم در این 
زمینه صورت گیرد. وی با بیان اینکه الزم است حداقل سه 
شعبه با قضات ممحض در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم 
اخالل گران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند، 
عنوان کرد: الزم است در مورد محل استقرار و فعالیت این 

شعب تصمیم گیری شود. 

معاون اول قوه قضاییه خبر داد
اصالح قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی
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 آمریکا بدنبال مقابله با ایران 
 رئیس جمهوری آمریکا که در چارچوب گزارش وی به کنگره 
در خص��وص اس��تقرار نیروهای آمریکایی در عراق، س��وریه، 
اردن، ش��به جزیره عربس��تان، ترکیه، افغانس��تان، شرق آفریقا 
و فیلیپی��ن مط��رح ش��ده، آمده که نیروهای مس��لح آمریکا در 
عربستان سعودی مستقر شده اند تا از نیروها و منافع واشنگتن 
در منطقه در برابر »اقدام های خصمانه ایران و گروه های مورد 
حمایت این کشور« محافظت کنند. به گزارش ایلنا جو بایدن 
با اش��اره به حضور حدود دو هزار و 120 نیروی نظامی آمریکا 
در عربس��تان نوش��ت که همانطور که پیش از این گزارش شده 
اس��ت، دس��تور پایان حمایت آمریکا از عملیات نظامی تهاجمی 
ائتالف به رهبری عربس��تان س��عودی در یمن را صادر کردم. 
نیروه��ای آمریکایی در ماموریتی غیرنظامی به ارائه مش��اوره 
نظام��ی و اطالعاتی مح��دود به نیروهای منطقه برای مقاصد 
دفاعی و آموزش��ی تنها در رابطه با عملیات ائتالف به رهبری 

عربستان ادامه می دهند.

سرمایه گذاری وزارت دفاع در ابرپروژه ها
  وزیر دفاع بر نگاه راهبردی و حرکت در مسیر ماموریِت پشتیبانی 
و تجهی��ز نیروه��ای مس��لح تاکید کرد و گف��ت: جایگاه وزارت 
دفاع در مجموعه نیروهای مسلح، تولیدات راهبردی و سرمایه 
گذاری در ابرپروژه هاس��ت که در صورت س��رعت بخشیدن به 
فرآین��د ای��ده تا محصول می توان��د در حوزه افزایش توان رزم 
و بنیه دفاعی کش��ور تحول آفرین باش��د. به گزارش ایلنا، امیر 
سرتیپ آشتیانی با اشاره بر اهمیت تشخیص صحیح اولویت ها  
بر هوشمندی سازمان در استمرار حرکات رو به رشد در مسیر 
خوداتکایی دفاعی تاکید کرد.آش��تیانی، نگاه به ش��رایط آینده و 
آینده پژوهی را مبنای سیاس��تگذاری و برنامه ریزی س��ازمان 
دانست و گفت: هر مجموعه ای  که بتواند با سالمت، اخالص 
و ن��گاه راهب��ردی حرکت کند و به صورت اصولی دنبال تامین 
منافع ملی و منافع نظام باشد آن سازمان موفق خواهد بود در 

غیر اینصورت به بن بست خواهد رسید.

ادامه مذاکرات در فضای سازنده تر
دس��تیار ریاس��ت جمهوری روس��یه در م��ورد گفت وگ��وی 
رؤس��ای جمهور آمریکا و روس��یه گفت: پوتین در این گفت وگو 
ب��ر اهمی��ت اج��رای پارامترهای توافق ش��ده برجام و اهمیت 
پایبندی به پارامترهای اولیه برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
تاکید کرد. پوتین اعالم کرد که مواضع مس��کو و واش��نگتن در 
ای��ن م��ورد، تفاوت زی��ادی با هم ندارد. به گزارش ایلنا »یوری 
اوش��اکوف«  گفت: بایدن نیز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 
وین در مورد این موضوع که در اواخر نوامبر از سر گرفته شد، 
در فضای س��ازنده تری ادامه یابد و در نهایت راه حل های قابل 
قبول برای همه ش��رکت کنندگان به دس��ت آید.وی افزود: با 
این حال، بایدن به عدم آمادگی ش��رکای ایرانی برای پیمودن 

این مسیر اشاره کرد.

 تحریم ۸ فرد و ۴ نهاد ایرانی 
 وزارت خزانه داری آمریکا هش��ت فرد و چهار نهاد ایرانی را به 
فهرس��ت تحریم های خود اضافه کرد.به گزارش ایلنا، وزارت 
خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای هشت فرد و چهار نهاد ایرانی 
را به بهانه »دس��ت داش��تن در سرکوب معترضان« به فهرست 

تحریم های خود اضافه کرد.

از سرگیری مذاکرات وین 
 وزی��ر خارج��ه فرانس��ه اعالم کرد که مذاک��رات برجامی وین 
روز پنجش��نبه از س��ر گرفته می ش��ود.به گزارش ایلنا، »ژان ایو 
لودریان« با تکرار برخی ادعاهای بی اس��اس، ایران را به عدم 
جدی��ت در مذاک��رات متهم کرد و مدعی ش��د که طرف ایرانی 
به دنبال وقت کشی است.لودریان افزود که شواهد درباره دور 
هفتم مذاکرات وین، دلگرم کننده نبوده اس��ت.مذاکرات وین 
پس از وقفه ای پنج ماهه روز دوش��نبه 29 نوامبر از س��ر گرفته 
شد و جمعه گذشته برای مشورت با پایتخت ها به طور موقت، 

متوقف شد.

ایران درپی ساخت سالح هسته ای نیست
 رئیس س��یا تاکید کرد مدارکی مبنی بر این که ایران به دنبال 
ساخت سالح هسته ای است وجود ندارد.به گزارش ایلنا از تایمز 
آو اسرائیل، ویلیام برنز گفت: ایاالت متحده شواهدی در دست 
ندارد که نشان دهد ایران تصمیم گرفته است برنامه هسته ای 
خ��ود را تس��لیحاتی کن��د.وی در ادامه در مورد مذاکرات گفت: 
ایرانی ه��ا در ای��ن مرحله مذاک��ره را جدی نگرفته اند، به زودی 

خواهیم دید که چقدر جدی هستند.

نشستهای غیر رسمی برجامی
 نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، ضمن خبر دادن 
از برگزاری س��ری نشس��ت های غیررسمی طرفین برجام جهت 
آماده سازی برای از سرگیری مذاکرات وین، از اعمال تحریم  آمریکا 
علیه ایران با وجود برقرار بودن مذاکرات وین، انتقاد کرد.به گزارش 
ایسنا،  میخائیل اولیانوف در توییتر درباره نشست های غیر رسمی 
پیش از از سرگیری دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین، نوشت: نشست های غیررسمی برای آمادگی از سرگیری دور 

هفتم مذاکرات وین درباره برجام در جریان هستند.

تشدید تحریم ها اهرم نمی سازد
 سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام آمریکا در اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده 
در توییتر نوشت: »حتی در میانه گفت وگوهای وین، آمریکا از اعمال 
تحریم علیه ایران دست بر نمیدارد.واشنگتن قادر به درک این مسئله 
نیس��ت که کارزار "شکست حداکثری" و "گشایش دیپلماتیک" 
نقیض هم هستند.تشدید تحریم ها، نه تنها اهرم نمی سازد - بلکه 

در تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی است.«

سياسي

 رئیس جمهور با تاکید بر لزوم جلوگیری از مداخالت سودجویانه 
در بازار ارز به دستگاه های مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت 
به وظیفه خود عمل کنند. به گزارش ایس��نا، ابراهیم رئیس��ی در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن 
دخالت ها و دسیسه های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، 
تصریح کرد: دستگاه های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر 
بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، 
با جدیت به مس��ئولیت های خود در این زمینه عمل کنند.رئیس 
جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت 
و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست. در این جلسه با تقسیم کار 
و وظایف دس��تگاه های مختلف مقرر ش��د برای مدیریت در بازار 
ارز، با اخذ مجوزهای الزم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس 
واقعیت ها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد.در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت همچنین گزارش نهادهای مس��ئول 
درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل مؤثر در تغییرات غیرعادی 
نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس 
گزارش بانک مرکزی، درآمد ارزی کش��ور در هش��ت ماه گذشته 
هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام 
س��ال گذش��ته بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده 
اس��ت و نگرانی وجود ندارد.در این گزارش به تامین بودجه یک 
ماه گذشته کشور بدون استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی 
از نکات قوت جذب درآمدهای ارزی اس��تناد ش��ده است.در ادامه 
این گزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل اطمینان کش��ور تاکید 
ش��ده اس��ت تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر هیچ گونه توجیه 
ندارد، بلکه نتیجه عملیات روانی و دخالت عناصر غیراقتصادی 

و کاذب در بازار است.

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ � 
همچنین هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست 

رئیس جمهور، کار بررس��ی و تصویب الیحه بودجه س��ال 1401 
کل کشور را به پایان رساند. اعضای دولت در این جلسه پس از 
بررس��ی و جمع بندی الیحه بودجه س��ال 1401 کل کش��ور، آن 
را به تصویب رس��اندند تا به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم و در 

دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

هماهنگی نظام ناهماهنگ پرداخت  � 
همچنین رئیسی در جلسه شورای عالی اداری با ابراز نارضایتی از 
عملکرد نظام اداری کشور گفت: عموم مردم این نگاه را دارند که 
وضعیت نظام اداری ما وضعیتی در تراز جمهوری اسالمی نیست 

و نوعی نارضایتی در همه سطوح وجود دارد. رئیس جمهوری با 
تاکید بر رسالت سنگینی که بر عهده مدیران کشور است، بیان 
داش��ت: با این وجود باید اقدامات مؤثری برای اصالح در نظام 
اداری کشور انجام شود. رئیسی با تاکید بر اینکه سازمان اداری 
و اس��تخدامی باید نگاه بخش��ی را به نگاه ملی تبدیل کند، اظهار 
داشت: در منشور نظام اداری دولت نکات خوبی مد نظر قرار گرفته 
اس��ت و باید این نکات محقق ش��ود. سیاست های مصوب نظام 
اداری پیش روی ماست و باید به آن عمل کنیم. رئیس جمهور با 
بیان اینکه عدالت اداری باید مد نظر قرار گیرد، افزود: چیزی که 
مردم را رنج می دهد بی عدالتی اداری است و ما باید بی عدالتی 

اداری را به عدالت اداری تبدیل کنیم. این حجم از نیروی انسانی 
برای دولت تبدیل به مساله شده است.

رئیسی تصریح کرد: جذب و بکارگیری نیروی انسانی در ادارات 
باید بر مبنای عدالت، نیازسنجی درست و کارآمدی مؤثر انجام 
ش��ود و چن��د گانگ��ی در پرداخت ها که همگ��ی از خزانه دولت و 

بیت المال صورت می گیرد از بین برود.
رئیس��ی با اش��اره به هوشمندس��ازی دس��تگاه ها، بیان داشت: 
هوشمندسازی یک ضرورت است لذا همه دستگاه ها باید مکلف 
شوند تا سامانه جامع تجارت نیز فعال شود.رئیسی با بیان اینکه 
م��ا زم��ان کمی برای اصالح امور داریم، تاکید کرد: بس��یاری از 
مش��کالت در کش��ور در گرو اصالح نظام اداری اس��ت لذا ما باید 
نظ��ام ناهماهن��گ پرداخت را به نظام هماهنگ پرداخت تبدیل 
کنیم، نمی توانیم شاهد بی عدالتی در بخش های مختلف کشور 
باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه باید ساختار، پرداخت و نظامات 
کنترلی واقعی داشته باشیم، بیان داشت: رسالت دولت سیزدهم 
اصالح س��اختار اداری کش��ور اس��ت و همه فرهیختگان باید در 
ای��ن بخ��ش ب��ه دولت کمک کنند و این موضوع نباید به آرزویی 
برای فرزندان ما تبدیل ش��ود. رئیس��ی بر لزوم چابک س��ازی و 
کوچک سازی نظام اداری با نظارت سازمان اداری و استخدامی، 
تاکید کرد و گفت: ادغام ها و کوچک سازی ها باید در نیرو، امکانات 
و هم در هزینه ها باش��د. رئیس جمهور با اش��اره به مصوبه امروز 
شورای عالی اداری مبنی بر تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی 
و امور عشایری، بیان داشت: هرچند بعد از ادغام وزارتخانه های 
جهاد س��ازندگی و کش��اورزی در یکدیگر حرکت جهادی تعطیل 
نش��د و از خروش نیفتاد و با همت جوانان مومن، حزب اللهی و 
انقالبی جنبش های جهادی در همه عرصه ها همچنان فعال است 
اما احس��اس بی پش��توانگی و کم حمایتی می کنند و ما امروز باید 
جریان جهاد سازندگی را به عنوان هدایت، نظارت و حمایت بار 

دیگر احیاء کنیم که این مسئولیت را دولت باید بر عهده گیرد.

رییسی از مشخص شدن دخالت  و دسیسه های سودجویانه خبرداد

  شناسایی مداخله گران ارزی در دستور کار

اخبار كوتاه

س��خنگوی دولت پش��تکار را نقطه قوت دولت سیزدهم دانست و 
تاکید کرد: در بحث اطالع رسانی ضعف داریم که به زودی تقویت 
خواهد ش��د.به گزارش مهر، عل��ی بهادری جهرمی تصریح کرد: 
ابتدای دولت س��یزدهم مس��ئله اصلی کرونا بود و تمام مسئولین 
به دنبال تهیه واکسن بودند. در خصوص تأمین ارز برای واردات 
واکس��ن، وقتی ش��خص رئیس جمهور ورود کرد، معادالت تغییر 
کرد. به موازات تالش دیپلماتیک در حوزه تأمین ارز، شاهد فعالیت 
مجموعه های نفتی برای فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات بودیم و گش��ایش های خوبی در این حوزه حاصل ش��ده 
است. وی با بیان اینکه وزارت نفت موفقیت های خوبی در فروش 
نفت و بازگرداندن درآمدهای حاصل از آن داشته گفت: دولت به 
موازات تالش برای برداشتن تحریم ها، تالش برای بی اثرسازی 
تحریم ها را در دس��تور کار جدی دارد. س��خنگوی دولت تصریح 
کرد: دولت وقتی مسئولیت را برعهده گرفت مشکل اصلی، تأمین 
کاالهای اساس��ی و میزان اس��تاندارد آن در انبارهای کش��ور بود.
بهادری جهرمی افزود: در اوایل دولت سیزدهم، یک سوم استاندارد 
معین، در انبارها کاالی اساسی وجود داشت، حتی هشدارهایی در 

خصوص عدم تأمین برخی کاالهای اساسی داده می شد.
وی بی��ان ک��رد: دولت برنامه ریزی دقیقی برای تأمین کاالهای 
اساسی در دستور کار خود قرار داد و این معضل رفع شد.سخنگوی 
دولت گفت: مردم مدت هاست در سختی اقتصادی قرار دارند و برای 
خرید مایحتاج با مشکل مواجه هستند که دولت این وضعیت را به 
ارث برده است.وی ادامه داد: به واسطه حجم نقدینگی و کسری 
بودجه به طور طبیعی شاهد شیب تند تورم در کشور بودیم. دولت 
در این مدت توانست شیب تورم را کاهش دهد، که این به معنای 

کاهش افزایش قیمت است.
بهادری جهرمی افزود: این گونه نیست که مسائل کالن اقتصادی 
یک ش��به درمان ش��ود، تالش س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
ثبات قیمت ها است.سخنگوی دولت تأکید کرد: شاخص ها نشان 

می دهد که شیب تورم کنترل شده و مرحله به مرحله به سمت ثبات 
اقتصادی می رویم و نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد.

وی گفت: رویکرد رئیس جمهور فردی نیست و آن را قبول ندارد، 
آقای رئیسی معتقد است نخبگان و مدیران مرتبط باید نقشه راهی 

را تدوین و به سمت آن حرکت کنند.
سخنگوی دولت افزود: برای جلوگیری از تصمیمات فردی ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و ش��وراهای عالی که حدود 10 س��ال 

تعطیل بودند، تشکیل شد.
بهادری جهرمی اظهار کرد: رئیس جمهور بر این موضوع تاکید دارد 
که مردم نباید از تصمیمات اقتصادی شوکه شوند. رئیس جمهور 

معتقد که صبح جمعه ها باید برای مردم شیرین باشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیمات و کار کارشناسی سفرهای 

استانی پیش از سفرها انجام می شود، گفت: آقای رئیسی به حضور 
بین مردم اعتقاد جدی دارد و وزیران و مسئوالن را به این امر مجاب 
می کن��د.وی افزود: تکمی��ل پروژه های نیمه تمام از اولویت های 
دول��ت اس��ت. بهادری جهرمی اظهار ک��رد: دولت هرگز نخواهد 
توانست بدون مردم مشکالت را حل کند؛ این یک واقعیت است 
و موفقی��ت در کنت��رل کرون��ا حاصل همکاری م��ردم و دولت در 
یک مس��یر اس��ت. دیوارها بین مردم و دولت باید از بین برود؛ تا 
وقت��ی ای��ن دی��وار از بین نرود م��ردم و دولت به تنهایی راه خود را 
خواهند رفت.سخنگوی دولت گفت: در دیدار امروز رئیس جمهور 
با دانش��جویان، همه س��الیق و با هر نگرش��ی دولت را نقد کردند 
و رئیس جمهور با صبر به نقد همه گوش فرا داد. آقای رئیس��ی 
تأکید دارد که مس��ئوالن باید در دانش��گاه ها حاضر شوند و حرف 

دانشجویان و مردم را بشنوند.
سخنگوی دولت گفت: یک مسیر غلطی در عرف سیاسی کشور 
بوده که وقتی دولت تغییر کرد همه مدیران باید اتوبوسی عوض 
شوند. دولت مردمی چنین بنایی ندارد و دنبال سنجش عملکرد 

تک تک مدیران است.

وزیر پاسخ نمیدهد، چاره ای غیر از سوال و استیضاح نیستدیپلماسی بهترین راه و خروج از برجام اشتباه بزرگ آمریکا
 وزیر امور خارجه آمریکا خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای را اشتباهی بزرگ تلقی کرد 
و گفت: دیپلماسی بهترین  راه پرداختن به مسئله برنامه هسته ای ایران است.به گزارش 
ایسنا، آنتونی بلینکن به وال استریت ژورنال گفت: ما همچنان بر این باوریم دیپلماسی 
بهترین راه حل مسئله هسته ای ایران است. وزیر خارجه آمریکا افزود: عرصه به طور 
نامحدود برای بازگشت ایران به پایبندی به توافق باز نخواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا 
ادامه داد: مذاکرات هسته ای از سرگرفته می شوند و می بینیم ایران موضع دیگری را 
اتخاذ می کند یا نه. همچنین مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به ازسرگیری مذاکرات 

برجامی وین گفت: در حال حاضر »توپ در زمین ایران است«.جیک سالیوان« با تکرار برخی ادعاها مبنی بر تالش ایران 
برای وقت کشی در مذاکرات، گفت که الزم است این کشور از خود جدیت نشان دهد.سالیوان برخی مواضع بی اساس در 
خصوص ماهیت برنامه هسته ای ایران را تکرار کرده و گفت که ایران مجهز به سالح هسته ای از ایران بدون سالح هسته ای 
خطرناک تر خواهد بود.وی با اشاره به گفت وگوی ویدئویی »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا و »والدیمیر پوتین« همتای 

روس وی گفت: دو طرف »مذاکراتی سازنده« درباره ایران داشتند.

نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: آقای رئیس جمهور ما از وزرای شما توقع پاسخگویی، 
تالش، تحرک و پیگیری مستمر داریم، آقای رئیس جمهور اگر وزیر شما پاسخ نماینده 
مجلس را به موقع ندهد به نظر شما آیا چاره ای غیر از استفاده از سوال خواهد بود، آیا ما 
چاره ای به غیر از استفاده از ابزارهای مندرج در قانون اساسی از جمله استیضاح خواهیم 
داشت؟به گزارش ایلنا، عباس مقتدایی خطاب به رییسی گفت: ما به دنبال این نیستیم 
که تقابل دولت و مجلس که در دوره قبلی مشاهده کردیم مجدد ایجاد شود اما توقع این 
است که جنابعالی به کسانی که زیر مجموعه شما هستند بفرمایید تعامل آنها با مجلس 

می تواند بر روند کلی فعالیت های دولت اثرگذار باشد.این نماینده مجلس مطرح کرد: درجلسه مجمع نمایندگان اصفهان 
با رئیس جمهور، مسائل فرونشست زمین را مطرح کردیم، در آن جلسه گفتیم که بی توجهی به این موضوع می تواند کل 
ابنیه تاریخی در اصفهان که متعلق به نسل های آینده و کل ملت ایران است را با خطر مواجه کند.نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس گفت: نگرانی ما این است که اولویت ها مورد توجه قرار نگیرد و نقاط قوتی که در کشور داریم، پشتیبانی 

ملت از دولت و نظام به نقاط ضعف تبدیل شود. 

سخنگوی دولت از تالش برای تثبيت قيمتها خبرداد

مسائل کالن اقتصادی یک شبه درمان نمی شود

 دبیرکل حزب کارگزاران در خصوص ناامیدی حاکم در 
جامع��ه گف��ت: هیچ یأس و ناامیدی اصالح طلبان را فرا 
نگرفته است. بلکه کاهش کارآمدی نظام های اداری و 
اقتصادی کشور و ادامه تحریم های ظالمانه آمریکایی ها 
کشور را تحت تاثیر قرار داده و شرایط را برای مردم سخت 
کرده اس��ت. حس��ین مرعشی در گفت و گو با ایلنا افزود: 
بسیاری از اقشار جامعه به خصوص قشر متوسط دغدغه 
امروزشان سیاست نیست بلکه دخل و خرج زندگی شان 
است و در چنین شرایطی مردم توجه پررنگی به ساختار 
و سیاس��ت ها ندارند، مردم از ناکارآمدی سیس��تم های 
اقتصادی ایران به ش��دت متأثر و نگران هس��تند و جای 
امید  را به یأس داده اند که این مسأله فراگیر است و تنها 
به اصالح طلبان مربوط نیست بلکه به کل جامعه ربط پیدا 
کرده است امیدوارم مسئوالن دولت سیزدهم که قوای 
س��ه گانه را ب��ا خود به هم��راه دارند، با تدابیر و راهنمایی 
رهبر معظم انقالب بتوانند این شرایط را تغییر دهند، در 
غیر اینصورت طبیعتا کش��ور و نظام جمهوری اس��المی 

ضربه خواهد خورد.

