
برپایی کاروان گل و گیاه در پایتخت ویژه عید نوروز 
گ�روه جامع�ه: س��خنگوی ش��هرداری ته��ران 
ویژه برنامه ه��ای ن��وروزی ش��هرداری تهران را 
تش��ریح کرد و گفت: به مدت یک هفته کاروان 

گل و گیاه در شهر راه خواهد افتاد.
به گزارش تجارت به نقل از تس��نیم، عبدالمطهر 
محمدخانی در مورد ویژه برنامه های ش��هرداری 
تهران به مناسبت نوروز 1402 و تقارن آن با ماه 
مبارک رمضان، گفت: س��ازمان زیباس��ازی شهر 
تهران عالوه بر آماده سازی پایتخت برای ورود به 
سال جدید در نظر دارد، به مانند سال های گذشته 
برنامه نقاش��ی و اضاف��ه کردن نمادهای نوروز از 
جمله اجزای هفت س��ین، س��بزه، تخم مرغ های 
نوروزی و... را در میادین اصلی شهر اجرا کند، اما 
تفاوت امسال نسبت به سال های گذشته قراردادن 
برنامه نورپردازی بزرگ در دس��تورکار شهرداری 
است بگونه ای که 50 اثر هنری در قالب سازه های 
ن��وری توس��ط هنرمندان و مجری��ان حوزه نور و 

نورپردازی شهری تهیه شده  است.
وی ب��ا بی��ان اینکه این آث��ار نوری با الهام گرفتن 
از موضوعاتی همچون طبیعت، س��ال نو، تهران، 
انسان، شادی و نشاط و هنر انتزاعی است، ادامه 
داد: این آثار طراحی، ساخته و در قالب یک چیدمان 

محیطی در بوستان ملت نصب می شود که جشن 
نور »تهران زیبا« بزرگترین تجربه کشور در حوزه 
رویدادهای طراحی و ساخت سازه های نوری است 
که می تواند با استمرار، به یک برند شهری تبدیل 
ش��ود و تا پایان ماه مبارک رمضان تصویری زیبا 
از  ش��ب های پایتخت ارائه خواهد ش��د و به یک 

رویداد خاطره ساز تبدیل خواهد شد.
نص�ب مجس�مه آرش کمانگی�ر و بزرگترین  ���

مجسمه برنزی سعدی
وی با اشاره به طرح رفیوژ سبز گفت: بنا است تا در 
هر منطقه تهران، خیابانی انتخاب و گاردریل های 
آهنی اش برداشته شود و گیاهان سرسبز با عنوان 

طرح رفیوژ سبز جایگزین شوند.
محمدخانی با اشاره به نصب مجسمه »سعدی« 
در سال آینده افزود: بزرگترین مجسمه برنزی را 
بهار 1402 در خیابان سعدی نصب خواهیم کرد. 

همچنین مجسمه آرش کمانگیر در میدان ونک 
نصب خواهد ش��د. به عالوه تغییراتی در ورودی 
تهران ایجاد خواهد شد که یا در شرق و یا جنوب 
ته��ران انجام می ش��ود و ای��ن تغییرات به عنوان 

مظاهر هویتی شهر تهران انجام خواهد شد.
پهن ش�دن هزار متر فرش گل تا راه اندازی  ���

کاروان گل و گیاه
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ایجاد 
فرش گل ها و پوشش اغلب معابر تهران با گیاهان 
سرسبز در ایام نوروز اجرایی می شود، عنوان کرد: 
در س��طح مناطق 22گانه بیش از هزار فرش گل 
در حاشیه بزرگراه ها ایجاد شده که تقریبا در حال 
اتمام است. تا 15 اسفند ماه نیز اقداماتی که در این 
زمینه در شهر تهران انجام شده، برای شهروندان 
ملموس خواهد شد و بیش از 2100 المان گل در 
س��ازه ها و میادین تهران نصب می شود و کاروان 
گل و گیاه قبل از سال تحویل به مدت یک هفته 
در خیابان ه��ای تهران ب��ه راه می افتد. همچنین 
در 15 میدان بزرگ ش��هر قبل از س��ال تحویل به 
شهروندان گل اهدا خواهد شد و همچنین 1500 
هکتار کمربند سبز پیرامون شهر تهران با حضور 

شهردار تهران به بهره برداری می رسد.

تصمیم درست  برای حقوق کارگران 
ادامه از همین صفحه ���

...عدی��ده مواج��ه هس��تند و حتی درآمد کاف��ی ندارند، 
نمی توانند بهره وری الزم و ایجاد ارزش افزوده داش��ته 
باش��ند که از محل آن ها حقوق کارگران را نیز افزایش 
دهن��د؛ بنابرای��ن عمدتا همانطور که طی این س��ال ها 
مش��اهده کردیم، خیلی از بنگاه ها یا کوچک ش��ده اند و 
یا به طورکلی تعطیل کرده اند. در کنار این ها با اقدامات 
نامناسب دولت ها، مشکالت موجود تشدید شده است. به 
عنوان مثال سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
وزیر کار و رفاه اجتماعی وقت که آقای عبدالملکی بودند، 
تصمیم گرفتند در یک اقدام اشتباه پوپولیستی، دستمزد ها 
را 5۷ درصد افزایش دهند. همین اقدام احساس��ی وزیر 
منج��ر ب��ه تعطیلی خیلی از واحد های صنفی ش��د. زیرا 
کارفرما ها توان پوشش این هزینه را نداشتند. دلیلش هم 
این است که در آن دوره، اصال اتفاقی در کشور رخ نداده 
بود که بنگاه ها بتوانند سود بیشتری ببرند و از محل آن 
حقوق ها را 5۷ درصد افزایش دهند. به طور کلی همیشه 
دو نگاه در خصوص افزایش دستمزد ها وجود داشته است. 
یک نگاه متمرکز بر اقتصاد خرد است و دیگری موضوع 
تورم اس��ت. دولتمردان معتقدند که بر اس��اس تورم باید 
حقوق کارگران افزایش پیدا کنند. نگاه دوم، نگاه درستی 
است، اما موضوع این است اقتصاد ایران به حدی بیمار 

اس��ت که در تمام این س��ال ها رش��د و توس��عه رخ نداده 
است که بنگاه ها بتوانند بیشتر هزینه کنند. ضمن اینکه 
هرگونه افزایش دستمزدی می تواند تبعاتی هم به همراه 
داشته باشد. تبعاتی مانند تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی که در دو حالت ما با افزایش نرخ بیکاری مواجه 
خواهیم ش��د. نکته جالب توجه در خصوص دولت این 
است که همین سال گذشته که تصمیم گرفتند حقوق 
کارگ��ران 5۷ درص��د افزایش پیدا کند، حقوق کارمندان 
دولتی را 20 درصد رش��د دادند. دلیلش هم این بود که 
در موض��وع کارمندان، دول��ت باید حقوق ها را پرداخت 
می کرد، اما در ماجرای کارگران، بخش خصوصی دخیل 
بود. این در حالی رخ داد که وظیفه دولت این اس��ت که 
حق��وق تمام��ی ذی نفعان در اقتصاد را مدنظر قرار دهد. 
واقعیت این است که نه امسال و نه سال گذشته نه تنها 
هیچ تحول مثبتی در اقتصاد رخ نداده که تمام ظرفیت ها 
و فعالیت ها محدود تر شده و تصمیمات دولت در افزایش 
حقوق کارگران هم آسیب بسیاری به کشور زد. حرف من 
این اس��ت که دولت نباید بار اش��تباهات خود را بر دوش 
کارفرما ها در بخش خصوصی بیاندازد. همین االن هم 
تورم 50 درصدی که دولت ایجاد کرده، فش��ار بس��یاری 
به بنگاه ها وارد کرده است. اگر دولت اصرار دارد حقوق 
براساس تورم افزایش پیدا کند، باید از جایی مانند همین 

مولدسازی یک محل تامین کمک به بنگاه های بخش 
خصوصی در نظر بگیرد. مشکل اساسی دولت ها هستند. 
مشکل برنامه ها و اقدامات دولت ها است. اگر دولتمردان 
به دنبال افزایش متناسب حقوق برای کارگران هستند، 
حداق��ل کاری ک��ه می توانند انجام دهند این اس��ت که 
تورم ایجاد نکنند. نمی شود مداوم دولت ها در کشور تورم 
ایجاد کنند بعد از بخش خصوصی انتظار داش��ته باش��ند 
براساس آن حقوق ها را افزایش دهد. االن همین بودجه 
س��ال آینده تورم زا اس��ت. خب چرا باید بخش خصوص 
تاوان اشتباهات فاحش دولتی ها را بدهد؟ چرا کارگران 
باید مداوم زیر بار فش��ار روزافزون تورم باش��ند و دولت 
هم همه بار را بر دوش کارفرما ها بی اندازد و خودش در 
کناری بماند و مداوم به روند سیاس��ت های اش��تباه خود 
ادامه دهد؟ اگر قرار باش��د که بر اس��اس تورم این حقوق 
تعیین ش��ود باید حداقل 50 درصد رش��د داشته باشد. اما 
همانط��ور ک��ه عرض کردم ام��کان پرداخت این میزان 
حقوق برای کارفرما ها امکان پذیر نیستم. از سوی دیگر 
با توجه به اوضاع اقتصادی و ش��رایط بنگاه ها باید یک 
افزایش 15 تا 20 درصدی صورت بگیرد و این نیز برای 
کارگر مناس��ب نیست؛ بنابراین به نظر من درست ترین 
تصمیم این اس��ت که یک عددی انتخاب ش��ود که بین 

همین 20 درصد و 50 درصد باشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می کنیم، هرچند این 
موضوع با شرایط تحریم های خارجی و هجمه های دشمن که برای ما وارد می 
شود، دشوار است.خاندوزی افزود: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما 

دولتی ها است تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود...

 وعده غلبه بر بی ثباتی
 ارزی در سال آینده
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فرار مالیاتی سنگین ثروتمندانتیترهای مهم
گزارش »اسکناس« از کارنامه اخذ مالیات از لوکس نشین ها؛

توافق راهبردی تهران و ریاض
ایران و عربستان بعد از ۷ سال،روابط دیپلماتیک را از سر خواهند گرفت؛

گروه اقتصاد کالن: با وجود تاکید دولت س��یزدهم بر دریافت 
مالیات و تکیه بودجه سال 1402 بر مالیات ستانی به خصوص 
دریافت از خودروها و خانه های لوکس، قدمی که تا کنون برای 
دریافت مالیات لوکس نشین ها برداشته شده بسیار اندک بوده، 

تاجایی که صاحبان خودروها و خانه های لوکس در 11 ماهه 
امسال جمعا 4۷1 میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. 

به گزارش اس��کناس، مالیات بر انواع خودروهای س��واری و 
وانت دو کابین دارای ش��ماره انتظامی ش��خصی گران قیمت 

به یکی از ردیف های درآمدی مالیاتی تبدیل ش��ده اس��ت. بر 
این اس��اس در س��ال جاری صاحبان خودروهای باالی یک 
میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند. هرچند به تازگی 

مجلس شورای اسالمی درباره مالیات...
صفحه 3
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 چالش های بی پایان
  لوازم خانگی قاچاق

ساخت و ساز مسکن زیر تیغ تورم

 رکورد شکنی صادرات ایران
 به عراق 

تکمیل پروژه های نیمه تمام 
اولویت وزارت راه و شهرسازی

کمک هند به خرید نفت 
روسیه در زمان تحریم
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وزیر راه و شهرس��ازی اظهار داش��ت: در گذش��ته در 
هشتگرد مشکالتی بوده و تعاونی های مسکن وفای 
به عهد نکردند و وسط کار را رها کردند. االن در حالی 
که مردم پول را پرداخت کردند بدون خانه مانده اند 
و صاحب تعاونی ها و پیمانکاران متواری ش��دند که 
حسابش��ان با خدا اس��ت، البته ما هم حتما پیگیری 
می کنیم. مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح 2200 هزار واحد مسکن و پنج پروژه 

عمرانی در شهر جدید هشتگرد )مهستان( اظهار داشت...
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سرمقاله

د  ید  گاه

مرتضی افقه ���

وحید محمودی ���

اقتصاددان 

کارشناس اقتصادی

افزای��ش ن��رخ ارز در ابعاد 
خیلی شدید و به موازات آن 
افزای��ش نقدینگی و تورم، 
باعث شد دولت رئیسی در 
مواجهه با تمام وعده هایی 
که به طرفداران خود و جامعه داده بود درگیر سواالت 
ج��دی ش��ود که هنوز هم پاس��خی ب��ه آن ها نداده 
اس��ت و گوی��ی ک��ه اقتصاد ایران ب��ه حال خود رها 
شده است. اقتصادی که درگیر ساختار های فسادزا 
و بیمار اس��ت و اصالح آن با آزادس��ازی قیمت ها و 
جراحی اقتصادی رئیس��ی نه تنها روی خوش��ی به 
ملت نشان نداد بلکه با افزایش قیمت ها و عدم ارائه 
کاالبرگ الکترونیک در سراس��ر کش��ور، منجر به 
نارضایتی و بی اعتمادی بیش��تر ش��د. از سوی دیگر 
واکنش بخصوصی نیز از س��مت رئیس��ی نسبت به 

وضعیت اقتصادی شنیده نمی شود و...
ادامه در همین صفحه ���

ب��ر اس��اس مبان��ی عل��م 
اقتص��اد، دس��تمزد کارگر 
تابع��ی از بهره وری همان 
بن��گاه تولیدی و اقتصادی 
است که او در آنجا مشغول 
به کار است؛ بنابراین وقتی موضوع افزایش دستمزد 
ب��ه می��ان می آید بای��د به گونه ای عمل ش��ود که 
بنگاه های اقتصادی بتوانند ارزش افزوده ای داشته 
باش��ند و از محل آن، دس��تمزد ها را افزایش دهند. 
به عبارت ساده تر در این چرخه باید همه ذی نفعان 
س��ود ببرن��د. هم کارگر و ه��م کارفرما. اما موضوع 
این است که وقتی کارفرما از یک سو با هزینه های 
باال مواجه است و از طرف دیگر کشور را یک تورم 
باال فرا گرفته اس��ت و تولید و صادرات و واردات با 
محدودیت های داخلی و بین المللی مواجه اس��ت و 
امکان دسترس��ی به تکنولوژی روز دنیا هم وجود 

ندارد و عمال کارفرما و بنگاه ها با مشکالت...
ادامه در همین صفحه ���

بحران تصمیم گیری در اقتصاد ایران

تصمیم درست  برای حقوق کارگران 

عوارض روانی مسمومیت  سریالی دانش آموزان
گروه جامعه: روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران با تاکید 
بر اینکه پیامدهای روانشناختی و اجتماعی مسمومیت های 
سریالی دانش آموزان در مدارس صدها برابر بیشتر از مشکل 
ایجاد شده است، گفت: این پدیده حساسیت ها را بیشتر کرده 
است و از این رو باید کادر مدرسه با همکاری اولیاء و مربیان 
و از طریق همدلی، آرامش را در دانش آموزان نهادینه کنند. 
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، غالمعلی افروز ، با اشاره به 
نگرانی خانواده ها و دانش آموزان نسبت به مسمومیت های 
س��ریالی دانش آموزان در مدارس، اظهار کرد: این پدیده 
عصبانیت، تعارض، افسردگی، پریشانی، کوفتگی فکری 
و ذهنی را برای دانش آموزان و خانواده ها به همراه آورده 
است، از این رو باید کاری کنیم تا خانواده ها احساس آرامش 
کنند و همدالنه در کنار معلمان به کاهش اضطراب دانش 
آموزان کمک کنند. وی هشدار داد: پیامدهای روانشناختی 
این قضیه جدی است. می توان گفت اساسا اختالل پیش 

آمده یک مساله روانشناختی و زیستی است که حتی اگر 
یکی دو نفر از دانش آموزان در هر مدرسه ای درگیر آن شده 
باشند باعث می شود باقی دانش آموزان و خانواده ها متاثر 
ازآن ش��وند. این اس��تاد ممتاز دانشگاه تهران در عین حال 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر خانواده ها متاثر شده اند و 
ترسها و نگرانی هایی دارند. البته اینکه بگوییم بیمارستانها 
پر شده از دانش آموزان اغراق است و معاندین نظام همین 
را می خواهند. اینکه برخی می گویند کار خود دولت است 

چون نمی خواهد دختران مدرس��ه روند هم اش��تباه است. 
۷0 درصد دانش��جویان کارشناس��ی و کارشناسی ارشد ما 
در رش��ته های مختلف را خانم ها تشکیل می دهند. حدود 
۶0 درصد معلمان آموزش و پرورش زنان هستند و کسی 
نمی تواند به جمهوری اسالمی این تهمت را بزند که برای 
خانم ها محرومیت آموزشی می خواهد. وی افزود: مدرسه 
حق تمام دانش آموزان اس��ت. س��هم حضور دختران ما در 
دانش��گاه به نس��بت جمعیت کش��ور از آمریکا و انگلستان 
بیشتر است. نسبت حضور خانم ها در دانشگاه های ایران 
از نسبت حضور زنان در دانشگاه های انگلستان، فرانسه، 
آمریکا و استرالیا و نیز به نسبت جمعیت این کشورها بیشتر 
است. در کمتر کشوری این نسبت را پیدا می کنیم. قریب 
به دو برابر انگلستان، دانشجوی زن در مقاطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد و نیز دکترا به نسبت جمعیت کشور داریم 

و این افتخار ما است.

بحران تصمیم گیری در اقتصاد ایران
ادامه از همین صفحه ���

... گوی��ا ب��ا اعتماد به نفس نس��بت ب��ه عملکرد خود در 
حال ادامه مسیری هستند که زیان آن بر دوش طبقات 
متوس��ط و محروم کش��ور است. سیاست خارجی نیز که 
رئیسی معتقد بود به سفره مردم گره نخواهد خورد، حاال 
به حدی به س��فره مردم گره خورده اس��ت که حتی خبر 
سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی نیز بر روی قیمت ارز 
تاثیر می گذارد. من هیچ نش��انه ای که تدبیری در اداره 
امور اقتصادی باش��د را نمی بینم و تماما انفعال اس��ت، 
البته قابل انتظار هم بود، زیرا افرادی که برای مدیریت 
اقتصاد گماش��ته ش��دند در حد اداره یک اقتصاد معمولی 
و عادی هم نیس��تند، دیگر چه برس��د به ش��رایط فوق 

بحرانی اقتصاد ایران که حاال مسئول آن شده اند. من 
اقتصاد ایران را رها ش��ده می دانم و دولت نیز س��ردرگم 
است که در مقابل وعده های خود نیز نمی تواند پاسخگو 
باشد، از طرف دیگر مشکالت نتایج بسیار زیادی دارد. 
اینکه دولت سیاس��تی را پیش می برد اصال نش��انه ای از 
آن نیست و فقط شاهد انفعال دولت هستیم که تالش 
می کند نتایج حوادث را کم کند. مش��کل اقتصاد ما در 
کوتاه مدت به تحریم وصل اس��ت، اما اینکه تا به این 
حد به تحریم وابس��ته ش��ده است نتیجه ساز وکار های 
ضد تولید و فاسد است. کل کسانی که از بودجه مصرف 
می کنند ساختاری ضد توسعه ای دارند؛ حتی اگر مشکل 
تحریم ها هم حل شود تازه ابتدای راه می افتیم. آنچه باید 

اصالح ش��ود دولت اصال به آن اعتقاد ندارد، چون باید 
نگرش ها اصالح شود و بعد از آن باید تغییر اساسی در 
نظام انتخاب و انتصاب ایجاد شود و ساختار بروکراسی 
تغییر کند. مس��ئله تحریم ها نیز اگر حل ش��ود تاثیراتی 
می گذارد، اما کوتاه مدت است. دولت برای توقف روند 
تورم و افزایش نرخ ارز هرچه توان داشته است تا االن 
انجام داده و بیشتر از این دیگر توان ندارد و فعالیت هایش 
نیز فقط در راستای تغییر رئیس بانک مرکزی بوده و کار 
خاصی بلد نبودند. کاهش نقدینگی نیز صورت نگرفت و 
ثبات قیمت ها هم انجام نشد. این روند ادامه می یابد و 
فقط در زمان هایی که خبر های مثبت از سیاست خارجی 

می آید مدتی قیمت ها را کاهش می دهد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

شرکت گاز استان هرمزگان د ر نظر د ارد  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تأمین وسائط 
نقلیه را از طریق سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت به پیمانکار واجد  شرایط به شرح ذیل واگذار نماید  : 

1ـ موضوع مناقصه : تأمین وسائط نقلیه احتیاجات شرکت گاز استان هرمزگان
2ـ مد ت قرارد اد  : 3۶5 روز تقویمی

3ـ اطالعات تماس د سـتگاه مناقصه گزار جهت د ریافت اطالعات بیشـتر د ر خصوص اسـناد  مناقصه و ارائه 
پاکت های الف : بند رعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - د فتر امور قرارد اد ها 

- تلفن 0۷۶3219۷23۶ 
4ـ مهلت زمانی د ریافت اسناد  فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت د وم آگهی

5ـ مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حد اقل 14 روز پس از اتمام مهلت د ریافت اسناد  فراخوان
6ـ به این مناقصه 15 پیش پرد اخت تعلق می گیرد .

۷ـ به منظور ارزیابی مالی پیشنهاد ات از د ستورالعمل تعیین د امنه قیمت های متناسب پیشنهاد ی وزارت 
نفت  استفاد ه می گرد د .

8ـ حد اقل رتبه قابل قبول جهت شرکت د ر مناقصه : رشته امور حمل و نقل یا خد مات و ارائه گواهینامه 
صالحیت ایمنی از اد اره تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 

ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از د ریافت و تحویل اس��ناد  اس��تعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال د عوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق د رگاه سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت )ستاد ( به 
آد رس www.setadiran.ir انجام خواهد  شد  و الزم است مناقصه گران د ر صورت عد م عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام د ر سایت مذکور و د ریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت د ر فراخوان محقق 
سازند . اطالعات و اسناد  مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند  ارزیابی کیفی و ارسال د عوتنامه از طریق 

سامانه ستاد  به مناقصه گران ارسال خواهد  شد .

 آگهی برگزاری فراخوان عمومی
 مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

فراخوان شماره : 2001092421000053
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علی اف: زندگی ارامنه ساکن قره باغ 
آذربایجان بسیار بهتر از قبل خواهد بود

رئیس جمهوری آذربایجان در سخنانی از بازیگران 
بین المللی که سعی در تسهیل امور دارند، خواست تا 
ارمنستان را ترغیب کنند که فرصت صلح را از دست 
ندهد و ابراز اطمینان کرد که »زندگی ارامنه ساکن 
منطقه قره باغ آذربایجان بسیار بهتر از زمان اشغال 
خواهد بود.« به گزارش وب سایت »آذرنیوز«، الهام 
عل��ی اف، رئیس جمهوری آذربایج��ان در جریان 
افتتاحی��ه دهمی��ن مجمع جهان��ی باکو با موضوع 
"دنی��ای امروز: چالش ها و امیدها" گفت: »اکنون 
زمان صلح اس��ت. بنابراین، درس��ت پس از پایان 
جن��گ در نوامب��ر 2020، ما ابت��کار عمل را برای 
ش��روع مذاکرات مس��المت آمیز آغاز کردیم و پنج 
اصل معروف را ارائه دادیم که می توانست مبنایی 
برای توافق صلح با ارمنس��تان باش��د.« وی افزود: 
»آذربایجان کش��وری چن��د آیینی و چند قومیتی 
است. حقوق اقلیت ها در آذربایجان توسط قانون 
اساسی ما محافظت می شود. آذربایجان کشوری 
با مدارای باالی مذهبی و قومی اس��ت که در آن 
نماین��دگان اق��وام مختلف، ادیان مختلف در صلح 
و کرام��ت زندگ��ی می کنند. بنابراین، من مطمئن 
هس��تم که زندگی ارامنه س��اکن منطقه قره باغ 
آذربایج��ان بس��یار بهت��ر از زمان اش��غال خواهد 
ب��ود.« عل��ی اف افزود: »ما امیدواریم که بازیگران 
بین المللی که سعی در تسهیل امور دارند، ارمنستان 
را ترغیب کنند که این فرصت را از دس��ت ندهند. 
آنها این فرصت را برای تبدیل شدن به یک کشور 
مستقل از دست دادند. آنها کاماًل وابسته می شوند، 
نوعی مس��تعمره کش��ور دیگر و شاید کشورهای 
دیگر. بنابراین آنها به دلیل تخاصم علیه ما، شانس 
خود را برای مس��تقل بودن واقعی و س��اختن آینده 

خود از دست داده اند.«

اتفاقات چهار تا شش ماه آینده برای 
سرنوشت جنگ اوکراین حیاتی است

مدیر س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )س��یا( در 
اظهاراتی در کنگره این کشور گفت، اتفاقات چهار 
ت��ا ش��ش ماه آین��ده در میدان نب��رد اوکراین برای 
چشم انداز مذاکرات صلح این کشور حیاتی خواهد 
بود. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، ویلیام برنز، 
مدیر س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )س��یا( در 
س��خنرانی خطاب ب��ه کمیت��ه اطالعاتی مجلس 
نمایندگان این کشور در روز پنجشنبه گفت، غرب 
بای��د والدیمیر پوتی��ن را متقاعد کند که برای تاب 
آوردن یک جنگ طوالنی مدت آماده است. ویلیام 
برنز با گفتن این که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه هم اکنون حاضر به ش��رکت در مذاکرات 
صل��ح نیس��ت، اظهار ک��رد: "اتفاقات در بازه زمانی 
چهار، پنج تا شش ماه آینده در میدان نبرد اوکراین 
حیاتی خواهد بود. فکر می کنم هر گونه چشم انداز 
مربوط به مذاکرات جدی با والدیمیر پوتین وابسته 
به پیشرفت در میدان نبرد خواهد بود. مدیر سیا به 
کمیت��ه اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: 
بنابراین به لحاظ تحلیلی آنچه مهم است این است 
که ما همه کمک هایی که بتوانیم را به اوکراینی ها 
در ضمن آماده شدن آنها برای یک حمله بزرگ در 
فصل بهار امسال برسانیم. او خاطرنشان کرد، غرب 
بای��د مواضع دفاعی اوکراین را در بلندمدت تقویت 
ک��رده تا تضمین ش��ود دیگر حمل��ه ای به اوکراین 
ص��ورت نگی��رد. ویلیام برنز همچنین ارزیابی کرد، 
روس��یه به دلیل برخی مش��کالت پیش رویش از 
جمله کمبود مهمات و س��ربازان، مش��کل به لحاظ 
روحیه و نزاع در میان فرماندهان روس��ی نخواهد 
توانس��ت در س��ال جاری میالدی پیشرفت ارضی 

چشمگیری حاصل کند.

