
 رییس جمهور در مراسم تجلیل از 
برگزیدگان بخش کشاورزی:

کشت فراسرزمینی 
کار وزارت  در دستور 

کشاورزی است
     رییس جمهور از کشت فراسرزمینی به 
عنوان مســاله ای که در دســتور کار وزارت 

کشاورزی است، نام برد...

رئیس قوه قضائیه:

 بسیاری مسائل 
 جرم نیستند

تخلفات اداری اند
     رئیــس قــوه قضائیــه بــر ضــرورت تحــرک بیشــتر 
حراست ها و بازرسی های درون سازمانی و هیئت های 
رســیدگی به تخلفات اداری در دســتگاه های مختلف، 
کید بر اینکه بســیاری از مســائل، جرم  اشــاره کرد و با تا
تلقی نمی شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می گنجند، 
گفــت کــه انتظــار و توقــع آن اســت کــه حراســت ها در 

سازمان ها بیشتر فعال شوند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

گشت آمریکا به توافق با دادن چه تضمین هایی ممکن است؟ باز

معمای پیچیده تضمین برجام
    بنا به اظهارنظرهای ضد و نقیض این روزها، دولت آمریکا که در دولت دونالد ترامپ 
از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( توافق شــده میان ایران و 1+5 خارج شــده بود، 
گشت قرار دارد. در آخرین تبادل متن توافق میان دو  در دولت جو بایدن در آستانه باز

کــره، یــک هفتــه زمان صرف شــد تــا آمریکایی ها به اهــداف مد نظر جمهوری  طــرف مذا
اســامی پاســخ دهند و جمهوری اســامی نیز پنج شــنبه شــب پاســخ خود را به جوزپ 

  || صفحه  صفحه 22  بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داد...

گار « بازار  سهام را تا آخر  سال بررسی کرد » روز

کامی دولت در بازار بورس کامی دولت در بازار بورس نا  نا

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 تلطیف فضای اقتصادی 
کشور با اخبار برجامی
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سیاست جدیِد ترکیه؛

 راز چرخش اردوغان 
به سمت تل آویو چیست؟

2

 ۶۰ درصد هدف گذاری بودجه 
برای فروش طالی سیاه محقق نشد

فرصت  سوزی نفتی 
4

تعطیلی ۱۰ درصدی دامداری ها

 گوشت 
باز هم گران می شود

3

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور  آ  آ
خدماتی، نظافتی، آبدارخانه، تشریفات و نامه رسان، خدماتی، نظافتی، آبدارخانه، تشریفات و نامه رسان، 

تعمیر و نگهداری تأسیسات، نقلیه، تلفنخانه«تعمیر و نگهداری تأسیسات، نقلیه، تلفنخانه«

 مرکز آمار ایران

مرکــز آمــار ایــران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای انجــام امور خدماتــی، نظافتی، 
آبدارخانه،تشــریفات و نامــه رســان، تعمیــر و نگهــداری تأسیســات، نقلیــه، تلفنخانــه« را  
بــه شــماره مناقصــه  2001003013000009را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت 
)ســتاد( برگــزار نمایــد، کلیــه مراحــل برگــزاری  مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد 
www. :مناقصــه گــران از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت)ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir   انجــام  خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مناقصــه  محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه ها در سامانه : 1401/06/15

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ها از سامانه : تا ساعت 8 تاریخ 1401/06/19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00 تاریخ1401/08/29
زمان بازگشایی پاکت ها  : 1401/06/30 ساعت 11

ــوص  ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم اطالع
اســناد مناقصــه :  آدرس : تهــران- خیابــان فاطمــی - نبــش رهــی معیــری- مرکزآمــار ایــران- 

امورحقوقــی و قراردادهــا تلفــن: 021-85104484 
ونیــک دولــت جهــت انجــام مراحــل عضویــت در  اطالعــات تمــاس ســامانه تــدارکات الکتر

ســامانه :
مرکز تماس سامانه : 021-41934 

دفتر ثبت نام :88969737  و 85193768

گهی 1375632     میم الف2226شناسه ا

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
شماره  شماره  2222//14011401

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

 نوبت دوم

ــد  ــرکتهای واج ــه ش ــی ب ــه عموم ــزاری مناقص ــق برگ ــر از طری ــروژه زی ــذاری پ ــه واگ ــبت ب ــر دارد نس ــر درنظ ــه ای باخت ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ش
صالحیــت دارای حداقــل رتبــه 5 در رشــته ابنیــه اقــدام نمایــد:

موضوع مناقصه : تهیه ونصب پوشش عایق سمت 20 کیلوولت شامل بوشینگ ،کلمپ و سیم های رابط پست های فوق توزیع . 
1- مدت تحویل تجهیزات و انجام کار : دوازده )12( ماه شمسی .

 3-  محــل تحویــل تجهیــزات و انجــام کار: پســتهای فــوق توزیــع درحــوزه بــرق منطقــه ای باختــر )شــامل پســتهای اســتان مرکــزی - لرســتان و 
همــدان (.  

4- مبلغ برآورد :-/000  000 990 14ریال  . 
5- ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  بــه مبلــغ-/000 500 749 ریــال بصــورت یکــی از تضامیــن قابــل قبــول ذکــر شــده در فرآینــد ارجــاع 

، مطابــق آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت/50659 هـــ مــورخ 94/9/22 هیئــت وزیــران  . کار
رگــراه امــام علــی)ع( -  جنــب  6- محــل تحویــل پاکــت تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار فــوق بــه  نشــانی اراک - میــدان امــام خمینــی )ره(- بز

پــل راه آهــن -  دبیرخانــه  شــرکت بــرق منطقــه ای باختــر .
7-اطالعــات تمــاس ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه بــه شــماره تلفــن: 33245248-086 و 

مرکــز راهبــری و پشــتیبانی بــه شــماره تلفــن : 1456 
- کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط  متقاضــی شــرکت در مناقصــه فــوق مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1401/06/14 لغایــت  
1401/06/23 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه نماینــد ، الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت 
عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ، مراحــل ثبــت نــام درســامانه ودریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی راجهــت دریافــت اســناد و شــرکت در 
ــد ،  ــی باش ــوق م ــانی ف ــه نش ــورخ  1401/07/10  ب ــنبه  م ــاعت 12:00 روز یکش ــا س ــنهادات  ت ــذاری  پیش ــت  بارگ ــازند . مهل ــق س ــه محق مناقص
ضمنــا" پیشــنهادات  بارگــذاری شــده در ســاعت 10:30 صبــح روز دوشــنبه مــورخ  1401/07/11 در محــل دفتــر معاونــت مالــی و پشــتیبانی 
شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای باختــر بــه نشــانی بــاال بــه ترتیــب قیــد شــده در اســناد مناقصــه بازگشــایی مــی گــردد ، بــه پیشــنهادات فاقــد 
ســپرده بــه مبلــغ و صــورت  قیــد شــده فــوق الذکــر  ، فاقــد امضــا ، مشــروط ، مخــدوش  ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد  و شــرکت ســهامی بــرق 

منطقــه ای باختــر در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار مــی باشــد .
- آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی.ir WWW.tavanir.org  قابل رویت می باشد.   