وی ادامه داد: چند مس��أله باید با هم اتفاق بیفتد. یک، 
گشایش در روابط خارجی تا با نیات و اهداف خود در روابط 
خارجی و مذاکرات احیای برجام، بتوانند خواسته های به 
حق خود را به کشورهای غربی بقبوالنند و نشان دهند که 
دولت سیزدهم متعهد است مشکالت بین المللی ایران را 
حل کند. حتی با ابزارهایی که خود آقای رئیسی به مردم 
قول داده است، مثل همکاری  با شرق بتوانند بر مشکالت 
فائق آیند. گام دیگر ایجاد فضا برای فعاالن سیاس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی اس��ت که بتوانند کار خود را انجام 
دهند. درست است در ترکیب کلی دولت فاصله زیادی را 
می بینیم اما می توانند در همین دولت فضا را برای فعاالن 
اجتماعی و سیاسی باز کنند تا خود مردم به صحنه بیایند 

و جای خالی یک دولت کارآمد را پر کنند.
مرعشی در خصوص اعتراضات مردمی گفت: علیرغم 
اینکه اعتراضات به صراحت در قانون اساسی جزو حقوق 
ملت ذکر شده، دولت ها این حق را به رسمیت نمی شناسند. 
اگر تجمعات مردمی در یک فضای مسالمت آمیز مدیریت 
شود و مسئوالن این دغدغه ها را جدی و راهکاری برای 
آن ها ارائه کنند، بس��تر خوبی برای ایجاد همکاری های 
بین ملت و دولت ایجاد می ش��ود و برای پایان دادن به 

یأس و ناامیدی ها این شکاف را ترمیم می کند.
دبی��رکل کارگ��زاران در خصوص آخرین وضعیت حزب 
کارگ��زاران تصریح کرد: در ش��ورای مرکزی مش��غول 
بررس��ی س��اختار حزب هس��تیم و حدود یک ماه این 
بررسی های فنی طول می کشد تا حزب با ساختار جدید 

مستقر شود و اهدافش دنبال خواهد شد. 

  نماینده ایران در مجمع دیوان بین المللی کیفری تاکید 
ک��رد: تحریم های یکجانبه غیرقانونی در حکم جنایات 
بی��ن المللی، تحت صالحیت دیوان بین المللی کیفری 
اس��ت که ضروری اس��ت دیوان در مقابل این اقدامات 
زورمدارنه هوشیار باشد و اقدامات احتیاطی و مقتضی را 
اتخاذ کند.به گزارش ایسنا، مهدی حسینی اسفیدواجانی، 
در بیس��تمین نشست مجمع دولت های عضو اساسنامه 
رم  دیوان بین المللی کیفری، با اظهار تاس��ف از تحریم 
های یکجانبه غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا عیله 
دی��وان و مقام��ات آن تاکید کرد: قص��د دولت آمریکا از 
اعمال تحریم های غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل، 
خدشه دار کردن و تضعیف استقالل بازیگران در عرصه 

بین المللی است.
معاون حقوقی بین المللی س��فارت کش��ورمان در الهه 
افزود: اقدامات قلدرمابانه دولت آمریکا علیه دیوان بین 
المللی کیفری و مقامات آن تاکتیکی بود که آن کش��ور 
برای خرید زمان کافی برای خارج کردن نیروهای نظامی 
خود از افغانستان و فراری دادن مرتکبین جنایات جنگی در 
افغانستان از اجرای عدالت، اتخاذ کرد.نماینده ایران با اشاره 
به آثار مخرب و زیانبار تحریم های یکجانبه دولت آمریکا 
تاکی��د ک��رد آثار مخرب و زیانبار نقض حقوق بین الملل 
ناشی از تحریم های یکجانبه غیرقانونی در حکم جنایات 
بین المللی تحت صالحیت دیوان بین المللی کیفری است 
که ضروری است دیوان در مقابل این اقدامات زورمدارنه 
هوشیار باشد و اقدامات احتیاطی و مقتضی را اتخاذ کند. 
معاون حقوقی بین المللی سفارت ایران در هلند با اشاره 

به تصمیم اخیر دادستان دیوان بین المللی کیفری مبنی 
بر محدود کردن تحقیق دفتر دادستانی به جنایات ارتکابی 
از جانب طالبان و داعش خراسان در وضعیت افغانستان 
تاکی��د ک��رد که دفتر دادس��تانی دیوان در پیگرد جنایات 
ارتکابی باید به طور جامع و کامل کلیه نتایج به دست آمده 
از تحقیق در رابطه با جنایات ارتکابی در وضعیت افغانستان 
از جانب کلیه طرف های درگیر از جمله جنایات ارتکابی 

توسط نیروهای آمریکایی را مدنظر قرار دهد.  
حسینی گفت: عملکرد دفتر دادستانی دیوان در رابطه با دو 
وضعیت افغانستان و فلسطین سنگ محک خوبی برای 
ارزیابی استقالل و بی طرفی دیوان بین المللی کیفری در 

اجرای مأموریت و وظایف اش خواهد بود.  
کریم خان، دادستان دیوان بین المللی کیفری علی رغم 
مجوز بخش قضایی دیوان دائر بر شروع تحقیق درباره 
جنایات ارتکابی در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی 
و طالبان اعالم کرده است که به دلیل کمبود منابع دفتر 
دادس��تانی، تحقی��ق خود را مح��دود به جنایات ارتکابی 

طالبان و داعش خراسان در افغانستان خواهد کرد.  

نماينده ايران در مجمع ديوان بين المللی كيفری تاكيد كردمرعشی از بی توجهی به سياست در تنگنای اقتصادی خبرداد

تحريم های يكجانبه آمريكا در حكم جنايات بين المللی دخل و خرج زندگی، دغدغه مردم 
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متوسط افزایش حقوق 10 درصد
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میزان افزایش حقوق 
کارمندان دولت برای س��ال آینده در دولت نهایی نش��ده گفت: 
پیش��نهاد افزایش 10 درصدی رش��د متوسط است. حقوق های 
پایین تا 30 درصد و حقوق های نجومی رش��د کمتری دارند. تا 
فاصله ای که در چند س��ال گذش��ته بین حداقل و حداکثر ایجاد 
شده که بی عدالتی در دل آن مشاهده می شود بتوانیم مقداری 
تعدیل کنیم.مسعود میرکاظمی گفت: جهت گیری دولت برای 
سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم 
مدیریت می ش��ود و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کس��ری اتفاق 
بیفت��د. کس��ری منج��ر به افزایش پایه پول��ی، نقدینگی و تورم 
می ش��ود. همیش��ه تورم در سنوات قبل منجر به افزایش حقوق 
می شده و سیکل معیوبی را ایجاد می کرده است.معاون رئیس 
جمه��ور اف��زود: دولت ت��ورم را  می خواهد مدیریت کند به جای 
افزایش حقوق، قدرت خرید را برای سال آینده باال ببرد. منابع 
را برای پش��تیبانی از بخش خصوصی ببرد. مبالغ قابل توجهی 
را در س��طح ملی و اس��تان ها اختصاص می دهیم که به صورت 

اهرم از آن استفاده کنند.

افزایش 11349 واحدی شاخص بورس
  بورس اوراق بهادار گرچه روز سه شنبه روند کاهشی به خود 
گرفت، اما در آخرین روز کاری بورس از ابتدای معامالت روند 
آهسته، ولی رو به رشد در پیش گرفت، به گونه ای که در پایان 
معامالت با افزایش 11 هزار و 349 واحد به رقم یک میلیون و 
349 هزار و 365 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با 
معیار هم وزن با افزایش 2 هزار و 444 واحد به رقم 363 هزار 
و 586 واح��د و ارزش ب��ازار ب��ه بی��ش از 5 میلیون و 393 هزار 
میلیارد تومان رسید. اگر ارزش معامالت فرابورس را هم درنظر 
بگیریم، ارزش معامالت دو بازار از 5 هزار میلیارد تومان فراتر 
رفت. در این روز همه شاخص های بورس سبز شدند و شاخص 
آزاد ش��ناور 1.1 درصد افزایش یافت. همچنین ش��اخص بازار 
اول بورس 1.18 درصد رش��د کرد و ش��اخص بازار دوم بورس 

45 صدم درصد افزایش یافت.

اعالم نیازهای جدید ارزی
 بانک مرکزی در مکاتبه ای با رییس شورای عالی کانون صرافان 
ایران خواس��تار اعالم نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به 
بانک مرکزی شد.به گزارش ایلنا پس از بازدید صالح آبادی از 
صرافی ها و تاکید بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکالت 
احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم؛ بانک 
مرکزی در مکاتبه ای مراتب را به رییس ش��ورای عالی کانون 
صرافان ایران اعالم کرد.در این مکاتبه آمده است:پیرو اطالعیه 
مورخ 06 /09 /1400 و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان 
ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت های 
صرافی در خصوص مسایل و مشکالت احتمالی مرتبط با فرآیند 
فروش ارز در سرفصل های مصارف خدماتی اعالمی، مراتب به 
همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد 
تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و 

اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

 وضعیت اقتصادی  نیازمند مدیریت منطقی
ادامه از  صفحه يک ... مبنی بر اینکه تورم کنترل می شود و شاهد 
س��یر منفی قاعده تورمی خواهیم بود. اما متاس��فانه پیش بینی 
وضعیت چنین چیزی را نشان نمی دهد. اگر بودجه ی سال آینده 
ریاضتی بسته شود و در کنار آن تحریم ها لغو شود، توافق هسته ای 
حاصل ش��ود و دوره ی ش��یوع کرونا به پایان برس��د، می توان به 

بهبود وضعیت اقتصادی تا حدودی امیدوار شد. 
در این شرایط لغو تحریم ها برای خروج از این وضعیت اهمیت 
بسیاری دارد. مشکالت ناشی از تورم و سرمایه گذارِی پایین در 
بلند مدت گریبانگیر ما خواهد بود. بنابراین چه مراودات اقتصادی 
ما با دنیا حل شود و چه برجام به سرانجام برسد، ما بالفاصله به 

وضعیِت متعادل بر نخواهیم گشت. 
راه خروج ما از رکود، جذب سرمایه خارجی است. سرمایه جایی 
می رود که امنیت وجود داشه باشد و امنیت زمانی شکل می گیرد 
که بتوانیم برای سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنیم. لغو تحریم ها 
می تواند چش��م اندازی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری باشد 
مشروط بر اینکه سیاست تفاهم را پیش بگیریم. سیاست تفاهم 
با کشورهای جهان اگر بلند مدت باشد اقتصاد ما نیز به شرایط 
متعادل می رسد و چشم انداز ایران برای رشد اقتصادی به سمت 
امیدوارکننده می رود. اگر توافقات موقت باش��د رش��د مقطعی 
خواهیم داش��ت و مجدد به تورم و رکود بر می گردیم.  از س��وی 
دیگر ش��اهد رش��د نقدینگی هس��تیم. در همین یک ماه گذشته 
146هزار میلیارد به نقدینگی اضافه شده که ضریب فزاینده تورم را 
دامن می زند و شکاف بزرگی بین هزینه و دستمزد ایجاد می کند. 
این مشکل تنها مختص کارگران نیست اما بدون شک کارگران 
و اقشار ضعیف بیشتر آسیب خواهند دید. چالش بعدی بازار بورس 
است. بورس بازار پیچیده ای است و هر مسئله ای می تواند روی 
بورس اثر بگذارد. در س��ال گذش��ته دیدیم به دلیل افزایش نرخ 
تورم بورس رشد کرد و سهام مردم رشد تورمی پیدا کرد. بورس ما 
دستوری است. در این بازار بورس خرده سهامداران زیان می کنند.  
در این ش��رایط سیاس��تگذاران باید مشخص کنند چه تصمیمی 
قرار اس��ت برای این کش��ور بگیرند. به دنبال درمان های موقت 
هس��تند یا به دنبال درمان های ریش��ه ای؟  نتیجه ی راه حل های 
کوتاه مدت فقر گس��ترده ی مردم اس��ت که بیش��ترین آسیب را 
به کارگران می زند. این وضعیت طبقه ی متوس��ط را به س��مت 
دهک های پایین می کشاند. طبقه ی متوسط از بین می رود و با 
یک وضعیت دو قطبی ثروتمند - فقیر مواجه می ش��ویم.  برای 
مقابله با این شرایط نیاز به جراحی عمیق اقتصادی و تغییر سالیق 
مدیران داریم. منافع مش��ترک ما با دنیا باید در نظر گرفته ش��ود. 
ما نیازمند مدیرانی با نگرش جدید هستیم به نحوی که تعارض 

منافع بین همین مدیران بروز نکند. 

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: مدتهاسـت از سودهای 
كالنی كه به جيب دالالن سرازير می شود و بازار توليد و اشتغال 
را به بحران می كشد، سخن به ميان می آيد اما برخورد جدی 
و تاثيرگذاری در اين زمينه شـاهد نيسـتيم. افرادی كه بدون 
كمترين زحمت و به قيمت بحران سازی برای اقتصاد و معيشت 
مردم، جيب هايشان را پر می كنند بدون آنكه ردپايی از خود 
بجا بگذارند يا بابت اين همه سود بی دردسر، ماليات بپردازند تا 
در ساماندهی اقتصاد نقش تعيين كننده داشته باشند. اقتصاد 
تحت تاثير معضل داللی زمينگير می شـود و آنها كه پولهای 
بـادآورده زيـادی دارند، هر از چندگاهی در يك بخش بحران 
می آفرينند. يك روز بازار سـكه ملتهب می شـود، روز ديگر 
مسكن با چالش رو به رو می شود، در نوبت بعدی قيمت خودرو 
سـربه فلك می كشـد و از همه بدتر بازار دالر اسـت كه بدليل 
چسبندگی اقتصادی، قيمت ديگر كاالها را بحرانی می كند. در 
تمامی سالهای گذشته همواره از مافيا و دستهای پشت پرده 
در بـازار ارزی سـخن به ميـان آمد، اما هرگز نامی از اين مافيا 
بر زبان نيامد و معلوم نشـد چه كسـانی می توانند قيمت دالر 
را تعيين كنند. اين در حالی است كه بنابر اعالم كارشناسان، 
تنها 8 درصد ارز در اختيار بخش خصوصی است و 92 درصد 

ارز در اختيار دولت قرار دارد.

شناسایی۷۰۰ � فعال غیرمجاز ارزی 
برای آنکه پی به عمق فاجعه ببریم، کافی است به اعداد و ارقامی 
توجه کنیم که در بازار جابجا می شود. متاسفانه دالالن مافیایی 
ب��دون ت��رس از پیگی��ری، آزادانه ارقام نجومی را جابجا می کنند 
و هیچ کس از آنان س��وال نمی کند که این پولها از کجا آمده و 
به کجا می رود. البته دردآورتر زمانی است که حسابهایی به نام 
کارتن خواب ها، روستاییان و... باز می شود و معامالتی صورت 
می گیرد که ریشه آن مشخص است و بسادگی می توان ردپای 
ای��ن اف��راد را پی��دا و با آنان برخورد ک��رد، اما فقط به اعالم اعداد 
بسنده می شود. در این رابطه مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
معاونت اقتصادی وزارت اطالعات اعالم کرد: با اشراف اطالعاتی 
سربازان گمنام امام زمان )عج(، با همکاری بانک مرکزی همه 
حساب های بانکی بیش از 700 نفر از فعاالن غیرمجاز ارزی در 
سطح کشور شناسایی و مسدود شد.وی با بیان اینکه اسامی این 
دالالن ارزی جه��ت تش��کیل پرونده ب��ه مراجع قضائی معرفی 
ش��د گفت: گردش برخی از حس��اب های مسدود شده در 9 ماهه 

سال جاری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است.این مقام مسئول 
در معاونت اقتصادی وزارت اطالعات با اش��اره به اینکه پایش، 
شناس��ایی و ردیابی مالی حس��اب های بانکی مشکوک فعاالن 
ارزی به صورت مس��تمر در حال انجام اس��ت، گفت: در روزهای 
آتی نیز اقدامات الزم برای اخذ حکم قضائی برای مسدودسازی 
حس��اب های بانک��ی تعداد دیگری از فع��االن غیرمجاز ارزی در 

دست انجام است.

معامله ارزی مشمول مالیات � 
اما برخی اقدامات در دولت س��یزدهم بارقه ای از امید ایجاد می 
کند به نوعی که سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: به اطالع کلیه 
خریداران و فروشندگان ارز می رساند که طبق قانون مالیات های 
مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص 
فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده 
هستند. سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: در راستای اجرای مقررات  
ماده 163 قانون مالیات های مستقیم، با اعالم بانک مرکزی نسبت 
به برقراری مالیات علی الحس��اب به میزان 10 درصد از فروش 
ارز آنه��ا اقدام می کند.اش��خاص مذک��ور مکلف اند با مراجعه به 

درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت 
به ثبت نام اقدام کنند.در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت 
مالیات در نظام مالیاتی، عالوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل 
بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول 
مجازات های مقرر در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از جمله 

مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.

مردم عادی معاف از مالیات � 
از آنجا که مالیات ستانی از معامالت ارزی با اماواگرهای بسیاری 
رو به رو اس��ت، الزم اس��ت در این زمینه ش��فاف س��ازی شود. به 
همین دلیل معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره 
جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز گفت: فعاالن حوزه خرید 
و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی ها، مکلف 
به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و 
کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می خرند، مشمول 
مالیات نیستند.محمد مسیحی افزود: این افراد در فاز اول توسط 
بانک مرکزی شناس��ایی و اس��امی آن ها به سازمان امور مالیاتی 
اعالم می شود که هماهنگی های الزم با بانک مرکزی در راستای 

اجرای این قانون فراهم شده است.این مقام مسئول با بیان اینکه 
از امروز مشموالن مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت نام 
و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت های اجرای این قانون 
اینگونه اس��ت که هم از طریق قوه قهریه نس��بت به مطالبه این 
مالیات اقدام می شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی 

به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده  است. 

شناسایی دالالن از طریق بانک مرکزی � 
البته سوال اصلی این است که همواره مالیات ستانی از بنگاههای 
اقتص��ادی که به صورت ش��فاف فعالی��ت می کنند، صورت می 
گیرد، در حالی که می بایست فضا برای دالالن و بحران آفرینان 
پش��ت پرده س��نگین شود. برای تحقق این مهم مسیحی درباره 
شناس��ایی فعاالن غیررس��می و دالالن معامالت ارز برای اخذ 
مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک 
مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه هایی 
که به دلیل محرمانه بودن اعالم نمی شود، این افراد را شناسایی 
می کند.وی افزود: در قانون مالیات های مستقیم اصالحیه سال 
1396، انج��ام ن��دادن برخی از تکالیف قانونی جرم محس��وب و 
اف��رادی ک��ه از این قانون تخلف کنند، به عنوان محرم به مراجع 
قضایی معرفی می شوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمد از 
محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می شود. معاون سازمان 
ام��ور مالیات��ی ادام��ه داد: در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش 
ارز ه��دف س��ازمان امور مالیات��ی تنظیم گری و مدیریت بازار ارز 
است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به 
بررسی و رسیدگی های به مرور زمان نیاز دارد.وی بیان کرد: غیر 
از مالی��ات خری��د و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی ها 
به مآخذ کارمزد دریافتی مش��مول مالیات بر ارزش افزوده اس��ت 
ک��ه در ح��ال حاضر صرافی های مجاز اظهارنامه مربوطه در این 

زمینه را پر می کنند و مالیات می پردازند.

 � دور زدن قانون
از آنجا که تا امروز قانون نتوانس��ته مانع جدی برای متخلفان و 
سودجویان باشد، این نگرانی وجود دارد که بحران آفرینان ارزی 
راه دورزدن قانون را بدانند یا در قالب رابطه از وجود افراد تاثیرگذار 
همچون آقایان و آقازادگان، همان مسیر قبلی را طی کنند و البته 
باید نگران این بود که وضعیت بدتر هم بشود. زیرا تا امروز هیچ 

قانونی نتوانسته مقابل متخلفان مانع ایجاد کند. 

تجارت از اولین گام بزرگ دولت در اصالح نظام مالیاتی گزارش می دهد

تور مالیاتی برای معامالت ارزی

اخبار كوتاه

حاكميت بايد مسير هدايت اعتبارات را مشخص كند

ضرورت تعیین تخصیص منابع بانکی در بودجه
 یک کارشناس بودجه در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی 
در الیحه بودجه گفت: بانک ها با توجه به اینکه می توانند محور 
توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار 
آنهاس��ت می توانند جهت و س��مت و سوی اقتصاد کشور را تغییر 
دهند یعنی اقدامات بانک ها هم می تواند موجب آبادانی و توسعه 
اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی 

و رشد بخش غیر مولد اقتصاد بشوند.
مهدی عبدالعلی پور در گفتگو با مهر بر ضرورت مشخص کردن 
نح��وه تخصی��ص مناب��ع بانکی در بودجه تاکید کرد و گفت: خلق 
پول بازوی حاکمیت برای اداره کشور است و قدرت خلق پول در 

سرتاسر دنیا در دست حاکمیت است و حاکمیت باید مشخص کند 
که این اعتبارات به کدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانک ها 
با خلق پول، از جیب حاکمیت بدهی ایجاد می کنند و مهم است که 

این پول یا بدهی در کجا مورد استفاده قرار می گیرد.
عبدالعلی پور با اش��اره به احکام مرتبط به حوزه بانکی در بودجه 
گفت: از زمانی که بودجه ساختار مشخصی یافته بیشترین تمرکز 

قانون گذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانکی و اعطای برخی 
مجوزها به بانک ها بود. در سال های اخیر هم بیشترین موارد بانکی 
در بودجه که برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیالت بوده 
است برای مثال یکی از مواردی که همواره مردم پیگیر آن هستند 
بح��ث وام ازدواج اس��ت ک��ه در تبص��ره 16 بودجه به آن پرداخته 
می شود. البته هر ساله دایره شمول احکام بانکی گسترده تر می شود 

و موارد بیشتری تحت قانون گذاری قرار می گیرد.
وی تسهیالت تکلیفی را این گونه توصیف کرد: هدایت اعتبارات 
بانکی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیالت تکلیفی شناخته می شود. 
تسهیالت تکلیفی در واقع تسهیالتی است که دولت یا مجلس به 
عنوان قانون گذار تصمیم می گیرند به کدام بخش های اقتصادی 
با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخش هایی که نیاز به حمایت یا نیاز 

مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانون گذار است.
وی افزود: در سال های اخیر تسهیالت حمایتی بخش های مختلف 
از شرکت های دانش بنیان گرفته تا پروژه های عمرانی و مددجویان 

بهزیستی و کمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.

