
رئیس قوه قضائیه: سازمان بورس باید ۴ ابهام مهم در بازار سرمایه را رفع کند
رئیــس قوه قضائیه ضمن برشــمردن ۴ ابهــام مهم در بورس 
کشور که سازمان بورس باید در خصوص آنها شفاف سازی و رفع 
ابهــام کنــد، از آمادگــی کامل دســتگاه قضا برای کمــک به دولت و 

سازمان بورس برای رفع آسیب ها و مشکالت بورس خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، در پی دستور 
اخیــر رئیــس عدلیــه حجت االسالم والمســلمین محســنی اژ ه  ای به 
سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر به روز کردن گزارش های پیشین 
در مــورد مســائل بــورس و تخلفات احتمالی، هیأت مدیره ســازمان 

بورس و اوراق بهادار با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
در ابتدای جلســه حجت االســالم والمســلمین محسنی اژه ای 
مطالبی در خصوص اهمیت بازار سرمایه و بورس بیان کرد و گفت: 
با اســتقبال مردم از بورس فرصت خوبی برای دولت و مردم پیش 
آمد و نباید این فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود و الزم است 
با شــفاف کردن فرایندها در بورس دغدغه مردم هرچه زودتر رفع 

شود و مردم با امیدواری بتوانند کماکان در بورس فعالیت کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بدیهی است بازار سرمایه نیز 
مانند بسیاری از بازارهای دیگر دادوستد دارای سود و زیان است، 
افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن 
شوند؛ لکن رشد فوق العاده شاخص بورس در سال های 98 و 99 
غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین جهت خیلی از دلســوزان 
و ســازمان بازرســی کل کشــور و دادستانی کل کشور به مسئولین 
ذی ربط به صورت کتبی و شــفاهی هشــدار دادند و موارد خالف را 

متذکر شدند.
اژه ای درباره دغدغه های موجود در خصوص ریزش بورس در 
کشــور گفت: باید تالش و ابعاد نظارتی بازار ســرمایه تقویت شــود 
تــا فرصــت بــازار ســرمایه به ضــد آن تبدیل نشــود. رئیس دســتگاه 
قضــا همچنیــن از آمادگــی کامل قــوه قضائیه برای کمــک به دولت 

و سازمان بورس برای رفع آسیب ها و مشکالت بورس خبر داد.
اژه ای بــا بیــان اینکــه بــا افزایــش غیرمتعارف شــاخص بورس 
و تبلیغــات صورت گرفتــه در ســال های 98 و 99 جمــع کثیــری از 
مــردم بــدون اطــالع و آشــنایی کافی حــدود 60 میلیون کد بورســی 

گرفتند، گفت: در آن مقطع زمانی سازمان بورس هم اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی مناســبی انجــام نــداد و در ایــن فضــا بعضــی افراد 
کل موجــودی را وارد بــورس کردنــد و حتــی بعضــی از مردم با وضع 
پیش آمــده از بســتگان و آشــنایان خــود نیز وجوهــی را اخذ کرده و 
وارد بــورس شــدند و اکنــون بــرای ایــن دســته مشــکل مضاعفی به 

وجود آمده است.

 نبود زیرساخت  متناسب 
با هجوم سرمایه به بورس

در ایــن نشســت مجیــد عشــقی، رئیــس ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار نیــز گفــت: ورود ســرمایه مــردم بــه بــازار بــورس طــی 
ســال های 98 و 99 یک فرصت اســتثنائی برای شرکت های بورسی 
و رونق دهی به اقتصاد کشــور ایجاد کرد اما متأســفانه از آن جهت 
که زیرســاخت های فنی، حقوقی و نظارتی متناســب با این هجوم 
ســرمایه بــه بورس تعبیه نشــده بود موجب پدیــد آمدن مخاطراتی 

شد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار همچنیــن »آزادســازی 
بخــش دوم ســهام عدالــت«، »مهیــا نبــودن زیرســاخت های فنی و 
حقوقی کامل«، »فروکش کردن نقدینگی موجود با اقدامات دولت 
وقــت« و برخــی عوامــل دیگر را از جمله دالیل ریزش بورس عنوان 

کرد.
مثبــت  را  بــازار ســهام  فعلــی  ادامــه، وضعیــت  در  عشــقی 
و امیدوارکننــده ارزیابــی کــرد و گفــت: در مــدت اخیــر ســودهای 
شــرکت های بورســی افزایــش یافتــه اســت و مؤیــد ایــن موضــوع، 
صورت های مالی ماهانه ای اســت که شــرکت های بورس در اختیار 
ســازمان بــورس قــرار می دهنــد و ایــن فرآینــد، مــا را به ایــن نتیجه 

می رساند که نباید نگران بود.
و  بــورس  رئیــس ســازمان  اظهــارات عشــقی  از  پــس  اژه ای 
اوراق بهــادار ایــن ســوال را مطرح کرد که این ســازمان برای تقویت 
زیرســاخت ها و بــه طــور خــاص نظــارت و اعتمادســازی مــردم چــه 

برنامه ای دارد؟

عشــقی نیز در پاســخ گفت: تا پایان ســال با ارتقاء و تقویت 
ســامانه های فنــی و نظارتی تمــام جریان های مالی اثرگــذار در بازار 
ســرمایه در ســریع ترین زمــان ممکــن مــورد رصــد و شناســایی قرار 
خواهنــد گرفــت و از ایــن طریــق از بســیاری آســیب ها و مخاطــرات 

پیشگیری خواهد شد.

تذکر به مسئوالن ذی ربط بورس از جمله 
وزیر اقتصاد از سال ۹۷ به بعد

در این نشست حجت االسالم والمسلمین منتظری، دادستان 
کل کشور نیز اظهار کرد: از سال 97 به بعد تذکرات و اخطارهایی 
به مسئوالن ذی ربط بورس از جمله وزیر اقتصاد وقت داده ایم و به 

نظر می رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی الزم را ندارد.
دادســتان کل کشــور ســاماندهی مجامع شــرکت های ســهام 
عدالــت را ضــروری دانســت و گفــت: در جلســه اخیر شــورای عالی 

بورس فرصت سه ماهه برای این امر تعیین شد.
معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست 
طی ســخنانی به تذکرات و گزارش های این ســازمان به مســئوالن 

ذی ربط سازمان بورس طی دو سال اخیر اشاره کرد.
اژه ای در ادامه بیان کرد: مســائل مطرح شــده از ســوی رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و دادســتان کل کشور جای بررسی و 
اقدام دارد لکن اینجانب با مالحظات گزارش های رسمی و مردمی 
تفاوت هایی بین فرایند بورس در کشور خودمان و سایر بورس  های 
دنیــا می بینــم کــه می توانــد باعــث رانــت و سوءاســتفاده عــده ای و 
متضرر شدن عده دیگری شود؛ لذا به بعضی از موارد اشاره می کنم 
و امیدوارم ســازمان بازرســی کل کشــور و مسئولین سازمان بورس 
و اوراق بهادار به طور دقیق این موضوعات را بررسی کرده و اقدام 

مقتضی را به عمل آورند. 
رئیــس عدلیــه در همین راســتا دربــاره »نمایش صف خرید و 
فــروش در بــورس«، »دخالت هــای ناظرین بــورس در فرایند خرید 
و فروش ســهامداران« و »خرید ســهام با کد بورســی افراد حقیقی 
از ســوی صندوق های حقوقی« گفت: این موارد ابهاماتی اســت که 

اعضای هیات مدیره سازمان بورس باید در رابطه با آن شفاف سازی 
و رفع ابهام کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص نمایش صف خرید و 
فروش در بورس اظهار کرد: با  وصف اینکه در بورس های متعارف 
دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی شود چرا در بورس 

ایران صف خرید و فروش نمایش گذاشته می شود؟
اژه ای افــزود: از طــرف ناظرین بورس دخالت  های غیرمتعارف 
در امر خرید و فروش سهام صورت می گیرد و اموری بر سهامداران 
حقیقــی و حقوقــی تحمیــل می شــود و فرضــاً نمادی بــدون ضابطه 

بسته می شود بدون اینکه توضیحی داده شود.

 دسترسی گسترده کارگزاری ها 
و سازمان بورس

رئیــس قــوه قضائیــه درباره دسترســی کارگزاری  ها و ســازمان 
بــورس بــه کلیــه ردیف هــا و سفارشــات عرضــه و تقاضا گفــت: این 
در حالــی اســت کــه ســهامداران عــادی به صورت آنالیــن حداکثر 5 
ردیــف از سفارشــات را می توانند، مشــاهده کننــد. اژه ای ادامه داد: 
همچنین دیده شده که صندوق ها به جای کد بورسی خود صندوق، 
با کدهای حقیقی که در صندوق ســرمایه گذاری کرده اند در بورس 
شــرکت می کننــد و یــا کدهای حقیقی صنــدوق را در اختیار دیگران 

قرار می دهند و آنها در بورس شرکت می کنند.
رئیس عدلیه با بیان اینکه همه این موارد می تواند ایجاد رانت 
و فســاد کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفاف ســازی 

شود.
در پایان این نشســت رئیس قوه قضائیه از ســازمان بازرســی 
خواســت مســائل را بــه صــورت جدی دنبــال کند و بــه هیأت مدیره 
سازمان بورس نیز گفت: شما موظف هستید آسیب ها و کمبودها 
را شناسایی، جمع بندی و رفع کنید و اگر نیاز به کمک قوه قضائیه 
اســت حتما کمک می کنیم و اگر معتقد هســتید مجازات ها در این 
زمینه ناکافی اســت به صورت موردی اعالم کنید که اقدام الزم به 

عمل آید.

محمد ارفع

»واژگونی اتوبوس در جاده اصفهان – بندرعباس، آخرین 
جزئیات حادثه واژگونی مینی بوس دانش آموزان در کرمانشاه، 
حادثــه دلخــراش بــرای مســافران اتوبــوس دهدشــت –تهران، 
هشــت کشــته و ۱۶ زخمــی در تصــادف اتوبــوس بــا تریلــر در 
جــاده قم-کاشــان، ۱۳ مصــدوم در حادثه تصادف مینی بوس با 
کامیــون در جــاده پاکدشــت-تهران « همه ایــن تیترها تنها یک 
هفتــه از حــوادث حمــل و نقــل عمومی مســافران جــاده ای در 
کشــور هســتند که در خبرگزاری ها کار شــده است با این حال 

خبری از واکنش های صریح در این رابطه نیست.
اگــر تنهــا بــه همیــن چنــد خبــر دقــت شــود متوجــه حجــم 
اخبار منتشــر شــده از این دســت در خبرگزاری ها خواهیم شــد 
همچین  با یک جســتجوی ســاده کلید واژه »تصادف اتوبوس« 
در خبرگزاری رســمی جمهوری اســالمی یعنی ایرنا ۴٬97۲ رکورد 
بــرای در رابطــه با خبرهای مرتبط بــا حوادث جاده ای اتوبوس ها 
در دو سال گذشته نشان داده می شود؛ یعنی به طور میانگین 
روزانــه 7 خبــر در مــورد تصادفــات رانندگی نــاوگان حمل و نقل 
عمومــی جــاده ای کشــور بــر خروجــی ایــن خبرگزاری قــرار گرفته 

است.
 حجم باالی این خبرها باعث عادی انگاری بین مســئوالن 
کشــور نیــز شــده اســت؛ زیــرا در میــان ایــن اخبــار کمتــر خبــر و 
واکنشــی از ســوی مســئوالن کشــور دیده می شــود در ان روی 
ســکه اما مســئوالن و خصوصا نمایندگان مجلس و کارشناسان 
در حال صحبت و اظهار نظر در مورد گرانی بلیت هواپیما، لزوم 
بازســازی نــاوگان هوایــی و رضایــت نداشــتن از کیفیت خدمات 

شرکت های هواپیمایی است.
مســاله ای کــه نشــان می دهــد فاصله و دغدغه مســئوالن 
و نماینــدگان بــه جــای معطــوف شــدن بر مشــکالت اصلی حمل 
و نقــل بــر موضوعاتــی معطــوف اســت کــه خــود از آن اســتفاده 
می کنند و به مسافران جاده ای کشور که بیش از همه قشرهای 

ضعیــف جامعــه را در بــر می گیرد توجهــی ندارند 
یعنی درســت ترین کلمات شــاید بــرای نوع نگاه 
آن هــا ایــن باشــد کــه رفــاه اغنیــا بــر جــان فقــرا 

ارجحیت دارد.
بــرای تاییــد ایــن صحبــت بیاییــد بــه خبــری 
خبرگزاری هــا  روی  بــر  مــاه  آذر   1۲ روز  در  کــه 
 رفــت توجــه کنیــم واژگونــی »اتوبــوس در جــاده

اصفهــان - بنــدر عبــاس« براســاس آنچــه ایمنــا 
گــزارش کرده اســت:» رئیس اورژانــس کرمان با 

اعالم این خبر گفت: ساعت ۲:۲۲ بامداد روز جمعه )1۲آذرماه( 
در  بندرعبــاس  بــه  اصفهــان  اتوبــوس  واژگونــی  پی گــزارش  در 
کیلومتر ۳5 محور شــهر بابک به ســیرجان، ســریعاً شــش تیم 
فوریت های پزشــکی با همــکاری مرکز درمانی ذوب مس خاتون 

آباد به محل حادثه اعزام شدند.
محمد صابری ادامه داد: ساعت ۲:۲۲ بامداد امروز جمعه 
)1۲ آذر( در پی گزارش واژگونی اتوبوس اصفهان به بندرعباس 

در کیلومتــر ۳5 محــور شــهربابک بــه ســیرجان، ســریعاً شــش 
تیــم فوریت هــای پزشــکی بــا همــکاری مرکــز درمانــی ذوب مس 

خاتون آباد به محل حادثه اعزام شــدند.
وی اظهار کرد: این حادثه یک کشــته و 17 مصدوم برجای 
گذاشــت کــه ســه نفــر در محــل حادثه درمان ســرپایی شــدند و 
1۴نفر بعد از دریافت اقدامات درمانی مناســب توســط تیم های 
فوریت های پزشــکی به بیمارستان های ولیعصر )عج( شهربابک 

و امام رضا )ع( سیرجان منتقل شدند.
رئیس اورژانس کرمان افزود: مصدومان این حادثه شامل 
یک دختر 1۴ ســاله و بقیه مرد و با رده ســنی ۲1 الی 65 ســاله 
هســتند. همچنیــن بــه علــت شــدت جراحــات وارده یــک مرد با 

حدود سن 55 ساله در دم جان باخت.
صابری خاطرنشان کرد: حال عمومی پنج نفر از مصدومان 

حادثه وخیم گزارش شده است.« 

حــال فــردی این حادثه دل خــراش که منجر 
به فوت و از دست رفتن جان یک مرد 55 ساله 
کــه احتمــاال نــان آور یــک خانــواده بــوده اســت و 
اســت؛  شــده  بی سرپرســت  خانــواده  آن  حــال 
تجــارت نیوز از قول یوســفی عضو هیات رئیســه 
مجلــس عضو هیات رئیســه مجلــس تیتر می زند 
کــه »افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا غیرقانونــی 
بــود« در ایــن مصاحبــه ایــن عضــو هیات رئیســه 
مجلس درخصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما 
اظهارنظر کرده اســت و چون هیچ اشــاره ای به موضوع واژگونی 
اتوبوس در محور اصفهان- بندرعباس نمی کند، می شود نتیجه 
گرفت که احتماال حتی نشــنیده اســت که روز گذشــته تنها یک 

حادثه جاده ای  17 مصدوم به جای گذاشته است.
او دغدغــه اش افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا و رعایــت 
فاصله گذاری در ســفرهای هوایی اســت و در این باره مصاحبه 
کــرده اســت؛ انــگار هیــچ اتفاقــی رخ نــداده و همه احــاد جامعه 
منتظر هســتند تا قیمت بلیت هواپیما کاهش یابد تا ســفرهای 
خــود را از ســر بگیرنــد او در این رابطــه گفت:»قیمت ها باید به 
قبــل از فاصله گــذاری اجتماعــی برگــردد، چرا که همــان افزایش 

قیمت هم غیرقانونی بود.
مجتبــی یوســفی، عضــو هیــات رئیســه مجلس ادامــه داد: 
»در سال گذشته و ابتدای امسال به خاطر بحث محدویت های 
کرونــا و 60 درصــد شــدن ظرفیــت صندلی هــای هواپیمــا شــاهد 

بودیم که حداقل ۳0 درصد به قیمت بلیت ها اضافه شد.«
وی بیــان کــرد: »بعــد از طــرح ســوالی که ما مطــرح کردیم 
سازمان هواپیمایی کشوری و وزارتخانه جلساتی را با ایرالین ها 
تشــکیل دادنــد و گفتنــد کمک کردیم قیمت ثابت شــود کاهش 
پیدا کند، درصورتی که االن که برخی قیمت ها نسبت به دو ماه 

قبل شاید 10 درصد افزایش پیدا کرده است «
یوســفی افــزود: »نســبت بــه قبــل از اجــرای فاصله گــذاری 

اجتماعــی و 60 درصــدی ظرفیــت هواپیمــا بالــغ بــر 50 درصــد 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. قطعا این چیزی نیســت کــه مدنظر 

مجلس و کمیسیون عمران باشد.«
عضــو هیــات رئیســه مجلــس گفــت: »یکــی از مــواردی که 
حتمــا آن را پیگیــری می کنیــم تثبیت و یکپارچگی قیمت اســت. 
قیمت شــناور در این شــرایط هیچ توجیهی ندارد، قیمت ها باید 
به قبل از فاصله گذاری اجتماعی برگردد هرچند که آن افزایش 

قیمت غیرقانونی بود.«
جملــه کلیــدی کــه ســطح دغدغــه ایــن عضو هیات رئیســه 
مجلــس و احتمــاال کل مجلــس را نشــان می دهــد شــاید ایــن 
باشــد »یکــی از مــواردی کــه حتمــا آن را پیگیــری می کنیم)یعنی 
نماینــدگان مجلس( تثبیــت و یکپارچگی قیمت )بلیت هواپیما( 
است« این در حالی است که چندی قبل از این یعنی در تاریخ 
۲5 آبــان براســاس آنچــه ایســنا گــزارش داده بــود در نشســتی 
خبــری ، رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر این که آیا با توجه به برداشــته شــدن 
محدودیت هــای کرونایــی قیمــت بلیــت اتوبــوس کاهــش پیــدا 
خواهــد کــرد یــا خیــر، اظهار کــرده بــود:»در زمینه قیمــت بلیت 
اتوبوس باید گفت: رانندگان در ایام شیوع ویروس کرونا حدود 
۳000 میلیــارد تومــان ناشــی از کاهش ســفرها و کاهش تعداد 
مسافران زیان کردند و در ابتدای شیوع کرونا چند ماهی همه 
سفرها تعطیل شده بود. بنابراین قیمت بلیت اتوبوس کاهش 
پیــدا نخواهــد کــرد؛ چرا که در حال حاضر نیز پولی که بابت هر 
نفــر کیلومتــر از مســافران گرفته می شــود پایین تــر از هزینه آن 
اســت.« و امــا پــس از ایــن مصاحبــه، آنچنــان کــه بــرای کاهش 
قیمت بلیت هواپیما هر روزه یک خبر از مسئوالن و نمایندگان 
شــنیده می شــود، نماینده ای برای تثبیت و کاهش قیمت بلیت 
اتوبــوس کــه معمــوال اقشــار کــم تــوان جامعــه از آن اســتفاده 
می کننــد تــالش یــا پیگیــری مجدانــه ای در حد یــک مصاحبه نیز 

انجام نداد.
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هوالرزاق

تورم آمریکا در آستانه 
رسیدن به باالترین 

حد در 40 سال اخیر
ترجمه: سلیم حیدری

به گفته تحلیلگران 
قیمــت  دیلی اف ایکــس، 
مصرف کننــده در ایــاالت 
نوامبــر   مــاه  در  متحــده 
۶.8 درصد افزایش یافت 
که ممکن است باالترین 
)تیــر(  ژوئــن  از  میــزان 

۱۹82 باشد.
همچنیــن ایــن رقم 

در مقایســه بــا ارقام اکتبــر )آبان(، زمانی کــه قیمت ها 6.۲ 
درصــد افزایــش یافــت، باالتر اســت. بر اســاس برآوردهای 
اولیــه، تحلیلگــران می گویند کــه تورم در ایــاالت متحده در 
نوامبــر از ۴.5 درصــد در مــاه قبــل بــه 5.۲ درصــد در مــاه 
نوامبــر )آذر( افزایــش یافــت کــه ناشــی از عوامــل مختلفی 
ازجمله فشار ناشی از افزایش دستمزدها، کمبود کارگران، 
مشــکالت زنجیــره تأمیــن و تقاضــای بــاال بــرای کاالهــا بود. 
همراه با بهبود سریع در صنایعی که تحت تأثیر همه گیری 
کوویــد-19 قــرار گرفتنــد، ایــن عوامل قیمت هــا را برای همه 
چیــز از انــرژی گرفته تا ملک باال برد. گزارش رســمی وزارت 

کار آمریکا در مورد تورم اواخر امروز منتشر خواهد شد.
قبــل  متحــده،  ایــاالت  رئیس جمهــوری  بایــدن،  جــو 
از انتشــار ایــن گــزارش، بــا انتشــار بیانیــه ای در اواخــر روز 
پنج شــنبه، تــالش کــرد تــا آســیب های ایــن اتفــاق را کنترل 
کند و در بیانیه خود توجهات را به کاهش اخیر قیمت های 
انــرژی و خودروهای فرســوده که به عنــوان دو عامل اصلی 
تورم در ایاالت متحده در سال جاری تلقی می شوند، جلب 
کرد. بایدن گفت: »اطالعاتی که فردا در مورد انرژی در ماه 
نوامبر )آذر( منتشــر می شود، واقعیت را منعکس نمی کند 
و منعکس کننده کاهش قیمت های مورد انتظار در هفته ها 
و ماه های آینده، مانند بازار خودرو نیست.« وی همچنین 
خاطرنشان کرد که پس از جمع آوری آخرین داده های تورم، 
»قیمــت گاز در پمــپ، در حــال حاضر شــروع به کاهش در 
سطح ملی کرده است« این درحالیست که »قیمت واقعی 

در ۲0 ایالت اکنون کمتر از میانگین ۲0 ساله است.«
ایــاالت متحــده تنهــا کشــوری نیســت که تــورم در آن 
رکورد شکسته است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی این هفته 
اداره آمار فدرال آلمان )Destatis(، تورم در این کشــور نیز 
از ۴.5 درصد در ماه قبل به 5.۲ درصد افزایش یافت و به 

باالترین سطح خود از ژوئن )تیر( 199۲ رسید.
منبع: راشاتودی

دبیرکانون صرافان 
خبرداد: اعمال مالیات 

بر ارزش افزوده
معامالت ارزی از دی 

بــه گفتــه دبیــر کانون صرافــان، موضــوع دیگر بحث 
مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت کــه متاســفانه در مجلس 
بــر روی این موضوع بررســی های کارشناســی انجام نشــد 
و طبق خواســته ســازمان امور مالیاتی، صرافی ها از مردم 
بابــت خریــد و فــروش ارز بایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده 
دریافــت کننــد و فاصلــه قیمتــی بیــن خریــد و فــروش ارز 
شــامل ۹درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده می شــود کــه از 

ابتدای دی این قانون مالیاتی عملیاتی خواهد شد.
احمــد لواســانی دربــاره اعمــال مالیاتــی 10 درصــدی 
بــه خریــد و فــروش ارز و معامــالت ارزی در صرافی هــا و 
شــرکت های صرافــی بــه ایلنا گفــت: مالیات بــر معامالت و 
عملکــرد صرافی هــا موضــوع جدیدی نیســت که امــروز این 
صنف با موضوع جدیدی مواجه شده باشند و از گذشته هر 
صرافی و هر شرکتی براساس عملکردی که دارد باید مطابق 
قوانین ســازمان امور مالیاتی ســالیانه مالیات بر عملکرد را 
بپردازد. هر ســال هم حســابرس های صرافی ها و ســازمان 
امــور مالیاتــی براســاس بررســی هایی کــه انجــام می دهنــد 
میزان مالیات هر صرافی را مشخص می کنند.  او از اعمال 
مالیــات بــر ارزش افــزوده از دی خبــر داد و افــزود: موضــوع 
دیگر بحث مالیات بر ارزش افزوده اســت که متاســفانه در 
مجلس بر روی این موضوع بررســی های کارشناســی انجام 
نشــده و طبق خواســته ســازمان امور مالیاتی، صرافی ها از 
مــردم بابــت خرید و فروش ارز باید مالیات بر ارزش افزوده 
دریافــت کننــد و فاصلــه قیمتــی بیــن خریــد و فــروش ارز  
شامل 9درصد مالیات بر ارزش افزوده می شود که از ابتدای 

دی این قانون مالیاتی عملیاتی خواهد شد.
مشــتری  البتــه  کــرد:  تاکیــد  صرافــان  کانــون  دبیــر 
بــرای خریــد و فــروش ارز مالیاتــی نمی پــردازد. همچنیــن 
مالیــات بــر ارزش افــزوده شــامل تولیدکننــدگان خریــد ارز 
نمی شــود و تولیدکننــدگان هــر چند در ابتــدا این مالیات را 
پرداخــت می کننــد اما طبق قانون مبلغ پرداختــی دوباره در 
حســاب هایش برگشــت می خــورد در واقــع اگــر مالیــات بر 
ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و نه مالیات بر تولید.
لواســانی ادامه داد: مطابق قانون، هر شــهروندی هر 
معاملــه ای کــه در صرافی هــا انجــام می دهــد در ازای خریــد 
ارز یــا فــروش ارز بایــد از صرافــی فاکتور معتبر تقاضا کند؛ 
بنابرایــن اگــر واحدی که خریــد و فروش ارز انجام می دهد، 
فاکتور  و صورت حساب صادر نکند واحد غیرمجاز است و 
هــم خریدار و هم فروشــنده با معاملــه در این واحد قانون 
مبــارزه قاچــاق کاال و ارزو قانــون بانــک مرکــزی را رعایــت 
نکرده انــد و ممکن اســت دچار مشــکالت مالیاتی یا رعایت 

نکردن قوانین پولشویی شوند.
او افــزود: در قانــون بــه صراحــت آمده اســت که افراد 
بــرای معامــالت ارزی باید فقط به واحدهــای دارای مجوز از 

بانک مرکزی مراجعه کنند.
ادامه در صفحه 5

با وجود آمار رو به رشد واژگونی اتوبوس و مینی بوس در جاده های کشور مسئوالن به فکر کاهش قیمت بلیت هواپیما و افزایش خدمات هوایی هستند
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . یکشنبه . 21 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4811 . 