انتشار نوبت اول : 1401/06/14        انتشار نوبت دوم : 1401/06/15

شناسه اگهی 1375800

شرکت

 نوبت اول

کرات دولت سیزدهم و شرطی نکردن مذا
   محسن پاک آئین

حضــرت آیت اهلل خامنه ای به تاریخ 
۰۶/۰۸/ ۱۴۰۱ در دیدار رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت یکی از توفیقات 
دولت ســیزدهم را شــرطی نکردن 

حوادث کشور دانستند.
مقام معطم رهبری خاطرنشــان کردند: »یک توفیق دیگِر 
ایــن دولــت این بود که جامعه را از حالت چشــم انتظاری و 
نگاه به بیرون خارج کرد. از این حالت که همیشــه منتظر 
باشیم ببینیم دیگران درباره ی ما چه میگویند، چه تصمیم 
میگیرند، چه کار میخواهند بکنند خارج شده؛ به ظرفّیتهای 
داخل کشور اهّمّیت داده شده، روی آنها تکیه شده، کار دارد 
میشــود. اینکه حاال باید حتماً با فالن کشــور ارتباط برقرار 
کنیم تا مشکالتمان حل بشود یا فالن گره باید از فالن جا باز 
بشود تا مشکالت ما حل بشود، این خیلی برای کشور مضر 
اســت؛ این شــرطی کردن حوادث کشور و در انتظار دیگران 
نگه داشتن، چیز بدی است که این الحمدهلل در دولت شما 

به میزان زیادی کاسته شده.«
رهبر معظم انقالب در سال های گذشته بارها درباره وابسته 
نکردن اقتصاد کشور به مذاکرات برجام به دولت های مختلف 
تذکر و هشــدار داده و بخصوص در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲ نیز در 
دیدار با رئیس جمهور وقت و مســئوالن نظام گفتند: »یک 
تجربه ی مهّم دیگر در این قضایای برجام، این است که گره 
زدن حّل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل 
خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، 
مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به 
امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر میشود 
و تصمیم گیری میشود. وقتی ما مسئله ی اقتصاد کشور را، 
کسب وکار کشور را به مسئله ی برجام گره میزنیم، نتیجه این 
میشود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمانند 
تا ببینند خارجی ها در مورد برجام چه تصمیمی میگیرند؛ 
چند ماه تأّمل کنند، صبر کنند، منتظر بمانند تا ببینند که 
آیا در توافق میمانند یا از توافق خارج میشوند؛ امضا میکنند 
یا امضا نمیکنند؛ بعد از آنکه امضا کردند، پابند امضا میمانند یا 
نمیمانند! مرتّب بایستی دستگاه فّعاِل اقتصادِی مردمِی کشور 
در انتظار رفتار خارجی ها باشد. نمیتوانیم ظرفّیت کشور را 
معّطــل توافق برجــام بگذاریم؛ مّدتی معّطل اجرای برجام، 
مّدتی معّطل خروج و عدم خروج از برجام؛ آن هم در مقابل 
دشمنی مثل آمریکا. اینها بخشی از تجربه های ما است؛ این 
تجربه ها را بایستی در نظر داشته باشیم تا تکرار نشود و از یک 
سوراخ دو بار َگزیده نشویم و در قضایای بعدی این تجربه ها را 

به طورکامل به کار ببندیم.«
قدرت های بزرگ از جمله آمریکا برای دستیابی به اهداف 
خود معموال از اهرم های فشــار مختلف علیه کشــورها 
اســتفاده مــی کنند. برای مثال کشــوری را به بهانه ای 
ساختگی تحریم کرده یا مورد تجاوز نظامی قرار می دهند 
و بعد برای رفع این فشار، شرط می گذارند. مثاًل می گویند 
شرط ما این است که توانایی هسته ای خود را محدود کنید 
یا توانمندی های دفاعی خود را کاهش دهید. این شرط ها 
در مواقعی بسیار خطرناک و حتی ناقض تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی کشورها می تواند باشد. برای مثال آمریکا 
و اروپا پس از تحریم لیبی از معمر قذافی رهبراین کشور 
خواســتند که برای رفع تحریم ها، توانایی نظامی خود را 
از بین ببرد. آمریکا و اروپا پس از تمکین قذافی به خواسته 
آنها، به بهانه فقدان دموکراسی در لیبی به این کشوری که 
خلع سالح شده بود، حمله کرده و از آن ویرانه ای ساختند. 
کشورهای افغانستان،عراق،یمن،سوریه،سومالی و...نمونه 
های دیگری از اجرای سیاست اعمال فشار و سپس مشروط 
کردن رفع این فشارها در صورت تامین منافع آمریکا است.
در رابطه با ایران نیز رویکرد آمریکا با کمک ســه کشــور 
اروپائی، تبدیل برجام به وســیله ای برای اعمال فشــار به 

ایران برای تحقق اهداف خود بوده و هست.
دولت سیزدهم با عدم انفعال در برابر دشمن و وابسته نکردن 
اقتصاد کشور به برجام، دو رویکرد سازنده را اتخاذ کرد. رویکرد 
اول، تــالش برای خنثی ســازی تحریــم ها از طریق اتکا به 
منابع داخلی برای مقاوم ســازی اقتصاد و همچنین تقویت 
روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست و بخصوص 
همسایگان دور و نزدیک بود. در رویکرد دوم، تداوم مذاکرات 
برجامی برای لغو تحریم های ظالمانه و دستیابی به یک توافق 
خوب با پرهیز از تعجیل واستفاده از تاکتیک های هوشمندانه 
در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار گرفت. در واقع دولت 
سیزدهم با بهره گیری از تجربیات قبلی به فراست دریافت 
که گره زدن حّل مسائل اقتصادی کشور به مذاکرات وین یا 
منوط کردن مســائل گوناگون کشــور به امری که در اختیار 

ایران نیست، خطای بزرگی است.
برای مثال در مقاطعی، دولت و مجلس به دلیل نامشــخص 
بودن نتیجه قطعی مذاکرات نمی توانستند درمورد شاخص 
ها و درآمدها و هزینه های بودجه و چگونگی تغییر شرایط 
اقتصادی و معیشــتی مردم به تصمیم مشخصی برسند. در 
این دوره با وابسته نکردن تنظیم بودجه به مذاکرات هسته 
ای، دولت و مجلس موفق شدند الیحه بودجه را با رویکردی 

واقع بینانه و قابل اجرا تنظیم نمایند.
البته این موضوع را هم باید مد نظر قرار داد که شرطی نکردن 
اقتصاد کشور به برجام به معنای رویگردانی از ادامه مذاکرات 
وین نیســت. دولت ســیزدهم مصمم تر از گذشته برای لغو 
تحریم های ظالمانه وارد مذاکرات وین شــد و حتی مذاکره 
غیرمستقیم با آمریکا در قطر با وساطت نماینده اتحادیه روپا 

را نیز پذیرفت. 