سقف عیدی کارگران   7 میلیون و900 هزار تومان فقط 30 درصد بودجه اشتغالزایی وزارت کار محقق شد
  سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار با اعالم اینکه ایجاد حدود 14 هزار شغل ذیل بند 
الف تبصره 18 قانون بودجه تا پایان امسال در دستور کار قرار گرفته گفت: بر اساس ذیل 
بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و در صورت تامین بودجه، ایجاد حدود 14 
هزار و 140 شغل جزو وظایف وزارت کار است، در حالی که تاکنون حدود 30 درصد این 
بودجه تامین شده است؛ ضمن آنکه مسئولیت بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 
نیز بر عهده وزارت اقتصاد است. به گزارش ایسنا محمود کریمی بیرانوند گفت: وزارت 
کار مطابق با ماده 6 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 برنامه اجرایی و عملیاتی 

اشتغال را در چهار رسته "فرهنگ و هنر"، "بهداشت و درمان"، "ورزش و سالمت" و "مشاغل خرد و خانگی" به تصویب 
رسانده است.آنطور که سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار گفته، برنامه ویژه وزارت کار به عنوان وزارت مردم، 
ایجاد اشتغال پایدار است. در گذشته این نگاه حاکم بود که تنها با توزیع تسهیالت شغل ایجاد می شود در حالی که اعطای 

تسهیالت به تنهایی به ایجاد شغل منجر نمی شود، بلکه تامین مالی و ایجاد شغل پایدار ضروری و مهم است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبق قانون کار عیدی کارگران معادل 2 برابر حقوق 
پایه است  به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق باالتر نباشد، گفت: بر این اساس حداقل 
عیدی کارگران 5 میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر 7 میلیون 966 هزار تومان است.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با فارس ادامه داد: با توجه به اینکه امس��ال حداقل حقوق 
کارگران برای یک ماه 26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال بود، بنابراین حداقل عیدی 
برای کارگران حداقل بگیر که یک سال کار کرده اند، 53 میلیون و 109 هزار و 900 ریال 
و حداکثر عیدی کارگران امسال 79 میلیون و 664 هزار و 850 ریال خواهد بود.وی در 

مورد اینکه عیدی امسال کارگران از چه زمانی پرداخت می شود گفت: بستگی به شرایط کارفرما دارد، بعضی از کارفرمایان 
معموال در شهریور ماه به خاطر بازگشایی مدارس نصف عیدی کارگران را می دهند و بقیه را آخر سال می پردازند. برخی 
از اول زمستان شروع به پرداخت می کنند و پرداخت عیدی کامل به شرطی است که کارگر یک سال کامل برای کارفرما 
کار کرده باشد، وگرنه به ازای هر ماهی که کار کرده است به میزان یک دوازدهم عیدی ساالنه و یا به ازای هر روز یک 

365ام عیدی را دریافت خواهد کرد.

 رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی در م��ورد وصولی 
درآمدهای مالیاتی در هش��ت ماهه امس��ال گفت: بالغ 
ب��ر 98 درص��د مالیات مص��وب بودجه در 8 ماهه وصول 
شده که مجموع  آن 198 هزار میلیارد تومان است. داود 
منظ��ور در گفت وگ��و با ف��ارس در مورد پیش بینی 470 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای بودجه سال آینده 
گفت: هر عددی که با سازمان برنامه و بودجه به توافق 
برس��یم در الیحه درج خواهد ش��د. در بودجه سال آینده 
جهش درآمد مالیاتی پیش بینی می کنیم. با اقدامات جدی 
که در جلوگیری از فرار مالیاتی و توس��عه و به کارگیری 
ظرفیت ه��ای قانونی کنون��ی و جدید صورت می گیرد، 

درآمدهای مالیاتی جهش خواهد داشت.
وی در خصوص راه اندازی سامانه پایانه فروشگاهی گفت: 
طراح��ی و تولید این س��امانه ت��ا جاهایی پیش رفته، اما 
قسمت هایی از آن هنوز تکمیل نیست. اولویت سازمان 
این است که سامانه را هر چه زودتر زیر بار ببرد. عوامل 

اجرایی و ناظر پروژه تقویت شده و کار تیمی فشرده ای 
برای تکمیل سامانه در حال انجام است.  تالش می کینم 

تا پایان سال این سامانه راه اندازی شود.
منظور در مورد زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
گفت: طبق این قانون 13 دی ماه اجرای آن شروع خواهد 
ش��د. در قان��ون مالی��ات ارزش افزوده بخش عمده ای از 
فرآیندهای اجرایی بر اس��اس سامانه پایانه فروشگاهی 
تعریف شده و باید با هماهنگی مجلس شورای اسالمی 
در این زمینه تصمیم گیری کنیم. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی تاکید کرد: قرار است اجرای قانون در زمان مقرر در 
کمتر از یک ماه آینده شروع شود. هنوز برآوردی از تغییرات 
درآمد مالیاتی با اجرای قانون جدید  ارزش افزوده نداریم.  
مع��اون وزی��ر اقتصاد در مورد پایگاه اطالعاتی متمرکز و 
جامع هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان شامل اطالعات 
پولی، مالی، اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و نظایر آن که 
باید از دستگاه های مختلف دریافت شود گفت: دسترسی 
آنالین به اطالعات حس��اب های بانکی ضرورت ندارد. 
طب��ق توافقاتی که ص��ورت گرفته اطالعات به صورت 
آفالین در چارچوب  هایی که سازمان درخواست می کند، 
دریافت می ش��ود. نیاز نیس��ت همه اطالعات سپرده ها و 
سیس��تم بانکی آنالین دسترسی پیدا کنیم. حسابرسان 
مالیاتی به یکس��ری اطالعات تراکنش های بانکی نیاز 
دارند که به صورت منظم این اطالعات از س��وی بانک 

در اختیار ما قرار می گیرد. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:  طبق گزارش های 
به عمل آمده در سطح جهانی هر یک واحد بهبود شاخص 
ادراک فس��اد باعث 1.7 واحد رش��د اقتصادی می ش��ود. 
بنابراین اگر بتوانیم تنها س��ه واحد ش��اخص ادراک فساد 
را بهبود ببخش��یم می توانیم پنج واحد رش��د اقتصادی را 

تجربه کنیم.
به گزارش ایلنا حسین سالح ورزی در نشست هفتمین 
همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران گفت: فساد 
می تواند دو مساله مهم را در پی داشته باشد اول این که با 
این فرآیند بسیاری از فعاالن اقتصادی سالم با صالحیت 
بیشتر از چرخه حذف می شوند و دومین موضوع نیز این 
است که ممکن است قوانین اضافه تعیین شود که این 

موضوع باعث سخت تر شدن فضای کار می شود.
وی افزود: در ایران با وجود 12هزار ماده قانونی و 90 هزار 
مقرری که باعث شده یکی از کشورهای با تورم مقرراتی 

باشیم در این مورد پیچیدگی داریم.
نایب رییس اتاق بازرگانی اضافه کرد: یک نظر سنجی 
در کشور برگزار شد که در آن از افراد در مورد وجود فساد 
در سیستم اداری سوال شده بود بخش زیادی از شرکت 
کنندگان معتقد بودند که فساد در سیستم اداری کشور 
وجود دارد اما وقتی سوال شد که آیا تجربه پرداخت رشوه 
برای پیشبرد کارهای خود را داشته اند یا خیر درصد کسانی 
که پاس��خ مثبت داده بودند کاهش چش��مگیری داشت 
این همان مفهوم شاخص ادراک فساد بوده که حاصل 

پیچیدگی قانونی است.
سالح ورزی خاطرنشان کرد: اغلب کشورهایی که توسعه 
پایدار را تجربه کرده اند دو راه مهم را پیش گرفته اند که 
اولی��ن مورد خصوصی س��ازی به ص��ورت واقعی بوده و 
دومین راه بهبود فضای کسب و کار است. متاسفانه در 
خصوصی سازی که باعث کاهش نقش دولت، امضای 
طالیی و ... می ش��ود توفیقی نداش��ته ایم و بس��یاری 
از مواردی که در خصوصی س��ازی واگذار ش��ده بودند 
بازپس گیری ش��دند. در مورد بهبود فضای کس��ب و کار 
نیز با وجود آنکه هدف گذاری بهبود 10 واحدی در سال 
داشتیم اما حرکت ما به صورت آسانسوری بوده و افزایش 

و کاهش در رتبه بندی را تجربه کرده ایم.
وی اضافه کرد: با کاهش قوانین دست و پاگیر و بهبود 
فضای کس��ب و کار می توان ش��اخص ادراک فس��اد را 
کاهش داد که این موضوع باعث جذب س��رمایه گذاری 

خارجی و رشد پایدار می شود.

سالح ورزی از 12هزار ماده قانونی و 90 هزار مقرری خبردادمنظور از دريافت 198 هزار ميليارد تومان ماليات خبرداد

شاخص ادراک فساد، حاصل پيچيدگی قانونتحقق 98 درصد ماليات بودجه در 8 ماه

يادداشت
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 ساماندهی رودخانه چشمه
 قصابان در دستور کار 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از ساماندهی رودخانه 
چش��مه قصاب��ان و برنامه ه��ای در پیش گرفته در این راس��تا 

خبر داد.
 منصور ستوده در جلسه آزادسازی حریم و بستر رودخانه چشمه 
قصابان که در س��الن جلس��ات این ش��رکت با حضور معاونین 
شرکت آب منطقه ای، مدیر رودخانه، مدیر امور آب شهرستان 
همدان، کارش��ناس دادس��تانی همدان و سایر مسئولین برگزار 
ش��د، مطرح کرد: در رودخانه چش��مه قصابان کارگاه هایی در 
بستر و حریم روخانه ساخته شده و تصرفاتی در بستر و ساخت 

و ساز هایی در حریم رودخانه رخ داده است. 
وی ادام��ه داد: متاس��فانه ب��رای ایجاد اکثری��ت این کارگاه ها 

استعالمی از شرکت آب منطقه ای نشده است. 
ستوده با اشاره به اینکه در این مسیر، بحث فنی و حقوقی موضوع 
مطرح است، اظهار کرد: مطالعات تعیین حد بستر و حریم این 
رودخانه بطول حدود دو کیلومتر توسط مشاور ذیصالح بر اساس 
عکس های هوایی قدیمی و نقش��ه برداری انجام ش��ده و آزاد 

سازی سراسری به مالکین اطالع رسانی گردیده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: با مش��ارکت واحد های تولیدی در این 
زمینه، می توان رودخانه را س��اماندهی کرد و در صورت وقوع 

سیالب، آن را عبور داد.

 برگزار ی پویش ملی "ایرانی سرسبز
 هر ایرانی یک درخت"

زه��را احم��دی ریی��س اداره آموزش و تروی��ج اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان با اعالم این خبر افزود:این پویش 
در غالب زراعت چوب،جنگل کاری اقتصادی،و توسعه گیاهان 
داروی��ی ب��ا حضور م��ردم نحلی و نماینده گان دس��تگاه های 
اجرایی و همچنین نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرس��تان 
بویین زهرا در روس��تاههای فیله ورین و س��نگان بخش طارم 
سفلی و همچنین تاغزار فتح آباد بویین زهرا و روستای نقاش 

شهرستان آوج اجراء گردید 
احمدی افزود در این خصوص جنگل کاری اقتصادی در سطح 
35 هکتار از اراضی روستای فیله ورین با کاشت بذر بادام دیم؛ 
غنی سازی جنگل به مساحت 51 هکتار و با کاشت بذر آلوچه 
وحشی ،بادام تلخ، وآلبالوی وحشی از اراضی روستای سنگان 
،توسعه زراعت چوب در روستای نقاش شهرستان آوج و کاشت 
گون��ه آتریپلک��س و قره داغ به مس��احت 30هکتار در فتح آباد 

بویین زهرا اجراء گردید. 

 نهادینه شدن فرهنگ استفاده از گاز طبیعی 
در مدارس ایالم 

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم گفت: فرهنگ استفاده از 
گاز طبیع��ی، رعای��ت نکات ایمنی، صرفه جویی در مصرف گاز 

در مدارس پایه استان ایالم نهادینه می شود.
 عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار داشت: با همکاری 
ادارات گاز نواحی و استفاده از پتانسیل پرسنل گازبان، آموزش 
نکات ایمنی استفاده از گاز طبیعی، صرفه جویی و مصرف بهینه 
برای مش��ترکین، طی برنامه هایی مس��تمر با حضور کارکنان 
شرکت گاز در مقاطع مختلف تحصیلی مدارس با اولویت مناطق 

گازدار شده جدید، بخصوص در مناطق روستایی برگزار شد.
وی با بیان اینکه آگاه سازی و آشنایی مشترکین از تاریخچه گاز، 
مراحل برداش��ت، پاالیش گاز و در نهایت تحویل گاز مصرفی 
به مشترکین از اهداف این آموزش ها بوده است، افزود: آموزش 
ن��کات ایمن��ی مصرف به منظور کاهش حوادث و خس��ارتهای 
مال��ی و جان��ی و نیز کاه��ش هزینه های خانوار از دیگر اهداف 

اینگونه آموزش ها می باشد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم با بیان اینکه با آموزش، 
راهکارهای مناسب برای بهینه مصرف کردن گاز فرهنگ سازی 
می ش��ود، تصریح کرد: در راس��تای آموزش و فرهنگ س��ازی، 
ش��رکت گاز اس��تان ایالم اقدام به تهیه بس��ته های آموزشی و 

فرهنگ سازی برای توزیع در بین دانش آموزان نموده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه انج��ام اینگونه آموزش ها در اس��تان، 
بخصوص مناطق روس��تایی اس��تمرار دارد، خاطرنشان کرد: به 
منظ��ور جلوگی��ری از کاه��ش حوادث احتمال��ی اعم از جانی و 
مالی، راههای مصرف بهینه گاز، آگاهی بخش��ی به مش��ترکین 
در زمینه های مختلف گاز، برنامه های قابل توجهی در دس��ت 

اقدام است که به مرور زمان اجرایی خواهد شد.

 هشت عنوان برتر ذوب آهن اصفهان 
در جشنواره ملی انتشارات

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان موفق ش��د در ش��انزدهمین 
جشنواره ملی انتشارات، دیپلم افتخار و تندیس ویژه شش رتبه 

اول و دو رتبه دوم را کسب کند.
در مراسم پایانی این جشنواره که 15 آذرماه با حضور اعضای 
انجمن متخصصان روابط عمومی و اس��اتید این رش��ته برگزار 
ش��د، دیپلم افتخار و تندیس هش��ت عنوان برتر توس��ط فرشاد 
مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

به نماینده روابط عمومی ذوب آهن اهدا شد .
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در رش��ته های کتاب، ویژه 
نامه، پوستر، گزارش، مقاله و خبر موفق به کسب رتبه اول و در 

داستان سرایی و تحلیل محتوا رتبه دوم را کسب نمود .

اخبار كوتاه

شهرستان ها

آغاز  به کار اتاق اصناف کشاورزی در میاندوآباشتغال 20 هزار نفر، با اجرای طرح های جدید
مهندس حمید جهانی مدیر مجتمع معدنی چادرملو درگردهمایی مدیران صنایع 
استان یزد، با اعالم اینکه چادرملو برای اشتغال مستقیم 20هزار  نفر و غیر مستقیم 
و 100 هزار  نفر با اجرای طرح  توسعه خود برنامه ریزی کرده است گفت : صنعت 
فوالد کشور با اجرای  طرح توسعه این شرکت سطحی دیگر از توسعه را تجربه 
خواهد کرد. جهانی، ضمن اشاره به نگاه توسعه گرای مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو و حمایت های بی دریغ ایش��ان از اجرای طرح های توس��عه 
پایدار به ویژه در امر تامین آب و برق افزود:  طی 2 س��ال اخیر واحدهای معدنی 

و صنعتی چادرملو موفق به  ثبت رکورد های بی نظیر در تولید و فروش ش��ده اند و این موفقیت ها در ش��رایطی 
کسب شده است که کشور درگیر مبارزه با بیماری کووید 19 و مشکالت ناشی از  کمبود حامل های انرژی، آب 
و برق بوده اس��ت .مهندس جهانی در ادامه افزود: مدیریت ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در راس��تای دس��تور 
مقام معظم رهبری برای تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی، با حمایت اعضای هیات مدیره و س��هامداران حقیقی و 
حقوقی تمهید اتی اندیشیده اند که انشاهلل در آینده نزدیک شاهد به بار نشستن این تالشها با اجرای دهها طرح 
صنعتی  خواهیم بود .وی گفت : با اجرایی طرح توسعه این شرکت،  در مجموع 17میلیون و سیصد هزار  تن به 

محصوالت  اصلی و 350 هزار تن محصوالت فرعی به مجموع تولیدات چادرملو افزود خواهد شد .

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب از آغاز  به کار اتاق اصناف کشاورزی در این 
شهرستان خبر داد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از  روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی، علی دیانتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب 
در جلسه تشکیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، در خصوص ساختار جدید نظام 
صنفی و تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، هدف از تشکیل این اتاق را انسجام و هویت 
بخشی به فعالیت های کشاورزی عنوان کرد به نحوی که کلیه تصمیم گیری های 
اصناف مختلف کشاورزی توسط اتحادیه های تخصصی و زیر نظر کمیسیون نظارت 

انجام خواهد گرفت. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب با اشاره به وجود تعداد26 هزار و 500 نفر بهره بردار بخش 
کشاورزی در شهرستان، افزود: این تعداد جمعیت که حدود یک هشتم جمعیت شهرستان را شامل می شوند؛ باید با یک 
انسجام قوی و توانمند نسبت به صنف خود فعالیت داشته باشند. دیانتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب با 
تشریح وظایف اعضا کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی، خاطر نشان کرد: مدیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون 
و رئیس اداره تعاون روستایی، دبیر و فرمانداری، صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، 
امور منابع آب، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، نظام صنفی کارهای کشاورزی، اتاق اصناف شهرستان به عنوان اعضا 

کمسیون هستند.وی خواستار حضور بخشداریهای شهرستان در کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شد.

با هدف شناسايی فرصت های اقتصادی صورت گرفت؛

برگزاری کارگروه سرمایه گذاری خارجی منطقه آزاد انزلی
 گیالن_فرحی؛ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با ریاست مهندس علی اوسط 
اکبری مقدم، و حضور مدیران استانی کارگروه سرمایه گذاری 
خارج��ی منطق��ه آزاد انزل��ی ب��ا هدف شناس��ایی فرصت های 
اقتصادی به منظور برنامه ریزی،سیاس��تگذاری و س��اماندهی 
ظرفیت ها و پشتیبانی و رفع موانع در راستای تسهیل، تسریع 

و توسعه سرمایه گذاری خارجی منطقه برگزار شد.
مهن��دس عل��ی اوس��ط اکبری مق��دم، رییس هی��أت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تصریح بر لزوم پایبندی 
به قوانین کشور و عدم ایجاد قوانین و آئین نامه های جدید که 
در تخالف آشکار با قوانین موجود مناطق آزاد قرار دارند،عمده 
مش��کالت حوزه اقتصادی،س��رمایه گذاران منطقه متبوع خود 
را معطوف به مباحث مالیاتی عنوان کرد و اظهار داش��ت: باید 
توجه داشت که اعمال قوانین جدید در گذر زمان،باعث تفاوت 
در قول و عمل ما در برابر سرمایه گذار و سرخوردگی و ناامیدی 

بخش خصوصی می شود.
وی با انتقاد از روندهای اداری طوالنی مدت در مس��یر اجرای 

قوانی��ن و مق��ررات مناطق آزاد 
ب��رای فعالین اقتصادی، به ارائه 
تحلیل��ی از مش��کالت ناش��ی 
از محدودی��ت اراض��ی قاب��ل 
واگ��ذاری به س��رمایه گذاران 
تولی��دی پرداخته و افزود: تغییر 
و تح��والت مک��رر مح��دوده 
منطقه از س��ال 93 تاکنون که 
این منطقه را از 9600 هکتار به 
2250 هکتار کاهش داده عالوه 

بر ایجاد مش��کالتی همچون بازنویس��ی طرح های جامع،طرح 
های سرمایه گذاری که در آن منطقه در حال اجرا می باشند و 
برای مردم،این منطقه را در ارائه زمین به سرمایه گذاران به ویژه 
در مس��یر ارائه زمین به طرح های توس��عه واحدهای تولیدی-

صنعتی موجود با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اینکه س��ازمان 
متبوع وی به تنهایی نمی تواند در مسیر توسعه منطقه گام بردارد، 

خواس��تار هم��کاری نهادهای 
اس��تانی در مسیر اعمال قانون 
ب��رای فعالی��ن اقتص��ادی در 
راس��تای اعمال ماده 65 احکام 

دائمی توسعه کشور شد.
دکتر یونس رنجکش مدیر کل 
امور هماهنگی سرمایه گذاری 
استانداری گیالن با بیان اینکه 
قلب س��رمایه گذاری اس��تان 
گیالن در منطقه آزاد انزلی می 
تپد،تأکی��د ک��رد که ب��ا عنایت به ظرفیت های متنوع منطقه در 
زمینه های سرمایه گذاری،باید اجرای مشوق هعای تعریف شده 
و تسهیل گری بیشتر در مسیر ارائه خدمات به فعالین اقتصادی 
به ویژه س��رمایه گذاران خارجی در این منطقه در دس��تور کار 

مجموعه استان قرار گیرد.
وی ه��دف از برگ��زاری این نشس��ت با حض��ور مدیران حوزه 
اقتصادی استان در خود منطقه آزاد انزلی را بررسی مشکالت 

سرمایه گذاران در حوزه مناطق و خارج از مجموعه این سازمان 
ب��ه منظ��ور رفع موانع پیش روی عنوان کرد و گفت: هماهنگی 
و هم افزایی نهادهای استانی جهت رونق فضای کسب و کار 
استان و منطقه آزاد انزلی در دستور کار استاندار گیالن و نهادهای 
استانی قرار دارد و برگزاری چنین نشست های تخصصی را در 

همین راستا باید تحلیل نمود.
در ادامه این نشست دکتر علیرضا نوروزی بهمبری مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان،مهندس فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل 
ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان،مهندس مهناز جعفریان 
مدیرکل استاندارد،مدیران گمرک و امور مالیاتی،مهندس وحید 
طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و مدیران 
ح��وزه های مرتب��ط و نمایندگان بخش خصوصی و تعدادی از 
س��رمایه گذاران خارجی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص 
س��ازوکارهای پیش��نهادی جهت رفع موانع و مشکالت فعالین 
اقتص��ادی پرداختن��د و در پایان مقرر ش��د،مباحث مطروحه در 
قالب صورت جلس��ه ای به منظور پیگیری و اجرای مصوبات 

مورد توافق تنظیم گردد.