واردات لوازم خانگی کره ای برای 
مرزنشینان هم ممنوع شد

مدیــرکلدفتــرمقرراتصادراتووارداتوزارت
صنعت،معدنوتجارت)صمت(ثبتآماری۱۶تعرفه
لــوازمخانگــیبــانشــانتجــاریوســاختکشــورکــره
جنوبیرابرایمشــموالنتســهیالتقانونساماندهی
مبــادالتمرزی،بازارچههایمرزیغیررســمیموقت،

ملوانانوکولبرانممنوعاعالمکرد.
به گزارش ایســنا، ســعید عباســپور طی نامه ای به 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به نامه ای که اوایل آذر 
مبنــی بــر ممنوعیــت ثبت آمــاری لوازم خانگی با نشــان 
تجــاری و ســاخت کشــور کــره جنوبــی بــرای مشــموالن 
تســهیالت قانــون ســاماندهی مبــادالت مــرزی و آییــن 
غیــر  هــای  بازارچــه  در  کاال  مبادلــه  ســاماندهی  نامــه 
رسمی موقت مرزی و آیین نامه ملوانان و شناورهای با 
ظرفیــت زیــر ۵00 تن که مجوز خروج آنها )PC( تاکنون 

صادر نشده، اشاره کرده است.
او در ادامه تعرفه های لوازم خانگی را برای درج در 
سامانه جامع تجارت ارسال و درخواست کرده که ثبت 
آمــاری لــوازم خانگی ســاخت کره جنوبی طبق فهرســت 
تعرفه هــای پیوســت در ســامانه جامــع تجــارت میســر 
نباشــد و هنــگام ثبــت آمــاری پیــام »عــدم امــکان ورود 
لــوازم خانگــی با مارک یا برند ســاخت تولید کره جنوبی 
بــرای مرزنشــینان، کولبــران و کارگــزار آنهــا و ملوانان » 

توسط کاربران مرتبط مشاهده شود.
انــواع یخچــال،  تعرفه هــای ممنــوع شــده شــامل 
یخچال و فریزر و ســاید بای ســاید؛ ماشین لباسشویی؛ 
برقــی؛   و  اتوپــرس  برقــی؛   جــارو  ماشــین ظرفشــویی؛ 
و  خانگــی  کــن  ســرخ  کــن؛   خشــک  میــوه  توســتر؛  
رستورانی؛ انواع کیک پز، ماکروویو، مایکروفر خانگی و 
صنعتی؛ غذا ساز، آسیاب، مخلوط کن و همزن خانگی؛  
لــوازم صوتــی، تصویــری و قطعــات آن؛  ســاندویچ ســاز 
خانگــی و رســتورانی،  دســتگاه دی وی دی؛  قهــوه ســاز 
و قهــوه جوش، چای ســاز خانگی، رســتورانی و صنعتی؛  

کتری برقی، سماور برقی و گازی؛ کولر گازی است.
بیــش از ســه ســال از ممنوعیــت واردات لــوازم 
اخیــر  ماه هــای  در  امــا  می گــذرد،  کشــور  بــه  خانگــی 
ایــن ممنوعیــت حواشــی به دنبــال داشــته؛ بــرای مثال 
اســنادی از ثبــت ســفارش لــوازم خانگی منتشــر شــد. 
اعــالم شــد واردات مرزنشــینی و کولبــری  در نهایــت 
و  ممنوعیــت  مشــمول  معیشــتی  مســائل  دلیــل  بــه 

نیست. محدودیت ها 

بهدنبالافزایشاخیرقیمتخودو،شــورای
رقابتدرواکنشــیآنرااقدامیمبهمکهباالبی
گریخودروسازانبدوندخالتشوراانجامشده
اســت،دانســتوتاکیــدکــردکــهبــراســاستورم
بخشــیودســتورالعملشــورایرقابــت،افزایــش
قیمــتخــودروبــراینیمــهدومســالکمتــراز۱۰
درصــدخواهــدبود،نه۱۸درصدیکهاعالمشــده

است.
بــه گزارش ایســنا، بعد از آنکــه حدود یک ماه 
پیــش بــا دســتور رئیــس جمهــوری، افزایــش قیمت 
خــودرو لغــو و مقــرر شــد کــه در ســتاد تنظیــم بازار 
موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته 
افزایــش 18 درصــدی قیمــت خــودرو در دو شــرکت 

ایران خودرو و سایپا اعالم شد.
در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال 
گذشــته شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو 
بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول 
اعالم کرد که هیچ ابالغیه ای درباره حذف از قیمت 

گذاری خودرو دریافت نکرده است.
از  قیمــت،  افزایــش  اخیــر  جریــان  پیگیــری   
شــورای رقابــت و گفت وگویــی بــا محســن بهرامــی 
ارض اقدس - عضو شــورای رقابت در دور ســوم - با 

اعالم توضیحاتی در این رابطه همراه بود.

هرگونهقیمتگذاریفاقد
وجاهتقانونیاست،مگر...

تمامــی  اذعــان  بــه  این کــه  بیــان  بــا  بهرامــی 
کارشناســان اقتصــادی تولیــد و عرضــه خــودرو در 
کشــور سال هاســت که در انحصار کامل قرار دارد، 
گفــت: طبق قانون، تشــخیص انحصــاری بودن کاال 
و خدمات با شــورای رقابت اســت؛ بنابراین با توجه 
بــه مصوبــه شــورای رقابــت تردیــدی در انحصــاری 
بــودن خــودرو وجــود ندارد از ســوی دیگر به موجب 
صراحــت قانــون اجــرای سیاســت کلــی اصــل 44، 
قیمــت گــذاری کاال و خدمــات انحصــاری و تصویــب 
شــرایط دسترســی عادالنــه مصرف کننــده با قیمت 
مصــوب بــه ایــن گونــه کاالهــا ، الزامــا از وظایــف 

شورای رقابت است.
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس تــا زمانــی کــه 
قانــون اصــالح نشــده یــا مصوبــه ســران ســه قوا که 
ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از 
شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام 
معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابالغی به 
شورا نشده است، هرگونه تصمیم گیری در رابطه با 

قیمت خودرو خارج از شــورای رقابت فاقد وجاهت 
قانونی خواهد بود .

افزایشقیمتشورا۱۸درصد
نیست

نماینــده اتــاق بازرگانــی در دور ســوم شــورای 
رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی 
بر اینکه قیمت گذاری اخیر بر اســاس دستورالعمل 
شــورای رقابــت صــورت گرفتــه خــالف واقــع اســت، 
اســت  قــرار  اگــر  کــه  ایــن ســوال مطــرح می شــود 
قیمت گذاری طبق فرمول شــورا باشــد چرا آن را به 

خود شورای رقابت واگذار نمی کنند؟
 بهرامــی بــا بیــان اینکه میــزان افزایش قیمتی 
کــه اخیــرا بــرای خودروســازان اعمال شــده به هیچ 
عنــوان بــا دســتورالعمل  شــورای رقابــت مطابقــت 
نــدارد افــزود: بــر اســاس تــورم بخشــی کــه از بانک 
صــورت  بررســی های  و  کرده ایــم  دریافــت  مرکــزی 
گرفتــه بــا لحــاظ ضریــب منفــی بهــره وری و افزایش 
امــکان  درصــد   10 از  کمتــر  حداکثــر  تولیــد،  تیــراژ 
افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد 
در حالــی کــه ظاهــرا قیمــت جدیــد برخــی خودروها 

بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

شــود  مــی  ادعــا  شــد:همچنین  یــادآور  وی 
افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بــازار اســت کــه آن هــم تاکنــون بــه شــورای رقابــت 

ابالغ نشده است.
البیگستردهخودروسازانبرای

قیمتگذاریخارجازشورا
عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور 
دوم شــورای رقابــت از مهرمــاه به پایان رســیده و هنوز 
ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: متاسفانه 
با این که دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات 
در ســایر دســتگاه ها داشــته اما هنوز در مورد شــورای 
رقابــت نماینــدگان خود برای تشــکیل دور ســوم شــورا 
معرفــی نکــرده اســت و در حــال حاضر  شــورای رقابت 
تشکیل نشده و  مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان 
رئیس شورای رقابت است ، فاقد رئیس است . به نظر 
می رســد در این بین البی گســترده خودروســازان مانع 
از تشکیل سریع تر دور سوم شورای رقابت شده تا در 
فاصلــه بیــن دو دوره چنیــن اقدامــات مبهمــی در مورد 

افزایش قیمت اعمال شود.
پراید۱۸۵میلیونیمسافر۳۰۰۰

تومانیسوارنمیکند

بهرامــی بــا اشــاره بــه این که به نظر می رســد 
تنهــا موضــوع مغفــول مانــده در قیمت گذاری هــا 
میلیون هــا  و  کننــده  مصــرف  حقــوق  از  حمایــت 
نفــری اســت کــه دارای خودروهــای فرســوده بوده 
و بــه تعویــض آن امیدوار هســتند، افزود: باید به 
ایــن موضــوع هــم توجه کــرد که قیمت خــودرو به 
خصــوص برخــی از آنها نقــش لیدری در بازار دارد 
و می تواند تبعات تورمی به همراه داشــته باشــد؛ 
بــه طــوری کــه دیگــر صاحــب پرایــد 18۵ میلیونــی 
مســافر ۳000 تومانــی ســوار نمی کنــد و حتما این 
جریــان افزایــش قیمــت بــه تــورم حمــل و نقــل و 
ســایر بخش هــا نیــز دامــن خواهــد زد و بــه دنبــال 
تــورم را کــه مغایــر سیاســت اقتصــادی  آن رشــد 
دولــت ســیزدهم اســت، بــه همــراه دارد. ظاهــرا 
مســئوالن بــه آثار تــورم انتظــاری توجهی نداشــته 
زیــان  می تواننــد  روش  ایــن  بــا  می کننــد  فکــر  و 
انباشــته ناشــی از ناکارآمدی و سرمایه گذاری های 
غیراصولی خودروســازان و هزینه های ســربار آنها 

را از جیــب مصرف کننــده پرداخت کنند.

تهمتنزنند،زیانخودروسازان
بهمردمربطیندارد

وی افزود: به شورای رقابت تهمت می زنند که 
موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که 
شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده 
که با لحاظ شــرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و 
مصرف کننده بر اســاس اظالعاتی  که خودروسازان 
به شــورا می دهنــد با نظر کارشناســی، قیمت ها به 
نحوی تعیین می شود که ضمن در نظر گرفتن بهای 
تمــام شــده و ســود 7 تا 10 درصدی بــرای آنها حتی 
تــا هفــت درصــد پوشــش هزینه هــای مالــی را هــم 
ضوابط در نظر می گیرد آن هم برای خودروســازانی 
کــه بخــش زیــادی از خودروهای خود را بــا دریافت 
پیــش پرداخــت به خریداران پیش فروش می کنند، 
بنابراین قیمت گذاری دســتورالعمل شــورای رقابت 
کشــور  خودروســازی های  شــدن  ده  زیــان  عامــل 

نیست.
معرفــی  بــا  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  وی 
نماینــدگان دولــت در شــورای رقابــت و مشــخص 
شــدن ترکیب شــورا و همچنین تعیین تکلیف طرح 
جامــع خــودرو کــه بیــن مجلــس، شــورای نگهبــان و 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در حــال رفــت و 
برگشــت اســت، حقوق مصرف کنندگان مورد توجه 

قرار گیرد.

رئیساتحادیهبارفروشــانبایــادآوریوفور
میــوهدرشــبیلــدااعــالمکــردکــهقیمــتانــارو
هندوانهعمدهفروشــیشــبیلدابرایجلوگیری
ازداللبــازیوهرگونــهتخلــفدراســتانتهــران

اعالمشد.
مصطفــی دارایــی نــژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: اکنــون بین 8 تا 10 هــزار تن انار و هندوانه 
شــب یلدایی برای اســتان تهران تامین و دپو شــده 
اســت تــا با عرضــه فــراوان این محصــوالت، جلوی 
افزایش بی رویه و غیرمنصفانه قیمت گرفته شود.
رئیس اتحادیه بارفروشــان اظهار کرد: برای 
هر کیلوگرم هندوانه نیاگارا ســفید گرد و ســاکاتا 
قیمت ۵ هزار تا ۶ هزارتومان و انار ســاوه قیمت 

10 هزار تا 18 هزار تومان تعیین شده است.
وی تصریــح کرد: اما برای محصول هندوانه 
پاییــزه درجــه یــک جاســک و میناب تحــت عنوان 
هندوانه مشکی بیضی قیمت ۵ تا 8 هزارتومان، 
انــار دماونــد قیمــت 1۵ هــزار تــا ۳0 هزارتومــان، 
انــار کاشــمر قیمــت 1۵ تــا 20 هزارتومــان، انــار 
کوهســتان شــیراز قیمت 18 تا 28 هزارتومان در 

عمده فروشی تعیین شده است.
دارایی نژاد با اشاره به تولید خوب پرتقال در 
اســتان مازندران گفت: براســاس این قیمت گذاری 
هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال درجه یک بین 
8 تا 1۳ هزارتومان، نارنگی بین 8 تا 17 هزارتومان، 
ســیب زرد بیــن 1۵ تــا 2۳ هزارتومان، ســیب قرمز 
بیــن 10 تــا 18 هزارتومــان، خرمالــو شــمال بیــن 12 
تــا 17 هزارتومــان، خرمالــو شــهریار بیــن 1۵ تــا 2۵ 
هزارتومان، خرمالو کن بین 1۵ تا ۳0 هزار تومان و 

لیموشیرین بین 10 تا 18 هزار تومان است.

تشدیدنظارتبربازاراقالم
پرمصرف»شبیلدا«

همچنیــن معــاون بازرســی و نظــارت اتــاق 
اصنــاف ایــران از اجــرای طــرح تشــدید نظــارت و 

بازرســی بــر بــازار اقــالم پــر مصــرف شــب یلــدا با 
همکاری دستگاه های ذی ربط خبر داد.

بهنــام نیک منــش اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
فرارســیدن ایــام پایانــی فصــل پاییــز و قرارگرفتن 
در  و  یلــدا«  باســتانی »شــب  آییــن  آســتانه  در 
پــی افزایــش تقاضــای عمومی جهــت خرید میوه، 
آجیــل و خشــکبار، گل، طــال، جواهــر و بدلیجات 

طرح تشدید بازرسی و نظارت اجرا می شود.
وی افــزود: در ایــن راســتا عــالوه بــر اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیــت بازرســان اتحادیه هــای مربوط 
در قالــب گشــت های مشــترک بــا بازرســان ســایر 

دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی، وزارت صمت 
و وزارت جهــاد کشــاورزی و بســیج اصناف همکاری 
خواهیــم داشــت تــا بــا کنتــرل بــر بــازار از هرگونــه 
گران فروشــی یــا کمبــود کاال در ایــن ایــام جلوگیری 

شده و از حقوق مصرف کننده صیانت شود.
نیــک منــش گفــت: در ایــن طــرح عــالوه بــر 
بازرســی های میدانی، بر رســیدگی در کوتاه ترین 
مصــرف  احتمالــی  شــکایات  بــه  ممکــن  زمــان 

کنندگان تاکید شده است.
طبق نرخنامه اواســط آذرماه جزئیات قیمت 
درجــه یــک تا ســه انــواع میوه و صیفی  براســاس 

کشــاورزی  محصــوالت  عمده فروشــی  نرخ نامــه 
در میــدان میوه وتره بــار، قیمــت هــر کیلوگرم انار 
دماوند بین 20 هزار تا ۳۳ هزارتومان، انار ساوه 
بین 12 هزار تا 18 هزارتومان، انار شیراز بین 18 
هــزار تــا 2۶ هزار تومان، ســیب گالب پاییزه بین 
1۵ تــا 22 هــزار تومان، ســیب لبنانی زرد بین 1۵ 
هــزار تــا 2۳ هزار تومان، ســیب لبنانی قرمز بین 
هشت هزار تا 1۶ هزار تومان، خرمالو شمال بین 
هشــت هزار تا 14 هزار تومان و خرمالو شــهریار 
بین 20 هزار تا 2۵ هزار تومان و خرمالو کن بین 

22 هزار تا ۳2 هزار تومان است.

قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامســون شــمال 
بین هشــت هــزار تا 1۳ هزارتومــان، پرتقال ناول 
بین 18 هزار تا 2۵ هزار تومان، لیموشیرین بین 
1۳ هــزار تــا 18 هــزار تومــان، نارنگــی انشــو بیــن 
هشت تا 14 هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی بین 
10 هزار تا 17 هزار تومان، گالبی بیروتی بین 2۵ 
هــزار تــا 4۵ هــزار تومــان، گالبی شــاه میــوه بین 
20 هــزار تــا 40 هــزار تومــان و لیمو ترش ســنگی 
بین 10 هزار تا 1۵ هزار تومان و هندوانه خطی و 
ساکاتا بین سه هزار و ۵00 تا هفت هزار تومان 

به فروش می رسد.

ســعیدممبینــیرئیــسوهیــاترئیســهاتــاق
اصنــافایــرانباداودمنظور،رئیسســازمانامور

مالیاتیدیداروگفتوگوکردند.
رئیس اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه 
اطالع رســانی اتاق اصناف ایران گفت: روز گذشــته 
در اتاق اصناف ایران، میزبان رئیس جدید سازمان 
امــور مالیاتــی و معاونــان ایشــان بودیــم. هــدف از 
این دیدار آشــنایی بیشــتر با سیاست های مدیریت 
ایشان بود و دغدغه ها و نگرانی های مالیاتی جامعه 

اصناف کشور را هم به اطالع ایشان رساندیم.
سعید ممبینی بیان کرد: یکی از نگرانی هایی 
کــه در حــال حاضر برای فعــاالن اقتصادی از جمله 
اصنــاف پیــش آمــده، رویکــرد جدیــدی اســت کــه 
دولــت نســبت بــه مالیــات دارد و ایــن نگرانی باید 
بــه شــکل منطقــی از فعــاالن صنفــی دور شــود تــا 
زمینــه ســرمایه گــذاری افزایش یافته و بــرای افراد 
بیشــتری ایجــاد اشــتغال کنــد. یکــی از اقدامــات 
جدیــد، تغییراتــی اســت کــه در قانــون مالیــات بــر 
ارزش افزوده ایجاده شــده اســت و ما پیش تر به 
اطالع اصناف رسانده ایم اما نیاز است با همکاری 
ســازمان امــور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شــفاف 

سازی بیشتری صورت گیرد.
وی ادامــه داد: در خصــوص قانــون پایانه هــای 
در  شفاف ســازی  منظــور  بــه  کــه  فروشــگاهی 
فعالیت های اقتصادی اجرایی می شــود، از ســازمان 
امور مالیاتی خواستیم به علت نبود زیرساخت های 
الزم و عــدم آمــوزش کافــی، مشــاغل پــر درآمــد در 
اولویــت اجــرای ایــن قانــون قــرار گیرنــد و صنوفــی 
اولویت دار با هماهنگی تشــکل های صنفی انتخاب 
شــوند. بنابرایــن تعییــن اولویت هــا، ضمــن تقویــت 

زیرســاخت و افزایــش آمــوزش مورد توجه ســازمان 
امور مالیاتی قرار گرفت.

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران بیان کــرد: با توجه 
بــه تــورم ایجــاد شــده درخواســت افزایــش رقم های 
پیشــنهاد شــده در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مورد 
تاکیــد مــا قــرار گرفــت. ضرایــب کاهنــده مالیــات بر 
ارزش افزوده و تمدید مهلت ماده 18۶ در خصوص 
اســتعالم مالیاتــی در زمــان صدور پروانه کســب که 
پیش تــر مورد موافقت رئیس ســازمان امور مالیاتی 
قــرار گرفته و در کمیته اقتصادی ســتاد ملی مبارزه 
بــا کرونــا بــه تصویب رســیده نیز مــورد تاکید مجدد 
قــرار گرفــت و از ســازمان امور مالیاتی خواســتیم با 
ســرعت بیشــتری تصویب و اعالم آن از ســتاد ملی 

مبارزه با کرونا را دنبال کنند.
ممبینــی بیان کرد: ضرورت فرهنگ ســازی در 
مــورد ابــالغ الکترونیــک مالیات های تشــخیصی نیز 
از اهــم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه 
آموزش هــای کافــی را در خصــوص ســامانه مودیان 
دریافــت کنند می توانند عــالوه بر ثبت درآمدها، از 
آن بــه عنوان ابزاری بــرای ثبت هزینه های خود نیز 
اســتفاده کننــد و در ایــن صــورت مالیات ســتانی بــر 
پایــه اطالعــات و نزدیــک شــدن بــه عدالــت مالیاتی 

خواهد بود.
پیامک هایــی  و  اخطاریه هــا  کــرد:  بیــان  وی 
از طــرف بانــک مرکــزی بــرای افــراد دارای دســتگاه 
کارتخوان ارســال می شــود که موجب نگرانی کسبه 
شــده اســت. پیشــنهاد اتاق اصناف ایــران به دولت 
ایــن اســت که شــرط دریافــت دســتگاه کارتخوان را 
اخذ پروانه کســب یا سایر مجوزهای فعالیت اعالم 
کند. این پیشــنهاد هم مورد اســتقبال سازمان امور 

مالیاتــی قــرار گرفــت و در مجمــوع ایــن نشســت را 
مثبت ارزیابی می کنیم.

پذیرش۸۰درصدیاظهارنامههای
مالیاتیاصناف

رئیــس اتــاق اصناف ایــران خاطر نشــان کرد: 
طی ســه ســالی کــه از فعالیــت هیات رئیســه دور 
هفتــم اتــاق اصنــاف ایــران می گــذرد، ضمــن کمک 
تــالش  مالیاتــی،  ســازی سیاســت های  پیــاده  بــه 
کردیــم کــه کمتریــن حاشــیه بــرای مودیــان صنفی 
ایجــاد شــود و بدیــن ترتیــب اظهارنامــه بیــش از 
80 درصــد مودیــان صنفــی بــا اســتفاده از تبصــره 
ســال  در  صنفــی  نظــام  قانــون   ۹7 مــاده  و   100
گذشــته پذیــرش شــده اســت. ضمــن ایــن کــه بــه 
واســطه سال ها فرهنگ ســازی تشکل های صنفی 
آگاه  و  آمــوزش  و  اتاق هــا،  و  اتحادیه هــا  از  اعــم 
ســازی مالیاتــی شــاهد هســتیم کــه میــزان ارائــه 
اظهارنامه هــای مالیاتــی از ســوی مودیــان صنفــی 
طی سه سال گذشته افزایش یافته است. ایشان 
با ارائه اظهارنامه مشمول جریمه نشده و از دیگر 
تخفیفــات، بخشــودگی جرائم و توافقــات مالیاتی 
در اجرای ماده 100 اســتفاده کردند. ما امیدواریم 
بــا ادامــه ایــن تعامــل ســازنده، بــه مــرور عدالــت 

مالیاتــی افزایش و فرارهای مالیاتی کاهش یابد.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی نیــز گفــت: این 
نشســت نخســتین نشست رســمی بنده با مودیان 
مالیاتی و فعاالن اقتصادی است که در اتاق اصناف 
ایران برگزار می شــود. هدف ما در این دوره تعامل 
حداکثــری بــا مودیــان مالیاتــی بــه ویــژه مجموعــه 
اتاق های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و سایر 

تشکل ها است.
داود منظور بیان کرد: باور ما بر این است که 
مالیــات را وقتی می توانیم دریافت کنیم که کســب 
و کارهــا در جامعــه رونــق داشــته باشــد لــذا قبل از 
ایــن که به وصــول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که 
تبعــات اخــذ آن در اقتصــاد چیســت. ضمــن این که 
دولت ســیزدهم هم نگاهــی حمایت محور از تولید 
با استفاده از مشوق های مختلف از جمله تدابیر و 

مشوق های مالیاتی است.
وی ادامــه داد: معتقدیــم کــه تعیین مالیات با 
اشــراف بــه اطالعــات یا مالیــات داده محــور موجب 
عدالــت مالیاتــی خواهــد شــد. از ایــن رو از مودیــان 
مالیاتــی می خواهیــم با ثبت اطالعات دقیق و کامل 

ما را در اجرای این عدالت یاری کنند.
رئیــس ســازمان امور مالیاتی گفت: ســازمان 
امــور مالیاتــی اجــرای دو قانــون را در پیــش دارد 
کــه بــرای اجرایــی کردن آن نیاز بــه افزایش اطالع 
رســانی اســت. نخســت ظرفیت هــای قانون ارزش 
افــزوده جدیــد اســت کــه کمتــر از یــک مــاه دیگــر 
اجرایــی خواهــد شــد. ایــن قانــون تفاوت هایــی بــا 
ایجــاد  جدیــدی  فرصت هــای  و  دارد  قبــل  قانــون 
کــرده اســت کــه بایــد آن هــا را بــه جامعــه معرفــی 
کنیم. در مســیر این آموزش از اتاق اصناف ایران 
می خواهیــم کــه همــکاری کند تا جزوات آموزشــی 

تهیه و توزیع شــود.
وی ادامــه داد: قانــون دوم، قانــون پایانه هــای 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان مالیاتی اســت. این 
قانــون بایــد از چنــد ماه گذشــته اجرایی می شــد اما 
از آنجایــی کــه زیرســاخت های آن فراهــم نبــود بــه 
تاخیــر افتــاده اســت کــه امیدواریم هرچه ســریعتر 

ایــن بســتر ها و زیرســاخت های الزم ایجــاد شــود تا 
بتوانیم فراخوانی به مودیان بزرگ داشته باشیم.

در  تــا  تالشــیم  در  کــرد:  تصریــح  منظــور 
ســامانه های موجود، پرونده های مالیاتی در اختیار 
مودیان قرار گیرند تا هر فرد پرونده خود را مطالعه 
و در صورت لزوم اطالعات تکمیلی یا اعتراض خود 

را ثبت کنند.

اجحافدرحقمودیانباتغییر
کدپستی

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه 
بــه برخــی از مشــکالت مالیاتــی اصنــاف اشــاره کرد 
و گفــت: بســیاری از افــراد جامعــه از جملــه فعاالن 
خــود  مــال  قانونــی خمــس  بــدون جبــر  اقتصــادی 
را پرداخــت می کننــد، یــا در پویش هــای کمــک بــه 
ســیل زدگان، زلزلــه زدگان و اقشــار ضعیــف شــرکت 
مشــمول  مالیاتــی  معافیت هــای  از  حتــی  و  کــرده 
اقدامات در راســتای مســئولیت اجتماعی اســتفاده 
نمی کننــد امــا در برابــر پرداخــت مالیــات کــه رقمــی 
گاهــا  می شــود،  شــامل  را  تــر  پاییــن  مراتــب  بــه 
مقاومت هایــی وجــود دارد. علــت آن ایــن اســت که 
مودیان از نبود عدالت مالیاتی ناراضی هســتند که 

این عدالت الزم است ایجاد شود.
حســین طاهرمحمــدی بیــان کــرد: در قانــون 
را  الــرأس و ضریــب  اثــر علــی  اصــالح مالیات هــا 
برداشــتیم و آییــن نامــه مــاده 21۹ وضــع شــد کــه 
دقیقا مغایر با مبارزه با ممیز ساالری و تشخیص 
مالیــات علــی الــرأس اســت. ایــن یعنــی دور خــود 
چرخیدن و همه چیز از ســر گرفته شــدن که باید 

اصالح شود.

وی افــزود: در گذشــته کــد پســتی ها مکانیــزه 
نبــود. بــا اصــالح ســامانه ایرانیــان اصناف طی ســه 
ســال اخیــر، کــد پســتی ها مکانیزه شــد و اســتعالم 
آن از پســت و اســتعالم ثبــت احــوال از ســازمان 
ثبــت احــوال انجــام می شــود. بعضــی از افــراد کــد 
مالیاتــی  ادارات  بــه  و  کــرد  تغییــر  پستی هایشــان 
پیشــین  پرونــده  مالیاتــی  ادارات  کردنــد.  مراجعــه 
آن ها را بســتند و پرونده جدیدی باز کردند. این ها 
افرادی بودند که از تبصره ماده 100 اســتفاده کرده 
بودنــد و مالیــات 200 هــزار تومان آن هــا یک مرتبه 
12 میلیون تومان شــد. بعد از چندین ماه ســازمان 
امور مالیاتی این مشکل را رفع کرد اما اجحافی که 
به این افراد شــد جبران نشــد. این افراد امروز یک 
به یک به هیات های حل اختالف شــکایت می کنند 
و معلوم نیســت که شکایتشــان مــورد پذیرش قرار 
گیــرد و یــا خیــر. بنابرایــن انتظار می رود تا ســازمان 
امور مالیاتی بخشنامه ای در این باره داشته باشد.