یادداشت

روزنامه صهیونیستی:

نگاه بازار جهانی به نفت و گاز ایران است
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در گزارشی با اشاره 
به این که نگاه بازار جهانی به نفت و گاز ایران است، 
نوشت که طرف های مذاکره کننده برای رفع تحریم 
ها در راستای دستیابی به یک توافق گام برمی دارند و 
عربستان و امارات با درک این امر به دنبال ادامه رایزنی 

با مقامات ایران و ترمیم روابط هستند.
روزنامه صهیونیســتی هاآرتص در گزارشــی به قلم 
"زوی برئیل" تحلیلگر صهیونیســت روند مذاکرات 
رفــع تحریــم ها بین ایران و ۴+۱ و نتایج دســتیابی 
احتمالــی بــه یک توافق بین دوطرف و وضعیت بازار 
نفت پرداخت و نوشت: "با اوج گیری صحبت ها درباره 
تکمیل قریب الوقوع نسخه نهایی توافق هسته ای ایران 
و ایاالت متحده آمریکا، بازار جهانی نفت در انتظار ورود 

نفت ایران به سر می برد."
این نویســنده صهیونیست افزود: "این توافق امکان 
بازگشــت ایران به بازار و چرخه فروش نفت را فراهم 

می کند."
زوی برئیل نوشت: "ایران و قدرتهای بزرگ در حوزه 
توافق مورد بحث، به نقطه بی بازگشتی رسیده اند و این 
واقعیت به خوبی در وضعیت بازار نفت مشهود است."
او افزود: عربستان در برابر امضای )احتمالی( این توافق 
تســلیم شــده و در سال جاری مذاکرات رفع تنش با 
نمایندگان بلندپایه ایران در بغداد برگزار کرده تا روابط 
دیپلماتیک بین دو کشــور و هماهنگی برای تعیین 
اســتراتژی در حوزه فروش نفــت را پیش از امضای 

توافق مورد بحث وبررسی قرار دهد.
این نویســنده صهیونیست خاطرنشان کرد: "امارات 
متحده عربی حدود دو هفته پیش گوی ســبقت را 
از ریاض در این زمینه ربود و ســفیر خود را در ایران 
منصوب کرد و به این ترتیب، ائتالف عربی ضدایرانی 
را که نتوانست چرخشی در سیاست تهران ایجاد کند، 

زیر پا گذاشت."
زوی برئیل پیش بینی کرد: "توافق )احتمالی( هسته 
ای اغلب تحریم های اعمال شده علیه ایران در دوره 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا را برطرف 
می کند؛ این امر بازار جهانی نفت را به روی ایران باز و 
امکان تجارت در عرصه بین المللی را برای تهران فراهم 

می کند و ضمنا حدود ۱۰۰ میلیارد دالر داراییهای 
مســدود شــده در حســاب های بانکی خارجی را به 
این کشور سرازیر کرده و زمینه سرمایه گذاری های 
بزرگ برای توسعه میدانهای نفتی و گازی و صنایع و 
زیرساخت های مربوطه را برای ایران میسر می کند."
این نویسنده صهیونیستی ادامه داد: ایران در شرایط 
تحریم موفق به فروش روزانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه 
نفت عمدتاً به چین شده و با امضای قرارداد هم می 
تواند در مرحله اول بیش از ۵۰ میلیون بشکه ذخیره 
خود را به بازار عرضه کند. بعالوه آن پیش بینی می شود 
حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز روانه بازار کرده و پس 
از ترمیم صنعت نفت خود این رقم را به تولید بیش از 

۳.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
زوی برئیل همچنین درباره همکاری های گازی ایران 
در سایه بحران جهانی انرژی تصریح کرد: یکی از نتایج 
مهم نشســت چندی پیش تهران با حضور روســای 
جمهــور ایران و ترکیه و پوتین، امضای یادداشــت 
تفاهــم بین تهران و مســکو در زمینه همکاری۱۰ 
میلیارددالری روســیه برای توســعه میادین گازی 
ایران و همچنین ســرمایه گذاری حدود ۱۰ میلیارد 

دالری روسیه در حوزه میدانهای نفتی ایران بود.
این نویسنده صهیونیست افزود: بر اساس گزارش های 
رسانه های ایران، برنامه همکاریها فراتر از اینهاست و 
این برنامه در پی تشکیل یک سازمان منطقه ای مشابه 
اوپک برای بازار گاز با مشارکت روسیه و ایران و چند 
کشــور دیگر منطقه است. با توسعه زیرساخت های 
مناسب، ایران می تواند اقدام فروش گاز به کشورهای 
همسایه از جمله عراق، ترکیه و اردن را آغاز کند و خط 
لوله انتقال گاز از طریق ایران به پاکســتان با سرمایه 

گذاری روسها هم اکنون در دست اجرا است.
زوی برئیل در پایان نوشت: همکاری با ایران می تواند 
راه را برای دور زدن تحریم ها برای روسیه هموار کند 
و به این ترتیب روسها امکان انتقال گاز به ایران و فرار 
از فشار تحریمها را پیدا می کنند؛ اقدامی که امکان 
عرضه گاز روسیه را حتی به کشورهای اروپایی فراهم 
می کند و به این ترتیب، ایران به مرکز جهانی فروش 

گاز تبدیل شود.
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سیاست 2

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رییس جمهور 
در نشســت ســران شانگهای شرکت خواهد کرد، اظهار 
داشت: این نشست قرار است ۲۴ و ۲۵ شهریور به میزبانی 

ازبکستان برگزار شود.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبری با خبرنگاران که در محل وزارت امور خارجه برگزار 
شد، در پاسخ به سوالی در مورد لغو تحریم ها در صورت 
توافــق احتمالی گفت: لغو کامل تحریم ها علیه دولت و 
ملت جمهوری اسالمی ایران از اهداف اساسی بین ایران و 
طرف های برجام است. متن پیشنهادی از سوی هماهنگ 
کننده اروپایی به ایران داده شده و پاسخ ایران ارائه شد و 

پاسخ طرف آمریکایی با تاخیر ارسال شد.