 تفاهم نام��ه همکاری در راس��تای اجرای برنامه های 
آموزش��ی مدیریت مصرف آب فی ما بین ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان گیالن و آموزش و پرورش اس��تان 
گی��الن منعقد ش��د.به گزارش دفت��ر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، 
با حضور مدیرعامل این ش��رکت و مدیرکل آموزش و 
پرورش استان گیالن و جمعی از معاونین هر دو حوزه 
در س��الن اجتماعات ش��رکت آبفای گیالن تفاهم نامه 
همکاری در راس��تای آموزش مدیریت مصرف آب در 
سطح مدارس استان منعقد و مبادله شد.مدیرعامل این 
شرکت در بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن گفت: بنا به نظر محققان 
مهمترین نهاد در ساخت جامعه آموزش و پرورش است 
که در انتقال فرهنگ بس��یار اثر گذارند.س��ید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
با اشاره به اینکه علیرغم پرباران بودن استان گیالن، 

تأمین آب ش��رب مورد نیاز اس��تان دشوار است افزود: 
مناطق جلگه ای از سفره های آب زیرزمینی با کیفیت 
مناس��ب برخوردار نیس��تند و امکان حفر چاه با توجه به 
کیفیت آب، میسر نیست.وی در ادامه گفت: تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن در حال حاضر با ظرفیت 6 مترمکعب 
در ثانیه ، آب 14 ش��هر اس��تان و 198 روس��تا را تأمین 
می کن��د و چاه ه��ای مناطق جلگه ای مرکزی اس��تان 
در مواق��ع بح��ران و ل��زوم افزایش ظرفیت تولید مورد 
استفاده قرار می گیرند.سپس رحمتی مدیرکل آموزش 
و پرورش استان گیالن ضمن تقدیر از خدمات شرکت 
آبفای گیالن اظهار داش��ت: آب مایه حیات اس��ت و 
هرجا که باشد باعث آبادانی است و ارزش آن بر کسی 
پوشیده نیست.وی با تأکید بر اینکه بازدید از تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن می تواند بسیار تأثیرگذار باشد و نگاه 
اف��راد را تغیی��ر دهد افزود: مش��اهده فرایند تصفیه آب 
و س��ختی کار این حوزه، نتایج بس��یار مثبتی در رفتار 
س��ازمانی و فردی خواهد داش��ت. مدیرکل آموزش و 
پرورش استان گیالن تصریح کرد: آموزش و پرورش 
با استفاده از ظرفیت هایی که در فضای آموزشی دارد، 
آماده هرگونه همکاری جهت فرهنگس��ازی این مهم 
می باش��د و می توان با اس��تفاده از بس��تر آموزشی شاد 
نس��بت به اش��اعه تولیدات محتوایی در این زمینه و 
برگزاری جش��نواره ها اقدام نمود .در ادامه تفاهم نامه 

همکاری امضاء و مبادله شد.

رئی��س س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان آذربایجان 
ش��رقی گفت: فعالیت نیروهای معرفی ش��ده بس��یج 
و س��ازمان صمت در قالب تصمیم گیریهای س��ازمان 
جهادکش��اورزی خواهد بود. به گزارش روابط عمومی 
سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در 
س��یزدهمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی اظهار داشت: 
کش��اورزی قراردادی که در مورد محصول گندم پیش 
برده می ش��ود به معنای تامین س��رمایه در گردش مورد 
نیاز کش��اورز طرف قرارداد اس��ت که به تغذیه مطلوب و 
رس��یدگی بیش��تر و در نتیجه افزایش عملکرد در واحد 
س��طح در طول دوره داش��ت بینجامد. وی ادامه داد: از 
طرف دیگر با توجه به اینکه ساالنه بخشی از محصول 
تولیدی گندم از شبکه خارج می گردد، شیوه کشاورزی 
قراردادی از وقوع این امر ممانعت به عمل خواهد آورد. 
مهندس فتحی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی 
پیشبرد کشاورزی قراردادی در مورد محصول گندم به 
سازمان تعاون روستایی واگذار شده است،گفت: قرارداد 
کارخانجات با اداره کل غله در این استان نیز وجود دارد 
و اگر ایش��ان اقدام به ثبت محصول در س��امانه س��یفام 
نماین��د ماب��ه التفاوت هزینه پرداخت خواهد ش��د. وی 
گفت: مسئولیت نظارت و بازرسی در مورد محصوالت 
کش��اورزی بر عهده سازمان جهادکشاورزی است و لذا 
فعالیت نیروهای معرفی شده بسیج و سازمان صمت در 
قالب تصمیم گیریهای سازمان جهادکشاورزی خواهد 

بود و پس از استقرار این نیروها طبق همان فرایندی که 
در گذشته وجود داشته و در جلسات قرارگاه مورد آسیب 
شناس��ی قرار گرفته، عمل خواهد ش��د. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه از امروز آموزش 
ای��ن نیروه��ا آغاز گردیده و در حین آموزش این نیروها 
کارتهای بازرسی آنها نیز صادر خواهد شد گفت: از نظر 
اعالم نیاز نیز دس��تورالعمل کاماًل ش��فاف سازی نموده 
اس��ت و 40 نفر از س��ازمان صنعت و معدن و 40 نفر از 
سازمان بسیج مستضعفین تعیین شده که در قالب اکیپی 
دو نفره به بازرسی خواهند پرداخت و تعداد نیروهای در 
نظر گرفته شده در شهرستانها نیز یک نفر خواهد بود.وی 
با تاکید بر لزوم آغاز عملکرد نظارت این گروه ها گفت: 
در وهله اول الزم است سرگروه یا رهبر تیم مستقر بوده 
و شروع به کار نماید در ادامه طبق دستور العمل ، همان 
ش��ماره تماس بازرس��ی 124 فعال بوده و در قالب اکیپ 

های بازرسی به گزارش ها رسیدگی خواهد شد.

تشريح مزايای عقد كشت قراردادی گندم در آذربايجان شرقی همكاری شركت آب و فاضالب استان گيالن و آموزش و پرورش

مدی��رکل ش��یالت اس��تان هرم��زگان به تش��ریح اقدامات در 
حوزه ی جهش تولید و ارتقا زیرساخت های این حوزه در استان 

پرداخت. 
ب��ه گزارش روزنامه تجارت، »عبدالرس��ول دریایی« مدیرکل 
ش��یالت اس��تان هرمزگان با بیان اینکه در حوزه تولید ماهیان 
دریایی توانس��تیم با تولید ش��ش هزار و 200 تن رتبه اول تولید 
ماهیان دریایی را داشته باشیم که بی شک توسعه و تداوم روند 
رشد در تولید ماهیان دریایی نیازمند اختصاص ارز دولتی جهت 
تأمین بچه ماهی اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر بالغ  بر 
80 درصد تجهیزات قفس در داخل کش��ور تأمین می ش��ود و با 
حمایت های ش��یالت اس��تان توانستیم 14 قفس کاماًل بومی و 

داخلی با وجود همه محدودیت و تحریم ها بسازیم.
وی با اشاره به رهاسازی ساالنه 30 تا 50 میلیون قطعه بچه میگو 
در جهت بازس��ازی ذخایر میگو در دریا گفت: اس��تان هرمزگان 
رتبه اول رهاسازی بچه میگو در دریا را دارد که در صورت تأمین 
مالی و حمایت این میزان به باالی 300 میلیون رهاس��ازی در 
س��ال خواهد رس��ید که می تواند نقش مؤثری در احیای ذخایر 

میگو هرمزگان داشته باشد.
دریایی با بیان اینکه در استان هرمزگان حدود 35 هزار نفر صیاد 
در قالب 75 تعاونی در 46 بندر صیادی و موج ش��کن مردمی و 
همچنین 38 مرکز تخلیه صید فعالیت دارند که توانس��ته اند با 
صی��د ح��دود 315 ه��زار تن رتبه اول صید را با حدود چهار هزار 
و 500 ش��ناور صی��ادی به خ��ود اختصاص دهند گفت: در حال 
حاضر صید غیرمجاز و غیراصولی به عنوان بزرگ ترین معضل 

صید و صیادی پیش روی استان هرمزگان است.
مدیرکل شیالت استان کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی 
در شاخص های عمومی و اختصاصی با حدود 70 درصد کمبود 
نیرو و پرسنل توسط اداره کل شیالت هرمزگان را گامی بزرگ 

در خدمت رس��انی به مردم خواند و گفت: کس��ب یازده عنوان 
نمونه ملی بخش کش��اورزی در س��ال 1399 و 1400، تشکیل 
گروه کاری شیالت در استانداری هرمزگان، تقویت اتحادیه ها 
و تش��کل های صیادی و آبزی پروی، ایجاد اش��تغال برای هزار 
و 600 نفر از طریق اعطای 420 مجوز صید )ش��امل جزایر و 
شهرس��تان های جاس��ک و سیریک(، س��اماندهی، بهسازی و 
تجهیز بنادر صیادی استان با تخصیص 361 میلیارد ریال اعتبار، 
برق رسانی به مزارع پرورش میگو با اعتباری بالغ بر 249 میلیارد 
ریال، اجرای طرح موفقیت آمیز مقابله با صید غیرمجاز توس��ط 

یگان حفاظت منابع ش��یالت اس��تان را بخش��ی از فعالیت های 
شیالت استان در دو سال گذشته خواند.

این مقام مس��ئول در ادامه اختصاص مجوز صید برای اس��تان 
هرمزگان را با توجه به گس��تردگی س��واحل و همچنین تعداد 
زیاد متقاضیان )چندین برابر نسبت به مجوزهای اعطا شده( را 
یکی از درخواست های استان هرمزگان خواند و گفت: همچنین 
استان هرمزگان نیازمند ایجاد حداقل سه مرکز بازسازی ذخایر 

دیگر )در شرق، غرب و مرکز استان( است.
وی تصریح کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت استان طبق 

نیاز و چارت س��ازمانی باید 270 نیرو داش��ته باش��د که متأسفانه 
در حال حاضر تنها با 30 نفر نیرو در حال انجام وظیفه است که 
بدون شک نمی تواند پوشش دهنده نیازهای صید و صیادی و 
وظایف سازمانی خود باشد، هرچند نیروهای یگان حفاظت منابع 
آبزیان شیالت استان در حال حاضر با وجود فرسودگی و کمبود 
تجهیزات، عدم تأمین اعتبار جهت عملیات، کمبود شدید نیروی 

انسانی و ...به بهترین شکل در حال خدمت رسانی هستند.
وی توسعه برق رسانی به سایت پرورش میگو در سطح استان 
با اعتبار 70 هزار میلیارد ریال طی 5 س��ال را یکی از نیازهای 
پیش روی توس��عه پرورش میگو اس��تان خواند و گفت: افزایش 
چشمگیر در صادرات میگوی پرورشی با ارزآوری بیش از 230 
میلیون دالر، افزایش تولید 2 برابری میگوی پرورش��ی از 24 
هزار تن به 51 هزار تن، ایجاد اش��تغال جدید به میزان 4000 
نفر، ایجاد امنیت مرزها و پدافند غیرعامل، کاهش آسیب های 
اجتماعی و شغل های کاذب و ... از اهم اهداف و دست آورده ای 

این مهم است.
دریایی تصریح کرد: صدور مجوز 66 مرکز تکثیر میگو با ظرفیت 
عملیات��ی تولی��د 14 ه��زار و 750 میلیون قطعه یکی از ظرفیت 
های خوب ش��یالتی هرمزگان خواند و گفت: از این میزان 19 
مرک��ز در ح��ال بهره ب��رداری با ظرفی��ت عملیاتی تولید 3450 
میلی��ون قطع��ه، 24 مرک��ز در حال احداث ب��ا ظرفیت عملیاتی 
تولی��د 6100 میلی��ون قطعه و 29 مرکز پیگیری صدور مجوز با 

ظرفیت عملیاتی تولید 6400 میلیون قطعه است.
 وی در پایان صادرات آبزیان در استان هرمزگان یک توانمندی 
بزرگ برای اس��تان و کش��ور خواند و گفت: تنها در س��ال 99، 
73000 تن انواع آبزیان که عمده آن ها مصرف داخلی نداشته اند 
با ارزآوری 135 میلیون دالر از اس��تان هرمزگان صادر ش��ده 

است.

مدیرکل شیالت استان خبر داد : 

 جهش تولید و ارتقا زیرساخت ها در شیالت هرمزگان 
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لغو ۲ روزه امکان پرداخت هزینه بنزین با کارت 
بانکهای ادغامی

رئیس صنف جایگاهداران کشور اعالم کرد: تا پایان شب 19 
آذرماه امکان پرداخت بهای سوخت توسط کارتهای بانکی چند 
بانک امکانپذیر نیس��ت. اس��داهلل قلیزاده گفت: طبق اطالعیه 
منتش��ره به دلیل ایجاد تغییرات در سیس��تم به جهت موضوع 
ادغام چند بانک دیگر در سپه، ما با اختالل و قطعی کارت های 
این بانک ها فردا و پس فردا )18 و 19 آذر( مواجه هس��تیم که 
احتمال دارد مش��کالتی برای مردم و جایگاه داران ایجاد ش��ود 
رئی��س هی��أت مدیره انجمن صنف��ی صاحبان اماکن فروش و 
عرض��ه فراورده ه��ای نفتی کش��ور ادامه داد: ظاهراً قطعی این 
کارت ها تا ساعت 24 جمعه ادامه دارد و ما از مردم می خواهیم 
در ای��ن مح��دوده زمانی از کارت های دیگر بانک ها اس��تفاده 
کنند یا وجه نقد به همراه داش��ته باش��ند، چرا که طوالنی شدن 
تسویه حساب مراجعان و کارکنان جایگاه ها موجب ایجاد صف 
مقابل جایگاه ها می شود. قلیزاده اظهار کرد: طبق پیگیری های 
ما عمده قطعی کارت های بانکی س��په تا پایان جمعه اس��ت و 
مسئولین این بانک بسیار در تالش هستند که در روزهای دیگر 

اختالل عمده را شاهد نباشیم.

نحوه محاسبه قبوض آب در فصل زمستان 
چگونه است؟

معاون در آمد آب و فاضالب تهران در خصوص محاسبه تعرفه 
آب بهای مشترکان در فصول سرد سال توضیحاتی را ارائه داد. 
سید رسول باقری گفت: محاسبه تعرفه آب مشترکان جهت شرب 
خانگ��ی پله ه��ای مختلفی دارد، به نحوی که در حوزه آب بها 10 
پله وجود دارد که نرخ آب بهای مشترکان با توجه به این پلکان 
تعیین می ش��ود. او ادامه داد: به عنوان مثال اگر ش��هروندی تا 18 
مترمکعب مصرف آب داشته باشد، آب بهای آن یک تعرفه دارد 
و اگر از 18 تا 25 متر مکعب مصرف داش��ته باش��د، آب بهای او با 
تعرفه ای دیگر محاسبه می شود. معاون درآمد آب و فاضالب تهران 
گفت: بر این اساس اگر مشترکی بیش از حد مجاز آب مصرف کند، 
مشمول پرداخت جریمه می شود. امسال افزایش قیمت 7 درصدی 
در زمینه آب داشتیم، اما اعالم شد برای مشترکان پر مصرف 16 
درصد به این 7 درصد اضافه خواهد ش��د؛ بنابراین محاس��به آب 
به صورت پلکانی محاسبه می شود. باقری ادامه داد: قبوض آب 
در نرم افزار هایی که طراحی شده محاسبه و قیمت نهایی آن به 
مش��ترکان اعالم می ش��ود. به طوری که صفر تا پنج مترمکعب 
مصرف آب یک قیمت و پنج تا 10 مترمکعب تعرفه ای دیگر دارد 

و همین روال تا پله آخر قیمت گذاری ادامه دارد. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

نباید اجازه داد مصارف نجومی یارانه نجومی بگیرندآمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به جمهوری آذربایجان و روسیه
وزیر نیرو گفت: مطالعاتی در زمینه همکاری ایران، آذربایجان و روس��یه درباره 
برق انجام ش��ده و آمادگی از س��وی ایران برای س��نکرون ش��بکه های برق این 
کش��ورها وجود دارد. علی اکبر محرابیان در دیدار با س��فیر جمهوری آذربایجان، 
بر آمادگی ایران برای گس��ترش روابط در بخش آب و انرژی با این کش��ور تاکید 
کرد. محرابیان با اش��اره به روابط دیرینه دو کش��ور ایران و جمهوری آذربایجان 
در زمینه آب و انرژی، افزود: دو کش��ور اش��تراک های فراوانی در زمینه آب های 
مرزی دارند که باید با گفت وگوی مستمر بتوان از ظرفیت های مشترک حداکثر 

بهره را انجام داد. وی گفت: جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی، فعالیت های بسیار خوبی را در سال های گذشته 
از جمله اس��تخراج گاز و تولید برق داش��ته که قابل تحس��ین اس��ت. وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت گس��ترش روابط 
تهران- باکو حول محور آب و انرژی، گفت: امکان افزایش میزان مبادالت اقتصادی بین دو کشور وجود دارد؛ از 
جمله اینکه در موضوع رودخانه ارس، کارهای مشترکی انجام شده که الزم است در قالب همکاری مشترک، این 
فعالیت ها دنبال شده و به نتیجه برسند. وی، بر لزوم تکمیل بخش نیروگاه های برق آبی سدهای »قیزقلعه سی« 
و »خداآفرین« روی رودخانه ارس تاکید کرد. محرابیان ادامه داد: اصل س��رمایه گذاری در این حوزه انجام و س��د 

ساخته شده، اما نیروگاه برق آبی آن هنوز نصب نشده است.  

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: با اجرای کامل 
تعرفه گذاری افزایش��ی- پلکانی، نباید اجازه داد مصارف نجومی،  یارانه نجومی 
نیز بگیرند. مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در صفحه ش��خصی خود در توییتر، نوش��ت: »  با فرض قیمت صفر برای ارزش 
گاز، هزین��ه تولی��د ت��ا توزیع داخل کش��ور در هر مت��ر مکعب حدود 1000 تومان، 
اما میانگین تعرفه خانگی زیر 100 تومان اس��ت؛ یعنی بطور متوس��ط 90% یارانه 
 ،)IBT( انرژی توزیع می ش��ود.با اجرای کامل تعرفه گذاری افزایش��ی - پلکانی

نبای��د اج��ازه داد مص��ارف نجوم��ی،  یارانه نجومی بگیرند.« اجرای نظام تعرفه گذاری افزایش��ی - پلکانی یکی از 
راهکارهایی بوده که از سوی کارشناسان به منظور ایجاد عدالت در توزیع یارانه آب، برق و گاز و تشویق مشترکان 
به اصالح الگوی مصرف خود مطرح می شود. نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در الیحه بودجه سال 1400 
دولت را مکلف به آغاز اجرای نظام تعرفه گذاری افزایشی_ پلکانی کرده اند. گفتنی است از زمان خاموشی ها و 
باالگرفتن بحث مصرف برق از س��وی مش��ترکین وزارت نیرو برای کنترل مصرف و پوش��ش کمبودهای به وجود 
آمده در صنعت برق اقدام به افزایش بهای مصرفی مشترکان پرمصرف کرد. این اتفاق واکنش های بسیاری را 

به همراه داشت و موافقان و مخالفان زیادی در این خصوص نظرشان را گفتند. 