بخشودگیجرایم
تشویقمتخلفاست

رئیــس اتــاق اصنــاف شــمیرانات و دبیــر هیات 
رئیســه اتــاق اصنــاف ایران در خصوص مشــوق ها و 
بخشــودگی های مالیاتــی نیز تاکید کــرد: افرادی که 
مالیــات خــود را بــه هــر دلیلــی پرداخت نکــرده اند، 
بعــد از چنــد ســال مورد بخشــودگی قــرار می گیرند 
و بــه عبارتــی بابــت تاخیر در پرداخــت مالیات مورد 
تشــویق قرار می گیرند. مســلم اســت که این روش 
نادرســت اســت و از ســازمان امــور مالیاتــی انتظــار 
داریــم افــرادی که مالیات خود را بــه موقع پرداخت 

کرده اند را مورد حمایت قرار دهند.
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دبیر کانون مرغداران گوشتی 
عنوان کرد: نابودی تولید 

با تزریق بیش از حد مرغ 
منجمد

بــه گفتــه دبیر کانون مرغداران گوشــتی کشــور با 
تزریــق بیــش از اندازه مرغ منجمد در بازار قیمت مرغ 
گرم به زیر نرخ مصوب رســیده  و با تداوم این شــیوه 

تولید نابود خواهد شد.
پرویــز فروغــی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
20روز اســت  ذرت در ســامانه بــازارگاه شــارژ نشــده و 
مرغــداران مجبورنــد ذرت مــورد نیاز خــود را از بازار آزاد 
تهیه کنند، گفت: در بازار آزاد هم هرکس با هر قیمتی 
کــه بخواهــد اقدام به فروش ذرت می کند و قیمت ذرت 

در بازار آزاد نیز بیش از ۵000 تومان است.
دســت  بــه  و  شــارژ  ذرت  ایــن  تــا  داد:  ادامــه  او 
تولیدکننــده برســد دوره پــرورش مرغ در ســالن ها تمام 
می شود. فروغی در پاسخ به اینکه وضع تامین کنجاله 
سویا به چه صورت است؟ گفت: سویا در بازارگاه شارژ 
می شــود امــا مســاله اینجاســت کــه وقتــی ذرت نباشــد 
ســویا هــم فایده ای نــدارد؛ زیرا این دو نهــاده باید باهم 
بــه مــرغ داده شــود و اگــر یکــی از آنهــا دیر برســد انگار 

هیچ نهاده ای به مرغ داده نشده است.
او در ادامه افزود: پیگیر تامین ذرت برای واحدهای 

مرغداری شده ایم ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.
این فعال بخش خصوصی در پایان گفت: اگر قرار 
اســت قیمــت  مرغ دســتوری باشــد باید دولــت نهاده ها 
را بــه موقــع در اختیــار مرغداران قرار دهد. این درســت 
نیســت که تولیدکنندگان مجبور باشند همه نهاده های 
خــود را از بــازار آزاد تهیــه کننــد ولی مرغهایشــان با نرخ 

تعیین شده بفروشند.

راه اندازی خط هوایی آبادان 
به کویت برای صادرات میگو 
خــط  راه انــدازی  از  خوزســتان  شــیالت  مدیــرکل 
هوایی آبادان به کویت برای صادرات میگوی دریایی و 

پرورشی به این کشور خبر داد.
 بــه گــزارش ایلنا، فتــح هللا ابوعلی افزود: صادرات 
میگوی دریایی و پرورشــی پس از فرآوری و بســته بندی 

بهداشتی به صورت هفتگی به کویت صادر می شود.
بــه گفته او بخشــی از میگــوی دریایی نیز از طریق 

فرودگاه بین المللی اهواز به کویت صادر می شود.
مدیرکل شــیالت خوزستان گفت: کشور های حوزه 
و  دریایــی  میگــوی  فــارس مهمتریــن مشــتریان  خلیــج 
پرورشــی ایران هســتند و در صورت رفع محدودیت های 
ایــن  بــه  کرونایــی، صــادرات میگــو و ماهیــان دریایــی 

کشور ها توسعه می یابد.
او گفــت: در حال پیگیــری صادرات میگوی دریایی 
و پرورشــی بــا راه انــدازی خــط هوایــی آبــادان بــه ترکیــه 
و کشــور های آســیای میانــه و قفقــاز هســتیم تــا ارزش 
افــزوده ایــن آبــزی با ارزش بــه نقطه مطلــوب اقتصادی 
برســد. ابوعلی با اشــاره به اثر منفی همه گیری ویروس 
کرونا در صادرات آبزی دریایی و پرورشــی از خوزســتان 
افزود: برای صادرات میگوی دریایی و پرورشی به عراق 
با مشکالتی روبه رو هستیم که امیدواریم با رایزنی های 

مستمر با طرف عراقی، این مشکالت را برطرف کنیم.
در  دریایــی  میگــوی  تــن   ۳۵00 حــدود  ســاالنه 
صیدگاه های شمال غرب خلیج فارس صید می شود که 
بخشــی از آن به مصرف ســاکنان شــهر های خوزستان و 

بخشی نیز به صادرات اختصاص دارد.

ایران، گندم های روسی و جو 
برزیلی را برگشت زد

رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور از عــودت 
۵۰هزار تن گندم وارداتی روسی خبر داد.

بــه گزارش خبرگزاری مهر، کیخســرو چنگلوایی در 
نشســتی خبــری از عــودت ۵0 هــزار تــن گنــدم وارداتــی 
روســی از ســوی ایــران خبــرداد و گفــت: مــا اخیــرا ایــن 
محمولــه گنــدم وارداتــی روســی را به دلیــل وجود علف 
جــوی  از  بخشــی  همچنیــن  برگرداندیــم.  آن  در  هــرز 

وارداتی برزیلی را نیزبرگشت زدیم.
رئیس ســازمان حفظ نباتات با اشــاره به برگشــت 
خــوردن فلفل هــا و ســیب زمینی های صادراتــی کشــور و 
همچنیــن نخل هــای صادراتــی به قطر نیز بــا بیان اینکه 
چنیــن اتفاقاتــی در تمــام دنیــا وجــود دارد اظهــار کــرد: 
اخیــرا کشــور هلنــد 400 تذکــر در ایــن زمینــه دریافــت 

کرده است.
قطــر  از  بوشــهری  نخل هــای  برگشــت  دربــاره  او 
نیــز توضیــح داد: فــردی بــا جعــل کــردن اســناد گواهــی 
بهداشــتی مجــوز صــادرات 2۹0 نفــر نخــل را بــه 488 
نفر رســانده بود که ما این فرد را به دادســتانی معرفی 

کردیم و مساله در دادگاه در حال پیگیری است.
چنگلوایی با اشاره به برگشت فلفل دلمه های ایرانی 
از روســیه عنوان کرد، دلیل برگشــت این فلفل ها مربوط 
به چهار نوع ســمی بود که در روســیه ثبت نشــده اما در 

فرآیند تولید فلفل دلمه در کشور ما استفاده شده بود.
رئیــس ســازمان حفظ نباتات دربــاره اینکه آیا بهتر 
نیســت صادرات محصوالت کشــاورزی از ایران در قالب 
پروتکل هــا و اســتانداردهای کامــل کشــورهای مقصــد 
باشــد تــا شــاهد چنیــن اتفاقاتــی نباشــیم توضیــح داد: 
در داخــل کشــور قــرار بــر ایــن شــده گواهــی بهداشــتی 
پــس از آن صــادر شــود کــه ســازمان توســعه تجــارت 
گواهــی ســالمت محصــول را صــادر کنــد. عــالوه بــر این 
تاکیــد شــده اســتانداردهای ســالمت بــه طــور منظــم از 
ســوی صادرکنندگان مســئوالن صادرکننــده گواهی های 

بهداشتی و همچنین کشاورزان رعایت شود.
چنگلوایــی تصریــح کرد: عالوه بر ما با کشــورهایی 
که به آنها محصول صادر می کنیم نشست هایی داریم 
تــا اســتانداردها و معیارهــای دو طــرف بــه طــور کامــل 

بررسی شود.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل جدیــد شــرکت دخانیــات ایــران 
می گوید شــرکت دخانیــات نقدینگی زیادی دارد 
اما ســهمش از بازار ۶-۵ درصد است. قراردادی 
که در سال ۸۱ با دو شرکت خارجی منعقد شد، 

بدتر از قرارداد ترکمانچای بود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، محمد شــیخان 
دیروز در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل 
جدید شــرکت دخانیات ایــران اظهار کرد: نگاه ما 
برای حرکت به سمت آینده، نگاه شایسته ساالری 
و کار جهــادی اســت. صنعت دخانیات کشــور در 
زنجیــره اول بــه بخش کشــاورزی و کشــت توتون 
گــره خــورده که متأســفانه بــا سیاســت های غلط 
هــر روز بخــش کشــاورزی را کوچک تــر کردیــم. 
همچنین در بخش تولید، بازار و فروش نیز باید 

اقدامات اساسی انجام دهیم.
مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران افــزود: 
و  تولیــدی  بنــگاه  یــک  ایــران  دخانیــات  شــرکت 
اقتصادی اســت و زمانی این بنگاه ســاخته خواهد 
شد که برای آن برنامه داشته باشیم. برنامه هایی 
را که تدوین کردم پس از اعمال نظرات کارشناسی 

بدنه شرکت عملیاتی خواهیم کرد.
از حجــم  دخانیــات  داد: صنعــت  ادامــه  او 
بــاالی نقدینگــی و پــول برخــوردار اســت اما فقط 

پنج تا شش درصد بازار را در اختیار دارد.
شــیخان اظهــار کرد: آنهایی که در ســال 81 
بــدون مطالعــه علمــی پای شــرکت های خارجی را 
به صنعت دخانیات باز کردند، به کشــور خیانت 
کــرده و بایــد پاســخگو باشــند که چرا بــا اقدامات 
خود، ســهم زیادی از بازار را به خارجی ها دادند. 
قــراردادی کــه در دولــت قبــل در حــوزه دخانیــات 

منعقد شد، بدتر از ترکمانچای بود.
مدیرعامــل شــرکت دخانیــات ایــران گفــت: 
صنعــت دخانیــات باید مورد توجه همه قرار گیرد 
زیــرا زمانــی می توانیــم صنعتــی قــوی و مبتنــی بر 
اقتصاد مقاومتی داشــته باشــیم کــه تولید داخل 

را حمایت کنیم.
بــا   81 ســال  در  کــه  آنهایــی  او  گفتــه  بــه 
شــرکت های خارجــی در حــوزه دخانیــات قــرارداد 
امضا کردند نمی دانســتند کــه چه زخمی به بدنه 
شرکت دخانیات زدند و کمر شرکت را خم کردند 

امــا مــن قــول می دهــم کــه بــا توان بیشــتر ســهم 
بزرگ تری از بازار را در اختیار بگیریم.

 ۷۰درصد بازار دخانیات
در اختیار خارجی ها است

در ادامــه ایــن مراســم مدیرعامــل پیشــین 
شرکت دخانیات ایران اظهار کرد: آخرین وظیفه 
هــر مدیر این اســت که شــرایط را بــه مدیر جدید 
انتقــال دهــد کــه ما ایــن تجربیــات دوره مدیریت 
خود را در یک دفترچه آماده کرده و تحویل مدیر 

جدید خواهیم داد.

سیاوش افضلی ادامه داد: به دلیل حواشی و 
ضربه هایی که به این شرکت خورده بود، ناامیدی 
در سراســر شــرکت مــوج مــی زد؛ از ایــن رو بــرای 
توســعه تولیــد و بــازار نیــاز به همــکاری همه بدنه 
شــرکت داشــتیم و بایــد اعتمــاد ایجــاد می کردیــم، 
بنابراین اســتراتژی اصلی این بود که اعتماد ایجاد 

کنیم و سهم خود از بازار را توسعه دهیم.
مدیرعامــل پیشــین شــرکت دخانیــات ایران 
گفــت: اکنــون در حــوزه تولیــد بیشــتر مجتمع هــا 
را فعــال کردیــم و مجتمــع خوی نیز تــا ماه بعدی 
فعال خواهد شد. همچنین ماشین آالت جدیدی 
کــه پنــج، شــش ســال پیــش خریــداری شــده اما 

راه انــدازی نشــده بودنــد از هفتــه گذشــته فعــال 
شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

افضلــی تأکیــد کــرد: نکتــه اصلی این اســت 
که باید درک مشــترکی در بدنه شــرکت دخانیات 
و ســهامداران ایجاد شــود زیرا در غیر این صورت 
سیاســتگذاری ها و برنامه هــا دقیــق و علمــی جلو 
نخواهــد رفت. به عنوان مثال یک زمانی صندوق 
بازنشســتگی فوالد از شــرکت دخانیات خواســت 
کــه یــک مــاه حقــوق کارکنــان صنــدوق بــه میزان 
حــدود 1۶0میلیــارد تومــان را واریــز کنــد که امری 
نشــدنی بــود بنابراین رســیدن به نقطه مشــترک 

امر بسیار مهمی است.

او گفــت: در آبــان امســال یــک میلیــارد و 
200میلیــون نــخ و در مــاه جــاری نیز یــک میلیارد 
و ۳00میلیــون نــخ ســیگار تولید شــده کــه بیانگر 
تحقــق 102درصــدی برنامه هــای ما اســت. اگرچه 
در بازار ســیگار ســوداگری ایجاد شده و قیمت ها 
بــه صــورت مضاعف باال می روند امــا ما تاب آوری 

خود را حفظ کرده ایم.
مدیرعامــل پیشــین شــرکت دخانیــات ایران 
اظهــار کــرد: اکنــون ۷0درصــد بــازار در اختیــار دو 
شــرکت خارجــی اســت کــه بــه نوعــی بــرای بــازار 
تصمیم گیــر نیــز شــده اند؛ ایــن مســئله در هیــچ 

کجای دنیا وجود ندارد.

مدیــرکل دفتــر خــاک وزارت جهــاد بــا بیــان 
اینکــه دربــاره قاچــاق خــاک جوســازی می شــود، 
می گویــد در حــوزه خــاک بــا چالش هــای بزرگــی 
مواجه هستیم که هیچ توجهی به آنها نمی شود 

و عده ای به حاشیه ها چسبیده اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، در هفته هــای 
اخیــر مباحــث مربــوط به قاچــاق خاک مجــدداً بر 
ســر زبان ها افتاده و مســئوالن زیادی این مساله 
را تکذیــب و در عیــن حــال برخــی نیــز آن را تأیید 
کرده اند. براین اساس چندی قبل، سمیه رفیعی، 
مجلــس  در  زیســت  محیــط  فراکســیون  رئیــس 
شــورای اســالمی گفته بود: شــاهد تــداوم قاچاق 

خاک از کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اســالمی تاکیــد کــرده بــود: نماینــدگان خــاص در 
یــا  فــارس، سیســتان و بلوچســتان  اســتان های 
حتی شمال کشور و هرمزگان باید نسبت به این 
موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند. معموالً 
چون بیشترین گزارشات از تخلفات قاچاق خاک 
در الیه هــای خبــری درج می شــود، خاصه باید به 

این موضوع ورود جدی تری داشته باشند.
وزارت  خــاک  و  آب  معــاون  زمینــه  ایــن  در 
جهــاد کشــاورزی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر 
مباحث مطرح شــده درباره قاچاق خاک از کشــور و 
نگرانی های ابراز شــده از ســوی برخی از نمایندگان 
 مجلس شــورای اســالمی گفت: این موضــوع 4 الی 

۵ سال است که در کشور مطرح شده و کلیپ هایی 
نیز در این زمینه منتشر شده است که ما تمام آن 
کلیپ ها را به دقت بررســی کردیم و بر این اســاس 
می توانم اعالم کنم چنین مسئله ای به هیچ عنوان 
صحت ندارد. علی مراد اکبری بیان کرد: تا این لحظه 
مستندی مبنی بر اینکه در منطقه ای از کشور، خاک 

قاچاق می شود، به بنده نرسیده است. 

عده ای درباره قاچاق خاک 
جوسازی می کنند

در این راســتا، برخی کارشناســان معتقدند 
کــه مطــرح کــردن مباحثــی ماننــد قاچــاق بیشــتر 
توجه به حواشی و فاصله گرفتن از مسائل اصلی 
خاک کشور است، مسائلی که بی توجهی نسبت 
بــه آنهــا منجــر بــه ایجــاد چالش هــای جــدی برای 
خــاک شــده و احتمال ایجــاد بحران هــای بزرگ تر 
وجــود دارد. در همین زمینه جهانبخش میرزاوند 
مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره 
مباحــث مطــرح شــده مبنــی بــر قاچــاق خــاک از 
کشــور گفــت: بنــده بــه عنــوان مســئول اجرایــی 
ایــن حــوزه تاکنــون گــزارش مســتندی مبنــی بــر 
اینکــه خــاک کشــاورزی قاچاق می شــود، دریافت 
نکــرده ام و تاکنون مــوردی نبوده که یک محموله 
خاک قاچاق از سوی پلیس ضبط و به ما تحویل 

داده شود.
او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تاکنون 
حتــی بــرای خــروج یــک کیلوگرم خاک کشــاورزی 
نیز مجوز صادر نکرده و موردی نیز درباره قاچاق 
احتمــال می دهیــم  بنابرایــن  نشــده  گــزارش  آن 

عده ای در این زمینه جوسازی می کنند.
مدیــرکل دفتــر خاک وزارت جهاد کشــاورزی 
افــزود: مــا نیــز ماننــد شــما از رســانه ها چنیــن 
خبرهایــی را می شــنویم و از مطرح کننــدگان آن 
درخواســت می کنیــم کــه اگــر مســتنداتی دارنــد، 

ارائه کنند تا پیگیری کنیم.
ایــن مقام مســئول اضافه کــرد: کلیپ هایی 
نیز در فضای مجازی پخش شــده بود که ما آنها 
را پیگیــری و بررســی کردیــم و مشــخص شــد کــه 
خاک هــای موجــود در کلیپ هــای مذکــور، خــاک 
صنعتــی بــوده که ایــن نوع خاک هــا قانون خاص 

خود را برای صادرات دارد.
 دستورالعمل جابه جایی خاک 

در حال تدوین است
او با اشــاره به اینکه وزارت جهاد کشــاورزی 
بــرای پیشــگیری از قاچــاق خــاک در حــال تدویــن 

دســتورالعمل جابه جایــی خــاک اســت، گفــت: بر 
این اساس جابه جایی خاک در کشور حتی درون 
شــهرها ضابطه مند و برای حمل کننده آن بارنامه 
صــادر می شــود و در چنیــن شــرایطی وقتــی کــه 
مبدا و مقصد و میزان جابه جایی براســاس مجوز 
صــادره از طــرف دســتگاه های ذی ربــط مشــخص 
باشــد پلیــس نیــز می توانــد محموله را بــه راحتی 
رصــد کنــد و از حمل کننده بارنامه و یا مجوزهای 

الزم را مطالبه کند.
میرزاوند گفت: بر این اساس کاربرگی برای 
کامیــون حامل خاک صادر خواهد شــد که در آن 
مقــدار و میــزان جابجایــی و هــدف آن بایــد کامالً 

مشخص باشد.
او با اشاره به اینکه اکنون کامیون هایی که 
داخــل شــهرها تــردد و خــاک را جابه جــا می کننــد 
به دلیل اینکه برای آنها بارنامه صادر نمی شــود، 
پلیس نیز نمی تواند آنها را بررسی کند، گفت: با 
ابالغ آئین نامه جابه جایی خاک و صدور کاربرگ، 
و ساماندهی جابجایی خاک از امکان قاچاق این 

کاال جلوگیری خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی 
توضیح داد: قرار اســت این وزارتخانه با معاونت 
عمرانــی وزارت کشــور تفاهمنامــه ای را بــه امضــا 
بــر اســاس آن، خاک هایــی کــه در  برســاند کــه 
حفــاری شــهری و خاک بــرداری ناشــی از ســاخت 
و ســازها و تجدیــد بناهــا قابلیــت کشــت داشــته 
باشــند در خارج از شــهر دپو و غنی ســازی شــوند 
تا بعداً بتوانند برای کشــت در فضای ســبز مورد 

استفاده قرار گیرند.
از  جلوگیــری  را  کار  ایــن  دلیــل  میرزاونــد، 
مصــرف خاک های درجه یک کشــاورزی در فضای 
ســبز عنــوان کــرد و افزود شــهرداری ها با این کار 
خــاک مــورد نیــاز توســعه فضــای ســبز خــود را از 
همیــن خاک هــای ناشــی از خاک بــرداری تأمین و 
در صیانــت از منابــع خــاک کشــاورزی کــه امنیت 
غذایــی کشــور بــه آن وابســته اســت مشــارکت 

خواهند داشت.
او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیا 
احتمــال دارد کامیون هایــی کــه اکنــون خــاک را 
جابجــا می کننــد و بــه دلیــل نبود بارنامــه، پلیس 
نمی تواند آنها را بررسی کند، حامل خاک قاچاق 
باشــند؟ گفت: ما نمی توانیم براســاس احتماالت 
صحبــت کنیم و نظــر بدهیم؛ برای صحبت کردن 
دربــاره مســئله مهمــی مثــل قاچــاق خــاک بایــد 

مستندات کافی وجود داشته باشد.

۷ چالش بزرگ خاک
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  میرزاونــد 
اکنــون خــاک کشــور مــا بــا هفــت چالــش عمــده 
مواجــه اســت، گفت: فرســایش، آلودگــی، تغییر 
کاربــری، شــوری، فشــردگی، فروچاله ها، کاهش 
حاصلخیزی، کمبود ماده آلی خاک و ریزگردها از 
جملــه ایــن چالش ها اســت که خاک کشــور را به 
سوی نابودی می برد. در این میان عده ای به جای 
اینکه به این مســائل مهم و بحران زا توجه کنند، 

به حاشیه ها چسبیده اند و آنها را بُلد می کنند.
ایــن مقام مســئول بــا بیان اینکه اگر کســی 
دوســت دارد بــرای خاک کشــور کاری انجام دهد 
بایــد روی ایــن هفــت مــورد تمرکــز کنــد، افــزود: 
در اســتان اصفهــان ســالی 1۶ســانتیمتر از خــاک 
نشســت می کنــد و در فســا فارس نیــز منطقه ای 
وجود دارد که زمین آنجا دهان باز کرده و مرتب 
در حــال گــود شــدن اســت در اکثــر دشــت های 
کشــور بــه دلیــل برداشــت بی رویــه آب زیرزمینی 
این اتفاق رخ داده یا در حال رخ دادن است و یا 

در آینده نزدیک رخ خواهد داد.
او با اشــاره به اینکه بحث تخریب خاک در 
کشور بسیار جدی است، گفت: در »دشتیاری« 
منطقه سیســتان و بلوچســتان فرسایش گالی یا 
خندقــی در حــال اتفــاق افتــادن اســت و برخی از 
باغات به عمق سه تا چهار متر با سیالب کنده و 
بُرده شده و االن گودال های سه چهار متری جای 

آن باغ ها باقی مانده است.
میرزاوند با اشاره به اینکه عده ای در کشور 
ما شــتر را گم کرده و دنبال افســار آن می گردند، 
اضافــه کــرد: مــا بــرای تمــام ایــن مشــکالت خاک 
برنامــه مــدون تدویــن کردیــم امــا نــه کارشــناس 

متخصص داریم و نه پول انجام آن را.
۳ ســال است از ســازمان برنامه درخواست 
بودجــه کرده ایــم اما حتی تقاضای مان را بررســی 

نکرده اند
مدیــرکل دفتــر خاک وزارت جهاد کشــاورزی 
بــا بیــان اینکــه از کل کارشناســان متخصــص در 
وزارت جهــاد کشــاورزی فقــط چهــار درصــد آنهــا 
در حــوزه خــاک تخصــص دارنــد و خاک شــناس 
هســتند، گفت: بودجه حفاظت از خاک کمترین 
بودجــه ممکن اســت و متأســفانه حمایت الزم از 

آن نمی شود.
او تصریــح کــرد: ســه ســال اســت کــه مــا از 
سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده ایم برای 
خاک بودجه ای را در نظر بگیرد تا در زمینه پایش 
خــاک از آلودگی هــا، ارتقــا مــاده آلــی، شناســایی 
قــدرت حاصلخیــزی، آزمــون خــاک، بــرآورد نیــاز 
و  خــاک  پذیــر  مدیریــت  نقشــه  تهیــه  کــودی، 
انجــام  اقدامــات الزم  زهکشــی خاک هــای شــور 
گیرد و این درخواســت طی ســه ســال گذشــته با 
امضای ســه وزیر متفاوت وزارت جهاد کشــاورزی 
به همراه پیوســت مســتندات الزم فرستاده شده 
امــا ســازمان برنامــه و بودجــه حتــی تقاضــای مــا 
را مــورد بررســی هم قــرار نداده اســت. نمی دانم 
اگــر اختصــاص بودجه به خاک کــه مادر تولیدات 
اولویــت  در  اســت  غذایــی  امنیــت  و  کشــاورزی 
نیست چه چیزی اولویت دارتر از این مسئله در 

کشور می تواند باشد.
او گفت: اســتدعای من از مقامات مســئول 
این است که قبل از آنکه دیر شود اقدامی کنند 
وگرنه بعد از ظهور بحران تشــکیل کمیته بحران 

نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

خاطرنشــان  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
کــرد دقت در نبود ســموم فقــط نباید محدود به 
محصــوالت صادراتی باشــد این دقــت با کیفیت 
محصوالتــی کــه در داخــل کشــور نیــز اســتفاده 
شــده لحــاظ شــود چراکــه ایرانیــان نیز مســتحق 
خــوردن نیتــرات و دیگــر ســموم باقــی مانــده در 

محصوالت کشاورزی نیستند.
بــا  گفت وگــو  در  دارایی نــژاد  مصطفــی 
نشــدن  تاییــد  خبــر  تاییــد  بــا  ایلنــا،  خبرگــزاری 
اســتاندارد کیوی تولید شــده ایران از ســوی هند، 

گفــت: از ســال جــاری دیگــر برخــی از کشــورهای 
هــدف صادراتــی بــه اخــذ  تاییــده ســازمان حفــظ 
نباتــات ایــران بــرای ورود محصــوالت کشــاورزی 
کفایــت نمی کننــد و ایــران بایــد بنــا بــه کیفیت و 

استانداردهای آنها تولید کند.
به گفته او از خرداد سال جاری بخشنامه ای 
از کشــورهای صادراتی بدســت ما رســیده اســت 
کــه مبنــی بر آن میزان ســم و کــود در محصوالت 
عمــان،  کشــورهای  اســت.  کشــاورزی مشــخص 
و  عربــی  متحــده  امــارات  روســیه،  هنــد،  قطــر، 

پاکســتان بنا به دستورالعمل های جدید خواهان 
محصوالت کشاورزی ما خواهند بود.

او در ادامه پیشنهاد داد: بهتر است ما نیز در 
ایران مانند ســایر کشــورها تولیدکننده محصوالت 
کشــاورزی یــک نهــاد مشــخص بــذر را در اختیــار 
کشــاورزان قــرار دهد و در زمــان صادرات محصول 
ســود 1۵درصدی به کشــاورز داده شــود اگر وزارت 
جهاد کشــاورزی به خصوص سازمان حفظ نباتات 
در ایــن زمینــه بــا جدیت ورود نکند تردید نداشــته 
باشــید کــه بازارهــای صادراتــی خــود را از دســت 

می دهیــم و بــر همــگان مشــخص اســت کــه چــه 
آســیبی بدنه اقتصادی کشــور خواهد خورد. برخی 
از کشــورهای همســایه از جملــه ترکیــه منتظر این 
است که ما بازارهای خود را از دست بدهیم و آنها 
این بازارها را تصاحب کنند این هشدار جدی است 

و باید بیشتر به آن توجه شود.
بنــا به اظهــارات این فعال اقتصادی، روســیه 
دیگــر بارهــا آلــوده را مرجوع نخواهد کــرد و آنها را 
معدوم می کند. دارایی نژاد اضافه کرد: اگر تالشــی 
بــرای حــذف باقــی مانــدن ســموم در محصــوالت 

کشــاورزی انجــام ندهیم بدون تردیــد کیوی دوقلو 
ایران که از ســوی پاکســتان و افغانستان خریداری 

شد نیز بازار خود را از دست خواهد داد.
او در پایــان بــا بیــان اینکــه در 4 فصل میوه 
در ایــران تولید می شــود، افــزود: اگر وزارت  جهاد 
کشــاورزی بــه خصوص ســازمان حفــظ نباتات در 
این زمینه با بخش خصوصی و کشاورزان بیشتر 
همکاری کند ما این توان و ظرفیت را داریم که از 
محل صادرات میوه بیشــتر از نفت ارزآوری برای 

کشور ایجاد کنیم.

