
خریدار   دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران گفت: عراق از مهم ترین اهداف 
اقتصادی و امنیتی ایران اســت که برای توســعه 
تجارت با این کشور باید استان های همجوار عراق 

را به کارخانه تولید نیازمندی ها تبدیل کنیم.
شــورای  نشســت  در  عشــقی«  »بهمــن 
سیاســت گذاری همکاری دو جانبه ایران و عراق 
با تاکید بر اینکه این کشــور اهمیــت ویژه ای در 
اقتصاد کشــور دارد، اظهار کرد: توســعه روابط 
اقتصادی در جهان توســط بخش خصوصی رقم 
زده می شود و به همین دلیل در عراق به فعالیت 
بیشــتر بخش غیردولتی نیازمند هســتیم؛ اما 
پیش از آن حاکمیت بایــد قوانین ثابت در زمینه 
فعالیت اقتصــادی را تدوین و نقشــه راه تدوین 

کند.
وی با بیان اینکه روشــن کردن هــدف اقتصادی 
از ســوی دولت اهمیت دارد، تاکید کرد: با عراق 
اشــتراکات زیادی داریــم و باید از آنهــا بهترین 
بهره برداری را داشــته باشــیم که مهم ترین آن 
تبدیل استان های همجوار به کارخانه های تولید 
نیازمندی های عراق است تا با درهم تنیده شدن 
اقتصادی دو کشــور تضمین امنیتی نیز به دست 

آوریم.
عشقی با بیان اینکه عراق نیز باید از تجارت با ایران 
منتفع شــود، تاکید کرد: توسعه روابط یک جانبه 
مناسب اقتصاد کشــورها نیست و این مهم میسر 
نمی شــود، مگر اینکــه حاکمیت با شناســایی 
راهکارهای مناســب و با کمک بخش خصوصی 

اقتصاد دو کشور را به یکدیگر متصل کند.
وی با اشــاره به دســتیابی به هــدف تجارت ۲۰ 
میلیارد دالری، خاطرنشان کرد: در مرحله ای قرار 
داریم که شعارهای اقتصادی باید به سند اجرایی 

تبدیل شــوند؛ زیرا امروزه با جنــگ نمی توان در 
کشــورها نفوذ کرد؛ بلکه اقتصاد تنها راه توسعه 

روابط همه جانبه خواهد بود.

نیمی از مشکالت تجاری باید از سوی عراق 
رفع شود

در این نشست »فرزاد پیلتن« سرپرست اداره کل 
غرب آسیای سازمان توســعه تجارت با اشاره به 
کاهش تجارت ایران و عراق در پنج ماهه امســال، 
اظهار داشــت: تحلیل آمار تجاری نشان می دهد 
از ۱۰۰ کاالی صادراتــی به این کشــور ۸۰ قلم 
افزایشی و ۲۰ محصول کاهشــی بوده که عمده 

اعداد نزولی مربوط به گاز و بنزین است.
وی بــا بیان اینکــه صــادرات گاز ۶۰ درصد و 
بنزیــن ۸۰ درصد به عراق کاهــش را در چهار 
ماهه تجربه کرده اســت، گفت: در مردادماه با 
آغاز مجدد صــادرات این دو محصول شــاهد 
افزایش آمارها هســتیم؛ اما با ایــن وجود نیاز 
به بررســی و ریشه یابی مشــکالت در کاهش 

تجارت هستیم.
پیلتن با بیان اینکه برخی از مشــکالت تجاری به 
عراق عمومی هســتند، تصریح کرد: یکی از موانع 
تجارت با این کشور بازگشــت ارز صادراتی است 
که باید سازوکار جدیدی برای برنامه ریزی شود، 
از سوی دیگر جابه جایی کاال به عراق به دلیل نبود 
حمل یکسره سختی های بسیاری دارد که تخلیه 
و بارگیری را با سختی همراه کرده است و موجب 
ترافیک، تراکم، سو استفاده، تخلف، افت کیفیت 

و افزایش قیمت کاال می شود.
سرپرســت اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه 
تجارت با اشــاره به سیاســت دولت سیزدهم در 
خصوص برقراری دیپلماســی اقتصادی با تمرکز 

بر کشورهای همسایه است، تصریح کرد: باید این 
مشکالت حل شود البته نه فقط به صورت کالمی 

بلکه در عمل نیز باید به اجرا برسد.
پیلتن با بیان اینکه نیمی از مشــکالت از ســوی 
کشور عراق است، خاطرنشــان کرد: قومیت های 
مختلف در پایانه های مرزی و کارشکنی از سوی 
برخی مقامات موجب افزایش مشکالت می شود؛ 
اما باید برای بخش دیگری کــه مربوط به داخل 

کشور است، اقدامات الزم انجام شود.
وی با بیــان اینکه بایــد تجارت ایــران و عراق از 
شــرایط ســنتی به مدرن تبدیل شــود، تصریح 
کرد: ایجــاد پایانه های صادراتــی، انبار، افزایش 
کیفیت کاالهــا، مدیریت صادرات در اســتان ها 
با تعیین اتاق فکر در دســتور کار قــرار بگیرد تا 
بتوانیم با ایجاد وابســتگی متقابل حضور فعالی 
در بخش های مختلف این کشــور داشته باشیم 
که یکــی از مهم ترین آنها تولیدات مشــترک در 

مناطق آزاد است.

سخنگوی بانک مرکزی تشریح کرد

تعیین دو شرط برای حساب تجاری
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حذف ارز ترجیحی کاالهای ما را گران تر کرد

 کاهش ۸ درصدی صادرات 
ایـران به عراق

وزیر اقتصاد خبر داد

ونده فساد   تشکیل ۸ پـر
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ابالغ سیاست های کلی برنامه 
هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی

 گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است

و خواب زمستانی بازار خودر

 مرگ حقوق عامه در شوره زار
ومیه، تقریبا هیچ! احیای دریاچه ار
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استان های هم مرز با عراق باید به کارخانه های تولیدی تبدیل شوند

   هر حساب دارای موجودی باالی 3۵0 میلیون ریال تجاری نیست

وزیر نیرو از محقق شدن وعده افزایش ۶هزار مگاواتی تولید برق خبر داد که باالترین افزایش در تولید برق 
در یک سال در سال های پس از انقالب محسوب می شود.علی اکبر محرابیان در مراسم افتتاح دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی افزود: برخالف رویه های گذشته دولت 
سیزدهم و وزارت نیرو عزم خود را برای حمایت های ویژه از توسعه انرژی های تجدیدپذیر به کار گرفته اند

ستاد احیای دریاچه ارومیه پس از صرف ۵۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هیچ 
دســتاورد مهمی برای نجات این دریاچه نداشته است و سوال اینجاست 

که بررسی ترک فعلها در این زمینه به کجا رسید؟

آگهی  مناقصه عمومی
شهرداری باغســتان در نظر دارد  فراخوان پروژه تکمیل درمانگاه نصیر آباد را ازطریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط 
)دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(جهت شرکت 

درمناقصه دعوت بعمل می آید.
کلیه مراحــل برگزاری فراخــوان از دریافت وتحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت درســامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضــای الکترونیکی)به صورت برخط(برای کلیــه صاحبان امضای مجاز و 

مهرسازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
شرح مناقصه:

1-مبلغ برآورد قرارداد تا ســقف40/000/000/000 ریال با کلیه کسورات قانونی و%9 
مالیات برارزش افزوده.

2- سپرده شرکت درمناقصه 2/000/000/000 ریال که به صورت واریزنقدی وضمانت 
نامه معتبربانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان می باشد.

3-مهلت خرید اســناد مناقصه از مورخ1401/06/29روزسه شنبه تا پایان وقت اداری 

مورخ1401/07/02 روزشنبه واسناد و مدارک از طریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت 
به نشانی www.setadiran.ir   قابل دریافت می باشد.

4-قیمت اسناد مناقصه مبلغ1/500/000)یک میلیون و پانصد هزار ریال(می باشد که 
به حساب 0105369696009 بانک ملی شعبه خادم آباد به صورت الکترونیک از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir  قابل پرداخت می باشد.
5-مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ1401/07/12 روزسه شنبه ونحوه 

تحویل اسناد ازطریق بارگزاری درسامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
6-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده وبازگشایی پاکت ها در تاریخ1401/07/14)روز 

پنجشنبه(
7- مناقصه گران می بایســت اصل فیش واریز نقدی وضمانت نامه شرکت در مناقصه را 
پیش ازپایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند.

8- هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
اللــه  خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابــان  آدرس:شهریار-باغســتان-بلوارامام 
تلفــن:65238006-021 ســایت  باغســتان-امورقراردادها  دوم اصلی-شــهرداری 

baghestan.ir:شهرداری
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/06/22  تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/06/29

 نوبت اول

   یگانه مظهر- شهردار باغستان



سخنگوی وزارت امور خارجه  در نشست خبری:

وپا نسنجیده بود وئیکای ار بیانیه تر

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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از سوی رهبرمعظم انقالب صورت گرفت
ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت 

پیشرفت اقتصادی

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت، به ســران ســه قوه، رئیس مجمع تشــخیص 

مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، 
سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده 
است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد 

کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع 
در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و 
تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق 
اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست ها تأکید 

کردند.
سیاســتهای کلی برنامــه هفتم در ۷ ســرفصل »اقتصــادی«، »امور 
زیربنایی«، »فرهنگــی و اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشــی«، 
»سیاسی و سیاســت خارجی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی 

و قضائی« و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاســت های ابالغی برنامه پنج ساله 

هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت« تعیین شده است، ابالغ می گردد:

از اعضای محتــرم بویژه رئیس مکّرم مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و نیز دبیرخانه ی آنکه با فعالیت فشــرده و کوشــش فراوان در جلسات 
صحن مجمع و کمیســیون ذی ربط، پیش نویس سیاســت های کلی 
برنامه هفتم را مورد بررســی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به 

اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
مشــارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام 
نیز شایسته ی تقدیر است.تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این 
سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤوالنه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران خواهد بود همچنان که نظارت 
فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت، به ُحسن اجرای 

سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایســته اســت برخی از راه های تحقق سیاســت ها و الزامات مالی و 
شاخص های کّمی که در پیشــنهادهای مجمع است و در مجموعه ی 
سیاســت های ابالغی مذکور نیست، در حد وســع و امکانات دولت در 

تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سّیدعلی خامنه ای
۲۰ شهریور

آغاز اجرای ۱۱۰ هزار سامانه ۵ کیلوواتی 
تجدیدپذیر برای اقشار کم برخوردار

فرهاد عبداهلل زاده افزایش ظرفیت مجمــوع ۵۵۰ هزار کیلو وات در 
قالب ۱۱۰ هزار سامانه ۵ کیلو واتی برای اقشــار کم برخوردار جامعه و 
۱۰۰ هزار کیلو وات برای توسعه این سامانه ها در بین عموم مشترکین 

دارای انشعاب برق آغاز شده است.
 در راســتای سیاســت های کالن دولت برای توســعه پایدار کشــور 
و با عنایت به تاکید وزیــر نیرو مبنی بر توســعه حداکثری انرژی های 
تجدیدپذیر در دولت سیزدهم، این مهم در اولویت سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ســاتبا( قــرار گرفته و در حال اجرا 
است، نظر به اینکه توســعه ســامانه های مقیاس کوچک تجدیدپذیر 
ضمن افزایش ظرفیت منصوبه نیروگاه های تولید برق کشــور، به دلیل 
ماهیت این نوع نیروگاه ها، نقش بســزایی در تعامل مســتقیم با مردم 
داشته و در توسعه زیرساخت های عمرانی کشــور و نیز اهداف پدافند 
غیر عامل نقش کلیدی ایفــا می کنند، بنابراین با دانش بر پتانســیل 
مطلوب انرژی هــای تجدیدپذیــر از نوع مقیاس کوچــک در مناطق 
مختلف جغرافیایی کشور و با هدف ســاماندهی و اجرای فعالیت های 
دولت در این زمینه، دفتر توسعه ســامانه های مقیاس کوچک ساتبا با 
همکاری معاونت توسعه روســتایی و مناطق محروم معاون اول رئیس 
جمهور، کمیته امداد امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیســتی کشور و 
سازمان بسیج سازندگی کشور برنامه اجرایی کالنی با افزایش ظرفیت 
مجموع ۵۵۰ هزار کیلــو وات در قالب ۱۱۰ هزار ســامانه ۵ کیلو واتی 
برای اقشــار کم برخوردار جامعه و ۱۰۰ هزار کیلو وات برای توسعه این 

سامانه ها در بین عموم مشترکین دارای انشعاب برق آغاز کرده است.
پر واضح اســت که در صورت تحقق اهداف توسعه سامانه های مقیاس 
کوچک در بین آحاد مردم مخصوصا اقشار کم برخوردار جامعه می توان 
تا حد زیادی در خصــوص محرومیت زدایی با کســب درآمد پایدار در 
جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار کم برخوردار با حفظ کرامت 

خانواده قدم موثر برداشت.
همچنین با توسعه این سامانه ها ضمن کمک به افزایش ظرفیت شبکه 
برق کشــور )مجموع ۶۵۰ هزار کیلو وات در قالب ۱۱۰ هزار سامانه ۵ 
کیلو واتی برای اقشــار کم برخوردار جامعه و ۱۰۰ هزار کیلو وات برای 
عموم مشترکین دارای انشعاب برق( کمک به پیک سایی برق در فصول 
گرم سال، کمک به مشاغل آسیب دیده ناشی از خشکسالی)طرح های 
کشــاورزی(، تولید پراکنده و کاهش تلفات انرژی الکتریکی در بخش 
انتقال برق کرده و نکته بســیار مهم شاهد حفظ محیط زیست و کاهش 

گازهای گلخانه ای از طریق توسعه انرژی های سبز خواهیم بود.
در این طرح پنج نهاد اجرایی کشور )ســاتبا، معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهــور، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، سازمان بهزیســتی کشور و سازمان بسیج ســازندگی کشور( در 
قالب تفاهم نامه ای مشترک و با بهره مندی از توانمندی چند بانک عامل 
کشــور) بانک ملی ایران، ســپه، صادرات ایران، تجارت و ملت( با ارائه 
تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
که عمدتا ساکنین روستاها هســتند، تحت یک فرآیند اجرایی، اقدام 
به ایجاد اشــتغال پایدار در قالب توسعه ســامانه های مقیاس کوچک 

خورشیدی و خرید برق تولیدی پاک از پنل های خورشیدی کرده اند.
در حــال حاضــر ظرفیــت منصوبــه نیروگاه های مقیــاس کوچک 
تجدیدپذیر کشــور بیش از 9۵ هزار کیلووات در قالب ۸۵۰۰ ســامانه 
فتوولتائیک است که امیدوار هستیم با اجرایی شدن طرح های پیش رو 
در آینده ای نه چندان دور  به ظرفیت مجمــوع ۶۵۰ هزار کیلو وات در 

بخش نیروگاه های مقیاس کوچک در کشور دست پیدا کنیم.

تریبون

یادداشت

ســازمان توســعه تجارت در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، گزارشی از رشــد قابل توجه تبادالت 
تجاری کشــورمان با روســیه در عرصه های مختلف 
و مثبت شــدن تراز تجاری تهران با مســکو ارائه داد.
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاســت 
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی برگزار شد و 
سازمان توسعه تجارت در این جلســه گزارشی از روند 

همکاری های تجاری با روســیه و منطقه اوراسیا ارائه 
کرد.در این گزارش اعالم شد پس از اختیاراتی که ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال به سازمان 
توسعه تجارت تفویض کرد، میزان تبادل تجاری میان 
جمهوری اسالمی ایران با روســیه و کشورهای منطقه 
اوراسیا از رشــد قابل توجهی برخوردار شده است.این 
گزارش همچنین تأییــد می کند که ایــران نه تنها در 

صادرات محصــوالت کشــاورزی، بلکــه در صادرات 
صنایع پیشــرفته و پیچیده یا های تک به روســیه نیز 
موفقیت های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران 
با مسکو مثبت شده اســت. اعضای جلسه بر اساس این 
گــزارش مقرر کردند زیــر ســاخت های الزم از جمله 
فعالیت کشتی های مناسب در دریای خزر فراهم شود 
و تســهیالت بیشــتری در اختیار صادرکنندگان قرار 

گیرد.در ادامه جلسه پیشنهاد مشترک وزارت آموزش 
و پرورش و ســازمان امور اداری و استخدامی کشور در 
زمینه اســتفاده از نیروهای باتجربه و حتی بازنشسته 
آموزش و پــرورش برای تدریــس در مقاطع تحصیلی 
ابتدایی و متوســطه مطرح و مصوب شــد برای جبران 
کمبود معلم در مقاطع تحصیلی یاد شده این نیروها از 

مهرماه به کار گرفته شوند.

دولت

وسیه گزارش سازمان توسعه تجارت از مثبت شدن تراز تجاری ایران با ر

سید مهدی حسینی  ســخنگوی وزارت 
امور خارجــه گفت: بیانیــه تروئیکای اروپا 
یک موضع نادرســت و نســنجیده در یک 

زمان نادرست بود.
 ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در نشســت خبری، با اشــاره به برگزاری 
راهپیمایی اربعین و حضور زائران ایرانی در 
این راهپیمایی، گفت: از میزبانی شایسته و 
کریمانه دولت و ملت عراق از زائران اربعین 
حســینی از جمله زائران ایرانی تشــکر و 

قدردانی می کنیم.

بیانیه تروئیکای اروپا نادرست 
و نسنجیده بود

وی همچنین در واکنش به بیانیه تروئیکای 
اروپا، تصریح کرد: ایــن بیانیه، یک موضع 
نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست 
بود.سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با بیان 
اینکه توصیه مــا به شــرکای اروپایی روند 
گفتگوهای وین این است که مسیر سازنده 
را در پیش بگیرند و خطای گذشته را جبران 
کنند و در یک مســیر ســازنده و متکامل 
تالش کنند که مســیر برای توافق باز شود، 
اظهار کرد: ایران آمادگی خود را برای ادامه 
همکاری ســازنده با آژانس اعــالم کرده و 
می کنــد و آمادگی دارد در مســیر زدودن 
تصاویر ســاختگی و غیرواقعی در خصوص 
فعالیت های صلــح آمیز هســته ای خود با 

آژانس همکاری کند.
کنعانی اضافه کرد: همکاری با آژانس هم در 
مسیر حقوقی و هم در مسیر تکالیف است. 
ایران همانطور که تکالیفی دارد حقوقی هم 

دارد.

موافق استمرار و تحکیم روند آتش 
بس در یمن هستیم

وی درباره یمن و سفر »محمد عبدالسالم« 
به تهــران نیز گفــت: ما موافق اســتمرار و 
تحکیم رونــد آتش بس در یمن هســتیم، 
اما آنچه می تواند بــه تحکیم روند آتش بس 
کمــک کند رفــع محاصره یمــن و تأمین 

مایحتاج ملت تحت محاصره یمن است.
ســخنگوی وزارت خارجه پیرامون اوضاع 
افغانســتان و دانش آموزان افغان در ایران، 
تاکید کرد: دانشــجویان و دانــش آموزان 
دختر این کشور از تحصیل باز ماندند. یکی 
از ابعاد مهم مناسبات ایران با هیئت حاکمه 
سرپرستی افغانستان تأمین مایحتاج مردم 

افغانستان است.
کنعانــی اضافه کرد: ایران پذیــرای یکی از 
بزرگ ترین حجم آوارگان افغانستان است 
و سال هاســت پذیرای چنــد میلیون آواره 
افغانستانی اســت و در یک ســال گذشته 
میزان زیادی به جمع خواهــران و برادران 
افغانســتانی اضافه شده اســت. بسیاری از 
امکانات ملی خود را در اختیار شــهروندان 
افغانســتانی قرار دادیم.وی بــا بیان اینکه 
ایران تســهیالتی را در اختیار این عزیزان 
برای آمــوزش قرار داده اســت، اظهار کرد: 
امکانات ایران محدود اســت، امــا در عین 
حــال مســئولیت جامعــه بین المللی نیز 
وجود دارد.سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
تاکید کرد: میــزان کمک هایی که ایران در 
این زمینــه دریافت می کند بســیار ناچیز 
است و ایران در طول سالیان گذشته بخش 
وســیعی از امکانات خــود را در اختیار این 
عزیــزان با نگاه انســانی قرار داده اســت و 
جامعه بین المللی باید توجه بیشتری به این 

موضوع کند.

نقش مخرب رژیم صهیونیستی
 در مذاکرات روشن است

کنعانی در خصــوص نقش مخــرب رژیم 
صهیونیســتی در تخریب رونــد مذاکرات 
وین، گفــت: رژیــم صهیونیســتی نقش 
ســازنده در مذاکرات ندارد و همواره نقش 
مخرب آن در مذاکرات روشن است. انتظار 
از طرف هــای مذاکره روند وین این اســت 
که منافع مردم خود و منافع ملی خود را در 
اولویت قرار دهند و تحــت تأثیر رفتارهای 
غیرســازنده و مخرب رژیم صهیونیســتی 
قرار نگیرند.وی افزود: جمهوری اســالمی 
ایران بارها به توجه در خصوص حفظ ســاز 
و کار چنــد جانبه بین المللــی برای حل و 
فصل یک بحران غیرضروری تاکید دارد. در 
این ارتباط هشدار می دهیم که نقش رژیم 

صهیونیستی می تواند مخرب باشد و منافع 
ملی کشــورهای روند مذاکره را در مســیر 

تخریب قرار دارد.

گام های اجرایی برای عضویت 
رسمی ایران در شانگهای در حال طی 

شدن است
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ 
به ســوالی در خصــوص آخریــن جزئیات 
از فرآینــد عضویــت کشــورمان در روند 
شــانگهای، گفــت: گام های عملــی برای 
عضویت ایران در این ســازمان در حال طی 
شدن است. این ســازمان به عنوان سازمان 
چندجانبه منطقــه ای دارای ظرفیت های 
زیــادی در حوزه هــای اقتصــادی، فنی و 

ترانزیتی و انرژی است.
کنعانی افزود: ایران به عنوان کشــور مهم 
منطقــه ای دارای منابــع مهــم انــرژی و 
ظرفیت های اقتصادی اســت و در مســیر 
کریدور شــمال به جنوب هم ظرفیت های 
زیادی وجود دارد که می تواند در راســتای 
اهداف ســازمان قرار گیرد.وی گفت: روند 
عضویت در حال تکمیل شــدن اســت و در 
نشست آتی یادداشــت تعهدات ایران برای 
جایگاه عضو سازمان به صورت رسمی امضا 
خواهد شد.ســخنگوی وزرات امور خارجه 
گفت: احتماالً نشست های دوجانبه نیز بین 
رؤســای شــرکت کننده در اجالس برگزار 

خواهد شد.

پیش نویس قطعنامه ای برای نشست 
شورای حکام ارائه نشده است

کنعانــی همچنین در واکنــش به احتمال 
صدور قطعنامه در نشســت آتی شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: 
تا جایی که اطالع داریم تا االن پیش نویس 
قطعنامه ای برای نشســت ارائه نشده است. 
معتقدیم که هرگونه تکرار اقدام غیرسازنده 
مشــابه اقدام غیرســازنده قبلی در آژانس 

مجدداً نتیجه غیرسازنده خواهد داشت.
وی افزود: امیدواریم برخی کشورها اعتبار 
آژانس را به عنوان سازمان فنی و تخصصی 
و غیرسیاســی قربانی دیدگاه هــا و منافع 

سیاسی خود نکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
امیدواریم مدیرکل آژانــس نقش حرفه ای 
خود را در ایــن زمینه ایفا کنــد و به حفظ 
اعتبار و جایگاه حرفه ای و تخصصی آژانس 
توجه بیشــتری کنــد، تاکید کــرد: ایران 
هرگونه اقدام و واکنش خــود را در ارتباط 
با تحوالت آتی متناســب بــا تحولی که در 

آژانس رخ خواهد داد تنظیم می کند.