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
کاهش ارزش لیر باعث شد

زیان ۱۰ درصدی خریداران مسکن در ترکیه
میانگین قیمت مس��کن در ترکیه در ژوئن 2021 )خرداد- تیر 
1400( نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش یافته 
است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی قیمت لیر نسبت 
به دالر بیش از 30 درصد کاهش ارزش داشته است. به عبارت 
دیگر سرمایه گذاران در مسکن ترکیه نه تنها سود نکرده اند، بلکه 
10 درصد ضرر نیز کرده اند. در سال های اخیر، خروج سرمایه از 
کشور افزایش یافته است؛ اما بررسی فرآیند خروج ارز از کشور 
توس��ط ایرانیان بعضًا حاکی از رفتار هیجانی و تأثیر به س��زای 
تبلیغات رس��انه ای س��وداگران در مورد سرمایه گذاری در برخی 
کش��ورهای همس��ایه دارد. بر اساس آمار، امالک و مستغالت 
ترکیه، یکی از مقاصد اصلی سرمایه ایرانیان در سال های اخیر 
بوده است. البته آمار رسمی دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما 
برخی صاحب نظران و مقامات مسئول در طول سال های اخیر، 

آمارهای مختلفی را به رسانه ها ارائه کرده اند.
مجتبی یوس��فی، عضو هیات رئیس��ه مجلس در مهرماه بیان 
کرده بود، از 97 تا 99 معادل 7 میلیارد دالر ارز برای خرید ملک 
در ترکیه از کش��ور خارج ش��ده است. همچنین یاسر جبرائیلی، 
رئی��س مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاس��ت های 
کل��ی نظ��ام در تحلیل ش��خصی عنوان ک��رده بود: »در 3ماهه 
نخست 2021، اتباع ایرانی 1600 واحد خانه در ترکیه خریداری 
کرده اند که باتوجه به شرایطی که آنکارا در نظر گرفته، می توان 
گفت برای هر واحد حداقل 250هزار دالر هزینه ش��ده اس��ت. 
این یعنی در این شرایط ارزی، ظرف 3ماه حداقل 400میلیون 

دالر ارز بی زبان کش��ور صرف خرید ملک فقط در ترکیه ش��ده 
اس��ت.« البرز حس��ینی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در 
آبان ماه امس��ال میزان س��رمایه ای که شهروندان ایرانی امسال 
برای خرید ملک در ترکیه هزینه  کرده اند را 300 میلیون دالر 
اعالم کرده و آن را س��قوط آزاد در س��رمایه ملی توصیف کرده 
ب��ود. ب��ه گفته وی رقم خروج س��رمایه از ایران معادل 44 برابر 

بودجه عمرانی در س��ال 1400 و 140 برابر درآمد نفتی ش��ش 
ماهه نخست سال جاری بوده است.

ناآگاه���ی ایرانی���ان از خط���رات س���رمایه گذاری در  � 
امالک ترکیه

فضاس��ازی گس��ترده برای خرید ملک و مهاجرت به ترکیه در 

حالی بین ایرانیان رواج پیدا کرده اس��ت که بس��یاری از آنان از 
مخاطرات و ریس��ک س��رمایه گذاری در امالک ترکیه ناآگاه 
هس��تند. »س��یر صعودی موج های تورمی سالیانه«، »کاهش 
ارزش لیر«، »بازدهی منفی س��رمایه گذاری دالری به نس��بت 
ام��الک ایران«، »وج��ود قوانین تبعیض آمیز معامالت امالک 
علیه مهاجران«، » کالهبرداری و فروش امالک فاقد جواز به 
مهاجران«، »شیوع بیکاری در بین جوانان ترک«، »نبود اشتغال 
برای مهاجران« از جمله مواردی بوده اس��ت که ایرانیان مقیم 
ترکیه در سال های اخیر به نحوی با آن مواجه و درگیر بوده اند. 
میانگین قیمت مس��کن در ترکیه در ژوئن 2021 )خرداد- تیر 
1400( نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش یافته 
اس��ت؛ این در حالی اس��ت که در همین بازه زمانی قیمت لیر 
نس��بت به دالر بیش از 30 درصد کاهش ارزش داش��ته اس��ت. 
به عبارت دیگر س��رمایه گذاران در مس��کن ترکیه نه تنها س��ود 

نکرده اند، بلکه 10 درصد ضرر نیز کرده اند.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در کشورمان در همین بازه زمانی 
)خرداد 1400 نسبت به خرداد 1399( بیش از 56 درصد افزایش 
یافته است؛ بنابراین سرمایه گذاری دالری در امالک و یا حتی 
سپرده ارزی در داخل ایران می توانست بیشترین بازدهی را برای 
ایرانیان به ارمغان آورد. در شرایطی که شاهد موج مهاجرت به 
ترکیه هستیم باید توجه داشته باشیم که نرخ بیکاری ترکیه در 

آستانه عبور از 12 درصد قرار گرفته است. 

پیرنون گفت: از ابتدای س��ال ترمیم آس��فالت 7 هزار و 600 کیلومتر از راه های کش��ور در دس��تور کار س��ازمان راهداری قرار گرفته اس��ت. افش��ین 
پیرنون، مدیرکل دفتر نگهداری راه های سازمان راهداری گفت: از ابتدای سال تاکنون 2 هزار و 500 کیلومتر از جاده های کشور روکش آسفالت 
ش��ده اس��ت. او گفت: هدف برنامه ریزی ش��ده، روکش و ترمیم 10 هزار کیلومتر از جاده های کش��ور تا پایان س��ال اس��ت. پیرنون گفت: در صورت 
تامین اعتبارات و تخصیص بودجه به س��رعت اجرای این پروژه ها تکمیل می ش��ود. همچنین در 1700 کیلومتر از راه ها انواع عملیات اجرایی 
روکش های حفاظتی و حدود 3500 کیلومتر لکه گیری و درزگیری در راه های ش��ریانی انجام ش��د. ارزش ریالی انجام این اقدامات حدود 2800 

میلیارد تومان است این در حالی است که 1300 میلیارد تومان اعتبار تاکنون تخصیص داده شده است.

عملیات عمرانی بهسازی و تعریض بزرگراه ترانزیتی نقده – پیرانشهر بعد از 6 سال کندی اجرا، قرار است تاپایان سال 1402 به بهر برداری برسد. عملیات اجرایی تعریض 
و بهسازی بزرگراه ترانزیتی نقده – پیرانشهر سال 94 آغاز ولی به دلیل مشکل پیمانکار سال 99 راکد ماند، از سال 99 روند اجرای این طرح مجدد از سر گرفته شده ولی 
به دلیل کمبود اعتبار با کندی روند اجرا مواجه است. در جریان سفر دو روزه رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی روند تسریع اجرای این طرح 
مورد بازدید و بررسی قرار گرفته و قرار است با اتمام این طرح تا پایان سال 1402 روند مبادالت ایران با عراق و تمرچین ارتقا یابد.بزرگراه ترانزیتی نقده – پیرانشهر به 
مرز تمرچین منتهی می شود، مرز رسمی زمینی »تمرچین« در 11 کیلومتری غرب شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق 

قرار دارد و یکی از نزدیک ترین مسیرهای زمینی جمهوری اسالمی به دریای مدیترانه شرقی و به عنوان دروازه تجاری 2 کشور ایران و عراق قلمداد می شود.

بزرگراه تزانزیتی نقده – پیرانشهر آماده بهره برداری می شودترمیم آسفالت ۷ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راه های کشور

ترافیک دریایی در بنادر کشور
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت: پیش بینی ها حاکی 
اس��ت طی س��ال های آتی با رش��د ترافیک دریایی در بنادر کشور 
مواجه شویم. علی اکبر صفایی با اشاره به افت شاخص های حمل و 
نقل دریایی در سطح بین الملل ناشی از شیوع کرونا، طی سال های 
2019 و 2020 و رشد فزاینده حمل و نقل کانتینری در سال 2021 
گفت: پیش بینی ها حاکی اس��ت با انجام واکسیناس��یون جهانی و 
تداوم آن و به تبع آن رشد تولید ناخالص ملی در بیشتر کشورها، به 
ویژه کشورهای در حال توسعه، طی سال های آتی با رشد ترافیک 
دریایی در بنادر کشور مواجه شویم. صفایی با تاکید بر لزوم آمادگی 
بنادر کشور برای آینده نزدیک و افزایش ترافیک در بنادر بازرگانی 
کش��ور تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های ایجاد ش��ده در بنادر، 
ضرورت دارد معاونت بندری و اقتصادی برای دوره آتی و درخواست 
شرکت های کشتیرانی برای تردد در بنادر ایران، سناریوی کوتاه 

مدت و بلند مدت را پیش بینی کند.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی اظهار داش��ت: در بخش 
تجهیزات بندری به خصوص در حوزه کاالهای اساسی با کمبود 
تجهیزات مواجه هستیم لذا برای تأمین استراتژیک بندری باید اقدام 
اساسی صورت گیرد. وی با بیان اینکه در بخش کاالهای فله در 
س��طح بین الملل، با تحول اساس��ی هم در تقاضا و هم در افزایش 
قیمت کش��تی فله بر مواجه هس��تیم افزود: به جز چند بندر برای 
تخلیه و بارگیری مواد معدنی در بنادر کشور امکانات درخور شأنی 
نداریم. صفایی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری برای توسعه ترمینال و 
تجهیزات بندری مواد معدنی، خاطر نشان کرد: در بخش کاالهای 
اساسی اتفاقات بسیار خوبی افتاده و ظرفیت های بسیار مناسبی در 
بنادر کشور ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه هم اکنون 18 فروند 
کشتی به طور همزمان در بنادر کشور در حال تخلیه کاالهای اساسی 
هستند، گفت: تخلیه وبارگیری کاالهای اساسی در بنادر کشور و 
همچنین پش��تیبانی این میزان کاالی اساسی توسط حمل ونقل 
جاده ای، یکی از نقاط قوت نظام اس��ت که باید کمک کنیم این 
شرایط تدوام یابد. صفایی تأمین نیروی انسانی متخصص بندری 
و دریایی را یکی از جدی ترین اولویت های سازمان بنادر برشمرد 
و گف��ت: ب��ه جز رویکردهای آموزش��ی دوره ای کوتاه و بلندمدتی 
که در سازمان بنادر در دست اجرا است، باید تالش کرد از طریق 
دانشگاه های سراسری و فراهم آوردن تمهیدات الزم در این راستا، 
زمینه های ورود نیروهای انسانی متخصص در حوزه های مختلف 

بندری و دریایی را ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی از احداث 7 نیروگاه  
گازی مقیاس متوسط ظرف دو سال آینده خبر داد و گفت: امیدواریم 
که در پیک تابستان سال آینده سه واحد از این هفت واحد در استان 
سیستان و بلوچستان وارد مدار شود. محسن طرزطلب روز گذشته 
در مراس��م امضای قرارداد س��اخت نیروگاه های مقیاس متوسط 
میان برق حرارتی و مپنا با بیان این که در شش ماه گذشته شاهد 
تالش های فراوان برای امضای این قرارداد بودیم، اظهار کرد: در 
نهایت پس از برگزاری چندین مناقصه این طرح به شرکت مپنا 
رس��ید و با توجه به عملکرد باالی مپنا امیدواریم ش��اهد تاثیرات 

آن در آینده باشیم.
وی اضافه کرد: با توجه به این که در استان سیستان و بلوچستان 
تراز برق منفی است یعنی میزان مصرف از تولید پیشی می گیرد 
قرار ش��ده که تا س��ال آینده س��ه واحد از این هفت واحد در این 
استان احداث شود و امیدواریم بتوانیم اقدامات دیگری را در این 
استان برای افزایش توان تولیدی انجام دهیم. مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی با بیان این که برای استان های دیگر 
این طرح در نظر گرفته شده و مقرر شده که در استان هرمزگان 
منطقه جاس��ک، یزد، شهرس��تان خاتم، خوزستان، منطقه شوش 
که با افت ولتاژ شدید مواجه هستند نیروگاه های مقیاس متوسط 
ایجاد ش��ود. همچنین در نیروگاه درود نیز یک واحد قدیمی را با 

این واحد جدید جایگزین خواهیم کرد.
وی در خصوص تامین س��رمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح 
اظهار کرد: سرمایه این طرح توسط دولت و شرکت برق حرارتی 
از منابع داخلی تامین می ش��ود. طرزطلب با بیان این که س��رمایه 
الزم برای اجرای این طرح 156 میلیون یورو است تصریح کرد: 
چهار واحد دیگر این طرح تا س��ال 1402 وارد مدار خواهد ش��د و 
برای این مهم برنامه ریزی های الزم صورت گرفته و امیدواریم که 
مشکلی در اجرای طرح به وجود نیاید. به گفته مدیرعامل شرکت 

مادرتخصص��ی ب��رق حرارتی واحدی را که از مپنا برای تس��ت و 
بهره برداری دریافت کردیم بسیار مورد توجه است چرا که واحدهای 

بسیار کارآمدی هستند اما به دنبال توسعه این واحدها هستیم.

در تولید تجهیزات برقی به هیچ عنوان تحریم پذیر  � 
نیستیم

همچنین در این مراس��م عباس علی آبادی -مدیرعامل مپنا، با 
بی��ان این ک��ه در تمام کالس های مورد نظر از مقیاس کوچک تا 
مقیاس بزرگ توانایی تامین تجهیزات را داریم، اظهار کرد: مطلقا 

در این زمینه تحریم پذیر نیستیم و ما می توانیم مواد اولیه و خود 
محصول را به صورت بومی متناسب با نیازهای داخلی تامین کنیم. 
وی افزود: افزایش بهره وری در بخش تولید و تقاضا هدف اصلی 
برای مس��ئوالن برق کش��ور اس��ت که باید امروز بیش از گذشته 
مورد توجه قرار بگیرد. لذا با توسعه این ماشین ها می توانیم سطح 
به��ره وری را افزای��ش دهیم و در افزایش راندمان گام های بلندی 
را برداریم، در گذشته از واحدهای کوچک مقیاس استفاده می شد 
اما معموال تمام واحدها در یک جا جمع می شدند ولی بهتر است 
که به دنبال تولید پراکنده باشیم که در حال حاضر نیز برنامه های 

آن در دست اجرا قرار دارد.
علی آبادی با اش��اره به ویژگی های ماش��ین های مقیاس متوسط 
اظهار کرد: این واحدها مقاوم هس��تند و دو ویژگی اساس��ی دارند 
به طوری که می توانند در مقابل گرما و آلودگی هوا مقاوم باشد. 
همچنین با تنوع سوخت می توانند برق را تامین کند. مدیرعامل 
مپنا با تاکید بر این که تنوع بخش��ی در حوزه س��وخت جزو اهداف 
صنعت برق بوده و باید در آینده نیز بیش��تر به این موضوع توجه 
ش��ود، تصریح کرد: زمانبندی که برای این پروژه در نظر گرفته 
شده بدین صورت است که اولین واحد پس از هشت ماه وارد مدار 
می ش��ود و این قرارداد 24 ماهه امضاء ش��ده که امیدواریم بتوانیم 

به این تعهد عمل کنیم.
حمیدرضا عظیمی هم در مراسم امضای قرارداد ساخت نیروگاه های 
مقیاس متوسط میان برق حرارتی و مپنا با اعالم این خبر افزود: این 
قرارداد شامل احداث هفت واحد نیروگاهی مقیاس متوسط جمعا 
به ظرفیت 294 مگاوات در نقاط مختلف کش��ور خواهد بود. وی 
با اشاره به اینکه برق حرارتی برای تامین برق مطمئن و پایدار در 
کنار احداث نیروگاه های حرارتی بزرگ، برنامه ریزی الزم جهت 
احداث نیروگاه های مقیاس متوسط را از سال های گذشته آغاز کرده 
اس��ت، گفت: در همین راس��تا طی آبان ماه 97 اولین واحد مقیاس 
متوسط به ظرفیت 42 مگاوات با همکاری گروه مپنا در زاهدان 

نصب و راه اندازی شده است.
عظیمی تاکید کرد: همچنین شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با 
هدف افزایش تولید، کاهش افت ولتاژ در مناطق دورافتاده و نقاط 
ژرف شبکه و همچنین جایگزینی واحدهای فرسوده با واحدهای 
جدید نیروگاهی به منظورافزایش توان و راندمان ضمن برگزاری 
مناقصه، گروه مپنا را به عنوان پیمانکار طرح و ساخت منتخب جهت 
احداث هفت واحد نیروگاهی در استان های سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان، خوزستان، یزد و لرستان انتخاب کرده است.

برای جلوگیری از خاموشی ها در تابستان آینده مطرح شد

احداث ۷ نیروگاه  گازی در دستور کار

نخستین جلسه نُهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان تهران باموضوع انتخاب هیأت رئیسه عصر 

دیروز برگزار شد.
دکتر رامین کرمی رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان 
اس��تان تهران ش��د نخستین جلس��ه نُهمین دوره هیأت مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی تهران، نخستین جلسه 
نُهمین دوره هیأت مدیره سازمان باموضوع انتخاب هیأت رئیسه 
بعدازظهر دیروز دوش��نبه پانزدهم آذرماه در محل س��اختمان 

مرک��زی س��ازمان برگزار ش��د. در این 
نشست که تعداد بیست وپنج نفر از هیات 
مدیره منتخب جامعه مهندس��ی استان 
تهران حضور داشتند، دکتر رامین کرمی 
به عنوان رئیس س��ال اول هیأت مدیره 

دور نهم برگزیده شد.
همچنی��ن مهندس محمد احمدی نایب 
اول، دکتر امیر حس��ام الدین آرمان پور 

نایب دوم، دکتر مهدی روانشادنیا دبیر هیأت مدیره و مهندس 

عل��ی کریمی آنچه به عن��وان خزانه دار 
س��ازمان انتخاب ش��دند. دکت��ر رامین 
کرم��ی، ریی��س جدی��د س��ازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران در این 

مراسم طی سخنانی اعالم کرد:
قانونگرایی،پایبندی به اخالق حرفه ای 
و مهندس��ی،نوآوری و خالقیت، نهادینه 
سازی مسوولیت پذیری اجتماعی، بهره 
مندی از فرآیندهای سیس��تماتیک و ش��فاف، ارزش آفرینی و 

تحول آفرینی، ارتقای بهره وری، تعالی و پیشرفت سازمانی و 
تعامل پویا با مهندسان و ذینفعان، از اولویت های سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان اس��تان تهران در دوره نهم می باشد. وی 
افزود:بر اساس استراتژی های مدیریتی مرتبط با سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران ،12 راهبرد و ارزش محوری 
برای فعالیت س��ال اول هیات مدیره دوره نهم تدوین گردیده 
اس��ت که بعد از طرح و بررس��ی در هیات رئیس��ه و هیات مدیره 
سازمان عملیاتی خواهد شد. متن و تصاویر خبر بر روی سایت 

سازمان به آدرس wwww.tceo.ir قرار دارد.

  رامین کرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد
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 تحقق هدف جایگزینی نفت
 با معدن با اصالح سیاست ها

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت با تأکید بر ضرورت 
تمرک��ز بر توس��عه تکنول��وژی حوزه های معدنی، تحقق هدف 
جایگزین��ی نف��ت با معدن را با اصالح س��اختارها، رویکردها و 
برخی سیاست گذاری ها در این بخش ممکن دانست. به گزارش 
شاتا رضا محتشمی پور در دیدار با فعاالن و اعضای تشکل ها 
و انجمن ه��ای بخ��ش خصوصی با تش��ریح تکالیف و وظایف 
معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صمت گفت: صدور مکرر 
قواعد، بخش معدن و صنایع معدنی را با مشکالت جدی مواجه 
کرده اس��ت که با آس��یب شناس��ی صورت گرفته و بهره مندی 
از نظرات و دیدگاه های نخبگان این بخش در مس��یر اصالح 
ساختارها و سیاست گذاری ها هستیم. وی با تبیین اهمیت حوزه 
تنظیم بازار محصوالت معدنی خاطرنشان کرد: انحصار همواره 
با مداخله های حکومتی همراه بوده اس��ت و تنها با قاعده مند 
کردن مداخالت اس��ت که می توانیم مس��یر درست تنظیم بازار 
قاعده مند را هموار نماییم. معاون معادن و فراوری مواد وزارت 
صم��ت ب��ا تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های فکری 
و مش��ورتی فعاالن، انجمن ها و تش��کل های بخش خصوصی، 
تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت ها، توانمندی ها و دیدگاه های 
بخ��ش خصوص��ی نه تنها در مرحله احصاء مش��کالت بلکه تا 
پیگی��ری اج��رای راه حلهای ارائه ش��ده و محقق ش��دن نتایج 
تصمیمات اتاقهای فکر مشورتی ادامه خواهد داشت. محتشمی 
پور بلوغ ساختاری بخش معدن و صنایع معدنی را در وضعیت 
مطلوب��ی عن��وان کرد و بر ل��زوم جبران عقب ماندگی های این 

بخش با تمرکز بر توسعه تکنولوژی تأکید کرد.

 مشکل صادرات فلفل دلمه
 به روسیه حل خواهد شد

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت:  هفته آینده هیئتی از ایران 
برای بررس��ی مش��کالت و راهکارهای تسهیل صادرات فلفل 
دلمه به روس��یه س��فر می کند. به گزارش صدا و س��یما، علیرضا 
پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: هفته آینده 
هیئتی از ایران برای بررس��ی مش��کالت و راهکارهای تسهیل 
صادرات فلفل دلمه به روس��یه س��فر می کند. در این هیئت از 
س��ازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کش��اورزی و اتاق بازرگانی 
نمایندگانی حضور دارند که در سفر به مسکو مشکالت موجود 
درباره صادرات فلفل دلمه را بررسی خواهند کرد که امیدواریم 
این مش��کل در زمان کوتاهی حل ش��ود. وی افزود: روس ها 
در هفت ماه گذش��ته 40 مکاتبه با مس��ئوالن ذیربط ایرانی در 
خصوص برنامه ریزی برای اندازه گیری و تطابق استانداردهای 
محصول فلفل دلمه با اس��تانداردهای خود داش��تند که به دلیل 
بی توجهی طرف ایرانی، مس��ئوالن روس��ی هفته پیش واردات 
این محصول را به کش��ور خود ممنوع کرده اند. البته در فضای 
رسانه ای شیطنت هایی مبنی بر فشار رقبا بر دولت روسیه مطرح 
شد که صحت ندارد. پیمان پاک گفت: مشکالت به وجود آمده 
در زمینه استاندارد، قرنطینه، تاییدیه سموم و مؤلفه های سالمت 
محصول بود که خارج از حیطه اختیار س��ازمان توس��عه تجارت 
قرار داشت اما با بررسی ها و پیگیری های ما، معاونت اقتصادی 
وزارت خارجه، کمیس��یون کش��اورزی مجلس و سفارت ایران 
در روسیه، هماهنگی هایی با طرف روسی انجام شد و سازمان 
غ��ذا و دارو نی��ز پذیرفت ک��ه به این موضوع ورود، تاییدیه ها را 

صادر و آزمایشگاه ها را به روز کند.