رئیس اتحادیه بارفروشان: ایرانیان مستحق خوردن نیترات نیستند

دبیرکل دفتر خاک وزارت کشاورزی: برای حل چالش خاک نه پول داریم 
نه کارشناس

 مدیرعامل شرکت دخانیات ایران اعالم کرد: انعقاد

۲ قرارداد دخانی با شرکت های خارجی بدتر از ترکمانچای
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همکاری وزارتخانه های نفت 
و نیرو برای تامین برق پایدار 

در زمستان
مدیرعامــلشــرکتمدیریــتشــبکهبــرقایــرانو
سخنگویصنعتبرقبابیاناینکهدر۱۰۰روزنخست
دولــتســیزدهمنســبتبهپیگیــریجدیبــرایتامین
برقپایداردرزمستانامسالاقدامشدهاست،گفت
کــهبــهایــنمنظــورذخیرهســازیســوختبــاهمــکاری

وزارتنفتدرحالانجاماست.
بــه گــزارش ایرنا،، مصطفی رجبی مشــهدی افزود: 
هــم اکنــون وضعیــت مخــازن ســوخت نســبت به ســال 
گذشــته بهتر اســت و حدود 1۵ درصد نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته ســوخت بیشــتری ذخیــره ســازی 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه اقدام هایــی هــم بــرای 
کاهش ســوخت مایع در نیروگاه ها انجام شــده اســت، 
بــا برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه،  کــرد:  خاطرنشــان 
مصرف سوخت مایع از حدود 2۳0 میلیون لیتر به 20۵ 

میلیون لیتر کاهش یافته است.
رجبی مشــهدی همچنین از تشدید نظارت ها برای 
کاهــش مصــرف بــرق اداره هــا خبــر داد و گفــت: بر این 
اســاس همــه اداره ها بایــد پس از پایان وقــت اداری، تا 
حــد امــکان نســبت بــه کاهــش و یــا قطع مصــارف خود 

اقدام کنند.
بخــش  در  داد:  ادامــه  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
روشــنایی معابر نیز با بهینه ســازی روشنایی ها، مصرف 
در ایــن بخــش حــدود ۳00 مگاوات کاهش یافته اســت 
کــه صرفه جویــی خوبــی از این محل در مصرف ســوخت 

صورت می گیرد.
نیــز گفــت:  بــرق  رجبــی مشــهدی دربــاره واردات 
در حــال حاضــر واردات بــرق از ترکمنســتان را افزایــش 
داده ایم که با این کار نیز روزانه حدود 1.۵ میلیون لیتر 

در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.
و  برنامه ریزی هــا  ایــن  همــه  کنــار  در  افــزود:  وی 
فعالیت هــای انجــام شــده، بــا هماهنگــی وزارت نفــت، 
نسبت به تخصیص سوخت به نیروگاه هایی با راندمان 

باال نیز اقدام مناسبی صورت گرفته است.

 رشد اقتصادی کشور

مثبت شد
گزارشرشــداقتصادیششماهه،نشاندهنده

ادامهروندمثبتدرسالجاریاست.
وضــع  از  ایــران  آمــار  مرکــز  اخیــرا  کــه  گزارشــی   
حساب های ملی منتشر کرد در رابطه با رشد اقتصادی 
در نیمه اول 1400 نشــان می دهد که محصول ناخالص 
داخلــی)GDP( بــه قیمت ثابت ســال ١٣٩٠، حدود ۳۶۶ 
هــزار میلیــارد تومــان بــا نفت بــوده که نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۵.۹ درصد افزایش دارد.
همچنین محصول ناخالص داخلی بدون احتساب 
نفــت در نیمــه اول امســال حــدود ۳1۳ هــزار میلیــارد 
تومــان گــزارش شــده  اســت کــه در مقایســه بــا مــدت 

مشابه سال قبل 4.1 درصد رشد دارد.
بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی  رشد 
در  گــروه کشــاورزی منفــی4.۳، خدمــات 4.8 درصــد و 

صنایع و معادن ۹.۵ درصد بوده است.
گروه صنایع و معادن شامل استخراج نفت خام و 
گازطبیعی 18.۳، سایر معادن منفی 1.۹، صنعت ۳.8،  

انرژی 8.2 و ساختمان هفت درصد رشد است.
این در حالی است که در بهار سال جاری نیز رشد 
اقتصــادی مثبــت گزارش شــده بود؛ به طــوری که تولید 
ناخالص داخلی )GDP(  1۷۷ هزار و ۷00 میلیارد تومان 
با احتساب نفت اعالم شد که بیانگر رشد ۷.۶ درصدی 

اقتصادی در بهار بود.
همچنین تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 
در بهــار امســال 1۵0 هــزار و ۹00 میلیــارد تومان بوده که 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل کــه 144 هــزار و 200 

میلیارد تومان گزارش شده بود 4.۶ درصد رشد داشت.

اخبـــــــــــــــــار

جمهــوری اینکــه بیــان بــا رئیسجمهــوری
اســامیعزتمندانــهدرمذاکــراتحضــوریافتــه
اســت،گفــت:اگــرطــرفمقابــلمصممبــهرفع
تحریمهاباشــد،توافــقخوبیصورتمیگیردو

ماحتمابهدنبالاینتوافقهستیم.
ســیدابراهیم  آیــت هللا  ایرنــا؛  گــزارش  بــه 
روســای  و  ســفرا  گردهمایــی   در  شــنبه  رئیســی 
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  نمایندگی هــای 
کشورهای همسایه ، صبر، استقامت و ایستادگی 
در راه هدف را رمز موفقیت انســان ها دانســت و 
گفــت: هــر کســی که به جایی رســید و توانســت 
منشــاء تحــول شــود، بــا صبــر و بردبــاری و تحول 
مشــکالت بــرای رضــای خــدا بــوده و ایــن رســالت 
امــروز همــه مصلحــان اجتماعی و کســانی اســت 

که می خواهند تحول آفرین باشند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ایجاد تحول از 
انســان های تحول خواه برمی آید، متذکر شــد که 
»بــا سســتی و وادادگــی و تعلل در انجام وظایف 
و مســئولیت ها، کارهــای فــردی و امــور جامعه ی 

در حال تحول پیش نمی رود«.
راه  نقشــه  را  انقــالب  گام دوم  بیانیــه  وی 
تحــول کشــور دانســت کــه در آن وضــع موجود و 
نقطه مطلوب ترســیم شــده اســت و خاطر نشان 
کــرد: کارهــای خوبــی در حوزه هــای مختلــف در 
40 ســال اخیــر انجــام شــده امــا بــا برخــی عقــب 
ماندگی ها و کاستی ها مواجهیم که می توانست 

نباشد.
رئیســی بــا بیــان اینکه بــا بروکراســی اداری 
پیچیده و کار اداری و سازمانی معمول نمی توان 
تحــول را تجربــه کــرد و بــرای تحــول بایــد روحیــه 
تحولخــواه داشــت، تأکید کــرد: امــروز زمینه های 
تحــول وجــود دارد تــا رویکــرد اقتصــادی مــا برون 

نگر و درون زا شود.
رئیس جمهــوری ، ســند دولــت را یــک تحول 
نهادی دانســت تا در مجموعه هــای اداری تحولی 
ایجــاد شــود و گفــت: ایــن روندهــا و ســازکارهای 
موجــود، چابکــی ندارد و پاســخگو نیســت و ســاز 
و کارهای پیچیده ای اســت  که در آن باید تحول 

ایجاد شود.
یعنــی  نهــادی  تحــول  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هــم تحــول رویکــردی و هــم تحــول در شــناخت 
بایــد ایجــاد شــود، ادامــه داد: ســفرا، هــم هویت 

جمهوری اســالمی و هم منافع جمهوری اســالمی 
در خــارج از کشــور را نمایندگــی می کننــد که این 
رسالت مهمی است و ظرفیت های عظیم موجود 
در این حوزه می طلبد که در مواجهه با سختی ها 
و کاســتی ها خســته نشــویم و کار را بــا جدیــت 

پیگیری کنیم.
رئیســی بــا تأکیــد بــر تســهیل امــور تجــاری 
ایرانیــان خــارج از کشــور بــا داخــل و امــور تجــار 
داخــل کشــور بــا خــارج، گریــزی به ســفر خود به 
ترکمنســتان زد و گفت: در ســفر به ترکمنســتان 
ساعت ۷ صبح با تجار و فعاالن اقتصادی ایرانی 
جلســه داشــتیم و آنهــا می گفتنــد کــه بــه  دلیــل 
مشکالت دو سال و نیم است که کارشان معطل 
مانده اســت کــه امیدوارم آقای ســفیر موضوع را 
دنبال کند و ما هم پیگیری می کنیم تا مشــکالت 

حل شود.
شــناخت  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــوری 
ظرفیت هــای داخــل کشــور بــرای نمایندگی هــا و 
شــناخت عمیق ظرفیت های کشــوری که در آنجا 
محرومیــت دارنــد بســیار مهم اســت، یادآورشــد: 
ایــن  تبــادل  بــرای  ظرفیت هــا   ایــن  شــناخت 

ظرفیت ها وقت و اراده جدی می خواهد.
رئیــس دولــت ســیزدهم با تاکید بــر معرفی 
ادامــه  کشــورها،  دیگــر  بــه  کشــور  ظرفیت هــای 
مــا  می گوینــد  مــا  بــه  کشــورها  برخــی  در  داد: 
نمی دانستیم این ظرفیت ها در ایران وجود دارد. 
هنگامــی کــه بــه ایــن کشــورها می رویــم، برخــی 
محصــوالت فناورانه را هدیه می بریم و می گوییم 
جمهوری اســالمی به رغم تهدیدها و تحریم ها به 

این پیشرفت ها دست یافته است.
وی در ادامه خطاب به سفیران گفت:ایران 
ظرفیت های فراوانی دارد و باید ظرفیت های خود 
را به کشورهای منطقه و همسایگان معرفی کند 
و نمایندگان جمهوری اســالمی باید در این زمینه 

نقش جدی ایفا کنند.
رئیس جمهــوری بــا مــرور نقــش وزارت امــور 
خارجــه در پیشــرفت و توســعه کشــورها گفــت: 
مگر می شــود کشــوری پیشــرفته باشــد و وزارت 
خارجه اش ســهم ایفا نکنــد. باید نقش ارتباطات 
بــا همســایگان، منطقه و سراســر دنیــا را ببینیم. 
مثــالً در همین کشــورمان بایــد ببینیم در  مبارزه 
بــا کرونــا رمــز موفقیــت کشــور در چــه بــود؛ اگــر 

و  بــود  نــداده  تشــکیل  ســتاد  اول  همــان  وزیــر 
ســفرای ما در چین و روســیه پیگیری نمی کردند، 

نمی توانستیم در این زمینه موفق شویم.
رئیســی بــا بیــان اینکــه نباید نســبت به کار 
پیشــینیان نیــز بی توجه بود، ادامــه داد: کرونا در 
داخل کشــور بوده اســت اما ســهم وزارت خارجه 
در موفقیت هــای حاصلــه بســیار مهم بــود؛ چون 
بســیاری از مشــکالت کشــور بــا تولیــد داخلــی و 
واردات حــل مــی شــود و وزارت خارجه در این دو 
حوزه فعال عمل کرد و این روند باید ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: با نقش آفرینی وزارت 
امور خارجه در مبارزه با کرونا، دولت موفق شــد 
و ۷4 درصد مردم دو دز واکسن کرونا را دریافت 
کردنــد. بایــد در دیگــر بخش هــا از جملــه حــوزه 
فرهنگــی هــم وزارت خارجــه در دولــت مردمــی 

فعال تر عمل کند.
رئیس جمهــوری  با یادآوری ســکونت بخش 
زیادی از ایرانیان مقیم خارج کشــور، اظهار کرد: 
ایرانیــان خــارج از کشــور هموطــن مــا هســتند و 
ســفرای مــا نبایــد منتظــر باشــند آنهــا بــرای طرح 
مشــکالت یا پیگیری امور کنســولی خود مراجعه 

کنند بلکه باید در جمع ایرانیان بروند.
رئیســی افــزود: کار وزارت خارجــه در ارتباط 
بــا ایرانیــان خــارج از کشــور فقــط حــل مشــکالت 
حقوقــی یــا کنســولی آنهــا نیســت بلکــه دولــت 
بــه هموطنــان مقیــم خــارج کشــور کــه  نســبت 

متعلق به این خاک هستند هم وظیفه  دارد.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
ایرانیــان خــارج کشــور مایــل به ســرمایه گذاری 
در کشورند که باید از آنها حمایت شود، گفت: 
باید موانع سر راه ایرانیان خارج از کشوری که 
تمایل قلبی آنان ایران و سرمایه گذاری در این 
کشــور اســت را برطــرف کنیــم. اگــر الزم اســت 
احســاس  و  شــود  داده  آنهــا  بــه  تضمین هایــی 
کننــد ســود ســرمایه گذاری شــان تضمین شــده 

است.
از  دیگــری  بخــش  در  رئیس جمهــوری  
گفــت:  دربــاره سیاســت همســایگی  ســخنانش 
سیاست همسایگی اقداماتی دارد که باید به این 
اقدامــات ملتــزم بــود. آینــده را نه با نــگاه آرمانی 
دســت نیافتنی بلکه با نگاه کامال فرشی که نگاه 
بــه عــرش هــم داریــم، بســیار روشــن می بینیم و 

مطالبی که گفتم را دست یافتنی می دانم و باید 
باهم هماهنگی همدلی و همکاری جدی داشــته 

باشیم.
مســاله  بــه  نســبت  داد:  ادامــه  رئیســی 
تعامــالت  و  ارتباطــات  و  همســایگی  سیاســت 
اقتصادی حتما با وضع موجود قانع نشوید چون 
وضع موجود خوب نیســت. هر کشــوری که رفتم 
پرونــده اش را مطالعه کردم و گفتم وضع موجود 
وضــع حداقلی اســت و وضع مــا را برای ارتباطات 

با خارج از کشور قانع نمی کند.
وی بــا مــرور ســهم پاییــن ایــران در تجــارت 
منطقــه گفــت: حتــی ســهم ایــران بــا کشــورهایی 
ماننــد عراق و ســوریه که میزان تجــارت در آن ها 
باالســت؛ بــاز کم اســت کــه مــی تواند ارتقــا پیدا 
کند. می تواند در گام اول 20 میلیارد دالر به 40 
میلیــارد دالر برســد. ســوآپ گازی موضوع مهمی 
اســت که بین ســه کشــور اتفــاق افتــاده و از این 

نوع ارتباطات می تواند الگوی خوبی باشد.
ایــن  مــن  ســوال  گفــت:  رئیس جمهــوری 
اســت کــه تحریــم در صنایــع هســته ای، نظامــی 
و فضایــی بیشــتر اثرگــذار بــوده اســت یــا صنایــع 
دیگــر؟ چــرا در ایــن صنایــع بــا وجــود تحریم های 
بیشــتر پیشــرفت های قابــل مالحظه ای داشــتیم 
اما در صنایعی مانند خودروســازی نه؟ مشــخص 
بخش هــای  در  نیــاز  مــورد  همــت  کــه  می شــود 
نظامــی و هســته ای و فضایــی بیشــتر از همــت 
اگــر فنــاوری  بــوده اســت.  در بخش هــای دیگــر 
بــه دیگــر صنایــع لبریــز مــی شــد؛  ایــن صنایــع 
می توانســتیم پیشــرفت کنیــم که ایــن اتفاق باید 

رخ دهد.
رئیــس دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد: 
تــک تک ســفرا باید درباره نقــش و اقدامات خود 
دربــاره فناوری هــای کشــور، انتقــال تکنولوژی به 
داخــل کشــور گــزارش دهنــد. تــا مشــخص شــود 
اقتصــادی  نماینــدگان  و  از ســفرا  ســهم هریــک 
ارتباطــات  از  نــوع  ایــن  و تجــاری ســفارت ها در 

چیست.
و  هنــد  در  ایــران  ســفرای  افــزود:  رئیســی 
پاکســتان بایــد مشــخص کننــد کــه ســهم این دو 
کشور در اقتصاد دیجیتال و برنامه نویسی چقدر 
است، این دو کشور به اندازه اقتصاد نفتی ایران 

در ایــن زمینه ســرمایه گذاری کــرده اند و می توان 
بــا توجــه بــه ظرفیــت کشــور و نیروهای آمــاده از 
این نوع تعامالت بهره برد و ســفیر ما باید بیالن 

کاری و گزارش ارائه دهد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار 
کشــور  در  موجــود  ظرفیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
می تــوان تبــادالت بــا همســایگان را افزایــش داد 
کــه ســهم وزارت خارجــه در ایــن زمینــه بســیار 
مورد توجه اســت. سیاســت همســایگی و ارتباط 
بــا همســایگان در جهــت مقابلــه و خنثی ســازی 
تحریم هــا، حرکــت راهبــری و اســتراتژیک و نــه 
تاکتیکــی بــرای جمهــوری اســالمی اســت کــه بــا 
توجــه به شــناخت آقای صفری معــاون اقتصادی 
وزیر امورخارجه و همراهی و همکاری ســفرا این 

استراتژی با قوت پیش خواهد رفت.
رئیــس دولت ســیزدهم بــا مــرور دو راهبرد 
رفــع  و  خنثی ســازی  بــرای  اســالمی  جمهــوری 
تحریم ها گفت: تحریمی که امروز علیه جمهوری 
اســالمی وجود دارد، اقتصاد پایه اســت و راهبرد 
دشــمن این اســت که ســایه این تحریمها همواره 
بــر ســر مــردم ایــران باشــد و آن را توســعه دهــد 
و راهبــرد مــا ایــن اســت کــه ایــن تحریم هــا بایــد 
شکســته شــود.اگر آن هــا در پی تداوم و تشــدید 
تحریم هــا هســتند ایران نشســته ونــگاه نخواهد 

کرد و می تواند کارهای بسیاری انجام دهد.
امــور  ایــن دولــت وزیــر  ادامــه داد: در  وی 
خارجــه و بخشــهای مختلــف دولــت، هــم تــالش 
بــرای خنثی ســازی تحریم هــا و هــم اقــدام جــدی 
بــرای رفــع آنهــا را دســتور کار قــرار دادنــد و تمام 
تصمیمات ما در حوزه فروش نفت و منابع مالی 
بر این است که اگر تحریم ها ادامه یافت چگونه 

بتوانیم کشور را مدیریت کنیم.
برخــی  کــرد:  خاطرنشــان  رئیس جمهــوری 
می گفتنــد جمهــوری اســالمی مذاکــره نمی کنــد و 
عــده ای مدعــی بودنــد کــه مــا در مذاکــرات جــدی 
شــرکت نمی کنیــم و یا برنامه نداریــم اما جمهوری 
اســالمی در مذاکــرات عزتمندانــه شــرکت کــرد و با 
ارائــه متــن نشــان داد کــه در مذاکــره جدی اســت.
امروز هم اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم ها 
باشد، توافق خوبی صورت خواهد گرفت و ما حتما 

به دنبال این توافق خوب هستیم.

رئیسجمهوری:طرفمقابلمصممبهرفعتحریمباشد،
توافقخوبیصورتمیگیرد

خطیب زاده: خبرهای خوشی در مورد خنثی سازی 
تحریم ها در راه است

از خارجــه امــور وزارت ســخنگوی
گشــایشهایجــدیدرحوزههــایمالــیپولــیو
توسعهصادراتبهکشورهایهمسایهخبرداد
وگفــت:درموردخنثیوبیاثرســازیتحریمها

درروزهایآیندهخبرهایخوشیداریم.
بــا  ، ســعید خطیــب زاده در گفــت و گویــی 
بیــان اینکــه وزارت امــور خارجه قطعــاً در تصمیم 
و تســهیل اقتصــادی در خــارج نقــش خــود را ایفا 
وزارت  کــه  امــا همــه می داننــد  گفــت:  می کنــد، 
خارجــه یــک ضلــع از اضالع دیپلماســی اقتصادی 
مســوول  دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  و  اســت 
مســتقیم در ایــن زمینــه هــم بایــد با مــا همکاری 

داشته باشند.
مــرور  بــا  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
توصیه هــای رئیس جمهــوری بــه ســفرا و روســای 
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  نمایندگی هــای 
کشــورهای همســایه، اضافــه کرد: رئیــس جمهور 

امروز ماموریت را مشخص کرده است.
مالــی،  گشــایش های  دربــاره  زاده  خطیــب 
گفت: در حوزه های پولی، مالی و توسعه صادرات 
با کشــورهای همسایه گشــایش های جدی اتفاق 
افتــاده و روابــط اقتصــادی با تاجیکســتان در 100 

روز گذشته 2.۵ تا ۳ برابر وسعت یافته است.
وی بــا مــرور ســفر اخیــر رئیس جمهــوری به 
ترکمنســتان، یــادآور شــد: در ســفر اخیــر رئیــس 
جمهوری موانع مراودات اقتصادی با ترکمنســتان 

هم مرتفع شد.
دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
کشــور، گشــایش هایی در حوزه های پولی و مالی 
با برخی از کشورهای همسایه اتفاق افتاده است 

و در دست پیگیری است.
خطیــب زاده در مــورد خنثی ســازی و بی اثر 
ســازی تحریم هــا هــم در روزهای آینــده خبرهای 

خوشی اعالم خواهد شد.

عضــوهیئــترئیســهمجلسگفــتکهالیحه
بودجــهســال۱۴۰۱کلکشــوریکشــنبه2۱آذرمــاه
ازســویآیــتهللا»رئیســی«رئیــسجمهــوریبــه

مجلسارائهمیشود.
حجــت االســالم علیرضا ســلیمی عضــو هیئت 
رئیســه مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو بــا 
تســنیم، دربــاره ارائــه الیحــه بودجــه ســال 1401 از 
ســوی دولــت بــه مجلــس، گفت:بــا توجه بــه اینکه 
الیحــه بودجــه ســال آینــده در دولت نهایی شــده و 
همچنین طبق اعالم آقای حسینی معاون پارلمانی 
بودجــه  الیحــه  مجلــس  رئیــس  و  جمهــور  رئیــس 
فردا)یکشنبه 21 آذر ماه( به مجلس ارائه می شود.
داخلــی مجلــس  آیین نامــه  افــزود: طبــق  وی 
شــورای اســالمی الزامــی برای ارائه الیحــه بودجه از 
سوی رئیس جمهور به مجلس وجود ندارد اما طبق 
مطالــب اعــالم شــده احتماال خود آیت هللا رئیســی 

الیحه را به مجلس ارائه می کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: الیحه 
بودجــه ســال 1401 در جلســه علنــی فــردا از ســوی 
هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول و روند رسیدگی 

به آن در قوه مقننه آغاز می شود.
وصــول  اعــالم  از  پــس  کــرد:  اظهــار  ســلیمی 
الیحــه بودجــه ســاالنه، متــن الیحــه چــاپ و بیــن 
نماینــدگان توزیــع می شــود و وکالی ملــت 1۵ روز 
می توانند الیحه را بررســی و پیشــنهادات خود را به 

کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه کنند.
نماینــده محــالت درمجلــس بیان کــرد: پس از 
آن کمیسیون تلفیق تشکیل شده و کمیسیون های 
تخصصی موظفند حداکثر تا 1۵ روز گزارش خود را 

به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.

8وزیراینهفتهبهکمیسیونهای
تخصصیمجلسمیروند

همچنین این هفنه وزرای نیرو، اقتصاد، جهاد 
کشــاورزی، نفت، کشور، صمت، راه و شهرسازی و 
آموزش و پرورش، مهمان کمیســیون های تخصصی 
مجلس شــورای اســالمی برای پاســخ به نمایندگان 

هستند.
تخصصــی  کمیســیون های  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مجلس شــورای اسالمی این هفته، بررسی طرح ها 
و لوایــح را در دســتور کار دارنــد. همچنیــن 8 وزیــر 
دولــت ســیزدهم بــه کمیســیون های مجلس دعوت 
شــده اند تــا پاســخگوی مشــکالت و مســائل جــاری 
کشور بوده و درباره برنامه های در دست اقدام هم 

به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ دهند.

وزیرنفتدرکمیسیونعمران
مجلسحاضرمیشود

کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی در 
نشســت روز یکشــنبه از »ســید مرتضی بختیاری« 
رئیــس کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( دعوت کرده 
اســت تا وی درباره پروژه های مســکن کمیته امداد 

به نمایندگان گزارش دهد.
کلیــات طرح اصــالح ماده )۵( قانون تاســیس 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران، کلیات 
طــرح الحــاق یــک بنــد بــه تبصــره)4( قانــون تعیین 
و  دولتــی  طرح هــای  در  واقــع  امــالک  وضعیــت 

شهرداری ها نیز در کمیسیون بررسی می شود.
وزیــر نفــت هــم بــرای پاســخگویی بــه ســوال 
نماینــده مــردم آبــادان و ارائه گــزارش دربــاره تهاتر 
نفــت بــا بدهی پروژهای عمرانی روز ســه شــنبه به 

مجلس می رود.

کمیسیونحقوقیوقضایی
مجلسبارئیسسازمانزندانها

دیدارمیکنند
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلس شــورای 
اســالمی روز یکشــنبه ادامــه بررســی الیحــه مبارزه 
بــا قاچــاق انســان و اعضــای بــدن و مجــازات عبــور 
و   کشــور  مرزهــای  از  افــراد  غیرمجــاز  دهنــدگان 
بررســی طــرح حمایــت قضایــی از چرخــه تولیــد در 
مراجــع اجرایــی در کمیتــه حقــوق خصوصــی را در 

دستور کار دارد.
اعضــای  از  نفــر  ســه  نیــز  سه شــنبه  روز  در 
کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه سال 1401 کل کشور انتخاب خواهند شد و 
اعضا کمیسیون با »عباس مسجدی آرانی« رئیس 
ســازمان پزشــکی قانونــی و »غالمعلــی محمــدی« 
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

کشور نشستی را برگزار خواهند کرد.

رئیسمرکزحفاظتواطاعات
قوهقضائیهبهکمیسیونامنیت

ملیمجلسگزارشمیدهد

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس شــورای اســالمی در روز یکشــنبه الیحــه 
موافقتنامــه بیــن دولــت جمهــوری اســالمی ایران و 
مجمــع مجالــس آســیایی در رابطــه با حقــوق، مزایا 
و مصونیت هــای دبیرخانــه دائمــی مجمــع مجالــس 
همکاری هــای  نامــه  موافقتنامــه  الیحــه  آســیایی، 
امنیتــی و انتظامــی بیــن  ایران و قرقیزســتان، طرح 
تقویــت و توســعه علوم، پژوهــش و نوآوری دفاعی 
و طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت 

را بررسی می کند.
اعضای کمیسیون در روز دوشنبه هم بررسی 
و اســتماع گزارش عملکرد بودجه ســال جاری ستاد 
کل نیروهــای مســلح )وزارت دفــاع، ارتش، ســپاه و 
نیروی انتظامی( و نشست فوق العاده هیأت رئیسه 

کمیسیون را در دستور کار دارند.
در  مــرز  کمیتــه  رئیــس  گــزارش  اســتماع 
آخریــن  بررســی  بــا  مرتبــط  نشســت  خصــوص 
حضــور  بــا  کشــور  مرزهــای  در  قاچــاق  وضعیــت 
گــزارش  اســتماع  و  بررســی  ربــط،  مســووالن ذی 
عملکــرد بودجــه ســال جــاری وزارت امــور خارجــه 
و  حفاظــت  مرکــز  رئیــس  گــزارش  اســتماع  و  
اطالعات قوه قضاییه هم برای روز ســه شــنبه این 

کمیســیون برنامه ریزی شده است.

طرحتامینمالیوجهشتولید
درکمیسیونویژهجهشورونق

تولیدبررسیمیشود
کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت 

بــر اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی مجلــس، روز 
یکشــنبه )21 آذر مــاه(، ادامــه بررســی طــرح تامیــن 
مالــی و جهــش تولید را باحضور مســووالن ذی ربط 

در دستور کار دارند.
ادامــه بررســی و ارائــه گــزارش از نحــوه اجرای 
احکام جزء )1( بند )و( و بند )ط( تبصره )18( قانون 
بودجه ســال 1410 کل کشــور در روز دوشــنبه )22 

آذر ماه( انجام خواهد شد.
بررســی مســائل مربوط به تولید تنباکو توسط 
کارگاه هــای غیرمجــاز و قاچــاق محصــوالت دخانــی 
بــه داخل کشــور و  بررســی مشــکالت و رفــع موانع 
تولیدکنندگان داخلی اســباب بازی هم روز دوشنبه 
ایــن کمیســیون بررســی   در کمیته هــای تخصصــی 

می شود.