 مارین لوپن: اوکراین بدون
 مداخله ناتو پیروز نخواهد شد

رهبر حزب راس��ت افراطی فرانس��ه با گفتن اینکه 
اوکرای��ن ب��دون کمک ائتالف ناتو قادر به پیروزی 
در جنگ با روسیه نخواهد بود، تاکید کرد مذاکرات 
صلح تنها راه حل پایان دادن به این جنگ اس��ت. 
ماری��ن لوپن، رهبر حزب راس��ت افراطی فرانس��ه 
مش��هور به حزب "اجتماع ملی" در مصاحبه با یک 
ش��بکه رادیویی فرانسوی اظهار کرد: )برای جنگ 
اوکراین( قرار نیس��ت ده ها راه حل متفاوت به جز 
توافق صلح داش��ته باش��م. هر چیز دیگری غیر از 
آن ب��د خواه��د بود. اوکراین تنها در صورتی در این 
جنگ پیروز می ش��ود که ناتو به کمکش بیاید. اما 
اگر ناتو در حمایت از اوکراین وارد این جنگ شود، 
کل دنیا درگیر جنگ خواهد ش��د. اگر ما به عرضه 
تسلیحات مان که با کمبود مواجه شده،  به اوکراین 
ادام��ه دهی��م و ارتش خودمان را از این تس��لیحات 
محروم کنیم پس یک جنگ صد س��اله انتظارمان 
را خواهد کشید. او با گفتن این که حزبش با تحویل 
تسلیحات دفاعی به اوکراین مخالف نیست، گفت 
که ارسال تسلیحات تهاجمی به اوکراین جنگ در 
این کشور را بدتر خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری 
نووس��تی، مارین لوپن در این مصاحبه تاکید کرد: 
"عرضه تسلیحات تهاجمی باعث نگرانی ما می شود 
چون می تواند به عنصری برای تشدید این جنگ به 

سطح یک جنگ جهانی تبدیل شود."

امیر عبداللهیان: گشایش های اخیر در روابط 
کشورهای عربی با سوریه گامی مثبت است

حمایت تهران از صلح عربی با دمشق 
در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و رییس جمهور س��وریه، حمالت وحش��یانه رژیم 
صهیونیس��تی به این کش��ور در بحبوحه زلزله اخیر 

شدیداً محکوم شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران، عصر پنجش��نبه در دمشق با بشار 
اس��د، رئیس جمه��ور س��وریه دی��دار و ضمن ابراز 
همبس��تگی و همدردی در ارتباط با زلزله اخیر در 
این کشور، پیرامون گسترش هر چه بیشتر مناسبات 
فیمابی��ن، تحوالت منطق��ه ای و موضوعات مورد 
عالقه مش��ترک در عرصه بین المللی گفت و گو و 

تبادل نظر کرد.
در این مالقات وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران مراتب تسلیت و همدردی و همبستگی دولت 
و ملت جمهوری اس��المی ایران به مناس��بت جان 
باختن تعداد زیادی از مردم سوریه در جریان زلزله 

مهیب اخیر در این کشور را تجدید کرد.
امیرعبداللهیان موضع مس��تحکم و بشردوس��تانه 
جمه��وری اس��المی ایران مبتن��ی بر ضرورت رفع 
محاصره ظالمانه آمریکا و کش��ورهای غربی علیه 
سوریه و لزوم جلب حمایت و ارسال کمک های بین 
المللی برای زلزله زدگان س��وری را مورد تاکید قرار 
داد. وی با اشاره به ارسال کمک های مخلصانه از 
سوی گروه های مقاومت به مردم سوریه، این کمک 
ها را تجلی همبس��تگی و حمایت محور مقاومت از 

دولت و مردم سوریه ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، گشایش 
های اخیر در روابط کش��ورهای عربی با س��وریه را 
واقع گرایانه و گامی مثبت در مس��یر همبس��تگی 

اسالمی دانست.
امیرعبداللهیان حمالت مکرر رژیم صهیونیستی به 
سوریه را قاطعانه و با شدیدترین لحن محکوم کرد 
و افزود :حمله س��بعانه اخیر رژیم صهیونیس��تی در 
بحبوحه زلزله س��وریه ناشی از خوی تجاوزکارانه و 
ضدانس��انی رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین 
سراس��یمگی آن رژیم نژادپرست از تغییر معادالت 
سیاسی در سوریه است. همچنین رژیم صهیونیستی 
سعی دارد افکار عمومی و توجهات را از اوضاع رو به 
وخامت و تحوالت داخلی در سرزمین های اشغالی 

فلسطین منحرف کند.
در این دیدار رئیس جمهور سوریه از پیام ها و مواضع 
همبستگی و همدردی مقام معظم رهبری و ابراهیم 
رئیس��ی رئیس جمهور و کمک ها و حمایت های 
دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران از زلزله زدگان 

سوریه تقدیر و تشکر به عمل آورد.

ترامپ: کمیته تحقیقات شورش کنگره به اتهام 
خیانت محاکمه شود

بازی وارونه ترامپ علیه نهاد قضایی
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا اعالم 
کرده است که هیئت تحت رهبری دموکرات ها که 
برای تحقیق در مورد ش��ورش ۶ ژانویه 2021 در 
کنگره تشکیل شد، باید »به دلیل تقلب و خیانت« 
محاکمه ش��ود. به گزارش خبرگزاری راش��ا تودی،  
ای��ن کمیته ش��ورش هواداران دونال��د ترامپ را به 
عن��وان یک »ش��ورش خش��ونت آمیز« به تصویر 
کش��ید، در حالی که فیلم های منتش��ر ش��ده توسط 
جمهوری خواه��ان مجل��س نماین��دگان آمریکا، 
صحنه های منظم تری را در داخل ساختمان کنگره 

نشان می داد.
ترامپ روز سه ش��نبه در پلتفرم »تروث سوش��ال« 
خود اعالم کرد: »کمیته غیرمنتخب و متقلب های 
سیاسی و اراذل و اوباش کاماًل بی اعتبار شده است.« 
این برچس��بی اس��ت که او غالبا خطاب به کمیته ای 
اس��تفاده می کند که بابت تحقیق درباره ش��ورش 

کنگره تشکیل شد.
دونالد ترامپ ادامه داد: »آنها آگاهانه از نشان دادن 
ویدئوهایی که وجودشان مهم بود، خودداری کردند. 
آنها باید به جرم کالهبرداری و خیانت محاکمه شوند 
و زندانی��ان و تح��ت تعقیب ها باید هم اکنون تبرئه و 
آزاد شوند! کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه 
مجل��س نمایندگان آمری��کا اخیراً بیش از 40 هزار 
ساعت فیلم دوربین های امنیتی را با تاکر کارلسون، 
مجری فاکس نیوز به اشتراک گذاشت و او منتخبی 
از کلیپ ها را در شامگاه سه شنبه شب پخش کرد.

این تصاویر نشان می دهند که پلیس کنگره آمریکا 
در آرامش شماری از هواداران ترامپ را در داخل این 
ساختمان همراهی می کند. همینطور گفته می شود 
فردی به نام ری اپس که به گفته برخی از طرفداران 
ترامپ یک عامل فدرال با هدف تحریک خشونت 
علی��ه افس��ران پلیس ب��وده، درباره خروج از کنگره 

پیش از بروز خشونت دروغ گفته است.

رئیس جمهور آینده کش��ور را متعلق به نوجوانان و جوانان دانس��ت و با بیان اینکه کش��ور ظرفیت های زیادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارد، اظهار داش��ت: باید با بازنگری مس��یر طی 
شده، ضعف ها و کاستی ها را شناسایی و تالش کنیم آهنگ تربیتی کشور با روند توسعه یکسان باشد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از دختران نوجوان شرکت کننده در برنامه »بینهایت 
شو« که از سوی موسسه جوانان آستان قدس رضوی برگزار شده، گفت آینده کشور را متعلق به نوجوانان و جوانان است.   وی با بیان اینکه کشور ظرفیت های زیادی در عرصه های فرهنگی 

و اجتماعی دارد، گفت: باید با بازنگری مسیر طی شده، ضعف ها و کاستی ها را شناسایی و تالش کنیم آهنگ تربیتی کشور با روند توسعه یکسان باشد.

با بازنگری در مسیر طی 
شده، آهنگ تربیتی 
کشور اصالح شود

اخبار

اخبار

ایـران و جهان

ایران و عربستان بعد از ۷ سال،روابط دیپلماتیک را از سر خواهند گرفت؛

توافق راهبردی تهران و ریاض
گ�روه سیاس�ی:جمهوری اس��المی ای��ران و 
عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر 
دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و 
سفارتخانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند. 
به گزارش اسکناس به نقل از فارس، به  دنبال 
س��فر بهمن ماه آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به 
پکن، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی از روز دوشنبه 15 اسفندماه در شهر پکن 
با هدف پیگیری توافقات س��فر رئیس جمهور، 
مذاکرات فش��رده ای را به منظور حل  و فصل 
نهایی موضوعات فیمابین ایران و عربس��تان 
س��عودی با همتای س��عودی خود آغاز کرد. در 
پایان این مذاکرات، دیروز  19 اسفندماه 1401، 
بیانیه س��ه جانبه ای در پک��ن با امضای »علی 
ش��مخانی« نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی، »مساعد بن محمد 
العیبان« وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و 
مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و »وانگ 
یی« عضو دفتر سیاس��ی کمیته مرکزی حزب 
کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور 
خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری 
خلق چین صادر ش��د. در این بیانیه آمده اس��ت: 
در پاس��خ به ابتکار شایس��ته جناب آقای ش��ی 
جین پین��گ رئی��س جمهوری خل��ق چین در 
حمایت از گس��ترش روابط جمهوری اسالمی 
ایران و پادش��اهی عربستان سعودی، براساس 
اص��ل حس��ن همجواری و با توج��ه به توافق 
ایش��ان با س��ران دو کشور در میزبانی و حمایت 
از انجام گفت وگو بین جمهوری اسالمی ایران 
و پادشاهی عربستان سعودی و همچنین تمایل 
دو کش��ور به حل و فصل اختالفات از طریق 
گفت وگو و دیپلماس��ی بر اس��اس پیوندهای 
برادرانه و با تأکید بر پایبندی دو کشور به اصول 
و اهداف منش��ور س��ازمان ملل متحد و منشور 
سازمان همکاری اسالمی و اصول و رویه های 
بین المللی، هیأت های جمهوری اسالمی ایران 
به ریاست امیر دریابان علی شمخانی نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی و پادش��اهی عربستان سعودی به ریاست 
دکتر مس��اعد بن محمد العیبان وزیر مش��اور و 
عضو ش��ورای وزیران و مش��اور امنیت ملی از 
تاریخ 15 تا 19 اس��فندماه 1401 خورش��یدی 
برابر با ۶ تا 10 مارس 2023 میالدی در پکن 
ب��ا یکدیگر دی��دار و گفت وگو کردند.  در بیانیه 
مذکور عنوان ش��ده اس��ت: جمهوری اسالمی 
ایران و پادشاهی عربستان سعودی با سپاس و 
قدردانی از جمهوری عراق و سلطنت عمان به 
خاطر میزبانی گفت وگوهای انجام شده بین دو 
طرف در سال های 1400 تا 1401 خورشیدی 

)2021 ت��ا 2022 می��الدی( از رهبری و دولت 
جمه��وری خل��ق چین برای میزبانی و حمایت 
از گفت وگوهای انجام ش��ده در این کش��ور و 
تالش برای به ثمر نشس��تن آن تشکر کردند.  
این بیانی��ه می افزاید: در نتیجه  گفت وگوهای 
انجام شده، جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی 
عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر 
دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و 
سفارتخانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند.  
در این بیانیه همچنین عنوان ش��ده اس��ت که 
وزرای امور خارجه دو کشور جهت اجرای این 
تصمیم و انجام تمهیدات الزم برای تبادل سفرا 
با یکدیگر مالقات می کنند. در این بیانیه آمده 
اس��ت: دو کش��ور با تأکید بر احترام به حاکمیت 
و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر در زمینه 
اج��رای موافقت نام��ه همکاری ه��ای امنیتی 
امضا ش��ده در تاریخ 13۸0.1.2۸خورش��یدی 
براب��ر با  2001.4.1۷ میالدی و نیز موافقتنامه 
عمومی همکاری های اقتص��ادی، بازرگانی، 
سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی 
و جوان��ان، امض��ا ش��ده در تاری��خ 13۷۷.3.۶ 
خورشیدی برابر با 199۸.5.2۷ میالدی توافق 
کردند. در پایان این بیانیه عنوان ش��ده اس��ت: 
سه کشور اراده قاطع خود را جهت به کارگیری 
تمام��ی تالش ها ب��رای تقویت صلح و امنیت 
منطق��ه ای و بین الملل��ی اع��الم می کنند. به 
گ��زارش ف��ارس، جمهوری اس��المی ایران و 
عربستان سعودی پیش از این پنج دور مذاکره 
در بغ��داد ص��ورت دادند. جمهوری اس��المی 
ایران و عربس��تان سعودی بعد از قطعی روابط 
دیپلماتی��ک دو کش��ور در دی م��اه 1394 که 
یکجانبه از س��وی عربس��تان و در پی تجمع 
مقابل س��فارتخانه این کش��ور در تهران و ورود 
به این س��فارتخانه و همچنین سرکنسولگری 
عربستان در مشهد در واکنش به اعدام شیخ نمر، 
قطع شد از فروردین 1400 گفت وگوهایی را در 
سطح امنیتی آغاز کردند که چهار دور آن در سال 

گذش��ته برگزار شد، گفت وگویی که چارچوب 
آن به گفته فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بین 
دستگاه های امنیتی دو کشور بوده است و دور 
پنجم هم در نخس��تین روز دومین ماه س��ال 
1401 برگزار شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران پیش از این 
از بازگشت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان 
به حالت طبیعی و بازگش��ایی س��فارتخانه ها 
اس��تقبال ک��رده و گفته ب��ود: هیچگاه در قطع 
روابط با هیچ کشوری در جهان اسالم از جمله 
عربستان سعودی پیشقدم نبوده ایم و از بازگشت 
روابط دیپلماتیک دو کشور به حالت طبیعی و 
افتتاح سفارتخانه ها در چارچوب گفت وگوهایی 
که خواهیم داش��ت، اس��تقبال می کنیم. یک 
س��خنگوی کاخ س��فید نیز به تواف��ق ایران و 
عربس��تان س��عودی برای از س��رگیری روابط 
واکنش نش��ان داد. یک س��خنگوی کاخ سفید 
ب��ا بیان اینک��ه از گزارش ها درباره توافق ایران 
و عربستان برای ازسرگیری روابط مطلع است 
گفت آمریکا از هر گونه تالش برای پایان دادن 
به جنگ یمن استقبال می کند. مارک دابوویتز، 
مدیر البی صهیونیستی اف.دی.دی به توافق 
ایران و عربس��تان سعودی واکنش نشان داد و 
آن را ب��رای منافع آمریکا باخت-باخت-باخت 
توصیف کرد. او در توییتر نوشت: »احیای روابط 
ایران و سعودی در  نتیجه میانجی گری چین، 
باخت، باخت، باخت برای منافع آمریکا اس��ت.
این نش��ان می دهد که س��عودی ها به حمایت 
واش��نگتن اعتمادی ندارند و ایران، فرصت را 
ب��رای دور کردن متحدان آمریکا و پایان دادن 
ب��ه انزوای بین المللی اش مهیا می بیند و اینکه 
چین دارد به بازیگر اصلی سیاس��ت خاورمیانه 
تبدیل می ش��ود.« وزارت خارجه عمان در این 
زمین��ه بیانیه ای ص��ادر کرد. در این بیانیه آمده 
است: وزارت خارجه سلطنت عمان ضمن اعالم 
اس��تقبال از بیانیه مش��ترک سه جانبه صادره از 
سوی پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری خلق چین درخصوص 
از سرگیری روابط دیپلماتیک عربستان و ایران 
و بازگشایی سفارتخانه ها و نمایندگی های دو 
کشور ظرف مدت حداکثر دو ماه و فعال سازی 
مج��دد توافقنامه هم��کاری امنیتی فیمابین 
و موافقتنام��ه عمومی همکاری دو کش��ور در 
زمینه های اقتصاد، بازرگانی و سرمایه گذاری، 
علمی، فناوری، فرهنگی، ورزشی وجوانان، ابراز 
امی��دواری می کند که اتخاذ این گام به تقویت 
پایه های ثبات و امنیت در منطقه و گس��ترش 
همکاری مثبت و سازنده که در برگیرنده منافع 
هم��ه ملت های منطقه و جهان باش��د، کمک 
کند.  »الس��ید بدر بن حمد البوس��عیدی« وزیر 
خارج��ه عم��ان نیز در پ��ی این توافق در توئیتر 
نوشت: »از نتایج گفت وگوهایی که به میزبانی 
چین بین برادران عربستانی و ایرانی برگزار شد 
و توافق حاصله دو کش��ور مبنی بر ازس��رگیری 
روابط دیپلماتیک و فعال سازی همکاری های 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی استقبال می کنیم. 
مطمئنیم که این گام موجب استحکام پایه های 
ثب��ات و امنی��ت در منطقه و تقویت روابط بین 

دولت ها و ملت ها خواهد بود.«
روایت شمخانی از پایان بن بست ���۷ ساله

دریابان »علی ش��مخانی« دبیر ش��ورای عالی 
امنی��ت مل��ی پس از امضای بیانیه مش��ترک 
س��ه جانبه میان جمه��وری اس��المی ایران، 
پادش��اهی عربستان سعودی و جمهوری خلق 
چین در پکن به »نورنیوز« گفت: سفر بهمن ماه 
»آیت اهلل رئیس��ی« ب��ه چین و گفتگوی آقای 
»شی جین پینگ«رئیس جمهور چین با رئیس 
جمهور کشورمان، بستر شکل گیری مذاکرات 
جدید و بس��یار جدی میان هیأت های ایران و 
عربستان سعودی را فراهم کرد. او گفتگوهای 
انجام ش��ده میان دو کش��ور را صریح، شفاف، 
همه جانبه و س��ازنده عن��وان کرد و افزود: رفع 
سوءتفاهم ها و نگاه رو به آینده در روابط تهران-

ریاض، قطعا توسعه ثبات و امنیت منطقه ای و 
افزایش همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس 
و جهان اس��الم را ب��رای مدیریت چالش های 
موجود به دنبال خواهد داشت. شمخانی در ادامه 
از نقش سازنده جمهوری خلق چین در خصوص 
حمایت از توس��عه روابط کشورها که الزمه ی 
رف��ع چالش ه��ا و افزایش صلح و ثبات و ارتقاء 
همکاری های بین المللی اس��ت، قدردانی کرد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی 5 دور مذاکره اولیه 
انجام شده با عربستان سعودی که به میزبانی 
عراق و عمان انجام شد را در دست یابی به توافق 
نهایی، موثر ارزیابی کرد و از تالش این دو کشور 

نیز در این خصوص سپاس گزاری نمود.
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سفیر جمهوری آذربایجان: ائتالف راهبردی ضدایرانی باکو-تل آویو واقعیت ندارد

شکست نقشه راه  صهیونیست ها در تنش افروزی تهران-باکو

گ�روه سیاس�ی: در ش��رایطی ک��ه رس��انه ها و 
تندروه��ای صهیونیس��تی ت��الش دارند ایران و 
جمهوری آذربایجان را در مقام دش��منان کلیدی 
یکدیگر معرفی کنند و دو طرف را در برابر یکدیگر 
قرار دهند، س��فیر جمهوری آذربایجان در اراضی 
اش��غالی ادعای مطرح ش��ده در روزنامه  هاآرتص 

مبنی بر شکل گرفتن ائتالف راهبردی ضدایرانی 
میان جمهوری آذربایجان و رژیم اس��راییل را رد 
ک��رد. به گزارش روزنامه اورشلیم پس��ت، مختار 
محمداف، س��فیر جمهوری آذربایجان در قدس 
اشغالی در گفت وگو با این روزنامه ادعای مطرح 
شده علیه جمهوری آذربایجان در گزارش روزنامه 
هاآرت��ص را رد ک��رد. روزنامه هاآرتص چند روز 
پیش در گزارشی مدعی شده بود که اسراییل طی 
دو دهه گذش��ته، ائتالفی راهبردی با جمهوری 
آذربایجان شکل داده است و به گفته منابع مطلع، 

در ازای دریافت نفت و ایجاد جای پایی در نزدیکی 
ایران، تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دالر  به این 
کش��ور می فروشد. هاآرتص همچنین این ادعا را 
مطرح کرد که »طبق گزارش رسانه های خارجی، 
آذربایج��ان به موس��اد اجازه داده ایس��تگاهی را 
ب��رای نظ��ارت بر رخ دادهای داخ��ل ایران ایجاد 
کن��د؛ ایران همس��ایه جنوبی آذربایجان اس��ت. 
جمه��وری آذربایجان حتی فرودگاهی به منظور 
کمک به اس��راییل در ص��ورت تصمیم آن برای 
حمله به تاسیس��ات هس��ته ای ایران آماده کرده 

اس��ت.« این روزنامه در ادامه با اش��اره به ادعای 
مطرح ش��ده در برخی رس��انه ها درباره اقدامات 
موس��اد علیه ایران، نوش��ت: در گزارش های دو 
س��ال پیش آمده اس��ت که ماموران موساد، اسناد 
آرش��یو هس��ته ای ایران را از طریق آذربایجان از 
ای��ران خ��ارج کرده بودند.« محمداف در این باره 
گفت: آذربایجان از همان ابتدا اعالم کرده است 
که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نخواهد 
کرد و اجازه نخواهد داد که از قلمرو آن علیه دیگر 

کشورها استفاده شود.

پایان راه کانال از قبل شکست خورده
اینستکس منحل شد

گ�روه سیاس�ی: تروئیکای اروپای��ی در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند که ابراز حمایت از مبادالت 
تجاری با ایران یا به اصالح "اینستکس" منحل 
شده است. در بیانیه تروئیکای اروپایی که توسط 
س��ایت دولت انگلیس منتش��ر ش��ده آمده است: 
س��هام داران اینتکس - بلژیک، دانما ک، فنالند، 
فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا،  سوئد و انگلیس 
- تصمیم به منحل کردن اینس��تکس گرفته اند. 
سه کشور اروپایی در این بیانیه نوشتند: اینستکس 
در س��ال 2019 توس��ط فرانسه، آلمان و انگلیس 
راه اندازی شد تا تجارت قانونی میام ایران و اروژل 
به ویژه در زمینه بشردوستانه را تسهیل کند. در طی 
چهار س��ال اخیر، اینستکس به طور مداوم تالش 

ک��رده تا تب��ادالت تجاری میان ای��ران و اروپا را 
تسهیل کند. تقاضای قوی از صوی صادرکنندگان 
اروپایی - عمدتا در بخش بشردوس��تانه - برای 
اس��تفاده از س��ازوکار اینس��تکس وجود داش��ت. 
انگلی��س، فرانس��ه و آلمان در ادام��ه ادعا کردند: 
ایران به طور سیستماتیک و به دالیل سیاسی از 
انجام وظایف توس��ط اینستکس جلوگیری کرده 
است. ایران تنها در اوایل در 2020 به یک تبادل 
مال��ی برای واردات کاالهای پزش��کی از اروپا به 
ایران راضی شد. ایران پس از اون به طور پیوسته 
و عامدان��ه جلوی پیش��نهادات برای تبادل میان 
انگلیس، نروژ، اتحادیه اروپا و ایران را گرفته است. 
این مسئله ناشی از عزم سیاسی برای ممانعت از 

اس��تفاده از اینس��تکس تحت هیچ شرایطی بوده 
است. به همین خاطر، دولت ایران تصمیم گرفته 
ت��ا ب��ا عدم همکاری برای ص��ادرات دارو و دیگر 
کاالهای نجات دهنده علیه منافع مردم خود عمل 
کند. در انتهای این بیانیه آمده است: سهامداران 
اینستکس به دلیل ممانعت مستمر ایران از تبادل با 
شرکت به این نتیجه رسیدند که دیگر دلیلی برای 
حفظ فعالیت اینس��تکس وجود ندارد. سهامداران 
اینس��تکس در مجمع عمومی نهم مارس 2023 
به نفع انحالل اینستکس رای دادند. این تصمیم 
تماما به دالیل تجاری اتخاد شده است. این ادعا 
توسط کشورهای اروپایی درحالی مطرح می شوند 
ک��ه ناص��ر کنعان��ی،  س��خنگوی وزارت خارجه 

کش��ورمان  درباره تعطیلی اینس��تکس گفته بود: 
این مساله بخشی از عدم التزام دولت های اروپایی 
به تعهدش��ان در مسیر جبران خروج غیرقانونی و 
یک جانبه آمریکا از برجام بود و روشن شد که عمال 
اقدام الزم را انجام ندادند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه به س��وال خبرنگاران در خصوص تصمیم 
کشورهای سهامدار اینستکس برای تعطیلی این 

سامانه پاسخ داد.
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 وعده غلبه بر بی ثباتی
 ارزی در سال آینده

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال آینده به بی ثباتی 
ارزی غلبه می کنیم، هرچند این موضوع با ش��رایط 
تحریم های خارجی و هجمه های دشمن که برای 
ما وارد می شود، دشوار است.خاندوزی افزود: ایجاد 
بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی ها 
است تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده 
برداشته شود. در وزارت اقتصاد تمام تالش ما این 
است که ساعت و روزهای ترخیص کاال از گمرک 
را ه��م کاه��ش دهیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: در 11 ماه امس��ال در هر روز یک بخش��نامه 
صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی 
ب��وده که همین موض��وع فعاالن اقتصادی را دچار 
سردرگمی کرده است . پس از این سفر، جلوی ابالغ 
بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم 
گرفت.وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی 
از فع��االن اقتص��ادی آن را مط��رح کرد که حتما از 
طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان 
و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک 

دچار هزینه و رنج مضاعف رفت وآمد نشوند.