 سقوط ایران از رتبه اول تجارت 
با چین به زیر ۵ خاورمیانه

رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و چین اظهار داش��ت: ما 
تا حدود 7 تا 8 س��ال پیش ش��ریک اول تجاری چین در منطقه 
خاورمیانه و آس��یای غربی بودیم، متاس��فانه این رقم س��االنه 
در حال کاهش اس��ت. اکنون رتبه ایران در تجارت با چین در 
منطق��ه آس��یای غرب��ی و خاورمیانه درح��ال کاهش و به زیر 5 
رسیده است. مجیدرضا حریری در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت 
تجاری ایران و چین و تاثیر تحریم ها بر این روابط اظهار کرد: 
هنوز هم چین ش��ریک اول صادراتی و وارداتی ما اس��ت. همه 
تج��ارت خارج��ی م��ا از جمله تجارت با چین تحت تاثیر تحریم 
ب��وده و رف��ع تحریم ه��ا برای ما یک دریچه جدید اس��ت که با 
شرکای بیشتری در دنیا و شرکای بیشتری در چین کار کنیم. 
دو راه را در مورد مذاکرات وجود دارد، یکی از راه ها این اس��ت 
که با تمام قوا سعی کنیم که از طریق مذاکره تحریم را از بین 
ببریم و دوم اینکه گردش امور کش��ور را معطل مذاکرات وین 
نکنیم. وی افزود: تنها 50 درصد از موضوع به نتیجه رس��یدن 
مذاکرات وین به ایران وابسته است و 50 درصد دیگر به طرف 
 های مقابل بس��تگی دارد، بنابراین ما اختیار صد در صدی در 

این موضوع نداریم. 

 تسهیل در تجارت با ثبت اطالعات 
در سامانه انبارها

مدی��رکل بازرس��ی وی��ژه و ام��ور تعزیرات س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت: بر اس��اس سیاس��ت 
وزارت صنع��ت و ب��ه منظ��ور ش��فافیت در عرض��ه و موجودی 
کاال، زنجیره کاال و تس��هیل در تجارت، اش��خاص حقیقی و 
حقوقی مکلف ش��دند با مراجعه به س��امانه انبارها، کاالهای 
مش��مول خ��ود را در س��امانه مورد نظر ثب��ت کنند. به گزارش 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سیدمجتبی 
سجادی درخصوص رصد دقیق ثبت موجودی انبارها و مراکز 
نگهداری کاال تصریح کرد: براس��اس تکلیف محوله قانونی از 
جمله قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه های مربوطه، 
تمام انبارها، س��ردخانه ها، س��یلوها و مراکز نگهداری کاالهای 
متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی )از جمله دولتی و غیر دولتی( 
موظف به ثبت مش��خصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای 
ورودی و خروجی از این اماکن در سامانه جامع انبارها و مراکز 

نگهداری کاال هستند. 

گـروه صنعـت و تجـارت: بيش از يـك ماه از اعـالم واگذاری 
تعييـن قيمت خودرو به سـتاد تنظيم بـازار می گذرد. در اين 
مدت صحبت ها و زمزمه های مختلفی درباره احتمال افزايش 
قيمت خودروهای داخلی در بازار شـنيده شـده است. زمزمه 
هايی كه به مرور بلندتر از گذشته شنيده شد و در نهايت روز 
گذشته )چهارشنبه( همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظيم 
بازار رنگ واقعيت به خود گرفت. حاال آنطور كه رسانه ها اعالم 
كـرده اند خودروسـازان داخلی محصـوالت خود را با افزايش 
قيمـت حدود 18 درصدی به فروش خواهند رسـاند. تصويب 
افزايش قيمت خودرو در جلسـه روز چهارشـنبه ستاد تنظيم 
بازار در حالی اتفاق افتاد كه خودروسـازان از سـاعات ابتدايی 
همان روز محصوالتشان را با قيمت های جديد عرضه می كردند. 
به اين ترتيب به نظر می رسد كه حتی پيش از برگزاری جلسه 
سـتاد تنظيـم بازار تصميمات مربـوط به مجوز افزايش قيمت 
خودروهای توليد شـده توسـط خودروسـازان داخلی نهايی 
شده بوده و برگزاری اين جلسه تنها به صورت فرماليته انجام 

گرفته است.
س��ه ش��نبه 18 آبان ماه س��ال جاری دو خودروس��از بزرگ کشور 
)ایران خودرو و سایپا( بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا 
در 28 مهر ماه و تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
متول��ی جدی��د قیمت گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری 
دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت خود کردند. 
با این حال پنجش��نبه 20 آبان ماه بود که ابراهیم رییس��ی، رئیس 
دولت سیزدهم به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در 
همین رابطه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان دستور 
بازگشت به قیمت های قبلی را داد و اعالم شد که پس از بررسی 
های همه جانبه، قیمت های جدید خودرو اعالم خواهد شد. حاال 
حدود یک ماه از این صحبت ها می گذرد و با توجه به اینکه قرار 
بود اوایل آذرماه قیمت های جدید خودرو اعالم شود، با گذشت 17 

روز، قیمت جدید محصوالت خودروسازان اعالم شد.
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال 
حاضر قیمت خودرو دو نرخی ش��ده اس��ت، یک نرخ کارخانه ای 
و دیگری نرخ بازار اس��ت، لذا باید به س��متی رفت که دیگر ش��اهد 
دو نرخی بودن قیمت خودرو نباشیم. محمدرضا پورابراهیمی در 

مورد قیمت خودرو و روندی که ضرورت دارد، دنبال شود، تصریح 
کرد: باید دو نرخی بودن قیمت خودرو حذف شود چرا که این امر 
باعث فرصت جویی برخی ها شده است. وی با بیان اینکه خودرو 
از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است، افزود: 
اگر شورای رقابت، در تعیین قیمت خودرو رویکرد اقتصادی داشت، 

اکنون شاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نبودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: برای 
آنکه صنعت خودرو، روال طبیعی و درستی داشته باشد، ضرورت 
دارد که اختیار صنعت خودرو به سهامداران آن واگذار شود. وی با 
تاکید بر اینکه یکی از اقدام های که در صنعت خودرو باید انجام 
شود، رعایت اصل 44 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: زمانی 
خودروس��از می تواند نس��بت به عملکرد خود پاس��خگو باشد که 
صاحبان سهام آن مجموعه نسبت به وضعیت خود تصمیم گیری 
کنند، لذا زمانی که دولت تصمیم می گیرد، نمی توان از خودروساز 
انتظار اقدامات توسعه ای داشت. پورابراهیمی گفت: در حال حاضر 

قیمت نهایی خودرو، برای خریداران خودرو گران است، از همین رو 
خودروسازان باید تمهیداتی را از طریق مدیریت هزینه اتخاذ کنند 

که ضمن افزایش کیفیت خودرو،  قیمت ها معقول شود.

افزایش تولید و عرضه محصوالت ایران خودرو � 
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو از آغاز فروش 
فوری هفتگی و افزایش عرضه محصوالت، در پی اصالح قیمت ها 
خبر داد. افزایش قیمت برمبنای تورم بخشی حدود 18 درصد است. 
آنطور که ایکوپرس گزارش داده، بابک رحمانی گفت: با تصمیمات 
متخذه درخصوص اصالح قیمت محصوالت خودروسازان، گروه 
صنعتی ایران خودرو برنامه های فروش فوری هفتگی و افزایش 
تولید و عرضه محصوالت خود را آغاز می کند. وی افزود: اصالح 
قیمت محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو، براس��اس محاسبه 
تورم بخش��ی صورت می پذیرد. رحمانی، ضمن اش��اره به افزایش 
چن��د براب��ری قیمت نهاده ه��ای تولید، بر ضرورت اصالح قیمت 

محصول نهایی براساس بهای تمام شده تولید تاکید و عنوان کرد: با 
اصالح قیمت ها و تزریق نقدینگی به خطوط تولید، از زیان هنگفت 
خودروس��ازان و تهدید تولید ملی و اش��تغال هزاران نفر در زنجیره 
تامین و تولید خودرو جلوگیری خواهد شد. معاون بازاریابی و فروش 
گروه صنعتی ایران خودرو با بیان  این که، اصالح قیمت ها سبب 
افزایش تولید و عرضه به بازار شده و عالوه بر حذف واسطه گری 
و س��ودجویی در بازار، حفظ حقوق مش��تریان و منافع سهامداران 
خودروسازی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: افزایش 

قیمت برمبنای تورم بخشی حدود 18 درصد است.

اعالم قیمت های جدید خودروهای سایپا � 
همزمان با ایران خودرو شرکت سایپا هم خبر افزایش 18 درصدی 
قیم��ت کارخان��ه ای محصوالت خود را اعالم کرد. معاون فروش 
گروه سایپا در همین زمینه از اصالح قیمت محصوالت تولیدی 
س��ایپا و افزایش بهای کارخانه ای خودروها تا 18 درصد خبر داد. 
آنطور که حسین کاظمی گفته است: به  دنبال افزایش چند برابری 
قیمت نهاده های تولید و مواد اولیه نظیر فوالد، آلومینیوم، مس، 
محصوالت پلیمر، پتروش��یمی و س��ایر مواد اولیه و نیز قطعات 
مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه های اخیر که منجر به افزایش 
چشمگیر قیمِت تمام شده محصوالت و تحمیل زیان به سهامداران 
خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصوالت سایپا از 
امروز به  طور متوسط 18 درصد افزایش می یابد. کاظمی تصریح 
کرد: این اصالح و افزایش، به معنای آزادس��ازی قیمت نبوده و 
صرفاً با اتکا به فرمول تعیین شده توسط مراجع قبلی قیمت گذاری 
خودرو، براس��اس محاس��به تورم صورت می پذیرد. وی افزود: با 
توجه به نوس��ان نرخ ارز و ش��رایط تورمی موجود، زیان صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی به طور کامل پوشش داده نمی شود، اما 
این اصالح قیمت سبب هدایت و تزریق نقدینگی به خطوط تولید 
شده و رشد تولید و افزایش تیراژ روزانه و طبعاً عرضه هرچه بیشتر 
خودرو به بازار، پاسخ گویی به نیاز مصرف کنندگان واقعی، کمک 
به حذف واسطه گری، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران 
خودروس��ازان در بورس را رقم خواهد زد. در این راس��تا طرح های 
مستمر فروش فوق العاده و پیش فروش به صورت هفتگی به اجرا 

درخواهد آمد.

تجارت تبعات  افزایش 18 درصدی قیمت ها را بررسی کرد؛

ویراژ خودروسازان در جاده گرانی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

سودجویی دالالن از خرید و فروش زمین در شهرک های صنعتیفروش لباس تاناکورا به دلیل مسائل بهداشتی و قاچاق ممنوع است
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تاکید کرد که فروش پوشاک 
تاناکورا، به دلیل مس��ائل بهداش��تی و قاچاق بودن این نوع پوش��اک، ممنوع است 
و در ص��ورت برخ��ورد با این نوع فروش��گاه ها، پلمب می ش��وند. مجید افتخاری 
در گفتگو با ایس��نا، تاکید کرد که فروش پوش��اک تاناکورا بطور کلی در کش��ور 
ممنوع اس��ت و اتحادیه در هر نقطه ای با این نوع فروش��گاه برخورد کند آن را 
پلمب می کند. وی با بیان اینکه شنیده ها حاکی از ورود کاالی تاناکورا به برخی 
استان ها از جمله سیستان و بلوچستان و سنندج است، گفت: عمومًا از کاالهای 

تاناکورا اس��تقبال زیادی نمی ش��ود. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوش��اک در پاسخ به سوالی درباره 
پوش��اک تاناکورای برند خارجی، گفت: این کاالها قطعا قاچاق اس��ت و از راه ش��بکه های غیر قانونی زیرزمینی 
فروخته می ش��ود. البته به گفته وی ممکن اس��ت که پوش��اک خارجی اهدایی از س��وی کش��ورهای دیگر هم باشد. 
به طوری که ممکن است پوشاک به یک کشور ثالث اهدا شده باشد، اما پوشاک برند از آنها جدا و فروخته شود. 
افتخاری با بیان اینکه تعداد فروش��گاه های تاناکورای فعال در کش��ور بس��یار کم اس��ت، افزود: با بیشتر این واحدها 
چندین بار برخورد و پلمب ش��دند و حتی تعهد دادند، اما دوباره فعالیت خود را آغاز کرده اند. اما همچنان اتحادیه 

در صورت مشاهده با آنها برخورد می کند. 

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی در خصوص داللی در 
واگ��ذاری زمی��ن ش��هرک های صنعتی و راه��کار مقابله با آن توضیحاتی داد. علی 
رسولیان تصریح کرد: شهرک های صنعتی یکی از دستاورد های نظام است و  48 
هزار و 300 واحد صنعتی در مجموعه ش��هرک های کش��ور فعالیت دارند که یک 
میلیون اشتغال ایجاد کرده اند. وی گفت: یکی از دالیلی که داللی در شهرک های 
صنعتی اتفاق می افتد ناش��ی از تفاوت قیمتی بین زمین هایی اس��ت که ما با هدف 
حمایت از صنعت، واگذار می کنیم. نحوه واگذاری به این صورت است که طبق قانون 

با مجوز تاسیسی که صادر می شود، زمین را واگذار می کنیم و اهلیت سنجی را ما انجام نمی دهیم. رسولیان افزود: اما 
برای اینکه داللی اتفاق نیفتد همکاری خوبی با دستگاه قضایی و نظارتی داشتیم . دستگاه قضایی به سازمان ثبت 
اسناد و اتاق های اصناف ابالغ کرده که هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک های صنعتی ممنوع است و ما هم در 
این زمینه تذکرات جدی داده ایم. این مقام مسئول بیان کرد: داللی در داخل شهرک ها اتفاق نمی افتد، اما ممکن 
است افرادی با قرارداد واگذاری که دارند، بیرون از شهرک با توافق زمین را واگذار کنند. تالش داریم واگذاری ها در 
حدی باشد که مشکلی برای صنعتگر واقعی به وجود نیاید. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

گفت: امسال کار جدی شروع کرده ایم و نقل و انتقال تا پایان کار ممنوع است.

دستیابی به تجارت ۲۰ میلیارد دالری ایران و عراق دور از ذهن نیست
در دیدار رئیس اتاق بازرگانی کرکوک عراق با رئیس اتاق ایران، 
هر دو طرف، توافق مس��ئوالن دو کش��ور برای افزایش س��طح 
مبادالت تجاری تا سقف 20 میلیارد دالر را محق شدنی عنوان 
کردند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در 
این نشست رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کرکوک با غالمحسین 
ش��افعی رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اقلیم کردس��تان نقش 
خیلی خوبی در حوزه روابط میان ایران و عراق دارد و کرکوک 
هم یکی از استان های مهم در عراق است گفت: تعامالت ما با 
اقلیم در همه شرایط چه در شرایط سختی و چه غیر آن وضعیت 
خوبی داش��ته اس��ت. وی با اش��اره به توافق مسئوالن دو کشور 
برای افزایش سطح مبادالت تجاری تا سقف 20 میلیارد دالر 
گفت: در این مس��یر مش��کالتی وجود داش��ته که خیلی از آن ها 

حل ش��ده و بخش��ی دیگر در حال حل ش��دن است. امیدوارم با 
شرایط جدید پیش آمده عزم دو کشور و دو ملت به رونق هرچه 

بیشتر این مناسبات منجر شود.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم با بیان اینکه این اولین 
هیاتی است که از کرکوک به اتاق ایران آمده و امیدواریم این 
سفر آغاز حرکت های سازنده برای آینده باشد بیان کرد: رابطه 
ایران و عراق کاماًل اس��تثنایی اس��ت. چرا که مسائل اقتصادی 
صرف برای ما مطرح نیس��ت و با این کش��ور رابطه معنوی و 
احساس��ی عمیق داریم که این ارزش��مند اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر عراق دومین کشور مقصد صادراتی ایران 
اس��ت ادامه داد: مطابق آخرین آمار، ایران در 7 ماهه نخس��ت 
س��ال 1400 بالغ بر 6 میلیارد دالر مبادالت اقتصادی با عراق 

داشته است؛ اما این مبادالت نامتوازن است. یعنی بیش از اینکه 
عراق به ایران کاال صادر کند ایران به عراق صادرات داش��ته 
اس��ت. در حالی که تجارت جاده دوطرفه اس��ت و ما می توانیم 

این موازنه را برقرار کنیم.
شافعی با بیان اینکه کرکوک استان نفت خیز عراق است و بیشتر 
نفت آن به صورت خام صادر می ش��ود گفت: یکی از مس��ائل 
قابل بررسی که می تواند منافع خوبی برای هر دو کشور ایجاد 
کند استفاده از ظرفیت پاالیشگاهی ایران است تا نفت عراق از 
طریق بنادر جنوب به صورت فرآورده صادر شود. این می تواند 
منجر به تهاتر شود. همین طور می توان نفت عراق را در ایران 
تصفی��ه ک��رده و بنزی��ن آن را به عراق صادرات مجدد کرد. این 
اقدام��ات می تواند در مب��ادالت اقتصادی ما تغییرات عمده ای 

ایجاد کند. رئیس اتاق ایران به برنامه های اش��تغال زایی دولت 
عراق اشاره کرده و ادامه داد: این امر در سایه سرمایه گذاری های 

مشترک می تواند اجرایی شود.
ریی��س ات��اق بازرگان��ی ایران با اش��اره به تن��وع ظرفیت های 
س��رمایه گذاری مش��ترک میان دو کشور گفت: در بخش های 
دارویی، تجهیزات پزش��کی، کش��اورزی و مخصوصًا توس��عه 
صنایع کوچک و متوسط امکان همکاری گسترده ای وجود دارد. 
به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجهیز زیرساخت های 
عراق، امکانات ایران قابل توجه اس��ت و س��طح خدمات فنی و 
مهندس��ی ایران با س��طح جهانی قابل رقابت اس��ت. همچنین 
حوزه مس��کن، جاده و نیروگاه حوزه های مش��ترک دیگر برای 

همکاری هستند.  

رئیس اتحادیه تعاونی فرش دستباف با اشاره به مهاجرت 
گسترده طراحان و تولیدکنندگان فرش، گفت: معافیت 
صادرکنندگان فرش دستباف از بازگشت ارز صادراتی، 
مطالبه جدی فعاالن اقتصادی این حوزه است. عبداهلل 
بهرام��ی در گفتگ��و ب��ا مه��ر با بیان اینک��ه در تجارت 
فرش، دس��ت بخش خصوصی بسته است، اظهار کرد: 
در حالی که دولت وظیفه دارد برای صادرکننده انگیزه 
ایجاد کرده و مش��وق در نظر بگیرد که میزان صادرات 
غیرنفت��ی افزای��ش یابد و برای کش��ور ارزآوری خوبی 
صورت گیرد، متأسفانه تاکنون برعکس بوده و دولت ها 
موانع ریز و درشت را پیش پای صادرات فرش دستباف 
ایران گذاش��ته اند. فعاالن هنر- صنعت فرش حمایت 
نخواس��تند، همین که موانع از س��ر راهش��ان برداشته 
شود، کافی است. رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران 
افزود: در حال حاضر سیاس��ت بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به مانع بزرگی برای صادرات فرش دس��تباف 
ایران تبدیل ش��ده اس��ت به گونه ای که میزان صادرات 

این محصول را به شدت کاهش داده است. سال گذشته 
کل صادرات فرش دستباف ایران در حدود 60 میلیون 
دالر ب��ود و می��زان صادرات تا پایان امس��ال نیز به 50 
میلیون دالر نمی رسد. بهرامی ادامه داد: در حالی شاهد 
افت صادرات فرش دس��تباف هس��تیم که زمانی سهم 
صادرات فرش دستباف نیمی از صادرات غیرنفتی کشور 
بود. طی 5 ماه نخس��ت امس��ال تنها 18.6 میلیون دالر 
صادرات فرش دستباف داشتیم که جای تأسف است. 
این فعال حوزه صنعت هنر - فرش دستباف کشور گفت: 
اصرار دولت روی بازگشت ارز صادرات فرش دستباف، 
باعث ش��ده که تجار فرش روزهای س��ختی را سپری 
کنند و حتی از ادامه تجارت مأیوس ش��وند و س��رمایه 
خود را به حوزه هایی ببرند که بازدهی مناس��بی داش��ته 
باشد. بهرامی در ادامه تاکید کرد: معافیت صادرکنندگان 
فرش دس��تباف از بازگشت ارز صادراتی، مطالبه جدی 
فعاالن اقتصادی این حوزه است اما متأسفانه متولیان 
هی��چ توجه��ی به این موض��وع نمی کنند و فقط مهلت 
بازگشت ارز صادراتی را طوالنی می کنند و اخیراً به یک 
س��ال رسانده اند. رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران 
همچنین خاطرنش��ان کردک��رد: صادرات فرش مانند 
س��ایر کااله��ا نیس��ت و در 90 درصد م��وارد فرش به 
صورت امانی صادر می ش��ود؛ یعنی صادرکننده همان 
لحظه پولی دریافت نمی کند، اما متولیان هیچ اهمیتی 
به این موضوع نمی دهند و با اصرار بر رفع تعهد ارزی، 

اعتبار صادرکنندگان را نشانه رفته اند.