کرات  مهم ترین دستور کار وزارت خارجه در مذا
 اخذ تضمین است

وی در پاسخ به سوالی در مورد تضمین ها گفت: جمهوری 
اسالمی تالش کرد، متن توافق را  قوی تر کند و واقعیت 
امر این اســت که ایران ســازنده عمل کرد و حرکت ما رو 

به جلو داشت.
کنعانی با بیان اینکه مهم ترین دستور وزارت امورخارجه 
در مذاکرات، اخذ تضمین است، گفت: هر توافقی و اتفاقی 
شکل بگیرد اگر تضمینی وجود نداشته باشد، امکان دارد 

مجددا نقض شود.
سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: در مرحله قبل 
هم شاهد این رخداد بودیم که آمریکا از توافق خارج شد 

در صورتــی که ایران به صورت یکجانبه به توافق پایبند 
بود. طرف های اروپایی نیز نتوانســتند به تعهدات خود 
عمل کنند و نتوانستند خسارات ناشی از خروج یکجانبه 

آمریکا را تامین کنند.
بسته شدن پرونده پادمانی برای ایران مهم است

وی افــزود:  بــر اســاس همکاری ایــران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی داشــته است بارها بازرسان 
آژانــس به ایران ســفر کــرده و بارها فعالیت های 
 صلــح آمیز هســته ای ایــران را مــورد تایید قرار 

داده اند.
کنعانی اظهار داشت: بارها اتهامات مختلفی مطرح 
شد که یکی از آن ها اتهامات از سوی رژیمی است که 

خودش متهم است لذا نمی توان این اتهامات را مورد 
قبول قرار دارد. ایران همواره تالش کرده اســت که 
به صورت حرفه ای با آژانس همکاری کند. بنابراین 
بحث بســته شــدن پرونده پادمانی هم برای ایران 

مهم است.
وی در مورد روند مذاکرات ایران گفت: پاسخ های ایران، 
ســازنده اســت و اراده و تعامل سازنده میتواند به مارو به 

نتیجه برساند.
ســخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: رئیس جمهور 
در نشســت سران شانگهای شــرکت خواهد کرد. این 
نشست قرار است ۲۴ و ۲۵ شهریور به میزبانی ازبکستان 

برگزار شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

رییس جمهور در نشست سران شانگهای شرکت می کند

تحلیل

ارتش عراق در مسیر زائران 
اربعین مستقر شد / فرارو

یک سرباز اوکراینی 
مهمات منفجر نشده 
روسی در یک ساختمان 
ویران شده در شهر 
خارکیف به دست گرفته 
است./ زوما

گزارش تصویری

گشت آمریکا به توافق با دادن چه تضمین هایی ممکن است؟ باز

معمای پیچیده تضمین برجام
 بنــا به اظهارنظرهای ضــد و نقیض این 
روزهــا، دولت آمریکا که در دولت دونالد 
ترامــپ از برنامــه جامع اقدام مشــترک 
)برجــام( توافق شــده میان ایران و ۵+۱ 
خارج شــده بــود، در دولت جو بایدن در 

آستانه بازگشت قرار دارد.
در آخریــن تبادل متــن توافق میان دو 
طرف مذاکره، یک هفته زمان صرف شــد 
تا آمریکایی ها به اهداف مد نظر جمهوری 
اســالمی پاسخ دهند و جمهوری اسالمی 
نیز پنج شنبه شب پاسخ خود را به جوزپ 
بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا داد. با وجود این، پاسخ ایران یا آمریکا 
نهایی نیســت و قرار اســت دوباره متن ها 
در اختیــار پایتخت ها قرار بگیرد و رفت و 
برگشت ها چندین بار ادامه خواهد داشت.
صــرف نظر از اینکــه نتیجه نهایی تبادل 
متــن توافق میان طرفها به کجا ختم می 
شــود، موضوع مهم این اســت جمهوری 
اســالمی ایران با توجه به سابقه بدعهدی 
و پیمان شکنی های مکرر دولت آمریکا، به 
طور خاص در موضوع برجام و نیز رویکرد 
منفعالنــه اروپــا از ابتدا بــا این موضع به 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین پا گذاشت 
که حاضر به پذیرش توافقی باشــد که در 
آن انتفاع اقتصادی جمهوری اســالمی از 
منافع برجام مدنظر باشد. همچنین موضع 
موکد جمهوری اســالمی در بیش از یک 
سال گذشته از آغاز مذاکرات رفع تحریم 
ها این بوده که پیمان شکنی دوباره دولت 
آمریــکا در زمینه برجام نباید فاقد هزینه 
برای این کشــور باشد. به طور کلی همان 
طــور که حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه کشــورمان گفت، جمهوری 
اسالمی در مذاکرات به دنبال توافق پایدار، 

تضمین های قوی و قابل اتکاست.
ســید جالل فیاضی، کارشناس سیاست 
خارجی در گفت وگو با »راهبرد معاصر« 
دربــاره ارزیابی خود از روند مذاکرات رفع 
تحریم هــا گفت: گرچه اطالعات دقیقی 

از رونــد مذاکرات و همیــن طور توافقی 
کــه مبتنی بر پیشــنهاد اتحادیه اروپا در 
حال نهایی شــدن است منتشر نشده، اما 
اطالعات غیررســمی حکایت از این دارد، 
شــرکت های طرف همــکاری تجاری با 
ایــران، حتــی در صــورت پایبند نبودن 
مجدد آمریکایی ها به تعهداتشــان ذیل 
برجام، تا ۲.۵ سال از تحریم معاف هستند 
و دست کم در صورت خروج مجدد آمریکا 
از برجــام، به مدت ۲.۵ ســال تحریم ها 
تأثیــری در انتفاع اقتصادی ایران نخواهد 

داشت.
وی افزود: مهم این اســت ایران با قدرت 
فعالیت های هسته ای و دیپلماتیک خود 
را ادامــه دهــد و به نحــوی عمل کند که 
آمریکایــی هــا و اروپایی ها با بدعهدی یا 
بــی عملی نتوانند به روند توافق هســته 
ای لطمــه بزننــد. درهرصورت با توجه به 
بســیاری از شواهد و قرائن و نظر به اینکه 
ایــران بر موضوع انتفاع اقتصادی خود در 
این مذاکرات به شدت تأکید کرده است، 
پیش بینی می شــود اهرم های مناسبی 

برای جلوگیری از تأثیر تحریم ها بر منافع 
اقتصادی ایران در نظر گرفته شده باشد.