 وزیرصمت

بهکمیسیونصنایعومعادن
مجلسمیرود

روز  مجلــس،  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 
درخواســت  بررســی  مــاه(،  آذر   21( یکشــنبه 
و  تحقیــق  متقاضــی  نماینــدگان  از  تعــدادی 
تفحــص از شــرکت ملــی صنایــع مس ایران را در 

دســتور کار دارند.
طــرح اصــالح مــوادی از قانــون معادن کشــور، 
طــرح  معــادن،  قانــون   24 مــاده  اصــالح  طــرح  
استفســاریه تبصــره ۳ مــاده ۶ قانون اصالح معادن 
و طــرح اصــالح مــواد ۹ و1۵ قانــون معــادن هــم بــا 
حضــور مســووالن دســتگاه های اجرایــی ذیربــط، در 

روز دوشنبه بررسی می شود.
همچینیــن بازدیــد اعضای کمیســیون صنایع 
ارتباطــی  خدمــات  شــرکت  از  مجلــس  معــادن  و 
گــزارش مدیرعامــل شــرکت  ایرانســل و اســتماع 
دوشــنبه  روز  در  کمیســیون  دســتورکار  دیگــر 

خواهد بود.
 اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
روز ســه شــنبه)2۳ آذر مــاه( ادامــه بررســی طــرح 
توســعه، تولیــد و نظــارت زنجیــره فــوالد در صحــن 
علنــی مجلــس بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و 
در  را  اجرایــی  دســتگاه های  مســووالن  و  تجــارت، 

دستور کار دارند.

وزرایکشور،راهوشهرسازیو
اقتصادبهکمیسیوناصلنود

مجلسمیروند
کمیســیون اصل نودم قانون اساســی مجلس 
شــورای اســالمی در روز دوشــنبه میزبــان وزیــر راه 
در  مرتبــط  دســتگاه های  مدیــران  و  شهرســازی  و 
خصــوص رونــد اجــرای ســامانه امــکالت و اســکان 
اســت. در ادامه نشســت کمیســیون با حضور وزیر 
کشــور و معاونــان وی در خصــوص بررســی مســال 

مرتبط انجام می شود.
در روز ســه شــنبه هــم نشســت کمیســیون 
در  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  حضــور  بــا 
خصــوص نحــوه اجــرای بندهــای دســتور العمــل 
 )FATF( گــروه ویــژه اقــدام مالــی در پولشــویی

انجام خواهد شــد.

اولینالیحهبودجهدولتسیزدهمامروزازسوی»رئیسی«تقدیممجلسمیشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

ارائه خدمت بیمه صندوق های 
اجاره ای در بانک ملت

بــرای نخســتین بار در کشــور، بانــک ملــت امــکان 
ایــن  صاحبــان  بــرای  را  اجــاره ای  صندوق هــای  بیمــه 
صندوق ها فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی 
صاحبــان  ملــت،  بانــک 
اجــاره ای  صندوق هــای 
بــرای  ملــت  بانــک 
خاطــر،  اطمینــان 
ایــن  می تواننــد 
دربرابــر  را  صندوق هــا 
و  مالــی  خســارت های 
احتمالــی ناشــی از آتش ســوزی، انفجــار، بالیای طبیعی 
و ســرقت بیمــه کننــد. این خدمت جدید بــرای اولین بار 
در کشــور و با همکاری بانک ملت و شــرکت بیمه»ما« 
ارائــه می شــود. براســاس ایــن گــزارش، بــرای خرید این 
نوع بیمه نامه نیازی به اعالم و اظهار محتویات صندوق 
نبوده و در صورت بروز خسارت مطابق قوانین مربوطه 
غرامــت تــا ســقف میــزان ســرمایه بیمه شــده پرداخــت 
می شــود. مبلــغ حــق بیمــه بــرای انــواع صنــدوق اعــم از 

کوچک، متوسط و بزرگ به صورت ساالنه است.

امکان جابجایی پول نقد با 
»خوددریافت« بانک صادرات
دســتگاه های خوددریافــت بانــک صــادرات امکان 
دریافــت شــبانه روزی وجــه نقــد و واریز آن به حســاب 

را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، مشــتریان 
این بانک می توانند بدون مراجعه به شعب، مبالغ نقدی 
اســکناس های  شــامل 
٥٠و ١٠٠هــزار ریالــی و 
ایران چک هــای ٥٠هــزار 
بــا اســتفاده  را  تومانــی 
دســتگاه های  از 
خوددریافت به حســاب 
خــود واریــز کــرده و بــه 
اقــدام  نیــز  آن  انتقــال 
از  اســتفاده  بــا  کننــد. 
این دستگاه ها روزانه مبلغ ١٥٠میلیون ریال به حساب 
بانــک صادرات از طریق ســپهر کارت قابــل واریز بوده و 
در هر بار واریز حداکثر ١٥٠برگ اسکناس قابل پذیرش 

توسط دستگاه است.
٥٠دســتگاه  خوددریافــت بانــک صــادرات تاکنون در 
تهــران و مراکــز برخــی اســتان ها بــه بهره برداری رســیده و 
تعــداد ایــن دســتگاه ها در آینــده نزدیــک افزایــش خواهد 
یافــت. این ماشــین از جدیدترین تکنولــوژی روز دنیا بهره 
می گیرد و قابلیت شناسایی پول تقلبی و مخدوش را دارد.

حمایت بانک قرض الحسنه 
مهر از کادر بهداشت و درمان

بانک قرض الحسنه مهر با خرید تجهیزات پزشکی 
و قــرار دادن آن در اختیــار کادر بهداشــت و درمــان و 
همچنین پرداخت تســهیالت قرض الحسنه سعی کرده 

از این قشر در وضع سخت کنونی حمایت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر، 
با مشــارکت در طرح شــهید ســلیمانی وزارت بهداشــت 
تجهیزات پزشکی مختلفی اعم از دستگاه اکسیژن ساز، 
اکســیژن،  کپســول 
مانومتر، ترالی، دستگاه 
ه  نی کننــد عفو ضد
تب ســنج   ،)UV(محیــط
لیزری، پالس اکسی متر 
و بارکدخــوان خریــداری 
وزارت  هماهنگــی  بــا  و 
اختیــار  در  بهداشــت 
و  بهداشــتی  مراکــز 

پایگاه های سالمت سراسر کشور قرار داده است.
ایــن بانــک مبلــغ ۳00میلیــارد ریــال را بــرای تهیــه 
2۵هزار قلم تجهیزات پزشکی یادشده برای پیشگیری، 
کنتــرل، واکسیناســیون و درمــان کرونــا تخصیــص داده 
اســت. بانــک قرض الحســنه مهــر بــرای نخســتین بار در 
کشور با اختصاص بودجه از محل جریمه دیرکرد، اقدام 
بــه خریــد اقــالم مورد نیــاز در زمینــه پیشــگیری، درمان 
و کنتــرل بیمــاری کرونــا کــرده اســت. خریــد ایــن اقــالم 
نخســتین گام شایســته بانــک قرض الحســنه مهــر برای 
استفاده منابع حاصل از وجه التزام در حوزه مسئولیت 

اجتماعی و امور عام المنفعه به شمار می رود.

اهدای تجهیزات کمک 
آموزشی به دانش آموزان استان 

بوشهر از سوی بانک رفاه
بانــک رفاه در راســتای ایفای نقش موثر در حوزه 
مســئولیت اجتماعی و با هدف برقرار عدالت آموزشــی 
در استان بوشهر، به اهدای تجهیزات رفاهی، آموزشی 
آموزشــی  کمــک  و 
دانش آمــوزان  بــه 
شهرســتان دشــتی ایــن 

استان، اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی 
رایانــه،  رفــاه،  بانــک 
پــرده  ویدئوپروژکتــور، 
نمایــش، پرینتر، مخزن 
آب، تجهیزات ورزشــی، 
ملزومــات آموزشــی و... ازجمله تجهیــزات اهدایی بانک 
رفاه به دانش آموزان شهرســتان دشــتی اســتان بوشــهر 

محسوب می شوند.

»جان دانا«، یاری رسان 
دولت در ارائه  خدمات 

اجتماعی
نایــب رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، 
محصول جدید این شرکت در حوزه بیمه های زندگی را 
بیمه نامه ای منحصر به فرد دانست و اجرایی شدن آن 
را موجب برداشتن بار اضافی از دوش د ولت در حوزه 

خدمات اجتماعی ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، ابراهیم کاردگر، 
در آئیــن رونمایــی از جان دانا محصــول جدید بیمه دانا 

کــه در تاالر معلم شــهر 
تبریــز برگــزار شــد، ایــن 
یــک بیمه نامــه  را  طــرح 
عمــر زندگــی- زمانــی در 
شــکلی جدیــد دانســت 
کــه بــرای اولیــن بــار در 

کشور اجرا می شود.
اینکــه  بیــان  بــا  او 
از  برداشــت  دانــا  جــان 

نمونه های جهانی و بومی ســازی آن طرح  در کشــورمان 
اســت، اظهــار کرد: بــرای ایــن کار بررســی های متعددی 
در صنعــت بیمــه انجــام شــد تــا عــالوه بــر شناســایی 
محصــوالت جدید دنیــا، هم زمان بومی ســازی نیز انجام 
شــود. بعــد از مطالعه و پیاده ســازی، مجــوز طرح نیز از 

بیمه مرکزی دریافت شد.
ایــن  اصلــی  مشــخصات  خصــوص  در  کاردگــر 
محصــول گفــت: نکتــه مهمــی کــه در جــان دانــا مطرح 
اســت، بحث تمام دیجیتال بودن این محصول اســت. 
بــر همیــن اســاس، همــکاران مرکــز فــاوا تــالش کردند 
فــروش  تــا شــبکه  کننــد  ایجــاد  را  تــا بســترهای الزم 
بتوانــد روی تلفن هــای همراه هوشــمند خــود محصول 
بیمــه دانــا را بفروشــد. در حقیقــت صفــر تــا صــد کار 
روی تلفــن همــراه انجــام شــده و محصــول از طریــق 

گوشــی های همراه تحویل مشتری می شود.
مدیرعامــل بیمــه دانا در خصوص جان دانا اظهار 
کــرد: جــان دانــا یــک بیمــه عمر زندگــی- زمانــی در یک 
شــکل جدید اســت. به عنوان نمونه این بیمه نامه بعد 
از اتمــام دوره بیســت ســاله نیــز قابــل تمدیــد اســت. 
می توانــد  بیمه گــزار  دارد.  زیــادی  تکمیلــی  پوشــش 
درخواســت کنــد و مطابــق بــا این درخواســت پوشــش 

تکمیلی نیز ارائه خواهد شــد.
ایــن محصــول ویژگی هایــی دارد که بــرای اولین بار 
در کشــور در حــال اجرایی شــدن اســت و تمام دیجیتــال 
اســت. برای اولین بار اســت که در این بیمه نامه همسر 

بیمه گزار نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

 ساده سازی خدمات بانکی

با افتتاح حساب 
غیرحضوری بانک مسکن

مراحــل افتتــاح حســاب مشــتریان بانــک مســکن 
کامــال غیرحضــوری و بــه ســادگی در دســترس تمامــی 

مشتریان و مراجعه کنندگان قرار دارد.
راســتای  در  مســکن  بانــک  هیبنــا،  گــزارش  بــه 
ارتقای آسودگی خاطر و سهولت انجام امور مختلف 

بانکــی، ســطح خدمات 
غیرحضــوری و مجــازی 
گســترش  را  خــود 
جملــه  از  اســت.  داده 
عیــن  در  و  مهم تریــن 
اساســی ترین  حــال 
خدمــات بانکــی کــه به 
غیرحضــوری  صــورت 
بانــک  مشــتریان  بــه 

بــه صــورت  افتتــاح حســاب  ارائــه می شــود؛  مســکن 
آنالین اســت که در واقع مرحله نخســت برای انجام 
نــوع خدمات رســانی  ایــن  امــور بانکــی اســت.  ســایر 
بانــک مســکن بــه ویــژه در دوره فراگیــری کرونــا کــه 
تجمــع و حضــور مــداوم در مکان های عمومی ریســک 
و خطــر ابتــال بــه ویــروس کرونــا را افزایــش می دهد، 

اهمیــت دو چندان دارد.
حســاب  افتتــاح  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
شــدن  طــی  ســهولت  مســکن،  بانــک  در  غیرحضــوری 
مراحل آن برای تمامی مشــتریان اســت. به این صورت 
از  افتتــاح حســاب غیــر حضــوری  بــرای  کــه مشــتریان 
طریــق پیشــخوان مجازی در وب  ســایت بانک مســکن و 
در ســامانه همراه بانــک از ســوی متقاضــی، چند مرحله 

ساده را باید بگذرانند.

ارائه خدمات جدید کارتی 
در سامانه بام

با ویجت )ابزارک( جدید کارت های من در سامانه 
بام، امکانات جدیدی در دسترس کاربران قرار گرفت.
ایــن  بــا  ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

کاربــر  جدیــد،  امــکان 
ســامانه  در  می توانــد 
بــام، لیســت کارت هــای 
مشــاهده  را  خــود 
انتخــاب  بــا  و  کــرده 
میــزان  بــه  کارت،  هــر 
10تراکنــش  مانــده، 
کارت  امنیــت  و  آخــر 
یــا  مسدودســازی  بــرای 

غیرفعال کردن کارت خود دسترسی داشته باشد.
بــرای ایــن منظــور بایــد وارد ســامانه بــام شــده 
و از بخــش خدمــات کارت، گزینــه کارت هــای مــن را 
انتخــاب کنیــد که لیســت ملی کارت های شــما نمایش 
داده می شــود. برای دسترســی به این خدمات داشتن 
الزامــی  کارت  دوم  رمــز  و   cvv2 قبیــل  از  اطالعاتــی 

است.

دبیرکانون صرافان: 
اعمال مالیات بر 

ارزش افزوده معامالت 
ارزی از دی 

ادامه از صفحه 1

دبیــر کانــون صرافــان بــا تاکید بــر اینکه 
مــردم نگران مالیات بــرای خرید یا فروش ارز 
مصرفــی به حد طبیعی نباشــند، گفت: مردم 
نگــران نباشــند، قــرار نیســت بــرای رفــع نیــاز 
طبیعی به ارز مالیاتی بپردازند و برای مصرف 
نمی شــود.  اخــذ  مضاعفــی  مالیــات  طبیعــی 
مالیــات بــر عملکــرد را صرافی هــا و مالیات بر 

ارزش افزوده را مصرف کنندگان می پردازند.
و  خریــداران  معرفــی  دربــاره  لواســانی 
فروشــندگان ارز بــه ســازمان امــور مالیاتی از 
ســوی واحدهای صرافی اظهــار کرد: اطالعات 
مشــتریانی کــه خرید و فــروش ارز می کنند از 
ســال های گذشته در دسترس بانک مرکزی و 
ســازمان امور مالیاتی اســت، ثبت می شــود و 

این هم موضوع جدیدی نیست.
او در پاســخ به این ســوال مبنی بر اینکه 
بــا اعمال مالیات از مشــتریان احتمال افزایش 
تقاضــا بــه ســمت صرافی هــای غیرمجــاز وجود 
خواهــد داشــت، گفــت: معاملــه بــا واحدهــای 
غیرمجــاز تبعاتــی ماننــد ارز تقلبــی یــا اعمــال 
مجرمانه مانند هک حســاب  را در پی دارد که 
در صــورت بــروز ایــن موارد یا ســایر مشــکالت، 
هیــچ نهــادی بــه ایــن افــراد پاســخگو نیســت؛ 
بنابرایــن پرداخــت مالیــات در ازای خدمــات بــا 
کیفیت و امن به صرفه تر و بدون ریسک است.

بــه گفته مشــاور رئیس ســازمان بورس 
در امور بین الملل، در صورت راه اندازی بورس 
کاال از سوی ایران در سوریه عالوه بر افزایش 
سطح تبادالت اقتصادی شاهد احداث پلتفرم 

مشترک مبادالتی خواهیم بود.
بهــادر بیژنی دربــاره صحبت های اخیر 
رئیــس ســازمان بــورس مبنــی بــر آمادگــی 
بــا  کاال  بــورس  تشــکیل  منظــور  بــه  ایــران 
کشــور سوریه به پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا( گفــت: ارتبــاط ســازمان بــورس ایران 
بــورس ســوریه مختــص حــال  بــا ســازمان 
نمی شــود و از  گذشــته نیــز بــوده اســت بــه 
گونه ای که در سال ۹4 این ارتباط به جایی 
رســید کــه در تهران مســئوالن ایــن دو نهاد 

یک قرارداد دو جانبه امضا کردند.
او تصریــح کــرد: از آن زمــان تاکنــون 
روابط سازمان بورس ایران با بورس سوریه 
کــه  گونــه ای  بــه  شــد  دیگــری  ســطح  وارد 
مطابق مســتندات جلســات متعددی درباره 
تقویت بازار سرمایه این دو کشور با حضور 
مسئوالن سوری، بورس کاالی ایران، بورس 
انرژی، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس 

و سپرده گذاری مرکزی صورت گرفت.
رئیــس  بین الملــل  روابــط  مشــاور 
ســازمان بــورس بیــان کــرد: بــازار فرابــورس 
ایــران در همــان ســال های ابتدایــی اولیــن 

نهاد پیشگام در خصوص این روابط بود به 
گونــه ای کــه از ابتــدا مدیرعامــل فرابورس با 
مسئوالن نهاد ناظر بورس دمشق و فعاالن 
اقتصادی این کشور جلسات متعددی را در 

دمشق برگزار کردند.
بیژنی بیان کرد: این ارتباط تا مرحله ای 
پیــش رفــت کــه اکنــون پروژه هــای متنوعــی 
بیــن نهــاد ناظر بورس دمشــق و ارکان بازار 
سرمایه ایران تعریف شده است، اکنون نیز 
بــورس کاالی ایران آمادگی کامل خود را به 
منظور طراحی کامل  بورس کاال در ســوریه 
و راه انــدازی پلتفــرم مشــترک مبادالتــی در 

این کشور اعالم کرده است.
او افــزود : ایــن امــر عــالوه بــر افزایش 
تبادالت اقتصادی بین ایران و سوریه سبب 
تعریــف پلتفرم مشــترکی در راســتای تبادل 
کاالهای تولیدی و اساسی نیز خواهد شد.

مشــاور امــور بین الملل ســازمان بورس 
تاکید کرد: از آنجا که این امر، مسأله مهمی 
برای ســازمان بورس ایران  به حساب می آید 
بــورس کاال تصمیــم گرفته اســت تا یک دفتر 
مســتقل در دمشــق تاســیس کنــد تــا بتواند 
مدیریت  و نظارت الزم روی آن داشته باشد.
بیژنــی گفت: دفتر بــورس کاالی ایران 
چندیــن مــاه اســت که در دمشــق تاســیس 
شــده اســت  طــی ایــن مــدت نیز مســئوالن 

ارشد بورس کاالی ایران  به منظور برگزاری 
جلسات متعدد در راستای راه اندازی هرچه 
ســریع تر پلتفــرم مشــترک مبادالتــی در آن 

محل نیز حضور داشتند.
او بیــان کــرد: طــی چندمــدت اخیر نیز 
بــه  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
همــراه اعضــای وزارت صمت بــه این منظور 
بــه ســوریه ســفر کردنــد کــه طــی این ســفر 
جلســاتی در خصــوص ایــن موضــوع برگــزار 
شــد، مطابق اخبار منتشرشــده از این سفر 
در راســتای دعوتــی کــه مســئوالن ایــران از 
مســئوالن نهــاد ناظــر بازارســرمایه ســوریه 
انجــام دادند قرار شــد که آنهــا نیز در آینده 
نزدیک به منظور بررسی جزئیات  بیشتر به 

ایران سفری داشته باشند.
ســازمان  بین الملــل  روابــط  مشــاور 
امیــدوار هســتیم  گفــت:  پایــان  در  بــورس 
کــه ایــن امــر تا پایان ســال رخ دهــد اما یک 
مقدار اجرایی شــدن این مسأله به امکانات 
کشور سوریه به منظور تاسیس بورس کاال 
بــه عنــوان کشــور مقصــد بــاز می گــردد زیرا 
ســازمان بــورس بــه ســبب تجربــه ای کــه در 
راستای راه اندازی پلتفرم مشترک معامالتی 
بــا کشــور هنــد دارد، هم اکنون از ســمت ما 
زیرســاخت های الزم  بــرای اجــرای این طرح 

وجود دارد.

بانک مرکزی در بخش نامه ای به شــبکه 
بانکــی اعالم کــرد با توجه به اســتمرار کرونا، 
مهلت هــای مقــرر در قانــون تســهیل تســویه 
بــرای  مشــموالن  بــرای  بدهــکاران،  بدهــی 
آخریــن بــار از اول مهر ماه به مدت ۶ ماه )تا 

پایان سال 1۴۰۰( تمدید شد.
بانــک  از  ایرنــا  شــنبه  روز  گــزارش  بــه 
مرکزی، براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت 
ســال  شــعار  تحقــق  بــرای  کرونــا،  بیمــاری 
1400 بــا عنوان ســال »تولید پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی هــا« و بــه دلیــل اســتمرار کرونا و 
اثرات تعطیلی های وضع شــده برای مشــاغل 
و کسب و کارها و این که برخی از مشموالن 
نقــدی، بدهــی خــود  بــا تســویه  نتوانســتند 
مزایــای  از   1400 مــاه  شــهریور  پایــان  تــا  را 
شــبکه  بدهــکاران  بدهــی  تســویه  تســهیل 
بانکی اســتفاده کنند، بنابراین مهلت زمانی 
ملــی  ۶4 ســتاد  منــدرج در مصوبــه جلســه 
کرونــا به تاریــخ 21 فروردین 1400 در زمینه 

بدهــکاران  بدهــی  تســویه  تســهیل  قانــون 
شــبکه بانکــی کشــور، بــرای مشــموالن بــرای 
آخرین بــار از اول مهــر بــه مدت ۶ ماه تمدید 

می شود.
عالوه بر این، در بند )۳( از مصوبه های 
جلســه مذکور نیز مقرر شــده است: »اعطای 
و   1400 ســال  پایــان  تــا  کرونــا  تســهیالت 
همچنین امهال بازپرداخت اقســاط تسهیالت 
بانکــی اعطایی تا پایان ســال 1400 به کســب 
رســانه ای  و  هنــری  فرهنگــی،  کارهــای  و 
آســیب دیده از بحران کرونا )اعم از تسهیالت 
کرونایی سامانه کارا، صندوق کارآفرینی امید 

و ...( تمدید می شود«.
مراتــب  بــه  توجــه  بــا  اســاس  ایــن  بــر 
پیش گفتــه، بانک هــا و موسســه های اعتباری 
موظفنــد بــه قیــد تســریع و بــا لحـــاظ مفـــاد 
بخشـــنامه شـــماره ١٤٩١٥٣/٩٦ بــه تاریخ 1۶ 
مرداد ۹۶ به همه واحدهای ذیربط ابالغ و بر 
حُسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

اهالــی بازار از مدتها قبل چشــم انتظار 
ارائــه الیحــه بودجــه بــه مجلــس بودنــد. هر 
ســال ایــن ایــام حــرف و حدیــث در بــازار پــر 
پیشــواز  بــه  بورســی ها  معمــوالً  و  می شــود 
اخبــار منفــی می روند! انگار این ضرب المثل 
مصــداق بورسی هاســت »به مــرگ می گیرند 
کــه بــه تــب راضــی باشــند« اما امثــال دولت 
ورق را برگردانــد. رئیس جمهــوری، با زونکنی 
پــر از اخبــار خــوش بــرای مــا بورســی ها برای 

تولید کشور پا به مجلس می گذارد.
اخبار واصله از منابع موثق پایگاه خبری 
بــازار ســرمایه )ســنا(، حکایــت از ارائــه الیحه 

بودجه 1404 با ۵ محور مثبت دارد.
گــروه  بــرای  خــوش  خبــر  نخســتین 
شــایعات  علی رغــم  کــه  پتروشیمی هاســت 
منفــی فــراوان در بیــن اهالــی بازار ســهام هر 
گونــه تغییــر در فرمــول خریــد خــوراک در این 

گروه منتفی اعالم شده است.
گــروه  بــه  مربــوط  دوم  خبــر 
معدنی هاســت. افزایــش نــرخ بهــره مالکانــه 
نیــز منتفــی اعــالم شــده اســت. بــر اســاس 
اطالعــات واصلــه پیش بینــی تحقــق حقــوق 
مالکانــه معــادن در بودجه زیاد شــده اســت 

امــا دولــت بــا پیش فــرض افزایــش نرخ های 
جهانــی، نــرخ ارز و افزایش فروش توانســته 
 1401 بودجــه  در  را  بیشــتری  درآمــد  اســت 
بــرآورد کنــد بــدون آنکه ســود ســهامداران و 

ناشــران این گروه کاهش یابد.
خبــر خــوش ســوم بــه صنــدوق تثبیــت 
برمی گردد. دولت محکم بر سر عهد و پیمان 
خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت مانده اســت. 
امــا خبــر خــوش در این بــاره بــه پرداخــت کل 
مالیــات حاصــل از معامــالت بازار ســرمایه به 
صنــدوق تثبیت برمی گردد. کارشناســان مبلغ 
مالیاتــی کــه بــه صنــدوق تثبــت از ایــن محــل 
جدید واریز می شــود را حدود 10هزار میلیارد 
تومــان بــرآورد کرده انــد. عــالوه بــر ایــن نکتــه 
مثبــت، بدهی هــای صنــدوق توســعه ملــی به 
صندوق تثبیت مورد توجه دولت قرار گرفته و 
مقرر شده است عدم واریزهای قبلی امسال 

پرداخت شود.
دغدغه هــای  از  یکــی  بــه  چهــارم  خبــر 
مهــم بــازار برمی گــردد؛ انتشــار اوراق بدهی. 
انتشار اوراق بدهی دولتی که در بازار معامله 
می شود بیش از یک سال است که به دغدغه 

اصلی اهالی بازار تبدیل شده اما برنامه دلت 
نشــان از کاهش چشمگیر حجم اوراق بدهی 
در الیحــه بودجــه 1401 در مقایســه بــا ســال 
جاری دارد. بودجه 1400 با 1۳2 هزار میلیارد 
تومان انتشــار اوراق بســته شد که بعد از طی 
متممــی اجازه انتشــار ۵0هــزار میلیارد تومان 
دیگر گرفته شــد و مجموعاً به عدد 182 هزار 
میلیارد تومان رسید و اما در بودجه 1401 این 
رقــم با کاهش 4۵درصــدی به حدود 100هزار 
میلیارد تومان رســیده اســت که گواه بر تکیه 
نکــردن دولــت بــه بدهــکار شــدن بــه ملت در 

صحنه بازار سرمایه است.

حذف مالیات ۵درصدی 
شرکت های تولیدی

خبــر خــوش پنجــم کــه تــا ایــن لحظه به 
دســت مــا رســیده اســت بــه موضــوع حــذف 
تولیــدی  شــرکت های  ۵درصــدی  مالیــات 
برمی گــردد در ســال جهــش و رونــق تولیــد، 
دولــت ســیزدهم گامــی بلنــد بــرای کمــک بــه 
تولیــد برداشــته اســت. دولــت، بودجــه 1401 
شــرکت های  مالیــات  ۵درصــد  حــذف  بــا  را 

تولیــدی تقدیــم مجلــس می کنــد که بــا وجود 
شــرکت های  از  بســیاری  مالیاتــی  معافیــت 
بورســی و فرابورســی اما به نظر می رسد عدد 
قابــل توجهی ناشــی از ایــن معافیت در جیب 
ناشــران و ســهامداران باقی می ماند و صنایع 
بورســی را بــا ســودآوری قابــل توجهــی مواجه 

خواهد کرد.
و خبــر خــوب ششــم آنکه شنیده شــده، 
نــرخ تســعیر ارز 2۳هــزار تومــان تعییــن شــد 
و نیــز باالخــره ســایه شــوم ارز 4200 تومانــی 
از اقتصاد کشــور حذف می شــود. این تصمیم 
در  فزاینــده ای  چشــم گیر  تأثیــر  بی تردیــد 
سودآوری صنایع و شرکت های تولیدی کشور 

خواهد گذاشت.
و امــا آخریــن خبــر اینکه اگرچــه احتماالً 
نرخ ســوخت صنایع در بودجه 1401 افزایشی 
اســت امــا بــا توجــه بــه تدریجــی بــودن ایــن 
و  آن  بــرای  ریالــی  ســقف  اعمــال  افزایــش، 
همچنیــن بــا توجــه بــه معافیت هــای مالیاتی 
از  ناشــی  صنایــع  چشــمگیر  ســودآوری  و 
افزایــش فــروش و افزایــش نرخ هــای جهانــی 
ایــن موضــوع نمی توانــد نگرانــی خاصــی برای 

سهامداران ایجاد کند.