معاون امور صنایع وزارت صمت در مراسم افتتاحیه ی 
س��ومین همایش بین المللی فرآورده های آرایش��ی، 
بهداش��تی و ش��وینده، توانمندی صنعت بهداش��تی و 
آرایش��ی در تأمین نیازهای کش��ور در دوره ی کرونا را 
از دس��تاوردهای این صنع��ت توصیف کرد و ازتالش 
صنعتگران در این بخش تقدیرکرد. به گزارش ش��اتا 
مهدی صادقی نیارکی با تبیین وضعیت صنعت کشور 
بیان کرد: در هفت ماه اول س��ال، بیش از 4هزار واحد 
صنعت��ی جدی��د در کش��ور پروانه بهره داری جدید اخذ 
کردند که حدود 90 هزار نفر در این واحدها مش��غول 
به کار شده اند که این عدد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رش��د حدود 15 درصدی دارد. معاون امور صنایع 
وزارت صم��ت در ادام��ه با اش��اره به ض��رورت تامین 
س��رمایه موردنی��از واحده��ای صنعتی گفت: در هفت 
ماهه س��ال جاری بخش صنعت و معدن س��هم حدود 
30درصدی از اعتبارات سیس��تم بانکی داش��ته است و 
حدود 440هزار میلیارد تومان تسهیالت عمدتا سرمایه 
ثابت به این  بخش اختصاص یافته اس��ت. وی ضمن 
قدردانی ازهمراهی سیس��تم بانکی با بخش صنعت و 
معدن افزود: در قانون برنامه ی شش��م توس��عه،  سهم 
بخش صنعت و معدن از کل تس��هیالت س��الیانه 40 
درصد پیش بینی شده و تا کنون 30 درصد از نقدینگی 
مورد نیاز بنگاه ها از طریق سیس��تم بانکی تامین ش��ده 
است و با توجه به افزایش تورم تولید کننده امیداوریم 
تا پایان سال 10 درصد باقی مانده از سهم صنعت نیز 
توس��ط موسس��ات پولی - بانکی به بخش مولد کشور 

اختص��اص یاب��د. صادقی نیارکی با یادآوری ش��رایط 
سخت در زمان آغاز همه گیری کرونا گفت: در ابتدای 
همه گی��ری کرونا با کمبود ش��دید م��واد ضدعفونی و 
ماسک روبه رو بودیم ولی به فاصله ی کوتاهی با همت 
صنعتگران کش��ورمان نه تنها نیاز کش��ور تأمین ش��د، 
بلک��ه ب��ه مرحله ای رس��یدیم که در حال حاضر امکان 
ص��ادرات در زمینه های مختلف محصوالت مرتبط با 
کرون��ا را داری��م. معاون ام��ور صنایع وزارت صمت در 
ادامه، اضافه کرد: امروز فرصت مناسبی برای ارتقای 
س��طح دانش��ی در حوزه های مختلف تولید مهیا است 
و الزم اس��ت بن��گاه ه��ای تولی��دی در تعامل با مراکز 
تحقیق و توس��عه و ش��رکت های دانش بنیان به این 
امر اهتمام داش��ته باش��ند. مهدی صادقی نیارکی در 
پای��ان یادآوری کرد یکی از ماموریت های همایش ها 
پیگیری توسعه صادرات است و به بنگاه های تولیدی 
کمک می کنند ضمن معرفی و عرضه دس��تاوردهای 
خود، از این فرصت برای حضور در بازارهای منطقه ای 

و بین المللی بهره بگیرند.

اعطای 440 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش صنعت و معدنلزوم معافيت صادركنندگان فرش دستباف از بازگشت ارز صادراتی
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مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

پرداخت وام قرض الحسنه به دو هزار بیمار صعب العالج
گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - مديرعامل بانك توسـعه 
تعاون از پرداخت 430 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به بيماران 

صعب العالج طی يكسال اخير خبر داد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توس��عه تعاون اظهار داش��ت: 
شاخص سالمت انسانی از مهمترین شاخصه های توسعه کشورها 
می باشد و حمایت از هموطنان بیمار از اولویت های برنامه دولت 
بوده است. وی افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بیماران 
صع��ب العالج، بیماران س��رطانی و درمان زوج ه��ای نابارور ، در 
راستای اجرای جزء 2 بند )و( تبصره 16 قانون بودجه سال 99 با 
هماهنگی میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شبکه 
بانکی مطرح بوده اس��ت و بانک مرکزی نیز به عنوان تکلیف به 

بانک ها ابالغ نموده است.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات درمانی به عنوان کادر اداری و تخصصی 
زیر مجموعه این وزارتخانه در استان ها متولی معرفی بیماران به 
شبکه بانکی بوده اند و بانک توسعه تعاون نیز پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه در دو اس��تان تهران و اصفهان را بر عهده داش��ته 

است و طی یکسال اخیر مجموعا 430 میلیارد ریال در شعب بانک 
در دو اس��تان تهران و اصفهان، به بیش از دو هزار بیمار پرداخت 
گردیده است. مدیر عامل بانک توسعه تعاون این تسهیالت را در 
قالب قرض الحسنه با نرخ کارمزد چهار درصد اعالم نمود و گفت: 
تس��هیالت مطابق معرفی نامه ها تا س��قف پانصد میلیون ریال به 
هر نفر پرداخت گردیده است. حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی متولی سالمت 
و درمان در دولت و بخش عمومی تدابیر و برنامه های متنوعی برای 
ارتقای سطح سالمت جامعه و درمان بیماران به اجرا درآورده اند و 
سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت نیز به عنوان دو 
سازمان تخصصی در پوشش دهی هزینه های بیماران و پیشبرد 
امور درمانی بیماران در سراس��ر کش��ور خدمات ارزنده ای به ویژه 
در دوران شیوع کرونا به هموطنانمان ارائه داده اند. مهدیان گفت: 
بانک توسعه تعاون به عنوان دستگاه همکار در مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آماده توسعه همکاری ها با این دو نهاد 
بیمه ای و درمانی در موضوعات بانکی و مالی و در راستای تحقق 

اهداف اجتماعی وزارتخانه می باشد. 

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

رشد 73 درصدی مانده تسهیالت اعطاییآموزش و توانمندسازی نیروی انسانی کلید تحول دیجیتال
 مدیرعامل ش��رکت بیمه ایران معین در پنل تخصصی آموزش و توانمندس��ازی 
دیجیتالی که همزمان با برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه 
در س��الن مصلی نژاد دانش��گاه الزهرا برگزار ش��د، گفت: آموزش و توانمندسازی 
نیروی انس��انی کلید تحول دیجیتال اس��ت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومی بیمه ایران معین، داریوش محمدی طی سخنانی در پنل تخصصی 
ف��وق ضم��ن تبری��ک روز بیم��ه به فعاالن این صنعت با اش��اره به  اهمیت تحول 
دیجیتال و اختصاص همایش امس��ال به چنین موضوع مهم و راهبردی اظهار 

داش��ت: آموزش و توانمندس��ازی دیجیتالی از طریق ایجاد بس��ترهای مناسب، آمادگی شرکت های بیمه برای این 
مهم، مهارت آموزی کارکنان و توجه ویژه به فرهنگ دیجیتالی میسر است. مدیرعامل بیمه ایران معین در ادامه 
افزود: باز آفرینی منابع انس��انی متناس��ب با ویژگی های عصر دیجیتال ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت و بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که در این مس��یر فرهنگ دیجیتالی س��ازمانی مقدم بر ابزارهای دیجیتال اس��ت،  در پایان این پنل 
تخصص��ی ک��ه بی��ش از دو س��اعت به ط��ول انجامید، داریوش محمدی با جمع بندی موضوعات ارائه ش��ده، ابراز 
امیدواری کرد که س��ند اس��تراتژیک صنعت بیمه درخصوص تحول دیجیتال با حضور همه ذینفعان صنعت و با 

توجه ویژه به مقوله توانمندسازی و آموزش تدوین شود.

رئیس ش��عبه اردبیل بانک توس��عه صادرات ایران گفت: در 8 ماهه نخس��ت سال 
جاری مانده تسهیالت اعطایی مبلغ یک هزار و 662 میلیارد ریال بوده است که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد داشته است.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت، نعمت فتحی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز میزان 
تس��هیالت اعطایی در هش��ت ماهه اول س��ال جاری را بالغ بر 910 میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: تس��هیالت اعطایی ش��عبه اردبیل نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته 36 درصد رشد را تجربه کرده است.
وی، س��هم تس��هیالت ش��عبه اردبیل بانک توس��عه صادرات ایران به بخش صنعت و معدن اس��تان را 90 درصد از 
میزان تسهیالت پرداختی این بانک اعالم کرد و یادآور شد: بخش بازرگانی رتبه دوم را در جذب تسهیالت این 
شعبه داشته است. نعمتی در ادامه اظهار داشت: مطالبات غیر جاری شعبه اردبیل طی هشت ماهه نخست امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه 160 درصد کاهش یافته اس��ت. وی در ادامه افزود: بر اس��اس اعالم گمرک استان اردبیل، 
محصوالت و صنایع صادراتی اس��تان در 8 ماهه س��ال جاری ش��امل مصنوعات پالس��تیکی ، شیش��ه ، ام دی اف ، 

نئوپان ، سیب زمینی ، سبزی ، صیفی جات و مصالح ساختمانی بوده است.

 
كشاورزی

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: خرید حمایتی زرش��ک کش��اورزان از هفته آینده آغاز می ش��ود.به گزارش س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی، 
اس��ماعیل قادری فر ، معاون وزیر جهاد کش��اورزی و مدیر عامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران در نشس��ت با اس��تاندار خراسان جنوبی از 
آغاز اجرای طرح های حمایتی سازمان تعاون روستایی کشور درخصوص زرشک کاران استان خبر داد و گفت: خرید حمایتی زرشک کشاورزان 
از هفته آینده آغاز می شود. وی افزود: براساس مذاکراتی که انجام شده و توافق صورت گرفته، مقرر شد بعد از تصویب نهایی دستورالعمل خرید 
حمایتی زرشک، عملیات اجرایی خرید حمایتی از 25 آذر ماه توسط شبکه تعاون روستایی استان آغاز شود. گفتنی است از زمان بروز خشکسالی ها 

وضعیت کشت و زمین های زراعی کشاورزان با مشکالت فراوانی مواجه شده است.

میزان خرید تضمینی دانه ی روغنی سویا در 3 استان تولید کننده این محصول به بیش از 15 هزار و 500 تن رسید. به گزارش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، کش��اورزان 3 اس��تان اردبیل، گلس��تان و مازندران تاکنون 15 هزار و 559 تن دانه ی روغنی س��ویا در قالب 6142 محموله به مراکز 
خرید تحویل داده اند. ارزش این مقدار دانه ی روغنی س��ویا بالغ بر 1932 میلیارد ریال اس��ت. در اس��تان گلس��تان بالغ بر 7600 تن س��ویا در اس��تان 
اردبیل 6400 تن و در استان مازندران نیز 1400 تن از این محصول خریداری شده است. خرید دانه های روغنی سویا تنها ازطریق سامانه جامع 
پهنه بندی س��ازمان جهادکش��اورزی انجام می ش��ود وبراس��اس پیش بینی ها انتظار می رود امس��ال 50 هزار تن از این محصول در این اس��تان ها 

تولید شود.

خرید حمایتی زرشک کشاورزان از هفته آینده آغاز می شود خرید تضمینی سویا از ۱۵ هزار تن گذشت

رونمایی از ساختار بازاریابی و فروش چند 
سطحی بیمه های زندگی

بیمه در در راستای توسعه شبکه فروش بیمه های زندگی مطابق 
آئین نامه 96، اقدام به طراحی و پیاده سازی ساختار فروش و 
بازاریابی چند سطحی نموده تا با فراهم سازی زیر ساخت الزم 
زمینه فعالیت بیش��تر نمایندگان جنرال و تخصصی بیمه های 

زندگی را در قالب سازمان فروش فراهم آورد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه دی؛ یکی از قابلیت های این 
ساختار انعطاف پذیری قابل توجه آن است، به نحوی که زمینه 
رشد و پیشرفت نمایندگان در ساختار توام با رشد عملکرد آنها 
فراهم بوده و به راحتی می توانند به س��طوح باالیی س��ازمان 
هدایت شوند. همچنین امکان جا به جایی نمایندگان و تغییرات 
در سطوح سازمان بر اساس خط مشی های تدوین شده امکان 
پذیر بوده و در طراحی این ساختار سعی گردیده تمامی کاستی 
های سیستم های موجود در صنعت مرتفع گردد. عالوه بر این، 
بهره مندی از پاداش های تشویقی در خصوص جذب و مدیریت 
نمایندگان جدید از قابلیت های مهم و جذاب این س��اختار می 
باشد. این سامانه از ابتدای آذر در سامانه بیمه گری بیمه های 
زندگی پیاده سازی شده و کلیه شبکه فروش امکان بهره مندی 

از ساختار جدید سازمان فروش را دارا می باشند.

 بیمه تعاون همراه با نوآوران صنعت پوشاک
بیمه تعاون از نخس��تین رویداد نمایش��ی ُمد، لباس، طراحی و 

پوشش ایرانی و اسالمی حمایت کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، 
این ش��رکت از نخس��تین رویداد نمایش��ی ُمد، لباس، طراحی و 
پوشش ایرانی و اسالمی که از 17 تا 19 آذرماه در سالن »آسمان 
زعفرانیه« فرهنگستان هنر برگزار می شود، حمایت می کند. 
ای��ن روی��داد، محلی ب��رای حضور تمامی برندهای ُمد و لباس، 
طراحان لباس، طراحان طال و جواهر، تولیدکنندگان پوشاک، 
برندهای فعال در س��بک زندگی، طراحان لباس عروس، آتلیه 
های عکاس��ی، طراحان اکسس��وی، معماران و طراحان لوازم 
دکوراتی��و ب��وده و ه��دف از برگزاری آن، تلفیق دو صنعت ُمد و 

پوشاک در کنار یکدیگر است.
شایان ذکر است که حمایت بیمه تعاون از نمایشگاه وی ُمد، در 
راستای تفاهم نامه این شرکت با اتحادیه صنف تولید کنندگان 
و فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن حوزه طراحی، مد، لباس 
و صنایع وابسته است که هدف از آن، رشد و توسعه همکاری ها 
و نی��ز ارائ��ه خدمات بیمه ای بهینه و جامع در انواع رش��ته های 

بیمه ای شرکت بیمه تعاون بوده است.

مفق��ودی  - اص��ل پروان��ه طبابت اینجانب دکتر س��ید علی اکبر موس��وی با کد ملی 
2249017123 دارنده مدرک دکترای پزش��کی از نظام پزش��کی کرمان  با ش��ماره 
نظام پزشکی 89120 و شماره پرونده 146-89120-318 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
-------------------------------------------------

فق��دان م��درک تحصیلی –مدرک دانش��نامه پای��ان تحصیالت دوره کارشناس��ی 
اینجان��ب ش��یال جهانگی��ری فرزند داریوش دارای کد مل��ی 5279764701 صادره 
از آغاجاری در مقطع کارشناس��ی رش��ته مدیریت بازرگانی به ش��ماره تایید س��ازمان 
مرکزی 129010606338 صادره از دانش��گاه آزاد اس��المی اهواز مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.
------------------------------------------

س��ند خودرو مزدا وانت مدل 1394  به ش��ماره پالک 881 ق 22 ایران 54 و ش��ماره 
شاسی 118p000140797 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
-------------------------------------------

: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و م��اده 13 آئی��ن نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي برابر راي اصالحی ش��ماره 140060318018003226مورخ 25. 

7. 1400 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک س��نگر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی فاطمه کمال طالمی فرزند علی اکبر بشماره ملی 6539712472 
در شش��دانگ یک باب خانه و محوطه با کاربری مس��کونی به مس��احت 15 / 472 
متر مربع مجزی ش��ده از پالک 9 فرعی از س��نگ 3 اصلي واقع در رودبرده بخش 
12 گیالن که برای آن ش��ماره 3015 فرعی در نظر گرفته ش��ده، خریداری از مالک 
رس��می تقی رنجبر محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در 

صورت او  شد.م الف 2519
تاریخ انتشار نوبت اول: 17. 9. 1400تاریخ انتشار نوبت دوم: 04. 10 . 1400

علی کاظمی پاکدل -رییس ثبت اسناد و امالک سنگر
--------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 ح��وزه ثب��ت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره  139960318603009238مورخ 
18. 08. 1400 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم مرضیه مهرافزا فرزند ابوالقاس��م به ش��ماره شناس��نامه 1999 صادره 
از تهران در قریه آج بیش��ه در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی 
به مس��احت 44 . 9148 متر مربع پالک فرعی 2401 از اصلی 91 مفروز مجزی از 
پالک 2 باقیمانده از اصلی 91 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 
آقای ابوالقاس��م رئیس س��میعی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2528
تاریخ انتشار نوبت اول: 17. 09 . 1400 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02. 10. 1400

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
---------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آئی��ن نام��ه قان��ون تعیی��ن تکلی��ف 
وضعی��ت ثبت��ي و اراض��ي و س��اختمان هاي فاق��د س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره  
139960318603001360مورخ 16. 02. 1399 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک 
ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسینعلی جباری فرزند فتحعلی به 
شماره شناسنامه 666 صادره از زنجان در قریه گلسار بوسار در ششدانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 11 . 270 متر مربع پالک فرعی 25348 از 
 اصلی 55 مفروز مجزی از پالک 161 از اصلی 55 واقع در بخش چهار رشت خریداری 
از مال��ک رس��می س��یده رقی��ه بیگم موس��ویان مح��رز گردیده اس��ت،لذا به منظور 
اط��الع عم��وم مرات��ب در دونوب��ت ب��ه فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که 
اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند 
از تاری��خ انتش��ار اولی��ن آگه��ي ب��ه مدت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 
 و پ��س از اخ��ذ رس��ید، ظ��رف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 
در  اس��ت  بدیه��ي  نماین��د  تقدی��م  قضای��ي  مراج��ع  ب��ه  را   خ��ود 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2391
تاریخ انتشار نوبت اول: 03. 09 . 1400 تاریخ انتشار نوبت دوم: 18. 09. 1400

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

تصویب افزایش سرمایه 1000 میلیارد ریالی بیمه "ما" از محل سود انباشته
مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه "ما" )سهامی عام( به منظور افزایش سرمایه از 
محل سود انباشته ، با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار شد. مجمع عمومی 
فوق العاده  ش��رکت بیمه "ما" به منظور افزایش س��رمایه با حضور 86.64 درصدی 
س��هامداران روز دوش��نبه پانزدهم آذر ماه برگزار ش��د .در ابتدای مراس��م، پس از حضور 
اکثریت س��هامداران، هیات رئیس��ه انتخاب ش��دند و رییس مجمع ضمن خیر مقدم به 
سهامداران محترم، رسمیت جلسه را اعالم کرد. دکتر بهاری فر به نمایندگی از اعضای 
هیات مدیره، ضمن خوشامدگویی و تشکر از سهامداران، پرسنل و شبکه فروش فعال 
ش��رکت و اعتماد بیمه گذاران که با تالش و حمایت خود، مس��یر توس��عه را هموارتر 

ک��رده ان��د، گ��زارش مختصری از عملکرد ش��رکت ارائه کرد. مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره ش��رکت بیمه "ما" در این خصوص گفت:  ش��رکت بیمه "ما" با گذراندن یک 
دهه فعالیت، به دس��تاوردهای چش��مگیر و قابل توجهی در تمامی زمینه ها دس��ت یافته 
اس��ت و با عملکرد مطلوب و مناس��ب در زمینه بیمه گری، ش��فافیت مالی، فراهم کردن 
زیرس��اخت های امن و مناس��ب فناوری، پرورش نیروی انس��انی کارآمد صنعت بیمه، 
بازدهی مطلوب سرمایه گذاری و کسب افتخارات در عرصه های مختلف، ضمن حفظ 
سطح یک توانگری در طول یک دهه، به یک شرکت مطمئن، قابل اتکا و پویا در سطح 
صنعت بیمه تبدیل ش��ده اس��ت و در ش��روع دهه دوم فعالیت ، برنامه تحول خود را در 

راستای پاسخ به نیازهای در حال تغییر جامعه، مطابق با سند برنامه استراتژیک شرکت 
)1404-1400( آغاز کرده اس��ت. در این مجمع که با حضور وهاب پور به نمایندگی 
از گ��روه مال��ی مل��ت به عنوان ریی��س مجمع، دکتر بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره به عنوان منش��ی، خانم ها داوودی زنجانی و غنی به نمایندگی از بانک ملت و 
گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظرین و همچنین نمایندگان بازرس قانونی، 
بیمه مرکزی ج.ا.ا، س��ندیکای بیمه گران و س��ازمان بورس و اوراق بهادار به صورت 
حضوری برگزار شد، افزایش سرمایه شرکت بیمه "ما" از مبلغ 4000 میلیارد ریال به 

5000 میلیارد  ریال از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: عرضه لبنیات تنظیم 
بازاری با حدود 15 درصد تخفیف زیرقیمت مصوب ستاد تنظیم 
بازار، توس��ط س��امانه هوشمند اینترنتی از بعدازظهر روز گذشته 
آغاز ش��د. اس��ماعیل قادری فر به بازدیدهای میدانی از میادین 
میوه و تره بار ش��هر تهران اش��اره کرد و افزود: از صبح امروز این 
بازدیدها به منظور رصد توزیع هوشمند کاالهای امنیت غذایی در 
میادین میوه و تره بار انجام شد که نشان دهنده آرامش در بازار 
مصرف عرضه ارزاق روزانه مردم است. وی گفت: خوشبختانه 

ع��الوه ب��ر عرض��ه خ��وب، متنوع و باکیفیت در میادین میوه و تره بار، عرضه هوش��مند 
لبنیات توسط سامانه اینترنتی هم آغاز شد.