منتظر دریافت پاسخ رسمی از آمریکا 
هستیم

کنعانی همچنین درباره پاسخ طرف مقابل 
به پاســخ اخیر ایــران و همچنین اظهارات 
وزیــر خارجه آمریکا که مدعی شــد برخی 
شکاف ها در مذاکرات را پُر کردیم و ایران از 
برخی درخواست های خارج و غیرمرتبط با 
برجام کوتاه آمده است، تصریح کرد: پاسخ 
ایران قباًل داده شــد و در این ارتباط منتظر 

دریافت پاسخ رسمی هستیم.
وی افزود: مقامات دولــت آمریکا ضرورت 
دارد رفتار ســازنده ای را برای دســتیبابی 
به توافــق در پیش بگیرند، مــا بارها تاکید 

کرده ایم و مجدداً تاکید می کنیم کشــوری 
که به طور یــک جانبه از توافق امضا شــده 
در ســال ۲۰۱۵ میالدی خارج شده و مانع 
دســتیابی به یک توافق مبتنــی بر منافع 
مشــترک در روند توافق شــده اســت و با 
اعمال تحریم های غیرقانونــی و یکجانبه و 
غیرمنطقی هزینه های زیــادی را بر دولت 
و ملت ایران تحمیل کرده است، حق ندارد 
اکنــون در مقام مدعی قرار بگیرد و ژســت 

طلبکارانه به خود بگیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی گفت: این 
آمریکا اســت که باید برای بازگشت به روند 
توافق اثبات کند که یک عضو قابل اعتمادی 
اســت، این دولت آمریکا ست که باید اثبات 
کند یک رژیم قانون گریــز و بحران آفرین 
نیست، این آمریکا است که باید اثبات کند 
به هنجارهای بین المللی پایبند اســت و به 

نرم های بین المللی احترام می گذارد.
کنعانی بــا بیان اینکه ایران در پاســخ داده 
شــده به هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی 
به هیــچ عنــوان موضوعــات جدیدی که 
مانع شــکل گیری توافق و مانع جمع بندی 
توافقات شــود را مطرح نکــرده و مطالبات 
جدی در آنجا طرح نکرده است، اظهار کرد: 
اما اینکه طرف های مقابل برای امتیازگیری 
می خواهند به جنگ روانی متوسل شوند و 
به زیاده خواهی روی بیاورند بسیار طبیعی 
اســت که جمهوری اســالمی ایــران نه به 
زیاده خواهی تمکین می کند و نه از خطوط 

قرمز خود عبور می کند.
وی افزود: ما متاسف هستیم که طرف های 
مقابل بــه جای توجــه به منافــع ملی و به 
جای تالش برای حفاظت از یک مکانیســم 
دیپلماســی چندجانبه بــرای حل و فصل 
اختالفــات، منافع یک رژیم قانون شــکن 
را و غیرپایبند به نظام جامــع پادمانی را بر 
منافع خودشان و منافع و مصالح بین المللی 

ترجیح می دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
ما معتقد هســتیم که آمریکا و اروپا به ویژه 
صادرکنندگان ســه گانه بیانیــه اخیر باید 
اثبات کند که در روند مذاکــره به نُرم های 
بین المللی پایبند هســتند، گفت: ما تاکید 
می کنیم که اگــر اراده سیاســی در طرف 
مقابل وجود داشته باشد، برای دستیابی به 
یک توافق مبتنی بر مذاکرات انجام شــده و 
توافقی که در روند مذاکرات صورت گرفته 
و متونی که تبادل شده اســت زمینه برای 
دســتیابی به یک توافق همه جانبه تأمین 

کننده منافع و مصالح متقابل فراهم است.

دولت آمریکا موظف به صدور روادید 
برای رئیس جمهور است

کنعانــی درباره صــدور ویزا بــرای رئیس 
جمهــور کشــورمان جهــت شــرکت در 
نشســت مجمع عمومــی ســازمان ملل، 
افــزود: دولت آمریکا براســاس موافقتنامه 
دولت مقر، موظف است زمینه حضور سران 
و نمایندگان همه اعضــای ملل متحد را در 
نشست های تخصصی این سازمان منجمله 
مجمع عمومی فراهم کند و انتظار داریم در 

خصوص ایران نیز به تعهداتش عمل کند.
وی اضافــه کــرد: اینکه در داخــل آمریکا 
مقامات و مسئوالنی در کنگره در این زمینه 
مشــغول طرح مباحث غیرسازنده هستند 
خیلی به این موضوعات توجــه نمی کنیم 

و به مســئولیت های دولت آمریکا به عنوان 
میزبــان توجه می کنیــم و انتظــار داریم 
این مسئولیت ها انجام شــود. نهاد ریاست 
جمهوری در این زمینه اطالع رسانی خواهد 

کرد.

اتهام زنی در مورد ادعای حمله سایبری 
به آلبانی رد می شود

سخنگوی دســتگاه دیپلماســی پیرامون 
ادعاها دربــاره حمله ســایبری ایــران به 
آلبانی، گفــت: جمهوری اســالمی ایران 
بارهــا در معــرض حمالت ســایبری قرار 
گرفته است. جای تأسف است در شرایطی 
که زیرســاخت های هســته ای ایران مورد 
هجوم سایبری قرار گرفته است اما ما شاهد 
واکنش از سوی کشــورهای مدعی نبودیم 
اما در مورد آلبانی در کمترین زمان شــاهد 

بیانیه هایی هستیم که اثبات شدنی نیست.
کنعانی با بیــان اینکه در ارتبــاط با بحث 
آلبانی ما مواضع خودمان را به طور صریح در 
این باره اعالم کرده ایم، افزود: مجدداً تاکید 
می کنیم که هرگونه اتهام زنــی به ایران در 
بحث حمله ادعایی ســایبری به آلبانی را به 

طور جدی و قاطع رد می کنیم.
وی اظهار کــرد: ما برخوردهــای دوگانه و 
اســتفاده از اســتانداردهای دوگانــه را در 
مباحث مربوط به قضایای ســایبری به طور 

جدی رد می کنیم و این را تقبیح می کنیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به 
اینکه جمهوری اســالمی ایران کشــوری 
اســت که بارها در معرض حمالت سایبری 
قرار گرفته است، گفت: جای تأسف است که 
دولت آلبانی به عنوان کشــوری که میزبان 
یک سازمان معلوم الحال و سازمان نشاندار 
تروریستی شده ادعاهایی را علیه جمهوری 
اســالمی ایران با زمینه ســازی طرف های 
دیگری را مطرح می کند که به نظر می آید از 

ابتدا یک سناریوی طراحی شده است.
کنعانی خاطرنشــان کرد: ایــران پیش از 
این به دولــت آلبانی پس از طــرح این ادعا 
اعالم کــرد که به لحاظ فنــی آمادگی دارد 
به دولــت آلبانی کمــک کند بــرای آنکه 
ابهامات مرتبط با این موضوع را برطرف کند 
و توانمندی های خود را در حوزه ســایبری 
برای روشن شــدن ابعاد موضوع در اختیار 
قــرار دهد.دولــت آلبانی در ســناریویی 
قرار گرفته که طــراح آن طرف های ثالثی 

هستند.

از ظرفیت های خود برای آزادی 
»اسدی« استفاده می کنیم

وی درخصوص آخرین وضعیت »اســداهلل 
اســدی« دیپلمات بازداشت شده ایرانی در 
بلژیک نیز، افزود: دراین باره تحول جدیدی 
رخ نــداده و موضوع او جــزو موضوعات در 
حال پیگیری مســتمر ما قــرار داد. هم در 
حوزه سیاســی و هم قضائی و کنســولی به 
صورت جد در حال پیگیری هستیم و ایران 
از ظرفیت های خود بــرای آزادی دیپلمات 

ایرانی استفاده خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره آزادی 
خدمه دو نفتکش یونانــی هم، گفت: اطالع 
کافی درباره این موضوع نــدارم. اما انتظار 
می رود در سایه ارتباطاتی که میان دو کشور 
وجود دارد در آینده شاهد اتفاقات مثبتی در 
این ارتباط باشــیم اما این موضوع در دست 

مقامات و طرف های ذیصالح در این کشور 
است. در خصوص بحث آزادی تا این لحظه 

خبر رسمی و تأیید شده ای ندارم.
کنعانی دربــاره راهپیمایی بــزرگ اربعین 
گفت: مســئولیت کشــوری بر عهده ستاد 
اربعیــن در وزارت کشــور اســت و وزارت 
خارجــه به عنــوان یکی از اعضــای مهم و 
مؤثر در این ســتاد نقش خود را ایفا کرده و 
در حال ایفای نقش اســت.وی با بیان اینکه 
نقش مــا در ارتباط با کنگــره عظیم نقش 
هم افزا اســت، اظهار کرد: وزارت خارجه به 
صورت جدی فعال است. بخشی از نقش ما 
در داخل جغرافیای عراق اســت و سفارت 
ایران در بغــداد و پنج سرکنســولگری در 
عراق مراکــز و پایگاه هــای عملیاتی ما در 
درون عراق هســتند که در برگــزاری این 
کنگره از ماه های گذشــته و در این روزها به 
صورت جدی و سنگین در حال ایفای نقش 

هستند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی تاکید کرد: 
وزارت امــور خارجــه در ســطوح مختلف 
برای پیگیری هــا اقدام عمل کــرده و وزیر 
امورخارجه کشــورمان در این ایــام دو بار 
با همتــای عراقی خــود گفتگــوی تلفنی 
انجــام داده و از تالش هــای دولــت عراق 
برای میزبانی و کمک برای رفع مشــکالت 

قدردانی کرد.

اقتصاد و معیشت را به »برجام«
 گره نمی زنیم

کنعانی درباره سیاست های دولت سیزدهم، 
گفت: موضــوع مذاکرات رفــع تحریم ها یا 
برجام تنهــا موضوع یــا مهمترین موضوع 
سیاست خارجی ما نیســت بلکه صرفاً یکی 
از موضوعات سیاست خارجی است در عمل 
هم این رویکرد نشان داده شده که سیاست 
دولت مبنــی بر توجــه بــه ظرفیت های 
نهفته در کشــورهای همســایه، توجه به 
ظرفیت های حوزه آســیا و شــرق در عمل 

دیده شده است.
وی یادآور شــد: گزارش هایــی که دولت 
مشــخصاً در هفته دولت که آن را پشت سر 
گذاشتیم داده اســت در خصوص افزایش 
حجم مبادالت تجاری با کشورهای منطقه 
و کشــورهای همســایه در ارتباط با تعداد 
ســفرهایی که صورت گرفت و انجام شــد، 
تعداد کمیســیون مشــترک اقتصادی که 
برگزار شــده و تعداد کمیســیون هایی که 
در برنامه برای برگــزاری در آینده نزدیک 
قــرار دارند همچنیــن توجه بــه ظرفیت 
چندجانبــه  منطقــه ای  ســازمان های 
مشخصاً سازمان همکاری شانگهای که در 
همین جلســه هم چند بار مورد اشاره قرار 
گرفته است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
اضافه کرد: همه این موضوع و بســیاری از 
موضوعات دیگری که پیــش از این گزارش 
شده است و از ســوی دولت، وزرا و دستگاه 
دیپلماســی و مشــخصاً معاونت اقتصادی 
دســتگاه دیپلماســی دال بر این است که 
دولت جمهوری اســالمی ایران به شــعار 
خود در عمل پایبند بوده اســت و مذاکرات 
را پیگیری کــرده و به عنــوان صرفاً یکی از 
موضوعات مرتبط با حوزه سیاست خارجی 
اما در حوزه اقتصاد و معیشت این موضوع با 

برجام گره پیدا نکرده است.
کنعانی تصریح کرد: بازگشــت حجم قابل 
توجهی از ارزها و ســرمایه های بلوکه شده 
جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور 
به ویژه موفقیت جمهوری اسالمی ایران در 
بازگرداندن ارزهای بلوکه شــده جمهوری 
اسالمی ایران از کشور انگلیس که چند دهه 
در آنجا دپو شده بود و دولت انگلیس حاضر 

به بازگرداندن آن نبود.
وی با بیان اینکه بازگرداندن ارزهای ناشی 
از صادرات گازی ما به برخی از کشــورهای 
منطقه و تــالش جمهوری اســالمی ایران 
برای صادرات نفت در شــرایط تحریمی و 
بازگرداندن پول ناشــی از صــادرات نفت، 
موجب افزایش حجم تجاری ما با بســیاری 
از کشورهای منطقه ای که شده است، گفت: 
همه این موارد نشــان دهنده موفقیت های 
دولت در انجام تعهداتی اســت که در ابتدا 
اعالم کرده و مبنی بر اینکه ما روند اقتصاد، 
معیشت و تجارت را به روند مذاکرات برجام 
جام گره نخواهیم زد و امیدوار هســتیم که 

در عمل این اتفاق بیشتر بیفتد.
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تصمیم جدید دولت برای ETF ها
سرانجام اصالحات اساســنامه صندوق های دارا یکم و پاالیشی یکم به 
تصویب هیئت دولت رســید و امید می رود با این اتفاق ضرر سهامداران 

این صندوق ها جبران شود. 
اصالحات اساسنامه صندوق های ســرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی 
یکم که روز گذشــته به تصویب هیات وزیران رســید بــه این صورت 
اســت که:این صندوق ها به صندوق های سرمایه گذاری بخشی تبدیل 
می شود. همچنین مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل 
خواهد شــد. از طرف دیگر  رکن بازارگردان بــرای صندوق های مزبور 

اضافه می شود.
با اعمال اصالحات اساســنامه به شــرح فــوق صندوق امــکان تغییر 
پرتفوی ســهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت 
و بازارگردان صندوق به عنوان یک شــخص حقوقی به ارکان صندوق 
اضافه شده و در راســتای نقدشــوندگی صندوق و کاهش فاصله بین 
nav و قیمت بازار مجاز بــه صدور و ابطال واحدهای ســرمایه گذاری 

صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی یکم است.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، اجرایی شدن 
تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابالغ اصالحات مزبور توسط 
هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید ســازمان رسیده 
ســپس رکن بازارگردان پیشــنهادی به همراه اصالحات اساسنامه به 

تصویب مجمع صندوق برسد.

ماجرای ETF ها چیست؟
ســال ۱۳99 و در روزهایی که شــاخص کل بورس برای گذر از مرز دو 
میلیون واحــد کمین کرده بود، وعده عرضه ســه صنــدوق دولتی در 
قالب ETF از ســوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی 
و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. 
در واقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، 
پاالیشگاه ها، شــرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این 

طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. 
این صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی 
دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها باشــد.نکته جالب این بود که 
وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این صندوق ها فرصت 

خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است.
 همچنین اعالم کرد که با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی این صندوق اگر 
فردی پنج میلیون تومان سهام پاالیشی یکم بخرد، یک میلیون تومان 
تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک میلیــون تومان از ثروت 

بهره مند خواهد شد.

در این راســتا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳99 
عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شــد. در واقع وزارت امور اقتصادی 
و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده ســهام 
خود در بانک های ملت، تجــارت و صادرات ایــران و بیمه های البرز و 

اتکایی امین را واگذار کرد.
در پذیره نویســی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت 

کردند. 
صندوقی که هم راســتا با روزهای صعــودی بازار ســرمایه، بازدهی 
چشمگیری داشــت و تا ۲۰۰ درصد ســود هم پیش رفت. سوددهی 
دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود ســقوط چشمگیر شاخص کل 
بورس از دو میلیــون واحد به کمتر از یک میلیــون واحد، این صندوق 
همچنان در ســود قرار داشت. اما عمر این ســود طوالنی نبود و سقوط 

های پی در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند.
ادامه ضرر ســهامداران مســئوالن بازار ســرمایه را بر آن داشت تا 
با اصالح اساســنامه ایــن صندوق هــا حداقل جلوی ضرر بیشــتر 

خریداران گرفته شود.

بازار

 وزیر امور اقتصــادی و دارایی اعالم کــرد: در روزهای 
اخیر و پس از ابالغ دســتورالعمل جدید گزارشــگری 
فســاد که در پنج اســتان گشوده شــده است، هشت 
پرونده تشــکیل و در گزارش های تایید شــده پاداش 
۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای گزارشــگر به زودی واریز 

می شود.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، »سید احسان 
خاندوزی« با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات 
زیر مجموعه های اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت 
مردمی همان طور که درب اطالعات ناگشــوده را برای 
همه مردم ایران گشوده تا همه محرم و مطلع باشند که 

در شرکت های دولتی، بانک ها، ابربدهکاران 
بانکی و حوزه مالیاتی چه می گذرد، در حوزه 
نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم 

دراز کرده است.
وی ادامه داد: بر اســاس دستورالعمل جدید 
گزارشگری فســاد )ســوت زنی( هر کدام 
از کارکنــان دولــت و همه مــردم چنانچه 

گزارش های تخلفات و فسادها در زیرمجموعه وزارت 
امور اقتصادی داشته باشند می توانند، به صورت برخط 
در سامانه سیستم مدیریت ســوت زنی وزارت اقتصاد 
ثبت کنند.وزیر اقتصاد با اشــاره بــه اینکه اطالعات از 

ســوی کمیته ای صحت ســنجی می شود، 
ادامــه داد: دریافــت و بررســی اطالعات 
گزارشگر یا سوت زن تخلفات با حفظ کامل 
محرمانگی و امنیت شــغلی خواهد بود مگر 
اینکه گزارشــگر فســاد مایل به افشای آن 
باشد و در آن مورد کمک می کنیم که تقدیر 

رسانه ای انجام شود. 
خانــدوزی تأکید کــرد: از محل عایدات ســوت زنی، 
حداکثر ســه درصد و تا ســقف یک میلیارد تومان به 

عنوان پاداش در نظر گرفته می شود.
وی اعالم کرد: در همین روزهــای اول، ۸ مورد پرونده 

از اســتان های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان و 
بلوچستان و تهران گشوده شده است.

وزیر اقتصاد افزود: بررســی های الزم انجــام و از بین 
پرونده های اعالمی، یکی -دو مورد تأیید شــده است و 
پاداش ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطالع دهنده این 
تخلفات در نظر گرفته شــده که به زودی به حسابشان 

واریز خواهد شد .
خاندوزی در پایان گفت: اگــر یک مأمور دولتی تخلف 
کند و یا چشم روی فســاد ببندد اما ۸۵ میلیون ایرانی 
با چشم باز، اتاق شیشه ای برای ساختن جامعه عاری از 

فساد بسنده کافی است.

ســازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان از اول آبــان با صدور 
صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی 
خبر داد. ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد: با عنایت به 

اینکه شرکت های پذیرفته شــده در بورس و فرابورس 
به عنوان اولین گروه فراخوان شــده اشخاص مشمول 
اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
و صدور صورتحســاب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ 

هســتند، همایش هم اندیشــی پیاده ســازی نظام 
یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان با حضور شــرکت های پذیرفته شده در بورس 
و فرابورس در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار 

می شــود.همایش هم اندیشــی پیاده ســازی نظام 
یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان، روز چهارشنبه ۲۳ شــهریورماه ساعت 9 الی 

۱۲ در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

وزیر

مالیات

خریــدار  تفکیک حســاب های تجاری 
در راســتای اجــرای قانــون پایانه هــای 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان بــا ابالغ 
دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر 
نزدیک شــده که در پی آن حدود ۸ میلیون 
حســاب تجــاری از خدمات ویــژه بانکی 
تجاری بهره مند و حســاب هایی که چراغ 
خاموش فعالیت تجاری داشــته باشــند، 
زیر ذره بین مالیات قــرار می گیرند.پس از 
اتصال دستگاه های کارتخوان و درگاه های 
پرداخت کشــور به پرونده مالیاتی، تفکیک 
حساب های تجاری از حساب های شخصی 
دومین همکاری بانک مرکزی و ســازمان 
امور مالیاتی برای اجــرای قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان است. 

سازمان مالیاتی: 8 میلیون حساب 
تجاری داریم 

بدین منظور، ســازمان امور مالیاتی از اوایل 
خرداد ماه امســال، تفکیک حســاب های 
تجاری را آغاز کرد و حدود هشــت میلیون 
حساب تجاری از ســوی مؤدیان در جریان 
ارائه اظهارنامــه مالیاتی به ســازمان امور 
مالیاتی اعالم شــده و این میزان حساب در 
سازمان به عنوان حساب تجاری شناسایی 

و ثبت شده است.
در این زمینــه، از آنجا کــه کلیه تراکنش -

های انجام شــده صاحبان مشاغل )صنفی 
و غیرصنفی( از طریق حســاب های بانکی 
متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز 
درگاه های پرداخــت الکترونیکی به عنوان 
تراکنش  های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی 
صاحب حساب بانکی محسوب شده است؛ 
بانک مرکزی باید اطالعــات این تراکنش-

 های بانکی شــامل مانــده اول دوره، وجوه 
واریزی، وجوه برداشت شــده و مانده آخر 
دوره هر حســاب بانکی را به منظور تکمیل 
پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی 
مؤدیان موضوع مــاده )۱۶9 مکرر( قانون 
مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدی به صورت برخط 

در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در حال حاضر، پس از گذشــت چند ماه از 
آغاز تفکیک حساب های شخصی و تجاری 
در ســازمان امور مالیاتی، بانــک مرکزی 
به تازگــی دســتورالعمل ناظر بر حســاب  

سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن 
را برای اجرا به شــبکه بانکــی ابالغ کرد که 
طبق آن، تمامی حساب های سپرده بانکی 
اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب 

می شوند.
این دســتورالعمل، ارائه یکسری از خدمات 
بانکی تجاری را مشــروط به داشتن حساب 
تجاری کرده کــه طبق آن، ارائــه هرگونه 
خدمــات بانکی بــرای تأمیــن ارز مربوط 
بــه واردات کاال و خدمات منــوط به وجود 
حساب تجاری به نام متقاضی واردات است.

همچنین، انتقــال وجوه ریالــی مربوط به 
تقاضــای تأمین ارز به منظــور واردات کاال 
و خدمات نیز فقط از محل حســاب تجاری 
امکان پذیر است و هرگونه اعطای تسهیالت 
ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری 
به نام متقاضی تسهیالت و واریز وجه آن در 

حساب تجاری است. 

شش مشوق بانکی برای 
حساب های تجاری 

عالوه بر این، بانک مرکزی شــش مشــوق 
بانکی برای حساب های تجاری اعمال کرده 

که شامل موارد زیر است: 
۱( اعطای دســته چک جدیــد در صورت 
بازگشت تمامی برگه های دسته چک های 

قبلی و نیز بازگشــت ســه پنجم )۶۰ واحد 
درصــد( از برگه های آخرین دســته چک 

متصل به حساب تجاری.
۲( اعمــال تخفیــف در کارمــزد خدمات 
بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد فقط در رابطه با 
سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه، حواله 
ها ووصول بروات مندرج در »جدول کارمزد 
خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی« مصوب 

هیأت عامل بانک مرکزی.
۳( افزایــش محدودیت روزانه برداشــت 
غیرحضوری از کلیه حســاب های تجاری 

مشتری، حداکثر تا ۵۰۰ میلیون تومان.
۴( افزایــش محدودیت ماهانه برداشــت 
غیرحضوری از کلیه حســاب های تجاری 

مشتری، حداکثر تا سه میلیارد تومان.
۵( در اولویــت قراردادن ضمانت اشــخاص 
دارای حســاب تجــاری به عنــوان یکی از 
وثایق قابــل قبول برای اعطای تســهیالت 
خرد، موضوع »دستورالعمل اجرایی اعطای 
تسهیالت خرد« مصوب کمیسیون مقررات 

و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی.
۶( عدم اعمال محدودیت هــای مربوط به 
تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی 
در افتتاح و نگهداری حســاب تجاری برای 
مشتری.البته، از دیگر مشــوق های بانکی 
برای صاحبان حساب های تجاری این است 

که دیگر الزم نیســت تا برای نقل و انتقاالت 
بیش از ۲۰۰ میلیون تومــان خود به بانک 
مســتند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای 
نقل و انتقاالت باالتر از مبلــغ یک میلیارد 
تومــان باید از این اشــخاص مســتندات 

بخواهند. 