کاهش ارزش لیر ترکیه رکورد شکست
ارزش لیر ترکیه در برابر دالر آمریکا پنجش��نبه به 
پایین ترین س��طح خود رس��ید. به گزارش ایبِنا، لیر 
ترکیه در برابر دالر پنجشنبه به پایین ترین حد خود 
سقوط کرد و بهای هر دالر به 1۸.9525 لیر رسید. 
از همین رو ابهام درباره برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمانی این کشور در موعد مقرر خود 
در 14 ماه مه بیش تر ش��ده اس��ت، زیرا در نتیجه 
انتخابات پیش روی ترکیه معلوم خواهد شد که آیا 
ترکیه به سیاست های اقتصادی غیرمتعارف خود در 
دوره ریاس��ت جمهوری رجب طیب اردوغان ادامه 
می دهد یا به اقتصاد آزاد همانطور که اپوزیس��یون 
ترکیه وعده داده است، باز خواهد گشت. لیر ترکیه 
در س��ال گذش��ته حدود 30 درصد از ارزش خود را 
در برابر دالر از دست داد و این در نتیجه نگرانی ها 
در مورد سیاس��ت های پولی و پیامد های جنگ در 
اوکراین بود. لیر ترکیه از آگوس��ت 2022 به دلیل 
مداخل��ه مقام��ات در ب��ازار ارز، از جمله کاهش 9.4 
میلی��ارد دالری ذخای��ر نقدی، پ��س از اولین زلزله 
ک��ه در اوای��ل فوریه ترکی��ه را لرزاند، تا حد زیادی 

تثبیت شده است.

صعود اقتصادی منطقه یورو
رش��د اقتصادی منطقه یورو در س��ال 2022 رش��د 
3.5 درصدی را ثبت کرد. به گزارش ایس��نا به نقل 
از اکونومیک، تولید ناخالص داخلی در سال 2022 
هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا 3.5 درصد 
افزایش یافت. داده های یورواستات نشان می دهد 
که رشد اقتصادی، پس از رشد 5.3 درصدی اقتصاد 
منطق��ه یورو و رش��د 5.4 درصدی اقتصاد اتحادیه 
اروپا، در س��ال 2021 کاهش یافته اس��ت. اقتصاد 
منطقه یورو، در س��ه ماهه چهارم س��ال گذش��ته در 
مقایسه با دوره سه ماهه قبل رکود داشت، در حالی 
ک��ه برآورده��ای قبلی هر کدام 0.1 درصد افزایش 
داش��تند. در همی��ن حال، اقتص��اد اتحادیه اروپا در 
دوره اکتبر تا دسامبر سال گذشته 0.1 درصد کاهش 
یافت. در سه ماهه سوم سال 2022، تولید ناخالص 
داخل��ی 0.4 درص��د در منطق��ه یورو و اتحادیه اروپا 
رش��د کرد. در س��ه ماهه چهارم س��ال گذشته تولید 
ناخال��ص داخل��ی در منطقه ی��ورو 1.۸ درصد و در 
اتحادی��ه اروپ��ا 1.۷ درصد افزای��ش یافت. یونان با 
1.4 درصد، باالترین رشد را در مقایسه با سه ماهه 
قبل ثبت کرد، در حالی که اقتصاد لهس��تان با رقم 

2.4 درصد با بیشترین کاهش مواجه شد.

هدف تورمی آمریکا چیست؟
رئیس فدرال رزرو آمریکا اعالم کرد که هدف تورم 
دو درصدی تغییر نخواهد کرد. به گزارش ایس��نا به 
نق��ل از اکونومیک، جروم پ��اول، رئیس فدرال رزرو 
ایاالت متحده، تکرار کرد که بانک مرکزی هدف تورم 
دو درصدی خود را تغییر نخواهد داد. پاول در پاسخ 
به سؤاالت سناتورهای آمریکایی خاطرنشان کرد که 
هدف در واقع تورم را ثابت می کند زیرا انتظارات مردم 
در مورد رشد قیمت »اثر واقعی« بر تورم دارد. رئیس 
فدرال رزرو افزود: »اگر همه انتظار داشته باشند تورم 
به پنج درصد برسد، این اتفاق رخ خواهد داد.« به گفته 
پاول، حتی قبل از اینکه فدرال رزرو به طور رسمی آن 
را به عنوان هدف خود در س��ال 2012 بپذیرد، بانک 
مرکزی به طور موثر دو درصد را هدف قرار داده بود 
و به گفته پاول، این دلیلی بود که تورم برای سال ها 

کم و قابل پیش بینی شده بود.

تالش دولت برای پرداخت مطالبات 
بازنشستگان

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از هدف گذاری و 
تالش دولت برای پرداخت مطالبات بازنشس��تگان 
در الیحه بودجه س��ال 1402 خبر داد. به گزارش 
ایبِن��ا، س��یدصولت مرتضوی با بی��ان اینکه تالش 
دولت این بود که اس��تقراض نداش��ته باشد، افزود: 
دولت سیزدهم ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان 
تأمین اجتماعی را به بانک های عامل پرداخت کرده 
اس��ت. مرتض��وی با بیان اینکه ب��ا خلق پول تورم 
مه��ار نمی ش��ود، گفت: برای تعیین دس��تمزد باید 
با س��ه جانبه گرایی به توافق عادالنه برس��یم. وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاس��ت دولت 
این اس��ت تا خرید خدمت را توس��عه دهیم و 120 
درصد منابع بیمه تکمیلی و ۸0 درصد شرح خدمات 

را برای بازنشستگان افزایش دادیم. 

کاهش ۲ میلیونی حباب سکه
نایب رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن 
اشاره به تاثیر کاهش نرخ ارز در بازار در پی مدیریت 
بانک مرکزی در این حوزه بر روند نزولی قیمت ها در 
بازار سکه و طال، از بازگشت آرامش به بازار سکه و 
طال در یک هفته اخیر خبر داد و اعالم کرد که کاهش 
تقاضا و کاهش قیمت ها در بازار سکه و طال، سبب 
تخلیه دو میلیون تومان از حباب س��که در این هفته 
شد. محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طالی داخلی 
اظهار کرد: در هفته ای که گذش��ت، بطور متوس��ط 
42 دالر قیم��ت جهان��ی طال ب��ا کاهش همراه بود. 
از س��وی دیگر باتوجه به نوس��ان ش��دید ارزی که در 
10 روز گذش��ته در داخل ش��اهد بودیم، کاهش نرخ 
ارز در ای��ن هفت��ه رخ داد و ه��ر دالر به کانال 40 هزار 
تومان کاهش پیدا کرد که این، خود از عوامل موثر در 
کاهش قیمت و کاهش التهابات در بازار سکه، طال و 
ارز بود. نایب رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر تهران 
تصریح کرد: مدیریت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز 
کارس��از ش��د و با کاهش نرخ ارز، قیمت س��که و طال 
هم تحت تاثیر قرار و سیر نزولی در پیش گرفت. در 
هفته پیش از این هفته )هفته منتج به 12 اسفند ماه(، 
قیمت سکه تا 3۸ میلیون تومان هم افزایش پیدا کرد 
اما از ابتدای این هفته شاهد یک ثبات قیمت در بازار 
بودیم. این کارش��ناس بازار س��که و طال در رابطه با 
تغییرات قیمت سکه و طال در یک هفته اخیر، گفت: 
کاهش قیمت طال در بازار جهانی و همچنین کاهش 
نرخ ارز، مسیر قیمتی سکه و طال را هم کاهشی کرد؛ 
به گونه ای که هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک 
میلیون و ۸00 هزار تومان کاهش نس��بت به ابتدای 
هفته در آخرین معامالت روز گذش��ته 2۷ میلیون و 
200 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با 
یک میلیون و 500 هزار تومان کاهش، 25 میلیون 

و 200 هزار تومان قیمت داشتند.

آرامش در بازار کاال با ثبات نرخ ارز 
یک کارش��ناس اقتصادی گفت: هیچ دلیلی برای 
حرک��ت صع��ودی ن��رخ ارز وجود ن��دارد و این نرخ 
می توان��د در مح��دوده 45 تا 4۸ ه��زار تومان قرار 
بگی��رد. آلب��رت بغزیان در گفتگو ب��ا خبرنگار ایبِنا، 
بی��ان کرد: بانک مرک��زی متولی مدیریت بازار ارز 
است، بنابراین بیشترین اطالعات، قدرت، اختیار و 
منابع ارزی را دارد و می داند که با چه میزان تزریق 
و استمرار، ارز می تواند در چه محدوده ای بازی کند. 
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با مسائل سیاسی و 
بحث های خارجی مانند برجام، توافقات و مذاکرات 
کاری ن��دارم، ام��ا این موارد روی جریان انتقال ارز 
و پیش بینی ثبات اقتصادی در آینده اثر می گذارد. 
موضوعی که عوض شده گرفتن اختیارات از دولت 
توس��ط ریاست کل بانک مرکزی است.. بغزیان در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا روند کاهش نرخ ارز 
ادامه خواهد داشت؟ گفت: امیدوارم این تعطیالت 
خللی ایجاد نکند، ولی در مواقع تعطیلی افراد نیاز ها 
مسافرتی دارند، اگر این روند را شعب بانک ها بدون 
تعطیل��ی ادام��ه بدهند و مدیران کش��ور در تعطیلی 
به دنبال آن باش��ند و به نرخ یک ثباتی بدهند که 
آن را قاب��ل پیش بین��ی کند بازار کاال ها نیز آرامش 

می گیرد.

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از اخذ تصمیم جدید برای تعیین تکلیف س��هام عدالت متوفیان خبر داد. مجید عش��قی درمورد انتقال س��هام مش��موالن متوفیان توضیح داد: بیش از س��ه 
میلیون و 500 هزار نفر از مشموالن سهام عدالت طی سال های گذشته فوت شده اند و انتقال سهام باید به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. بر این اساس دفاتر قضایی درمورد بحث سامانه 
و انتقال اطالعات با مش��کل مواجه ش��دند. عش��قی ادامه داد: به همین دلیل مصوبه تغییر داده ش��د و ش��رکت های کارگزاری را هم وارد ماجرا ش��دند. بر این اس��اس بخش س��امانه ای در اختیار 

کارگزاری قرار می دهیم تا بتوانند این کار را انجام دهند. افراد باید به کارگزاری ها و دفاتر قضایی مراجعه کنند تا کارگزاری به صورت الکترونیکی این کار را انجام دهد.

تصمیم جدید 
برای سهام عدالت 
متوفیان

اخبار

اخبار

گزارش »اسکناس« از کارنامه اخذ مالیات از لوکس نشین ها؛

فرار مالیاتی سنگین ثروتمندان
گ�روه اقتص�اد کالن – ب��ا وج��ود تاکید دولت 
سیزدهم بر دریافت مالیات و تکیه بودجه سال 
1402 بر مالیات س��تانی به خصوص دریافت 
از خودروه��ا و خانه ه��ای لوکس، قدمی که تا 
کن��ون برای دریافت مالیات لوکس نش��ین ها 
برداش��ته شده بس��یار اندک بوده، تاجایی که 
صاحب��ان خودروه��ا و خانه های لوکس در 11 
ماهه امسال جمعا 4۷1 میلیون تومان مالیات 

پرداخت کردند. 
به گزارش اسکناس، مالیات بر انواع خودروهای 
سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی 
ش��خصی گران قیمت ب��ه یکی از ردیف های 
درآمدی مالیاتی تبدیل شده است. بر این اساس 
در سال جاری صاحبان خودروهای باالی یک 
میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند. 
هرچند به تازگی مجلس شورای اسالمی درباره 
مالی��ات خانه های لوک��س و خانه های خالی 
تصمیم گیری کرد و از این به بعد هیچ مسکنی 
مشمول مالیات نخواهد شد. با وجود این داوود 
منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اخیرا 
اظه��ار کرد: تاکنون اطالعات هویتی مالکان 
140 ه��زار خان��ه لوکس مش��مول مالیات در 
کش��ور شناسایی و روند وصول مالیات از آنان 
آغاز ش��ده اس��ت، اما این رقم یک دهم تعداد 
واقعی خانه های لوکس است که انتظار می رود 
با همکاری ش��هرداری ها و به ویژه شهرداری 
تهران، س��ال آینده این رقم به شناس��ایی یک 
میلیون خانه لوکس افزایش پیدا کند. وی ادامه 
داد: خانه های خالی و خودرو های گرانقیمت نیز 
از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات 
از آن ه��ا نتیجه بخش ب��وده و برای 300 هزار 
خانه خالی، برگ تش��خیص و مطالبه صادر و 
به مالکان آن ها ابالغ شده است. وی تصریح 
ک��رد: چنانچه این مودی��ان پس از اخطار اول 
و دوم مالی��ات اب��الغ ش��ده را پرداخت نکنند، 
اقدام اجرایی و برداشت از حساب آن ها انجام 

خواهدشد. 
دریافت مالیات از لوکس نشین ها، حیثیتی  ���

است
منظور متذکرشد: رقم مالیات سه مورد یادشده 
)خان��ه، خ��ودروی لوکس و من��ازل خالی( در 
مقایس��ه با مجموع مالیات کش��ور چندان زیاد 
نیست، ولی از نظر حیثیتی مهم بوده که ادارات 
کل امور مالیاتی باید با جدیت آن ها را پیگیری 
کنند. این مس��وول ارشد اقتصادی، شناسایی 

م��وارد فرار های مالیاتی ب��زرگ را مهم ترین 
س��رفصل و اولویت س��ال آینده اعالم و اضافه 
کرد: کمیته ای متش��کل از وزارت اطالعات، 
پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی های سراسر 
کش��ور در ای��ن زمینه ب��ا وزات امور اقتصادی 
و دارای��ی همکاری می کنن��د. وی تاکیدکرد: 
سال آینده باید حداقل 50 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی کشف شود. منظور، انتقال پرونده 
مالیاتی صنایع و شرکت ها به استان های محل 
فعالیت آن ها را یکی دیگر از برنامه هایی معرفی 
ک��رد ک��ه با جدیت در حال پیگیری اس��ت. به 
گفته رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، در 
س��ال جاری 2۶00 پرون��ده مالیاتی به ارزش 
5۶00 میلی��ارد توم��ان و ارزش افزوده ۸۶00 
میلیارد تومان به اس��تان ها منتقل ش��ده است. 
منظور یادآورش��د: برخی پرونده های مالیاتی 
چند اس��تانی اس��ت که استان رسیدگی کننده 
باید س��هم سایر استان های سهیم را محاسبه 
و پرداخ��ت کن��د. منظور هش��دار داد: چنانچه 
استان ها از اجرای این دستور خودداری کنند، 
پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان 

جداگانه احصا و پرداخت خواهدشد.
مدیران مالیاتی باید حصار مقاومت برخی  ���

از سازمان ها را بشکنند
همچنین احسان خاندوزی اخیرا  با بیان اینکه 
در بین 3 یا 4 محور تحولی در دولت جدید در 
حوزه اقتصاد، بی شک یکی از ارکان ها اتفاقاتی 
است که در سازمان امور مالیاتی رخ داده است 
گفت: امیدوارم بتوانیم برگ درخشانی از حرکت 
های تحولی اداره کشور در نرم افزارهای اداره 

اقتصاد ارائه دهیم که سالیان سال مورد استناد 
ق��رار گیرد. وی افزود: فراموش نکنید مس��یر 
اصلی که مد نظر و سمت و سوی حرکت ماست، 
مسئله هوشمند سازی در اقتصاد ایران است. از 
این رو تمرکز خود را در به اختیار گرفتن افرادی 
که به خدمت این هدف درآیند بگذاریم تا مالیات 
را به صورت هوشمند شناسایی، وصول و مسیر 
جدی��دی را ایج��اد کنیم. وزیر اقتصاد و دارایی 
یکی از ابعاد مسئله هوشمند سازی را استفاده 
کردن از ظرفیت های برون س��پاری خارج از 
س��ازمان عن��وان کرد و گفت: در خواس��تم از 
مجموعه مدیران مالیاتی کشور این است که 
حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بشکنند 
و از تمام ظرفیت های برون سپاری بهره ببرند. 
خاندوزی اظهار کرد: در مورد خانه های خالی 
یا در حوزه خودروهای لوکس عالوه بر تالش 
ب��رای ابالغ به صاحب مل��ک و خودرو، آنچه 
مقدم است اقداماتی است که منجر به وصول 
ی��ا تغیی��ر رفتار ش��ود، و در همین زمینه هم از 
کمک نهادهایی که ذینفع باش��ند در پیش��برد 
اهداف س��ازمانی استفاده شود. وی بیان کرد: 
موضوع دوم پروژه و تکلیف قانونی مهمی است 
که در مورد سامانه مودیان با آن مواجه هستیم. 
س��ازمان نش��ان داده اراده وجود دارد و کار آغاز 
شده، اما سرعت پیشبرد کار دلخواه ما نیست و 
باید عقب ماندگی ها جبران شود. وزیر اقتصاد 
و دارایی اجرای مالیات بر سوداگری را مسئله 
حائز اهمیت سازمان دانست و عنوان کرد: تولید 
کنندگان انتظار دارند با توجه به مالیاتی که می 
پردازند، از افرادی که میلیاردها سود به دست 

می آورند و مالیاتی پرداخت نمی کنند، مالیات 
در نظر گرفته ش��ود. با همکاری میان وزارت، 
س��ازمان امور مالیاتی و کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س با س��رعت قابل قبول��ی این طرح در 
مرحله نهایی ش��دن قرار گرفت. وی در ادامه 
به موضوع حسابرسی های ویژه پرداخت و در 
مورد معوقات ارزش افزوده گفت: برای تسریع 
در رسیدگی به این مسئله عالوه بر همکاری 
با دستگاه قضا، تالش کنیم تا در نظر گرفتن 
س��ازوکاری مناس��ب فعالین اقتصادی در این 
مسیر قرار بگیرند و ماهانه میزان پرونده های 
معوق��ات کاه��ش یابد. خاندوزی همچنین به 
مسئله اظهارنامه پیش فرض، ابطال معوقاتی 
که پشت آنها خبری نیست و سرعت استرداد 
ارزش افزوده اش��اره و اظهار کرد: مورد مهمی 
که به هیچ عنوان زیبنده نیست و به عنوان نقطه 
ضعف محس��وب می ش��ود بحث فساد است و 
در مقابل افزایش انگیزه و حمایت از پرس��نل، 
با مصادیق فساد و هر امکانی که موجب ایجاد 

فساد می شود به صورت جدی برخورد شود.
لوکس نش�ین ها ���4۰۰ میلیون هم مالیات 

ندادند
ب��ا وجود این اظه��ارات، میزان درآمد دولت از 
این محل بس��یار ناچیز بوده است؛ به طوریکه 
مالیات دریافتی از انواع خودروهای س��واری و 
وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی 
گران قیمت در ش��ش ماه امس��ال حدود 2۸1 
میلی��ارد، در هف��ت ماه ح��دود 314 میلیارد و 
در هش��ت ماه حدود 3۷5 میلیارد تومان بوده 
اس��ت. در واقع صاحبان خودروها و خانه های 
لوکس در هشت ماه امسال جمعا کم تر از 400 
میلی��ون تومان مالیات پرداخت کردند. بر این 
اساس، طبق آخرین آمار دولت از محل مالیات 
خودروه��ای لوکس در 11 ماهه س��ال جاری 
4۷1 میلی��ارد تومان درآمد کس��ب کرد. البته، 
دولت برای س��ال آینده نیز روی این خودروها 
حس��اب باز کرد و در الیحه بودجه س��ال آینده 
پیش بینی کرده  که صاحبان خودروهای باالی 
1.5 میلی��ارد توم��ان مالیات پرداخت کنند و از 
این محل برای خود ۷0۷0 میلیارد تومان درآمد 
پیش بینی کرده اس��ت. اما در نهایت مجلس 
به این نتیجه رس��ید که صاحبان خودروهای 
باالی سه میلیارد تومان مالیات بدهند و رقمی 
ک��ه دول��ت پیش بینی کرده بود را در هاله ای از 

ابهام برد.

اقتصاد   کالن

ژه
 ویـ

بر
خــ

سه محور اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: حمایت هدفمند از تولید ملی، مقابله 
با مفاسد اقتصادی و توزیع عادالنه فرصت ها، سه 
محور فعالیت های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم 
اس��ت. به گزارش ایبِنا، س��یدهادی س��بحانیان 
برنامه ها و اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم 
را حول س��ه محور حمایت هدفمند از تولید ملی، 
مقابله با ویژه خواری و مفاس��د اقتصادی و توزیع 
عادالن��ه فرصت ها و ظرفی��ت فعالیت اقتصادی 
برشمرد و ادامه داد: در حوزه حمایت هدفمند از تولید 
تالش کردیم که ضمن کاهش فشار و نرخ مالیات 
فعالیت های تولیدی بتوانیم هزینه فعالیت های غیر 
مولد و سوداگری را با دنبال کردن موضوع مالیات 
بر سوداگری در مجلس پیش ببریم که رسیدگی 
به این طرح در انتهای کار اس��ت. وی با اش��اره به 
کاه��ش 5 درصدی مالیات بخش تولید در بودجه 
سال جاری و کاهش ۷ درصدی مالیات این بخش 
در بودجه س��ال آینده به پیش��نهاد وزارت اقتصاد 

گفت: بخش��ودگی ح��دود ۶000 میلیارد تومانی 
جرایم مالیات این بخش نیز با هدف تس��هیل در 

امر تولید در کشور اتفاق افتاد.
توس�عه ابزار ه�ای تامین مال�ی برای حمایت  ���

از تولید
س��بحانیان یکی دیگر از اقدامات انجام ش��ده در 
راستای حمایت از تولید را توسعه ابزار های تامین 
مال��ی فعالیت ه��ای تولیدی برش��مرد و ادامه داد: 
اوراق گام و ش��یوه فکتورین��گ ک��ه می توان��د به 
نوعی گس��ترش ابزار توثیق برای فعاالن بخش 
تولید باشد. معاون وزیر اقتصاد همچنین به افزایش 
س��رمایه بانک های دولتی و خصوصی شده برای 
تقویت توان تسهیالت دهی به فعاالن اقتصادی 
اشاره کرد و ادامه داد: در سال 1400، 1401و بالغ 
بر 103 هزار میلیارد تومان افزایش س��رمایه این 

بانک ها را داشتیم.
ش�فافیت صورت های مالی به ���1۰۰۰ شرکت 

دولتی می رسد
سبحانیان به افشای صورت های مالی شرکت های 
دولتی در حوزه مبارزه با مفاس��د اقتصادی و ویژه 
خواری اشاره کردو گفت: انتشار صورت های مالی 
شرکت ها که نور افکنی بر این شرکت ها بود انجام 
ش��د و در این راس��تا صورت های مالی بالغ بر ۶00 

شرکت شفاف شد و برای اولین بار بر روی سامانه 
ک��دال ق��رار گرفت. وی اظه��ار امیدواری کرد که 
چن��د هفت��ه آینده این تعداد به یک هزار ش��رکت 
ارتقا پیدا کند. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه 
افشای صورت های مالی کار نمایشی نیست، اظهار 
کرد: وقتی عملکرد مدیر دولتی در منظرعموم قرار 
می گیرد و هزینه ها و میزان سودآوری و زیان برای 
مردم و جامعه نخبگانی مش��خص می ش��ود مدیر 
دولتی مجبور به بهبود عملکرد خواهد ش��د. وی 
همچنین به افش��ای اس��امی ابربدهکاران بانکی 
و انتش��ار فهرس��ت تس��هیالت گیرندگان کالن 
و مرتبط با ش��بکه بانکی اش��اره کرد و ادامه داد: 
انتش��ار این فهرس��ت عمال این بدهکاران را وادار 
می کند تا بدهی خود را تسویه کنند چرا که وقتی 
که تس��ویه نمی شد یعنی اینکه بخشی از ظرفیت 
نظام بانکی برای تسهیالت سایر مردم عمال مختل 

شده بود.
توس�عه زیرس�اخت های حکمرانی مبتنی بر  ���

داده
سبحانیان توسعه زیرساخت های حکمرانی مبتنی 
ب��ر داده را یک��ی دیگر از اقدامات در حوزه مبارزه با 
مفاس��د عنوان کرد و ادامه داد: برای نمونه اتفاقی 
ک��ه در ح��وزه یارانه آرد و نان افتاد، الگوی بس��یار 

موفقی است که می تواند قابل ارائه برای دنیا باشد؛ 
در ای��ن حوزه ی��ک اصالح غیر قیمتی اتفاق افتاد 
چرا که دستور رئیس جمهور این بود که قیمت نان 
به واس��طه اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم بود 
افزایش پیدا نکند، در عین حال هزینه نانوا افزایش 
پی��دا ک��رده بود، ولی با یک س��از و کار غیر قیمتی 
موفق میش��ویم که جلوی انحراف آرد را از ش��بکه 
بگیریم که دستاورد بسیار بزرگی بود. وی گفت: 99 
درصد نانوایان یعنی قریب به ۸0 هزار نانوایی کشور 
به کارتخوان های هوشمند مجهز شدند. وی درباره 
تخلف��ات نانوایان در زمینه اس��تفاده از کارتخوان 
تاکید کرد: این اتفاقات از منظر سیاست گذار دور 
نبوده و با تمام این اوصاف مصرف آرد در کش��ور 

کاهش پیدا کرده و دستاورد بزرگی بوده است.
صدور ���۲5۷ هزار مجوز کامال برخط

معاون وزیر اقتصاد، تس��هیل در صدور مجوز ها را 
اقدام��ی در محور توزی��ع عادالنه فرصت ها برای 
فعاالن اقتصادی عنوان کرد و گفت: پروژه تسهیل 
صدور مجوز ها تقریبا با اس��تقرار دولت س��یزدهم 
آغاز شد و معتقدم که ما هنوز نتونستیم میوه های 
ای��ن درخ��ت را به صورت کامل بچینیم و هنوز به 
فرهنگ غالب در کل کش��ور تبدیل نش��ده است، 

ولی کار بسیار بزرگ است. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان رامسر پیرو آگهی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل 
ماده ۱3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه اخیر الذكر تحدید حدود پالک ۴۶۵3 فرعی از 
2۴ اصلی واقع در رمک بخش ۵ ثبت رامسر به نامهای محمود جعفرپور و طاهره روشن 
شاد فرزند جعفر و ابو القاسم هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی طبق شماره آرای ۱۴۰۱۶3۱۰۰۰۹۰۰۴۰۱۱ 
و ۱۴۰۱۶۰3۱۰۰۰۹۰۰۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰3 هیأت قانون تعیین تكلیف 
در ساعت ۱۱ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ در محل وقوع ملک به عمل 
خواهد آمد. لذا از متقاضی و مالكین مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند بدیهی اســت در صورت 

عــدم حضــور متقاضــی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین میتوانند 
به اســتناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 
3۰ روز از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدید حدود اعتــراض خود را كتباً به این 
اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت توســط متقاضی و یا نماینده قانونی وی بدون توجه به اعتراض 

واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد م الف ۱۴۶۶۰3۱ 
تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود ۱۴۰۱/۱2/2۰

امیر سیاه مشته ئیـ   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامسر
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بدترین هفته نفت در یک ماه گذشته
قیم��ت نف��ت روز جمعه برای چهارمین روز متوالی 
کاهش یافت و تحت تاثیر نگرانی هایی که نسبت به 
احتمال کندی اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا برای 
س��وخت در صورت افزایش بیش��تر نرخ های بهره 
در آمریکا وجود دارد، در مس��یر بزرگترین کاهش 
هفتگی در پنج هفته اخیر حرکت می کند. به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 4۸ سنت معادل 
0.۶ درص��د کاه��ش، ب��ه ۸1 دالر و 11 س��نت در 
هر بش��که رس��ید. بهای معامالت وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت آمریکا با ۶0 س��نت معادل 0.۸ درصد 
کاهش، به ۷5 دالر و 12 سنت در هر بشکه رسید. 
انتظ��ارات ب��رای ادامه افزایش نرخ بهره در آمریکا 
و اروپا، دورنمای رش��د اقتصاد جهانی را تیره کرده 
و باعث کاهش بیش از 5.5 درصدی شاخص های 
قیمت بازار نفت از ابتدای هفته جاری تاکنون شده 
که بزرگترین کاهش هفتگی از اوایل فوریه به این 
سو، به شمار می رود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو 
نس��بت به افزایش س��ریع  تر و بیشتر نرخ های بهره 
هش��دار داد و اعالم کرد بانک مرکزی در برداش��ت 
اولیه خود از موقتی بودن تورم، دچار اشتباه شده و از 

قوی ماندن بازار کار، شگفت زده شده است.