مهلت تسویه بدهکاران بانکی تا پایان 1۴۰۰ 
تمدید شد

خرید ارز مسافرتی مشمول 
مالیات نمی شود

و  خریــداران  کلیــه  اطــالع  بــه 
فروشندگان ارز می رساند خرید و فروش 
ارز  خریــد  نیمــا،  ســامانه  طریــق  از  ارز 
مســافرتی و ســایر روش های تعریف شده 
قانونــی بــرای تهیــه ارز، مشــمول پرداخت 
فــروش  مالیــات علی الحســاب 1۰ درصــد 

نمی شود.
بــه گــزارش ایلنــا از روابــط عمومــی 
پیــرو  کشــور،  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
تعلــق  درخصــوص  قبلــی  اطالعیــه 
مالیــات علی الحســاب 10 درصــد فــروش 

مــی دارد:  اعــالم  ارزی  معامــالت  بــه 
شــامل  مذکــور  مالیــات  الحســاب  علــی 
طریــق  از  ارز  خریــداران  و  فروشــندگان 
از  ارز  تهیــه  بــرای  قانونــی  روش هــای 
جملــه معامــالت از طریق ســامانه نیما و 
همچنیــن خریــد ارز مســافرتی نمی گردد 
اشــخاصی  ارزی  معامــالت  بــه  صرفــا  و 
بانــک  اعــالم  بــا  کــه  می گیــرد  تعلــق 
مرکــزی و نهادهــای نظارتی از روش های 
ســفته  همچــون  اهدافــی  بــا  غیرقانونــی 

بــازی و قاچــاق ارز صورت می پذیرد.

هزینه پیامک بانک های خصوصی زیاد شد
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
هزینــه  افزایــش  از  خصوصــی  اعتبــاری 
ســرویس پیامکــی بانک های خصوصی به ۲۰ 

هزار تومان خبر داد.
بــا  گفت وگــو  در  جمشــیدی  محمدرضــا 
مصوبــه  آخریــن  طبــق  کــرد:  اظهــار  ایســنا، 
خصوصــی  بانک هــای  کانــون  عالــی  شــورای 
هزینه ســرویس پیامکــی بانک های خصوصی 
بــرای هــر حســاب بانکــی متعلق به اشــخاص 
حقیقی و حقوقی به ترتیب به 20 و 100 هزار 
تومــان افزایــش پیدا کرد کــه بانک ها ملزم به 
دریافــت ایــن مبلــغ هســتند و بایــد آن را در 
دو یــا یــک نوبــت بــه شــرط اطالع به مشــتری 

و اعــالم رضایــت او دریافــت کنند کــه تنها در 
صورت رضایت مشــتری حق کســر این هزینه 

از حساب مشتری را دارند.
بانک هــا  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
همچنــان در حــال دریافــت کارمــزد پیامــک 
به روال گذشــته هســتند، افــزود: بانک های 
دولتــی در توافــق بانک های خصوصــی مبنی 
بــر افزایش هزینه ســرویس پیامکی شــرکت 
زمــان  اکنــون  کــه  کردنــد  اعــالم  و  نکردنــد 
مناســبی بــرای این امر نیســت اما بانک های 
و  کردنــد  قبــول  را  افزایــش  ایــن  خصوصــی 
ایــن افزایــش کارمــزد در ایــن بانک هــا قابــل 

اجراست.

پلتفرم مشترک مبادالتی ایران و سوریه 
راه اندازی می شود

به گفته مشاور رئیس سازمان بورس در امور بین الملل، بورس کاال برای مدیریت و نظارت 
تصمیم گرفت یک دفتر مستقل در دمشق تاسیس کند 
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کاشت ۲ هزار اصله نهال 
نارنج برای توسعه گردشگری  

پایدار در تنکابن
شهردار تنکابن اعالم کرد که برای حفظ و توسعه 
گونــه بومــی درخــت نارنــج به عنــوان میــراث طبیعــی با 
هــدف توســعه جاذبــه گردشــگری و تحقــق گردشــگری 
پایدار در تنکابن ۲ هزار اصله نهال در این شهر کاشته 

می شود.
محمدابراهیــم الریجانــی بیــان کــرد: بالغ بــر ۵00 
درخت قدیمی و ۳۷00 اصله درخت مرکبات که بیشتر 
آن ها نارنج اســت در شــهر تنکابن وجود دارد که تبدیل 

به جاذبه گردشگری شده  است.
او درباره گیاهان بومی این شــهر توریســتی گفت: 
یکــی از درختــان بومی منطقــه مازندران و شــهر تنکابن 
مرکبــات شــامل درخــت نارنــج، پرتقــال، لیمو شــیرین و 

لیمو ترش است.
شهردار تنکابن ادامه داد: خاستگاه پرتقال تنکابن 
است و از روزگاران قدیم پرتقال شهسوار معروف بوده 
و باغ هــای مرکبــات زیــادی از گذشــته کــه شــهر تنکابــن 
تاسیس شده است، وجود دارد. در محور اصلی خیابان 
کــه اکنــون بــه خیابــان امام معروف اســت از حــدود 20 
سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی درختان پرتقال در 

این شهر کاشته شده است و تا االن نیز ادامه دارد.
الریجانــی تصریــح کــرد: »بالــغ بــر ۵00 درخــت  با 
قدمــت بــاالی شــصت ســال و  ۳۷00 درخــت مرکبــات 
کــه بیشــتر آنهــا نارنــج اســت در ایــن شــهر وجــود دارد. 
این درختان تبدیل به جاذبه گردشــگری شــده و فضای 
 خاصــی در شــهر در اردیبهشــت مــاه بــا بهارنارنــج رقــم

مــی خــورد و در ماه هــای آذر، دی و بهمن گویی شــهر با 
این نارنج ها چراغانی شده است.«

توســعه  و  حفــظ  بــرای  اکنــون  افــزود:  الریجانــی 
گونــه بومــی درخت نارنج که از بدو تاســیس شــهرداری  
در محورهــا و خیابان هــای اصلــی شــهر کاشــته شــده، 
و  نقــاط  در  نخســت  گام  در  کرده ایــم.  برنامه ریــزی 
محورهــای اصلــی کــه به دلیــل اوضاع جــوی و آفت این 
درختــان خشــک یــا قطع شــده اند دوبــاره درخــت جدید 
می کاریــم و در گام دوم ســایر خیابان هایــی کــه در یــک 
دهه اخیر در شــهر احداث شــده در دو ســمت آن ها به 
فاصلــه هــر ۳ متــر بــر اســاس الگــوی قدیمــی، درختــان 
نارنج چهارســاله و پنج ساله که مناسب کشت هستند، 

خواهیم کاشت.
او بیــان کــرد: درختــان نارنــج به عنــوان یک میراث 
طبیعی برای شــهر تنکابن محســوب می شــود به همین 
منظور پروژه حفظ و کاشت درختان نارنج در اوایل آذر 

1400 در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
شــهردار تنکابن تاکید کرد: کاشــت 2 هزار درخت 
نارنج به حفظ محیط زیســت با توجه به اینکه در تمام 
طــول ســال ســبز بــوده، برگریــزان نــدارد و رشــد خوبــی 
دارد، کمــک می کنــد و چــرخ اقتصــاد کشــاورزی منطقــه 
نیــز از ایــن طریق می چرخد. اکنون ۳00 درخت کاشــته 
شــده و تــا شــب عید نیــز کاشــت یک هزار درخــت دیگر 
در دســتور کار قــرار دارد و در ســال 1401 هــم یــک هزار 

درخت دیگر کاشته می شود.
الریجانی از مشــارکت مردم در کاشت درخت های 
نارنــج خبــر داد و افــزود: تعــدادی از ایــن درخت هــا در 
روزهای جمعه به وســیله مردم تحت عنوان جمعه های 

نارنجی کاشته می شود.
او دربــاره شناســنامه دار کــردن درختــان نارنــج و 
ســایر مرکبــات گفــت: در گام بعــدی قصــد داریــم ایــن 
درختــان را شناســنامه دار کنیــم و بــرای شناســنامه دار 
شدن این درختان نخست تراشه و تگ های الکترونیکی 
بــر روی آن هــا اجــرا می شــود کــه ایــن مــدل را پارک هــا، 
سازمان جنگل ها و منابع طبیعی در مکان های مختلف 

پیاده سازی کرده است.
عمومــی،  مشــخصات  افــزود:  تنکابــن  شــهردار 
میــزان آفــت، ســن درخــت و...در این تراشــه و تگ های 
الکترونیکــی بارگذاری می شــود و با یک تبلت می توانید 
اطالعــات درخــت را بخوانیــد و بــرای آن نسخه نویســی 
کنیــد کــه در چه زمانی حرس شــده یا چگونــه نگهداری 

شده است؟
تگ هــای  ایــن  کنــار  در  کــرد:  تصریــح  الریجانــی 
الکترونیکــی، پالکــی نیــز بــرای درختان نصب می شــود. 
همچنیــن بــرای اینکــه درختــان یادمانــی بــرای فرهنــگ 
ایثــار، شــهادت و تجلیــل فرهیختــگان ادبــی و هنــری  
شهر  باشد آن ها را با نام شهدای مدافع حرم، شهدای 
دفاع مقدس، آتش نشــان و شــهدای انقالب، مشاهیر، 
فرهیختــگان، نویســندگان، هنرمنــدان و نام آوران شــهر 

تنکابن نام گذاری می کنیم.
او بیان کرد: مردم حتی می توانند حفظ و نگهداری 
درخت هایی که می کارند را به لحاظ ســمبلیک بر عهده 
بگیرنــد. همچنیــن درخت هــا را بــه نــام مردم بــه  عنوان 
تنکابــن  طبیعــی  میــراث  اصلــی  صاحبــان  و  حامیــان 

نامگذاری کنیم. 
وی درباره نقش درختکاری در توســعه گردشــگری 
پایدار گفت: »یکی از راه های توســعه گردشــگری پایدار 
اهمیــت بــه فضــای ســبز و درختــکاری اســت. آگاهی از 
اثرات اقتصادی گردشگری پایدار موجب می شود نقش 
مردم  در مشــارکت و توســعه فرهنگ درختکاری میســر 

شود.«
الریجانــی تصریــح کرد: »کاشــت درخــت عالوه بر 
اینکــه بــه زیباتر شــدن شــهرها و جاذبه های گردشــگری 
و جــذب بیشــتر توریســت کمــک می کنــد، می توانــد بــه 

کاهش آلودگی و افزایش کیفیت هوا کمک کند.«

افتتاح نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی 

استان بوشهر 
در  فــارس  خلیــج  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
آیین افتتاح نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشی بوشهر 
اعالم کرد که در نمایشــگاه امســال غرفه هایی طراحی 
شــده اســت و دســتگاه های اجرایی، مراکز پژوهشی و 
تحقیقاتی، دانشگاه ها و واحدهای فناور و دانش بنیان 
سراسر استان در قالب عکس، فیلم و کاتالوگ آخرین 

دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند.
افــزود:  حبیبــی  حســن  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
و  فنــاوران  بــا  ارتبــاط  بــرای  بازدیدکننــدگان می تواننــد 
واحدهــای دانش بنیــان از طریــق راه هــای ارتباطــی درج 

شده در غرفه ها اقدام کنند.
معرفــی  بــرای  الزم  برنامه ریــزی  کــرد:  تاکیــد  او 
دســتاورهای فناورانــه و دانش بنیــان در ســطح ملــی و 
بین المللــی انجــام شــده  اســت و در فــاز بعــدی زبان های 
دیگــر بــه ایــن نمایشــگاه اضافــه می شــود و بــا همــکاری 
ســفارتخانه های جمهوری اســالمی در ســایر کشــورها به 
سرمایه گذاران و مشتریان بین المللی معرفی خواهد شد.
 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس افزود: 
برگزاری نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز و پتروشیمی 
در عســلویه، دوره هــای آموزشــی، نمایشــگاه در مراکــز 
رشــد اســتان بوشــهر، نشســت های B2B، تولید مستند 
دیگــر  از  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت های  معرفــی  و 
برنامه هــای پیش بینــی شــده در پــارک علــم و فنــاوری 

خلیج فارس است.
حبیبــی افــزود: عالقه منــدان می تواننــد بــا مراجعه 
بــه ســایت نمایشــگاه بــه آدرس FANBAZARBU.IR از 

آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری بازدید کنند.
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فنــاوری و فن 
بازار استان بوشهر دیروز به صورت مجازی  افتتاح شد 

و تا 2۵ آذر ادامه دارد.

ضرورت تامین ۳۰۰ میلیارد 
ریال برای اتمام خط انتقال 

 پساب تصفیه شده

به دریاچه ارومیه
آذربایجــان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
غربــی بــا خبــر از پیشــرفت ۹۵ درصــدی مــدول ســوم  
تصفیه خانــه فاضــالب ارومیــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 
اجــرا و اتمــام باقیمانــده این خــط را ۳۰۰ میلیارد ریال 

اعالم کرد.

لطیــف خوش ســیرت در گفت وگــو بــا ایســنا با بیان 
اینکــه تاکنــون بــرای اجــرای مــدول ســوم  تصفیه خانــه 
فاضــالب ارومیــه 800 میلیــارد ریــال اعتبــار هزینه شــده 
اســت، افــزود: بــرای اتمــام و وارد مدار بهره برداری شــدن 
این طرح، 400 میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.

امضــا  موافقت نامه هــای  اســاس  بــر  گفــت:  او 
شــده مقــرر شــده اســت کــه در راســتای احیــای دریاچه 
از   پســاب  مکعــب  متــر  میلیــون   10۵ ســاالنه  ارومیــه 
تصفیه خانه های فاضالب استان به دریاچه منتقل شود 
کــه ســهم  تصفیه خانــه ارومیه از ایــن میزان ۵1 میلیون 

متر مکعب است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی 
بــا تاکیــد بر اینکــه اعتبارات مورد نیاز بــرای اتمام مدول 
ســوم تصفیه خانه و خط انتقال پســاب اختصاص یابد، 
خاطرنشــان کرد: علی رغم اقدامات انجام شــده از سوی 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان غربــی بــرای انتقــال 
پســاب بــه دریاچــه ارومیــه، اقدام چشــمگیری از ســوی 
ســتاد احیــای دریاچــه بــرای تخصیص اعتبــارات مصوب 

صورت نگرفته است.
خوش ســیرت افــزود: از 11 کیلومتــر خــط انتقــال 
پیش بینی شــده برای انتقال به دریاچه ارومیه، تاکنون 

۹ کیلومتر آن اجرا و به اتمام رسیده است.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( ) عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب فاز 5 و اصالح شبکه موجود 
شهرک صنعتی مورچه خورت ( به شماره ) 2000001281000142 ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی  پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1400/09/21 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/09/27 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/10/09
زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/10/11

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب فاز 5 و اصالح شبکه موجود شهرک صنعتی مورچه خورت

مبلغ برآورد اولیه : 205،352،584،448 ریال و براساس فهارس بهای سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور ) اعتبار طرح جاری (
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 8،007،052،000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا : 12 ماه 

حضور در جلسه توجهی مطابق اسناد مناقصه الزامیست .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :  آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیرکبیر ، شرکت 

شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 – 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه WWW.setadiran.ir  بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است .

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/21 نوبت دوم : 1400/09/22

شناسه آگهی : 1240686

فراخوان مناقصه  عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( یک مرحله ای
ت اول(

) نوب

 
رشکت شهرک اهی صنعتی اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین 
از واگــذاری ۱۷ هکتــار زمیــن طــی ســال جــاری بــه 
ســرمایه گذاران متقاضی ســاخت واحــد تولیدی در 

شهرک صنعتی حیدریه تاکستان خبر داد.
حمیدرضا خانپور دیروز در گفت وگو با ایرنا در 
جریان بازدید از طرح های تولیدی در دست اجرا در 
شــهرک صنعتی حیدریه تاکســتان با اعالم این خبر 
افــزود: ایــن میــزان زمین بــه ۳ ســرمایه گذار بخش 

خصوصی واگذار شده است.
او همچنیــن گفــت: اراضی واگذار شــده دارای 
امکانات زیربنایی الزم به منظور ســاخت و اســتقرار 

واحدهای صنعتی هستند.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان قزویــن اظهــار کرد: این ســرمایه گذاران 400 
میلیــارد ریال در شــهرک صنعتی حیدریه تاکســتان 

سرمایه گذاری خواهند کرد.

ایــن  محــل  از  شــد:  یــادآور  خانپــور 
ســرمایه گذاری ها برای ۳8۳ نفر به شــکل مستقیم 

اشتغال زایی می شود.
او در ادامه درباره واحدهای تولیدی بهره بردار 
در شــهرک صنعتــی حیدریــه تاکســتان نیــز گفــت: 
اکنــون ۵۳ واحــد تولیــدی در ایــن شــهرک صنعتــی 
دارای پروانــه بهره بــرداری هســتند که در ۵۶ هکتار 

زمین مستقر شده اند.

بــه گفتــه مدیرعامــل بنیاد برکت ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام یکــی از طرح هــای ویژه 
بنیادبرکت »روستای بدون بیکار« است که 
تــا بــه امــروز در  ١٠٠ روســتا ایــن طــرح اجرا 
شــده اســت. پــس از اجــرای ایــن طــرح، نــه 
تنها فرد بیکاری در روســتا نمی ماند که حتی 

مهاجرت معکوس نیز رخ می دهد.
نشست رسانه ای مدیرعامل بنیاد برکت 
به مناســبت چهاردهمین ســالگرد آغاز به کار 
بنیــاد و ارائــه گزارشــی از فعالیت های صورت 
گرفتــه در مناطــق روســتایی و محــروم کشــور 
و تشــریح برنامه هــا و رویدادهــای پیــش رو  

برگزار شد. 
محمــد ترکمانه در این نشســت با تاکید 
بــر اینکــه بنیــاد برکت با دســتور مقــام معظم 
رهبــری شــکل گرفتــه اســت، گفــت: بنیــاد بــا 
مطالعــه فــراوان برای ســه ســال پیاپــی مدلی 
را بــرای اشــتغال زایی و توانمندســازی طراحی 
کــرد کــه امروزه این مــدل در بیش از ١٢ هزار 

روستا پیاده سازی و اجرا شده است.
او بــا تاکید بر ایجاد اشــتغال های خرد و 
خانگــی اظهار کــرد: این موضوع سال هاســت 
کــه مــورد بحــث اســت و کشــورهای توســعه 
یافته تجربه های مختلفی در این حوزه دارند.
مدیرعامــل بنیاد برکت خاطرنشــان کرد: 
قصد داریم برای سال آینده تعداد روستاهای 
تحت پوشش را از ١٢ هزار به ٢٠ هزار روستا 
برســانیم و ۶۵ درصــد از روســتاییان را تحــت 

پوشش قرار دهیم.

 ساخت ۱۹۰۰ مدرسه برکت

تا پایان سال
را  خــود  اهــداف  داد:  ادامــه  ترکمانــه 
بــر حوزه هــای زیربنایــی و اقتصــادی متمرکــز 
 ۵٧١ و  هــزار   ٢ ســاخت  تعهــد  و  کرده ایــم 
مدرســه را داریــم کــه تــا بــه امــروز یک هــزار و 
برنامــه  و  اســت  افتتــاح شــده  ۷00 مدرســه 
داریم ٢٠٠ مدرســه دیگر را نیز تا پایان ســال 

به بهره برداری برسانیم.
 ٣٧٠ و   شــهر   ۵۵٠ او،  گفتــه  بــه 
شهرســتان در ٣١ استان کشور تحت پوشش 

فعالیت های این بنیاد قرار دارند.  
مدیرعامل بنیاد برکت از اجرای مدل های 
اشــتغال زایی این بنیاد در سراســر کشور خبر 
داد و گفــت: تاکنــون در حــوزه اجتماع محــور 
١۶٠ هــزار طــرح بــا ظرفیت 4٨٠ هــزار فرصت 
شغلی ایجاد شده که این میزان تا پایان سال 
بــه ٢٠٠ هــزار طــرح خواهــد رســید. همچنین 
تالش داریم تا در ســال آینده جهشــی در این 
حــوزه صــورت گیــرد و اتفــاق بزرگــی در حــوزه 

اشتغال محقق شود.

اجرای ۴٠ درصد از طرح های 
اشتغال  برکت از سوی زنان

زنــان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ترکمانــه 
سرپرســت خانوار در کانون توجه بنیاد برکت 

قــرار دارنــد، اظهــار کــرد: تــا امــروز بیــش از ۶ 
هــزار و ۵٠٠ طــرح ویــژه ایــن افراد اجرا شــده 
است. همچنین  حدود 4٠ درصد از طرح های 
اشــتغال زایی برکــت به وســیله زنــان عملیاتی 

شده است.
او بــا بیــان اینکــه مشــاغل ایجــاد شــده 
در هر روســتا و شهرســتان با توجه به مزیت 
هــر اســتان متفــاوت اســت، افزود: بــر همین 
اســاس تا امروز ١٧٠ رســته شــغلی در مناطق 

مختلف تعریف شده است.
بنیــاد  از ورود  بنیــاد برکــت  مدیرعامــل 
برکت به حوزه تولید پوشاک خبر داد و گفت: 
تا امروز ۶ هزار و ٧٢٧ طرح اشــتغال زایی در 
این حوزه ایجاد شده است. همچنین 4 هزار 
طــرح اشــتغال زایی در حــوزه پــرورش طیــور و 

شتر به بهره برداری رسیده است.
ترکمانــه بــا تاکید بر توجــه ویژه به حوزه 
نوشــت افزار ایرانی بیان کرد: در این راســتا تا 
امــروز از ١٨٠ طــرح در قالب کارگاه های بزرگ 
حمایــت شــده اســت و در ۳ ســال آینــده نیــز 

حمایت های خود را ادامه می دهیم.

اشتغال زایی برای کولبران و 
سوخت بران

او از تمرکــز ویــژه بــر حــوزه کولبــری خبر 
داد و گفــت: بنیــاد در مناطــق مــرزی در غرب 
کشــور حضــور پیدا کرده و تاکنــون بیش از 4 
هــزار طرح اشــتغال برای کولبری ایجاد شــده 
اســت. همچنیــن بــه کولبــران عــالوه بــر ارائه 
تسهیالت،  آموزش و مشورت هم می دهیم.  
بــر  تاکیــد  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
اشــتغال زایی برای سوخت بران در سیستان و 
بلوچســتان افــزود: چنــد ماهی اســت در این 
حوزه هم ورود داشــته ایم و بنا داریم ٢ هزار 

طرح اشتغال را در این حوزه فعال کنیم.
ترکمانــه ادامــه داد: با همکاری ســازمان 
 ۵٠٠ و  هــزار   ٣ مســکن  بنیــاد  و  بهزیســتی 
مســکن ویــژه معلوالن ســاخته ایم کــه تحویل 
خانواده هــای دارای دو معلــول شــده اســت. 
 ٣ معلــوالن  خانواده هــای  بــرای  همچنیــن 
هــزار طــرح اشــتغال زایی طراحــی شــده و از 
خانواده هایــی که کودکان بازمانده از تحصیل 

دارند نیز حمایت می شود. 
طرح هــای  همــه  کــرد:  خاطرنشــان  او 
و  مجریــان  کمــک  بــا  برکــت  اشــتغال زایی 
تســهیل گران کــه شــناخت کاملــی از منطقــه 
دارنــد انجــام می شــود. در حــال حاضر، بیش 
فعــال  کشــور  در  برکــت  تســهیل گر   ٨٠٠ از 

هستند.

 جمع آوری

۱۰۰۰ مدرسه کانکسی 
مدیرعامــل بنیــاد برکــت بــا بیــان اینکــه 
امســال در حــوزه مدرســه تعهــد کرده ایــم تــا 
یک هزار مدرســه کانکسی را جمع آوری کنیم، 
تاکیــد کــرد: تا زمانی که نیاز باشــد در کشــور 
مدرســه ســاخته شــود بنیــاد برکــت پــای کار 

است. 
فــروش  بــه اهمیــت  بــا توجــه  ترکمانــه 
تولیدات در حوزه اشــتغال های خرد و خانگی 
را  پشــتیبان  طــرح  برکــت  بنیــاد  در  گفــت: 
داریــم کــه کمــک می کند زنجیره کســب و کار 
ایجاد شــود. همچنین چندســالی است که به 
موضوع صادرات توجه ویژه داریم و واحدهای 
مشــارکتی بنیــاد برکت تا به امــروز ٧ میلیون 

دالر از محصوالت خود را صادرات کرده اند.
ســرمایه گذاری  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  او 
بنیاد برکت در بنگاه های صنعتی، تا به امروز 

٢٧٠ طــرح در حــوزه اقتصادی کالن راه اندازی 
شــده کــه منجــر بــه ایجــاد ٢٧ هزار شــغل به 

صورت مستقیم شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت از ســرمایه گذاری 
۶٧٠ میلیــارد تومانــی بنیــاد برکــت در حــوزه 
آبرســانی خبــر داد و اظهــار کــرد: ٧٠٢ نقطــه 
خوزســتان برای جبران تنش آبی شناســایی و 
تا امروز بیش از ٩۵ کیلومتر پروژه آبرســانی 
در این مناطق انجام شده و تا پایان سال قرار 
است این مشکل به صورت کامل حل شود. 
مــا  کشــور  در  کــرد:  تصریــح  ترکمانــه 
الزم  کــه  داشــته  وجــود  بســیاری  قنات هــای 
قنــات   ۶۶٠ امــروز  تــا  شــوند.  احیــا  اســت 
شناســایی شــده اســت و تا پایان ســال ١۵٠٠ 

قنات را احیا خواهیم کرد. 

مهاجرت معکوس در بیش از 
٢ هزار روستا

او بــا تاکیــد بــر اینکه مهاجــرت معکوس 
دغدغــه کشــور اســت، افــزود: در قالــب طرح 
»بــه روســتا برمی گردیــم« فرآینــد مهاجــرت 
کشــور  روســتای   ۶ و  هــزار   ٢ در  معکــوس 

اجرایی شده است.
مدیرعامــل بنیاد برکت خاطرنشــان کرد: 
یکــی از طرح هــای ویــژه مــا »روســتای بــدون 
بیــکار اســت« که تا بــه امروز در  ١٠٠ روســتا 
این طرح اجرا شــده اســت. پس از اجرای این 
طرح، نه تنها فرد بیکاری در روســتا نمی ماند 

که حتی مهاجرت معکوس نیز رخ می دهد.
در پایــان ترکمانــه گفــت: بیــش از ٩۵ 
درصــد کســب وکارهای برکــت پایــدار هســتند 
و همچنیــن امــروزه کارآفرینان بنیــاد زیر یک 
درصــد معوقــه بانکی دارند که به معنی فعال 

بودن کسب وکارشان است.

امــور  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 
سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان 
تومــان  میلیــارد   ۸۹۶ اختصــاص  از  جنوبــی 
تســهیالت از محل اعتبــارات بند الف تبصره 
بــرای بهبــود رونــد  ۱۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۰ 

تولید و اشتغال در این استان خبر داد.
علی اکبــر اکبــری راد دیــروز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا تصریح کــرد: این تســهیالت در قالب 
تســهیالت ســرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
ارایه خواهد شــد و تا معادل 10 درصد از این 
اعتبــارات به صورت کمک هــای فنی و اعتباری 

و یارانه سود قابل تخصیص است.
او دوره بازپرداخــت تســهیالت ســرمایه 
در گــردش را حداکثــر یــک ســال و تســهیالت 
حداکثــر  را  تکمیلــی  و  توســعه ای  ایجــادی، 
هفت سال اعالم کرد و گفت: نرخ تسهیالت 
تــا 14   10 بیــن  ثابــت  و  گــردش  در  ســرمایه 
درصــد متغیــر خواهد بود و براســاس قرارداد 
عامــل  بانک هــای  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 

پرداخت می شود.
امــور  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 
سرمایه گذاری و اشــتغال استانداری خراسان 
جنوبــی اظهار کرد: تســهیالت بند الف تبصره 

هجدهــم  بــا اولویــت نــرخ بیــکاری بــاال بــه 
توســعه ای  ایجــادی،  کارآفرینــی،  طرح هــای 
تکمیلــی و ســرمایه در گــردش و نیــز احیــای 
واحدهــای تولیــدی خــرد، کوچــک، متوســط، 
بــزرگ، کســب وکارهای خانگــی، شــرکت های 
پیشــران  تولیــدی  واحدهــای  و  دانش بنیــان 

اختصاص می یابد.
اکبری راد افزود: به منظور پشتیبانی های 
اشــتغال  ضمانــت  و  پایدارســازی  و  فنــی 
بــه  ایــن محــل  از  نیــز تســهیالتی  محرومــان 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و بهزیســتی 
اســتان اختصــاص یافته اســت کــه در جامعه 
هــدف ایــن 2 نهــاد حمایتــی پرداخــت خواهد 

شد.
بیــن  تفاهــم  و  تعامــل  بــا  گفــت:  او 
بهزیســتی و بنیــاد برکــت وابســته بــه ســتاد 
ســود  )ره(  امــام  حضــرت  فرمــان  اجرایــی 
تســهیالت جامعــه هــدف بهزیســتی بــه چهار 

درصد تقلیل خواهد یافت.
امــور  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 
سرمایه گذاری و اشــتغال استانداری خراسان 
جنوبــی بیــان کــرد: پرداخت این تســهیالت با 
هــدف کمــک بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی، 

برخــوردار،  توســعه مناطــق محــروم و کمتــر 
احیــا، فعال ســازی و توســعه معــادن کوچــک 
خالــی  ظرفیت هــای  فعال ســازی  مقیــاس، 
محصــوالت صنعتــی و واحدهــای راکد، تامین 
مالــی اصنــاف تولیــدی و طرح هــای فناورانــه 
بــرای بهبــود روند تولید و اشــتغال در اســتان 

انجام می شود.