روش های شناسایی حساب های 
تجاری از شخصی 

فارغ از خدمات ویژه بانکی برای حساب های 
تجاری، نحــوه برخــورد شــبکه بانکی با 
صاحبان حســاب هایی حائز اهمیت است 
که تجاری بودن خــود را اعالم نکرده اند که 
در این زمینه، طبق مصوبه شــورای پول و 
اعتبار اگر حســابی بیش از ۱۰۰ تراکنش 
در ماه داشته باشــد و ۳۵ میلیون تومان در 
تراکنش ها جابه جا شــود، تراکنش تجاری 

تلقی می شود.
در این زمینه، بانک مرکــزی توضیح داده 
که داشــتن ۱۰۰ تراکنش واریــزی در ماه 
فقط مالک تجاری تلقی شدن یک حساب 
نیســت بلکه باید به طور همزمان در یک ماه 
بیش از ۱۰۰ تراکنــش و ۳۵ میلیون تومان 
جابه جا شــود که صرفا تعــداد واریزی به 

حساب مالک است نه هر تراکنش.
الزم به ذکر اســت که پس از اینکه حسابی 

تجاری شناخته شد، ابتدا پیامکی برای افراد 
ارسال می شود که تراکنش هایی باالیی که 
دارد حســاب تجاری است و حساب تجاری 
نیازمند اخذ مالیات است. البته، اگر صاحب 
حســاب مدعی شــود که فعالیت تجاری 
انجام نمی دهد و به اشتباه جزو حساب های 
تجاری شناســایی شــده می تواند مدارک 
مربوطه را به ســازمان مالیاتــی ارائه کند و 

مساله حل می شود.

چه تراکنش هایی مشکوک 
به تجاری نیست؟ 

اما بررســی ها نشــان می دهد که سازمان 
امور مالیاتی برای شناســایی حساب های 
مشــکوک به تجاری از معیارهای متنوعی  
چون تعــداد و حجــم تراکنــش در کنار 
داده کاوی استفاده می کند که بر این اساس 
یکسری تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی 
از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، 
تسهیالت بانکی و حقوق جز تراکنش های 

مشکوک به تجاری محسوب نمی شود. 
بنابراین، زمانی که حســابی را سازمان امور 
مالیاتی به عنوان حســاب تجاری شناسایی 
می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی اینکه 
صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد 
که در این حالت، حساب تجاری شناسایی 
شده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود. 

در صورتــی کــه صاحب حســاب تجاری 
شناســایی شــده، پرونده مالیاتی نداشته 
باشــد، به آن فرد برای تشــکیل پرونده از 
ســوی اداره مالیاتی اطالع رسانی می شود 
و او به عنوان مودی جدید در ســازمان امور 

مالیاتی شناسایی خواهد شد. 

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 
در نهایــت، از تراکنش هــای حســابی که 
به عنوان حســاب تجاری شناســایی شده 
است، مالیات گرفته می شــود. در این بین، 
اگر مشــخص شــود که آن فرد پیش از این 
مالیــات آن تراکنش هــا را پرداخت کرده 
باشــد، هیچ مالیــات اضافه ای بــرای این 
تراکنش گرفته نمی شود. البته، در صورتی 
که مالیــات تراکنش موردنظــر پرداخت 
نشده باشــد، نرخ مالیات مربوطه متناسب 
با فعالیت تجــاری آن فرد محاســبه و اخذ 

می شود.

ونده فساد با گزارش های مردمی وزیر اقتصاد خبر داد؛ تشکیل ۸ پر

وشگاهی شرکت های بورسی از اول آبان آغاز اجرای قانون پایانه های فر

 نامه نگاری با اصناف و سازمان صمت

وش طال در فضای مجازی چگونگی فر
سمیه رسولی  رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران گفت: فروش طــال در فضای مجازی 
نیاز به زیرســاخت هــای دقیقــی دارد از 
جمله اینکه فرد فروشنده حتما یک فضای 

فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.
ابراهیم محمدولی در مورد خرید اینترنتی 
طال اظهار کرد: نمی توان گفت نباید کســی 
در فضای مجازی فعالیت کنــد زیرا امروزه 
در همه کشورها به راحتی در فضای مجازی 
داد و ســتد انجام می شــود و هیچ کســی 

نمی تواند این فضا را محدود و ممنوع کند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: اما 
اینکه ما عنوان کردیم و هنوز هم می گوئیم 
که ورود طال به فضای مجازی حساس است 
از این جهت اســت که در فضــای مجازی 
عکســی را می گذارند و ممکن است جنس 
در آن عکس با آن چیزی کــه واقعیت دارد 
متفاوت باشد. بنابراین تا زمانی که زمینه و 
بستر ورود طال به فضای مجازی مهیا نشده 
به گونه ای که مردم ضرر و زیان نکنند، برای 

طال نیازی به فضای مجازی نداریم.
وی ادامه داد: پیشــنهاداتی در مورد ورود 
رســمی طال به فضای مجاری به ســازمان 
صنعت و معدن و اتاق اصنــاف ایران دادیم. 
آنها هم به دنبال این ماجرا هستند تا خرید 
اینترنتی طال با هماهنگی اتحادیه مربوطه 

و برنامه ریزی باشد.
محمدولــی اضافه کرد: در واقع اگر کســی 
فضایی را در بستر اینترنت برای فروش طال 
ایجاد کرد، باید ســازمان در جریان باشد و 
یک فضای فیزیکی هم داشــته باشد که اگر 
در این فضــای مجازی ایراد و اشــکال پیدا 
شد، بالفاصله به سراغ این فرد رفت که این 
جنس فروخته شــده، ایراد و اشکال دارد و 

باید رضایت مشتری را جلب کرد.
وی افزود: بنابراین با توجه بــه اینکه هنوز 
ایــن زیرســاخت ها فراهم نشــده، فضای 
مجازی برای خرید و فــروش طال موقعیت 
خوبی نیســت. اما اگر زیرســاخت ها آماده 
شــود، قطعاً فروش طــال در فضای مجازی 

بسیار مفید خواهد زیرا هزینه های کمتری 
را در پی خواهد داشــت.محمدولی با تاکید 
بر اینکه به اعتقاد ما باید اتحادیه در جریان 
مجوز دادن به فروش طال در فضای مجازی 
باشد، گفت: از جمله شــروط عرضه طال در 
فضای مجازی این اســت که فروشنده باید 
یک فضای فیزیکی هم داشته باشد؛ در واقع 
می گویند که آقای ایکس واحد صنفی دارد، 
مغــازه دارد، پروانه کســب دارد و در واحد 
صنفی مشغول است، ســرمایه اش هم در 
ویترین است و االن می خواهد برای فروش 
طال در فضای مجازی مجــوز بگیرد. در این 

صورت می توان مجوز داد.
رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران اضافه 
کرد: همچنین باید شــرایط برای پیگیری 
خریــد انجام شــده فراهم باشــد؛ هر عیار 
و وزن و ظاهر طال باید مشــخص شود. اگر 
در خرید طال یک گرم وزن آن کمتر شــود، 
باید مشخص باشد که به کجا برای پیگیری 
می توان رجــوع کرد و بایــد مرجع متقلب 

شناسایی شود.
وی همچنین در مورد خرید طالی آب شده 
یا دست دوم هم گفت: برای خرید طالی آب 
شــده باید اهل فن بود زیرا طالی آب شده 
ابزار کار اســت که در این گردونه بچرخد و 
به کارگاه برود و دوباره تولید شــود و به بازار 
عرضه شــود. طالی آب شــده به درد مردم 
عادی نمی خورد. نمی توانند به عنوان زینت 
استفاده کنند و با توجه به اینکه از نظر فنی 
هم اطالعاتی ندارند به اعتقــاد ما در بحث 
طالی آب شده ورود پیدا نکنند بهتر است. 

البته االن نسبت به گذشته خرید طالی آب 
شده خیلی کمتر شده است.

محمدولی افزود: همچنین با توجه به اینکه 
مردم در مورد وضعیت عیــار طال و یا تقلبی 
بودنش اطالعات زیادی ندارند، خرید طالی 
دست دوم توصیه نمی شود زیرا ممکن است 
برخی از افراد در این مســیر شیطنت هایی 
کنند. از ســویی دیگر خرید طالی نو کمک 
به تولید هم محســوب می شود و می توان از 
این طریق از تولید حمایــت کرد تا بنگاه ها 

تعطیل نشوند.

دادنامه
شماره پرونده 140007920001595542

پرونده کالســه 140007920001595542 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی اردبیل تصمیم نهایی 
شماره 140107390001781888

خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران-شهرستان تهران- شهر تهران-خالد- 
اسالمبولی – کوچه- 17 ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با نمایندگی آقای بهزاد بخشنده هیر فرزند فیروز

خواسته: تعیین تکلیف اموال
بسمه تعالی- به تاریخ 8 شهریور ماه 1401 در وقت احتیاطی جلسه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان 
اردبیل به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل است پرونده کالسه پیوست تحت نظر است دادگاه با مالحظه 

جامع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص درخواســت ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( مبنی بر ضبط یک قطعه زمین از پالک ثبتی 
22 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل به مســاحت تقریبی 8150 متر مربع واقع در هیر راه شبلو جنب جاده 
پل معلق دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان 
و کروکی ابرازی وی مالحظه پاســخ استعالم ثبتی به عمل آمده و نظریه کارشناسان منتخب که ضمن پیاده 
سازی کروکی تقدیمی خواهان در محل و مطابقت آن با وضع موجود اعالم داشته اند که برابر بررسی های 
به عمل آمده و تفســیر عکس هایی هوایی قطعه زمین مذکور تاکنون فاقد سابقه مالکیت بوده و کشت و 
زرع و یا مســتحدثاتی در آن وجود ندارد و از جمله اراضی مرتعی یا خالصه دولتی نیز نمی باشــد. با توجه 
به مراتب فوق و نظر به اینکه علیرغم نشــر آگهی) موضوع ماده 10 آیین نامه ( در روزنامه کثیراالنتشــار 
و انقضای مهلت مقرر تاکنون کســی ادعای مالکیت نسبت به مورد خواسته نداشته است لذا دادگاه اصل 
خواســته خواهان را وارد تشخیص به اســتناد فرامین و الیی مورخه 68/2/6 حضرت امام )ره( و فرمان 
مورخه 1368/6/16 مقام معظم رهبری مدظله العالی و مواد 23 و 28 قانون مدنی و ماده 11 اساســنامه 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(حکم به ضبط ملک مورد خواسته به شرح یک قطعه زمین از پالک ثبتی 
22 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل به مساحت تقریبی 8150 متر مربع واقع در هیرراه شبلو جنب جاده پل 
معلق به نفع ستاد اجرایی فرمام حضرت امام )ره( استان اردبیل صادر واعالم می نماید. رای صادره غیابی 
ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران می باشد. 
محمد واعظی- رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل

دادنامه
شماره پرونده ها 140007920001204178

پرونده کالســه 140007920001204178 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی اردبیل تصمیم نهایی 
شماره 140107390001769109

خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران-شهرستان تهران- شهر تهران-خالد- 
اسالمبولی – کوچه- 17 ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با نمایندگی آقای بهزاد بخشنده هیر فرزند فیروز

خواسته: تعیین تکلیف اموال
بســمه تعالی- به تاریخ9شهریور ماه 1401 در وقت احتیاطی جلسه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان 
اردبیل به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل است پرونده کالسه پیوست تحت نظر است دادگاه با مالحظه 

جامع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( مبنی بر ضبط یک قطعه زمین از پالک ثبتی309 
اصلی واقع در بخش 3 اردبیل به مساحت تقریبی2506 متر مربع واقع در اردبیل – قربه ورنیاب دادگاه با 
مالحظه جامع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان و کروکی ابرازی وی 
مالحظه پاسخ استعالم ثبتی به عمل آمده و نظریه کارشناسان منتخب که ضمن پیاده سازی کروکی تقدیمی 
خواهان در محل و مطابقت آن با وضع موجود اعالم داشته اند که برابر بررسی های به عمل آمده و تفسیر 
عکس هایی هوایی مقدار 1600 متر مربع از قطعه زمین مذکور تاکنون فاقد سابقه مالکیت بوده و کشت 
و زرع و یا مستحدثاتی در آن وجود ندارد و از جمله اراضی مرتعی یا خالصه دولتی نیز نمی باشد. و با توجه 
به مراتب فوق و نظر به اینکه علیرغم نشــر آگهی) موضوع ماده 10 آیین نامه ( در روزنامه کثیراالنتشــار 
و انقضای مهلت مقرر تاکنون کســی ادعای مالکیت نسبت به مورد خواسته نداشته است لذا دادگاه اصل 
خواســته خواهان را وارد تشخیص به اســتناد فرامین و الیی مورخه 68/2/6 حضرت امام )ره( و فرمان 
مورخه 1368/6/16 مقام معظم رهبری مدظله العالی و مواد 23 و 28 قانون مدنی و ماده 11 اساســنامه 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(حکم به ضبط ملک مورد خواســته به شرح یک قطعه زمین از پالک 
ثبتی309اصلی واقع در بخش 3 اردبیل به مساحت تقریبی1600 متر مربع واقع در اردبیل قریه ورنیاب 
به نفع ستاد اجرایی فرمام حضرت امام )ره( استان اردبیل صادر و نسبت به مازاد خواسته حکم بر بیحقی 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
محمد واعظی- رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل

آگهی مفقودی 
برگ ســبز ســواری ســایپا 131SLمدل 1390رنگ زیتونی متالیک به شماره موتور 
4117597وشاسی S1412290766248وشــهربانی ایران 54_393س89به نام 

فاطمه چتر روز مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
یزد
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آل اسحاق مطرح کرد
دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دالری ایران و عراق 

تا پایان امسال
 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: با پیشبرد دیپلماسی 
اقتصادی در روابط ایران و عراق، پیش بینی می شــود تا پایان امســال 
بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دالری دســت یابیــم و حتی ۱۴ میلیارد 
دالر دور از انتظار نیســت. »یحیی آل اســحاق« در نشســت شورای 
سیاســت گذاری همکاری دو جانبه ایران و عراق با بیــان اینکه تعامل 
بخش های اقتصادی با یکدیگر می تواند آثار خوبی را به دنبال داشــته 
باشد، اظهار داشــت: دیپلماســی اقتصادی در ایران بر خالف بیان ها 
الزامات مورد نیاز را ندارد تا الزم اجرا باشــد، در حالی که آیت شاخه از 

روابط میان کشورها در همه حوزه های حاکمیتی نقش محوری دارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: دیپلماسی اقتصادی 
در فرهنگ، روابط، سیاســت، روابط بین الملــل، تهدیدها و فرصت ها 
نقش اول و اساســی را دارد؛ اما در ایران توجه کافی به آن نمی شــود، 
در حالی که یکی از مســائلی عمده در جهان، هماهنگی و هم جهتی با 
قوانین و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است.وی با تاکید بر اینکه در 
جهان تصویب قوانین دیپلماسی اقتصادی از تشتت جلوگیری می کند، 
تصریح کرد: در ایران می توانیم با تجمیــع راهبردهای این حوزه مانع 

آسیب های تعدد در آرا و نظرات خواهیم شد.
آل اســحاق با اشــاره به اســتراتژیک بودن روابط ایران و عراق در همه 
حوزه ها، تصریح کرد: دیپلماســی اقتصادی رشــته اصلی در یکپارچگی 
روابط همه جانبه دو کشور اســت، زیرا مخالفان ایران در تالش هستند از 
حضور فعال کشــور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند 
اما با توجه به روابط عمیق و تاریخی دو کشــور می توانیم توسعه تجاری و 
اقتصادی را در دســتور کار قرار دهیم.همچنین در این نشست »موسی 
طباطبایی« رییــس اداره خلیج فــارس وزارت امور خارجه با اشــاره به 
اهمیت روابط ایران و عراق اظهار داشت: ناآرامی های دهه های اخیر برای 
کاهش نفوذ ایران در عراق بوده است که البته با درایت حاکمیتی به نتیجه 

دست نیافتند و ایران توانست راه خود را برای حضور در عراق پیدا کند.
وی افــزود: نهادینه کــردن نفوذ ایــران در عراق بــا بخش خصوصی 
امکان پذیر می شــود که باید در این زمینه تالش بیشتری شود؛ زیرا با 

نگاه استراتژیک این کشور شریک اول اقتصادی ایران است.

 گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است
و خواب زمستانی بازار خودر

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو تهران با بیــان اینکه رکود کامل 
بر بازار حاکم شــده اســت، گفت: هنوز وضعیت عرضه خودرو تعریف 
چندانی ندارد و به دلیل همین مساله شــاهد افزایش غیرواقعی قیمت 
ها هستیم.سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار 
خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی رفته 
است. البته از ماه ها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته 

اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمی کند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران افزود: 
مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شــدن واردات، از بازار 
خارج شده اند و فروشــندگان نیز بالتکلیف مانده اند زیرا به خاطر عدم 
اعالم جزئیات واردات، معلوم نیســت خودروهای خارجی با چه قیمتی 

به دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص نشود، بالتکلیفی 
بازار ادامه خواهد داشــت، گفــت: وقتی نرخ دالر ریــزش کرد، قیمت 
خودرو نیز به همان تناســب در بــازار کاهش یافت؛ بــه عنوان مثال 
خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ماه ها بــاالی ۳۰۰ میلیون تومان عرضه 
می شــد در آن زمان به ۲9۵ میلیون تومان رســید اما با توجه به صعود 
دوباره قیمت دالر قیمت خودروها افزایشــی شــد و همین خودروی 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲9۵ میلیون تومان به ۲9۸ میلیون تومان رســید. 
همچنین می توان به قیمت خودروی مونتاژی هایما نیز اشــاره کرد که 
با کاهش نرخ دالر به 9۶۰ میلیون تومان رســیده بود اما در حال حاضر 

به 9۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
موتمنی تصریح کرد: وقتی کاالی مصرفی تبدیل به کاالی ســرمایه ای 
شود با کوچک ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه 
شود، دچار تالطم قیمتی می شود.وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت: 
اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمت ها به این شکل نمی شد 
و این میزان از فاصلــه قیمتی بین کارخانه و بازار را شــاهد نبودیم. اگر 

عرضه زیاد قطعاً قیمت ها کاهش محسوسی می یافت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران افزود: به 
عنوان نمونه می توان به عرضه خودروی پژو ۲۰۷ اتومات اشــاره کرد؛ 
این خودرو در خرداد ماه امســال با قیمــت ۶۰۰ میلیون تومان عرضه 
شــد اما با توجه به افزایش عرضه در تیر ماه به ۵۶۰ میلیون تومان و دو 
هفته پیش به ۴۵۰ میلیون تومان رســید؛ البته امروز به دلیل افزایش 
نرخ ارز ۴۷۰ میلیون تومان عرضه می شود.وی تاکید کرد: قطعاً واردات 
خودرو و عرضه این محصوالت به بازار می تواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ 
بنابراین با توجه بــه تأثیر مولفه عرضه بر قیمت هــا، وزارت صمت باید 

تمام تالش خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.

یک عضو کمیسیون صنایع بیان کرد

و از آذرماه احتمال واردات خودر
یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفــت: حرکت مجلس و 
دولت در حوزه قانون گذاری و نوشــتن آئین نامه برای واردات خودرو 
یک گام روبه جلو اســت که بعد از ســال ها قفل در واردات را گشوده و 
رقابت و کیفی ســازی را برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشــت.

حجت اهلل فیروزی، با اشــاره به انتقــادات وارده به آئیــن نامه واردات 
خودرو، بیان کرد: یک فضای بسته ای برای واردات خودرو وجود داشت 
که مجلس با قانون گذاری و دولت با نوشــتن آئین نامــه برای واردات 
خودرو نسبت به اصالح مســیر گام برداشــتند و حرکت خوبی در این 
زمینه آغاز شده است. یک دِر بســته ای که برای واردات خودرو وجود 
داشت و چندین ســال با محدودیت در این حوزه مواجه بودیم، با تالش 
مجلس و نهایت همراهی دولت گشوده شــده است.وی در ادامه با بیان 
اینکه امروز به بخشــی از مطالبات مردم در حوزه واردات خودرو پاسخ 
داده شده است، اظهار کرد:  از طرف دیگر به منظور تنظیم گری در بازار 
خودرو و بازگردانــدن تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز بــه واردات داریم.

فیروزی افزود: از نظر بنده برای گام نخســت، آئیــن نامه واردات یک 
حرکت روبه جلو است و قطعا در حرکت های بعدی هم فضا بازتر شده و 
هم ایرادات مرتفع خواهد شــد. امروز امکان ثبت سفارش برای افرادی 
که قصد واردات دارند فراهم شده و پیش بینی می شود از آذرماه شاهد 

ورود خودروها به داخل باشیم.

تولید

رئیس انجمــن تولیدکنندگان نوشــت افــزار با بیان 
اینکه در حال حاضر فقط واردات مداد ممنوع است، از 
صادرات برخی از اقالم مثــل مداد، خودکار، پاک کن و 
دفتر به کشورهای همسایه و بعضا کشورهای اروپایی 
خبر داد.محمود رضا صنعتگــر، از افزایش تولید لوازم 
تحریر در سال جاری نسبت به ســال های قبل و زمان 
کرونا به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: برخی 
از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می کنند 
تا بتوانند بازار را تامین کنند؛ بنابراین کســری در بازار 

وجود ندارد.
وی همچنین دربــاره افزایش قیمت لــوازم تحریر در 
ســال جاری گفت: قیمت ها در ســال جاری ۵ تا ۳۰ 
درصد افزایش یافته است. البته اگر قرار بود بهای تمام 

شده مالک باشد، افزایش قیمت بیش از این بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشــت افزار در پاســخ 

به ســوالی درباره ممنوعیــت واردات لوازم 
تحریر، گفت: در حال حاضــر فقط  واردات 
مداد ممنوع اســت و ســایر لــوازم تحریر 
ممنوعیــت واردات نــدارد، اما بــا توجه به 
مدیریت منابــع ارزی، ثبت ســفارش آنها 

محدود است.
به گفته وی تولید برخــی از اقالم مثل مداد، 

خودکار، پاک کن و دفتر بیش از نیاز کشــور اســت و 
بخشی از این محصوالت به کشورهای همسایه و بعضا 
کشــورهای اروپایی هم صادر می شــود که البته رقم 

چندان باالیی نیست.
صنعتکار در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ممنوعیت 
واردات ماژیک گفت: واردات ماژیک ممنوع نیســت، 
اما محدودیت دارد. سیاســت کالن کشــور می گوید 
کاالهایی که تولید داخل دارند نباید وارد شود. در حال 

حاضر تولید کنندگان به اندازه نیاز کشــور 
توان تولید ماژیک را دارند و کســری در بازار 
وجود ندارد، مگــر در زمینه اقالم فانتزی که 

آن هم جزو ضروریات نیست.
این اظهــارات در حالی مطرح می شــود که 
رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشت افزار و 
لوازم مهندســی اخیرا گفته بود تولید انواع 
ماژیک به اندازه نیاز کشور نیست و ممنوعیت واردات 

این محصول در بازار مشکل ساز شده است.
وی در ادامه به دو مشــکل تولید کنندگان اشاره کرد 
و گفت: مشــکل اول افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی 
از ۴۲۰۰ تومــان به ۲۶ هــزار تومان اســت اما حقوق 
و عوارض از پنــج درصد به چهار درصــد کاهش یافته 
است. کاهش این میران به یک درصد می تواند بخشی 
از مشــکالت را حل کند اما اگر همین قانون ادامه پیدا 

کند، در آینده افزایش قیمت عوارض مواد اولیه بین ۷ 
تا ۱۰ درصد روی محصول نهایی اثر خواهد گذاشــت. 
در حال حاضر بســته به نوع محصول، ۱۵ تا ۲۵ درصد 

مواد اولیه لوازم تحریر وارداتی است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشــت افزار مشــکل 
دوم را نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانســت 
و گفت: تولید کننــده باید 9 درصد مالیــات بر ارزش 
افزوده پرداخــت کند کــه در اصل این مبلــغ باید از 
مصرف کننده دریافت شــود اما توزیــع کنندگان این 
مبلغ را بــه تولیدکننده پرداخــت نمی کنند. از طرف 
دیگر آنها مشــخصات خود را نیز بــه تولیدکنندگان 
اعالم نمی کنند و بنابراین امکان صدور فاکتور رسمی 
وجود ندارد؛ به همین دلیل تولید کنندگان از ســوی 
اداره مالیات جریمه می شــوند و حدود ۱۰ درصد هم 

مضاعف پرداخت می کنند.