این کارشناس سیاســت خارجی درباره 
ویژگی های تضمین قوی و اطمینان بخش 
بــرای پایداری برجــام و انتفاع اقتصادی 
ایــران عنوان کــرد: این موضوع به قدرت 
و توان هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
برمــی گردد. قطعــاً در توافق برجام؛ چه 
توافقی که آمریکا از آن خارج شــد و چه 
توافــق کنونی موضوع ادامه فعالیت های 
هســته ای ایران و اینکه روند فعالیت ها 
متوقف نشود، مورد توجه قرار گرفته است، 
باید فعالیت های هسته ای ایران به نحوی 
باشــد که برای طرف اروپایی و آمریکایی 
اطمینان حاصل شود ایران به سالح اتمی 

دست نمی یابد.
فیاضــی تأکید کرد: گرچــه در دکترین 
جمهوری اســالمی ایران بمب اتم وجود 
ندارد و ســالح کشتار جمعی طبق فتوای 
رهبر معظم انقالب اســالمی حرام اعالم 
شــده اســت، ولی توانایی های هسته ای 
ایران می تواند بسیار برای اقدامات آمریکا 

و اروپا بازدارنده باشد.
وی دربــاره ماهیــت تضمین توافق رفع 
تحریم ها گفــت: موضوع تضمین های 
اصلی در توافق درباره این است که خروج 
آمریــکا از برجام بدون هزینه نباشــد و 
در این زمینه آنگونه که گفته می شــود، 
پیش بینی های الزم انجام شــده است. 
بــا وجود این، تضمین بعدی این اســت 
بتوانیم به توان هســته ای خود برگردیم 
کــه این می تواند بســیار کارایی زیادی 
داشته باشد. هرچقدر جمهوری اسالمی 
ایــران در توافــق به نحوی عمل کند که 
توان هســته ای کشور حفظ شود، خود 
تضمین درونی برای حفظ ماهیت برجام 

خواهد بود.
این کارشناس سیاســت خارجی درباره 
احتمال دستیابی به توافق بر سر بازگشت 
امریکا به برجام گفت: طبق اطالعاتی که به 
صورت غیر رسمی منتشر شده است، می 
توان عنوان کرد احتمال توافق بسیار زیاد 
است و هر زمان پیش بینی می شود توافق 
انجام شــود، زیرا آمریکایی ها در جریان 

بررسی پیشــنهاد ایران از اظهارنظرهای 
تحریک کننده پرهیز کرده اند و از ســوی 
جمهــوری اســالمی ایران نیــز در روند 
بررسی پیشنهاد آمریکا تاکنون اظهاراتی 
که نشــان دهنده این باشــد که پیشنهاد 
می توانــد روند مذاکرات را متوقف کند، 

شنیده نشده است.
وی افــزود: بــا وجود این مــورد، موضوع 
حل و فصل مســائل پادمانی ایران مطرح 
است که به نظر می آید با همکاری طرفها 
امکان دستیابی به راه حل وجود دارد؛ به 
ویــژه اینکه پیش تــر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی یک بار این موضوعات را پایان 
یافته اعالم کرده اســت. البته با توجه به 
اینکه اســناد قابل توجهی وجود ندارد و 
ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره فعالیت 
های هسته ای ایران نادرست است، امکان 
دســتیابی به توافق درباره مسائل پادمانی 

وجود خواهد داشت.
فیاضی گفت: شاید در چند روز آینده ابعاد 
بیشــتری از این موضوعات روشن شود و 
در دور دیگری که پیش بینی می شــود 
چنــد روز آینده در ویــن مذاکرات ادامه 
یابد، موارد اختالفی حل و فصل شــوند و 
به مرحله امضای توافق نهایی به وســیله 

وزیران امور خارجه برسد.
این کارشــناس سیاست خارجی تصریح 
کرد: در شــرایط کنونی یکی از مهمترین 
نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تالش 
های بســیار فشرده صیهونیست ها برای 
جلوگیری از امضای توافق است؛ به طوری 
کــه تمام تــوان خود را برای جلوگیری از 
توافق به کار بســته انــد. مقام های رژیم 
صهیونیســتی و شخصیت های سیاسی و 
امنیتــی ایــن رژیم تالش خــود را به کار 
گرفته اند تا جلوی توافق را بگیرند؛ اما به 
نظر می آید طرفهای توافق برای دستیابی 
بــه توافق خوب تصمیم خود را گرفته اند 
و این تالش ها به احتمال زیاد با شکست 

مواجه خواهد شد.

خبر ویژه

رییس جمهور از کشت فراسرزمینی به عنوان مساله ای که در دستور کار وزارت کشاورزی است، نام برد .
سید ابراهیم رییسی در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی امر بسیار مهم و ممتازی 
است، اظهار کرد: خداوند زراعت را به خود نسبت می دهد. زارع ذات مقدس پروردگار متعال است. دانه را کشاوز می 

کارد، اما خداوند آن را به هفتاد دانه تبدیل می کند.
وی افزود: باید به کار کشاورزی افتخار کرد. بهترین کارها کشاورزی است. کشاورزی جایگاه بزرگی در فرهنگ دینی ما 
دارد. کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور ، خودکفایی و استقالل دارد. استقالل کشور در گرو کار کارگر و کشاورز 

است. تولید در حوزه کشاورزی یکی از مولفه های قدرت در کشور است.
رییسی تاکید کرد: نگاه جهادی باید در حوزه علم و پژوهش در همه دانشگاه های کشاورزی به وجود بیاید تا کشاورزی 

ما علم پایه و فناوری پایه باشد و کار دانش بنیان وجود داده باشد. کشوری که بیش از۱۲ هزار هیات علمی در بخش 
کشــاورزی دارد، باید گام های مهمی در کشــاورزی علم پایه بردارد تا تولید کشــاورزی ارزش افزوده پیدا کند. صنایع 
تبدیلی در کنار تولید کشاورزی اهمیت دارد و ارزش افزوده ایجاد می کند و جلوی خام فروشی را می گیرد. در تاکیدات 
رهبری این مسایل بارها آمده و االن در دستور کار دولت است . این ها اهداف آرمانی نیست، بلکه دست یافتنی است. 

همه کمک کنند تا تصمیم گیری های انقالبی همراه با عقالنیت همراه شود تا به استقالل کشاورزی دست یابیم.
وی افزود: مسأله کشت فراسرزمینی در دستور کار وزارت کشاورزی است که کار خوبی است. کشت  قراردادی هم با 
قوت ادامه یابد. باید سود به کسب کشاورز برود و دالل ها و واسطه ها حق کشاورز را تصاحب نکنند . باید نظارت دقیق 

بر چرخه تولید تا مصرف انجام شود تا محصول کشاورز،  گران به دست مصرف کننده نرسد.