دوران سخت گاز تمام شد
س��خنگوی ش��رکت ملی گاز گفت: با افزایش دمای 
هوا شرایط اوج و پیک مصرف را پشت سر گذاشتیم 
و اکنون شرایط نرمال است و محدودیتی برای تامین 
گاز کشور نداریم. عباس اعظمی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای 
تامین گاز در کشور وجود ندارد و در هیچ نقطه ای از 
کشور با قطع و یا افت فشار گاز مواجه نیستیم، اظهار 
کرد: تاکنون نیز با مدیریتی که صورت گرفت با وجود 
قطع گاز وارداتی و ایجاد شوک ناشی از آن به شبکه 
به جز موارد جزئی هیچگونه قطع گازی را در کشور 
نداش��تیم. وی افزود: در ش��رایط فعلی مصرف گاز به 
طور میانگین به حدود 420 میلیون متر مکعب رسیده و 
شرایط نرمال بوده اما در این شرایط نیز الزم است که 
مشترکان به مساله مدیریت مصرف گاز توجه داشته 
باشند. سخنگوی شرکت ملی گاز  با اشاره به اهمیت 
مدیریت مصرف گاز در کشور، گفت: با توجه به اهمیت 
انرژی و حفظ گاز در کشور الزم است که مشترکان 

به موضوع مصرف گاز حساس باشند.

 مازاد بودجه بزرگترین
 صادرکننده نفت جهان رکورد زد

در س��ال 2022 که قیم��ت باالتر نفت، درآمدهای 
دولتی عربستان سعودی را 31 درصد افزایش داد، 
مازاد بودجه به 103.9 میلیارد ریال سعودی )2۷.۶۸ 
میلیارد دالر( رسید و باالتر از برآورد خود این کشور 
بود. به گزارش ایس��نا، بزرگترین صادرکننده نفت 
جهان، رش��د تولید ناخالص داخلی ۸.۷ درصدی را 
در سال 2022 تجربه کرد که به ثبت نخستین مازاد 
بودجه این کشور در حدود یک دهه گذشته منتهی 
شد. عربستان پیش از این، مازاد بودجه سال 2022 
را 102 میلیارد ریال معادل 2.۶ درصد تولید ناخالص 
داخلی پیش بینی کرده بود اما برای امس��ال مازاد 
بودج��ه کوچکتری را پیش بینی می کند. طبق آمار 
وزارت دارایی، مجموع درآمد عربس��تان س��عودی 
در س��ال 2022، به 1.2۷ تریلیون ریال رس��ید که 
31 درصد در مقایسه با سال 2021 افزایش داشت 
و اندک��ی باالت��ر از برآورد اولیه بود. درآمد نفتی این 
کش��ور در س��ال میالدی گذش��ته به حدود ۸5۷.3 
میلیارد ریال بالغ ش��د که 52 درصد در مقایس��ه با 

سال 2021 باالتر رفت.

نفت روسیه گران تر شد
پاالیش��گاه   های هندی خصوصی با همتایان چینی 
خود برای خرید نفت اس��پوی روس��یه برای بارگیری 
در آوریل، رقابت کرده و باعث باالتر رفتن قیمت ها 
شدند. به گزارش ایسنا، چین که حجم باالیی نفت از 
روسیه در مارس وارد می کند، معموال همه نفت اسپو 
که از بندر کازمینو صادر می شود را به دلیل نزدیکی 
این بندر، خریداری می کند. با این حال، چهار منبع آگاه 
به رویترز گفتند: برای آوریل، ش��رکت   های پاالیش 
نفت هندی "ریالینس اینداستریز" و "نایارا انرژی"، 
تقریبا پنج محموله نفت اسپو را به دلیل قیمت پایین 
آن خریداری کردند که در مقایس��ه با یک محموله 
برای تحویل در مارس، افزایش نشان می دهد. یکی از 
این منابع آگاه اظهار کرد: نفت اسپو برای بارگیری در 
آوریل به مقصد هند، حدود پنج دالر در هر بشکه پایین 
تر از قیمت دوبی بر مبنای تحویل کاال روی عرشه در 
بندر مقصد بود. پاالیشگاه   های هندی معموال نفت 
روسیه را برای مبنای تحویل کاال به خریدار با پرداخت 
کرایه، خریداری می کنند و فروشنده، کارهای بیمه، 

بار و حمل را انجام می دهد. 

رشد پرداخت تسهیالت قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اداره کل اعتب��ارات پس��ت بان��ک ایران در جلس��ه 
قرارگاه جوانی جمعیت بانک که با حضور مدیرعامل 
برگزار ش��د، اعالم کرد: اعطای تسهیالت تکلیفی 
ماده ۶9 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
در بانک، طی دو ماهه، پایان آذرماه تا انتهای بهمن 
م��اه س��ال جاری، بیش از ی��ک هزار و ۶۸۶ درصد 
رشد داشته است. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
پس��ت بانک ایران، همچنین در همین بازه زمانی 
پرداخت تس��هیالت مس��کن به خانوارهای دارای 
فرزند س��وم تازه متولد ش��ده نیز 4۶1 درصد رشد را 
نش��ان می دهند. بر اس��اس این آمار، تا پایان آذرماه 
س��ال جاری 12 هزار 5۸۶ فقره تس��هیالت ازدواج 
در پس��ت بان��ک ای��ران پرداخت ش��ده بود که این 
رقم با رشدی ۶ درصدی در طی دو ماه و در پایان 
بهم��ن ماه ب��ه 13 هزار و 313 فقره افزایش یافت. 
بر اس��اس مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت پس��ت 
بانک ایران، با هدف ترویج و فرهنگ س��ازی برای 
فرزندآوری بانک به کارکنانی که فرزند سومش��ان 
متولد می شود مبلغ 50 میلیون ریال پاداش پرداخت 
می کند. همچنین در این جلس��ه، با هدف حمایت 
و تش��ویق جوانان به ازدواج، طرح تبدیل وضعیت 
کارکن��ان قراردادی متاهل بانک به س��تاد قرارگاه 
جوانی جمعیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
پیش��نهاد و مقرر ش��د، پس��ت بانک ایران ش��رایط 
ویژه ای را برای کاهش مراحل اخذ تسهیالت ازدواج 
و فرزن��دآوری به کارکنان خانواده وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات که از طرف معاونت توس��عه 
س��رمایه انس��انی و مدیریت مناب��ع وزارت معرفی 
می ش��وند، فراهم کند. بر اس��اس این گزارش، در 
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز مصوب 
شد، تبادل اطالعات بین دستگاه های متولی اجرای 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بصورت 
کامال الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری 
والدین انجام شود. همچنین در این جلسه اعالم شد، 
س��ازمان فناوری اطالعات به عنوان متولی اجرای 
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بر اساس قانون 
موظف ش��د، تمهیدات الزم را برای انتخاب بانک 
عامل و صندوق سرمایه گذاری خرید سهام، به نام 

فرزند تازه متولد شده، فراهم کند.

 ایران معین صدر نشین
 شرکت های هلدینگ سبا شد

بیم��ه اتکای��ی ایران معین عنوان ش��رکت منتخب 
هلدینگ توس��عه کس��ب و کار س��با را از آن خود کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایران معین؛ 
در جری��ان همایش بررس��ی عملکرد 110 روزه دوم 
هلدینگ کسب و کار سبا، براساس شاخص های تعیین 
شده، بیمه اتکایی ایران معین در صدر شرکت های این 
هلدینگ قرار گرفت. گفتنی اس��ت؛ طی این مراس��م 
در حضور مدیر عامل بیمه ایران و هیأت عامل، مدیر 
عامل و هیأت مدیره هلدینگ توسعه کسب و کار سبا، 
مشاور وزیر اقتصاد، عضو هیأت عامل صندوق توسعه 
ملی ،مدیران عامل شرکت های هلدینگ و جمعی از 
فعاالن صنعت بانک و بیمه، از مجتبی حیدری عضو 
هی��أت مدی��ره و مدیرعامل بیمه اتکایی ایران معین، 
حمید دیانت پی، اعظم هنردوس��ت و عباس راد س��ه 
عضو دیگر هیأت مدیره بیمه اتکایی ایران معین به 
پاس پیاده  سازی موفق برنامه 110 روزه دوم و تحقق 
شعار “تالش برای تثبیت” قدردانی و به رسم یاد بود 

لوح تقدیر اهدا شد.

 » خوبرو « عضو برتر
 هیئت رئیسه استانها شد

رئیس ش��عبه انزلی بیمه حافظ در مراس��م س��الروز 
تاسیس سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو 
برتر هیأت رئیس��ه اس��تانها در س��ال 1401 شد. به 
گ��زارش روابط عمومی بیم��ه حافظ، حنانه خوبرو 
حق بیان، رئیس شعبه انزلی بیمه حافظ که در جایگاه 
دبیر س��ندیکای استان گیالن فعالیت می کند، روز 
گذش��ته در مراس��م سالروز تاسیس سندیکای بیمه 
گران ایران در میان اعضای برتر قرار گرفت. خوبرو 
که فعالیت بیمه ای خود را از سال 91 در بیمه حافظ 

آغاز کرده است.

بیمارستان هزار تختخوابی مهدی کلینیک تهران به عنوان بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سالمت کشور با حضور با آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور در روز میالد حضرت مهدی موعود)عج( 
گشایش یافت. بیمارستان هزار تختخوابی»مهدی کلینیک« بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سالمت است که عملیات ساخت آن در سال 90 آغاز شد و در ادامه با تامین مالی قابل توجه 
4 هزار میلیارد ریالی بانک ملت تکمیل شد. این بیمارستان یکی از بیمارستان های بسیار مجهز فوق تخصصی است که در دل بیمارستان 1500 تختخوابی امام خمینی)ره( راه اندازی و به 

ظرفیت این مجتمع بیمارستانی اضافه می شود.

افتتاح بیمارستان 
حضرت مهدی 
)عج( 
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هند ، با افزایش خرید بشکه های ارزان قیمت نفت روسیه، جای اروپا را به عنوان مشتری اصلی روسیه گرفت

کمک هند به خرید نفت روسیه در زمان تحریم
گ�روه ان�رژی: تحریم ه��ای بین المللی که به 
سرکردگی آمریکا علیه روسیه به اجرا درآمده 
و باعث ش��ده بیش��تر معامالت مسکو با هند 
که به یکی از بزرگترین مش��تریان نفت این 
کشور تبدیل شده است، با استفاده از ارزهای 
دیگر انجام ش��ود، س��لطه چند دهه ای دالر بر 
تجارت بین المللی نفت را به لرزه درآورده است. 
به گزارش ایس��نا، س��لطه دالر هر چند وقت 
یکب��ار زیر س��وال رفته و ب��ا این حال به دلیل 
مزایای بس��یار زیاد اس��تفاده از رایج ترین ارز 
دنی��ا برای تج��ارت، همچنان ادامه پیدا کرده 
است. اما اکنون تجارت نفت هند، در پاسخ به 
آشفتگی تحریم ها و جنگ اوکراین، قوی ترین 
شواهدی که تا کنون از روی آوردن به استفاده 
از ارزهای دیگر وجود داش��ته اس��ت را نش��ان 
می دهد که می تواند ماندنی شود. این کشور، 
سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است 
و پ��س از ای��ن ک��ه اروپ��ا در واکنش به جنگ 
در اوکراین، از دریافت نفت روسیه خودداری 
کرد، به مش��تری بزرگ نفت روس��یه تبدیل 
ش��د. به گفته چندین منبع بازرگانی و بانکی، 
پ��س از آنک��ه ائتالف مخالف جنگ در پنجم 
دس��امبر سال گذش��ته، مکانیزم سقف قیمت 
برای فروش نفت دریابرد روسیه را فعال کرد، 
مشتریان هندی، پول عمده نفتی که از روسیه 
خریداری می کنند را به ارزهای غیر دالری از 
جمله درهم امارات متحده عربی و اخیرا روبل 
روس��یه، پرداخت می کنند. این منابع افزودند: 
ارزش این معامالت در س��ه ماه گذش��ته، در 
مجموع معادل چند صد میلیون دالر بوده که 
پیش از این بی سابقه بوده است. اقتصادهای 
گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا، اواخر سال 
گذش��ته با س��قف قیمت ۶0 دالر در هر بشکه 
برای فروش نفت روسیه که از طریق دریا حمل 
می شود، موافقت کردند و فراهم کردن خدمات 
بیم��ه و حمل و نقل غربی برای محموله های 
نفت روس��یه که باالتر از این قیمت فروخته 
می ش��وند را ممنوع کردند. به گفته س��ه منبع 

آگاه که مایل نبودند نامشان فاش شود، برخی 
از بازرگانان مس��تقر در دبی و ش��رکت های 
انرژی روسیه، گازپروم و روس نفت، به دنبال 
پرداخت ه��ای غی��ر دالری ب��رای بعضی از 
گریدهای نفتی روسیه هستند که در هفته های 
اخیر، باالتر از  س��قف قیمتی ۶0 دالر در هر 
بشکه به فروش رفته اند. این فروش ها، سهم 
کوچکی از کل فروش روسیه به هند محسوب 
می ش��وند و به نظر نمی رس��د تحریم هایی را 
نقض کنند که مقامات و تحلیلگران آمریکایی 
پیش بین��ی کرده بودند با اس��تفاده از خدمات 
غیرغرب��ی مانن��د ن��اوگان کش��تی ها و بیمه 
روسی، می توانند دور زده شود. به گفته منابع 
بازرگانی و همچنین مقامات اقتصادی سابق 
روسیه و آمریکا، همسو با تالش مسکو برای 
دالرزدای��ی از اقتص��ادش و تالش بازرگانان 
برای اجتناب از تحریم ها، سه بانک هندی از 
بعضی از این معامالت حمایت کردند. اما پس 
از این که ماه گذشته، آمریکا و انگلیس بانک 
MTS  روس��یه که در ابوظبی مس��تقر است را 
به موسسات مالی روسیه در فهرست تحریم ها 
اضافه کردند، ادامه پرداخت پول نفت روسیه 
به درهم ممکن اس��ت دش��وارتر شود. به گفته 
منابع بازرگانی، MTS برخی از پرداخت های 
غیر دالری نفت هند را تس��هیل کرده اس��ت. 
یک منبع پاالیشگاهی هندی اظهار کرد: اکثر 
بانک ه��ای روس��ی از زم��ان جنگ با تحریم 

مواجه ش��ده اند، اما مش��تریان هندی و تامین 
کنندگان روسی مصمم به ادامه تجارت نفت 
روس��یه هس��تند. این منبع ب��ه رویترز گفت: 
تامین کنندگان روس��ی، بانک های دیگری را 
برای دریافت پول نفت پیدا خواهند کرد. دولت 
هم از ما نمی خواهد که خرید نفت روس��یه را 
متوقف کنی��م، بنابراین امیدواریم در صورت 
مسدود شدن سیستم فعلی، مکانیزم پرداخت 

دیگری پیدا شود.
دوستانه در برابر خصمانه ���

پرداخ��ت پول نفت به دالر، دهه هاس��ت که 
تقریبا شیوه رایج جهانی بوده است. در مقایسه، 
آمار ژانویه سیس��تم پرداخت س��وئیفت نشان 
می دهد که سهم این ارز از کل پرداخت های 
بین الملل��ی، بس��یار کمتر ب��وده و 40 درصد 
اس��ت. دانیل آن، اقتصاددان ارش��د سابق در 
وزارت خارج��ه آمری��کا و محقق فعلی مرکز 
بی��ن المللی وودرو ویلس��ون برای محققان، 
می گوی��د که قدرت دالر بی نظیر اس��ت، اما 
تحریم ها می تواند سیس��تم های مالی غرب 
را تضعیف کرده و در عین حال، در دس��تیابی 
ب��ه هدف خود، ناکام بماند. تالش های کوتاه  
مدت روسیه برای فروش کاالها به ارزهایی 
غی��ر از دالر، تهدید واقعی برای تحریم های 
غرب نیس��ت. اما غ��رب با اضافه کردن یک 
الیه اداری دیگر، رقابت پذیری خدمات مالی 
خود را تضعیف می کند. اجرای مکانیزم سقف 

قیم��ت با تحریم اتحادی��ه اروپا علیه واردات 
نفت روسیه از طریق دریا، همزمان شد و یک 
س��ال تحریم ها و ممنوعیت ها از جمله اخراج 
روس��یه از سیس��تم پرداخت جهانی سوئیفت 
را کام��ل کرد. در نتیجه این تحریم ها، حدود 
نیمی از ذخایر طال و ارز خارجی روس��یه که 
به حدود ۶40 میلیارد دالر رسید، مسدود شد. 
روس��یه در واکنش ب��ه این وضع، اعالم کرد 
که به دنبال دریافت پول صادرات انرژی خود 
به ارز کش��ورهای دوس��ت خواهد بود و سال 
گذش��ته، به کش��ورهای غیردوست اتحادیه 
اروپ��ا دس��تور داد ک��ه پ��ول واردات گاز را به 
روب��ل پرداخت کنند. الکس��اندرا پروکوپنکو، 
تحلیلگر مستقل و مشاور سابق بانک روسیه 
گفت: برای ش��رکت های روس��ی از آنجا که 
پرداخت ه��ا، حتی اگر هیچ تحریمی را نقض 
نمی کردند، مس��دود یا ب��ه تعویق افتاد، دالر 
ب��ه ط��ور بالقوه به یک دارایی س��می تبدیل 
ش��د. روس��یه به تجارت با سایر نقاط جهان به 
شدت نیاز دارد، زیرا هنوز به درآمدهای نفت 
و گاز خود وابسته است، بنابراین، مسکو همه 
گزینه ه��ای خود را امتحان می کند. روس��یه 
س��رگرم کار روی ایج��اد ی��ک زیرس��اخت 
مس��تقیم بین سیس��تم های بانکی روسیه و 
هند اس��ت. بزرگترین بان��ک دولتی هند وام 
دهنده هند یک حساب نوسترو یا ارز خارجی 
در روسیه دارند و به همین ترتیب، بسیاری از 
بانک های روس��یه برای تسهیل تجارت، نزد 
بانک های هندی حس��اب ب��از کرده اند. گیتا 
گوپین��ات، معاون مدیر صن��دوق بین المللی 
پول، یک ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، 
به روزنامه فایننشال تایمز گفت: تحریم های 
روسیه می تواند با تشویق بلوک های تجاری 
کوچک تر به استفاده از ارزهای دیگر، سلطه 
دالر را تحلی��ل بب��رد. دالر حتی در این منظر، 
ارز اصل��ی جهانی باق��ی خواهد ماند، اما تکه 
تکه ش��دن در س��طح کوچکتر به طور یقین، 

کامال محتمل است.

با حضور مدیران عامل بانک ملت و بیمه "ما" اتفاق افتاد؛

آیین رونمایی از طرح مشترک بانک ملت و بیمه »ما«
    آیی��ن رونمای��ی ط��رح فرابیم��ه غیر عمر با 
حض��ور مدیرعام��ل بانک ملت، مدیرعامل و 
نائ��ب رئیس هیات مدیره بیمه “ما”، اعضای 
هی��أت مدیره، هی��أت عامل و مدیران فنی و 
ستادی بیمه “ما” در روز شانزدهم اسفند ماه 
1401 در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بیمه “ما”، دکتر 
دول��ت آبادی مدیرعام��ل بانک ملت در این 
مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان 
و والدت با س��عادت منجی عالم بش��ریت، با 
قدردانی از تالش مدیران و کارکنان شرکت 
بیم��ه “م��ا” باب��ت ثبت عملک��ردی خوب، 
اظه��ار داش��ت: خوش��بختانه نزدیک به 14 
درصد نقدینگی کش��ور به عنوان بزرگترین، 
پرس��ودترین و برترین بانک شرکت به بانک 
مل��ت اختص��اص دارد، بنابراین انتظار داریم 
شرکت های زیرمجموعه و بیمه “ما” از این 
ظرفیت ها استفاده کرده و به نحوی کار کنند 
ک��ه جای��گاه اول در همه حوزه ها را کس��ب 
کنند. وی تصریح کرد: منظور از جایگاه اول 

یعنی ارائه بهترین خدمات به کلیه مشتریان 
و ذی نفعان؛ با شناخت از مجموعه بیمه “ما”، 
امیدواریم این، آغاز راه بوده و ارائه طرح هایی 
از این قبیل، مستدام باشد. هرچقدر موفق تر 
عمل کنیم، سهم از بازار باالتر رفته و EPS و 
DPS افزایش پیدا می کند. مدیرعامل بانک 
مل��ت ب��ا بیان این نکته که همه کارهای بیمه 

ای شامل صدور، کارشناسی، دریافت خسارت 
و … بای��د در سیس��تم فرابیم��ه و بص��ورت 
غیرحضوری انجام ش��ود، این کار را ارزشمند 
دانس��ت و دارای منافع برای ش��رکت و هم 
افزایش دهن��ده رضایت بیمه گذاران عنوان 
ک��رد. دکت��ر ابراهیم کاردگر در این مراس��م، 
ضمن خوش��امدگویی به دکتر دولت آبادی و 

هیات همراه ، گزارش��ی از عملکرد بیمه “ما” 
در چند ماه گذشته ارائه کرد و گفت: عملکرد 
بیمه “ما” نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 

رشدی 35درصدی داشته است.
وی خاطرنش��ان کرد: طی چند ماه گذش��ته، 
تمرکز این شرکت بر روی دو رشته بیمه ای 
درمان و زندگی بوده است. اولین رشته، رشته 
درمان اس��ت که تجربه نش��ان داده باید این 

رشته را با احتیاط پیش برد.
نای��ب ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه 
“ما” افزود: پورتفوی درمان ش��رکت از 150 
میلیارد تومان در سال 1399 به 300 میلیارد 
تومان در سال گذشته افزایش یافت به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم که رشته درمان را کنترل 
کنی��م. در نتیجه این مدیریت، 4۸00 قرارداد 
س��ال 1400 به 2۸00 قرارداد در سال جاری 
کاهش یافت و مبلغ آن از 290 میلیارد تومان 
ب��ه 450 میلی��ارد تومان افزایش پیدا کرد که 
نشان می دهد بیمه درمان را با قیمت خوبی 

به فروش رساندیم.