لوازم تحریر

خریدار  دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و عــراق اظهار داشــت: متاســفانه 
کاالهای ایرانــی بعد از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از قیمــت پایه جهانــی باالتر رفت 
و اولین واکنــش خریداران بعــد از تحول 

قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
جهانبخش ســنجابی، با تایید خبر کاهش 
صادرات ایران بــه عراق در ۵ ماه نخســت 
سال جاری، گفت: این فرضیه که ما در ۵ ماه 
نخست سال جاری با افزایش حجم تجارت 
مواجه شدیم درست نیست و با شک باید به 

آن نگریست.
وی تصاعدی شدن حجم تجارت خارجی را 
ناشی از افزایش ها قیمت ها دانست و افزود: 
در ۵ ماه نخست ســال جاری ۴۴ میلیون و 
۷۵ هزار تن کاال صادر کردیــم که از محل 
صــادرات آن ۲۰ میلیــارد و 9۲۴ میلیون 
دالر درآمد ارزی به دســت آوردیم. این در 
حالیست در مدت مشــابه سال گذشته رقم 
صادرات ما ۴۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کاال 
بود. این آمار نشــان می دهد کــه بیش از ۱ 
میلیــون ۶۰۰ هزار تن افــت در تناژ کاالی 
صادراتــی داشــتیم.این فعــال اقتصادی 
ادامه داد: در  ۵ ماه نخســت سال صادرات 
ما حدود ۱۷ میلیــارد و ۲۴۵ میلیون دالر 
بود و این آمار به معنای این است که اگر چه 
از نظر ارزش کاالی صادراتی ۲۱ درصد رشد 
داشــتیم اما از نظر وزنی منفی ۳.۵ درصد 
کاهش داشــتیم و این اختالف در اثر گران 
شــدن قیمت های جهانی اســت و کاالی 

صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند.
ســنجابی با بیــان اینکه  افت صــادرات با 
تیترهای افزایــش آن در دولــت فعلی در 
تضاد است، خاطر نشان کرد : عراق دومین 
شــریک تجاری ایران محسوب می شود که 
از عدد ۴۴ میلیــون و ۷۵ هــزار تن حدود 
حجم صادرات ۳۱ میلیــون ۳۸۴ هزار تن 
را به ۵ کشــور چین، عراق، امارات، ترکیه و 
هند صادر می شــود و معنای سخن من این 
اســت که در ســهم عراق از حجم صادرات 
۱9.۶۴درصد وزنی و ۱۴.۱۵ ارزشی است. 
در سال گذشــته صادرات به عراق ۲۶.۶۱ 

درصد از نظر وزنی و ۱۸.۶۷ درصد از ارزش 
کل صادراتی مــا بوده، بنابرایــن در وزن و 

ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم.
 دبیــر کل اتاق مشــترک ایــران و عراق با 
مقایســه آمار صادراتی به عــراق در ۵ ماه 
نخســت ۲ ســال اخیر، تصریح کرد: در ۵ 
ماه نخســت ۸ میلیون ۶۶۵ میلیون کاال به 
عراق صادر کردیم که در ۵ ماه مشــابه سال 
گذشــته ۱۲ میلیون ۱۵۲ میلیون تن بوده 
اســت. در ارزش کاالی صادراتی ۲ میلیارد 
و 9۶۱ میلیــون دالر کاال صــادر کردیم که 
سال گذشــته ۳ میلیارد ۲۲۰ میلیون دالر 
بود یعنی ۸ درصد از نظر ارزش و حدود ۲۸ 

درصد از نظر تناژ افت صادرات داشتیم.
وی با بیــان اینکه در مــرداد عقب ماندگی 
صادراتی در ۴ ماه گذشــته را جبران کردیم 
گفت: بیش از ۱۰ درصــد از عقب ماندگی 
صــادرات را جبــران کردیم و ایــن نوید را 
می دهیــم تا پایان ســال میــزان صادرات 
به عدد ســال گذشته برســد و حتی شاهد 

درصدی رشد هم باشیم.
وی ۴ مــاه نخســت هــر ســال را ماه های 

ممنوعیــت صادراتی کاال به عــراق معرفی 
کرد و افزود: با حــذف ارز ترجیحی فرصت 
صادرات کاالهایی که مشــمول ممنوعیت 
صادراتــی بودند بــه حداقل رســید و اگر 
وضعیت تورم در ترکیه سیر صعودی خود را 
دنبال کند در نیمه دوم سال به دلیل کاهش 
ارزش لیــر مزیت رقابتی بــرای ترک ها که 
کاال را با قیمت پایین تر بــه عراقی ها عرضه 
می کردنــد و ما بخشــی از مزیــت رقابتی 
قیمتــی را از دســت دادیم را بــاز خواهیم 
یافت و بخشــی از عوامل مخــدوش کننده 
بازار صادراتی از بیــن خواهد رفت و ضعف 
عملکردی مــا در ۵ ماه را جبــران خواهیم 

کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال 
بر بازگشت پول های بلوکه شــده در عراق 
مطرح شده است؟ گفت:  طرح جزییات این 
موضوع به نفع کشور نیســت ولی من با در 
مجموع با عبارت پول های بلوکه شــده در 
عراق موافق نیستم به این دلیل که واقعیت 
میدانی این پول ها با سایر کشورها از جمله 
کره جنوبی متفاوت اســت، این پول ها ناظر 

به منابع دولتی و یا شــرکت های اســت که 
به نام خود و یا بانک مرکــزی در بانک های 
عراقی حســاب باز کردند و بعــد از اعمال 
تحریم ها سیستم بانکی عراق این تحریم ها 

را اعمال کرد.
وی ادامــه داد: در دولت پیشــین و دولت 
فعلی ۲ اتفاق مهم بــرای دور زدن تحریم ها 
رقم خورد؛ نخســت اینکــه عراقی ها طی 
مذاکراتی که با ایرانیان داشــتند توانســت 
از آمریکاییان معافیــت خرید گاز از ایران را 
بگیرند و دوم اینکه پول انــرژی خریداری 
شــده باید به ایران بازگردانده شود. از این 
رو مقرر شد بخش خصوصی و دولتی بتواند 
مواد غذایی، دارو، نهاده های دامی و ماشین 
آالتی که بــا تولید عجین هســتند را تهیه 
کنند همچنین ما ذخایر پولی در این کشور 
داریم که حفظ شده اند. در مجموع صادرات 
در بخش برق و گاز روزانه انجام می شــود و 

امکان بهره برداری از منابع وجود دارد.
وی با اشــاره به تاثیر حــذف ترجیحی در 
حوزه عراق، خاطر نشــان کــرد: عراقی ها 
کف بازار ایران را می شناســند و از آنجایی 

که بیــش از ۵۰ درصد تجارت مــا با عراق 
به صورت پیله وری اســت تولیدکنندگان 
برنــد اختصاصــی صادراتی بــرای عراق 
تهیه و تــدارک نکردند و همــان برند را  با 
بســته بندی عربی برای عراق تولید و صادر 
می کنند. زمانی که خریــدار عراقی به آنها 
مراجعه می کند قیمت هــا تابعی از قیمت 
داخلی اســت، آنهــا  از طریق شــبکه های 
پخش مویرگــی و بنکداری های عمده نیاز 
را خریــداری و از طریــق پیله ورها به عراق 
منتقل می کنند. متاســفانه کاالهای ایرانی 
بعد از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی از  قیمت 
پایه جهانی باالتــر رفت و اولیــن واکنش 
خریداران بعد از تحــول قیمتی مقاومت و 

نخریدن بود.
دبیر کل اتاق مشــترک ایران و عراق ادامه 
داد: در کوتاه مدت حذف ایــن ارز در روند 
صادرات به عــراق تاثیر منفی گذاشــته و 
میــزان تقاضا بــرای خریــد کاالی ایرانی 
کاهش پیدا کرده است به خصوص در حوزه 
لبنیات و کربوهیدارت هــای مبتنی بر آرد 
مانند ماکارونی. همچنین گزارش های دال 
بر کاهش مصرف این محصــوالت در بازار 

داخلی نیز ارائه شده است.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در میان 
مدت و دراز مدت بر توســعه روابط تجاری 
تاثیر خواهد گذاشت؟ افزود: اگر روزی نظام 
تک نرخی ارز را در کشــور بپذیریم و تفاوت 
بازار نیمایی و آزاد از بین بــرود می توان به 
پیامدهای حذف این ارز از اقتصاد خوشبین 
بود امــا فاصلــه ارز نیمایــی و آزاد فاصله 
مخدوش کننده ای در واقعی ســازی حجم 

تجارت این دو کشور ایجاد کرده است.
 سنجابی با اشاره به تبعات جنگ اوکراین و 
افزایش قیمت  کاالهای اساسی در بازارهای  
جهانی، گفت: عراقی ها افزایش قیمت ها را 
پذیرفتند و می دانند که تا ابد اینگونه قیمت 
نمی ماند عــالوه بر این مرزهای مشــترک 
ایران و عراق، بعد مســافت کم و هزینه کم 
حمل و نقل جزو مزیت های صادراتی ایران 
و عراق اســت در نتیجــه در ماه های آینده 

شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود.

موتورســیکلت های  دارندگان  خریدار  
قدیمی و فرســوده حتی در طــرح کلید به 
کلید هم تمایل به تعویض موتورســیکلت 
خــود نداشــته اند. جلیــل مجاهــد در 
نشســتی به تشــریح وضعیت کلی صنعت 
موتورســیکلت در ایران، موضوع اســقاط 
موتورسیکلت های فرسوده و طرح تعویض 
آنها با موتورســیکلت های نو، میزان تولید 
و پیشــرفت صنعت موتورســیکلت به ویژه 
در خصوص خودکفایــی و افزایش ظرفیت 

داخلی سازی در این حوزه پرداخت.
رئیــس انجمن صنعــت موتورســیکلت 
ایران در پاسخ به سوال ایســنا، در رابطه با 
آمار تولید موتورســیکلت در ایران و اسقاط 
موتورسیکلت های فرسوده با نگاه به مصوبه 
اخیر هیــات وزیران برای ایــن حوزه )اخذ 
گواهی اسقاط نســبت به یک چهارم تولید 
ماهانه(، اظهار کرد: صنعت موتورســیکلت 
ایران متشکل از ۴۴ تولیدکننده است که با 
حدود ۱۶ هزار نفر بصورت مستقیم و قریب 
به ۸۰ هزار نفر اشــتغال زایی غیرمستقیم 
فعال اســت. از ابتدای ســال جاری تا پایان 
مرداد ماه ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت 
تولید شده و پیش بینی می شود که تا پایان 

سال به ۴۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی افزود: نســبت به ســال گذشته، حدود 
۳۰ درصد رشــد تولید داشته ایم و به همین 
نســبت حدود ۳۰ درصد تعداد نیروی کار 
افزایش پیدا کرده اســت. این در حالیست 

کــه واردات موتورســیکلت تقریبــا صفر 
 CBU است. واردات موتورسیکلت بصورت
ممنوع است، اما در مقابل در حوزه صادرات 
ورود کرده ایــم. صــادرات به کشــورهای 
همسایه همچون افغانســتان، عراق، آفریقا 
و گاها پاکســتان هم انجام می شود که البته 
محدود اســت. ســاالنه در حدود ۱۵ هزار 
دســتگاه به ارزش قریب به هشت میلیون 

دالر صادرات انجام می شود.
این مقام صنعتی بزرگترین مشکل صنعت 
موتورســیکلت ها را بحث اســقاط خوانده 
و تصریح کــرد: البته طی جلســاتی که با 
دولــت و وزارت صمــت )برگزاری شــش 
جلســه انجمن و وزیر صمت از ابتدای سال 
تاکنون( برگزار و خوشبختانه مقرر شد این 
مشکل حل وفصل شود. همین مصوبه اخیر 
نیز نشــان می دهد که دولت قصد حمایت و 
کمک از صنعت را دارد و همکاری ها صورت 

گرفته است.
مجاهد اعالم کــرد: در مصوبه قبلی )هوای 
پاک( معادل ســازی صــورت گرفت بدین 
صورت که در ازای اسقاط هر خودرو، هفت 
دستگاه موتورســیکلت تولید شود. دو سال 
اســت که تولیدکننده موتورسیکلت از این 
قانون پیــروی می کند که به جــای آنکه در 
ازای تولید هر دســتگاه موتورسیکلت ، یک 
دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود، 
یک دســتگاه خودرو اسقاط شــود و هفت 

دستگاه موتورسیکلت تولید شود.

رئیــس انجمن صنعــت موتورســیکلت 
ایران تصریــح کرد: اکنون بــا مصوبه اخیر 
هیات وزیران کــه تولیدکنندگان مکلف به 
اخذ گواهی اســقاط نســبت به یک چهارم 
تولیــد ماهانه خود شــده اند، این نســبت 
چهار برابر شده اســت. در حقیقت در ازای 
اســقاط هر یک دســتگاه خودرو فرسوده، 
می توانند  موتورســیکلت  تولیدکنندگان 
۲۸ دستگاه موتورســیکلت تولید کنند که 
کمک بزرگی اســت؛ بر این اساس حمایت 
از این جانب از صنعت موتورسیکلت صورت 
خواهد گرفت و مشــکالت  این صنعت حل 

خواهد شد.
ایــن فعال صنعــت موتورســیکلت ضمن 
تاکید بر اینکــه صنعت موتورســیکلت به  
هیچ عنوان مخالف اســقاط نیست، گفت: 
مشکل اصلی نبود اسقاط است )عدم تمایل 
دارندگان وسائل نقلیه قدیمی و فرسوده(، 

نه  اینکه صنعــت موتورســیکلت مخالف 
اسقاط باشــد، بلکه به نفع صنعت نیز هست 
و اسقبال و همراهی خواهیم کرد. این عدم 
اسقاط ها سبب شــد که تولید متوقف شود 
و تعداد بســیاری از کارگران کارخانه های 
تولیدی بیکار شــوند؛ اما در حــال حاضر با 
مصوبه ارائه شــده از سوی دولت، مشکل در 
حال حل شدن اســت.وی در رابط با معیار 
فرســودگی موتورســیکلت ها و سن آن ها، 
گفت: در حوزه موتورســیکلت ها، مجلس 
شورای اســالمی،عمر مفید تعیین کرد، اما 
شورای نگهبان نپذیرفت و لذا تصویب نشد. 
از سوی دیگر براساس همان شکایت دیوان 
عدالت اداری که منجر به ابطال قانون تعیین 
سن فرســودگی خوروها و موتورسیکلت از 
سوی شورای نگهبان شــد، سن فرسودگی 
مــورد قبــول واقع نشــد؛ بنابرایــن برای 
موتورســیکلت و حتی خودروهــا، در حال 

حاضر عمر مفید تعریف نشده است.
رئیس انجمن صنعت موتورســیکلت ایران 
ادامه داد: در حال حاضــر تنها بحث معاینه 
فنی و انجام تســت ها مطرح اســت که در 
صورت نداشــتن مشکل اســتاندارد، مجاز 
به تردد خواهد بــود. بنابرایــن چون عمر 
مفیــدی بــرای موتورســیکلت ها تعریف 
نشــده، نمی توان فرســوده بودن یا نبودن 
را مطرح کــرد؛ فلذا آمــار دقیقــی هم از 
موتورسیکلت های فرســوده وجود ندارد، 
اما معاینه فنی انجــام گیرد، به لحاظ قانونی 

موتورسیکلت فرسوده نیست.
وی یادآور شــد: حتی حدودا دو سال پیش، 
طرح کلید به کلید هم ارائه شــد تا صاحبان 
موتورســیکلت های قدیمی، موتورسیکلت  
خود را بدون پرداخــت هیچ پیش پرداختی 
به شــرکت های تولیدکننده موتورسیکلت  
تحویــل دهند و موتورســیکلت  نو دریافت 
کنند و تنها تضمین کننــد که طی ۲۰ الی 
۳۰ ماه، بصورت اقساط وجه موتورسیکلت  
را بپردازنــد، اما بــاز هم متقاضــی وجود 
نداشت؛ چرا که اقتصاد و توان مالی این قشر 
این اجازه را بــه وی نمی دهد. حتی در حال 
حاضر هم انجمن حاضر اســت این طرح را 
اجرا کند.این مقام صنعتــی گفت: در اکثر 
موارد ایــن موتورســیکلت ها بــه  عنوان 
وســیله کار این افــراد اســت و نمی توانند 
این موتورســیکلت خود را کنار گذاشــته 
و اســتفاده نکنند، لذا بایســتی با آن ســر 
کنند؛ بنابراین هیچ عالقه ای برای اســقاط 
موتورســیکلت ها وجود نــدارد. بر همین 
اســاس طی دو ســال و نیم اخیر که قانون 
اســقاط تصویب و بایســتی اجرایی شود، 
تاکنون حتی یک دســتگاه موتورسیکلت 
هم اسقاط نشده اســت. پس از آنکه دولت 
قبل متوجه شــد به همین دلیل )همانطور 
که اشــاره شــد( منجر به تعطیلی صنعت 
موتورسیکلت و بیکاری ۱۶ هزار نفر کارگر 
ایــن صنعت شــد، مصوبه اصالح شــد که 

به جای موتورسیکلت، خودرو اسقاط شود.

صادرات لوازم تحریر ایرانی به کشورهای همسایه
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 افزایش تولید نفت ایران از میدان مشترک
 با عربستان

 مدیرعامل گــروه پتروپارس از اتمام حفاری دومیــن چاه میدان نفتی 
مشترک فروزان و افزایش تولید نفت از این میدان مشترک با عربستان 
خبر داد. »سید شمس الدین موسوی« با اشاره به اینکه چاه شماره ۰۳-
۱۲ حفاری و به تولید رسیده اســت، گفت: این عملیات به اتمام رسید 
و با توجه به شرایط بســتر، 9۵۰ متر از طول ۳۳۷9 متری آن به صورت 
افقی حفاری شده اســت.وی با اشاره به اینکه بر اســاس ظرفیت اولیه 
چاه، روزانه یک هزار بشکه نفت قابل برداشــت خواهد بود، گفت: طی 
روزهای گذشته جریان دهی از این حلقه چاه آغاز شد و تمیزکاری چاه 
نیز توسط همکاران ما انجام شد.موســوی با بیان اینکه پس از حفاری 
نخســتین حلقه چاه در میدان نفتی فروزان در اردیبهشــت ماه سال 
جاری، این دومین چاهی است که بر اســاس تعهدات گروه پتروپارس 
به کارفرما تحویل می شود، یادآور شــد: تعهد ما برای حفاری در میدان 
نفتی فروزان ۲۶ حلقه چاه است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تحویل کارفرما 
خواهد شــد و با برنامه ریزی و روندی که در پیش داریم تالش خواهیم 

کرد که در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنیم.
مدیرعامــل گروه پتروپــارس همچنین با اشــاره به ایــن نکته که در 
حوزه مهندســی، تامین کاال، خدمات فنی و اجرایــی در این میدان از 
ظرفیت های ایرانی استفاده می شود، بیان کرد: به لطف خدا، امکانات و 
توانمندی های داخلی، ما را از پیمانکاران خارجی بی نیاز کرده و به جز 
موارد بســیار محدود در تامین کاال، مابقی خدمات توسط شرکت های 

داخلی تامین و اجرا شده که این امر باعث افتخار و غرور ملی است.

گفتنی اســت میدان نفتی فروزان در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شــرقی 
جزیره خارک در خلیج فارس واقع شــده و با میدان نفتی مرجان کشور 

عربستان مشترک است.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:
مجلس و دولت هیچ طرحی برای افزایش 

قیمت بنزین ندارند
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی گفت: هیچ طرح یا 
پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس و دولت در 
سال جاری قرار ندارد و اگر پیشــنهادی هم باشد در قالب الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رمضانعلی ســنگدوینی، با اشــاره به گمانه زنی ها در خصوص افزایش 
قیمت بنزین، بیان کرد: در ســال ۱۴۰۱ هیچ طرح یا پیشــنهادی در 
خصوص افزایــش قیمت بنزین در دســتورکار مجلس قــرار نخواهد 
گرفت. اگر قرار باشد هر تصمیمی در زمینه قیمت بنزین یا سایر حامل 
های انرژی در مجلس گرفته شــود تنها جایی که قبل از صحن باید به 
آن رسیدگی کند کمیســیون انرژی مجلس اســت که تاکنون چنین 

موضوعی در کمیسیون طرح نشده و چنین دستور کاری وجود ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت در ســال جاری هیــچ برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین نــدارد، اظهار کرد: اما دربــاره قیمت حامل های 
انرژی برای سال آینده باید منتظر بمانیم تا نظر دولت در الیحه بودجه 

که ظرف چندماه آینده به مجلس ارائه می شود، روشن شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد: اگر 
پیشــنهاد جدیدی درباره قیمت بنزین برای ســال آینده مطرح شود 

قطعا مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت.

 علت افزایش قبوض آب پس از نصب 
انشعاب فاضالب

مشــترکان پس از نصب انشــعاب فاضالب با افزایش هزینه قبوض آب 
خود مواجه می شــوند؛ علت این مســاله طبق گفته های رئیس گروه 
مطالعات اقتصادی شــرکت مهندســی آب وفاضالب کشور براساس 
مصوبه سال ۱۳9۴ است که در سال ۱۴۰۰ نیز در مصوبه هیات وزیران 
آمده و طبق آن کارمــزد دفع فاضالب مشــترکان خانگی ۷۰ درصد و 

غیرخانگی ۱۰۰ درصد آب بهای مصرفی تعیین شده است.
آزاده جزایری، با بیــان اینکه اکنون طبق مصوبه عمــل و این میزان از 
مشــترکان اخذ می شود، اظهار کرد: این مشــترکان به شبکه فاضالب 
شهری متصل و فاضالب آن ها تصفیه می شود.وی با اشاره به پیشرفت 
شبکه فاضالب در کشــور گفت: درصد پیشرفت در استان های مختلف 
متفاوت بوده است؛ در برخی استان ها بیشتر و در برخی استان ها کمتر 

بوده و عدد واحدی ندارد و این مساله در هر شهر و استان متفاوت است.
رئیس گروه مطالعات اقتصادی شــرکت مهندسی آب وفاضالب کشور 
با بیان اینکه هزینه نصب انشــعاب فاضالب برای واحدهای مســکونی 
بسته به هر منطقه و شرایط موجود متفاوت است، تاکید کرد: هر کدام 
از شــرکت ها باید مصوبه وزیر را اخذ کنند، به گونه ای که پس از برآورد 
هزینه تمام شده، نرخ پیشنهادی را برای دریافت میزان حق انشعاب به 

وزیر اعالم و مصوبه دریافت می کنند.
به گفته جزایری همه چیز بر اساس قوانین و مقررات است و خالف این 

چارچوب مبلغی از مشترکان دریافت نمی شود.
 جمع طرح هایی که در بخش آب کشــور تعریف شده، ۱۲۰ پروژه است 
که برای تکمیل آنها به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و برای بخش 
فاضالب هم ۱9۵ طرح با ۱۶۶ هزار میلیارد تومان تعریف شــده است، 
همچنین ۶۷ طرح فاضالب با جمعیت هفــت میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، 

احداث ۵۱ تصفیه خانه فاضالب شهری در نظر گرفته شده است.