رییس جمهور در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی:

کشاورزی است کار وزارت  کشت فراسرزمینی در دستور 

رئیس قوه قضائیه:

 بسیاری مسائل جرم نیستند
تخلفات اداری اند

رئیــس قوه قضائیه بر ضرورت تحرک بیشــتر 
حراســت ها و بازرســی های درون ســازمانی و 
هیئت هــای رســیدگی به تخلفــات اداری در 
دســتگاه های مختلف، اشــاره کرد و با تاکید بر 
اینکه بســیاری از مسائل، جرم تلقی نمی شوند 
بلکــه در زمره تخلفات اداری می گنجند، گفت 
که انتظار و توقع آن اســت که حراســت ها در 

سازمان ها بیشتر فعال شوند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی 
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه،  بر ضرورت تحرک 
بیشــتر حراســت ها و بازرســی های درون سازمانی و 
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه های 
مختلــف، اشــاره کــرد و با تاکید بر اینکه بســیاری از 
مســائل، جرم تلقی نمی شــوند بلکه در زمره تخلفات 
اداری می گنجنــد، گفــت: انتظار و توقع آن اســت که 
حراســت ها در سازمان ها بیشــتر فعال شوند؛ یکی از 
وظایف حراست ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و 
پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری 
موضوع تحرک بیشتر حراست ها و بازرسی های درون 
ســازمانی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در 
دستگاه های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی 
قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه 
کند که حراست ها در دستگاه های مختلف آیا به وظایف 
خود عمل می کنند یا خیر؛ در این ز مینه قانون و مصوبه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است. 

 امیدواری دوحه 
به احیای توافق هسته ای

وزیر خارجه قطر در گفت وگو با همتای ایرانی خود نسبت 
به احیای توافق هسته ای میان تهران و واشنگتن ابراز 
امیدواری کرد.  شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 
معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفت وگو 
کرد. در این تماس برخی مباحث کنسولی و همچنین 
آخرین وضعیت مذاکره برای لغو تحریم ها مورد ارزیابی 
و رایزنی طرفین قرار گرفت. بر اساس گزارش الجزیره، 
وزارت خارجه قطر در بیانیه ای در این رابطه نوشت که 
محمــد بن عبدالرحمــن در این گفت وگوی تلفنی بار 
دیگر بر امیدواری دوحه برای رســیدن به توافق میان 
تهران و واشنگتن در راستای احیای برجام تاکید کرد.

وی نسبت به امضای توافق عادالنه برای همه طرف ها و 
درنظرگرفتن نگرانی همه کشورها ابراز امیدواری کرد و 
گفت که این امر در راستای امنیت و ثبات در منطقه است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس :

موافقت یا مخالفت با وزیر 
پیشنهادی کار بعد از ارائه 
برنامه های او خواهد بود

یک عضو هیات رئیســه کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی معتقد است که فعال در رابطه با موافقت یا 
مخالفت با وزیر پیشنهادی کار نمی توان اظهار نظر کرد، 
چراکه کمیسیون اجتماعی یک سری مسائل و مطالباتی 
از بابت تعامل وزیر پیشنهادی با مجلس دارد که پس از 
ارائه برنامه های ایشان می توان گفت که موافق یا مخالف 
هستیم. حسین حاتمی، با اشاره به معرفی محمدهادی 
زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به مجلس درباره اینکه نظر مجلس نسبت به 
این وزیر پیشنهادی چیست؟ بیان کرد: االن نمی توان 
گفت موافق یا مخالفیم، بلکه ایشان باید به کمیسیون 
آمده و برنامه هایش را ارائه دهد و اعضای کمیســیون 
نیز برنامه های او را بشنوند و بعد دیدگاه خود را اعالم 
می کنیم و ایشان نیز دفاعیات خود را انجام می دهند و 
پس از این مراحل به اجماع کمیسیونی در باب مخالفت 
یا موافقت خواهیم رسید. این عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس با بیان اینکه وزیر پیشــنهادی کار باید اعضای 
کمیسیون را قانع کند، تصریح کرد: کمیسیون یک سری 
مسائل و »اِن ُقلت هایی« دارد و یک سری مطالباتی از 
بابت تعامل ایشــان با مجلس دارد که برای کمیسیون 
اجتماعی باید شفاف سازی کنند و پس از آن می توان 

گفت که موافق ایشان هستیم یا مخالف.

تالش طالبان برای سهیم شدن 
در پروژه استراتژیک چین

سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که در 
مورد پیوستن افغانستان به دو پروژه استراتژیک چین، 

مذاکرات با مقام های چینی در جریان است.
»نورالدین عزیزی«، سرپرست وزارت صنعت و تجارت 
طالبان در مصاحبه با تلویزیون دولتی سی جی تی ان 
گفت: افغانســتان خواهان پیوســتن به دو پروژه بزرگ 
کمربند و راه و کریدور اقتصادی چین و پاکستان است.

وی افزود: در مذاکراتی که با کشــور چین داشــتیم، 
خواســتیم که افغانستان در ]طرح[ یک کمربند و یک 
راه و کریدور اقتصادی چین و پاکســتان شــریک شود، 
چین از راه پامیر افغانستان می تواند یک مسیر تجاری 
به سوی خلیج فارس ایجاد کند. طرح یک کمربند و یک 
راه که به نام راه ابریشم جدید نیز یاد می شود، مجموعه 
پروژه های عمرانی و زیرساختی بلندپروازانه چین است 
که در سال ۲۰۱۳ توسط شی جین پینگ رییس جمهور 
این کشور راه اندازی شد.این طرح که هزینه آن بیش از 
یک هزار میلیارد دالر تخمین زده شده، از شرق آسیا تا 
اروپا را در بر می گیرد و به گفته تحلیلگران، چین با آن 
می خواهد نفوذ سیاســی و اقتصادی خود را در مناطق 

پهناور در آسیا، افریقا و شرق اروپا گسترش دهد.