اکبری راد گفت: بانک های کشــاورزی، 
شــهر،  صــادرات،  تجــارت،  ســامان، 
کارآفریــن، پســت بانــک، صنعــت و معدن، 
امیــد، توســعه تعــاون  صنــدوق کارآفرینــی 
کــه  از جملــه بانک هایــی هســتند  آینــده  و 
تســهیالت بنــد الــف تبصــره 18 را پرداخــت 

کرد. خواهند 

۱۷ هکتار زمین به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان واگذار شد

۸۹۶ میلیارد تومان تسهیالت تولید به خراسان جنوبی 
اختصاص یافت

  اجرای طرح »روستای بدون بیکار«

در ۱۰۰ روستا از سوی بنیاد برکت
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مفقودی
اینجانـب امیـد فتـاح زاده  بشـماره کـد ملـی 0078118204 مالـک خـودرو سـواری سیسـتم 
سـمند ایکـس7 بشـماره انتظامـی 15-224و71 بشـماره شاسـی 15513991 بشـماره موتـور 
12485220590 بعلت فقدان شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه)کارت سبز( و   اسناد فروش 
تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده ام  . لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد 
خـودروی مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 

اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد.
اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـد اشـراقی فرزنـد علـی بشـماره ملـی 0055248403 بموجـب وکالتنامـه رسـمی شـماره 57131 – 1400/7/25 دفترخانـه 635 تهـران با تسـلیم تقاضا 
مثبوتـه بـه شـماره 140085601025022528 – 1400/7/28 منضـم بـه دو 2 بـرگ استشـهادیه جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طی شـماره 
25636 – 1400/7/27 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 35 حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـالک 
ثبتـی 31258 فرعـی از 7022 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 3620 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 3 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبت ملک 
نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 95/17 مترمربـع بـه مالکیـت علـی / معماریـان فرزنـد غالمعلـی شـماره شناسـنامه 78589 تاریـخ تولـد 1333/01/02 
صـادره از قـم دارای شـماره ملـی 0380794748 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 54321 
تاریـخ 1399/02/30 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 635 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 690756 سـری ج سـال 98 
بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139920301025010348 ثبـت گردیـده اسـت. بعلـت اثـاث کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود 
تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار این آگهـی ظرف ملهت 
10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رؤیـت 
و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی 

ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد. 
اردشیر شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک م الف 14419 / شناسه آگهی 1237193  

آگهی فقدان سند مالکیت
وارده  شـماره  بـه  تقاضـا  تسـلیم  بـا  تهـران   535 دفترخانـه   1400/7/25  –  57131 شـماره  وکالتنامـه  بموجـب  معماریـان  علـی  آقـای  طـرف  از  بوکالـت  اشـراقی  محمـد  آقـای 
140085601025022530 – 1400/7/28 منضم به دو 2 برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی و مصدق شده طی شماره 25635 – 1400/7/27 توسط دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره 635 حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 33848 فرعـی از 7022 اصلـی، مفـروز و مجزا شـده از 
3620 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 2 در طبقه 1 و و اقع در بخش 02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 164/29 مترمربع که مقدار 10/98 مترمربع 
آن بالکن در فضای خیابان 25 متری است بانضمام پارکینگ قطعه 4 به مساحت 20 مترمربع واقع در طبقه همکف به مالکیت علی / معماریان فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 
78589 تاریـخ تولـد 1333/01/02 صـادره از قـم دارای شـماره ملـی 0380794748 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیت 
54319 تاریخ 1399/02/30 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 635 شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 690037 سـری ج سـال 98 با شـماره دفتر 
الکترونیکـی 139920301025009752 ثبـت گردیـده اسـت. محدودیـت: نـدارد بعلـت اثـاث کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک موصـوف را نمـوده 
اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف ملهـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه 
ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رؤیـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهد شـد لیکن به اعتـراض بـدون ارائه اصل 
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.  
رونوشـت  1 سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع، 2- واحد فناوری اطالعات اسـتان تهران جهت اطالع، 3- کمیته تحقیق و اسـترداد بنیاد مسـتضعفان جهت اطالع
اردشیر شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک م الف 14420 / شناسه آگهی 1237194  

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای سـید مهـدی شـریفی فاضـل بـا ارایـه وکالتنامـه شـماره 38332 مـورخ 1379/10/11 
دفترخانـه 301 تهـران و 38149 مـورخ 1379/9/20 دفترخانـه 301 تهـران و تفویـض وکالـت شـماره 41 
مـورخ 1387/9/23 دفترخانـه 1091 تهـران بـا اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مورد آگهی با تسـلیم 
استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 3579 و 3677 الی 3679 و 3680 الی 3684 دفترخانه 
1612 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 12832 مـورخ 1400/7/26 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند 
مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی 

گردد
1- نام و نام خانوادگی مالک: خانم مژده و پریدخت الهی

2- شماره پالک: 9315 فرعی 72 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: سهل انگاری 

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه پـالک ثبتـی 9315 فرعی از 
72 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 1321 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 14 در طبقـه و واقـع در بخـش 11 
ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 1000 مترمربع بنام محمدرضا 
و سـعید و شـیرین و نوشـین همگـی پایـدار راونـدی( و پرویـن صفـری ذیـل ثبـت صفحـات 258 الـی 
266 دفتـر 844/2 شـماره ثبـت 182967 الـی 182979 شـماره چاپـی 273221 الـی 272229 ثبـت و 
سـند صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت سـپس بموجـب سـند انتقـال شـماره 35719 مـورخ 1385/8/27 
دفترخانـه 237 تهـران بـه خانـم مـژده و پریدخـت الهـی انتقـال یافته اسـت. لذا با توجـه به اعالم فقدان 
سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسـبت به ملک 
مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد 
خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. رونوشـت: سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امـام جهت اطالع 
م الف 14421 / شناسه آگهی 1237196

محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـا / خانـم گیتـی تیموریـان اصالتـاً بـا اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم 
استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 29872 مـورخ 1400/9/4 دفترخانـه 882 تهـران طی 
درخواست وارده شماره 21962 مورخ 1400/9/6 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند 

کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
1- نام و نام خانوادگی: گیتی تیموریان مالک شش دانگ

2- شماره پالک: باقیمانده 5618 بخش 4 تهران 
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان واقـع در شـرق طبقه 
همکف بشماره باقیمانده 5618 قطعه 4 تفکیکی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع واقع 
در بخش 4 تهران به مساحت 54/16 مترمربع که مقدار 0/45 مترمربع آن بالکن مسقف است. 
*- ذیـل ثبـت 1109 دفتـر امـالک 8 صفحـه 100 بشـماره چاپـی 418185 بناممحمـد صنعتـی سـاوه 
ش ثبـت و صـادر شـده اسـت سسـپئ شـش دانـگ برابـر سـند قطعـی شـماره 68453 مورخـه 
1390/06/14 دفترخانـه 282 تهـران بـه خانـم گیتـی تیموریـان منتقـل گردیـد و سـپس ششـدانگ 
برابـر سـند رهنـی شـماره 68455 مورخـه 1390/6/14 دفترخانـه 282 تهـران در رهـن بانـک بانـک 
مسـکن قرار دارد.  لذا با توجه به اعالم فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور 
المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسـبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسـمت چهارم 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالیکـت 
یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد کرد.
 م الف 14423 / شناسه آگهی 1237203

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوسـیله 1- احمـد نصیرپـور نـام پـدر: بابـا تاریخ تولـد 1359/06/09 شـماره ملـی: 1463077416 
شـماره شناسـنامه:1244 بـه نشـانی: تهـران گلسـتان 30 متـری سـلمانی پ 96 2- بهنـام عبـدی 
معصـوم آبـاد نـام پـدر: شـماره شناسـنامه: 75 بـه نشـانی: لویـزان سـتاد نیـروی زمینـی ارتـش 
جمهـوری اسـالمی ایـران )اعالمـی بسـتانکار( ابـالغ مـی شـود کـه بانـک ملـی شـعبه کریمخـان زنـد 
بـه اسـتناد قـرارداد شـماره 6601523873008 مـورخ 93/11/1 بـرای وصـول موضـوع الزم االجـرا 
مبلـغ  و  اصـل طلـب  بابـت  ریـال  مبلـغ 90/164/853  بـر  ریـال مشـتمل  مبلـغ 183/644/413 
34/521/478 ریـال بابـت سـود و مبلـغ 58/958/082 ریـال بابـت خسـارت تـا تاریـخ 97/1/26 و 
از آن تاریخ تا تسـویه کامل بدهی طبق مقررات بابت پرونده اجرائی کالسـه مکانیزه 9700273 
و علیـه شـما مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه نمـوده و پرونـده بـه کالسـه فـوق در ایـن اداره تشـکیل و 
در جریـان اقـدام میباشـد لـذا چـون طبـق گـزارش مـورخ 97/3/21 و 97/3/20 مامـور ابـالغ پسـت 
نشـانی شناسـائی نگردید و به اسـتناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی مفاد اجرائیه 
فـوق الذکـر یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود لـذا چنانچـه 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی کـه روز رسـمی ابـالغ اجرائیـه محسـوب می گـردد اقدام 
بـه پرداخـت بدهـی خـود ننمایـد علمیـات اجرائـی برابـر مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.

م الف 14424 / شناسه آگهی 1237205
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – علینژاد

 آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد
اسناد رسمی

بدینوسـیله 1( لیـال نصیرپـور بـه نشـانی تهـران شـهر گلسـتان خ عابـدی کـوی 
سـلیمی پ 12 ابـالغ مـی شـود کـه بانـک ملـی ایـران شـعبه کریـم خـان زنـد بـه 
اسـتناد قرارداد شـماره 6601445547002 برای وصول مبلغ 185/957/663 
ریـال تـا تاریـخ 97/1/26 و از آن تاریـخ تـا تسـویه کامـل بدهـی طبـق مقـررات 
بابـت پرونـده اجرائـی کالسـه مکانیـزه 9700258 علیـه شـما مبادرت به صدور 
اجرائیـه نمـوده و پرونـده بـه کالسـه فـوق در ایـن اداره تشـکیل و در جریـان 
اقـدام میباشـد لـذا چـون طبـق گـزارش مامـور اجـرا نشـانی شناسـائی نگردیـد 
و طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی مفـاد اجرائیـه فـوق 
الذکـر یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود 
لـذا چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی کـه روز رسـمی ابـالغ 
اجرائیـه محسـوب مـی گـردد اقـدام بـه پرداخـت بدهـی خـود ننمایـد علمیـات 

اجرائـی برابـر مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.
م الف 14425 / شناسه آگهی 1237206

»آگهی فقدان سند مالکیت«
خانـم مریـم رضائـی زاده مهابـادی بوکالـت از آقـای پرویـز اعرابـی بموجـب وکالتنامـه شـماره 
139805 مـورخ 1400/6/2 دفترخانـه 525 تهـران و بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده 
بشـماره هـای 15985 و 15986 مـورخ 1400/9/3 دفترخانـه 555 تهـران، طـی درخواسـت 

وارده بشـماره 49019570 مـورخ 1400/9/3 و بـا اعـالم اینکـه:
طبقـه همکـف  جنـوب  در سـمت  واقـع  آپارتمـان  دسـتگاه  یـک  مالکیـت ششـدانگ  سـند 
بمسـاحت 129/93 مترمربـع کـه مقـدار 8 مترمربـع آن سـطح بالکـن مسـقف اسـت قطعـه 
2 تفکیکـی بپـالک ثبتـی 2492 فرعـی از 3923 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 164 فرعـی از 
اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 3 تهـران بانضمـام ششـدانگ یکواحـد پارکینـگ بمسـاحت 12 
مترمربـع قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در طبقـه زیرزمیـن و ششـدانگ یکبـاب انبـاری بمسـاحت 
2/30 مترمربـع قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در طبقـه زیرزمیـن و بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر 
مشـاعات، که ذیل ثبت شـماره 132255 در صفحه 314 دفتر امالک جلد 883 بنام خانم 
هلن مری بریسو ثبت و بشماره چاپی 250523 صادر و تسلیم شده است و بموجب سند 
قطعـی شـماره 39876 مـورخ 81/2/5 دفترخانـه 525 تهـران بـه آقـای پرویـز اعرابـی منتقـل 
شـده اسـت و وکیـل ایشـان ادعـای مفقـودی سـند مالکیـت بشـماره چاپـی فـوق االشـعار را 
بعلـت جابجایـی نمـوده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پالک مذکور را نموده اسـت، 
علیهـذا در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت )اصالحـی 80/11/8(، مراتب در یک نوبت 
و در یکـی از جرایـد آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـند، ظـرف مـدت 10 روز پـس از 
انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن 
اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم 
وصول اعتراض یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد، طبق 
مقررات و تشریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد. م/الف

م الف 14417 / شناسه آگهی 1237184
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای سـید محمـود ناصـری زاده قمصـری بـا اعـالم مفقـود شـدن سـند 
مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده بشـماره 1600 
مـورخ 1400/7/25 دفتـر 1637 تهـران و درخواسـت وارده 3575 مـورخ 1400/7/26 
تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 

120 آییـن نامـه قانونـی ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
نـام و نـام خانوادگـی مالـک: سـید محمـود ناصـری زاده قمصـری نسـبت به 4/5 سـهم 

از 42 سـهم 
شماره پالک فرعی: 4669 اصلی : 48 واقع در بخش 11 تهران

علت گم شدن: جابجایی
خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت 4/5 سـهم از 42 سـهم یـک قطعـه زمیـن 
بـه مسـاحت 50 مترمربـع بشـماره 48/4669 مفـروز از 3449 فرعـی از اصلـی مذکـور 
واقـع در بخـش 11 تهـران ذیـل دفتـر الکترونیکـی 139920301151021455 به شـماره 
سـند چاپـی 722932 ه سـال 98 بنـام سـید محمـود ناصـری زاده قمصـری ثبـت و 

گردیـده اسـت و در قیـد بازداشـت بنـد )ز( نمـی باشـد – 
اینـک بـا توجـه بـه اعـالم مفقـودی سـند مالکیـت مـورد ثبـت فـوق الذکـر و درخواسـت 
صـدور المثنـی آن؛ مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی، معاملـه 
کـرده و ایـن معاملـه در ایـن آگهـی قیـد نگردیـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد 
خود می باشـد باید تا ده روز پس از النتشـار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف 
مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه 

متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
م الف 14418 / شناسه آگهی 1237192

غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

مفقودی
رنـگ  بـه    L90 لـوگان  تیـپ  رنـو  سیسـتم  سـوار  سـبز  بـرگ  و  سـندمالکیت 
شـماره  بـه  91-435د24  انتظامـی  شـماره  بـه   1395 مـدل  روغنـی  سـفید 
  NAPLSRALDG1282658 بـه شـماره شاسـی  K4MA690-R158550 موتـور
بنـام جهانگیـر عبدالـه زاده فرزندجمشـید بشـماره شناسـنامه 1946 کدملـی 

باشـد./ مـی  اعتبـار سـاقط  از درجـه  0057262942  مفقـود شـده 
اردبیل

آگهی ابالغ اجرائیه
بدیـن وسـیله بـه امیررضـا و سـینا و علـی اکـرم )اصالتـاً از طـرف خـود و والیتـاً بـر سـینا 
اسـدی( شـهرت همگـی اسـدی ورثـه مرحـوم حسـن اسـدی فرزنـد علـی اکـرم سـاکن 
تهـران جـاده سـاوه شـهرک ولیعصـر خیابـان بهداشـت ک زمانـی پـالک 100 ابـالغ مـی 
شـود که خانم محبوبه گوهری جهت وصول تعداد 514 عدد سـکه تمام بهادر آزادی 
و هفـت شـاخه گل نرگـس و هزینـه سـفر زیارتـی حـج عمـره بـه اسـتناد سـند ازدواج 
7496 مـورخ 1382/10/14 دفتـر ازدواج 29 شـهرری علیـه مـورث شـما اجرائیـه صـادر 
نمـوده و پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 139904001112000038 در واحـد اجـرای اسـناد 
رسـمی ری تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ 1399/02/09 مـوزع پسـت بـه علـت 
عدم حضور شما در آدرس فوق الذکر ابالغ واقعی میسر نگردیده، لذا بنا به تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی 
از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از 
تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گـردد، نسـبت بـه پرداخـت بدهـی مورث 

خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافـت. 
م الف 14422 / شناسه آگهی 1237199

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهر ری – سید مهدی المعی 

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود نویـن نـوش کام البـرز درتاریـخ 1400/09/17 به 
شـماره ثبـت 5316 بـه شناسـه ملـی 14010575767 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
میگـردد. موضـوع  آگهـی  اطـالع عمـوم  زیـر جهـت  بـه شـرح  آن  کـه خالصـه  گردیـده 
فعالیـت :تولیـد و توزیـع و پخـش و بسـته بنـدی انـواع ماءالشـعیر آب هـای معدنـی 
از  شـربت  میـوه ای  شـربت های  و  آبمیـوه  غیرالکلـی  نوشـیدنی های  سـایر  و  وگازدار 
مرکبـات و غیـر مرکبـات و ترکیبـات مخصـوص سـاخت نوشـابه. درصـورت لـزوم پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود 
مرکز اصلی : اسـتان البرز ، شهرسـتان نظرآباد ، بخش مرکزی ، شـهر نظرآباد، محله 
 ، G66 شـهرک صنعتـی نظرآبـاد ، خیابـان افـرا ، بلـوار دکترحسـابی ، پـالک 0 ، قطعـه
طبقـه همکـف کدپسـتی 3331498399 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت 
از مبلـغ 1,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای محمـد 
سرداری عمیدآبادی به شماره ملی 4890062165 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه 
آقـای میثـم سـرداری عمیدآبـادی بـه شـماره ملـی 4890165967 دارنـده 600000 ریـال 
سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمـد سـرداری عمیدآبـادی بـه شـماره ملـی 
4890062165 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقای میثم سـرداری 
عمیدآبـادی بـه شـماره ملـی 4890165967 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه 
اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، 
عقـود اسـالمی بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و همچنیـن کلیـه نامـه های 
عـادی و اداری باامضـاء مدیرعامـل و درصـورت نبـود ایشـان بـا امضـاء رئیـس هیئـت 
مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه 
روزنامه کثیر االنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ساوجبالغ )1238997(

مفقودی
 کارت ، بـرگ سـبز و سـند کمپانـی اتومبیـل وانـت پیـکان بـه 
شـاره موتور 11284083778  شـماره شاسـی 12159894  پالک 
انتظامـی  ایـران 43 - 198 و 98  متعلـق بـه آقـای محمـود کهکـی 

مفقـود و فاقـد اعتبـار مـی باشـد .

آگهی رأی هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت تعیین تکلیف مسـتقر در ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان سـنندج 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات 
امـالک در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی مـی گـردد. در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و 
تحویـل اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و 
گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد صدور سـند مالکیت 

مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت صـادره سـنندج 
1_ ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بنـام آقـای جلیـل نـوری فرزنـد رحیـم صـادره مریـوان تحـت 
پـالک 446 فرعـی از 5 اصلـی بخـش 12 بـه مسـاحت 7872 متـر مربـع جـزء نسـق زارعانـه 

شـماره 28945 بنـام آقـای رحیـم نـوری بـه آدرس سـنندج روسـتای سـالیان 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/6 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/9/21

رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج_هیوا احمدیان م/الف:2089

آدرس ســایت روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

بنــا بــه اظهــار مدیــرکل طــرح و برنامه ســازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور در حــوزه 
اکتشاف ذخایرمعدنی نکته مهم و حیاتی برای کشور 
وجود محدودیت جدی در ذخایرکشــف شده تاکنون 

به نسبت تولید و مصرف صنایع است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی کشــور، بــه گفتــه رضــا جدیــدی؛  
مبنای تمام برنامه ریزی ما در بحث تولید اطالعات پایه 
حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه  به این مقوله 
در قالب طرح پایش ذخایرمعدنی و اکتشاف هدفمند 
است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی 
انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی 
و همچنیــن تجهیــزات و فن آوری های به روز الزمه حل 

این مشکل است.
وی تصریح کرد: با ادامه روند کنونی و همچنین 
با توجه به زمانبر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره برداری 
از معدن این امر مناسب به نظر نمی رسد و این زنگ 

خطری است برای آینده تامین منابع معدنی موردنیاز 
صنایع کشــور که هرچه زودتر بایســتی چاره اندیشــی 
شــود.مدیرکل طــرح و برنامــه ســازمان زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی کشــور، با تاکید بر این که به طور 
معمول در تمامی کشورهای توسعه یافته مقوله اکتشاف 
اولیه و تولید اطالعات پایه بر عهده سازمان های زمین 
شناسی و در زمره فعالیت های حاکمیتی است، افزود: 
در ایــن مرحله ریســک ســرمایه گذاری بــاال و جذابیت 
ســرمایه گذاری بــرای بخــش خصوصــی جهــت تولیــد 
اطالعــات ناچیز و حتی نامعقول اســت. به گفته وی؛  
در کشــور مــا طــی ســالیان اخیــر و بــا توجــه بــه ظهور 
شرکت های قدرتمند دولتی–خصوصی با قدرت مالی و 
منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت های 
حاکمیتی و نوع سرمایه گذاری بوجود آمده که نتیجه 
آن کشــف نشــدن ذخایــر بــزرگ در کالس جهانــی، 
دوباره کاری های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت 

به صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.

جدیــدی در ادامــه تصریــح کــرد: در ایــن میــان 
بــه دلیــل نبود مدیریت مناســب در رونــد برنامه ریزی 
کشــور در حوزه زمین شناســی، اکتشاف و معدنکاری، 
بدنــه حاکمیــت روزبــه روز ضعیف تر شــده و اکنون به 
مرحله ای نزدیک می شویم که اطالعات پایه مورد نیاز 
کشــور در حوزه زمین شناســی به عنوان الزمه توسعه 
زیرســاخت های عمرانــی، شــهری، تاسیســات بــزرگ 
عمرانــی و شــریان های حیاتــی و همچنیــن اطالعــات 
بــه روز پایــه در اکتشــاف ذخایر معدنی کشــور به ویژه 
ذخایــر پنهــان و کشــف نشــده موجــب شــکل گیری 
محدودیت های جدی زیرساختی و معدنی شده است. 
امــکان ورود ســرمایه بــه حوزه اکتشــاف و تولید 
اطالعــات پایــه وجــود داردوی خاطرنشــان کــرد: نبــود 
امکان تامین منابع مالی سازمان های حاکمیتی دولتی 
و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در فرآیند تولید اطالعات پایه زمین شناسی و 
اکتشافی است که تعریف و طراحی مدل های بُرد-بُرد 

برای بدنه دولت و بخص خصوصی در این روند ضروری 
به نظر می رسد. 

مدیرکل طرح و برنامه ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور از رایزنی های گسترده سازمان 
متبوع خود طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان 
ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و 
حتــی تولیــد اطالعات پایه زمین شناســی و شناســایی 
ذخایــر جدیــد معدنی وجود دارد کــه الزمه آن تعریف 
قوانیــن، منابــع مالــی پایــدار و ظرفیت هــای قانونــی 
جذب ســرمایه از ســوی بخش خصوصــی و بنگاه های 
اقتصادی اســت.به گفته وی؛ سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور طی مطالعات گسترده خود و 
همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و 
در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود 
تیپ های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد 
که الزمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته 

در این حوزه است. 

۹ مجتمع و طرح تابعه شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران تا پایان ســال جاری به بخش 

خصوصی واگذار خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و 
تولید مواد معدنی ایران، امیدرضا محبعلی با بیان 
این مطلب گفت: برنامه جذب ســرمایه گذاری در 
معادن ازجمله زغالسنگ کوچکعلی جنوبی طبس 
و…  ازجملــه مــوارد جذب ســرمایه گذاری تــا پایان 

سال 1۴00 است.وی در ادامه با اشاره به طرح های 
توسعه ای متعلق به ایمپاسکو و ایمیدرو گفت: در 
سال جاری 1۷ طرح توسعه ای متعلق به ایمیدرو 
و 1۴ طرح توسعه ای متعلق به ایمپاسکو، نسبت 
به سال قبل به ترتیب با افزایش ۶0 درصد و ۵۵ 
درصــد در دســتور کار شــرکت تهیــه و تولیــد مواد 

معدنی ایران قرار دارد.
محبعلی خاطر نشــان کرد: در ســال گذشته 

تعداد طرح های توسعه ای متعلق به ایمیدرو 11 و 
ایمپاسکو ۸ طرح بوده است.

معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران در خاتمه اجرای ۷ طرح 
پژوهشی و بومی سازی تعدادی قطعه اصلی و مهم 
در مجتمع هــا را ازجملــه دســتاوردهای پژوهشــی 
 ایــن شــرکت از ابتدای ســال 1۴00 تاکنــون عنوان 

کرد.

مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا اعالم کرد 
که در راستای تحقق برنامه های وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت بــرای کنترل قیمت ها در بازار خودرو، این 
خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۰ هر هفته سه شنبه یک 

طرح عرضه محصوالت خواهد داشت.
به گزارش ســایپانیوز؛ ســیدجواد ســلیمانی در 
تشــریح »طرح سه شــنبه های ســایپایی« اظهار کرد: 
بــا راهبــری وزیــر محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت 
برنامه های مختلفی برای کنترل و تنظیم بازار خودرو 
تدوین شــده که یکی از آنها عرضه مدوام و مســتمر 
خودرو از سوی خودروسازان کشور است، از این رو، 
گروه ســایپا از هفته پیش رو تا پایان ســال هر ســه 

شنبه یک طرح عرضه خودرو اجرا خواهد کرد.
سلیمانی ادامه داد: این طرح های عرضه خودرو 
شــامل فروش فوق العاده، پیش فروش و مشــارکت 
در تولیــد خواهــد بــود.وی دربــاره خودروهایی که در 
این طرح های فروش عرضه خواهند شد نیز تشریح 

کــرد: تقریبــا تمامــی محصــوالت گــروه خودروســازی 
ســایپا در ایــن طرح هــای فروش عرضه خواهند شــد 
و هموطنان می توانند بنابر نیاز خود برای خرید این 
خودروهــا ثبت نــام کنند.مدیرعامــل ســایپا بــه طــرح 
فروش فوق العاده این گروه خودروسازی که در حال 
اجــرا هســت نیــز اشــاره کــرد و افــزود: طــرح فــروش 
فوق العاده عرضه ۵ محصول سايپا به مناسبت والدت 
حضرت زينب)س( و روز پرستار اجرا شده و متقاضيان 
می تواننــد از ســاعت 10 صبــح روز شــنبه به مــدت 
دو روز و به صــورت شــبانه روزی بــا ورود بــه ســايت 
اينترنتی فروش محصوالت گروه خودروسازی سايپا 
به  به نشانی https://saipa.iranecar.com نســبت 
ثبت اطالعات، دريافت كدكاربري و رمز عبور و انتخاب 
نوع خودرو اقدام كنند.سلیمانی گفت: در اين طرح 
خودروهاي كوييك با گيربكس معمولي، كوييك.آر، 
تيبا صندوقدار، تيبا2 و كوييك پالس اتوماتيک عرضه 

مي شود.