 پیش بینی خزانه داری آمریکا درباره قیمت
 نفت در زمستان

وزارت خزانه داری آمریکا پیش بینی کرده که قیمت نفت در زمســتان 
افزایش خواهد یافت. »جانت یلن«، وزیــر خزانه داری آمریکا گفت که 
آمریکایی ها ممکن است در زمستان که اتحادیه اروپا خرید نفت روسیه 
را به میزان قابل توجهی کاهش داده و تحریم کند، افزایش قیمت نفت 
به همــراه گاز را تجربه کنند.این مقام آمریکایی افزود که طرح ســقف 
قیمت نفت که به تازگی پیشــنهاد شــده، طرحی بــرای جلوگیری از 
صادرات نفت روســیه با قیمت های غیرمعمول اســت و برای کنترل 
قیمت ها طراحی شده است. یلن به ســی ان ان گفت: »این یک ریسک 
اســت و ما روی ســقف قیمت کار می کنیم تا بتوانیم وضعیت بحرانی 
فعلی برطرف کنیم.« او گفت که افزایــش احتمالی قیمت نفت ممکن 
اســت به این دلیل اتفاق بیفتد که اتحادیه اروپا به ســایر شرکت های 
حمل و نقل و خدمات نفتی اجازه حمل محموله های نفتی روســیه را 
ندهد و این موضوع به عدم ورود نفت روســیه به بازار منجر شود و روی 

قیمت تأثیر گذارد و قیمت ها را افزایش دهد.

و نیر

رئیس ســاتبا گفت: در حوزه بادی دو شرکت توربین 
بادی داریم کــه ظرفیت آن ها باید بــه ۲ هزار مگاوات 

افزایش پیدا کند.
 افتتاحیــه دوازدهمین نمایشــگاه هــای انرژی های 
تجدیدپذیر، بهــره وری و صرفه جویی انــرژی برق با 
حضور معاون وزیر نیرو و رئیس ســازمان انرژی های 
تجدید پذیر برگزار شد.محمود کمانی رئیس سازمان 
انرژی تجدیدپذیر گفــت: دوازدهمین نمایشــگاه با 
حضور ۱۰۰ شــرکت فعال در عرصه بهره وری و انرژی 
تجدید پذیر را امروز افتتاح میکنیم. این نمایشــگاه با 
هدف ارائه جدید ترین فنــاوری ها در این حوزه برگزار 
می شود.به گفته او، یکی از برنامه های ساتبا که احداث 

۴ هزار مگاوات انرژی خورشــیدی اســت 
به مناقصه گذاشــته شــده و این نمایشگاه 
فرصت خوبی برای به ســرانجام رساندن آن 
اســت.کمانی ادامه داد: برنامــه وزارت نیرو 
احداث ۱۰ هزار مــگاوات انرژی تجدید پذیر 
است، مقدمات آن پیش رفته و مجوز ۴ هزار 
مگاوات انرژی  خورشیدی را دریافت کردیم 

و مناقصه برای احــداث ۱۴۰۰ دیگر مــگاوات در ۱۴ 
استان کشور برگزار می شود.

این مقام مســئول می گویــد: مرحلــه دوم مناقصه 
به زودی برگــزار و در این نمایشــگاه از عالقه مندان 
دعوت می شــود. کمانی در خصــوص وضعیت انرژی 

تجدیدپذیر در کشــور گفت: ۲ هزار مگاوات 
مجوز انرژی بادی در مراحل تایید است. تا به 
حال برای حدود ۲ هزار مگاوات صدور پروانه 
شده و ۲ هزار مگاوات دیگر در دست بررسی 

است.
رئیس ســاتبا می گویــد: در موضوع احداث 
نیروگاه ها باید صنعــت داخلی آمادگی الزم 
را داشته باشــد. ظرفیتی به میزان ۱۵۰۰ مگاوات در 
استان مرکزی توسط بخش خصوصی در حال احداث 
است و در کرمان هم برنامه ای مشــابه وجود دارد. در 
حوزه بادی دو شــرکت توربین بادی داریم که ظرفیت 
آن ها باید بــه ۲ هزار مــگاوات افزایش پیــدا کند. در 

موضوع بهره وری، وزارت نیرو برنامه ۱۰ هزار مگاوات 
کاهش مصرف از طریق بهینه ســازی را ابالغ کرده که 
چند محور دارد و یکی از آنهــا تعویض موتور های کولر 
آبی است. ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور وجود دارد که 
با ابالغ استاندارد جدید برای موتور ها و اجباری شدن 

آن بهینه سازی می شوند.
به گفته رئیس سازمان انرژی تجدیدپذیر تعویض کولر 
های گازی با کولر های با راندمان باال و استاندارد برای 
آسانسور از مواردی است که برای بهینه سازی در دست 
اقدام اســت. همچنین احــداث نیروگاه های کوچک 
مقیاس پشــتیبانی داریم که در ســال اول ۱۱۰ هزار 

واحد از آنها به نتیجه میرسد.

توربین

خریدار  وزیر نیرو از محقق شــدن وعده 
افزایش ۶هزار مگاواتــی تولید برق خبر داد 
که باالترین افزایش در تولیــد برق در یک 
سال در ســال های پس از انقالب محسوب 

می شود.
»علی اکبــر محرابیان« در مراســم افتتاح 
بین المللــی  نمایشــگاه  دوازدهمیــن 
انرژی های تجدیدپذیــر و بهره وری انرژی 
افزود: برخــالف رویه های گذشــته دولت 
ســیزدهم و وزارت نیرو عزم خــود را برای 
حمایت های ویــژه از توســعه انرژی های 

تجدیدپذیر به کار گرفته اند.
وی ادامه داد: اگــر قرار بود رویه گذشــته 
تداوم یابد بــا وجود اقدام هــای دولت قبل 
ظرفیت هــای کمی ایجاد شــده اســت؛ 
بنابرایــن دولت ســیزدهم حمایــت ویژه 

خواهد کرد.
وزیر نیرو گفت: دولت ســیزدهم مدل های 
تــازه ای در حمایت از توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر مدنظر قرار داده که مشــمول 
نیروگاه هــای بــزرگ، کوچــک و خانگی 

خواهد شد.
 محرابیان در ادامه با بیان اینکه کشور ما در 
حال پیشرفت است و با سرعت مسیر توسعه 
را می پیماید، خاطرنشان کرد: بدیهی است 
پایه و اساس رشد هر کشوری تامین انرژی 
پایدار و مطمئن اســت و ما برای تامین برق 
مصارف خانگی، کشــاورزی و صنعت باید 

گامی محکم و مطمئن برداریم.
وی بیان کرد: برنامه در دســتور کار وزارت 
نیرو حــول دو محــور توســعه صنعت در 
بخش های مختلف و مدیریت و بهینه سازی 

مصرف است. 
وزیر نیرو گفــت: در توســعه نیروگاه های 
تجدیدپذیــر و حرارتی برنامه ریزی شــده 
و طــب برنامه مدون با توجــه به روش های 
مختلف تامین مالی مسیر را طی می کنیم؛ 

بنابراین امروز می دانیم طی ۳ ســال آینده 
چه نیروگاه هایی، چه میــزان تامین مالی و 

ساختگاه به بهره برداری می رسد.
محرابیان اضافــه کرد: طــی برنامه مدون 
برای نیروگاه های حرارتــی و تجدیدپذیر 
احداث ۳۵ هزار مگاوات برنامه ریزی شــده 
به طوری که در ســال اول به طــور کامل و 
طبق زمان مقرر به بهره برداری رسید، تنها 
۴ نیروگاه باقی مانده که طی روزهای آینده 

سنکرون می شود.
وی افزود: طی یک ســال گذشته ۳۰ واحد 
تولیدی جدید به بهره برداری رسید که با ۴ 
واحدی که به زودی افتتاح می شود وعده ۶ 

هزار مگاوات عملی خواهد شد.
وزیر نیرو از برنامه ریزی برای برداشتن گام 
دوم توسعه نیروگاهی در ســال آینده خبر 
داد و گفت: با اجرایی شــدن آنها گام مهمی 

در تحقق قول احــداث ۳۵ هــزار مگاوات 
نیروگاه برداشته خواهد شد.

وی بــه برنامه ریــزی در بــاره توســعه 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر اشــاره کرد و 
خاطرنشــان ســاخت: ۱۰ هــزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر احداث خواهد شــد که 
تاکنون برخی زیرساخت ها و ساختگاه های 

آن فراهم شده است.
محرابیان از اتصال برخی زیرســاخت ها و 
ســاختگاه ها خبر داد و بر ضرورت سرعت 

بخشی به اقدام ها تاکید کرد.
وی گفــت: باید بــرای افزایــش ظرفیت 
نیروگاه های خورشــیدی و بادی گام های 
محکمی برداشــته شــود که حضور موثر 
بخش خصوصی در این زمینه بســیار مهم 

است.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: دولــت در بخش 

انرژی های تجدیدپذیر هیچ نیروگاه خاصی 
ندارد و فعال اصلی ایــن بخش، خصوصی و 

مردمی است و دولت تنها حامی خواهد بود.
محرابیــان انرژی هــای تجدیدپذیــر را 
دارای چند ویژگی دانســت و گفت: از نظر 
زیســت محیطی بهترین نوع انــرژی برای 
محیط زیست هســتند که سازگاری خوبی 

با محیط دارند.
وی ویژگی دیگــر نیروگاه های تجدیدپذیر 
در مقایســه بــا حرارتی هــا به خصــوص 
نیروگاه هــای بخــاری را بی نیــازی به آب 
دانست به خصوص برای کشورمان که با کم 

آبی روبرو است.
وزیر نیرو اقتصادی بودن این نوع نیروگاه ها 
را از دیگر ویزگی های آن دانســت و با بیان 
اینکه وزارت نیرو مصمم اســت در راستای 
حمایــت از تجدیدپذیرهــا گام بــردارد و 

حمایت از تجدیدپذیرهــا از اصول حرکت 
در تامین برق پایدار اســت، گفت: مصوبات 
شورای اقتصاد و دولت و مجلس حمایت از 

تجدیدپذیرها است.

بهینه سازی مصرف در بخش خانگی 
و صنعت در دستور کار است

محرابیان خاطرنشــان کرد: بهینه ســازی 
و اســتانداردهای بروز بخصوص در بخش 
خانگــی و صنعت در دســتور کار اســت، 
استانداردهای امروز تکافوی فناوری روز را 
ندارد، در برخی اقالم اســتانداردها اجباری 
نیســت و تکلیفی برای عرضــه محصوالت 

استاندارد ایجاد نمی کند.
وی با تاکید بــر اینکه اســتاندارد اجباری 
مصوب و ابالغ شــد و این مســیر باید ادامه 
پیدا کند، خاطرنشــان کرد: اکر استاندارد 
مناسب باشــد و بر تولید محصوالت نظارت 
وجود داشــته باشــد در کوتاه مدت و میان 
مدت شاهد کاهش چشمگیر مصرف انرژی 
خواهیم بود. اما با وضع کنونی اســتاندارد 
بــرای کولرهای آبــی میلیونهــا کیلووات 
ســاعت بــرق و میلیونها متــر مکعب آب 

مصرف می شود.
وزیر نیرو بــا بیــان اینکه ما اکنــون تمام 
امکانات فناوری تا تولید را در کشور داریم، 
گفت: نیازی به واردات در حوزه صنعت برق 
نداریم، فقــط باید به بخــش تولید عالمت 
بدهیم کــه از محصوالت داخلی اســتفاده 

کند که معنای آن صرفه جویی است.
محرابیــان گفــت: بخــش قابل توجهی از 
مصرف برق مربوط به المپ روشنایی است، 
مصرف المپ ال ای دی با گازی قابل مقایسه 
نیست. تولیدکنندگان می توانند به راحتی 
در یک بــازی برد-برد بــرای تولیدکننده، 
تامین کننــده انرژی و مــردم از ظرفیت ها 

استفاده کنند.

ظرفیت تولید توربین های بادی باید افزایش پیدا کند

وسیه با سوآپ گاز به ارمنستان بازی برد-برد ایران و ر
خریدار  ســوآپ گاز روســیه )وارداتی از 
ترکمنســتان( از طریق ایران به ارمنستان 
یک بازی برد-برد بین دو کشــور اســت، 
طبق این سناریو هزینه ترانزیت گاز روسیه 
کاهش می یابــد و از طرفی ایــران نیز وارد 

بازی گازی روسیه در ارمنستان می شود.
 یکی از محورهای تفاهم نامــه ۴۰ میلیارد 
دالری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
گازپروم روسیه، موضوع ســوآپ و واردات 

گاز روسیه تعریف شده است.
بعــد از وقــوع جنــگ اوکرایــن و اعمال 
تحریم های نفتی علیه روســیه، شــرکت 
گازپــروم جریان صــادرات گاز بــه اروپا را 
کاهــش داد و در حــال حاضر حــدود ۷۵ 
میلیارد متر مکعب گاز روســیه روی دست 
این کشور  اســت.از طرفی مصرف باالی گاز 
در داخل کشور نیز مانع از توسعه بازارهای 
صادراتی گاز ایران شــده اســت و فرصت 
خرید و ســوآپ گاز ارزان روسیه و تجارت با 
آن می تواند یک قدم رو به جلو برای تبدیل 

ایران به هاب گازی منطقه باشد.
طبق شــنیده ها قــرارداد خرید و ســوآپ 
گاز روســیه به زودی منعقد خواهد شــد و 
حجم مجمــوع آن در گام اول ۵.۵ میلیارد 
متر مکعب در سال اســت. خرید گاز ارزان 
روســیه و صادرات آن به قیمت باالتر برای 
ایران یک مزیت محسوب می شود اما نگرانی 
اصلی این اســت که گاز روسیه قرار است به 
کدام کشور ســوآپ شود.سوآپ گاز روسیه 
به معنای بازاریابی ایران برای روس هاست 
و باید طــرف ایرانی دقت کند کــه بازار گاز 
خودش را تقدیم روســیه نکنــد و به دنبال 
بهینه ترین ســناریو برای حداکثرســازی 

منافع خود از سوآپ این گاز باشد.
به اعتقاد کارشناســان یکــی از گزینه های 
مناســب برای سوآپ گاز روســیه بازار گاز 
کشور ارمنستان اســت. در ادامه به بررسی 
وضعیت انرژی کشور ارمنستان و سناریوی 
بهینه بــرای جانمایی ارمنســتان در پازل 

گازی ایران-روســیه با اســتناد به گزارش 
موسسه مشاوره انرژی SolutiEn پرداخته 

می شود.

 1۵ درصد از واردات گاز ارمنستان
 از ایران تامین می شود

گاز طبیعــی و انرژی هســته ای به ترتیب 
با ســهم حــدود ۶۰ درصــد و ۲۰ درصد، 
بیشترین سهم را در عرضه انرژی ارمنستان 
دارند. کشــوری که ذخایر نفت و گاز و حتی 
پاالیشــگاه نفت خام نداشــته و همواره به 
عنوان یک واردکننده از همســایگان خود 

بوده است.
در ســایه حضور فراگیر روســیه، ایران نیز 
تالش هایی برای حضــور در بازار انرژی این 
کشور داشته و بدین ترتیب در سال ۲۰۲۰، 
حدود یــک ســوم از واردات فرآورده های 
نفتی و ۱۵ درصد از واردات گاز این کشــور 

توسط ایران تأمین شده است.
شــبیه همســایه های شــمالی و جنوبی 
)روســیه و ایران(، دسترســی مشترکان 
خانگی به شــبکه گاز در این کشور بیش از 
9۶ درصد است و از سویی ۷۰ درصد مصرف 

بخش حمل و نقل با CNG تأمین می شود.
تبادالت ایران و ارمنســتان در حوزه برق، 
از سال ۱۳۷۶ آغاز شــده و با اجرایی شدن 
قرارداد ۲۰ ساله تهاتر برق و گاز در سال ۸9، 
وارد فاز جدیدی شد. مطابق این قرارداد در 
ازای هر یک متر مکعب گاز صادراتی ایران، 
۳ کیلووات ســاعت بــرق از طریق دو خط 
انتقــال ۲۲۰ کیلوولتی دریافت می شــود. 
با وجود گذشت ۱۰ ســال از انعقاد قرارداد 
تأمین مالی احداث خط ســوم واردات برق 
از ارمنستان، اما تاکنون به سرانجام نرسیده 
است.طی ۳ ســال اخیر، حدود ۴۵ درصد 
از مجموع برق وارداتی ایران از ارمنســتان 
تأمین شــده و قیمت برق وارداتــی از این 
کشــور نیز پایین تر از ترکمنستان و باالتر از 

آذربایجان بوده است.

  شبکه گاز ارمنستان در انحصار 
شرکت گازپروم روسیه

Solu�  در گزارش موسسه مشــاوره انرژی
tiEn آورده شده است: ارمنستان از شمال از 
Mozdok-Tbilisi–Ye�  طریق خط لوله

revan با ظرفیت ۱۰ میلیارد مترمکعب به 
گرجستان و سپس روسیه متصل است و در 
سال های اخیر حدود ۲ میلیارد متر مکعب 
آن عملیاتی بوده است.در ادامه اشاره شد: از 
جنوب نیز یک خط لولــه با ظرفیت حداکثر 
۲.۳ میلیارد متــر مکعبی، گاز ایــران را به 
ارمنســتان منتقل می کند که عملیات آن با 
قرارداد تهاتر برق با گاز اجرایی شده اما طی 
سال های اخیر به طور میانگین ۰.۴ میلیارد 
متر مکعب از ظرفیت آن استفاده شده است.
طبق این گزارش عالوه بــر انحصار واردات، 
مالکیت شبکه انتقال و توزیع گاز ارمنستان 
 GazpromArmenia در اختیار شــرکت
)زیرمجموعه گازپروم روســیه( اســت. ۲۰ 
درصد ســهام باقیمانده دولت ارمنستان در 
این شرکت در ســال ۲۰۱۳ طی قراردادی 
۳۰ ســاله بــا ارزش ۱۵۵ میلیــون دالر به 
عنوان بخشی از بدهی ۳۰۰ میلیون دالری 
به گازپروم روســیه منتقل شــد. در مقابل 
گازپروم تضمیــن تأمین گاز این کشــور با 
قیمت معادل ۱۵ ســنت و به مدت ۵ ســال 
را برعهــده گرفت کــه ارزان تریــن قیمت 

صادراتی روسیه است.

هزینه سوآپ گاز روسیه به ارمنستان 
از مسیر ایران کمتر از سناریوی فعلی

یک گزینه روی میز گازپروم برای همکاری 
با ایران، ســوآپ گاز روسیه از مسیر ایران به 
منظور تامین گاز ارمنســتان است. قیمت 
گاز صادراتی روســیه به ارمنستان در حال 
حاضر )از مسیر گرجســتان( معادل ۱۶.۵ 

سنت به ازای هر متر مکعب است.
از طرفی قرارداد فعلی واردات گاز روســیه 
از ترکمنســتان به نرخ ۱۱ ســنت اســت. 

قــرارداد ۵.۵ میلیــارد مترمکعبی واردات 
گاز ترکمنستان به روســیه به دلیل عبور از 
۲ کشور ازبکســتان و قزاقستان با احتساب 
هزینه ترانزیت، معادل ۱۳.۶ ســنت در هر 

متر مکعب برای گازپروم تمام می شود.
بدین ترتیب برای کشــور روسیه صرفه دارد 
که به جای واردات گاز ترکمنستان به هزینه 
۱۳.۶ ســنت و صادرات گاز به ارمنستان با 
قیمت ۱۶.۵ ســنت، بــا ســوآپ گاز خود 
)گاز خریــداری شــده از ترکمنســتان( از 
مســیر ایران، هزینه خود بابت ترانزیت گاز 
از ازبکســتان و قزاقســتان را کاهش دهد. 
همچنین این موضــوع باعث تقویت حضور 
ایران در بازار گاز ارمنســتان نیز می شود و 
ایران حق ســوآپ خود را دریافت می کند.

موسسه مشاوره انرژی SolutiEn در ادامه 
می نویســد: طی ســال های اخیر به صورت 
کلی چهار گزینه بــرای نقش آفرینی ایران 
در تجارت گازی با ارمنستان مطرح بوده که 
عبارتند از: ۱- افزایش صادرات گاز ایران به 
ارمنستان و در مقابل تأمین گاز گرجستان 
توســط روســیه، ۲- صادرات گاز ایران به 
گرجستان از مسیر ارمنســتان،  ۳- سواپ 
گاز ترکمنستان به ارمنستان از مسیر ایران 

و ۴- سواپ گاز روســیه )خریداری شده از 
ترکمنستان( به ارمنســتان از مسیر ایران.
این مرکز عنوان می کند: با توجه به مالکیت 
انحصاری گازپروم در شبکه گاز ارمنستان، 
هر گزینه ای در ارتباط با این کشور باید با در 
نظر گرفتن منافع گازپروم )روسیه( تحلیل 
شــود. از این رو تحقق گزینــه ۲ و ۳ دور از 

انتظار است.
در ادامه آورده شــده اســت: مزیت گزینه 
۱ نســبت به دیگر گزینه ها بــرای ایران نیز 
توســعه بازار و برای روســیه حذف هزینه 
ترانزیــت و در عین حال درآمد بیشــتر به 
دلیل قیمت باالتر صادرات به گرجســتان 
)نســبت به ارمنســتان( خواهد بود. با این 
حال گزینه بهینه در چارچوب بزرگتری از 

روابط ایران و روسیه انتخاب می شود.
در مجموع به نظر می رســد که سوآپ گاز 
روسیه )وارداتی از ترکمنســتان( از طریق 
ایران به ارمنســتان یک بازی برد-برد بین 
ایران و روسیه باشد. طبق این سناریو هزینه 
ترانزیت گاز روســیه کاهــش می یابد و از 
طرفی ایران بازار گاز خــودش را در اختیار 
روســیه قرار نمی دهد بلکه وارد بازی گازی 

روسیه در ارمنستان نیز می شود.
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سرهنگ گودرزی خبر داد
 کالهبرداری اینترنتی با نقاب یک فرد

 مشهور مجازی
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناســایی و دســتگیری فردی که با جعل 
هویت یک شــخص مشــهور مجازی اقدام به راه انــدازی یک صفحه 
اینستاگرامی کرده بود و از کاربران فضای مجازی کالهبرداری می کرد 

خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: 
یکی از اشخاص مطرح مجازی در کشــور به پلیس فتا مراجعه و عنوان 
کرد یک صفحــه جعلی با نــام و تصاویر وی در شــبکه های اجتماعی 
ســاخته شــده و اقدام به دریافت وجه و کالهبرداری از شــهروندان 

می کند.
این مقام انتظامی بیــان کرد: کارشناســان پلیس فتا تهــران بزرگ 
تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررســی های انجام شــده مشــخص 
شــد یک صفحه اینســتاگرامی با بیش از ۶۰ هزار نفر دنبال کننده با 
سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شــاکی با جعل هویت وی با استفاده 
از تصاویر آرشــیوی و ترفنــد کمک به افــراد بی ضاعــت از کاربران 

کالهبرداری می کند.
وی افزود: کارآگاهان ســایبری پلیــس فتا پایتخت با بهــره گیری از 
روش های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن 
اطالعات هویتی وی پس از تشــریفات قضائی متهم در یکی از مناطق 

جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
گودرزی بیان داشــت: مجــرم در تحقیقات به عمل آمده به ســاخت 
صفحه جعلی با نام و مشخصات شــاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
و دریافت وجه از بیش از ۱9 نفر از شــهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی 
کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در 

فضای مجازی عنوان کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول 
افراد سودجو با اســتفاده از بستر شــبکه های اجتماعی و هویت های 
مجازی جعلی که با جذابیت های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام 
به فریب قربانیان خود کرده و از جمالت زیبا و فریبنده برای رســیدن 
به نیت شوم خود اســتفاده می کنند لذا هموطنان در صورت اطالع از 
هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می توانند موضوع را از طریق 

نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

میراحمدی: 
ج شوند زائران ایرانی از مرز چذابه خار

 رئیس ستاد مرکزی اربعین حســینی با بیان اینکه حضور بیش از ۳۰ 
هزار نفر از اتباع به ویژه افغانســتانی موجب کنــدی عبور زائران ایرانی 
در مرز شلمچه شده اســت، از زائران ایرانی خواست برای خروج به مرز 

چذابه مراجعه کنند.
 