سیاست جدیِد ترکیه؛

 راز چرخش اردوغان 
به سمت تل آویو چیست؟

کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی ترکیه روز شنبه، 
۱۲ شهریور، در بندر حیفا پهلو گرفت تا بعد از قریب 
به ۴ سال سردی در مناسبات، تنش زدایی میان آنکارا 

و تل آویو، بُعد عینی به خود بگیرد.
 این گام عملی در مسیر تنش زدایی، در شرایطی است 
که قبل تر در ۱۱ جوالی )۲۰ تیر( و ۱۷ آگوست )۲۶ 
مرداد( رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و 
یائیــر الپید، نخســت وزیر اســرائیل در گفت وگوی 
تلفنی با یکدیگر، پیرامون از ســرگیری کامل روابط 

دیپلماتیک شان توافق کرده بودند.
در برهه جدید به نظر می رسد رجب طیب اردوغان، در 
میانه وضعیت بغرنج این روز های اقتصاد ترکیه و برخالف 
تمامی وعده ها و شعار های سابق خود، پیه عادی سازی 
مناسبات با اسرائیلی ها را به تن مالیده است. البته این 
رویه در ادامه راهبرد تنش زدایی منطقه ای آنکارا طی 

ماه های گذشته نیز قابل تفسیر است.
از تنش حداکثری ۲۰۱۸ به سوی تنش زدایی

در ســطح سیاســی، حزب عدالت و توســعه از بطن 
روی کارآمدن در سال ۲۰۰۲، مناسبات پر فرارونشیبی 
را با اسرائیل داشته، اما همواره شیب صعودی در تقویت 
مناسبات اقتصادی را با این رژیم حفظ کرده است. حمله 
اسرائیل به نوار غزه و شروع جنگ در سال ۲۰۰۸ اولین 
چالش بزرگ را در مناسبات حزب عدالت و توسعه با 
تل آویو به همراه داشت. در این مقطع اردوغان و دیگر 
مقام های سیاسی ترک، به شدت اقدامات این رژیم را 

محکوم کردند.
حمله ســربازان اسرائیلی به کشتی مرمره )معروف به 
کاروان آزادی( در ۳۱ مــی ۲۰۱۰ )۲۱ اردیبهشــت( 
بحران در مناســبات دو طرف را به اوج رســاند. در این 
برهه دولت ترکیه با نامیدن این رخداد به عنوان اقدامی 
»خون خوارانه«، ســفیر خــود را از تل آویو فراخواند. 
اردوغان نیز بعد از این حادثه طی اظهارات و نشست های 
مختلف به صورت لفظی رژیم صهیونیســتی را مورد 
حمله قرار می داد. بعد از ۲۰۱۰ روابط سیاسی دو کشور 
تا سال ۲۰۱۸ به صورت کج دار و مریز ادامه داشت، اما 
همچنان مناســبات اقتصادی دو کشور در سطح باال 

دنبال می شد.
از مــی ۲۰۱۸ )اردیبهشــت ۱۳۹۷( متعاقب افزایش 
حمالت اســرائیل به غزه و تصمیم دولت وقت آمریکا 
به ریاســت دونالد ترامپ، برای انتقال ســفارت خانه از 
تل آویو به بیت المقدس، آنکارا ســفیر این رژیم را از 
کشــور خود اخراج کرد و پس از آن تل آویو نیز چنین 
اقدام متقابلی را در پیش گرفت. در این مقطع، حمالت 
لفظی اردوغان علیه اسرائیل ادامه داشت و او حتی آغاز 
روند عادی سازی مناسبات میان اعراب با اسرائیل را که 
از آگوست ۲۰۲۰ )مرداد ۱۳۹۹( به صورت رسمی آغاز 

شده بود، محکوم کرد.
با این وجود، دشــمنی و خصومت فراگیر اردوغان با 
تل آویو تداوم چندانی نداشــت؛ او از اواســط ۲۰۲۱، 
همزمان با آغاز تنش زدایی منطقه ای تحرکات ایجابی 
در مسیر تنش زدایی با این رژیم را کلید زد. به گونه ای که 
در اواخر سال گذشته میالدی )۲۰۲۱( از خاخام های 
یهودی حاضر در استانبول دعوت به عمل آورد تا بتواند 
تغییر مثبت را بر مواضع البی های صهیونیستی برای 

حمایت از آنکارا در آمریکا داشته باشد.
در ادامه، برای نخســتین بار روزنامه عبری »یدیعوت 
آحارانــوت« در فوریه ۲۰۲۲ )بهمن ۱۴۰۰( از ســفر 
محرمانه »آلون یوشپیز« مدیرکل وزارت خارجه رژیم 
صهیونیســتی در ماه ژانویه، به منظور تدارک ســفر 
ماه آینده »اســحاق هرتزوگ« رئیس این رژیم پرده 
برداشت. اسحاق هرتزوگ با دعوت رسمی اردوغان در 
۹ مارس ســال جاری )۱۸ اســفند( به ترکیه سفر کرد 
تا پس از ۱۴ سال )بعد از ۲۰۰۸( یک بار دیگر روسای 
جمهوری آنکارا و تل آویو با یکدیگر دیدار داشته باشند.
 هرچنــد دیدار هرتزوگ با اردوغان نقطه عطفی برای 
تنش زدایــی میــان دو طرف بود، اما به نظر می رســد 
تماس های دو ماه گذشته یائیر الپید و رئیس جمهور 
ترکیــه، فرآیند تنش زدایــی میان دو طرف را وارد فاز 
عینی کرده اســت. نمود بارز این امر نیز در قالب پهلو 
گرفتن کشتی جنگی ترکیه در بندر حیفا قابل مشاهده 

است.
 تل آویو؛ اپیزود پایانی تنش زدایی 

ویژه منطقه ای اردوغان
ورود ترکیه به فاز افزایش تنش ها از ابتدای دهه ۲۰۱۰، 
تنها مختص به اسرائیل نبود؛ بلکه پس از انقالب های 
مردمی ۲۰۱۱ در کشور های عربی، آنکارا سطحی قابل 
توجه از اصطکاک در سیاســت خارجی منطقه ای با 
کشــور های عربی را تجربه کرد. در این ســال ها عماًل 
صحنه تحوالت منطقه خاورمیانه به دو بلوک اخوانی 
تحت رهبری ترکیه و ضداخوانی تحت رهبر عربستان 
و امارات تقســیم شــد. حتی در مقاطعی رقابت های 
ژئوپلتیــک ترکیه با کشــور های عربی در کانون های 
بحران منطقه ای )سوریه، لیبی، تونس، مصر و...( بُعد 

جدی ای به خود گرفت. 
با این وجود از اوایل ۲۰۲۱، بعد از به قدرت رســیدن 
دموکرات های منتقد سیاســت های اردوغان در کاخ 
ســفید به رهبری جو بایدن، سیاســت تنش زدایی 
منطقه ای به استراتژی اصلی سیاست خارجی ترکیه 
تبدیل شد. اردوغان در مسیر کاستن از قطب بندی های 
چند سال گذشته، تنش زدایی با کشور های محافظه کار 
عربی شامل امارات، عربستان و به ویژه مصر را در دستور 