انرژی

بانک و بیمه

تمبر اوراق قرض الحسنه رونمایی شد
همزم��ان ب��ا فرا رس��یدن روز ترویج فرهنگ قرض الحس��نه، تمبر 
اوراق قرض الحس��نه ب��ا حض��ور تعدادی از مقام��ات پولی و مالی از 
جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی ش��د. به گزارش روابط 
عمومی و امور مش��تریان بانک قرض الحس��نه مهر ایران، نخستین 
همایش ملی قرض الحس��نه به همت این بانک و با حضور تعدادی 
از مقامات پولی و مالی کش��ور، در س��الن اجالس س��ران برگزار شد. 
ای��ن همایش با حضور دکتر »س��ید احس��ان خان��دوزی« وزیر امور 

اقتصادی و دارایی، دکتر »س��ید عباس حس��ینی« معاون بانک و 
بیم��ه وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، دکت��ر »محمد طالبی« دبیر 
کل و دکت��ر »مه��ران محرمیان« مع��اون فناوری های نوین بانک 
مرکزی، دکتر »محمدعلی ش��یرازی« مدیرعامل فرابورس ایران، 
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و »محمد حسین حسین زاده« مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
رس��الت همراه بود. در بخش��ی از این همایش تمبر پس��تی اوراق 

قرض الحس��نه رونمایی ش��د. در این تمبر افزون بر عرضه نخستین 
اوراق قرض الحسنه کشور با نماد مهریران، به راه اندازی پروژه مزد 
خدمت به جای کارمزد ثابت و ساالنه وام قرض الحسنه و همچنین 
رونمایی از پلتفرم نئوبانک قرض الحسنه )Qbank( نیز اشاره شده 
اس��ت. گفتنی اس��ت به پیش��نهاد بانک قرض الحسنه مهر ایران و با 
تصویب شورای فرهنگ عمومی، 14 اسفند در تقویم رسمی کشور 

روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه نامگذاری شده است.
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اقتصاد   اجتماعی

 صنعت کشتی سازی ایران
 نیازمند تسهیالت بانکی

محمدرضا مدرس خیابانی گفت: صنعت کشتیرانی در 
دنیا براساس تسهیالت کارمی کند اما ما ازاین تسهیالت 
بی بهره هستیم وامیدواریم با کمک دولت،بخشی از 
نیازها را از راه تسهیالت حل کنیم. نایب رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در مراس��م آغاز عملیات س��اخت دو فروند شناور 
ناوگان ملی کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران با 
اش��اره به رتبه گروه کش��تیرانی به عنوان پانزدهمین 
ن��اوگان کانتین��ری جهان، گفت: این ناوگان ظرفیت 
بزرگی برای انجام مأموریت در کریدور شمال-جنوب 
دارد، ب��ه نح��وی که حدود 140 فروند ش��ناور و 200 
هزار دستگاه کانتینر ملکی گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران برای ایفای این مأموریت آماده به کار 
هس��تند. وی ادام��ه داد: در کن��ار این  ظرفیت و برای 
تقویت هر چه بیشتر ناوگان کشتیرانی دریای خزر در 
شمال کشور و همچنین تکمیل زنجیره حمل ونقلی 
در این کریدور، اقداماتی را صورت داده ایم که از جمله 
آن، می توان به سفارش ساخت چهار فروند شناور به 
تولیدکننده داخلی اش��اره کرد. مدرس خیابانی افزود: 
در همین راس��تا و برای تس��هیل تردد ش��ناورها  گروه 
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، سرمایه گذاری 
10 میلیون دالری در بندر س��الیانکای روس��یه انجام 
داده است و راهبری این بندر را در اختیار گرفته است. 
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه گروه کشتیرانی طی 
 س��ال ج��اری، در دری��ای خزر بی��ش از یک میلیون و 
۸00 ه��زار ت��ن کاال را جابه جا کرده اس��ت، گفت: در 
بنادر جنوبی این رقم به بیش از 2۶ میلیون تن رسیده 
که مجموع آن رش��د 5 درصدی را نس��بت به رکورد 
تاریخی سال 1400 نشان می دهد.  وی تصریح کرد: 
حسب دستورات دولت سیزدهم و در راستای توسعه 
حمل ونقل دریایی ظرفیت ناوگان کش��تیرانی دریای 
خزر به زودی با الحاق شناور خریداری شده از روسیه، 
از 95 ه��زار ُت��ن به 105 هزار ُتن افزایش خواهد یافت 
که امیدواریم با تحویل به موقع چهار فروند ش��ناور از 
شرکت صدرا این ظرفیت بیش از پیش افزایش یابد. 
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 
بیان اینکه این گروه تاکنون مبلغ 3۶0 میلیارد تومان 
را به ش��رکت صدرا جهت س��اخت شناورهای یاد شده 
پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: صنعت کشتیرانی 

در دنیا بر اساس تسهیالت بانکی کار می کند.

چرا نرخ عوارض جاده ای پلکانی است؟
وزارت راه و شهرس��ازی مکلف اس��ت در تعیین نرخ 
عوارض جاده ای به  صورت پلکانی عمل کند تا حقوق 
کاربرانی که به  موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام 
می کنند، رعایت و انگیزه الزم برای پرداخت به  موقع 
عوارض حفظ شود. الیحه بودجه سال 1402 در 21 
دی ماه از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد. 
در تبص��ره 11 م��اده واحده الیحه بودجه، درباره اخذ 
عوارض آزادراه ها و بزرگراه ها به  صورت الکترونیکی 
و تعیی��ن ن��رخ عوارض ج��اده ای به  صورت پلکانی، 
تصمیماتی گرفته شد. در نهایت نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی در جریان بررس��ی الیحه بودجه 
1402، با این تبصره موافقت و وزارت راه و شهرسازی 
را مکل��ف به تعیین ن��رخ عوارض جاده ای به صورت 
پلکانی کردند. بدین ترتیب وزارت راه و شهرس��ازی 
مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش 
غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها 

را  به صورت الکترونیکی عملیاتی کند. 

چشم انتظاری متقاضیان مسکن مهر 
کی به پایان می رسد؟

بس��یاری از متقاضیان بعد از گذش��ت یک دهه، چشم 
انتظار تحویل واحدهای مسکن مهر خود هستند که 
امروز وزیر راه وشهرس��ازی قول داده اس��ت که دولت 
تمام توان خود را برای تکمیل این واحدها و تحویل 
آنها به کار خواهد گرفت. پروژه مس��کن مهر یکی از 
بزرگترین پروژه های عمرانی مسکنی کشور بود که 
بیش از یک دهه از زمان اجرای آن می گذرد اما هنوز 
بعد از گذش��ت چند س��ال بسیاری از متقاضیان چشم 
انتظار تحویل این واحدها هستند . متاسفانه بسیاری 
از متقاضیان در سال های ۸9 تا 90 برای دریافت واحد 
مس��کن مهر در ش��هر های جدید تمام دارایی خود را 
فروخته تا شاید از طریق مسکن مهر صاحبخانه شوند، 
اما بعد از گذشت 11سال هنوز نتوانسته اند واحد خود 
را تحویل بگیرند. موسوی یکی از متقاضیان مسکن 
مهر در شهر جدید هشتگرد به باشگاه خبرنگاران گفته 
است: 13 سال پیش برای مسکن مهر در هشتگرد از 
طریق تعاونی ثبت نام کرده بودم و در آن دوره مبلغ 
40 ت��ا 50 میلی��ون توم��ان واریز کردم، اما هنوز بعد از 
گذشت این همه سال نه تنها واحدی تحویل نگرفته 
ام بلکه تمامی دارایی های من هم برباد رفته است و 

من همچنان مستاجر هستم. 

شاخ مجازی در ارومیه بازداشت شد 
یکی از فعاالن اینستاگرامی شهر ارومیه که در اتفاقات 
اخیر دنبال التهاب آفرینی میان مردم بود، توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( بازداش��ت ش��د. در ادامه برخورد 
قاط��ع با برهم زنندگان امنی��ت روانی مردم در فضای 
مجازی، یکی از بالگرهای اینستاگرامی با بیش از ۷00 
هزار دنبال کننده از سوی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
بازداشت شد. به دنبال این بازداشت، صفحه اینستاگرامی 
این بالگر نیز مسدود و تمامی پست های وی حذف شد. 
این بالگر، در طول مدت فعالیتش ضمن توهین به اقشار 
مختلف جامعه از خبرنگار تا مأموران انتظامی، در اتفاقات 
اخیر جامعه نیز دنبال التهاب آفرینی و برهم زدن فضای 
روان��ی بود. تحلیل های غلط، انحراف افکار عمومی و 
نیز تشدید نگرانی خانواده ها از جمله مواردی بود که در 
ایام اخیر توسط این بالگر منتشر شده بود و به همین 
دلیل نیز مورد برخورد قانونی قرار گرفت. سربازان گمنام 
ام��ام زمان)ع��ج( در آذربایجان غربی، در روزهای اخیر 
برخوردهای سختی با برخی عوامل برهم زننده امنیت 
روانی در جامعه انجام داده اند که بازداشت و انسداد پیج 

این بالگر جزو همین موارد بوده است.

 تکمیل ظرفیت بیش از
 ۹۰ درصد کاروان های حج تمتع

معاون حج سازمان حج و زیارت از تکمیل ظرفیت 
بی��ش از 90 درصدی کاروان های حج س��ال آینده 
خبر داد. اکبر رضایی با اشاره به تکمیل ظرفیت 90 
درصدی کاروان های حج تمتع سال 1402، گفت: 
ظرفی��ت کاروان های اس��تان های کوچک عمدتا 
تکمیل ش��ده و ظرفیت بقیه کاروان ها نیز در حال 
تکمیل اس��ت و اگر انصرافی پیش بیاید یا اس��تانی 
ظرفیت خالی داشته باشد ظرفیت را به استان هایی 
که متقاضی بیشتری دارند اختصاص می دهیم وی 
افزود: از این پس در صورت خالی بودن ظرفیت به 
صورت روزش��مار در هر اس��تانی که ظرفیت خالی 
داش��ته باشد اعالم فراخوان می کنیم و از دارندگان 
فیش های حج فروردین ۸۶ دعوت می کنیم تا ثبت 
نام کنند؛ البته عماًل ثبت نام در اکثر استان ها کامل 
است. رضایی در این باره که آیا امکان دارد عربستان 
امس��ال ظرفی��ت اضافه در اختی��ار ایران قرار دهد؟ 
گفت: ما همه ساله تقاضای افزایش سهمیه را داشته 
و امس��ال هم به صورت مکتوب و در مالقات های 

حضوری آن را اعالم کرده ایم.

ساعت بازدید از موزه ملی ایران 
افزایش یافت

س��اعت بازدید از موزه ملی ایران در آخرین روزهای 
اسفند 1401 تا ساعت 19 افزایش یافت. روابط عمومی 
موزه ملی ایران در صفحه مجازی خود اعالم کرد: به 
آگاهی تمام عالقه مندان و دوستداران موزه ملی ایران 
می رساند بنا به دستورالعمل صادر شده از سوی معاونت 
میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری کشور ساعات بازدید از موزه ملی ایران از 
روز شنبه 20 تا پایان روز 2۸ اسفند 1401 از ساعت 9 تا 
19 خواهد بود. این افزایش ساعت برای رفاه حال بیشتر 
بازدیدکنن��دگان انجام گرفته اس��ت. بازدیدکنندگان 
توجه داشته باشند گیشه بلیت فروشی 45 دقیقه قبل 

از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد. 

 کاروان گل و گیاه در تهران
 راه خواهد افتاد

سخنگوی شهرداری تهران ویژه برنامه های نوروزی 
شهرداری تهران را تشریح کرد و گفت: به مدت یک 
هفت��ه کاروان گل و گی��اه در ش��هر راه خواهد افتاد. 
عبدالمطه��ر محمدخانی در م��ورد ویژه برنامه های 
ش��هرداری تهران به مناس��بت نوروز 1402 و تقارن 
آن با ماه مبارک رمضان، گفت: س��ازمان زیباس��ازی 
شهر تهران عالوه بر آماده سازی پایتخت برای ورود 
به سال جدید در نظر دارد، به مانند سال های گذشته 
برنامه نقاشی و اضافه کردن نمادهای نوروز از جمله 
اجزای هفت س��ین، س��بزه، تخم مرغ های نوروزی 
و... را در میادی��ن اصل��ی ش��هر اج��را کند، اما تفاوت 
امس��ال نسبت به سال های گذشته قراردادن برنامه 
نورپردازی بزرگ در دستورکار شهرداری است بگونه 
ای که 50 اثر هنری در قالب سازه های نوری توسط 
هنرمندان و مجریان حوزه نور و نورپردازی ش��هری 

تهیه شده  است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص مسمومیت دانش آموزان، تاکید کرد: حرف آخر را رهبر انقالب زدند و فرمودند با قاطعیت و جدیت باید با مسببین 
مس��اله بدون عفو برخورد ش��ود. باید بدون هرگونه گذش��ت و چش��م پوش��ی برخورد ش��ود و طبیعتا یکی از برنامه های دش��من اس��ت که نگذارد دختران پیشرفت کنند. پیشرفت دختران و زنان، 
پیشرفت کشور است و هرچه زنان جامعه پیشرفت کنند به آن نسل می توان امیدوار بود. اما نمی خواهند بگذارند این سیر صعودی در تحصیالت زنان ما ادامه یابند و از سویی می خواهند این 

را منتسب به جمهوری اسالمی کنند و در جامعه جهانی اینگونه منعکس کنند.

دشمن می خواهد 
جلوی پیشرفت دختران 

ایران را بگیرد
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رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن مطرح کرد:

ساخت و ساز مسکن زیر تیغ تورم
گروه زیربنایی: تورم و دیگر مشکالت اقتصادی 
در سال های اخیر باعث بروز مشکالت متعددی 
در بازار مس��کن ش��ده اس��ت. افزایش شارپی 
قیمت ها به ویژه از پاییز امس��ال باعث ش��ده 
اس��ت قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش 
یابد. از سوی دیگر کمبود تقاضا و افزایش هزینه 
ساخت و ساز، تمایل انبوه سازان برای ساخت 
واحدهای مس��کونی را کاهش داده است. این 
موارد، معامله در بازار مسکن را نسبت به چند 
سال گذشته در سیر نزولی قرار داده و حاال حوزه 
مسکن میدان گاه مشکالت گوناگونی است که 
حل آنها بدون هموار کردن بحران های اقتصاد 
کالن ممکن نیست. همچنین تحریم ها باعث 
شده است امکان حضور انبوه سازان خارجی در 
ایران به صفر برسد. اما وضعیت سرمایه گذاری 
س��ازندگان ایرانی در آن س��وی مرزها چگونه 

است؟
سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری 
انبوه سازان در ابتدا به تورم شتابنده و تاثیر آن 
بر بازار مس��کن پرداخت. مرتضوی با اشاره به 
دوره ه��ای رونق و رکود مس��کن و ارتباط آن 
با وضعیت س��اخت و س��از، بیان کرد: طبیعتا 
نوس��انات و افزای��ش قیمت چن��د برابری در 
کوتاه مدت در بازار هیجان ایجاد می کند و بحث 
سوداگری و واسطه گری را مطرح می کند؛ اما 

بع��د از ای��ن دوره و فروکش کردن هیجانات، 
بازار وارد دوره رکود خواهد شد. او ادامه داد: در 
ای��ن بازه نه تولیدکنندگان توان دارند در تولید 
و معامالت مس��کن حضور داش��ته باشند و نه 
مردم توانایی حضور در سمت تقاضا را خواهند 
داشت؛ حتی خرید با کمترین قیمت- به نحوی 
که حداقل سود را به سازنده یا فروشنده برساند- 
ه��م برای آنه��ا به عنوان یک کاالی مصرفی 
دور از دس��ترس خواهد بود. مرتضوی گفت: 
بنابرای��ن در کوتاه مدت این هیجانات ممکن 
است تعدادی معامله ایجاد کند و بازار معامله در 
دوره ای گرم شود، ولی این بازار بازاری سست 

و غیرپایدار است.

زیان س�ازی پیش ف�روش مس�کن در  ���
شرایط تورمی

رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان مسکن 
در خصوص وضعیت پیش فروش در ش��رایط 
تورم��ی نی��ز توضیح داد: در این مقاطع زمانی، 
کسانی که ساختمان های خود را پیش فروش 
می کنند بازنده هس��تند؛ زیرا قیمت تمام شده 
آنها افزایش پیدا می کند و قیمت پیش فروش 
ثابت است. اما در قراردادهای مسکن حمایتی 
میزان پیش فروش ثابت نیس��ت، به این معنی 
که تعدیل در قراردادها اعمال می شود که البته 
با قوانین فعلی در تضاد است. او ادامه داد: البته 
اگر از بعد اقتصادی بررسی شود قیمت و هزینه 

همه کاالها و خدمات در حال افزایش است و 
بنابراین نمی توان نرخ ها را ثابت نگه داش��ت. 
در این میان اما قراردادهای خصوصی به دلیل 
ممانعتی که در قوانین پیش فروش وجود دارد 
ثابت است. این فعال بخش خصوصی افزود: با 
این حال، تامین مالی اگر به صورت پیش فروش 
نباش��د ممکن اس��ت انبوه ساز را با سود مواجه 
کند و یا اگر خود سازنده به اندازه صفر تا 100 
پروژه بتواند تامین مالی کند ممکن است سود 

به دست آورد.
اثرپذی�ری بازار ام�الک از کاهش ارزش  ���

پول ملی
مرتضوی با بیان اینکه در شرایطی که قیمت ها 
چند برابر می شود وقوع رکود در بازار معامالت 
مس��کن قطعی اس��ت، بی��ان ک��رد: در مورد 
دامن��ه افزای��ش قیمت ها نمی توان پیش بینی 
مش��خصی ارائه داد؛ ش��اخص ها، اطالعات و 
داده هایی اس��ت که در اختیار ما نیس��ت. مثال 
بخشی از افزایش قیمت ارز و یا کاهش ارزش 
پ��ول مل��ی به ی��ک س��ری از موضوعاتی باز 
می گ��ردد که ما در جایگاه بخش خصوصی از 
آن اطالعی نداریم؛ به عنوان مثال نمی دانیم 
دولت چه اندازه به ارز دسترس��ی دارد؛ ممکن 
است امروز دسترسی به ارز داشته باشد و فردا 

این دسترسی را نداشته باشد.

50 درصد بودجه بهزیستی پرداخت نشد

بی توجهی دولت به جامعه معلوالن 
نزدیک به نیمی از بودجه امس��ال س��ازمان 
بهزیس��تی هنوز محقق نش��ده و این کمبود 
اعتب��ارات زندگ��ی مددجوی��ان و معلوالن را 
دچار چالش کرده اس��ت . جمعی از معلوالن، 
خانواده های آنها و مدیران مراکز نگهداری از 
مددجویان، در اعتراض به عدم تحقق بودجه 
بهزیس��تی این هفته مقابل س��ازمان برنامه و 
بودجه تجمع کردند. آنها در اعتراض به عدم 
پرداخ��ت 49 درص��د از بودجه س��ال جارِی 
بهزیس��تی که باعث اختالل در خدمات دهی 
ب��ه مددجوی��ان و به وی��ژه معلوالن ش��ده و 
زندگ��ی ای��ن افراد را با مش��کالت عدیده ای 
مواجه کرده دس��ت به تجمع چندین  س��اعته 
مقابل این س��ازمان زدند. مدیر کمپین دفاع 
از حق��وق معل��والن در ای��ن خصوص گفت: 
»سازمان برنامه و بودجه 49 درصد از بودجه 
امس��ال بهزیس��تی را هنوز به این س��ازمان 
پرداخ��ت نک��رده و این باعث اختالل در ارائه 
خدماتی ش��ده که ب��ه مددجویان و معلوالن 
داده می ش��ود.« به��روز مروتی با بیان اینکه 
عدم تحقق حدود نیمی از کل بودجه سازمان 
بهزیس��تی موجب توقف خدمات توانبخشی 
ش��ده، افزود: »امس��ال اولین سالی است که 
نیمی از بودجه بهزیس��تی تا این موقع س��ال 

پرداخت نشده است .«
وی تاکی��د کرد: »افزایش 50 درصدی یارانه 
مراک��ز نگه��داری از معل��والن و مددجویان 
بهزیس��تی برای ۸ ماه معوق ش��ده و افزایش 
حق پرستاری معلولیت های شدید به ازای هر 

نفر پانصد هزار تومان در ۸ ماه اول امس��ال 
هنوز پرداخت نش��ده و این فقط یکی از آثار 
عدم تحقق بودجه بهزیس��تی اس��ت .« این 
فع��ال حوزه معلوالن اضافه کرد: »ش��هریه 
دانش��جویان معلول، کمک  هزینه مس��کن 
مددجوی��ی، هزینه های غربالگری ش��نوایی 
و بینای��ی ، کم��ک هزینه معیش��ت معلوالن 
و کمک ه��ای م��وردی بهزیس��تی از دیگ��ر 
مواردی است که در نتیجه عدم تحقق بودجه 
بهزیس��تی پرداخت نش��ده و سنگینی آن به 
شانه های نحیف معلوالن و مددجویان سپرده 

شده است .«
مروتی گفت: »ظلم  بزرگی که اخیرا توس��ط 
س��ازمان برنامه  داش��ت در حق جامعه هدف 

بهزیس��تی ص��ورت می گرفت ای��ن بود که 
سازمان برنامه در تالش بود تا کلیه معوقات 
بهزیستی را از طریق سپردن اوراق مالی به این 
س��ازمان تسویه کند. در این روش بهزیستی  
بای��د بانک��ی را پیدا می کرد که حاضر به قبول 
اوراق باشد و سود حاصل از آن را طی 12 قسط 
به این سازمان  پرداخت کند. در این رویه  بهای 
اصلی اوراق در نهایت نصیب بانک می ش��د 
که با تجمع قبلی توانستیم جلوی اجرای آن 
را بگیریم .« مرتضی .الف مدیر یکی از مراکز 
نگه��داری از معل��والن می گوید: »از ابتدای 
س��ال قرار بود یارانه مراکز افزایش پیدا کند 
ام��ا از فروردی��ن تا آبان ماه مبلغ افزایش داده 
ش��ده را به مراکز نداده اند.« او بیان می کند: 

»یارانه نگهداری از هر فرد از دو میلیون به سه 
میلیون تومان افزایش داده ش��ده اما سازمان 
بهزیس��تی هنوز اختالف این دو مبلغ را برای 
۸ ماه اول سال به مراکز پرداخت نکرده است، 
این درحالیست که شرایط سال جاری با تمام 
سال های گذشته متفاوت است، هزینه ها هر 
روز افزای��ش یافت��ه  و مراکز در تمام این مدت 

از مددجویان نگهداری کرده اند.«
محمد.می��م  نیز یک��ی دیگر از مدیران مراکز 
نگه��داری س��المندان و معل��والن در یکی 
از اس��تان های ش��مالی اس��ت. او می گوید: 
»نگهداری از این افراد مس��ئولیتی س��نگین 
و ام��ری ُپرهزین��ه  اس��ت  و تأمین  این هزینه 
برای بس��یاری از خانواده ها آس��ان نیس��ت  
بنابراین بهزیس��تی باید با افزایش سهم خود 
در کمک هزینه نگهداری از این افراد س��هم 
خانواده ها را کاهش دهد.« وی ادامه می دهد: 
»ب��ا اینکه مقرر ب��ود یارانه نگهداری از افراد 
س��اکن در مراکز امس��ال یک میلیون تومان 
افزایش داش��ته باش��د اما دولت پرداخت این 
مبلغ را برای ۸ ماه اول س��ال نادیده گرفت و 
رقم یاد ش��ده فقط از آذر ماه به  بعد پرداخت  
ش��ده اس��ت .« ب��ه گفته وی درح��ال حاضر 
مراک��ز میلیون ه��ا تومان بابت افزایش یارانه 
نگه��داری از مددجوی��ان از دولت طلب دارند 
و طل��ب ای��ن مرکز برای ۸ ماه ابتدایی س��ال 
نزدیک پانصد میلیون تومان است . عدم توجه 
دول��ت به جامع��ه معلوالن؛ 50 درصد بودجه 

بهزیستی پرداخت نشد.