سید مجید میراحمدی اظهار داشت: در چند روز گذشته شاهد حضور 
اتباع بخصوص افغانســتانی در پایانه مرزی شلمچه هستیم و هر روز بر 

تعداد آنها افزوده می شود.
وی ادامه داد: بیــش از ۳۰ هزار زائر خارجی اربعین در پایانه شــلمچه 
هســتند که موجب کندی مســیر خروج زائران ایرانی به داخل عراق 
شده است. لذا برای ســاماندهی زائران، مســئوالن نیروی انتظامی و 

استانداری خوزستان در منطقه حضور دارند.
معاون وزیر کشور خاطر نشــان کرد: برای ســاماندهی امور مقرر شد 
زائران ایرانی در مرز خوزستان مسیر خود را به مرز چذابه تغییر دهند تا 
با ســهولت از مرز عبور کنند.میر احمدی اضافه کرد: عراقی ها به دلیل 
آنکه برای اتباع افغانســتانی محدودیت های جدی قائل هستند، بخش 

قابل توجهی از گیت های خود را بسته اند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه در بقیه مرزها هیچ 
مشکلی وجود ندارد، اظهار داشــت: امسال منظم ترین و قانونمندترین 
خروج زائران ایرانی را از گذرگاههای مرزی با عراق شاهد هستیم که از 
این بابت از دولت عراق تشــکر می کنم.وی همچنین با بیان اینکه برای 
مراجعه زائران در خروج از مرزها مشــکلی وجود نــدارد، تصریح کرد: 
به پایانه های مسافربری سراسر کشــور اجازه مسافرگیری ۱۰۰ درصد 

داده شده و نظم و انضباظ خوبی در مرزها حاکم است.
 بر اســاس آمار نیروی انتظامی، از ابتدای ماه صفــر تاکنون بیش از ۲ 
میلیون و ۷۵۰ هزار زائر ایرانی برای شــرکت در آیین اربعین حسینی 
)ع( از مرزهای غربی کشور به عراق عزیمت کرده اند که تاکنون بیش از 

۸۰۰ هزار نفر از آنان به کشور بازگشته اند.

رئیس پلیس پایتخت:
پلیس مدارس راه اندازی می شود

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس 
و اقدامات ویژه پلیس برای ترافیک این روزها گفت: عملیات عمرانی در 

تهران از ۲۰ شهریور تا ۱۵ مهر ممنوع است.
سردار حسین رحیمی در یازدهمین نشست کمیسیون عملیات پلیس 
راهور افزود: مدارس حدود ۲ ســال و نیم تعطیل بــوده و باید در زمینه 
حمل و نقل تالش بیشتری کنیم تا اول مهر بدون مشکل آغاز شود. در 
مهر با سنگین ترین ترافیک مواجه خواهیم شد اما پلیس برنامه ویژه ای 

در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه از یک ماه مانده به بازگشایی مدارس، تالش های پلیس 
آغاز شده اســت افزود: برای مدارسی که در مســیرهای اصلی و فرعی 
قرار دارند با هماهنگی شــهرداری تصمیماتی گرفته شد که یکی از این 

تصمیمات راه اندازی پلیس مدارس است.
به گفته ســردار رحیمی، ۱۷ تا ۲۰ هزار سرویس مدرســه تا قبل از دو 
ســال اخیر و شــیوع کرونا فعال بودند اما اکنون وضعیت فرق کرده که 
در این بخش، مدیران مدارس مســئولیت ویژه ای دارند تا بر آمد و شد 
سرویس های مدارس نظارت کنند.رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: در 
یک تا دو هفته آینده برچســب مشــخصی برای سرویس های مدارس 

تهیه شده و در اختیار رانندگان قرار داده می شود.
وی گفت: پیشنهاد دادیم تا ساعت طرح ترافیک از ۶:۳۰ تا ۱۸ باشد که 
توسط شورای ترافیک شهر تهران پذیرفته شد که البته پیشنهاد شناور 
شدن ساعت کاری اداری را داشتیم و اســتاندار تهران در حال بررسی 

این موضوع است.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ افزود: از ســاعت ۶ صبــح تا 9 صبح 
ممنوعیت تــردد کامیونت هــا را از اول مهر داریم و از ۲۰ شــهریور تا 
۱۵ مهر هرگونه عملیات عمرانی در ســطح شــهر تهران توسط ادارات 

مختلف مانند آب، برق، گاز و ساختمان سازی ها ممنوع است.
رحیمی گفــت: برای ســاماندهی جرثقیل های امداد خودرو و ســایر 

جرثقیل ها نیز اقداماتی در حال انجام است.

شهر

عالمتی بــا این واگذاری مخالف اســت، تــا جایی که 
جدا شــدن کتابخانه ها را از کانون به جدا شدن بالهای 

مرغک کانون تعبیر کرده است.
 کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان در دی 
سال ۱۳۴۴ تأســیس و پس از پیروزی انقالب اسالمی 

نظارت آن به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.
تأســیس مراکز عرضه کتاب و آموزش های فرهنگی، 
هنری و ادبی مخصوص کودکان و نوجوانان در کشــور 
و کمک به توســعه و تکمیل کتابخانه هــای عمومی، 
مســاجد، مدارس برای ایجــاد بخش های مخصوص 
کودکان و نوجوانان از جمله وظایــف این نهاد تعیین 
شده است.نخســتین کتابخانه کانون پرورش فکری 
ســال ۱۳۴۴ در پارک الله تهران ایجاد شد و تا کنون 
دارای گسترده ترین شــبکه کتابخانه های کودکان و 
نوجوانان است و برجسته ترین نویسندگان کتاب های 
کودکان و نوجوانان در ایران فعالیــت خود را با کانون 

ادامه می دهند.
در حــال حاضر، تعــداد مراکز ثابــت فرهنگی هنری 
کانون به بیش از ۸۳۰ مرکز در کشــور رســیده است. 

در کتابخانه هــای کانــون عالوه بــر امانت 
کتاب بیش از ۶۰ فعالیــت فرهنگی، هنری 
و ادبی همانند نقد کتاب، داستان نویســی، 
شعرخوانی، قصه گویی، فیلم سازی، نقاشی، 
خوش نویســی، آشنایی با شــخصیت های 
علمی، هنری، تاریخی ایران و جهان، آشنایی 
با ســرزمین ها، قوم هــا، ملت هــا و نژادها، 

مســابقه ، در کنار برگزاری نمایشــگاه های گوناگون، 
بازدیدهــای گروهــی و… انجام می شــود.کتابخانه 
مرجــع کانون مهم تریــن کتابخانــه تخصصی حوزه 
»تعلیــم و تربیت«، »هنر«، »ادبیات کودک« کشــور 
اســت که دارای گزیده ای از »کتاب ها« و »نشریه های 

ویژه کودک و نوجوان« به ۲۵ زبان زنده دنیا است.
روز یکشنبه ۲۰ شــهریور خبری منتشــر شد که در 
بین عالقه مندان حــوزه کتــاب و کتابخوانی بازتاب 
داشــت. این خبر که درباره واگــذاری کتابخانه های 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان به نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور بود؛ توسط »پایگاه اطالع 
رسانی دفتر هیأت دولت« اعالم شد و این پایگاه اطالع 

رســانی از جمله دالیل تقاضــای واگذاری 
کتابخانه های کانون بــه مهاد کتابخانه های 
عمومی را چنین عنوان کــرد: تخصص نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور در مدیریت و 
توســعه کتابخانه های چند منظوره کودک 
و نوجوان بر اساس اســتانداردهای جهانی و 
سندهای آمایش سرزمینی، مدیریت چابک، 
هدفمند و انقالبی نهاد کتابخانه ها و پیشــنه موفق آن 
در دهه اخیر، توانمنــدی نهاد کتابخانه هــا در به روز 
رسانی منابع )کتاب و نشــریات(، آموزش کتابداران، 
استانداردسازی خدمات و برگزاری برنامه های متنوع 
برای تبدیــل وضعیت کتابخانه ها بــه مراکز فرهنگی 
محله ها، از جمله دالیل پیشــنهاد واگــذاری کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این نهاد است.
از ســوی دیگر، حامد عالمتــی که یک ماه بیشــتر از 
مســئولیتش در کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان نمی گذرد، با گذشــت یک روز از انتشار این 
خبر، مواضعــش را در قالب دو توئیــت مبنی بر اینکه 
کتابخانه روح پرورش فکر و اندیشــه کودک و نوجوان 

است و جز الینفک کانون، اعالم کرد.
همچنین وی در توئیت دوم نوشــته است: بال مرغک 
کانون کتاب اســت و آشــیانه آن کتابخانــه هایش، 

صفحات پرافتخار آن از هم جدا نخواهد شد.
مدیر جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
با این واگذاری مخالف اســت، تا جایی که جدا شــدن 
کتابخانــه را از کانون مانند بــال مرغکانی تعبیر کرده 
اســت که گروهی در پشت پرد قصد شکســتن آن را 
دارند. البته بنــا به گفته برخی از اهالــی حوزه کتاب و 
ادبیات کودک، جداشدن کتابخانه ها از کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آســیب بسیاری به بدنه آن 

خواهد زد.
حــاال، اهالی حوزه نشــر و مخاطبان کانــون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان منتظر مواضــع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند تا ببینند سرانجام کار 
چه خواهد شــد. آیا بال های مرغک کانون از این نهاد 
جدا خواهد شــد یا کانون همچنان به واسطه کتابخانه 
ها و مراکز فرهنگــی اش، فعالیت های خــود را ادامه 

خواهد داد.

 اداره کل انتقال خون اســتان تهران اعالم کرد: هشت 
مرکز اهدای خون استان تهران در روز اربعین حسینی 
)شنبه ۲۶ شــهریور( آماده خدمت به مردم نوعدوست 

پایتخت خواهند بود.
 چهار مرکز ثابت و چهار مرکز سیار اهدای خون در روز 
شنبه ۲۶ شــهریور ۱۴۰۱ همزمان با اربعین حسینی 

فعال هستند.

مرکز جامع وصال شیرازی از ساعت ۸ صبح تا ۲۰:۳۰ 
و مراکز تهران پارس، ســتاری و شــهرری از ســاعت 
۸ صبح تا ۵ بعدازظهر میزبــان داوطلبان اهدای خون 

خواهند بود.
بر اســاس این گزارش، چهار مرکز ســیار اهدای خون 
نیز در مســیر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی 
مستقر خواهند شد که دو مرکز آن در ابتدای مسیر و به 

ترتیب مقابل مسجد ابوالحسن به نشانی خیابان هفده 
شهریور، کمی باالتر از پل آهنگ و مسجد سلمان واقع 
در خیابان هفده شهریور، باالتر از میدان خراسان قرار 
دارد.همچنین دو مرکز دیگر، مقابل اداره امور شــعب 
بانک ملی در خیابان فدائیان اســالم و در هنرســتان 
امام علی)ع( واقــع در خیابان فدائیان اســالم، جنب 
مجتمع ورزشــی قمر بنی هاشــم)ع( مستقر خواهند 

بود که این مراکز، از ســاعت 9 صبح تا پایان مراســم 
به فعالیــت می پردازند.راهپیمایی جاماندگان اربعین 
۲۶ شــهریور در تهران از میدان امام حسین)ع( تا حرم 
عبدالعظیم حسنی)س( از مسیر خیابان فداییان اسالم 
برگزار خواهد شد.اهدای خون در ایران به صورت کامال 
داوطلبانه انجام می شود و ســاالنه بیش از دومیلیون 

نفر بدون هیچ چشم داشتی خون اهدا می کنند.

کانون

خون

مهدیه محمدی  ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیه پس از صــرف ۵۷۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار هیچ دستاورد مهمی برای نجات این 
دریاچه نداشته اســت و سوال اینجاست که 
بررســی ترک فعلها در این زمینــه به کجا 
رســید؟ هر از چند گاهی موضــوع بحرانی 
دریاچه ارومیه در صدر اخبار قرار می گیرد 
و پس از چند اظهار نظر کارشناســی و غیر 
کارشناســی باز به ورطه فراموشی سپرده 

می شود.
در روزهــای اخیر هم دوباره بحث خشــک 
شــدن و فاجعه ای کــه در آن در حال وقوع 
است خبر ساز شــد. این در حالی است که 
در رابطه با دریاچه ارومیه، ستاد احیا وجود 
دارد. عالوه بر ایــن پشــتوانه قانونی برای 
ورود دســتگاه قضا به آن وجود دارد. رصد 
فعالیت های نهادهــای مختلف چه محیط 
زیســتی و چه قضائی بیانگر این اســت که 
رخداد خاصی در رابطه بــا احیای دریاچه 
ارومیه رقم نخورده و دستاوردهای این احیا 

تقریباً هیچ است.
سوال اصلی اینجاســت که نهادهای متولی 
اصلــی و فرعی کــه بابت احیــای دریاچه 
ارومیه بودجه مالی هــم دریافت کردند، در 
این ســال ها چه اقداماتی را انجــام دادند؟ 
چرا اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه رفته رفته 
دریاچه ارومیه را به ســمتی خشک شدن 

بیشتر می برد.
از مواد قانونی که در راســتای پیشــگیری 
از وقوع جــرم و همچنین حقــوق عامه در 
رابطه با دریاچه ارومیه مطرح اســت، اصل 
۴۵ قانون اساسی اســت که می گوید: انفال 
و ثروت هــای عمومی از قبیــل زمین های 
موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها، دریاچه ها، 
رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها، 
دره هــا، جنگل هــا، نیزارها، بیشــه های 

طبیعی ، مراتعــی که حریم نیســت ، ارث 
بدون وارث و امــوال مجهول المالک و اموال 
عمومی که از غاصبین مســترد می شود، در 
اختیار حکومت اســالمی اســت تا بر طبق 
مصالح عامه نســبت به آنها عمــل نماید، 
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون 

معین می کند.
همچنین در اصل ۵۰ قانون اساســی آمده 
است که جمهوری اسالمی ، حفاظت محیط 
زیست که نسل امروز و نســل های بعد باید 
در آن حیات اجتماعی رو به رشــدی داشته 
باشــند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از 
این رو فعالیت های اقتصــادی و غیر آنکه با 
آلودگی محیط زیســت یا تخریب غیرقابل 

جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است 
بر اســاس اصل ۱۵۶ قانون اساســی، قوه  

قضائیه  قوه  ای  است  مســتقل  که  پشتیبان  
حقوق  فردی  و اجتماعی  و مســئول  تحقق  
بخشــیدن  به  عدالت  و عهده  دار وظایف ی 
از جمله رســیدگی  و صدور حکــم  در مورد 
تظلمات ، تعدیات ، شــکایات ، حل  و فصل ، 
دعــاوی  و رفــع خصومات  و اخــذ تصمیم  
و اقدام  الزم  در آن  قســمت  از امور حسبیه 
که قانون  معیــن  می کند. احیــای  حقوق  
عامه  و گسترش  عدل  و آزادی  های  مشروع . 

نظارت  بر حسن  اجرای  قوانین .
برنامه ششــم توســعه جمهوری اسالمی، 
قانون توزیع عادالنه آب، ماده ۶9۰ تعزیرات 
مصوب، قانــون آب و نحوه ملی شــدن آن 
همچنین آئین نامه مربوط به بســتر حریم 
رودخانه ها، انهــار، مســیل ها، مرداب ها، 
برکه های طبیعی و شــبکه های آبرسانی، 

آبیاری و زهکشــی از دیگر پشــتوانه های 
قانونی این موضوع است.

مأموریت ویژه سازمان بازرسی
مجلس شورای اسالمی چند ماه پیش قول 
ورود به موضوع بررسی بودجه ستاد دریاچه 
ارومیه را داد و در کنار آن ســازمان بازرسی 
هم وعده ورود داد. هفدهم خردادماه امسال 
بود که ذبیح اهلل خدائیــان در جریان بازدید 
از دریاچه ارومیــه از مأموریت به بازرس کل 
آذربایجان غربی برای نظــارت بر عملکرد 
دســتگاه های متولی احیــای دریاچه خبر 

داد.
همچنین الزم به ذکر اســت که دادستان ها 
مسؤولیت ســنگینی در احقاق حقوق عامه 
و حفظ بیت المال دارند و در این راستا نباید 

هیچ مدارایی پذیرفتنی باشــد. اگر چه در 
رابطه با دریاچه ارومیه گمان هایی در رابطه 
با مافیا وجود دارد اما این وظیفه قوه قضائیه 
اســت که در کنار احیای حقــوق عامه به 

موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند.

بررسی ترک فعل ها در رابطه 
با دریاچه ارومیه

در همیــن زمینه اگــر چــه ۲۰ روز پیش، 
مسعود ستایشی به نمایندگی از قوه قضائیه 
بازدیدی از دریاچه ارومیه داشــت، اما امید 
اســت این بازدیدها و دســتوراتی که داده 
می شــود نوشــدارو پس ازمرگ نباشد. در 
این بازدید، ســخنگوی قوه قضائیه از وضع 
موجود ابراز ناراحتی کرد و خواســتار ورود 
ریاست کل دادگســتری و دادستان مرکز 
استان برای بررســی ترک فعل های صورت 
گرفتــه در انجــام مصوبات ســتاد احیای 

دریاچه ارومیه شد.
ســتاد احیای دریاچه ارومیه پس از صرف 
۵.۷۰۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار هیچ 
دســتاورد مهمی برای نجــات این دریاچه 
نداشــته اســت و ســوال اینجاســت که 
وعده های مسئوالن به ویژه مدعی العموم، 
دادســتان منطقه، ســازمان بازرسی کل 
کشــور، معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت حقوق عامه 
دادســتانی کل کشــور در کنار نمایندگان 
مجلــس و دیــوان محاســبات، چــرا به 
وعده های خود مبنی بر احقاق حقوق عامه 
و پیشــگیری از وقوع جرم به درستی ورود 
نکردند؟اکنون در کنار موضوع خشک شدن 
دریاچه ارومیه، با شــوره زار شدن دریاچه، 
طوفان هــای نمکی، تهدیدی اســت برای 
مــردم منطقه که این موضوع نیــاز به ورود 

جدی تر و ورای دستورات روی کاغذ دارد.

ورش فکری چیست؟  ماجرای واگذاری کتابخانه های کانون پر

وز اربعین فعالیت ۸ مرکز اهدای خون استان تهران در ر

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

وهش توجه به اسناد تحولی مصوب و اجرایی سازی ماموریت سازمان پژ
خریدار   رییس سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشی گفت: توجه به اسناد تحولی 
مصوب و اجرایی ســازی در حد مدرســه 
ماموریت اصلی ســازمان پژوهش و برنامه 

ریزی آموزشی است.
 حجت االســالم علی لطیفی در نشســت 
خبری با خبرنگاران اظهارکرد: یک ســری 
از کتاب های درســی تالیف شــد که در آن 
مقطع زمانی خود امکان تغییر اساســی در 
محتوای درسی وجود نداشت، قرار است که 
با طراحی آموزشــی و تعیین جدول دروس 
را  دنبال کنیم که ماموریت اصلی و اساسی 
اســت و اقدام برای این مســئله صورت می 
گیرد.وی افزود: تحوالت آموزش و پرورش 
براساس مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه 
است، انتظار می رود که ما نیز بر این اساس 
تغییراتی داشته باشــیم، یکی از ابعاد توجه 
به تحوالت در دوران کرونــا و فناوری های 
جدید اســت.معاون وزیر آموزش و پرورش 

ادامــه داد: بنابرایــن در زمینــه روش ها و 
شیوه های محتوا نیاز اســت که برای آماده 
شــدن در رویکرد جدیــد برنامــه ریزی 
صورت گیرد.حجت االســالم لطیفی گفت:  
تمرکز اساسی ســازمان توجه به مطالبات 
اســناد باالدســتی در دوره های تحصیلی 
مختلف اســت، تدوین راهنماهای درسی 
حوزه تربیــت و یادگیری از دوره ریاســت 
قبلی آغاز شــده و اکنون در حــال تکمیل 
اقدامی هستیم که به واســطه آن بازنگری 
در کتاب های درســی صــورت می گیرد. 
وی با بیان اینکه تقویت ســرمایه انسانی در 
ســازمان نیز مدنظر است، خاطرنشان کرد:  
بخشــی از نیروها در آســتانه بازنشستگی 
قــرار دارند و بایــد نیروی تــازه نفس وارد 
سازمان شــوند. رییس ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی یاد آور شــد: چاپ 
کتب درسی ساالنه ۴۵ تا ۴۷ هزار تن کاغذ 
و ۴هزار و ۲۰۰ تا ۴هزار و ۵۰۰  تن مقوا نیاز 

دارد که ایــن حجم از مقوا پیشــتر از خارج 
وارد می شد.

لطیفی عنوان کرد: امســال تفاهم نامه ای 
برای تولید صد درصــدی مقوای جلد کتب 
درســی منعقد شــد که براین اساس از ۴۵ 
هزار تن کاغذ مورد نیــاز نیز حداکثر ۷هزار  
تن تولید داخل بود که امســال تفاهم نامه 
تولید ۳۰ هزار تن کاغذ داخلی منعقد شده  

که به سمت خودکفایی حرکت می کنیم.
وی همچنیــن درباره چــاپ و توزیع کتب 
درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ توضیح داد:  
۱۴9 میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب درسی 
تا کنون سفارش چاپ داده شده که چاپ و 
آماده شده است، همچنین توزیع از مناطق 

به مدارس از ۱۰ شهریور آغاز شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شــد: 
همیشــه درصدی از حجم کتــاب بیش از 
برآورد جمعیت تولید می شــود تا مطمئن 
شویم کتاب به همه دانش آموزان می رسد. 

حجت االســالم لطیفی با تاکید بر اینکه تا 
کنون 9۲ درصد دانش آموزان ثبت سفارش 
انجــام داده انــد، ادامــه داد:  از خانواده ها 
درخواست می کنم در این راستا  اقدام کنند 
تا کتــاب راحت تر به دســت دانش آموزان 
برسد. وی خاطر نشان کرد:  نزدیک به 9۷۰ 
عنوان کتاب درســی وجــود دارد که برای 
ســال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ عنوان تغییراتی 

از اصالح جزئی تا کتب نونگاشت داشته اند،  
تعداد اندکی کتب نونگاشت یا با تغییرکلی 
بوده اند.رییس ســازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشی یادآور شــد:  تعدادی کتب 
نونگاشــت در حوزه کاردانش و حدود ۱۳ 
تغییر کلی کتاب درســی ایجاد شده و سایر 
اصالحات جزئی بوده است. حجت االسالم 
لطیفی با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۲ هنوز 
آماری از اصالحات و تغییرات اعالم نشــده 
است، گفت: پروژه بهســازی کتاب درسی 
آغاز شــده و این اقدام  بر سه زمینه متمرکز 
شده اســت. محور نخســت اصالح فعالیت 
های یادگیری و به عبارتی تمارین و تکالیف 
کتب درســی اســت.وی افزود:  محور دوم 
غنی ســازی برخی کتاب ها در  حوزه های 
محتوایِی مورد تاکید مانند ســواد رسانه ای 
است.  همچنین محور سوم نیز ارتقای ابعاد 
زیبایی شناختی برخی کتاب های درسی به 

صورت آزمایشی است. 