زنگ خطر برای آینده تـامین منــابع معــدنی مــورد نیــاز 
صنایع کشور 

معاونت برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو مطرح کرد: 
واگذاری ۹ مجتمع و طرح در نیمه دوم ۱۴۰۰

 عرضــه  مستمر خودرو به بــازار

 در »سه شنبه های ســایـپــایی«
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به تهران هیلز خوش آمدید
راضیه حسینی

» پنت هــاوس و ویالهایــی در شــهر تهــران کــه بنا 
بــه گفتــه واســطه های ملکی اصال مشــتری ندارد و فقط 
در فصولــی از ســال اجاره می رود بــا قیمت های ۷ تا ۱۵ 
میلیــون دالر معــادل ۲۰۰ تــا ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
شــده  عرضــه  فــروش 
و ایــن در حالــی اســت 
کــه بررســی آگهی هــای 
قیمــت خانــه در منطقه 
آمریــکا  هیلــز  بورلــی 
از  یکــی  عنــوان  بــه 
محله هــای  گران تریــن 
بــه  قیمت هایــی  دنیــا، 
از  پایین تــر  مراتــب 
نرخ های خانه های مذکور در تهران را نشان می دهد«.

همــان  در  خانه هــا  ایــن  مشــتری های  احتمــاالً 
بورلی هیلــز زندگــی می کننــد و چندمــاه از ســال، بــرای 
تهــران  درواقــع  تهــران می آینــد.  بــه  گــردش  و  تفریــح 
شــهر  هیــچ  و  بورلی هیلــز  کــه  دارد  جذابیت هایــی 

مرفه نشین دیگری ندارند. 
تهــران جایی اســت کــه می توانند شــکاف، یــا بهتر 
بگوییــم پارگــی طبقاتی را از نزدیک ببینند و تا دل شــان 
می خواهــد کینــگ و پرنســس بــودن خودشــان را تــوی 

چشم ملت کنند.
بــا  می توانیــد  دنیــا،  بــاکالس  شــهر  کــدام  در 
المبورگینــی خودتــان از کنــار یک پراید مدل هشــتاد که 
خامــوش کــرده و جمعــی در حال هول دادنش هســتند 

بگذرید؟
درهیچ کــدام از خیابان هــای بورلی هیلز نمی توانید 
حتــی یــک نیســان آبــی پیــدا کنیــد کــه تــا خرتنــاق بــار 
ضایعــات زده و آن قــدر ارتفــاع بــار زیــاد اســت کــه کالً 

متمایل به راست در حال حرکت است.
 اصــالً از همــه این هــا گذشــته، چطــور می خواهید 
در شــهرهای مرفه، آلودگی هوا پیدا کنید و از آن لذت 
ببرید. اما در تهران می توانید اوج این آلودگی هوا را از 

نزدیک ببینید و درک کنید.
تازه اگر کمی خوش شانس باشید می توانید پدیده 
خاص، مرموز و عجیب »بوی گند تهران« را هم تجربه 

و با هر نفس عمیق کلی کیف کنید.
امــا از همــه این ها جذاب تر، ترافیک تهران اســت. 
شــرط می بنــدم بورلی هیلــز بــه هیــچ وجــه نمی تواند به 
ســاکنانش تجربــه مانــدن چنــد ســاعته در ترافیــک را 
بدهــد. احتمــاالً آن جا یــک روند کســالت آور و بی خودی 
وجود دارد و همه بدون معطلی و ماندن در ترافیک، به 
کارهای شــان می رســند. اصالً هیجان تأخیر، نرســیدن و 
از همه جذاب تر دعواهای ترافیکی را تجربه نمی کنند و 

با مفهوم قفل فرمان کامالً ناآشنا هستند. 
حاال خودتان بگویید، با این همه جاذبه و شگفتی، 

آیا حق تهران نیست که از بورلی هیلز گران تر باشد؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بر اســاس طرح محدودیت هوشمند کرونا 
که قرار است از امروز اجرایی شود، مقرر شده 
تــا مــردم در ســفرهای جــاده ای حتــی با وســایل 
نقلیه شخصی شــان جریمه شوند، اگر واکسینه 
نشده باشند یا کرونای آن ها مثبت شده باشد. 
امــا در ایــن میان ابهامات و مســائلی وجود دارد 

که باید مجدادا بررسی شوند.
به گزارش ایســنا، طرح محدودیت و کنترل 
هوشمند کرونا که قرار بود با تاخیر دو هفته ای از 
نیمه ماه جاری اجرایی شود، به گفته وزیر کشور 
قــرار اســت از یکشــنبه یعنــی ۲۱ آذر آغــاز شــود. 
در قالــب این طرح، محدودیت های هوشــمند در 
قالــب پنــج مرحلــه در حوزه های مختلــف اجرایی 
می شود که یکی از آن ها، ترددهای بین شهری و 

سفرهای جاده ای است.
در قالــب اینکــه زمینــه اجرایــی آن بــر پایــه 
و  ســامانه ای  کنترل هــا  اســت؛  اســتوار  ســامانه 
الکترونیــک اســت بــه عنوان مثال اگر قرار اســت 
بــه ســینما برویــم بایــد واکســن زده باشــیم و در 
صورتــی از طریــق ســایت بــه مــا بلیــط فروختــه 
می شــود کــه بــا ارائــه کــد ملــی یــا QR کــد کارت 
واکسن ثابت کنیم واکسن تزریق کرده ایم. یا در 
مثــال بعدی زمانی می توانیم بلیط هواپیما، قطار 
یــا اتوبــوس بخریم که ســامانه، تزریق واکســن و 

بیمار نبودن فرد را تایید کند.
البته ترددهای بین اســتانی مردم با وسایل 
طــرح  شــامل  اســت  قــرار  هــم  شــخصی  نقلیــه 
محدودیــت هوشــمند کرونــا  شــود. یعنــی زمانــی 
افــراد می تواننــد بــا ماشــین شــخصی تــردد کننــد 
کــه در صــورت قرمــز یــا نارنجــی بودن یک شــهر، 
رصــد  و  باشــند  داده  انجــام  را  واکسیناســیون 

خودروها از طریق پالک آن ها انجام می شود.
بــر ایــن اســاس اگــر شــهری قرمــز باشــد و 
فردی بخواهد به آن ســفر کند باید وارد ســامانه 
الکترونیک پلیس راهور شــود و کد ملی خودش 
را ثبــت کنــد و اگــر واکســن تزریق کرده باشــند و 

بیمــار نباشــند اجــازه ســفر خواهــد داشــت و اگر 
مجوز آن صادر نشــود و فرد اقدام به ســفر کند، 
مانند گذشــته جریمه اعمال می شــود که قابلیت 

دوبرابر شدن هم دارد.
البتــه این پروتکل مشــمول صاحب ماشــین 
و کســی کــه پــالک خــودرو بــه نــام آن شــخص 
صادر شــده، می شــود و سرنشینان مگر در موارد 
خــاص یــا رصــد و چک هــای رنــدوم پلیــس کنترل 
نمی شوند. در همین زمینه ابهاماتی وجود دارد و 
آن اینکــه اگر سرنشــین های یک خــودرو مبتال به 
کرونا باشــند یا اینکه واکســینه نشده باشند چرا 
بایــد بتواننــد از یــک خودروی شــخصی اســتفاده 

کرده و به مسافرت بروند.
یکــی دیگــر از مســائلی مهــم ایــن اســت که 
در کشــورهای دیگــر قرنطینه واکســینه نشــده ها 

و مبتالیــان بــه کرونا بــا یکدیگر تفاوت دارد و اگر 
فــردی واکســینه نشــده باشــد محدودیت ها برای 
او بــا فــردی کــه مبتــال بــه کروناســت، فــرق دارد. 
افــراد مبتــال به کرونــا به هیچ وجــه نمی توانند از 
منــزل خــود خــارج شــوند و اگــر ایــن کار را انجام 
دهنــد جریمــه ســنگینی در حــد یــک یــا چنــد ماه 
حقــوق یــک کارمنــد در انتظــار اوســت. حتــی اگر 
فردی مشــکوک به کرونا باشــد باید با هماهنگی 
با مراکز درمانی تست کرونا در منزل از او گرفته 
شــود و در صــورت مثبــت بــودن نتیجــه آزمایــش 
همــه افــراد ســاکن در آن خانــه قرنطینــه شــده و 
باز هم با هماهنگی با سیســتم بهداشتی فرآیند 
درمــان در منــزل یا بیمارســتان بــرای آن ها انجام 
افــراد واکســینه نشــده  بــرای  امــا  خواهــد شــد. 

محدودیت ها کمتر و آسان تر از مبتالیان است.

محدودیــت  طــرح  ابهامــات  از  دیگــر  یکــی 
هوشمند کرونا این است که اگر یک فرد مبتال به 
کرونا یا واکســینه نشــده از خودروی فرد دیگری 
که واکســینه شــده و مبتال نیســت اســتفاده کند 
بــه راحتــی می تواند وارد شــهرهای مختلف شــود 
و دیگــران را نیــز در خطــر ابتــالء قــرار دهــد، چــرا 
کــه رصــد مــردم از طریــق پــالک خودرو اســت. یا 
اینکه اگر فردی که به کرونا مبتالست یا واکسن 
دریافت نکرده به هیچ وجه خودروی او نمی تواند 
در شــهرهای قرمز، نارنجی و زرد تردد کند، حتی 
اگر خودروی او را فردی که واکسینه شده و مبتال 

هم نیست جا به جا کند.
طریــق  از  اســت  قــرار  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
دوربین های پالک خوان، این وســایل نقلیه رصد 
شوند که با توجه به محدودیت موجود در پهنای 

بانــد مرکــز مدیریــت راه هــای کشــور باید پرســید 
کــه ایــن اطالعــات چگونــه قــرار اســت در اختیــار 
پلیــس قــرار گیــرد و تطبیــق پالک هــای متخلف و 
غیر متخلف در شــهرهای ممنوعه و غیر ممنوعه 

انجام شود.
زمینــه  در  بازنگــری  اســت  بهتــر  بنابرایــن 
اجرای این محدودیت های هوشــمند در شهرهای 
مختلف انجام شــود تا دقیق تر بتوان جلوی تردد 
افراد واکسینه نشده و البته مبتال را در شهرهای 
مختلــف گرفــت. در ایــن میــان بایــد توجــه کــرد 
کــه اگر فردی واکســینه نشــده اســت یا بــه کرونا 
مبتالســت نبایــد در شــهرهای آبی تــردد کند چرا 
کــه ایــن مســئله ســبب می شــود آن مســافر بــه 
راحتــی بتوانــد ویــروس کرونــا را در میــان مــردم 

پخش کند.

کرونایــی  رنگ بنــدی  نقشــه  آخریــن  طبــق 
در کشــور،  بــا عبــور از مــوج پنجم کرونــا، تعداد 

شهرستان های قرمز مجددا به صفر رسید.
رنگ بنــدی کرونایــی ۲۰ آذر ۱۴۰۰، از ســوی 
اپلیکیشــن ماســک منتشــر و در کانــال تلگرامــی 
وبــدا، اعــالم شــد. بــر اســاس رنگ بنــدی جدیــد، 
تعــداد  کرونــا،  پنجــم  مــوج  از  کشــور  عبــور  بــا 

شهرستان های قرمز مجددا به صفر رسید.
در حــال حاضــر شهرســتان های اشــنویه در 
آذربایجــان غربــی، طبــس، نهبنــدان در خراســان 
جنوبــی، بافــت، زرند، ســیرجان در کرمان، بافق، 
بهابــاد در یــزد در وضعیــت نارنجــی کرونــا قــرار 

دارند.
مراقبت هــای  تــداوم  کــه  کــرد  توجــه  بایــد 
بهداشــتی حتــی در افــرادی کــه واکســن زده انــد، 

ضروری است.
صفــر  حاضــر،  حــال  در  اســاس  ایــن  بــر 
 ۱۱۹ نارنجــی،  شهرســتان  قرمــز،۸  شهرســتان 
شهرســتان زرد و  ۳۲۱ شهرســتان آبی در کشــور 

داریم.
انتقاد از نحوه رنگ بندی 

کرونایی شهرها
مرکزتحقیقــات  رئیــس  رابطــه  همیــن  در 
ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی بــا انتقــاد از انتقــاد از نحــوه رنگ بنــدی 
کرونــا گفــت:  مراجعــات ســرپایی کرونــا یکــی از 
معیارهایــی اســت کــه بایــد در رنگ بنــدی وضــع 

کرونــا در کشــورمان لحــاظ شــود، در صورتــی که 
درحال حاضر چنین معیاری در نقشــه رنگ بندی 
مــوارد  براســاس  بیشــتر  و  نــدارد  وجــود  کرونــا 

بستری است.
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  ناجــی،  علیرضــا 
ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی در ارتبــاط بــا مهم تریــن اقدامــات بــرای 
جلوگیــری از باالرفتــن دوباره آمار ابتال و بســتری 
ناشــی از کرونــا در کشــور به ایلنا گفــت: بهترین 
اقداماتــی کــه در شــرایط فعلی که شــرایط پایدار 
شده است، می توانیم انجام دهیم این است که 
پایش هایمــان در کشــور را بــه حداکثــر برســانیم 
و نظارت هــا بســیار گســترده شــود کــه اگــر موارد 
ابتال به کرونا شناسایی شوند، مورد بررسی قرار 
بگیرنــد و قرنطینــه و درمــان شــوند کــه ویــروس 
گــردش پیــدا نکنــد. به ویژه بــا توجه بــه واریانت 
اومیکــرون که می دانیم نســبت بــه ایمنی حاصل 
از واکســن ممکن اســت که مقاومت نشــان دهد 
و ممکن اســت با شکســت واکسن مواجه شویم، 

این موضوع بسیار مهم است. 
او افــزود: بایــد مقــداری با طمانینه بیشــتر، 
پایش هــا را افزایش داد، ســرعت واکسیناســیون 
را باال برد و دوز بوســتر را نیز به صورت گســترده 

تزریق کرد. 
ناجــی در ادامــه گفــت: درحــال حاضــر تمام 
مطالعــات جدیــد نشــان داده انــد که دوز ســوم تا 
حد بســیار باالیی هم در برابر دلتا و هم دربرابر 
اومیکــرون می توانــد حتــی از عفونــت و بیمــاری 

جلوگیــری کنــد. درحــال حاضــر تزریــق گســترده 
دوز بوســتر و گســترش واکسیناســیون، تکمیــل 
واکسیناسیون در گروه سنی حداقل دوازده سال 

به باال از نان شب هم واجب تر است. 
او ادامه داد: از طرفی مرزها نیز باید کنترل 
شــود. بایــد پایــش ژنتیکی مــان را افزایــش دهیم 
تــا اطالع داشــته باشــیم کــه ســویه اومیکرون در 
کشــورمان هســت یــا نــه. احتمــال بســیار قــوی 
باشــد،  کشــور  در  اومیکــرون  کــه  دارد  وجــود 
وقتــی کشــورهایی مانند پاکســتان، هندوســتان، 
امارات، عربســتان این ســویه را گــزارش می کنند 
و شــواهدی هــم وجــود دارد کــه ممکن اســت در 
ترکیه هم وجود داشــته باشــد، زیرا مســافرهایی 
کــه بــه آن کشــور رفته انــد در کشــور مقصدشــان 
در  داده شــده اند،  تشــخیص  مثبــت  اومیکــرون 
هرصــورت مــا هــم بــه احتمال قــوی اومیکــرون را 
در کشــورمان داریــم، پــس اگــر وجــود دارد بایــد 
پایشــمان بــاال بــرود و بدانیم کــه در چه مناطقی 
از کشــور اســت کــه بتوانیــم از پخــش شــدن آن 

جلوگیری کنیم. 
ویروس شناســی  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی در ارتباط 
با میزان پایش جهش های ویروس افزود: درحال 
حاضــر تعــداد مــوارد ما پاییــن آمده اســت و باید 
حســاس باشــیم. معموال حدود چهار برابر موارد 
البتــه  انجــام شــود.  بایــد تســت  ابتــالی روزانــه 
بــا توجــه بــه اومیکــرون میــزان حساســیت بایــد 
بــه هرصــورت سیســتم  بیشــتر شــود.  مقــداری 

باید تمام موارد با عالیمی مشــابه ســرماخوردگی 
را حتمــا تســت کند. ایــن ضرورتی اســت که باید 
انجــام شــود تــا حساســیت بــاال بــرود و بتوانیــم 
اکثر موارد را شناســایی کنیم، زیرا درحال حاضر 
ویروس هــای دیگــری نیز در حال گردش اســت و 
باید بین آن ها فرق بگذاریم. اگر کرونا نیســتند، 
برنامــه خــاص خودشــان را دارنــد، امــا اگــر کرونا 
هستند پایش ژنتیکی آن بسیار مهم است که ما 
بفهمیــم آیا واقعــا در ایران اومیکرون داریم یا نه 
و اگــر هســت، آنموقــع باید اقداماتمان براســاس 

آن شدیدتر شود. 
او افــزود: در مطالعــات مختلف نشــان داده 
شــده است که ســرعت شــیوع اومیکرون نسبت 
اســت  باالتــر  قدیمی تــر  واریانت هــای  دیگــر  بــه 
و تقریبــا می تــوان گفــت احتمــاال بــه انــدازه دلتــا 
سرعت انتشار آن باال باشد، این را هم می دانیم 
امکان شکســت واکســن هم وجود دارد و افرادی 
کــه واکســن زده اند نیــز می توانند ایــن عفونت را 
بگیرند. به ویژه که در دنیا االن دلتا و اومیکرون 
در کنــار هــم گردش می کننــد. درهرصورت پایین 
نیــاوردن گــردش دو ویــروس اومیکــرون و دلتــا 
بــا هــم دیگــر، این خطــر را بــه وجود مــی آورد که 
اومیکــرون و دلتــا، بتواننــد نوترکیبــی ایجاد کنند 
و بــا واریانت هایــی مواجــه شــویم کــه وضــع بدتر 
از این شــود. بنابراین باید حساســیت کافی برای 
کاهــش مــوارد ابتــالی کووید و سیاســت »کووید 
صفــر« را در کشــور داشــته باشــیم، و اال ممکــن 
اســت که واریانت های دیگــری به وجود بیاید که 

کار را خراب تر کند. 
غربالگــری  نحــوه صحیــح  بــا  ارتبــاط  در  او 
مــدارس و دانشــگاه ها بــرای جلوگیــری از طغیان 
بیماری در این اماکن گفت: وزارت بهداشت باید 
ایــن برنامــه را ترتیب بدهد و در هر صورت وقتی 
تجمع در خوابگاه ها و دانشگاه ها اتفاق می افتد، 
بایــد واحدهــای دیــده وری و پایــش دانشــگاه ها و 
مــدارس، بســیار فعال تر باشــند. به عــالوه انجام 
تست های دوره ای برای این اماکن صورت بگیرد.
ناجی گفت: همانطور که گفته شد، در این 
مــدت کــه مدارس باز شــده انــد، گزارش هایی به 
صــورت رســمی هم وجود داشــته اســت کــه برای 
مثــال ۲۰۰۰ دانــش آمــوز در تهــران مبتال شــدند. 
مــا به ویژه در شــرایط فعلی کــه اومیکرون وجود 
دارد، تا موقعی که واکسیناسیونمان کامل نشود 
و دوز بوستر را تزریق نکنیم باید مقداری احتیاط 

کنیم و کووید با ما شوخی ندارد. 
مــوارد  افزایــش  احتمــال  بــا  ارتبــاط  در  او 
مراجعــه ســرپایی مبتالیــان کرونا با وجود ســویه 
اومیکرون گفت: ممکن است این اتفاق رخ دهد 
و مراجعــات ســرپایی کرونــا یکــی از معیارهایــی 
اســت کــه بایــد در رنگ بنــدی وضعیــت کرونــا در 
کشــورمان لحــاظ شــود، در صورتــی کــه درحــال 
حاضــر چنین معیــاری در نقشــه رنگ بندی کرونا 
وجــود نــدارد و بیشــتر براســاس مــوارد بســتری 
اســت. مــوارد ســرپایی و همینطــور درصد شــیوع 
بیمــاری هــم بایــد در معیارهایمــان بــه کار بــرده 

شود تا رنگ بندی ها درست باشد.

ابهامات جریمه کرونایی رانندگان و مسافران جاده ای

نایب رئیس کمیسیون 
عمران مجلس: تهران 

گران ترین پایتخت امالک 
دنیاست

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اسالمی تاکید کرد که اگر امروز بخشی از امالک تهران 
از ســوی کارشناســان قیمت گــذاری شــود، نــرخ تعیین 
شده یک دهم نرخی است که در بازار عرضه می شود.
اســماعیل حســین زهی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
اشــاره بــه قیمت گذاری هــای نجومــی در بــازار مســکن 
بیــان کرد: متاســفانه بر اســاس آمار و ارقــام گران ترین 
پایتخــت جهــان در بحــث مســکن، شــهر تهــران اســت. 
عــده ای کــه در بــازار بــورس بخشــی از ســرمایه خــود را 
از دســت داده انــد امــروز مابقی ســرمایه خــود را با نگاه 
ســرمایه ای بــه بازار مســکن آورده انــد. بنگاه های امالک 
نیز نقش موثری در قیمت گذاری های نجومی امالک به 

ویژه در شهر تهران دارند.
اگــر امــروز بخشــی از  وی در ادامــه اظهــار کــرد: 
امــالک تهران از ســوی کارشناســان قیمت گذاری شــود، 
نــرخ تعییــن شــده یــک دهــم نرخی اســت که امــروز در 
بازار عرضه می شــود. تعداد خاصی از بنگاه ها که بعضا 
خودشــان بــا صاحبــان امــالک در ارتباط هســتند به این 
قیمت گذاری هــای نجومــی روی آورده و نــرخ در سراســر 

بازار برهم می ریزند.
نماینــده مــردم خــاش در مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد هستیم خانه ای که 
ســاخته می شــود به ویژه در تهران چندین برابر گران تر 
از نرخ تمام شــده در بازار عرضه می شــود. قیمت زمین 
نیــز ســربه فلک کشــیده و با ادامه ایــن روند نرخ گذاری 
قطعا یک کارمند یا یک کارگر در شهر تهران هیچ وقت 

نمی تواند صاحب خانه شود.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: متاســفانه امــروز عده ای 
بخصوص که صاحبان امالک متعدد هســتند به صورت 
صــوری دربــازار قیمت گــذاری کــرده و رونــد رشــد روزانه 
قیمت هــا را رقــم می زننــد. مجلــس به دنبال این اســت 
تــا عــالوه بــر قانــون اخــذ مالیــات از خانه هــای خالی، از 
افــرادی کــه امالک متعدد نیز دارند مالیات بر ســرماهی 

اخذ کند.
وی افــزود: بایــد جلــوی عده ای خــاص که قیمت ها 
را بــه صــورت حبــاب بــاال می برنــد ایســتاد و هــم دولــت 
و هــم مجلــس بایــد بــه این موضــوع ورود جدی داشــته 
باشد. افزایش نجومی قیمت امالک در تهران زمینه ساز 
افزایــش قیمــت ملــک در ســایر کالنشــهرها و شــهرهای 

کشور می شود.

بانــوان  نفــع  بــه  فرهــاد  خیریــه  مؤسســه 
خودسرپرست مبتال به سرطان جشنواره پاییزی 

برگزار می کند.
ایــن مؤسســه  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
نیکوکاری، بازارچه ای با عنوان »جشنواره پاییزی 
فرهاد« به همت این خیریه و با حضور برندها و 

طراحان ایرانی برگزار می شود.
بنــام  شــرکت کنندگان  جشــنواره،  ایــن  در 
ایرانی به ارائه آخرین محصوالت خود می پردازند. 
صنایع دستی، لوازم زینتی، آثار هنری و پوشاک 
از جملــه اقــالم ارائه شــده در ایــن بازارچه خواهد 

بود.
بــر اســاس این گــزارش، این بازارچــه از ۲۴ 
تــا ۲6 آذر از ســاعت ۱۱ تــا ۲۱ در محــل مؤسســه 
خیریــه فرهــاد، واقــع در میــدان ونــک، خیابــان 
مالصــدرا، تقاطــع کردســتان، پــالک 6۴، مجتمــع 

فرهاد، برگزار می شود.
رویــداد  ایــن  در  شــرکت  بــه  عالقه منــدان 
می تواننــد جزئیــات بیشــتر را از روابــط عمومــی 
شــماره   یــا   ۲۲6۷6۳۰۵-۷ شــماره  بــا  خیریــه 

۰۹۱۰۸۹۸۱۸۱۵ جویا شوند.

خیریــه فرهــاد در ســال های اخیــر اقدامــات 
فراوانــی در راســتای حمایــت از زنــان مبتــال بــه 

سرطان و توانمندسازی آنان انجام داده است.

نوســازی،  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
توســعه و تجهیــز مــدارس، پرونــده مدارســی 
که نیازمند تخریب، بازســازی و مقاوم ســازی 
هستند، باید بسته شود و اراده کافی در این 

زمینه وجود دارد.
بــه گزارش ایلنا، مهراله رخشــانی مهر در 
ســفر یک روزه به اســتان مرکزی و در بازدید از 
پروژه هــای آموزشــی در دســت ســاخت بخش 
ســربند شهرســتان شــازند، بــا اشــاره بــه روند 
مشــارکت های  و  دولتــی  اعتبــارات  افزایشــی 
خیریــن در اســتان مرکــزی همــگام بــا سراســر 

کشــور، طــی ســال های اخیــر، گفــت: اولویــت 
مــا تکمیــل پروژه های نیمــه تمــام و پروژه های 
خیرســاز اســت و بایــد در ایــن زمینــه اهتمــام 
جــدی صــورت گیــرد تــا ایــن پروژه هــا زودتر به 

بهره برداری برسند.
و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
تجهیــز مــدارس کشــور بــا اشــاره بــه کاهــش 
۱۰.۵ درصــدی مــدارس فرســوده در پنج ســال 
گذشــته، تصریــح کــرد: پرونــده ۱۹.۵ درصــد 
و  بازســازی  تخریــب،  نیازمنــد  کــه  مدارســی 
مقاوم ســازی هســتند، باید بسته شود و اراده 

کافی در این زمینه وجود دارد.
رخشــانی مهر بــا بیان اینکه در ســال های 
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و بــه وِیــژه 
امــر  در  مثبتــی  اقدامــات  اخیــر  چندســال 
مدرسه ســازی روی داده اســت، افزود: اگرچه 
جمعیــت دانــش آمــوزی کشــور در ایــن بــازه 
زمانی رشــد فزاینده داشــته اســت اما افزایش 
۳.۵ برابری ســرانه فضای آموزشــی کشور، در 
واقع بدین معناست که سرعت ساخت و ساز 
مــدارس نســبت به رقــم افزایــش جمعیت نیز 
پیشــی گرفته اســت. وی با اشــاره به اعتبارات 
تجهیزات هنرســتانی و بهســازی سرویس های 
بهداشــتی، ابــراز امیــدواری کــرد: بــا توجــه بــه 
تخصیص هــای انجام گرفته به زودی اعتبارات 

این بخش نیز ابالغ خواهد شد.
شــایان ذکر اســت؛ در جریان این ســفر، 
از پروژه های »مدرســه شــهید عابدی شازند«، 
چشــمه  بــرج  روســتای  جوادیــه  »مدرســه 
روســتای  آجرلــو  شــهید  محمــود«، »مدرســه 
لوزدر علیا« و »مدرسه سبحان روستای قلعه 

نو در بخش سربند« بازدید به عمل آمد.

جشنواره »خیریه فرهاد« به نفع 
بانوان مبتال به سرطان

 رئیس سازمان نوسازی خبر داد: کاهش
۱۰.۵ درصدی میزان مدارس فرسوده در کشور

شهرستان های قرمز کرونایی دوباره صفر شد