زیربنایی

تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در گذشته در هشتگرد مشکالتی 
بوده و تعاونی های مس��کن وفای به عهد نکردند و وس��ط کار را رها 
کردن��د. االن در حال��ی ک��ه مردم پ��ول را پرداخت کردند بدون خانه 
مانده اند و صاحب تعاونی ها و پیمانکاران متواری شدند که حسابشان 
با خدا است، البته ما هم حتما پیگیری می کنیم. مهرداد بذرپاش در 
مراسم افتتاح 2200 هزار واحد مسکن و پنج پروژه عمرانی در شهر 
جدید هش��تگرد )مهس��تان( اظهار داش��ت : می توانم شهادت بدهم 
همکارانم در شهر جدید هشتگرد زحمت می کشند ولو شده یک قدم 
هم برداشته شود مشکل مردم این منطقه را حل کنند.  وی با بیان 
اینکه سیاست ما تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که از سال های 
گذش��ته باقیمانده اس��ت، گفت: برخی از افراد به ما در دولت توصیه 

می کنند که بجای تکمیل پروژه های باقیمانده پروژه های خود را آغاز 
کنید و تکمیل این پروژه به نام افراد دیگر تمام می ش��ود اما ما این 
بحث ها را نداریم و فدای یک تار موی مردم و موضوع مهم تکمیل 

پروژه  است و به هر نامی که تمام شود، مهم نیست. 
وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد : یکی از مش��کالت بحث مس��کن 
اس��ت که در هش��تگرد بعضا تا 12 س��ال مس��کن باقی مانده است و 
در حالی که متقاضیان در همان س��الها پول را پرداخت کرده اند اما 
واحدی تحویل نگرفتند و امروز هم پول آن موقع آنها اندازه 5 متر 
اس��ت اما ما وظیفه داریم این واحدها را با پول همان س��ال تحویل 
دهیم .  بذرپاش افزود: نباید ش��رمنده ش��هدا ش��ویم و سربلند در این 
خدمت به مردم باش��یم و ۶ هزار واحد مس��کن مهر باقیمانده س��ال 

آینده تحویل می شود .  وی گفت: مردم که گناهی نکردند و به دولت 
اعتماد کردند و این انباش��ت پروژه ها فقط برای متقاضیان مش��کل 
ایجاد نکرد بلکه سایر بخش ها را معطل کرده است. االن مجبوریم 
که پروژه های معطل مانده را تکمیل کنیم و تاکید و خواسته رییس 

جمهوری از ما هم انجام پروژه های نیمه تمام است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید سطح سرانه خدمات را در کنار 
س��اخت مس��کن برای مردم باال ببریم،افزود: در گذشته در هشتگرد 
مشکالتی بوده و تعاونی های مسکن وفای به عهد نکردند و وسط 
کار را رها کردند. االن در حالی که مردم پول را پرداخت کردند بدون 
خان��ه مانده ان��د و صاحب تعاونی ها و پیمانکاران متواری ش��دند که 

حسابشان با خدا است، البته ما هم حتما پیگیری می کنیم.
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کشف ذخایر بزرگ لیتیوم در همدان
عض��و کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داش��ت: هرچند هم کانسنگ 
لیتیومی کش��ف و قابل اس��تخراج ش��ود اما امکان 
ف��رآوری آن را نداری��م. برای فرآور باید دانش فنی 
آن را وارد کشور کنیم که آن را کشورهای خاصی 
دارند. اما در حال حاضر به دلیل ش��رایط تحریمی 
ایران متاس��فانه رابطه کش��ورمان با دنیا محدود و 
قطع بوده و امکان رایزنی ها برای انتقال دانش فنی 
س��خت است. بهرام شکوری درباره ذخایر لیتیومی 
کشف شده در همدان اظهار داشت: معموال لیتیوم 
کش��ف ش��ده فلز محتوا نیست و معموال در کشف، 
وقتی از عبارت میلیون تن استفاده می کنند منظور  
کانسنگ است و نه فلز محتوا.  وقتی درباره ذخایر 
10 میلیون تنی صحبت می کنند در واقع منظور 10 
میلیون تن کانس��نگ اس��ت و در عیار ۷ دهم درصد 
یک تا دو درصد که اگر فلز محتوای آن را به دست 
بیاوریم عدد آن بسیار کمتر می شود. وی تاکید کرد: 
از سوی دیگر اساسا دانش فرآوری لیتیوم در ایران 
وج��ود ن��دارد، به طور قط��ع ذخایر لیتیومی همدان 
کانس��نگ اس��ت چراکه لیتیوم عنصر ارزشمندی و 
فلز محتوای آن بس��یار مهم است. عضو کمیسیون 
مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه آینده دنیا لیتیوم اس��ت، اظهار داش��ت: یکی 
از عناص��ر مه��م تمام فناوری ه��ای جدید لیتیوم و 
وانادیوم هس��تند که از عناصر نادر خاکی محسوب 
می ش��وند و از اهمیت لیتیوم، اینکه از دالیل عمده 
جنگ افغانستان و حضور امریکا در این کشور بر سر 
لیتیوم و استفاده از این ظرفیت بود. وی با بیان اینکه 
افغانستان دارای ذخایر بیشتری از لیتیوم است اما در 
ایران هم لیتیوم وجود دارد، افزود: ایران هم بر روی 
کمربندهای مختلف قرار گرفته که ممکن است این 
عناصر نادر خاکی وجود دارد اما نوعا بر روی عناصر 
نادر خاکی در ایران خیلی کار نشده است. شکوری 
ادامه داد: هرچند هم کانسنگ لیتیومی کشف و قابل 
استخراج شود اما امکان فرآوری آن را نداریم. برای 
فرآوری آن باید دانش فنی آن را وارد کش��ور کنیم 
و دانش فرآوری لیتیوم را کش��ورهای خاصی دارند 
اما در حال حاضر به دلیل ش��رایط تحریمی ایران 
متاسفانه رابطه کشورمان با دنیا محدود و قطع است 
امکان رایزنی ها برای انتقال دانش فنی سخت است. 
اگر شرایط تحریمی نبود می شد از این فناوری های 

جدید در دنیا استفاده کنیم.

 حضور ایران در بزرگترین 
نمایشگاه صنعت و انرژی پاکستان

رایزن بازرگانی ایران در پاکستان گفت: بزرگترین 
نمایشگاه صنعت و انرژی پاکستان با حضور 400 
شرکت از بیش از 10 کشور به مدت 3 روز از امروز 
ش��روع به فعالیت می کند. حس��ین امینی گفت: 
نوزدهمین نمایش��گاه صنعت و انرژی پاکستان با 
حضور 400 شرکت از صنایع مختلف در حوزه های 
نف��ت، گاز و ان��رژی، صنایع معدنی و صنایع بزرگ 
نس��اجی برگزار می ش��ود. این نمایشگاه از ساعت 
10 صبح امروز به مدت 3 روز در کراچی پاکستان 
برگ��زار می ش��ود. وی در ادام��ه افزود: بیش از 10 
کش��ور مانند چین، بالروس، ایران، ژاپن، تایوان، 
آلم��ان و … در ای��ن نمایش��گاه حض��ور دارند. 
شرکت هایی از کشورهای ایران، چین و بالروس 
پاویون ه��ای اختصاص��ی دارند و ش��رکت های 
کشورهای ژاپن، تایوان، آمریکا و آلمان غرفه های 
مخص��وص خ��ود را دارند. رای��زن بازرگانی ایران 
در پاکس��تان درباره اهمیت نوزدهمین نمایشگاه 
صنعت و انرژی پاکس��تان گفت: این نمایشگاه به 
دلیل حضور گس��تردهء صنایع مختلف پاکستانی 
و بازدی��د ح��دود 25 ه��زار نفر می تواند س��ر آغاز 
مذاکرات خوبی برای ش��رکت های ایرانی حاضر 

در این نمایشگاه باشد.

نفوذ برندهای چینی به بازار 
گوشی های موبایل گران قیمت

سازندگان تلفن هوشمند چینی پس از این که یکی 
از بدترین س��ال های بازار را پش��ت سر گذاشتند، 
اکنون درصدد رخنه به بازار گوشی های باال رده، 
برای به چالش کش��یدن برتری اپل و سامسونگ 
هس��تند. در نمایشگاه "کنگره موبایل جهان" که 
بزرگترین نمایش��گاه تلفن همراه در جهان اس��ت 
و هفته گذش��ته در بارس��لون اس��پانیا برگزار شد، 
س��ازندگان تلفن هوشمند چینی حضور پررنگ و 
پرقدرتی داشتند و از محصوالت جدیدی رونمایی 
کردن��د. اوپ��و که چهارمین س��ازنده بزرگ تلفن 
هوش��مند جهان است، ماه گذشته تلفن هوشمند 
 )Flip Find N2( "تاش��و به نام "فایند ان تو فلیپ
را رونمایی کرد که بیش از 1000 دالر قیمت دارد. 
رقیب بزرگترش، شیائومی هم گوشی های باالی 
1000 دالر شیائومی 13 و شیائومی 13 پالس را 
معرفی کرد. شرکت "آنر" )Honor( که از هواوی 
جدا ش��ده اس��ت، تلفن هوش��مند تاشوی 1۶90 
 Magic( "دالری خ��ود به ن��ام "مجیک وی اس
Vc( را رونمایی کرد. این گوشی های گران قیمت، 
نشان دهنده تغییر راهبرد شرکت های چینی است 
که طی سالهای اخیر با عرضه گوشی های موبایل 
ارزان تر که قابلیت های مشابه گوشی های پرچمدار 

را داشتند، نفوذ بیشتری پیدا کرده بودند. 

زمان برگزاری "الکامپ" مشخص شد؟
نمایشگاه الکامپ که طی چند سال اخیر به دالیل 
گوناگون به تعویق افتاده بود، قرار است در تابستان 
س��ال آینده در تیرماه یا مرداد برگزار ش��ود. با شیوع 
کرون��ا در جه��ان و ورود آن ب��ه ایران از اس��فندماه 
س��ال 139۸، بس��یاری از نمایش��گاه ها به تعویق 
افتاده و برخی لغو شدند. بیست وششمین نمایشگاه 
الکترونی��ک، کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونی��ک 
)الکام��پ(  نی��ز ابتدا مقرر بود س��ال 1399 برگزار 
ش��ود ام��ا چندین بار به دلی��ل کرونا به تعویق افتاد 
و البت��ه الکام اس��تارز )بخش��ی از الکامپ با حضور 
استارت آپ ها(  در بهمن ماه 1399 به صورت آنالین 
برگزار ش��د. پس از آن نیز مقرر بود الکامپ 2۶ در 
تیرماه و پس از آن در بهمن ماه 1400 برگزار شود 
ک��ه ب��از هم به دلیل وضعیت کرونایی لغو ش��د. در 
ابتدای تابس��تان امس��ال اعالم ش��د که قرار است 
این نمایش��گاه از تاریخ 10 تا 13 مردادماه تش��کیل 
ش��ود اما این تاریخ هم با وجود اینکه س��ازمان نظام 
صنف��ی رایانه ای اس��تان تهران ب��ه عنوان برگزار 
کننده، قرار ش��د این رویداد را با رعایت تمام ش��عائر 
مذهبی ایام محرم در موعد مقرر برگزار کند، به دلیل 
همزمان��ی ب��ا دهه اول م��اه محرم با مخالفت هایی 
روبه رو ش��د، در نهایت س��تاد اجرایی این نمایشگاه 
اعالم کرد که الکامپ در تاریخ جدیدی از 19 تا 22 
آبان برگزار می ش��ود. که آن هم لغو ش��د. در همین 
رابطه، به تازگی حس��ین اسالمی - رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران- در یک نشست 
خبری درباره برگزاری نمایشگاه الکامپ اظهار کرد: 
در چند سال اخیر این نمایشگاه  و در چند ماه اخیر 
به دلیل ش��رایط کس��ب و کارها و شرایط عمومی با 
مش��کالتی روبه رو ش��د. وی افزود: امیدوارم برای 
تیرماه یا مرداد ماه سال آینده این نمایشگاه را برگزار 
کنیم و قراردادهای الزم در این زمینه منعقد ش��ده 
و فعال تصمیم به برگزاری باش��کوه این نمایش��گاه 
داریم، همچنین نیازمندیم دولت هم در این زمینه 

همکاری کند.

 بی رغبتی بازار جهانی
 به خودروهای چینی 

در حال��ی ب��ازار جهانی به خودروهای چینی پش��ت 
کرده اس��ت که مش��تریان ایرانی برای خرید این 
خودروها باید ماه ها در صف انتظار باش��ند. گفتنی 
اس��ت فروش خودروهای س��واری چین از ژانویه 
ت��ا فوری��ه 20 درص��د کاهش یافت. آمارها نش��ان 
داد ک��ه ف��روش خودروه��ای س��واری چین در دو 
م��اه اول س��ال جاری 20 درص��د کاهش یافته که 
نش��ان دهنده تقاضای ضعی��ف در بزرگ ترین بازار 
خودروی جهان حتی در ش��رایطی اس��ت که برخی 
از تولیدکنندگان خودرو برای احیای تقاضا، قیمت ها 
را کاهش می دهند. انجمن خودروهای مس��افری 
چین اعالم کرد، فروش در ماه فوریه، 1.42 میلیون 
دستگاه و 10.4 درصد بیشتر از سال قبل بود. فروش 
خودروهای انرژی نو که ش��امل خودروهای برقی 
و پالگین هیبریدی می ش��ود، س��ریع تر از کل بازار 
رش��د کرد و در ماه فوریه نس��بت به س��ال قبل ۶1 
درصد افزایش یافت. سال گذشته، دولت این کشور 
معافی��ت مالیاتی را برای چنین محصوالتی تمدید 
ک��رد، در حال��ی که مقامات محلی مش��وق هایی را 
برای تشویق خرید به کار گرفتند. خودروهای انرژی 
ن��و بی��ش از 30 درص��د از فروش خودروهای جدید 
را تش��کیل می دهند و خودروهای الکتریکی سهم 
بازار را از خودروهای پرفروش با موتورهای احتراق 
داخلی گرفته اند. بر اس��اس داده های خرده فروشی 
بانک بین المللی بازرگانان چین، شرکت بی وای دی 
پرفروش ترین برند خودروی س��واری چین در ماه 
فوریه بود و برای دومین بار در چهار ماه گذش��ته از 

برند فولکس واگن پیشی گرفت.

اقتصاد آلمان شگفتی ساز شد
تولی��د صنعت��ی آلمان در ژانوی��ه بیش از حد انتظار 
افزایش یافت. اداره آمار فدرال آلمان اعالم کرد که 
تولی��د صنعت��ی آلمان در ژانویه به طور قابل توجهی 
بی��ش از ح��د انتظار افزایش یافت و نس��بت به ماه 
قب��ل 3.5 درص��د افزای��ش یافت. در نظرس��نجی 
رویترز، تحلیلگران به افزایش 1.4 درصدی در ماه 
اشاره کرده بودند. اداره آمار گفت که این پیشرفت 
مثبت به ویژه به دلیل رشد قوی در تولید تجهیزات 
الکترونیکی و مواد ش��یمیایی بوده است. در مقابل، 
تولید قطعات وسایل نقلیه موتوری و همچنین تولید 
محص��والت داروی��ی روند منفی ش��دیدی از خود 
نش��ان داده اس��ت همچنین اداره آمار اعالم کرد که 
خرده فروشی آلمان در ژانویه به طور غیر منتظره ای 
0.3 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. 
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز رشد 

دو درصدی را پیش بینی کرده بودند.

 عضو هیات مدیره اتاق مش��ترک ایران و عراق گفت: در حال حاضر وضعیت صادرات ایران به عراق مس��اعد اس��ت و  صادرات کش��ورمان به عراق از 9 میلیارد دالر عبور می کند. عضو هیأت 
مدیره اتاق مش��ترک ایران و عراق گفت: میزان صادرات ما به کش��ور عراق حدود 30 میلیون دالر اس��ت که نیمی از آن مربوط به صادرات نفت و گاز و نیمی دیگر مربوط به صادرات کاالیی 
اس��ت. وی در ادامه افزود: با نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان، خرید عراق افزایش می یابد و لذا کاالهای صادراتی ما نیز به این کش��ور افزایش خواهد یافت. س��ید حمید حس��ینی بیان کرد: 

با توجه به وضعیت مساعد صادرات به عراق در سال جاری پیش بینی می شود رکورد صادرات ما به این کشور شکسته شود و از مرز 9 میلیارد دالر عبور کند.
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انتقاد قالیباف از طرح فروش ایران خودرو 

ایران خودرو باید پاسخگو باشد
گروه صنعت و تجارت: به دنبال مشکالت پیش 
آم��ده و ع��دم موفقیت متقاضیان طرح جاری 
گروه صنعتی ایران خودرو برای ثبت نام چهار 
محصول عرضه شده این شرکت، سخنگوی 
وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه ایران خودرو 
ط��رح ف��روش فوق العاده خود را به خوبی اجرا 
نکرده است، به صراحت اعالم کرد که وزارت 
صمت اجازه تضییع حق متقاضیان را نمی دهد 
و باید در این راستا پاسخگو باشد. طرح فروش 
فوق العاده چهار محصول ایران خودرو ش��امل 
س��ورن پالس بنزینی، دناپالس توربورشارژ 
اتوماتیک، هایما S5 و هایما S۷ به مناس��ب 
عید نیمه ش��عبان از روز  چهارش��نبه 1۷ اسفند 
ماه به اجرا در آمده است. با توجه به اینکه پیش 
شرط ثبت نام در طرح های فروش خودرو )اعم 
از داخلی و وارداتی( تعریف حس��اب وکالتی و 
واریز و مس��دود ش��دن وجهی از خودرو مورد 
نظر در آن حساب پیش از آغاز فرآیند ثبت نام، 
ضرروی اس��ت، ایران خ��ودرو برای این طرح 
ف��روش خود اعالم کرده که متقاضیان از روز 
سه شنبه و در روزهای پنجشنبه و ساعت 14 
روز شنبه می توانند برای تعریف حساب وکالتی 
و واریز وجه اقدام کنند؛ اما طی دیروز و امروز که 
متقاضیان برای ثبت نام اقدام کرده اند، موفق 
به ثبت نام نش��ده اند و در تماس های متعدد با 
ایسنا، از این موضوع گالیه کردند. در پیگیری 
متقاضیان از بانک های عامل، مشخص شد 
که پس از 4۸ ساعت از زمان واریز وجه، لینک 
ثب��ت ن��ام فعال و ثبت نام ممکن خواهد ش��د؛ 
این در حالیست که ایران خودرو در بخشنامه 

خ��ود صحبت��ی از این 4۸ س��اعت به صورت 
واض��ح نک��رده و تنها ب��ه این نکته اکتفا کرده 
اس��ت که " پس از اتمام فرآیند وکالتی ش��دن 
حساب در بانک عامل و استعالم توسط ایران 
خ��ودرو از بانک عامل، اطالعات به ش��رکت 
ایران خودرو ارس��ال می شود؛ لذا متقاضیان با 
در نظ��ر داش��تن این م��دت زمان، بعد از اتمام 
افتتاح و واریز وجه در حس��اب وکالتی نس��بت 
ب��ه ثبت نام اولیه در س��امانه فروش اینترنتی 
ایران خودرو اقدام کند." البته که گفتی است 
تعداد بس��یاری از متقاضیان هم از طرح های 
س��ابق که برنده نشده بودند، همان مبلغ های 
گذش��ته را از حساب وکالتی خود خارج نکرده 
بودن��د و همچن��ان موجودی حس��اب برقرار 
بوده اس��ت اما این افراد هم موفق به ثبت نام 
نش��ده اند. این گالیه م��ردم از عدم ثبت نام و 
دردسرهای پیش آمده، به سمع و نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده و واکنش 

این سازمان را به دنبال داشته است؛ به گونه ای 
که سخنگوی وزارت صمت در صفحه توییتر 
خود ایران خودرو را نقد کرده و تاکید کرده است 
که این س��ازمان اجازه تضییع حقوق مردم را 
نخواهد داد. امید قالیباف نوشته است: "شرکت 
ایران خودرو متاس��فانه نتوانست طرح فروش 
فوق العاده آخر س��ال خ��ود را خوب اجرا کند. 
متقاضیان در مراحل مختلف ثبت نام با اشکال 
مواجه شدند.  وظیفه این شرکت، پاسخگویی 
و رفع اشکاالت است. وزارت صمت عالوه بر 
حمای��ت از تولی��د، وظیفه دفاع از حقوق مردم 
را نی��ز دارد و اج��ازه تضیی��ع حق متقاضیان را 
نمی دهد." گفتنی اس��ت ک��ه ایران خودرو در 
حالی اعالم کرده متقاضیان تا ساعت 14 روز 
ش��نبه )20 اس��فند( هم که می توانند حساب 
وکالتی تعریف و واریز وجه داش��ته باش��ند که 
اتمام مهلت ثبت نام در س��اعت 24 همان روز 
)شنبه( با شرط فعال شدن لینک ثبت نام پس 

از 4۸ س��اعت مس��دود ماندن وجه، در تناقض 
است.

قرع�ه کش�ی خودروه�ای واردات�ی ���۲1 
اسفند ماه

همچنین سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد: 
تعیین اولوی��ت زمانی متقاضیان خودروهای 
واردات��ی روز یکش��نبه 21 اس��فند ب��ا روش 
قرعه کش��ی انجام می ش��ود. امید قالیباف در 
صفحه ش��خصی خود از قرعه کش��ی تعیین 
اولوی��ت زمان��ی خودروه��ای وارداتی در روز 
یکش��نبه 21 اس��فند ماه خبر داد و گفت : این 
قرعه کش��ی ب��ا حضور نمایندگان دس��تگاه 
ه��ای نظارتی انجام خواهد ش��د. متقاضیان 
می توانند با مراجعه به  صفحه شخصی خود 
در س��امانه saleauto.ir نس��بت به رتبه خود 
مطل��ع ش��وند. پیش از این ق��رار بود که قرعه 
کشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته 
گذش��ته  انجام ش��ود اما مدیر ط��رح واردات 
خ��ودرو وزارت صم��ت در همان زمان اعالم 
کرد که به دلیل زمان بر ش��دن اس��تعالم های 
الزم از نهادهای مختلف، قرعه کشی، به زمان 
دیگری موکول ش��ده اس��ت. گفتنی است که 
در ای��ن ط��رح فروش خودروهای وارداتی که 
ثبت نام آن از شش��م اس��فند تا پایان روز شنبه 
هفته گذشته )13 اسفند ماه( از طریق سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو انجام ش��د، حدود 
120 هزار نفر مش��ارکت کرده بودند. تعریف 
حساب های وکالتی و مسدود بودن مبلغ 500 
میلیون تومان یکی از ش��روط ثبت نام برای 

خودروهای وارداتی بود.

صنـعت و تجارت

چالش های بی پایان  لوازم خانگی قاچاق 
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با 
تاکید بر اینکه 99 درصد لوازم خانگی کاالهای خارجی در س��طح 
عرضه قاچاق هس��تند، گفت: ش��رکت های خارجی مثل ال جی و 
سامس��ونگ اردیبهش��ت امسال طی نامه ای اعالم کردند کاالهایی 
که پنج سال از واردات آن ها گذشته باشد، دیگر گارانتی نمی کنند، 
حتی اگر ضمانت ش��رکتی داش��ته باش��د؛ پس اگر کاال پنج سال در 
انبار فروشنده بماند، ضرر می کند. اکبر پازوکی از خریداران خواست 
قبل از خرید در س��طح عرضه کاالها را شناس��ایی کنند که قاچاق یا 
تقلبی نباشد. به گفته وی خریداران می توانند با ارسال کد شناسه و 
کد رهگیری کاال به شماره #4*۷۷۷۷* از اصالت دستگاه مطمئن 
شوند. همچنین اطالعات تاریخ تولید شرکت و غیره نیز در دسترس 
خواهد بود. راه دوم اس��تفاده از س��امانه جامع تجارت و س��امانه جامع 
گارانتی است. در سامانه گارانتی می توان دید که گارانتی که فروشنده 
عرضه می کند اعتبار دارد یا خیر. همچنین در سامانه می توانید لیست 
گارانتی های غیرمعتبر را مشاهده کنید. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی همچنین هشدار داد که مردم مراقب باشند به ویژه در 

فضای مجازی کاالی تقلبی یا بدون گارانتی نخرند. وی در پاسخ به 
اینکه آیا هنوز هم کاالی خارجی با گارانتی معتبر در بازار وجود دارد، 
تصریح کرد: ممکن است فردی چند سال پیش برای جهیزیه کاالی 
خارجی خریده باشد و حاال با افزایش قیمت ها تصمیم بگیرد آن را 
بفروشد و با پول آن چند قلم از کاالهای مرتبط با جهیزیه را بخرد. 
البته به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، شرکت های 
خارجی مثل ال جی و سامس��ونگ اردیبهش��ت امس��ال طی نامه ای 
اعالم کردند کاالهایی که پنج س��ال از واردات آن ها گذش��ته باشد، 
دیگر گارانتی نمی کنند، حتی اگر ضمانت شرکتی داشته باشد. چرا 
که کمپرسور پنج سال گارانتی داشته است. پس اگر کاال پنج سال 
در انبار فروشنده بماند، ضرر می کند. او همچنین تاکید کرد که 99 
درصد لوازم خانگی کاالهای خارجی در سطح عرضه قاچاق هستند. 
پازوکی با بیان اینکه در ش��رایطی که در فضای مجازی کاالهایی 
به مردم فروخته می شود که اصال وجود خارجی ندارد، باید به مردم 
اطالع رسانی شود، تصریح کرد: در مواردی هنوز نتوانستیم سلیقه 
م��ردم را  تغیی��ر دهی��م ک��ه کاالی ایرانی بخرند. او همچنین با بیان 

اینکه در زمان ممنوع شدن واردات لوازم خانگی در سال 139۶ همه 
کاالها تولید نمی ش��د، گفت: در این چند س��ال سرمایه گذاری های 
زیادی انجام شد و در حال حاضر فقط در بعضی کاالها کمبود تولید 
هس��ت. اما واردات خط تولید هم هزینه های بس��یار زیادی دارد و 
تحریم ها این هزینه ها را س��نگین تر هم کرده اس��ت. گفتنی اس��ت 
واردات لوازم خانگی از سال 139۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده 
کاالهای خارجی موجود در بازار قاچاق هس��تند که با گارانتی های 

تقلبی فروخته می شوند.  

پای ماشین آالت دست دوم تولید کفش به بازار ایران باز می شود
گ�روه صنع�ت و تج�ارت: مدی��رکل دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت که بحثی روی واردات ماشین آالت دست 
دوم در حوزه تولید کفش نیست، بلکه بر سر روش 
انجام، اختالفاتی وجود دارد که در حال پیگیری 
اس��ت و بعد از حل اختالفات به نتیجه می رس��د. 
خرداد امس��ال یک بازرگان از مش��کالتی بر سر 
راه تامی��ن م��واد اولیه صنف کیف و کفش گالیه 
کرده و گفته بود که با توجه به فرسودگی ماشین 
آالت و کمب��ود تولیدکنن��دگان دارای جواز، نیاز 
اس��ت اجازه واردات ماش��ین آالت دست دوم به 

بازرگانان هم داده ش��ود. اما اخیرا، بعد از حدود 9 
ماه این واردکننده و توزیع کننده مواد اولیه کیف 
و کفش گفت که هنوز مش��کل واردات ماش��ین 

آالت دست دوم برطرف نشده است.
در این رابطه محس��ن گرجی با بیان اینکه دفتر 
صنایع نساجی با واردات ماشین آالت دست دوم 
صنعت کفش موافق است، اما متولی این بخش 
دفتر ماشین آالت و تجهیزات وزارت صمت است، 
اظهار کرد: به زودی جلس��ه مش��ترکی بین دفتر 
نس��اجی و ماشین سازی برای بررسی بیشتر این 
موضوع برگزار خواهد ش��د. بحثی روی واردات 

ماش��ین آالت دس��ت دوم نیست، بلکه بحث این 
است چون اندازه بنگاه های کفش کوچک است 
ترجی��ح می دهن��د یک واردکننده ای��ن نیازها را 
تجمی��ع و وارد کن��د. به گفت��ه وی بحث در حال 
حاضر نحوه واردات اس��ت. چون نظر وزارتخانه 
ای��ن اس��ت که هر بن��گاه نیاز خ��ود را وارد کند، 
ام��ا واحدها به خاطر کوچک بودن می گویند این 
قدرت را ندارند و ترجیح می دهند یک واردکننده 
تعدادی ماشین آالت دست دوم وارد و واحد بسته 
به نیازشان آن را بخرند. بنابراین در روش انجام 
اختالفاتی وجود دارد که در حال پیگیری اس��ت 

و بعد از حل اختالفات به نتیجه می رسد. گرجی 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره قاچاق پوشاک 
بنگالدش��ی به کش��ور گفت: در حال حاضر دفتر 
صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت آماری در این 
زمینه ندارد و باید بررس��ی میدانی صورت گیرد. 
مرج��ع آم��ار قاچاق، س��تاد مقابله با قاچاق کاال و 
ارز اس��ت و چون ابزارهای بررس��ی میدانی دارند 

می توانند به این سواالت جواب دهند.
وی افزود: اما اگر از آسیای جنوب شرقی پوشاک 
قاچاق به کشور وارد شود، قطعا به صنعت ضربه 

بیشتری می زند. 