قادری فر با بیان این که این روند از تهران آغاز ش��ده و از هفته آینده در کالن ش��هرها 
ادامه خواهد یافت تاکید کرد و گفت: هدف از عرضه هوشمند محصوالت و ارزاق مورد 
نیاز مردم، کنترل قیمت ها در بازار مصرف است، زیرا کاالها به وفور در اصناف، مغازه ها 
و فروشگاه ها وجود دارد. معاون سازمان تعاون روستایی کشور ادامه داد: برخی اقالم 
پرمصرف لبنی در میادین میوه و تره بار هم با 14 درصد تخفیف عرضه می ش��ود. وی 
گفت: هدف ما در قرارگاه تامین امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی با کمک رسانه 
ملی تداوم آرامش در بازار است. قادری فر افزود: با رسیدن شب یلدا و روزهای پایانی 

سال، شب عید و پس از آن ماه مبارک رمضان امیدواریم بتوانیم 
آرامش حاکم بر تامین ارزاق روزانه مردم را ادامه دهیم. معاون 
س��ازمان تعاون روس��تایی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که برخی میوه ها در سامانه با قیمت باالتر از قیمت تنظیم بازار 
عرضه می شود افزود: برخی اقالم در سامانه اینترنتی، اقالم غیر 
تره باری اس��ت که باید تمهیداتی بیاندیش��یم تا در فصل تولید و 
برداشت، تامین از مزرعه و باغات انجام شود تا عرضه در سامانه 
با قیمت های پایین تر با هدف کم کردن فاصله مزرعه تا س��فره 
اتفاق بیافتد که در این مسیر هم برنامه ریزی هایی به خصوص برای تامین میوه شب 
عید انجام شده است. وی با اشاره به قیمت اقالم در سامانه اطالع رسانی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: در سامانه، در گزینه اقالم تنظیم بازار قطعا قیمت های مصوب 25 قلم 
س��تاد تنظیم بازار که به صورت روزانه در پایگاه اطالع رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی 
منتشر می شود است و سایر اقالم نیز تقریبا قیمت های میانگین و متوسط مغازه های 
س��طح ش��هر اس��ت. قادری فر با بیان اینکه میوه عرضه ش��ده در میادین تره بار کیفیت 
نس��بتا خوب و قابل قبولی دارد افزود: در گام دوم باید به س��مت حذف واس��طه گری 
برویم. وی گفت: اقالم انتخاب شده در سامانه عرضه اقالم ستاد تنظیم بازار در کمتر 

از 24 ساعت به دست مصرف کننده می رسد.

آبرسانی ۲۴ هزار متر مکعبی در مناطق عشایری استان تهرانتوزیع هوشمند لبنیات تنظیم بازاری آغاز شد
مدیر امور عشایر استان تهران گفت: از ابتدای امسال، 
24 هزار متر مکعب با استفاده از 2 هزار تانکر در مناطق 
عش��ایری این اس��تان آبرسانی انجام شده است. فرشید 
ذبیحی افزود: با توجه به خشکس��الی های اخیر، حجم 
آبرس��انی در مناطق عش��ایری اس��تان تهران نسبت به 
س��ال گذش��ته بیش از 30 درصد افزایش یافته و امسال 
تاکن��ون حدود یک میلی��ارد تومان اعتبار صرف تامین 
آب بهداش��تی و دام عش��ایر شده است. وی اضافه کرد: 
پیش بینی می ش��ود تا پایان امس��ال نیز به حدود 2 و 
نیم تا س��ه میلیارد تومان اعتبار در زمینه آبرس��انی به 

عشایر استان تهران نیاز داشته باشیم. مدیر امور عشایر 
اس��تان تهران ادامه داد: هم اکنون عش��ایر در مناطق 
قشالقی )گرمسیر( استان حضور دارند و بیشترین حجم 
آبرس��انی در شهرس��تان های ورامین، پاکدشت، پیشوا، 
ری، مالرد و شهریار صورت می گیرد. وی گفت: با توجه 
به خشکس��الی ش��دید در سالجاری و کاهش چشمگیر 
آب های س��طحی و زیرزمینی پیش بینی می ش��ود نیاز 
آبرسانی برای عشایر افزایش چند برابری داشته باشد. 
ذبیحی با بیان اینکه عشایر استان تهران با داشتن بیش 
از 700 ه��زار راس دام س��بک از عم��ده تولیدکنندگان 

گوشت قرمز محسوب می شوند، گفت: این جامعه تولید 
کننده حدود 20 درصد گوش��ت قرمز اس��تان تهران را 
تامین می کند. وی در خصوص تامین نهاده های دامی 
عشایر نیز گفت: یکی از مشکالت عمده عشایر در این 
سال ها تامین نهاده های دامی است که به همت وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان امور عشایر ایران این مشکل 

در حال مرتفع شدن است.
مدیر امور عشایر استان تهران تاکید کرد: از ابتدای امسال 
حدود 9 هزار ُتن انواع نهاده های دامی جو و سبوس در 

بین این جامعه تولید کننده توزیع شده است. 

افزایش ۲.۵ برابری سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت:از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 6 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون صورت گرفته که با افزایش 
2.5 برابری نس��بت به س��ال قبل همراه اس��ت. کامبیز عباس��ی افزود: امسال بیش از 4 
هزار میلیارد تومان تسهیالت برای خرید ماشین های کشاورزی در اختیار بهره برداران 
قرار گرفت که این رقم با احتس��اب آورده کش��اورزان بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان می 

ش��ود. وی افزایش س��رمایه گذاری در حوزه مکانیزاس��یون کشاورزی در سال 1400 را 
نسبت به سال گذشته بی سابقه خواند و اظهار داشت: همزمان با رشد سرمایه گذاری 
در این بخش طی س��ال جاری، در عرضه ماش��ین های کش��اورزی نیز موفقیت داشتیم 
به طوری که طی 8 ماهه امسال بیش از 21 هزار دستگاه تراکتور تحویل و یا در دست 

تحویل به کشاورزان داریم.
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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 آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

قاب روز      گشايش مدارس شهر مانیل فیلیپین با تدابیر پیشگیری از شیوع ويروس کرونا-رويترز
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ورزش

نخس��ت وزیر انگلیس اعالم کرد هیچ مقام 
رس��می از این کش��ور در مراس��م المپیک 
پکن ش��رکت نخواهد ک��رد و آن را تحریم 
دیپلماتیک خواهد کرد. بوریس جانس��ون، 
نخست وزیر انگلیس اعالم کرد: »با توجه به 
اینکه هیچ وزیر یا مقام رسمی انگلیسی قرار 
نیس��ت در مراسم المپیک زمستانی شرکت 
کند، انگلیس به ش��کلی موثر این رقابت ها 
را تحریم دیپلماتیک خواهد کرد.« وی روز 
چهارشنبه در نشست هفتگی پرسش و پاسخ 
در پارلمان گفت: »یقینا تحریم دیپلماتیک 
بازی های المپیک زمستانی پکن را خواهیم 
داش��ت.« نخس��ت وزیر انگلیس تأکید کرد 
که تحریم ورزش��ی سیاست دولت انگلیس 
نیس��ت. آمریکا و اس��ترالیا نیز پیش از این 

تدبیری مشابه اتخاذ کردند.
اس��کات موریسون، نخس��ت وزیر استرالیا 

نیز امروز )چهارش��نبه( ضمن ادعای نقض 
حقوق بشر از سوی چین، اعالم کرد که این 
کشور نیز به همراه آمریکا، المپیک زمستانی 
پکن را تحریم خواهد کرد. آمریکا تنها چند 
هفته پس از گفتگو ها با هدف کاهش روابط 
پرتن��ش بین دو اقتصاد بزرگ جهان، اعالم 
کرده اس��ت که مقامات دولتی این کش��ور 
المپیک زمستانی در پکن را تحریم خواهند 
ک��رد. مقامات آمریکایی ادعا کرده اند علت 
این تحریم »جنایات حقوق بش��ری چین« 
است. خوان آنتونیو سامارانچ که ریاست پانل 
هماهنگ��ی کمیته بین المللی المپیک برای 
روی��داد پکن را ب��ر عهده دارد، ضمن انتقاد 
از در هم آمیختن ورزش و سیاس��ت گفت: 
»ما همیش��ه از جهان سیاس��ی تا حد ممکن 
احترام و کمترین مداخله ممکن را درخواست 

می کنیم«.  

انگليس بازی های المپيك زمستانی پكن را تحريم كرد

حوادث

س��ردار علیرض��ا لطف��ی در توضیح خبر گفت: 
»نوزدهم آبان ماه امس��ال مردی با مراجعه به 
کالنت��ری 140 ب��اغ فیض از س��رقت به عنف 
منزل��ش توس��ط 2 مرد ج��وان و 2 دختر جوان 
اعالم ش��کایت کرد. پرونده با موضوع سرقت 
به عنف منزل تشکیل و با دستور قضائی برای 
رس��یدگی تخصصی در اختیار کاراگاهان اداره 
پنج��م پلی��س اگاهی قرار گرفت. ش��اکی که 
مرد میانس��الی بود با حضور در اداره پلیس به 
کاراگاهان گفت در اوایل آبان ماه سال جاری با 
2 دختر به نام های جواهر و سارا در پاساژی آشنا 
ش��دم از انجا که من در کش��ور انگلیس زندگی 
می کنم و کسی را نداشتم با این 2 خانم جوان 

دوست شدم تا اینکه آنها را به خانه ام واقع در 
ش��مال غرب تهران به عنوان میهمان دعوت 
کردم س��پس با گذش��ت چند دقیقه جواهر به 
بهانه درس��ت کردن قهوه به س��مت آشپزخانه 
رفت و با نوشیدن قهوه حالت سرگیجه گرفتم 
ولی کمی هوشیاری داشتم تا اینکه 2 نفر مرد 

جوان وارد خانه ش��دن و با آنها درگیر ش��دم که 
م��را از ناحیه صورت م��ورد جراحت قرار دادند 

سپس متواری شدند.« 
وی افزود: »شاکی در ادامه گفت، بعد از گذشت 
چند س��اعت حالم خوب ش��د و متوجه شدم آن 
4 نفر اقدام به س��رقت اموال با ارزش از قبیل 
طالج��ات، لپ تاپ، گوش��ی موبایل به ارزش 
تقریب��ی 4 میلی��ارد ری��ال کرده اند. با ش��روع 
تحقیقات پلیس��ی و انجام اقدامات اطالعاتی 
هویت 4 نفر سارق مورد شناسایی قرار گرفت 
که هماهنگی بازپرس پرونده 2 نفر مرد جوان 
و س��ارا طی عملیات پلیس��ی دستگیر و به اداره 

پنجم منتقل شدند. 

دختران خيابانی، طعمه های سارقان

جامعه

رسومات اصیل ازدواج ایرانی این روز ها جای خود 
را به س��ایت هایی مجهول الهویه همس��ریابی داده 
است. با مرور فرآیند ازدواج در دهه های 40 تا 70 
خواهی��م دی��د ک��ه ازدواج در زمان های نه چندان 
دور آداب و رس��وم هایی داش��ت که برخی از آداب 
از بین رفته و حاال با توجه به ورود فضای مجازی 
ب��ه زندگی امروزی ه��ا، گاهی اوقات می بینیم که 
ازدواج و پی��دا ک��ردن ش��ریک زندگی نیز اینترنتی 
شده است. در گذشته پسر ها و دختران جوان ابتدا 
در اماکن عمومی اقدام به بررس��ی فرد مورد نظر 
از منظ��ر ویژگی ه��ای ظاهری و نداش��تن معایب 
جس��می و ظاهری، نوع رفتار با دیگران، ش��رایط 

خانوادگ��ی، وضعیت مالی و ... 
پرداخت��ه و در نهای��ت با حضور 
در من��زل عروس زمینه را برای 
خواستگاری فراهم می آوردند. 
اما حاال با گذر زمان و به موازات 
بزرگ ش��دن جامع��ه و تغییر و 
تنوع در س��لیقه ها، این س��بک 

و س��یاق آش��نایی با زوجه نیز رنگ باخته و امروزه 
شیوه های دیگری برای همسر یابی رواج یافته که 

برخی مواقع به روابط غیر اخالقی ختم می شود.

این روز ها می بینیم که با گسترش 
فن��اوری ها، پای نس��ل جوان 
برای آش��نایی با جنس مخالف 
به فضای مجازی کشانده شده 
و آن ه��ا با اس��تفاده از برنامه ها 
اپلیکش��ین های اجتماع��ی  و 
مجازی سعی در انتخاب همسر 
آینده دارند. در کنار کانال های شبکه های مجازی 
هم یک س��ری س��ایت های خوش رنگ و لعاب با 
عناوین همس��ریابی و صیغه یابی طراحی شده که 

به زعم طراحان این سایت ها هدفشان پیدا کردن 
دختر و پسر های مناسب هم است تا با یکدیگر یک 

زندگی مشترک را آغاز کنند.
ش��اید در ابتدای مس��یر هدف این افراد شناساندن 
کیس ها برای ازدواج باش��د، اما هر چقدر که پیش 
می روی��م می بینی��م که این س��ایت ها فقط برای 
کسب سود هستند و تشکیل زندگی مشترک جزو 

اولویت های آخر گردانندگان آن ها است.
بر اساس ماد ه قانونی هیئت وزیران دولت وقت د ر 
تاریخ 23 مهرماه س��ال 1391، آیین نامه اجرایی 
این ماد ه قانونی را د ر 12 ماد ه به تصویب رساند و 

به د ستگاه های اجرایی ابالغ کرد. 

هنر

سریال نمایش خانگی »اهل هوا« به کارگردانی 
کری��م ل��ک زاده و تهیه کنندگی علی مجیدی به 
پای��ان فیلمبرداری رس��ید. فیلمبرداری س��ریال 
نمای��ش خانگی »اهل هوا« به کارگردانی کریم 
ل��ک زاده و تهیه کنندگی علی مجیدی که مدتی 
پیش در سکوت خبری کلید خورده بود، به تازگی 
به پایان رس��یده و نخس��تین عکس از این پروژه 
رونمایی ش��د. این مینی س��ریال 6 قس��متی که 
در ژانر وحش��ت و رمزآلود س��اخته شده، روایتگر 
داس��تانی پرابهام اس��ت که به قلم فرناز زارعیان 
و کری��م ل��ک زاده به ن��گارش درآمده و به تازگی 
مراحل فنی خود را برای پخش از یکی از پلتفرم 

های معتبر آغاز کرده است.
بازیگرانی که در این سریال نقش آفرینی می کنند، 
عبارتند از: پژمان بازغی، همایون ارشادی، نوشین 
مس��عودیان، حامد نجابت، رها س��لیمانی، ماهان 

عب��دی، تاجیه صوباتی، اصالن ش��اه ابراهیمی. 
کری��م ل��ک زاده پیش از ای��ن کارگردانی آثاری 
چ��ون: »قمار ب��از«، »دختری در می��ان اتاق«، 
»کل��ه س��رخ«، »قیچی« ، »ماچ س��ینمایی« و 
»ش��یرجه ب��زرگ« را در کارنام��ه خود دارد.علی 
مجیدی تهیه کننده این اثر هم به تازگی در فیلم 
سینمایی »مالقات خصوصی« به کارگردانی امید 
شمس و تهیه کنندگی امیر بنان به عنوان مجری 

طرح و سرمایه گذار حضور داشته است.

»اهل هوا« به پايان فيلمبرداری رسيد

تكنولوژی

اینستاگرام قابلیت Take a Break را در شش 
کش��ور فعال کرده اس��ت و در ماه مارس نیز از 
ویژگ��ی دیگری در ارتب��اط با کنترل والدین بر 
فرزندان رونمایی می کند. در اوایل سال جاری، 
فاش شد که اینستاگرام در حال برنامه ریزی برای 
توسعه یک پلتفرم مخصوص کودکان است، اما 
در نهای��ت تصمی��م گرفت این پروژه را متوقف 
کند. برای والدینی که نوجوانانی در اینستاگرام 
دارند و نگران نوع محتوایی که می بینند هستند، 
اینستاگرام برنامه هایی را برای بهتر کنترل کردن 
والدین اعالم کرده است. به گفته آدام موسری، 
رئی��س اینس��تاگرام، وی اعالم ک��رد: »والدین 
می دانند چه چیزی برای نوجوانانشان بهتر است، 
بنابراین ما قصد داریم اولین ابزار خود را در ماه 
مارس راه اندازی کنیم تا به والدین در راهنمایی 
و حمایت از نوجوانان در اینستاگرام کمک کنیم. 

والدین می توانند مدت زمانی را که نوجوانانشان 
در اینس��تاگرام سپری می کنند مشاهده کنند و 

محدودیت های زمانی تعیین کنند.«
موس��ری همچنین می افزاید: م��ا به نوجوانان 
گزینه جدیدی می دهیم تا با گزارش هایی، نحوه 
استفاده از اینستاگرام را به والدینشان اطالع دهند 
این موضوع باعث می ش��ود فرزندان و والدین 
فرصتی به یکدیگر دهند تا در مورد اس��تفاده از 

اپلیکیشن اینستاگرام صحبت کنند. 

قابليت جديد اينستاگرام برای كنترل فرزندان 

تهديد های فضای مجازی پايانی ندارد

سایت های همسریابی چالش خانواده ها
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آخرين اخبار و تحليل روز 
اقتصادي را  در پايگاه اينترنتي 

تجارت آنـالين بخوانيد

آگهی مزایده

سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان
 

س��ازمان پایانه های مس��افربری ش��هرداری اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعدای از غرفه های پايانه های مس�افربری کاوه را از طریق مزایده به افراد واجد 
شرایط واگذار نماید.

تذکرات:
متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/09/18 تا پایان وقت اداری 1400/09/29 جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای سازمان واقع در خیابان کاوه، خیابان شهید 

عادلپور )گلخانه بهروز( ، بعد از چهارراه عارف، پالک 92 مراجعه و یا با شماره تلفن 34399983 تماس حاصل نمایند.
- آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری 1400/09/29 می باشد.

- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده/ برندگان مزایده می باشد.
- سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 آگهی  مزاید عمومی   شماره  
1000005643000001 ) شماره  مزایده  مرجع  (  1120/5043

ش��هرداري  میالجرد در نظر دارد به اس��تناد مصوبه ش��ماره 28 مورخ 1400/06/23 ش��وراي اس��المي ش��هر  کاالهای  خود  به  ش��رح  مذکور  و  با  جزئیات  مندرج در  اس��ناد  مزایده   را  با  
بهره  گیری  از   سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با  شماره  مزایده   1000005643000001   به  فروش  برساند   

مبلغ تضمین به ریالقیمت پایه به ریالمدلشماره خودرونوع خودرو

1
 کامیون  بنز  کمپرسی تیپ آتکو 1828 تک  کابین  

سقف  کوتاه
368 ب  29 ایران 47

 1385 ظرفیت  18  تن   
2 محور   6چرخ  

18.000.000.0001.800.000.000

2   NPR70L  38313888.500.000.000850.000.000 ع 38 ایران 47کامیون  زباله  کش  ایسوزو  تیپ

3 TDL86   13807.300.000.000730.000.000بکهو  لودر

4 GLXI  8871390900.000.00090.000.0000 ن 12 ایران 57پژو  405  تیپ

شهرداري  ميالجرد
 

زم��ان انتش��ار آگه��ي در روزنام��ه نوب��ت اول و م��ورخ 1400/09/18   نوب��ت دوم م��ورخ   
   1400/09/27

- آخرين مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ 1400/09/18 تا تاریخ 1400/10/09
- زمان بازگشايي روز مورخ 1400/10/11 راس ساعت 10/00 
- زمان اعالم برنده مزايده: حداکثر یک هفته پس از بازگشایي

- مهلت بازدید از تاریخ 1400/09/18 الي 1400/09/30
رعایت موارد ذیل الزامی می باشد

1- مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده 
ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین ش��رکت در 

مزایده و دیعه ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات ،اعالم برنده ، واریز وجه مزایده  و تحویل 
کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-  پیش��نهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح ش��ده در مزایده قبل از ارائه پیش��نهاد از 
اقالم موضوع مزایده  بازدید به عمل آید 

3- عالقه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
توکن با شماره های زیر تماس حاصل نمایند تماس ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه بخش 

ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است. مرکز  پشتیبانی  و  راهبری  سامانه  : 41934 -021
 اطالعات تماس  دفاتر  ثبت  نام  سایر  استانها    در  سایت  سامانه   بخش  تبت  نام  / پروفایل  مزایدگر

  موجود  است  

ردیف

ت اول 
 نوب

تجدید مناقصه عمومی
زیرسازی وجدول گذاری روستای هزاوه

دهياری هزاوه
 

دهیاری هزاوه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی زير سازی و جدول گذاری 
روستای هزاوه  به شماره 2000094668000004را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت برگ��زار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم 
است 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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/09/18 

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت:  1400/09/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: 1400/10/08 
زمان بازگشايی پاکت ها :1400/10/09 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر 
در خص�وص اس�ناد مناقص�ه و ارائه پاکت ه�ای الف:آدرس:دهیاری 

هزاوه)09187576741(
اطالع�ات تماس س�امانه س�تاد جه�ت انجام مراح�ل عضويت در 

سامانه:مرکز تماس:88969737و85193768
نوب�ت  انتش�ار  تاري�خ  اول 1400/09/18  نوب�ت  انتش�ار  تاري�خ 

دوم:1400/09/25

ت اول  هزاوه
 نوب

تجدید مناقصه عمومی
اجرای دیوار ساحلی روستای هزاوه

دهياری هزاوه
 

دهی��اری ه��زاوه در نظ��ر دارد تجدی��د مناقصه عمومی اجرای ديوار س�احلی 
روستای هزاوه  به شماره 2000094668000003 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/09/18 

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت:  1400/09/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: 1400/10/08 
زمان بازگشايی پاکت ها: 1400/10/09 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر 
در خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت های الف:آدرس:دهیاری 

هزاوه)09187576741(.
اطالع�ات تماس س�امانه س�تاد جهت انج�ام مراحل عضويت در 

سامانه:مرکز تماس:88969737و85193768
تاري�خ انتش�ار نوب�ت اول 1400/09/18 تاري�خ انتش�ار نوب�ت 

دوم:1400/09/25

ت اول  هزاوه
 نوب