اصفهان-مریــم مومنــی میرهاشــم 
موســوی رییس ســازمان تامین اجتماعی 
۱۸ شهریورماه در دیداری سرزده از خطوط 
تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان و مجتمع 
بهداشتی درمانی شهید مطهری این شرکت 

بازدید کرد.
رییس سازمان تامین اجتماعی در این بازدیدها، 
افزایش بازدهــی دارایی ها و بهــره وری را در 
مجموعه این سازمان مورد تأکید قرار داد و گفت: 
با توجه به نیاز روز کشور به محصوالت هایتک 
الزم است در امر توسعه، تولید این محصوالت 
در نظر گرفته شــود که الحمدا... این مقوله در 

کشور شروع شده است.
موسوی، نقش ســازمان های باالدستی را در 
پیگیری برای اصالح قوانیــن در جهت رفع 
مشکالت و موانع تولید حایز اهمیت دانست 
و تصریح کرد: در این راســتا سازمان تامین 
اجتماعی برای تســهیل در امر تولید و رفع 

موانع آن از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
توجه ویژه به ســالمت کارکنــان و جامعه 
و محیط زیســت مقوله های بــود که رییس 
ســازمان تامین اجتماعی بر آن تأکید کرد 
و افزود: با اســتفاده از ابزارهــای مدیریتی 
باید عقــب افتادگی ها جبران شــود و برای 

احقاق حقوق و جلوگیــری از تضییع حقوق 
سهامداران ســازمان که بیش از ۵۰ درصد 
جامعه تشــکیل می دهند، تمام تالشمان را 

باید به کار بگیریم.
وی در خصوص تالشــگران عرصــه تولید و 
صنعت ذوب آهــن اصفهان، گفــت: با همه 
محدودیت ها و موانعی کــه صنعت فوالد با 
آن دست به گریبان است مجموعه ذوب آهن 
اصفهان توانســته اند بــا برنامه های علمی و 
شاخص محور بر این مشکالت و موانع فایق 

آیند و عالوه بر افزایش کمی تولید ۳درصدی 
بیشتر از برنامه تدوین شده، ۱۲ نوع محصول 
جدید و صنعتی با ارزش افزوده بســیار باال و 

سودآور را به سبد محصوالت خود بیافزایند.
رییس ســازمان تامین اجتماعی با بیان این 
که عملکرد تولیــد ذوب آهــن اصفهان در 
ســال جاری و برای اولین بار در طول پنجاه 
و پنج سال از زمان تاسیس، از برنامه و هدف 
تعیین شده پیشی گرفته است، تأکید کرد: 
این عملکــرد مطلوب نیازمند زیرســاخت 

ها و برنامه هایی مانند تأمیــن به موقع مواد 
اولیه، حامل های انرژی، فنآوری های الزم، 
تعمیرات به موقع و آمادگی تجهیزات، تأمین 
نقدینگی، فروش و صادرات، حفظ روحیه و 
انگیزه کارکنان و ... است که شواهد امر نشان 
می دهد مسئولین این شرکت برای یکایک 
آن ها برنامه داشته و به بهترین وجه از عهده 

آن ها برآمده اند.
وی به حمایــت های ذوب آهــن اصفهان از 
صنایــع گوناگون نیز پرداخــت و افزود: این 
شرکت چه در تامین و چه در تولید و فروش 
باعث رونق فضای کسب و کار در صنایع باال 

دستی و پایین دستی شده است.
موسوی، محصوالت صنعتی جدید ذوب آهن 
اصفهان را پیشران نهضت ملی مسکن عنوان 
نمود و افزود: خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با توانمندی ها و تولید محصوالت 
مختلف ساختمانی، برای نهضت ملی مسکن 

تکیه گاه مطمئنی، محسوب می شوند.
وی در بازدید از بخش های مختلف مجتمع 
بهداشتی و درمانی شهید مطهری نیز گفت: 
تجهیزات به روز ایــن مجتمع درمانی و طب 
کار آن، بستر مناســبی برای ارایه خدمات با 
کیفیت بــه مجموعه ذوب آهــن اصفهان و 

جامعه پیرامون را فراهم کرده است.
موســوی با قدردانی از همکاران تالشــگر 
مجتمع بهداشــتی درمانی شهید مطهری، 
افزود: همکاران در این بیمارســتان عالوه بر 
ارایه خدمات به بیماران در تشدید موج های 
کرونا که یکی از بیمارستان های موفق بوده، 
در اســتان اصفهان نیز به عنوان پیشگام در 
خط مقدم مبارزه با ایــن ویروس منحوس از 

هیچ کوششی فروگذار نبوده اند.
رییس ســازمان تامین اجتماعی تجهیزات 
به روز و کیفیت و کمیت خدمات بیمارستان 
شــهید مطهری را از نکات مثبت خدمت به 
دردمندان عنوان نمــود و  تأکید کرد: در این 
بازدیدها بــا دیدن دســتاوردهای تولیدی، 
توسعه ای، محیط زیســتی و ... در ذوب آهن 
اصفهان و بیمارســتان مجهز و به روز شهید 
مطهری الزم میدانم با ســالم و خداقوت به 
یکایک تالشــگران و همکارانم در مجموعه 
بزرگ ذوب آهن اصفهان در گســتره صنعت 
و بهداشت و درمان، از کارگران، کارشناسان 
، مدیران و مدیریت عالی این شــرکت برای 
برنامه ها و عملکرد خوبــی که دارند و به ویژه 
برای ثبت رکوردهای اخیر قدردانی و تشکر 

ویژه ای داشته باشم.

اهواز – محمد مجــدم ســردار مرادحاجتی گفت: 
حرکت عظیم اربعین حسینی، نمایش اقتدار و وحدت 
شیعیان و مســلمانان جهان است. حرکتی که همه دنیا 
شاهد هستند که رسانه های متعدد غربی هیچ واکنش و 
خبری از آن را منتشر نمی کنند و این نشانه وحشت آن 

ها از این راهپیمایی بزرگ است.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 
، ســردار »عبدالرضا مرادحاجتی« مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در جلسه شورای 
اداری بر برنامه ریزی الزم جهت انجام هرچه باشکوه تر 
برنامه های هفته دفاع مقدس تاکید کرد و اظهار داشت: 
پیوند معنادار گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و اربعین 
حسینی باید با زبانی هنرمندانه و در سطحی بین المللی 

انتقال داده شود.
وی افزود: حرکت عظیم اربعین حسینی، نمایش اقتدار 
و وحدت شیعیان و مســلمانان جهان است. حرکتی که 
همه دنیا شاهد هستند که رسانه های متعدد غربی هیچ 
واکنش و خبری از آن را منتشــر نمی کنند و این نشانه 

وحشت آن ها از این راهپیمایی بزرگ است.
ســردار مرادحاجتی گفت: فرهنگ غنی دفاع مقدس 
تداوم همین فرهنگ عاشوراست و رســالت اهل هنر و 
رسانه در این اســت که این پیوند را مستحکم تر کنند و 

آن را در قالب جهاد تبیین به افکار عمومی معرفی کنند.
مدیرکل حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس 
خوزستان متذکر شد: االن وقت تیتر زدن و حمله رسانه 
های ما به قلب دشمنان است. چگونه می شود وقتی ترقه 
ای در ایران صدا می کند، خیلی از رســانه های دنیا آن 

را منتشــر می کنند و بدان دامن می زننــد ولی االن که 
میلیون ها شیعه اباعبداهلل الحسین)ع( از سراسر کشور و 
بلکه دنیا در این ابر راهپیمایی بزرگ قرن به سمت کربال 
می روند هیچ تصویر و خبــری از این اتحاد بزرگ جهان 

اسالم مخابره نمی شود.
وی یادآور شد: اربعین مســیر تکرار راهیان نور است و ما 
همیشه باید برای این مناســبت های معنوی و ارزشی 

تولید محتوای الزم را برای ارائه داشته باشیم.

شیراز –چراغی طی مراسی، دانشــگاه شیراز و اداره کل 
استاندارد فارس، با هدف بهره مندی از توان و ظرفیت های 
تخصصی متقابل برای ارائه  هرچــه بهتر خدمات علمی، 
فنی و آزمایشــگاهی، تفاهمنامه ای مبادلــه کردند.این 
مراسم با حضور رئیس دانشگاه شیراز و مدیرکل استاندارد 
استان فارس، برگذار شــد وتفاهم نامه  همکاری در زمینه  
خدمات علمی و فنی و آزمایشگاهی امضا و مبادله کردند.

این تفاهم نامه که در راســتای ارتباط و همکاری سازنده 
و مشترک و به کارگیری هرچه بیشــتر علم و دانش روز و 
استانداردسازی رشــته های فنی و آزمایشگاهی در حوزه 
تحقیقات کاربردی و تدوین و تجدیدنظر اســتانداردهای 
ملی ایران، به مدت دوسال منعقد و در ۶ماده و ۳۱بند تنظیم 
شده اســت.طبق این تفاهم نامه ازجمله تعهدات اداره کل 
استاندارد فارس، همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی 
تدوین و ترویج مورد درخواست دانشگاه برای اعضاء محترم 
هیئت علمی دانشــگاه، همکاری و ارائــه راهنمایی برای 
استانداردسازی چند آزمایشگاه در دانشکده های دانشگاه 

شیراز به ویژه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به عنوان آزمایشگاه 
همکار اســتاندارد در چارچوب قوانین و ضوابط موجود، 
برگزاری کارگاه آشــنایی با اســتاندارد و استانداردسازی 
برای استادان و دانشجویان، همکاری با آزمایشگاه مرکزی 
دانشــگاه شــیراز برای تســهیل فرآیند کالیبراسیون و 
اســتانداردکردن تجهیزات در چارچوب قوانین و ضوابط 
موجود، همکاری با آزمایشگاه مرکزی در زمینه برگزاری 
کارگاه های حضوری و آنالین مرتبط با مباحث استاندارد و 
استانداردسازی، استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های دانشگاه 
برای گرفتن خدمات آمــوزش و آزمون محصوالت به ویژه 
محصوالت دانش بنیان در چارچوب قوانین و ضوابط موجود، 
ارائه ی لیست تجهیزات آزمایشگاهی اداره کل استاندارد 
فارس برای هم افزایی تجهیزاتی یا امکانات آزمایشگاهی 
در شــیراز، اعالم اولویت های تدوین استانداردهای ملی 
مورد نیاز به دانشــگاه، اســتفاده از ظرفیت پایان نامه ها و 
رساله های دانشــجویان ارشــد و دکتری دانشگاه برای 
پیشنهاد تدوین استانداردهای پژوهش محور و همچنین 

در انجام اولویت های پژوهشی اداره کل توسط دانشگاه )به 
عنوان مجری( در چارچوب قوانین و ضوابط موجود، تالش 
جهت تسهیل فرآیند گذراندن فرصت مطالعاتی اعضای 
هیئت علمی دانشگاه شیراز در صنعت در چارچوب قوانین 

و ضوابط موجود است.برپایه این تفاهم نامه دانشگاه شیراز 
متعهد به تاسیس و راه اندازی دفتر استانداردسازی و معرفی 
رابط برای پیگیری مباحث مرتبط و مشترک و ایجاد ارتباط 

مناسب، شده است.

خوزستان

فارس

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان:

اربعین، بهانه ای برای شلیک رسانه های ما به قلب دشمنان است

همکاری دانشگاه شیراز و استاندارد فارس

اصفهان-مریم مومنی فرمانده انتظامي شهرستان 
»شاهین شهر« از کشف دستگاه های حضور و غیاب 
قاچاق به ارزش 7 میلیارد ریال در عملیات مأموران این 
فرماندهی خبر داد. سرهنگ »علي صادقي« در گفت 
وگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس بیان داشــت: در 
راستاي طرح مقابله با قاچاق کاال، مأموران فرماندهي 
انتظامي شهرســتان شــاهین شــهر، حین کنترل 
خودروهاي عبوري در یکــی از محور های مواصالتی 
این شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و براي 
بررســي های بیشــتر آن را متوقف کردند.وي افزود: 
مأموران پس از هماهنگي با مرجع قضایي به بازرسی 
از این خودرو پرداخته که  تعداد ۱۶ دستگاه مخصوص 
اسکن چهره و حضور و غیاب قاچاق را که فاقد مدارک 

قانوني و معتبر گمرکي بودند، کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر با بیان اینکه 
ارزش محموله قاچاق کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه 7 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این 
رابطه یک متهم شناســایي که پس از تشکیل پرونده 

براي انجام اقدامات قانوني بــه مرجع قضایي معرفي 
شــد.این مقام انتظامي در پایان با اشاره نقش مخرب 
قاچاق کاال و ارز در اشــتغال، تولیــد و اقتصاد داخلي 
خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر این پدیده 
شوم اقتصادي ایستاده اســت و از عموم مردم تقاضا 
مي شود هرگونه اخبار و اطالعات در خصوص کاالي 
قاچاق را از طریق شــماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع 

دهند.

کرمانشــاه –حســنا فخارزاده رییس ســازمان 
مدیریت حمل ونقل مسافر شــهر کرمانشاه از اجرای 
طرح تاکســی رایگان ویژه زائران اربعین حســینی 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل 
مسافر شهر کرمانشــاه، محمد مهدی احمدی رییس 
سازمان گفت : برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم 
اربعین و میزبانی مطلوب و شایسته استان برای زائران 
اربعین که امسال پس از دو سال مجددا افتخار میزبانی 
این زائران را یافته است، سازمان مدیریت حمل و نقل 
مسافر کرمانشــاه در حوزه حمل ونقل درون شهری 

تمهیداتی را پیش بینی کرده است.
وی گفت : این سازمان از زمان ورود زائران تا بازگشت 
آخرین زائر به منظور جابه جایی و نقــل و انتقال آنان 
آمادگــی کامــل را دارد و در این راســتا هم اکنون به 
صورت ویژه و رایگان تعداد ۶ دســتگاه ون برای تردد 

زائران اربعین حسینی )ع( اختصاص یافته است.
این مقام مســئول به اســتقرار تاکســی های ون با 
عالئم مسخصه در مبادی ورودی شــهر و پایانه های 
مسافربری اشاره کرد و افزود: وظیفه تاکسی ها، ضمن 
جابجایی رایــگان، راهنمایی و ارائه مســیر و آدرس 

درست به زائران است.

اصفهان کرمانشاه

کشف دستگاه های حضور و غیاب قاچاق در »شاهین شهر« 
رییس سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر کرمانشاه:

ح تاکسی رایگان ویژه زائران اربعین حسینی اجرای طر

قدردانی ویژه رییس سازمان تامین اجتماعی از مدیریت
 عالی و کارکنان ذوب آهن اصفهان

زائران ورودی به مرز باشماق در مریوان اسکان 
داده شدند

استاندار کردســتان گفت: با بسته شدن مرز از  سنندج – فاطمه مالیی
سوی ســتاد اربعین، تعداد زیادی از زائران حسینی که موفق به خروج از 

مرز نشده بودند در مراکز اقامتی شهرستان مریوان اسکان داده شدند.
اســماعیل زارعی کوشــا باحضور در شهرســتان مریوان و در بازدید از 
وضعیت اسکان و خدمات دهی به زائرین اربعین حسینی که با همراهی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی انجام شد، اظهار 
کرد: کارهای زیرساختی مناســبی در محورهای مواصالتی مسیرهای 
منتهی به مریوان و در پایانه مرزی باشــماق برای خدمات رسانی به زوار 

حسینی صورت گرفته است.
استاندار کردســتان خدمت رســانی و میزبانی از زائران ســرور و ساالر 
شهیدان را افتخاری برای مردم کردستان به ویژه مردم سلحشور مریوان 
عنوان کرد و افزود: استان کردستان تجربه سفرهای نوروزی را با موفقیت 
و با کمترین مشــکل پشت ســر گذاشــت و انتظار می رود این بار نیز در 

میزبانی مناسب از این مهمانان ویژه سنگ تمام بگذارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان هم در این 
بازدید با بیان اینکه تمام اقدامات و امکانات برای پذیرایی و خدمت رسانی 
به زائران مهیا شــده اســت، گفت: زائران اربعین حسینی در شهرستان 

مریوان دغدغه ای برای اسکان نداشته باشند.
یعقوب گویلیان اظهار کرد: با توجه به اســتقبال گسترده زوار حسینی از 
سفر به کردستان و مراجعه به مرز باشــماق مریوان برای مشرف شدن به 

عتبات عالیات، مراکز اقامتی دارای مجوز استان تجهیز شد.

طی  یک سال گذشته؛
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سنندج –فاطمه مالیی شرکت گاز اســتان کردستان به عنوان یکی از 
شرکت های تابع شرکت ملی گاز ایران، مســئولیت های سنگینی را در 
مورد آماده بودن تاسیســات و تجهیزات سیستم گازرسانی تا در مناطق 
شهری و روستایی استان کردســتان که به علت کوهستانی بودن دارای 
ویژگی و شرایط خاصی است و نیاز است فشــار گاز در خطوط انشعاب تا 
درب پشت منازل مسکونی مشترکین از فشار مناسب برخوردار باشد به 
عهده دارد.احمد فعله گری ، مدیرعامل شــرکت گاز استان کردستان، با 
بیان اینکه این شرکت با در اختیار داشــتن مسئولیت توزیع عادالنه گاز 
طبیعی در سطح شهرها و روســتاها را جزء وظایف استراتژیک خود می 
داند تا سطح مطلوب خدمات در جای جای اســتان گسترش یابد و این 
شرکت جزء سازمان های برجسته و بارز در صف خدمت رسانی در استان 
است و شرکتی عملیاتی است که خدمات آن حتی در سخت ترین شرایط 

)زمستان سخت سال گذشته ( مستمر و مداوم تداوم دارد.
وی افزود : در دوره یک ساله دولت ســیزدهم، با توجه به تأکیدهای مقام 
عالی وزارت، همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ، بخش مهمی از 
فعالیت های خود را در مسیر گازرسانی به روستاها و واحدهای تولیدی و 
صنعتی هدایت نموده است و با تالش و همت کارکنان شرکت گاز استان 

کردستان عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشته است.
فعله گری از گازرســانی به ۱۰۳ روستا در یک ســال گذشته اشاره کرد 
و اضافه کرد : با شــروع به کار دولت انقالبی و مردمی ســیزدهم و توجه 
ویژه ای که به رفع محرومیت در تقاط دور از امکانات شــده است و با گام 
گذاشتن در مسیر توسعه عدالت اجتماعی روســتاهای گاز دار شده اند 
که در دورترین نقاط اســتان و مناطق مرزی قرار گرفته اند که حتی می 
توان به گازدار شــدن 4۰ کوخ و برنامه ریزی گازرســانی به ۵۸ کوخ در 
مناطق مرزی شهرستان بانه اشاره کرد . )کوخ مجموعه ای از چند منزل 

مسکونی که از روستا کوچکتر است و جزء تقسیمات کشوری نیست(
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود اظهار داشت : در همین مدت برای 
گازرسانی در سطح شهرها و روستاها 7۸۲ کیلومتر شبکه گذاری انجام 

گرفته که میزان تحقق اهداف ۱۱4 درصد بوده است .
فعله گری تعداد انشعابات نصب شــده را ۱۱ هزار و ۲۶ مورد عنوان کرد و 
گفت : اهداف این شــرکت در نصب علمک ها ۸ هزار و ۲۰۰ عدد بوده که 
با نصب بیش از ۱۱ هزار علمک عمال ۱۳4 درصد میزان پیشرفت در این 
زمینه بوده است.وی با اشــاره به اینکه هدف گذاری اشتراک پذیری در 
یک سال گذشته ۱7 هزار و ۵۶۲ مورد بوده ؛ افزود : میزان اشتراک پذیری 
در برهه زمانی یک سال ۲۲ هزار و 77۸ مورد بوده که میزان پیشرفت در 
این شاخص ۱۳۰ درصد بوده که این شــرکت موفق شده ۲۲ هزار و 7۰۰ 
خانوار را زیر چتر گازرسانی قرار دهد که این امر در سایه تالش و مجاهدت 

شبانه روزی همکاران شرکت گاز استان کردستان محقق شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان یکی از موارد مهم و حســاس در رمینه 
نگهداشت تاسیســات و تجهیزات را ایمن ســازی ذکر کرد و ادامه داد 
: شــرکت گاز این اســتان با ایمن سازی شــبکه توزیع گاز، مقاوم سازی 
ساختمان های ادارِی قدیمی و ایستگاه های تقلیل فشار گاز مشترکین 
را در برابر حــوادث و بحران های ناشــی از حوادث طبیعــی مثل زلزله، 
رانش زمین و … بیمه می کند.وی خاطر نشــان کرد: شرکت گاز استان 
استان کردستان یکی از ادارات پیشــگام در زمینه ارائه خدمات مستمر 
و ایمن توزیع گاز طبیعی اســت و به منظور افزایش تاب آوری تاسیسات 
گازرســانی، این شــرکت، ایمن سازی شــبکه توزیع و ایســتگاه های 
تقلیل فشــار گاز، مقاوم سازی و بازســازی تاسیســات در مقابل زلزله، 
مقاوم ســازیه علمک ها و اجرای سیســتم تخلیه اضطــراری گاز و نیز 
بهبود و کاهــش هدررفت گاز طبیعی را در دســتور کار خــود قرار داده 
است.مدیرعامل شرکت گاز کردستان در پایان ســخنانش اضافه کرد: 
مقاوم سازی و ایمن ســازی شبکه گاز و جمع آوری شــیر های پیاده رو و 
دسته بلند کردن شیر های حوضچه ای از دیگر اقدامات شرکت گاز استان 

کردستان برای تاب آوری تاسیسات و تجهیزات بوده است.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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کسب امتیاز سامانیوم با صدور و واگذاری چک 
در بانک سامان

باشگاه مشتریان بانک سامان )ســامانیوم( به صدور و واگذاری چک ها 
به حســاب ســامان امتیاز میدهد.به گزارش سامان رســانه، باشگاه 
مشتریان بانک سامان )سامانیوم( در تازه ترین به روز رسانی سیستمی، 
به واگذاری و صدور هر برگ چک از مبدا بانک ســامان امتیاز ســامانی 
اختصاص میدهد.بر این اساس، در این سیستم بابت واگذاری هر برگ 
چک شبکه بانکی به حساب های سامانی ۵ امتیاز و صدور هر برگ چک 
سامانی ۱ امتیاز به مشــتریان اختصاص داده می شود که این امتیازها 

قابلیت استفاده در جشنواره های مختلف سامانیوم را دارد.
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می تواند به صفحه سامانیوم 

به نشانی @samanium در اینستاگرام مراجعه کنند.

اعطای جوایز قرعه کشی 80 میلیونی جشنواره 
نرم افزار فام )پویانگار ملل(

به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل در راســتای توســعه 
خدمات بانکداری الکترونیکی در جشــنواره بــزرگ ۸۰ میلیونی نرم 
افزام فام )پویانگار ملل( تحت عنوان با فام ســخن بگو از خدمات جدید 

نرم افزار فام، دستیار صوتی )روبوفام( رونمایی شد.
پــس از اتمام فاز اول جشــنواره با فام ســخن بگو، در روز پنج شــنبه 
۰۶/۰۵/۱۴۰۱ مراسم قرعه کشــی جوایز جشنواره بزرگ ۸۰ میلیونی 
به صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرامی فام و کانال آپارات پخش 
که جوایز آن در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۱ به برندگان خوش شــانس آن در 

شهرستان زرقان استان فارس و نور استان مازندران اعطا خواهد شد.
 گفتنی اســت که نرم افزار فام تنها نرم افزار پرداخــت تعاملی صوتی 
مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران اســت که کاربران به راحتی قادر به 
انجام تراکنش های بانکی با صدای خود می باشــند که برای اولین بار 
روبوفام این قابلیت را به کاربران داده است تا بتوانند به سهولت کارهای 

بانکی خود را در هر جا و هر زمان انجام دهند.
متقاضیان محترم می توانند نســخه جدید نرم افزار فام را از وب سایت 
رســمی شــرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل )فام( به 
نشانی ir.www.fam۷۲۴ و سایت رسمی موسســه اعتباری ملل به 
نشانی  www.melalbank.ir و برای نســخه اندروید از بازار، مایکت، 
چهارخونه و نسخهios ســیب بانک، اناردونی، اپل اپس، سیب ایرانی، 

سیب اپ وآی اپس دریافت نمایند.

مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین:
 اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانی

 از اولویت های اصلی بانک است
در چند سال گذشته بانک ایران زمین به منظور حمایت از قشر نیازمند 
در قالب طرح اکرام با کمیته امداد امام خمینی )ره( همکاری داشــته 
است. بر همین اساس جلسه ای با حضور مهران باوند سوادکوهی معاون 
طرح و برنامه و سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی بانک 
و سیامک محتشم رمضانی رئیس اداره اکرام کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان تهران برگزار شد.مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین 
اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانی را از اولویت های اصلی بانک بیان 
کرد و گفت: حمایت از نهادهای مردمی توســط بنــگاه های اقتصادی 
نه تنها رفاه بیشــتری در جامعه ایجاد خواهد کرد، بلکه باعث توسعه و 

پیشرفت کشور خواهد شد.
اســتاد در ادامه گفت: از ســال ۱۳99 همکاری این بانک با مشارکت 
در طرح ایران مهربان و حمایت از ۱۰۰۰ یتیم و فرزند محســنین آغاز 
شد است و در همین راستا در ســال جاری نیز قرار است تعداد فرزندان 

معنوی خود را از ۲۰۰۰ نفر به ۳۰۰۰ نفر افزایش دهد.
در این دیدار رئیــس اداره اکرام کمیته امداد امــام خمینی )ره( ضمن 
قدردانــی از بانک ایران زمین در ســال های اخیر به واســطه حمایت 
ماهیانه از 9۰۰ یتیم و فرزندان محســنین اســتان تهران، گفت: ایجاد 
روابط دوسویه بین کمیته امداد و بانک ایران زمین در این سال ها گامی 
موثر در روند خدمت رسانی به قشر آســیب پذیر جامعه بوده است که 

امیدواریم این حمایت ها در سال های آتی نیز ادامه داشته باشند.

معاون بانکداری شرکتی و تجاری بانک آینده 
منصوب شد

طی حکمی از ســوی دکتر شــعبان مــرادی، رئیــس هیأت مدیره و 
سرپرست بانک آینده، دکتر ســارا فخریان، به سمت »معاون بانکداری 

شرکتی و تجاری«این بانک منصوب شد.
در این حکم دکتر مرادی از دکتر فخریان خواســته که با بهره گیری از 
دانش و تجارب خود و جلب مشارکت سایر همکاران، تمام مساعی خود 

را برای تحقق اهداف زیر به کار گیرد:
۱- بازتعریف مفاهیم بانکداری شرکتی و تجاری با رویکرد منابع محور.

۲- انعقاد قراردادهای عاملیت و تفاهم نامه های همکاری با دستگاه های 
اجرایی، هلدینگ ها، شــرکت ها، اصناف و اتحادیه ها و ایفای تعهدات 
در زمان بندی مقرر در راســتای برندینگ بانک، به عنوان یک شــریک 
تجاری معتمد و کارآمد.۳- استقرار کمیته بانکداری شرکتی و تجاری 
و مشــارکت هم زمان در تجهیز منابع، تأمین مالــی طرح ها و افزایش 

درآمدهای کارمزدی بانک با به کارگماری مدیران حساب.
۴- طراحی و تصویب بســته های خدماتی و اعتباری، ویژه شرکت های 
بزرگ و فعاالن اقتصادی بــا بهره گیری از ظرفیت های شــرکت های 

مرتبط با بانک از جمله: کارگزاری، صرافی، لیزینگ و بیمه ها.
۵- پیشــتازی در خدمات متنوع به شــرکت های دانش بنیان، خالق و 

فن آور در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«؛
۶- هدایت برنامه های عملیاتی، ویژه شبکه شعب و شبکه شرکت های 

ذی ربط.
 

پذیرش اوراق گام بانک سامان در بورس
فرابورس ایران با انتشــار اطالعیه ای از پذیرفته شــدن اوراق گام بانک 

سامان در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران خبر داد.
 به گزارش سامان رسانه، شــرکت فرابورس ایران با انتشار اطالعیه ای 
عنوان کرد: »عطف به مجوز شــماره ۷9۲۸9/۰۱ مــورخ ۱۴۰۱/۴/۱ 
بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران و بــه اســتناد مصوبه مورخ  
۱۴۰۱/۵/۲۶هیئت پذیرش شــرکت فرابورس ایران و همچنین مجوز 
معافیت از ثبت شــماره ۱۱۱۵۵۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، به اطالع می رساند، اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( 
بانک سامان با مشخصات درج شــده در این اطالعیه در بازار ابزارهای 

نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده است.«
الزم به ذکر است که بانک ســامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور 
و تأمین سرمایه در گردش پایدار و سالم برای واحدهای تولیدی، اقدام 
به انتشار اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( کرده است.بر این اساس، طیف 
گســتردهای از فعالیتهای اقتصادی ازجمله صنایع داروسازی، صنایع 
نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازمخانگی، 
صنایع غذایی، فروشــگاههای زنجیرهــای و غیــره بهمنظور تأمین 
مالی میتواننــد از اوراق گام اســتفاده کنند.عالقه مندان برای دریافت 
اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند با مدیریت بانکداری شرکتی 

بانک سامان و یا یکی از شعب این بانک تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت قالی سلیمان:
 حمایت های بانک ملی ایران زمینه تحقق 

افزایش تولید را فراهم کرد
سعید منزوی زاده با اشاره به ارائه انواع خدمات 
بانک ملی ایران در این شرکت، گفت: حمایت 
ها و کمک های گســترده بانک ها به ویژه بانک 
ملی ایران به این شــرکت موجب شــده شاهد 

افزایش ظرفیت تولید باشیم.
مدیر عامل شــرکت تولیدی و صنعتی رسول 
اصفهان )قالــی ســلیمان( در گفــت و گو با 
خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با اشاره به این که بانک ها با ارائه 
خدمات مالی بــه بنگاه های اقتصادی و واحد های تولیدی در سراســر 
کشــور می توانند در زمینه حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان که 
منجر به توسعه کشور خواهند شــد نقش آفرینی کنند، اظهارداشت: 
حضور و همراهی بانک ملی ایران در تحقق اهداف این مجموعه صنعتی 
زمینه ساز افزایش ظرفیت تولید در شــرایط اوج تحریم های ظالمانه و 

تنگناهای اقتصادی شد.
وی در ادامه افزود: فعالیت قالی ســلیمان با چهار دهه سابقه درخشان 
همراه است. در ابتدا با ریسندگی نخ اکریلیک شروع کردیم و پس از آن 
به سمت بافندگی فرش با برند قالی سلیمان رفتیم. سپس قسمت سالن 
بی سی اف یا ذوب ریسی را اضافه کردیم که انواع نخ پلی پروپیلن، پلی 
استر و پلی آمید را تولید می کند. طی ســال های اخیر نیز با همکاری و 
حمایت های بانک ملی ایران با توســعه و تکمیل خطوط تولید جدید، 
مجموعه کاملی از فعالیت های نخ و فــرش را ایجاد کردیم که امروز این 
واحد تولیدی بــه یکی از مجموعه های کم نظیــر در خاورمیانه و غرب 

آسیا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در شــرایط ســخت اقتصادی و 
تحریم های ظالمانه، ما نه  تنها کار خودمــان را متوقف نکردیم بلکه با 
حمایت های بانک ملی ایران تالش کردیم تولید را افزایش و با صادرات 
به کشورهای عربی و آســیای میانه مجموعه ای اشتغال آفرین و ارزآور 

باشیم.
منــزوی زاده در بخش دیگــری از ایــن گفت وگو با بیان ایــن که اگر 
توانســته ایم به  عنوان تولید کننده و صادرکننده نمونه معرفی شویم، 
گفت: در این سال ها با وجود مشکالت بسیار گروه مالی بانک ملی ایران 
از شرکت ما پشتیبانی های گسترده و همه جانبه ای داشته و توانسته به 

عنوان حامی در کنار این مجموعه کارآفرین و صادر کننده نمونه باشد.
وی در خصــوص تولید محصوالت این شــرکت گفت: توانســته ایم با 
حمایت های بانــک ملی ایران تمامی نیازهای بــازار را تأمین کنیم، به 
 عنوان کارآفریــن و صادرکننده نمونه معرفی شــویم، زنجیره کامل و 
سبدی متنوع از انواع فرش های ماشینی از ۳۲۰ تا ۱۵۰۰ شانه را تولید 
کنیم، جزو شرکت های بزرگ تولید کننده در صنعت نساجی در کشور 

باشیم و محصوالت را به ۳۵ کشور صادر کنیم.
سعید منزوی زاده با بیان اینکه هزار نفر نیروی مستقیم در این شرکت 
فعالیت می کنند تصریح کرد: تولید انواع فرش در این شــرکت ساالنه 
بالغ بر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع و تولیــد انواع نخ ۱۰ هزار تن در 
سال است که این موفقیت ها به  واســطه تعامل و همکاری با بانک ملی 

ایران بوده است.
به گفته وی با حمایت های به عمل آمده این شــرکت با تکیه بر جوانان 
ماهــر و متخصصان داخلی با دســتیابی بــه دانش فنــی، تکنولوژی 
پیشــرفته، اســتاندارد های روز دنیا و تالش و پشــتکار موفق شدیم 

محصوالتی با کیفیت را طراحي و تولید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران از ما حمایت های خوبی در زمینه 
تسهیالت، صدور ضمانت نامه ها و گشایش اعتبارات داشته و امیدواریم 

این همکاری در آینده تداوم داشته باشد.

در هفته دولت و با حضور مدیر عامل انجام شد
گشایش شعبه و واحدهای بانک ملت در سه 

وشیمی در عسلویه شرکت پتر
در حاشیه ســفر مدیرعامل بانک ملت و هیات 
همراه به منطقه عســلویه استان بوشهر، شعبه 
آریاساســول و واحدهای بانک ملت در شرکت 
های پتروشــیمی جم و دماوند انرژی عسلویه 
به صورت رســمی آغاز به کار کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در 
آیین گشایش این واحدها، اظهار داشت: افتتاح 
شعبه و واحدهای بانکی در این شرکت های پتروشیمی، حرکتی بزرگ 

در جهت افزایش تعامالت و روابط بین دو مجموعه خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که با آغاز بــه کار این واحدهای بانکی، تمامی 
امور بانکی و مالی شرکت های یادشده و کارکنان پرتالش و زحمتکش 

این شرکت ها در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل ممکن انجام شود.
بر اســاس این گزارش، در مراســم افتتاح بانک ملت در این شرکت ها 
که با حضور مدیران شرکت های پتروشــیمی های آریاساسول، جم و 
دماوند انرژی عسلویه انجام شــد، عباس اشرف نژاد عضو هیات مدیره، 
علیرضا حمیدی و محســن شــجاع معاونان مدیر عامل، نظام کاویانی 
مقدم مدیر امور ناحیه چهار، محســن خوشنویســان رییس اداره کل 
حوزه مدیریت، علی محمد نمازی مدیر شــعب اســتان بوشــهر، تاج 
الدین معاون مدیریت شــعب و مختاری رییس حوزه کنگان نیز حضور 

داشتند.

درنخستین موکب  پذیرای زائران اربعین حسینی انجام می شود
توزیع 100 هزار بسته غذایی در آیلند

خادمان موکب آیلنــد به مدت ۱۰ شــبانه روز از ۱۴ تــا پایان روز۲۳ 
شــهریور ماه جاری، روزانه ۱۰ هزار وعده غذایی و میان وعده را در سه 
نوبت و در مجموع ۱۰۰ هزار بسته غذایی را بین زائران اربعین حسینی 

توزیع می کنند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، موکب آیلند در فضایی 
به مساحت حدود ۱۵ هزار مترمربع دارای ســالن پذیرایی، نمازخانه، 
۴۰ چشمه سرویس بهداشتی، پارکینگ خودروهای سواری و اتوبوس 
و ســایر خدمات رفاهی مورد نیاز زائران است. همچنین نیروهای هالل 

احمر در این موکب به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه می کنند.
موکب آیلند با اســتقرار در محور اصلــی آزاد راه تهران - ســاوه که از 
مسیرهای عبور زائران به سمت استان های مرزی با عراق است، با ۲۰۰ 
نفر خادم به صورت ۲۴ ســاعته خدمات خود را به زائران کربال ارائه می 
دهد.هدف از این اقدام آیلند وابســته به بانک گردشگری، مشارکت در 
حرکت عظیم مردمی اربعین و همچنین گرامیداشت حماسه حسینی 
برای پذیرایی از زائران حسینی است.موکب “آیلند” در ایستگاه اول راه 
کربال و به عبارتی نخستین موکب در مســیر زائران اربعین حسینی از 

استان های تهران و مرکزی به سمت کشور عراق ) کربال و نجف ( است.
بر اســاس این گزارش، امسال سومین سالی اســت که آیلند نسبت به 
برگزاری موکب برای زائران کربالی معلی اقدام کرده است.ســرزمین 
ایرانیان )آیلنــد( به عنوان بزرگ ترین شــهرک بین المللــی اقامتی، 
تفریحی، تجاری، ورزشی، درمانی و آموزشی در ایران با مشارکت بانک 
گردشگری و نخستین مجموعه در کشور است که به طور همزمان سه 
عنوان منطقه نمونه گردشــگری بین  المللی )مصوبــه هیأت دولت(، 
شهرک نمونه گردشگری )مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری( و 

منطقه ویژه اقتصادی )مصوبه مجلس شورای اسالمی( را دارد.
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سخنگوی بانک مرکزی تشریح کرد

تعیین دو شرط برای حساب تجاری

محمدحسین ســیف اللهی مقدم  سخنگوی 
بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط 
به تفکیک حســاب های تجاری از غیرتجاری را 

تشریح کرد.
مصطفــی قمری وفا بــا تاکیــد بر اینکــه رفتار 
حســاب های تجاری مختلف اســت و الگوهای 
متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد 
گفت: حســاب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را 
بطور همزمان داشته باشــد، ممکن است حساب 

تجاری تلقی شود.
اول اینکه تعداد واریز به حساب بیش از ۱۰۰ فقره 
باشــد و در عین حال، مجموع مبلــغ واریزی هم 
بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف 
دارا بــودن یکی از ایــن دو شــرط، مبنایی برای 
تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر 
مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد 

ریال باشــد، ولی تعداد دفعات واریز به حســاب 
کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی 

به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
ســخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفاً 
تعداد واریز به حساب اســت، نه تراکنش؛ لذا این 
برداشــت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد 
به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه 
انجام می دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، 

کاماًل نادرست است.
قمری وفا در ادامه افزود: براســاس بررســی های 
صورت گرفته، درصد بســیار ناچیزی )کمتر از ۲ 
درصد( حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه 
فوق، ممکن اســت مشمول بررســی، به عنوان 

حساب تجاری باشند.
ســخنگوی بانــک مرکزی همچنیــن گفت: 
همه حســاب هایی که واجد دو شرط مذکور 

هســتند، لزوماً تجاری نخواهند شــد، بلکه 
پس از بررســی و اخــذ اطالعــات تکمیلی، 
نســبت به تجاری یــا غیرتجاری بــودن آنها 
تصمیم گیری می شود، لذا ممکن است حسابی 
واجد هر دو شــرط باشد، اما حســاب تجاری 

شناخته نشود.
قمری وفــا، مرکزی گفــت: حســاب هایی که 
تجاری یا به تعبیر دیگر حســاب فروش شناخته 
می شوند، به سبب ماهیت حســاب، از مزایایی 
مانند افزایش ســقف روزانه و ماهانه برداشت از 
حســاب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف 
در کارمزدهــای بانکی و… برخــوردار خواهند 
شــد، لذا تعریف یک حســاب به عنوان حساب 
تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش 
مالی متناسب با کســب و کار دارند، تسهیل گری 

قابل توجهی خواهد داشت.

پارسیان

طرح ابر پروژه آبرســانی غدیر به 
منظور تامین آب شــرب قریب 
بــه ۴.۷ میلیون نفــر از جمعیت 
استان خوزســتان، با مشارکت 
بانک پارســیان و به دست توانای 
و  متخصصین،مهندســان 
کارگران به صــورت جهادی در 
مدت ۱۰ مــاه بــه بهره برداری 
در  خوزســتان  رســید.مردم 
سال های اخیر به شدت با پدیده 
تأمیــن نشــدن آب موردنیــاز 
دســت به گریبان بودند و این امر 
زندگی آنــان را تحت تأثیر خود 
قــرارداد .نگرانــی از تأمین آب 
موردنیاز همچنان دغدغه مردم 

بود تــا آنکه ابــر پروژه 
کلید  غدیر  آبرســانی 

خورد. 
بــا مشــارکت بانــک 
پارســیان، اجرای این 
طرح که طی ســال ها 
پیــش در خوزســتان 

آغاز شــد، ســرعت گرفت و به 
عنوان بزرگترین طرح آبرســانی 
خاورمیانه، ســرانجام روزجمعه 
یازدهم شــهریورماه بــا حضور 
ســید ابراهیم رئیســی، رییس 
جمهور، وزیر نیرو و مســئوالن 
استان خوزستان به بهره برداری 

رسید.

با اجرای طرح آبرسانی 
غدیــر، آب ۲۶ شــهر 
و یــک هــزار و ۶۰۰ 
خوزستان،  روســتای 
به لحاظ کمــی ۱۰۰ 
درصــدی و بــه لحاظ 
درصــد   ۵۰ کیفــی 
تامین می شود.رضا بشارتی زاده، 
مدیرعامــل گــروه صنایع فوالد 
صبح پارســیان و مجری تامین 
کننده لولــه های فــوالدی این 
طرح، طرح آبرسانی غدیر را یکی 
از بزرگ ترین طرح های آبرسانی 
در کشــور و گام بلندی در جهت 
تحقــق خواســته مقــام معظم 

رهبری مبنی بــر رفع محرومیت 
از چهره خوزستان برشمرد.

وی خاطرنشــان کــرد : بــرای 
تکمیل این طرح بیــش از ۱۲۰ 
کیلومتر لوله فــوالدی باکیفیت 
با تعداد شــاخه هــای۱۰،۱۴۰ 
تأمین و حدود پنج هزار میلیارد 
ریال نیز از ســوی بانک پارسیان 

سرمایه گذاری شد.
بشــارتی زاده افزود: طرح غدیر 
نیاز شــهرهای اهــواز، آبادان، 
خرمشهر، شــادگان، سوسنگرد، 
حمیدیه، رفیع، بســتان و ۱۶۰۰ 
روستا، را از آب شــرب باکیفیت 

تأمین می کند.

ومیت از چهره خوزستان گام بلند بانک پارسیان برای رفع محر

پست

سود حاصل از ســرمایه گذاری 
اوراق  در  حقوقــی  اشــخاص 
گواهی ســپرده مــدت دار ویژه 
ســرمایه گذاری، معاف از مالیات 
اســت و تبصره )۶( قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ مشــمول ایــن 

سرمایه گذاری نمی شود.

بــه گــزارش اداره کل روابــط 
عمومــی پســت بانک ایــران، 
معاونت ســازمان و برنامه ریزی 
بانک با ابالغ بخشــنامه سازمان 
امور مالیاتی کل کشــور، مالیات 
به درآمــد اشــخاص حقوقی، از 
طریق ســرمایه گذاری در اوراق 

گواهی ســپرده مدت دار را صفر 
درصد اعالم کــرد و اجرای مفاد 
این بخشنامه را برای تمام شعب 
پســت بانک ایــران و باجه های 
بانکی در سراســر کشــور الزم 

االجرا دانست.
 بر اســاس ایــن گــزارش، این 

بخشــنامه بــا توجــه بــه نامه 
مــورخ   ۱۳۱۵۶/۰۱ شــماره 
۲9/۰۵/۱۴۰۱ بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران و 
بخشنامه ۲9/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ 
۲۷/۰۵/۱۴۰۱ ســازمان امــور 

مالیاتی کشور ابالغ شده است.

 معافیت مالیاتی سرمایه گذاری اشخاص حقوقی در اوراق گواهی سپرده مدت دار

شعبهبانک

خریدار  رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: مانده تسهیالت پرداختی این شعبه 
تا پایان مردادماه ســال جاری بالغ بــر ۲۵ هزار 
میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشابه در 
ســال قبل از رشــد ۲۰ درصدی برخوردار بوده 
اســت.به گزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صــادرات ایران، مجیــد غفوری منش با اشــاره 
به رشــد ۲۴ درصدی ســپرده هــای مردمی در 
بازه زمانی یادشده، اظهار داشــت: از شهریورماه 
سال گذشــته تا پایان مردادماه سال جاری، بالغ 
بر ده هزار میلیارد ریال تســهیالت به واحدهای 
تولیدی و صادرکنندگان استان اعطا شده که ۴۳ 
درصد از این مبلغ به شــرکت هــای دانش بنیان 

تعلق یافته است.
وی با اعالم اینکه، شعبه یزد به عنوان بانک پیشرو 
در حوزه حمایت از شــرکت هــای دانش بنیان 
شناخته شده است، گفت:اســتان یزد بیشترین 
جذب منابع بانکی در حــوزه صادرات محصوالت 
دانش بنیان را داشــته اســت و به صورت مستمر 
جلســات معرفی خدمات و قابلیت های بانک در 
مقوله حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان 

را برگزار می کند.غفوری منش با بیان اینکه، بانک 
توسعه صادرات ایران سبد کاملی از خدمات بانک 
را در کنار تسهیالت و با هدف کمک به تامین مواد 
اولیه واحدهای تولیدی صــادرات محورارائه می 
کند، تصریح کرد: همچنین ثبت سفارش و انواع 
مشــاوره های تخصصی ارزی الزم به مشــتریان 

ارائه می شود.
رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران 
گفت: عمده پروژه های صنعتی اســتان در حوزه 
هایی مانند کاشی و سرامیک، انواع محصوالت و 
مقاطع فوالدی، هیدروکربن، انواع لوله پروفیل و 
نایلون و کیســه فریزر فعال هستند و به طور کلی 

»صنعت« بزرگترین ســهم را از تســهیالت این 
بانک به خود اختصاص داده است.

به گفته غفوری منش، شــعبه یزد تا کنون بالغ بر 
۲۰۰ میلیون یورو از محــل منابع بانک و صندوق 
توســعه ملی به تامیــن مالی طرح هــای بزرگ 
صادراتی در بخش فوالد، کاشی، بتون های سازه 
ســبک و ... تخصیص داده که این امــر ارزآوری و 

اشتغالزایی قابل توجهی را به دنبال داشته است.
وی به موفقیت این شــعبه در گشــایش اعتبار 
اســنادی ارزی برای یک شــرکت فوالدی اشاره 
کرد و افزود: این شــعبه از بانک توسعه صادرات 
ایران در شرایط ســخت تحریم موفق به گشایش 
اعتبار اسنادی ارزی ۱۵.۵ میلیون یورویی برای 
واحد اکسیژن یکی از شرکت های فوالدی بزرگ 

استان یزد شده است.
این شــعبه در رویدادهــای بزرگ فنــاوری در 
اســتان یزد اعم از نهمین نمایشــگاه اختصاصی 
هفته پژوهــش و فنــاوری و مراســم تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه اســتان یزد، به عنوان بانک 
حامی و همراه صادرکنندگان مــورد تقدیر قرار 

گرفته است.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد
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