دالیل ممنوعیت واردات آیفون 14
گروه صنعت و تجارت: به دنبال ممنوعیت واردات 
آیفون 14 به کشور برخی دلیل آن را امکان اتصال 
به اینترنت ماهواره ای عنوان کردند اما کارشناسان 
بر این باور هس��تند که چنین مس��ئله ای واقعیت 
ن��دارد. موضوع ممنوعیت واردات گوش��ی های 
باالتر از 300 یورو از تابستان سال 1399 به عنوان 
راه حلی برای مش��کل واردات و کمبود گوش��ی 
مط��رح ش��د و با جنجال هایی ک��ه این خبر به پا 
کرد و حتی با گران ش��دن گوش��ی های پرچمدار 
ه��م گ��ره خورد. اما پس از آن تصمیمات جدیدی 
برای ممنوعیت واردات گوش��ی های باالی ۶00 
دالر و در صدر آنها برند اپل گرفته ش��د به گونه 
ای که اوایل امس��ال اعضای کمیس��یون اصل 
90 مجلس وعده دادند تا نیمه اول س��ال 1401 

واردات آیفون ممنوع شود. سخنگوی کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی در آن زمان در 
توضیح علت ممنوعیت واردات کاالهای لوکس 
همچون گوشی برند اپل گفته بود در شرایطی که 
درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم 
و ب��رای تامی��ن ارز مورد نیاز کاالهای اساس��ی و 
دارو دچار مش��کالتی هستیم، منطقی نیست که 
م��ا ب��رای واردات کاالها و ازجمله گوش��ی های 
لوک��س ارز نیمای��ی مصرف کنیم. تقریبا از اوایل 
مهرماه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این برند 
در هاله ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه از س��وی 
مس��ئوالن اعالم ش��د واردات رس��می و تجاری 
آیفون انجام نخواهد شد، در این مدت آیفون 14 
فقط از رویه مسافری یا با سوء استفاده از این رویه 

به صورت قاچاق به کشور وارد می شد که از این 
طریق هم رجیستر نمی شد. در نهایت با ابالغیه 
سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران در بهمن 
ماه ورود آیفون 14 و مدل های بعد از آن به عنوان 
کاالی همراه مس��افر و یا پس��تی از ابتدای اسفند 
امسال ممنوع اعالم شد. همچنین تأکید شد که 
گمرکات اجرایی از ثبت اطالعات گوش��ی های 
وارد ش��ده، در س��امانه مسافر بری و پستی از اول 
اسفند خودداری کنند. به دنبال تصمیمات گرفته 
ش��ده در ممنوعیت واردات رسمی این برند تلفن 
هم��راه هن��وز همه دالیل اصل��ی این ممنوعیت 
مش��خص نبوده و این باعث ش��د که ش��ایعات و 
ابهاماتی درباره علت این موضوع از جمله اعالم 
ممک��ن ب��ودن اتصال به اینترن��ت ماهواره ای از 

طری��ق این گوش��ی مطرح ش��د. ام��ا در این باره 
کارشناس��ان از جمله محمد کش��وری در گفت و 
گو با ایسنا، معتقد است بحث اتصال آیفون 14 به 
اینترنت ماهواره ای )استارلینک( واقیعت ندارد و 
قابلیتی که این گوشی تلفن همراه دارد این است 
که کاربران می توانند در ش��رایط اضطراری آن 
هم نه در همه کش��ورها مانند آمریکا پیام کمک 
به شماره های اضطراری ارسال کنند تا با یافتن 
موقعیت به کمک فرد بروند و در همین حد است 
بنابراین نه اینترنتی متصل و نه حتی مکالمه ای 
برقرار می ش��ود. وی تأکید کرد: بنابراین اتصال 
ب��ه اینترن��ت ماهواره ای به عن��وان دلیل مطرح 
ش��ده برای ممنوعیت وارد آیفون 14 به کش��ور 

صحت ندارد 
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شهرستان

گلستان از استان های 
کمتربرخوردار کشور در خدمات 

درمانی تامین اجتماعی
مدیر درمان تامین اجتماعی گلس��تان با اش��اره به 
اینکه این استان در حوزه تامین زیرساختی درمانی 
تامین اجتماعی جزو پنج استان کم برخوردار کشور 
اس��ت، گفت: در دولت س��یزدهم، ساخت و تکمیل 
12 پ��روژه درمان��ی با ب��رآورد ۷00 میلیارد تومان 

مصوب شد
رمض��ان زینلی  در مراس��م افتت��اح متمرکز ویدئو 
کنفرانس��ی پروژه ه��ای مدیریت درم��ان تامین 
اجتماعی در گرگان اظهارداش��ت: طرح های حوزه 
درمان تامین اجتماعی گلس��تان ش��امل درمانگاه 
بندرگز، افزایش 50 تخت و بهس��ازی واحد تغذیه 
بیمارس��تان حکیم جرجانی گرگان با اعتبار 1۶4 

میلیارد تومان است.
وی با اش��اره به اینکه این اس��تان در حوزه تامین 
زیرساختی درمانی تامین اجتماعی جزو پنج استان 
کم برخوردار کشور به شمار می رود، گفت: در دولت 
س��یزدهم، س��اخت و تکمیل 12 پروژه درمانی با 
ب��رآورد ۷00 میلی��ارد تومان مصوب ش��د که اجرا 
و بهره برداری از آن ها نقش به س��زایی در تامین 

عدالت درمانی دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان افزود: تاکنون 
3 طرح از این مصوبه مورد بهره برداری قرار گرفته 

و بقیه هم در دست انجام است.
به گفته وی، جمعیت برخوردار و جامعه هدف تامین 
اجتماعی در گلس��تان حدود ۸۷0 هزار نفر معادل 
49 درصد از مردم این اس��تان بوده که از خدمات 
این سازمان بهره مند هستند.در بیمارستان حکیم 
جرجانی گرگان، 50 تخت پیشرفته در قالب هتل 
س��المت و بهس��ازی واحد تغذیه آن با اعتبار 114 

میلیارد تومان راه اندازی شده است.
ای مسئول افزود: درمانگاه تامین اجتماعی بندرگز 
نیز از اول بهمن امس��ال به صورت آزمایش��ی در 
زمینی به مس��احت هزار و ۶00 متر مربع با اعتبار 
50 میلیارد تومان راه اندازی شده و روزانه به حدود 
100 نف��ر از بیم��اران و مراجعه کنن��دگان خدمات 

درمانی ارائه می دهد.
علی محمد زنگانه اس��تاندار گلس��تان هم در این 
مراس��م با تقدیر از خدمات مدیریت درمان، تامین 
اجتماعی و بیمه سالمت در استان گفت: 100 درصد 
تعهدات س��فر ریاس��ت جمهور به استان گلستان 

مربوط به سال 1401، اجرایی شده است.
استاندار گلستان اظهار کرد: بسیاری از پروژه های 
مصوب سفر از پیشرفت خوبی برخوردار بوده اند و 

شاهد افتتاحات این پروژه ها هستیم

برنامه های پیشگیری از حوادث 
احتمالی چهارشنبه آخر سال تدوین 

و ابالغ شد
ش��هردار گ��رگان گفت:ب��ا توجه به فرارس��یدن 
چهارش��نبه آخر س��ال، برنامه های پیش��گیری از 
حوادث احتمالی در این روز تدوین و به تمام واحدها 
ابالغ شده است. سیدمحمدرضا سیدالنگی  اظهار 
کرد: جلس��ه هماهنگی و تبادل نظر در خصوص 
پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال  
با حضور دستگاه های مرتبط خدمات رسان برگزار 
ش��د. در این جلس��ه مقرر شد تا واحدهای عملیاتی 
خدمات رس��ان با هدف تامین رفاه و امنیت روان 
ش��هروندان از س��اعت 1۸ تا 24 روز 23 اسفندماه 

در آماده باش  کامل باشند.
وی تصریح کرد: در این راستا تمامی الستیک های 
فرس��وده، پوب و مواد اش��تعالزا جمع آوری و برای 
مدیری��ت صحیح و س��ریع و جلوگیری از هرگونه 
حوادث احتمالی تانکرهای ابرسان در مناطق سه 

گانه و پرخطر مستقر باشند.
ش��هردار گرگان با تبری��ک میالد امام زمان)عج( 
خاطرنشان کرد: جشن بزگ خانوادگی نیمه شعبان 
و میالد منجی با ش��عار" ش��هرمن، شهر انتطار" با 
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری س��اعت 
14 روز چهارش��نبه حد فاصل میدان ولی عصر تا 

میدان فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.
وی ادامه داد: ارائه خدمات مش��اوره ای، ورزش��ی، 
پذیرای��ی، ایس��تگاه کودک و س��رگرمی توس��ط 
موکب های مردمی برپا و اجرا می ش��ود.در پایان 
مراس��م نورافش��انی انجام می شود. صداوسیمای 
مرکز گلس��تان   این جش��ن را بصورت پخش زنده 

نمایش می دهد.
س��یدالنگی با اش��اره به هفته درختکاری و اهمیت 
آن در توس��عه فضای س��بز گفت: بمناسبت هفته 
درخت��کاری عملیات اجرای��ی دو پارک محله ای 
ب��ه مس��احت مجموعا ۶ ه��زارو ۸00 متر مربع که 
هریک دارای مرکز محله ای به مساحت یکهزارو 
200 متر مربع دارد جهت اس��تفاده از س��المندان، 
معلوالن و کودکان مناسب سازی می شود. تعداد 
دو هزارو 500 اصله نهال نیز با حضور مس��ئوالن 

غرس شد.
ش��هردار گرگان ابراز کرد: پروژه فیبر نوری یکی 
از نیازهای اساس��ی ش��هر هوشمند بوده که در این 
راستا این پروژه به متراژ یکهزارو 200 مترمربع با 
اعتب��ار 400 میلی��ارد تومان در مدت کوتاه 20 روز 
در سطح شهر اجرا شده و مرمت ان به سرعت در 

حال انجام است.

تصویب یک پروژه تحقیقاتی در شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان

 در شش��مین جلس��ه کمیته تحقیقات شرکت توزیع 
برق اس��تان س��منان، یک پروژه تحقیقاتی مصوب 

شد.
دبیر کمیته تحقیقات این ش��رکت با بیان خبر فوق 
گفت: "ارائه ماژولی در نرم افزار دیگسایلنت جهت 
پی��دا ک��ردن نقاط بهینه مانوری در ش��بکه فش��ار 
متوس��ط ب��ه منظور کاهش تلف��ات در حضور منابع 
تولی��د پراکن��ده" جزء اولویت ه��ای تحقیقاتی این 

شرکت شناخته شده و مصوب گردید.
محمد کاش��فی با اش��اره به این که بررسی موضوع 
تکمیل فرآیند پروژه طراحی و س��اخت اینورتر تک 
فاز یک کیلوواتی که توس��ط پژوهشگران دانشگاه 
دامغان در حال اجرا می باشد، از جمله موارد مطروحه 
در این نشست به شمار می رود افزود: تسریع در ارائه 
گزارش تکمیلی و آزمایشات الزم برای این پروژه، 

مورد تاکید اعضا قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تقدیر از ارائه دهندگان دانش 
مهندس��ی، موضوع دیگر بحث ش��ده در این جلسه 
محس��وب می ش��ود که مقرر گردید همکاران ارائه 

دهنده دانش از آنان تقدیر به عمل آید.

رشد ۹۴ درصدی وصول مالیات در استان 
سمنان نشان از رشد اقتصادی دارد

 سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان  در جلسه 
ش��ورای برنامه ری��زی و س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی این اس��تان در س��الن جلسات یادگار امام 
)ره( اس��تانداری ضمن تبریک اعیاد ماه ش��عبان، 
اظه��ار کرد: رش��د 94 درصدی وص��ول مالیات در 
اس��تان سمنان نش��ان از رشد اقتصادی در راستای 
سیاست های اقتصادی دولت دارد.  سیدمحمدرضا 
هاش��می، اس��تاندار س��منان  در جلس��ه ش��ورای 
برنامه ریزی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این 
استان در سالن جلسات یادگار امام )ره( استانداری 
ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان، اظهار کرد: رشد 94 
درصدی وصول مالیات در اس��تان س��منان نشان از 
رش��د اقتصادی در راستای سیاست های اقتصادی 
دولت دارد. وی تصریح کرد: تقویت سرمایه گذاری 
در اس��تان س��منان، یکی از موضوعاتی اس��ت که 
باید بیش از پیش مورد توجه و پیگیری مس��ؤوالن 

قرار گیرد.
استاندار سمنان با اشاره به مشکالت موجود در این 
استان، اضافه کرد: رفع کمبود آب و کاهش جمعیت 
در استان سمنان باید به صورت ویژه مورد پیگیری 
قرار داش��ته باشد.هاشمی خاطرنشان کرد: با وجود 
قان��ون جوان��ی جمعیت،  خ��أ قانونی در این زمینه 
وج��ود ندارد و نیاز اس��ت کارگ��روه جوانی جمعیت 
فعال و با جدیت پیگیری شود. وی بیان کرد: شورای 
برنامه ریزی یکی از ش��وراهای تأثیرگذار در زمینه 
رویکرد زیرساختی محسوب می شود و به این جهت 
نیاز اس��ت تا مدیران در این ش��ورا به صورت مستمر 

حضور یابند.

جذب نوجوانان در مساجد در اولویت 
همه برنامه هاست

حجت االسالم سیدعلی موسوی عصر سه شنبه در 
نشست خبری به مناسبت سی امین سالروز تاسیس 
کانون فرهنگی هنری مساجد  در سالن اجتماعات 
س��تاد هماهنگ��ی کانون های فرهنگ��ی هنری 
مساجد استان سمنان بیان کرد: در سالیان گذشته 
اعتبارات به این س��تاد تعلق نمی  گرفت  و امسال 
با مس��اعدت و همکاری دولت س��یزدهم اعتبار 
پرداخت ش��د. وی از تالش برای جذب نوجوانان 
به فضای روحانی مس��جد به عن��وان مهمترین 
برنامه ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان نام برد و اظهار کرد: چنانچه حمایت 
بیش��تری در این بخش صورت گیرد بی تردید با 
استفاده از ظرفیت جوانان و کانون های فرهنگی 
هنری مس��اجد می توان کاره��ای بزرگی در این 
بخش انجام داد.  از عضویت بیش از ۲۱ هزار در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان خبر 
داد و گفت: ستاد به منظور جذب بیشتر نوجوانان 
به دنبال توس��عه فعالیت های هنری و ورزشی در 
کانون های مس��اجد همکاری می کند. وی اظهار 
کرد: باید بیش از گذش��ته برای جذب جوانان به 
س��مت مس��جد تالش نمود و س��تاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان 
نیز با همکاری  ویژه در   تقویت ارتباط کودکان و 

نوجوانان با مساجد کوشید.
وی از برگ��زاری گردهمایی فع��االن کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان سمنان به مناسبت 
بزرگداشت سالروز تاسیس کانون های مساجد خبر 
داد و افزود: هم اکنون ۲۸۰ کانون فرهنگی هنری 

مساجد در استان سمنان فعالیت می کنند.

مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل گفت: 34 قلم کاالی اساسی مصرفی خانوار در این استان تا عید فطر با تخفیف ویژه در اختیار مصرف کنندگان می گیرد. علی نوبخت افزود : 
قند، شکر، گوشت منجمد، مرغ، انواع لبنیات، ماکارونی، رب گوجه، روغن، حبوبات، تن ماهی، چای، برنج از جمله کاالهایی است که با همکاری فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرفی 
و اصناف منتخب در استان تا عید فطر با تخفیف ویژه عرضه می شود. وی ادامه داد: این طرح با مشارکت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام شده و گروه های کاالیی متنوع 

و باکیفیت با کمترین سود و حداقل قیمت برای تامین سبد مصرفی خانوارها در فروشگاه های زنجیره ای به مردم قابل عرضه شده است.

تخفیف ویژه برای 
34 قلم کال تاعید 
فطر

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی در مشهدخبر داد:

تمدید 2ساله معافیت های مالیاتی هتل ها و تاسیسات گردشگری
مش�هد مق�دس محمدرض�ا رحمتی-معاون 
فرهنگ��ی،  می��راث  وزارت  گردش��گری 
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مسئله 
معافیت ه��ای مالیات��ی هتل ها و تاسیس��ات 
گردشگری اظهار کرد: با پیگیری های بخش 
خصوص��ی و وزارتخانه، معافیت های مالیاتی 
بخش گردشگری فعال 2 سال تمدید شد. در 
بازنگری الیحه قانون مالیات های مس��تقیم 
پیش��نهاد وزارت می��راث فرهنگ��ی تمدید 5 
س��اله این معافیت هاس��ت ک��ه امیدواریم با 
تصویب دولت عملیاتی ش��ود. همچنین هم 
اکنون جرائم دیرکرد پرداخت مالیات از سوی 
تاسیسات گردشگری از سال 9۸ تا سال 1401 

مشمول بخشودگی شده است. 
شالبافیان در نشست خبری با خبرنگاران  در 
مورد استفاده از مدارس به عنوان مکانی برای 
اس��کان در برخی اس��تان ها و شهرها عنوان 
ک��رد: در ح��ال حاضر آنچه که به س��تادهای 
خدمات س��فر در هر اس��تانی ابالغ شده، این 
اس��ت که اولویت اسکان با تاسیسات رسمی 
گردشگری است، بر این مبنا هتل ها نیز یکی 
از 2۶ مصداق تاسیسات گردشگری به حساب 
می آین��د. البت��ه در برخی اس��تان و در بعضی 
برهه های س��ال نیاز به اس��کان اضطراری و 
مازاد هست که با تشخیص استاندار هر استان 

این اماکن به مدار اسکان اضافه می شود. 
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
وزارت می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی گف��ت: ب��رای رس��یدگی به 
ش��کایت ها از تاسیسات گردشگری و هتل ها 
سامانه ای با عنوان 09۶29 چندین سال است 
که فعالیت می کند و به صورت برخط شکایات 

و نظ��رات مرب��وط به س��فر و خدمات مربوط 
به آن را از طریق یک س��امانه پش��تیبان در 
وزارتخان��ه دنب��ال می کن��د.   یحیی نقی زاده 
محج��وب افزود: از طریق این س��امانه تمام 
شکایت هایی که به دست ما می رسد، مستند 
و به اس��تان مربوطه ارس��ال می ش��ود.  وی 
اظه��ار کرد: هم اکنون با توجه به اینکه بیش 
از 34 ش��رکت بابت استانداردس��ازی فعالیت 
هتل ه��ا، مج��وز فعالیت دارند و بیش از 130 
ارزیاب فنی نیز در اختیار داریم، غیر از حدود 
چهار استان، بقیه استان ها ارزیاب کافی برای 
ط��ی ای��ن مراحل در اختی��ار دارند.  مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
خراسان رضوی نیز با اشاره به تصویب طرح 
تفصیلی شهر مشهد اظهار کرد: مجوز ساخت 
هتل در مشهد بر اساس کاربری تعیین شده در 
طرح تفصیلی به متقاضیان اعطا خواهد شد.  
س��ید جواد موس��وی، با بیان این که باید باید 
توجه داشت متولی اقامت مسافران اداره کل 

میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
هر اس��تان اس��ت. اتفاقی که س��ال پیش در 
مشهد افتاد، ناشی از عدم هماهنگی مدیریتی 
در هدای��ت مس��افران ب��ود. از همین رو ما به 
مس��افران توصیه می کنیم پیش از س��فر به 
مشهد بلیت دریافت و موضوع اقامت خویش 
را از طریق مراکز رسمی تعیین تکلیف کنند.  
رئی��س جامعه حرفه ای هتلداران کش��ور نیز 
دراین  نشست با اشاره به آسیب های صنعت 
هتلداری بابت کرونا و ش��رایط اخیر کش��ور 
گف��ت: صنع��ت هتل��داری در دوره کرونا 23 

هزار میلیارد تومان آسیب دید. 
جمش��ید حم��زه زاده  در خص��وص ش��رایط 
اخیر کش��ور و آس��یب آن به صنعت هتلداری 
اظه��ار ک��رد: در ابتدای جریانات اخیر نیز 50 
درصد تورهای داخلی و پس از آن ۸5 درصد 
توره��ای خارجی برگزار نش��د. البته در حال 
حاض��ر وضعیت توره��ای داخلی خیلی بهتر 
شده و تورهای خارجی نیز در حال آغاز مجدد 

فعالیت های خود هستند. 
وی در مورد وضعیت کنونی س��رمایه گذاری 
در صنع��ت گردش��گری گف��ت: وضعی��ت 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنع��ت ب��ه وزارت 
گردشگری باز می گردد، خوشبختانه استقبال 
خوبی از س��وی س��رمایه گذاران داخلی بابت 
ساخت هتل انجام شده، اما بسیاری از طرح ها 
نیم��ه تم��ام مانده که تع��داد آن به ۸00 مورد 
می رس��د. سیاست ما این است که از ظرفیت 
شرکت های به نام و مجموعه های زنجیره ای 
بین المللی نیز در زمینه سرمایه گذاری استفاده 

کنیم. 
رئیس جامعه حرفه ای هتلداران کشور تصریح 
ک��رد: جامع��ه هتل��داران ایران در راس��تای 
رسیدگی به مسائل مربوط به صنعت هتلداری 
و در راستای توسعه و بهبود ارائه خدمات خود 
ش��رکتی با نام طالیه داران صنعت هتلداری 
ای��ران راه ان��دازی کرده که وظیفه آن فعالیت 
در زمین��ه تامین تجهی��زات هتلداری و ارائه 

خدمات مختلف به مسافران است. 
محمود مادرش��اهیان، رئیس جامعه حرفه ای 
هتل��داران خراس��ان رضوی نیز  ب��ا تاکید بر 
اینکه مراکز اقامتی به هیچ عنوان بدون مجوز 
فعالیت نمی کنند، اظهار کرد: شهرداری مشهد 
به برخی از مراکز اقامتی بدون اجازه اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
خراس��ان رضوی مجوز فعالیت داده است. در 
حال حاضر تمام واحدهای اقامتی در خراسان 
رضوی دارای مجوز هس��تند و آن دس��ته از 
واحدها که مجوز نداشته باشند، بدون تعارف 
با آن ها برخورد شده و جهت اخذ مجوز معرفی 

خواهند شد.

قراردادهایی برای ایجاد تفرجگاه در منطقه گردو منعقد شد
ش��هردار اراک گف��ت: قراردادهای��ی برای ایجاد 
تفرجگاه در منطقه گردش��گری گردو این ش��هر 
منعقد ش��ده و برنامه های ویژه ای نیز در دس��تور 

کار است. 
آئین گرامیداشت روز درختکاری با حضور استاندار 
مرکزی، شهردار اراک، اعضای شورای اسالمی 
شهر، فرماندهان سپاه استان و شهرستان اراک، 
نمایندگان آستان قدس رضوی و سایر معاونین و 
مدیران استانی و شهری و جمعی از اصحاب رسانه 

در منطقه گردشگری دره گردو برگزار شد.
دکتر کریمی شهردار اراک در این مراسم به همراه 
استاندار مرکزی، اعضای شورای اسالمی شهر، 
مدیران ش��هرداری و س��ایر مس��ئولین نسبت به 
کاشت نهال در این منطقه تحت عنوان باغ شهدا 

و با نام شهدا اقدام نمودند.
علیرضا کریمی در آیین درختکاری باغ شهدا دره 
گردو اراک، افزود: پیش بینی شده در این منطقه 
بوستان گردو، بوستان خانواده، بوستان کوهستان 

و باغ ایرانی ایجاد شود.
وی بی��ان کرد: عملی��ات انتقال آب به طول پنج 
کیلومتر نیز برای این منطقه انجام شده که حتی 

در تابستان نیز از وجود آب بهره مند باشد.
ش��هردار اراک ادامه داد: ش��هرداری این شهر در 
ح��ال انعقاد یک قرارداد ب��رای ایجاد بازی های 

هیجانی در منطقه گردو است.

کریم��ی یادآور ش��د: ۸۷ هکتار از اراضی منطقه 
گردش��گری گ��ردو برای توس��عه فضای س��بز 
تحویل شهرداری شده و 23 هکتار در اختیار راه 
و شهرسازی است که امید است طی فرایند قانونی 

زودتر در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی گفت: اجرای رودکنار در منطقه گردش��گری 
گردو آغاز شده و در راستای این طرح 2 پیمانکار 
فعال است و امید است سال آتی با شتاب بیشتری 
دنبال شود. شهردار اراک گفت:به منظور ارتقای 
فرهنگ زیست محیطی و مشارکت شهروندان در 
حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به مناسبت 
هفته درختکاری و س��هیم کردن ش��هروندان در 
توس��عه س��رانه فضای س��بز، توزیع نهال توسط 
س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز شهری بین 

شهروندان در حال انجام است.
دکت��ر کریم��ی اف��زود: 150 هزار اصل��ه نهال با 
مش��ارکت س��ازمان ها و نهادهای مردمی میان 
ش��هروندان به صورت رایگان توزیع ش��ده است، 
ای��ن نهال ه��ا از ن��وع مثمر و غیرمثمر هس��تند و 
ش��هروندان می توانند از 13 تا نوزدهم اس��فندماه 
جهت دریافت نهال به ایستگاه های توزیع نهال در 
پارک های غدیر، ملت، امیرکبیر. آزادی، گلبرگ 

و بلوار غدیر مراجعه کنند.
شهردار اراک با اشاره به تأثیر توسعه فضای سبز 
در کاهش آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: سازمان 

فضای سبز شهرداری طی سال های اخیر اقدام به 
کاشت نهال در مناطق مختلف شهر برای مقابله 
ب��ا آلودگ��ی هوا نموده ک��ه در این زمینه می توان 
به احداث کمربند س��بز و نوار جنگلی در اطراف 
اراک و مجموعه جنگلی چقا در راستای جلوگیری 
از ورود ریزگردها از کویر میقان به داخل ش��هر، 
کاشت نهال در دره گردو، منطقه سیبک و منطقه 
پردیس کوهس��تان جهت کاهش آلودگی هوا و 

ورود ریزگردها به شهر اراک اشاره کرد.
وی با تاکید بر اهمیت هرس درختان و مبارزه با 
آفات و بیماری های گیاهی گفت: از آنجا که هرس 
درختان در زیباس��ازی و جوان سازی فضای سبز 
شهری، ایجاد شرایط مناسب برای کاهش آفات 
درختان و جلوگیری از سقوط احتمالی شاخه های 
خش��ک ش��ده و پوسیده تأثیر بس��زایی دارد، در 
س��ال 1401 عملیات هرس با هدف فرم دهی و 
مرتب کردن درختان در س��طح مناطق پنج گانه 

انجام شده است.
شهردار اراک افزود: مبارزه با آفات و بیماری های 
گیاهی از دیگر اولویت های سازمان فضای سبز 
بوده که به منظور آن عملیات سم پاشی درختان و 
فضای سبز سطح شهر اراک اجرایی شده است.
کتر کریمی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن 
هفته درختکاری گفت: توسعه، حفظ و نگهداری 
فضای سبز بدون مشارکت و همکاری شهروندان 

آنگونه که شایس��ته اس��ت انجام نخواهد شد، که 
در این زمینه می توان با فرهنگ سازی و دخیل 
کردن ش��هروندان در نگهداری فضای س��بز به 

گسترش و توسعه آن کمک فراوانی نماییم.
شهردار اراک افزود: در همین راستا و به مناسبت 
هفته درختکاری، فرآیند توزیع نهال رایگان در 5 
ایستگاه الغدیر، ملت، امیرکبیر، آزادی، گلبرگ و 
بلوار الغدیر توس��ط سازمان سیما، منظر و فضای 
س��بز ش��هری ش��هرداری اراک بین شهروندان 

صورت می گیرد.
در پای��ان این آیین جمعی از مس��ئوالن اس��تان 
مرکزی در باغ شهدا منطقه گردو به نام شهدای 

واال مقام استان مرکزی درخت کاشتند.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه 

بیش از 5۸0 هزار نفر ساکن است.

شهردار اراک: 

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-جدیدترین 
محصول تولیدی ش��رکت ایران خودرو خراسان، 
ب��ا حض��ور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و 
مدیرعامل ش��رکت هایما چین در س��الن همایش 
های ساپکو در شهر تهران و به صورت بر خط در 

سایت ایران خودرو خراسان برگزار شد.
در راس��تای اهداف گروه صنعتی در زمینه توس��عه 
محصوالت و افزایش رضایت مش��تریان، شرکت 
 ۷X ایران خودرو خراسان تولید انبوه خودرو هایما
 MPV محصول لوکس و خانوادگی خود در کالس
را روز دوشنبه مورخ 15 اسفند ماه آغاز کرد.شرکت 
ایران خودرو خراس��ان در س��ال جاری پس از تولید 
انبوه آریسان 2 و هایما ۸S سومین محصول جدید 
خود را به مرحله تولید انبوه رساند.مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو در این مراسم، از برنامه ایران 

خودرو برای تولید و صادرات محصوالت هایما به 
کش��ورهای منطقه خبر داد و گفت: ایران خودرو 
کانون صادرات محصوالت هایما به کش��ورهای 
منطقه خواهد ش��د. علیمردان عظیمی بر توس��عه 
هم��کاری با ش��رکای خارجی ب��ر مبنای تعمیق 
س��اخت داخل خودروها تاکید کرد و گفت: در دور 
جدید همکاری با شرکت هایما، به دنبال افزایش 
عمق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی هستیم که 
با وفاداری ش��رکت هایما نس��بت به ایران خودرو 
ای��ن ام��ر امکان پذیر اس��ت.مدیرعامل ش��رکت 
خودروسازی هایما نیز اعالم کرد: ایران مهم ترین 
بازار راهبردی بین المللی این شرکت محسوب می 
شود و از سال 2013 تاکنون پس از امضای قرارداد 
همکاری با شرکت ایران خودرو روابط بسیار نزدیک 
و ارزش��مندی را دنبال کرده ایم.»لو گوگانگ« در 

این مراس��م  با بیان این که امس��ال باوجود برخی 
رویکردها در روابط بین المللی و همچنین تاثیرات 
همه گیری کرونا، همکاری هایما و گروه صنعتی 
ایران خودرو صمیمانه و نزدیک دنبالشده و به نتایج 
قابل توجهی دست یافته ایم، گفت: با گذشت مدت 
کوتاهی از عرضه SUV قدرتمند هایما ۸S اکنون 
عرض��ه محص��ول کراس اور هف��ت نفره لوکس 
هایما ۷Xبه بازار ایران را تحقق بخشیده ایم.وی 
اف��زود: هایما ۷Xنه تنها مناس��ب کالس تجاری 
بلک��ه بهترین انتخاب برای س��فرهای خانوادگی 
اس��ت و ب��ه عنوان یک محص��ول متفاوت در بازار 
خودرو ایران، همانند خودروهای دیگر هایما؛ این 
محصول نیز مورد اس��تقبال مصرف کننده ایرانی 
قرار خواهد گرفت.مدیرعامل ایران خودرو خراسان 
نیز از برنامه تولید ۶0 هزار دستگاه محصوالت هایما 

در س��ال آینده خبر داد و گفت: 10 هزار دس��تگاه از 
این برنامه به محصول جدید هایما ۷X اختصاص 
دارد که براساس تقاضای بازار قابل افزایش است.
 ،۷X بیژن زاهدی فرد در آیین آغاز تولید انبوه هایما
با اشاره به این که تولید این محصول با 20 درصد 
داخلی سازی آغاز شده است، اظهار کرد: چنان چه 
استقبال مشتریان باال باشد، با افزایش تیراژ تولید، 
درصد داخلی س��ازی افزایش خواهد یافت.وی با 
اش��اره به روند همکاری با هایما، گفت: برای این 
منظور برنامه های عمده ای در نظر گرفته ش��ده 
است، به ویژه در تولید خودروهای دارای انرژی های 
تجدیدپذیر برقی، هیبرید و هیدروژنی که امیدواریم 
با تفاهم نامه هایی که امروز به امضا رسید در دستور 
کار قرار گرفته و در س��ال های آینده، ش��اهد تولید 

این محصوالت نوین باشیم.

با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مدیرعامل شرکت هایما چین

آیین آغاز تولید انبوه خودرو هایما 7X در ایران خودرو خراسان
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واردات گوشت از رومانی و استرالیا به 
جای برزیل

رئی��س انجمن تامین کنن��دگان فرآورده های خام 
دام��ی گفت: طب��ق برنامه ریزی های انجام ش��ده 
از ابت��دای هفت��ه آین��ده گوش��ت با کیفی��ت تازه از 
کشورهای رومانی و استرالیا در حجم مطلوب وارد 
کشور می شود. فرهاد آگاهی ضمن اعالم این خبر 
اف��زود: در پ��ی توافقات انجام ش��ده با وزارت جهاد 
کش��اورزی، واردکنندگان با س��ابقه و خوشنام برای 
حل مش��کل گرانی گوش��ت و کمک به تنظیم بازار، 
عالوه بر واردات گوشت از مبادی روسیه، قزاقستان 
و مغولستان، اقدام به واردات گوشت با کیفیت تازه 
از کشورهای رومانی و استرالیا به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان گوش��ت گوس��فندی کرده اند. وی 
خاطرنشان کرد: تاکنون به رغم تمام مساعدت ها، 
رفع موانع و تسهیل فرآیندها توسط معاونت توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی، تامین ارز برای 

واردات  گوشت به کندی صورت می گیرد.

مرغ دوباره گران شد
قیم��ت م��رغ در چن��د روز اخیر به ۷0 هزار تومان هم 
رسیده و حتی در برخی محله ها شاهدیم که ۷2 هزار 
تومان هم به فروش می رس��د. بر اس��اس مشاهدات 
میدانی از مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو 
مرغ گرم کامل ۶۶ تا ۷0 هزار تومان است که البته در 
برخی مناطق با قیمت هر کیلو ۷2 هزار تومان و در 
مناطقی دیگر نیز کمتر از ۶۶ هزار تومان هم عرضه 
می شود. در میادین میوه و تره بار نیز بر اساس نرخنامه 
این س��ازمان با قیمت هر کیلو ۶3 هزار تومان یعنی 
قیمت مصوب عرضه می ش��ود. مشاهدات حاکی از 
آن است که قیمت مرغ نسبت به ابتدای اسفندماه با 
افزایش مواجه شده است. این افزایش قیمت در حالی 
اس��ت که چندی پیش رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
پرنده و ماهی گفته بود که مرغ باید با قیمت مصوب 
هر کیلو ۶3 هزار تومان فروخته شود و فروش بیش 

از نرخ مصوب گرانفروشی است.

رکورد قیمتی در بازار پسته زده شد؟
محم��د صالحی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن پس��ته پیرامون گران ش��دن 
قیم��ت پس��ته گف��ت: در حال حاضر 
90 درصد پسته ایران صادر می شود، 
قیمت این محصول به دالر وابس��ته 
اس��ت و به دلیل افزایش قیمت دالر 
در چند ماه اخیر به طبع قیمت پس��ته 
ه��م تغیی��ر ک��رد. وی در خص��وص 
اینکه پس��ته محصولی داخلی است، 
چ��را بای��د ن��رخ آن با دالر محاس��به 
ش��ود، خاطرنش��ان کرد: به این دلیل 
که بیشتر تولید پسته کشور صادراتی 
اس��ت. کش��اورز محصول خود را که 
با مش��کالت فراوان تولید می کند به 
کس��ی که با قیمت بیش��تر خریداری 
می کند، می فروش��د. کش��اورزان با 
قیمت مش��خص به تجار و فروشنده 
داخلی جنس خود را  می فروشد. بازار 
تجارت، بازار آزاد است و ما به کشاورز 
برای کنترل قیمت نمی توانیم بگوییم 
به چه کسی چه جنس خود را بفروشد. 
رئی��س هیئ��ت مدیره انجمن پس��ته 
افزود: کش��اورز 40 درصد زیر قیمت 
بازار به خریدار جنس را می فروش��د 
و گران��ی پس��ته که اخی��را در اخبار و 
ش��بکه های مجازی اعالم می ش��ود 

توسط فروشنده ها صورت می گیرد.
س�ود خرده فروش�ان بیش�تر از  ���

کشاورز است
صالحی اظهار داشت: 5 درصد محصول 
کشاورزان به صورت دستچین و یک 
دس��ت است. محصوالت ارزان تر هم 
در بازار وجود دارد که از کشاورز ارزان تر 
خریداری ش��ده اس��ت. قیمت های 1 

میلیونی که اعالم می شود برای آن 5 
درصد پسته صادراتی و دستچین شده 
اس��ت؛ کش��اورز با قیمت 500 یا ۶00 
هزار تومان به خرده فروش��ان پس��ته 
خود را می فروشند که اگر قیمت های 
اعالم ش��ده واقعی باش��د ،خریداران 
س��ود زیادی به روی قیمت تمام شده 

می برند.
پس�ته های ری�ز ب�رای خری�د به  ���

صرفه تر است
وی در رابط��ه ب��ا پس��ته های قیمت 
مناسب در بازار ادامه داد: تفاوت پسته 
مرغوب در درشت بودن و ریز بودن آن 
است و در کیفیت آن فرقی با هم ندارد. 
این طور نیست که پسته ریز نامرغوب 
باش��د. افرادی که می خواهند پس��ته 
درشت و مرغوب داشته باشند هزینه 
بیشتری هم پرداخت می کنند. در بازار 
خشکبار، پسته 400 هزار تومانی هم 
وج��ود دارد اما س��ایز آن کمی ریزتر 
است. حتی خودمان هم بیشتر از پسته 
های ریز اس��تفاده می کنیم. صالحی 
در ادامه گفت: در بازار پسته قیمت ها 
متفاوت است. افراد با هر بودجه ای که 

دارند، می توانند پسته خریداری کنند. 
همانطور که در ابتدا گفتم تفاوت تنها 
در اندازه آن ها است نه کیفیت! مردم 

برای خرید حق انتخاب دارند.
قیمت پسته تغییر نمی کند ���

این مقام مس��ئول ضمن بیان میزان 
تقاضا در بازار اعالم کرد: توان خرید 
در میان مردم کاهش یافته اس��ت به 
همین دلیل تقاضا داخلی کاهش یافته 
است و بازار شب عید مانند سال های 
گذش��ته نیست. نس��بت به 4،5 سال 
گذش��ته وضعیت بازار بسیار اسفناک 
شده است. قیمت های موجود در بازار 
قیمت ش��ب عید اس��ت و به نظر نمی 
رسد تغییری داشته باشد. صالحی در 
پایان گفت: زمانی پس��ته ایران رتبه 
اول در دنی��ا را داش��ت ام��ا اکنون در 
رتبه دوم اس��ت که با رتبه س��وم هم 
برابری می کند. به همین دلیل تقریبا 
10 ت��ا 15 درصد تقاضا کاهش یافته 
اس��ت. وضعیت صادرات هم کاهش 
پیدا کرده است در حال حاضر عرضه 
و تقاض��ا در ص��ادرات ب��ا هم برابری 

می کند.

نبض بازار

اصناف و كشاورزیقاب روز

آخرین خبر

آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیه- تسنیم
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بازار قزل آال در خارج داغ تر از بازار داخل!
قزل آال گران شده پس صادر می شود!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان س��ردابی گفت: باتوجه به 
اینکه قیمت ماهی قزل آال در توان خرید مردم نیست تقاضای 
خرید آن در داخل بسیار کم است و بازار داخلی جذاب نیست، 
لذا بازار صادرات این محصول خوب شده و کشور های جنوب 
خلیج فارس، عراق و روسیه مشتریان این محصول هستند. 
مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی ماهیان س��ردابی گفت: باتوجه 
ب��ه اینک��ه قیمت ماهی قزل آال در توان خرید مردم نیس��ت 
تقاضای خرید آن در داخل بس��یار کم اس��ت و بازار داخلی 
جذاب نیس��ت، لذا بازار صادرات این محصول خوب ش��ده و 
کشور های جنوب خلیج فارس، عراق و روسیه مشتریان این 
محصول هس��تند. آرش نبی زاده با بیان اینکه امس��ال حدود 
90 تا 100 هزار تن ماهی قزل آال در کشور تولید شده است، 
گفت: پیش بینی می ش��ود س��ال آینده حدود 30 تا 40 درصد 
تولید افزایش یابد، زیرا بازار های صادراتی خوبی ایجاد شده 

و انگیزه تولیدکنندگان نیز باال رفته است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم بازار های صادراتی را حفظ کنیم و 
آن ها را توسعه دهیم میزان تولید ماهی قزل آال تا 140 هزار 
تن هم خواهد رسید. البته بارندگی های امسال نیز در بسیاری 
از مزارع امیدواری ایجاد کرده است، زیرا مشکل کم آبی وجود 
ندارد. مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی اضافه کرد: 
سال گذشته بیشترین صادرات ماهی قزل آال به روسیه بود، 
ولی امسال کشور های جنوب خلیج فارس و عراق نیز بازار های 
هدف صادراتی ما ش��ده اند. وی با بیان اینکه تقاضای خرید 
ماهی قزل آال در داخل بسیار کم است و بازار داخلی جذاب 
نیس��ت، گفت: قیمت این ماهی در توان خرید مردم نیس��ت. 
همچنین قیمت ماهی قزل آال در بازار داخلی نیز حتی به اندازه 
قیمت تمام شده تولید نیست، به همین دلیل تولیدکنندگان 

تمایل دارند محصوالت خود را صادر کنند.
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در بازار اقالم  اساسی پایانی سال چه می گذرد؟
بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد اذعان می کنند 
که با توجه به شرایط مساعد تولید و ذخیره سازی 
مناسب شاهد آرامش و تثبیت قیمت اقالم اساسی 
خواهیم بود. با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی 
س��ال تقاضا برای خرید کاالهای اساسی در بازار 
افزایش یافته که این موضوع زمینه را برای سوء 
استفاده و التهاب قیمت در بازار فراهم کرده است.  
بررسی های میدانی نشان می دهد که طرح فجر 
ت��ا فط��ر در فروش��گاه های زنجی��ره ای در حال 
اجراس��ت و هم��واره در توزی��ع هیچ یک از اقالم 
اساس��ی و راهبردی سبد خانوار همچون گوشت، 
مرغ، ماهی، برنج، روغن، حبوبات، تخم مرغ، آجیل 
و خش��کبار کمبودی وجود ندارد و تمامی قفس��ه 
ها مملو از کاالست. شاهپور عالیی مقدم معاون 
برنام��ه ری��زی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: 15 
هزارتن س��یب و پرتقال برای ش��ب عید ذخیره 
س��ازی ش��ده که با این وجود مشکلی برای تامین 

محصوالت در ایام پایانی سال نداریم.
عالی��ی مقدم گفت: علی رغم تاثیر نوس��ان نرخ 
ارز ب��ر قس��مت کاال و خدم��ات، تمام تالش خود 
را ب��رای کنت��رل ب��ازار انجام می دهیم که در این 
راس��تا فرمانداران و بخش��داران هم باید به کمک 
وزارت جهاد آیند. بنابر اعالم دفتر بازرگانی داخلی 
کاالهای کش��اورزی، نمایش��گاه عرضه مستقیم 
کاالهای اساس��ی و ضروری از 1۸ اس��فند ماه در 
سراس��ر کش��ور آغاز شده و تا 2۸ اسفند ادامه دارد 
که در این نمایشگاه ها، تمامی کاالها 10 درصد 
کمت��ر از قیم��ت بازار عرضه می ش��ود. با توجه به 
اجرای طرح فجر تا فطر در فروشگاه های زنجیره 

ای مبنی بر توزیع 34 قلم کاالی اساسی با تخفیف 
10 تا 25 درصد در کنار عرضه مس��تقیم کاال در 
نمایش��گاه های بهاره انتظار می رود که ش��اهد 
تثبی��ت قیمت کاالهای اساس��ی و آرامش حاکم 

بر بازار باشیم.
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام 
از ثبات قیمت گوش��ت در بازار خبرداد و گفت: با 
توج��ه به وضعیت مناس��ب زای��ش دام و افزایش 
عرضه از اواخر اسفند به بازار، کمبودی در توزیع 
گوش��ت نداریم. به گفته او، امسال شرایط عرضه 
دام به سبب بارش ها مناسب است؛ بنابراین برنامه 
ریزی مناس��بی برای تولید باید انجام شود چراکه 
طب��ق روال همه س��اله، تقاضا ب��رای خرید در ۶ 
ماه��ه اول س��ال کم اس��ت. پوری��ان ادامه داد: با 
توجه به ذخیره س��ازی مناس��ب گوشت منجمد و 
زایش های مناسب، کمبودی در بحث عرضه دام 
و گوشت نداریم که بخواهد بخشی از کسری نیاز 
کشور از طریق واردات تامین شود. رئیس شورای 
تامین کنندگان دام قیمت کنونی هرکیلو دام زنده 
سبک در میادین را 135 تا 13۸ هزارتومان و دام 
سنگین 132 هزارتومان اعالم کرد و گفت: براین 
اساس هرکیلو الشه با نرخ 2۷0 تا 2۷5 هزارتومان 
عرضه می شود و فروش گوشت با نرخ های کاذب 

ارتباطی به تولید ندارد. با توجه به آنکه زایش های 
اوایل زمس��تان از اواخر اس��فند وارد بازار می شود، 
بنابراین با ازدیاد عرضه، قیمت گوش��ت در بازار 

کاهش می یابد.
محمد یوس��فی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ 
زن��ده درب مرغ��داری 4۸ تا 50 هزارتومان و مرغ 
گرم در خرده فروشی ها ۶۸ تا ۷3 هزارتومان است. 
به گفته او، با توجه به شرایط جوجه ریزی و ذخایر 
پشتیبانی امور دام، مشکلی در تامین مرغ بازار شب 
عید نداریم. یوسفی از توزیع روزانه ۶ هزار و ۸00 تا 
۷ هزارتن مرغ گرم در سطح کشور خبر داد. رئیس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی گفت: با 
توجه به ذخایر مناسب مرغ منجمد و عرضه توسط 
پشتیبانی امور دام  پیش بینی می شود که جلوی 

التهابات قیمت در بازار گرفته شود.
مصطف��ی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروش��ان 
میدان مرکزی گفت: بخش خصوصی از 5 اسفند 
اقدام به توزیع س��یب و پرتقال در بازار کرده اس��ت. 
به گفته او، روزانه 5 هزارتن سیب و پرتقال در بازار 
توزیع می ش��ود و بنابر برنامه ریزی های صورت 
گرفته قرار اس��ت از 20 اس��فند 2 هزارتن عرضه 
روزان��ه س��یب و پرتقال افزایش یاب��د. دارایی نژاد 
قیمت هرکیلو پرتقال 12 تا 1۸ هزارتومان، س��یب 
سلماس 15 تا 25 هزارتومان، سیب میانه و مراغه 
30 هزارتومان و سیب سوپرلوکس 35 هزارتومان 
اعالم کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی 
با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه میوه نداریم، 
گفت: با توجه به ذخایر مناسب سیب و پرتقال، بازار 

میوه شب عید نوسانی نخواهد داشت.

نوسازی و بازسازی4000 اتوبوس، مینی بوس، َون و تاکسی در پایتخت
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران اهم 
اقدامات اجرا ش��ده از س��وی مدیریت ش��هری به منظور 
تجهیز و تقویت حمل و نقل عمومی در س��ال جاری از 
جمله نوسازی و بازسازی بیش از 4000 دستگاه اتوبوس، 
مینی بوس، َون و تاکسی، اورهال 135دستگاه واگن مترو 
و توسعه زیرساخت های حمل و نقلی پایتخت را تشریح 
کرد. جالل بهرامی در مورد فعالیت های انجام ش��ده در 
جهت گس��ترش شبکه ریلی پایتخت گفت: بهره برداری 
از پایانه و پارکینگ قطارهای مترو در ش��هرک اکباتان، 
افتتاح ایستگاه  متروی 1۷ شهریور و گشایش ورودی های 
دوم ایستگاه های متروی یادگار امام )ره(، شهید اشرفی 
اصفهانی و شهید رضایی به عالوه تست سرد خط متروی 
فرودگاه امام )ره( تا ش��هرک پرند، تس��ت گرم 9 کیلومتر 
از خ��ط ۶ و 4 کیلومت��ر از خ��ط ۷ مت��رو و اوره��ال کامل 

135 دس��تگاه واگن مترو از جمله اقدامات س��ال 1401 
در ناوگان ریلی بوده اس��ت. وی در مورد فعالیت های به 
عمل آمده در حوزه اتوبوسرانی نیز توضیح داد: خریداری و 
به کارگیری 224 دستگاه اتوبوس، ۶2 دستگاه مینی بوس 
و 20 دستگاه َون مناسب سازی شده، بازسازی ۷9 دستگاه 
اتوبوس فرس��وده، راه اندازی 4۶۷ دس��تگاه اتوبوس غیر 
فعال و تعویض مخازن 222 دستگاه اتوبوس گازسوز به 
همراه رونمایی از دو دستگاه اتوبوس برقی از مجموع 50 
دس��تگاه اتوبوس برقی که قرار اس��ت با مشارکت بخش 
خصوصی در خط ویژه میدان جمهوری اسالمی تا میدان 
بهارستان مشغول به کار شوند، از اقدامات به عمل آمده 

در شرکت واحد اتوبوسرانی در سال 1401 است.
مع��اون ش��هردار ته��ران با اعالم اینکه در س��ال جاری، 
دو هزار و 530 دس��تگاه تاکس��ی فرس��وده، نوسازی و از 

۶30 دس��تگاه تاکس��ی جدید َون نیز رونمایی شد، تأکید 
کرد: در راس��تای تحقق حمل و نقل پاک، 90 دس��تگاه 
موتورسیکلت برقی از مجموع 500 دستگاه موتورسیکلت 
برقی تحویل موّزعین ش��رکت پس��ت ش��د تا به جای 
موتورسیکلت های کاربراتوری مورد استفاده قرار گیرند. 
بنابر اعالم روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل 
و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران، بهرامی از راه اندازی 
مرکز مکانیزه معاینه فنی آزادی در منطقه 22 با مشارکت 
بخش خصوصی و افتتاح پارکینگ های امیرکبیر در مرکز 
و ش��هید مدنی در ش��رق تهران در س��ال جاری خبر داد و 
خاطرنشان کرد: امسال، 21 هزار فضای پارک حاشیه ای 
در مناطق 3، 11 و 12 س��اماندهی ش��ده و ساماندهی 49 
هزار فضای پارک حاشیه ای دیگر را نیز در مناطق ۶، ۷، 

10 و 1۷ در دستور کار قرار داده ایم.