کار قرار داد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
گزارش

تعطیلی ۱۰ درصدی دامداری ها

گوشت بازهم گران می شود
  مریم بهنام راد /گروه اقتصاد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران 
کشــورگفت: در ســال جــاری ۱۰ درصــد 
دامداری ها تعطیل شدند و با توجه به سیاست 
گذاری دولــت احتمال افزایش تعطیلی ها و 

گرانی گوشت تا پایان سال زیاد است.
فرهــاد اکبری ، رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرکزی دامداران کشــور در گفتگو با اقتصاد 
۲۴ گفت: با توجه به وعده ها مشــکل تامین 
نهاده هــای دامــی هنــوز بــرای دامداران 
پابرجاســت و ادامه این چالش تامین گوشت 
نیــاز مصرف مــردم را به طور جدی به خطر 

خواهد انداخت.
اکبری ادامه داد: متاســفانه همزمان با عدم 
رفع هر نوع محدودیت و کمبود نهاده دامی، 
با تصمیم دولت دامداری های کوچک نیز باید 
جهت تامین نهاده دامی در ســامانه بازارگاه 
ثبــت نام کنند که موج نگرانی جدید دربین 

دامداران ایجاد کرده است.
وی تصریــح داشــت: دامــداران از این نوع 
سیاست گذاری گالیه دارند و این تصمیمات 
را مانع جدی در تولید دام و گوشت قرمز مورد 

نیاز مصرف جامعه می دانند.
به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی 
دامداران کشور؛ دامداری که با ۱۰ راس دام 
در حــال دامداری اســت چطور هزینه گران 
حمــل نهاده از بتدر تــا دامداری را پرداخت 
کنــد، آیا ایــن تصمیم برای دامدار مرقون به 
صرفه اســت؟ آیا با اجرای دستور العمل های 
اجباری واین نوع سیاســت در فرآیند تولید 
آن هــم در دامداری های کوچک توســعه ای 

صورت می گیرد؟ قطعا خیر!
اکبری ادامه داد: حمل کمتر از ۱۰ تن نهاده 
برای دامداری که با ۱۰ راس دام چرخه تولید 
را حفظ نگه داشــته مرقون به صرفه نیســت 
و هزینــه زیادی را به بخــش تولید متحمل 

می کند.
وی گفت: امروز برای تولید دام، نهاده نیست 
اگر هم قرار باشد با میزان کم تحویل دامدار 
شــود با مشکالت این چنینی مواجه خواهد 

شد.
اکبری ادامه داد: آنقدر قوانین و مقررات برای 
خریــد و تحویــل خوراک دام اتخاذ کرده اند 
که نهاده با تاخیر به دســت دامدار می رســد؛ 
در صورتــی کــه دام برای زنده ماندن نیاز به 
غذا دارد امروز دام گرســنه اســت، یک هفته 
بعد خوراک دام را به دامدار تحویل می دهند.
رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران 
کشــور معتقد است؛ مشــکالت ثبت نام در 
بازارگاه و تاخیر در رسیدن نهاده به دامداری 
ها، حمــل بار، تامین نقدینگی، مشــکالت 
دامداران را به حد زیادی افزایش داده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد دام در 
کشور وجود دارد، گفت: هنوز آمار دقیقی از 
تعداد دام در کشــور ندارند، اما سختگیری ها 

رانسبت به قبل بیشتر می کنند.
وی تصریح داشت: برنامه ای جهت آمارگیری 
با پالک کوبی دام آغار کرده بودند و با صرف 
هزینه زیاد و هدر رفت زمان در همان ابتدای 

کار موضوع آمار گیری دام را رها کردند.
اکبــری در پاســخ به این ســوال کــه ادامه 
مشکالت چه تاثیری برقیمت و میزان تولید 
دام گذاشــته اســت، گقت: قیمت دام کمی 
باالتر رفته، اما هنوز با هزینه تمام شده تولید 

فاصله زیادی دارد.
وی تصریح داشت: شرکت امور پشتیبانی هر 
کیلو دام را ۸۸ هزار تومان از دامدار می خرد، 
امــا دامــدار ترجیح می دهــد دام خود را به 
کیلویی ۶۷ هزار تومان به بازار آزاد بفروشد.
رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران 
کشــور علت چنین اقدامــی را توضیح داد؛ 
شــرکت امور پشــتیبانی پول دامــدار را به 
ســختی و پس از مدت زمان زیادی پرداخت 
می کنــد؛ در حالی که خریداران در بازار آزاد 

پول دامدار را نقدی می پردازند.
وی تاکید داشــت: همین مشــکالت دست 
به دســت داد تا در ســال جاری ۱۰ درصد 
دامداری ها تعطیل شــود و ادامه روند کمبود 
نقدینگی و نهاده دامی احتمال تعطیلی درصد 
زیادی از دامداری ها را تا پایان ســال افزایش 

می دهد.
اکبری با اشــاره به کمبود سرمایه در گردش 
دامــداران گفت: تولید کننده در ســال قبل 
بــرای خریــد ۵۰ تن جو حدود ۱۰۰ میلیون 
هزینه می کرد در حالی که در ســال جاری با 
همیــن میزان هزینــه تنها موفق به خرید ۸ 

تن جو می شود.
وی در پایــان تاکید کرد: دولت برای تقویت 
توان مالی مردم از جیب تولید کننده پرداخت 
می کنــد در صورتی که چنین رویه ای باعث 
تعطیلی بخش تولید در دامداری ها می شود و 
در نهایت کشور جهت تامین گوشت مصرفی 

مردم باچالش جدی روبرو خواهد شد.

سرنوشت احیای برجام، نوسانات دالر و قیمت ها در بازار خودرو

کشور با اخبار برجامی  تلطیف فضای اقتصادی 
شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر رسیدن به توافق 
در مذاکرات هسته ای با کشورهای ۵ + ۱، امیدواری 
جامعه برای تلطیف فضای اقتصادی را قوت بخشیده 
که طبعا یکی از مســائل اثرگذار بر اقتصاد جامعه، 
نوسانات نرخ دالر است. گر چه به رغم طوالنی شدن 
روند مذاکرات، تا حدی اعتمــاد و اطمینان بازار و 
تحوالت متعاقب آن فرو کاسته اما کماکان در بطن 
جامعه، خوشــبینی قابل توجهی برای کاهش نرخ 
دالر وجود دارد که باید بررســی کرد تا چه اندازه با 
واقعیت آینده تطابق دارد. در این نوشتار قصد داریم 
به برخی از این واقعیت های موثر بر تغییرات نرخ دالر 
و تاثیر آن بر قیمت های بازار بــه ویژه بازار خودرو، 
نگاهی داشته باشیم. در کنار توافق هسته ای، مسائل 
دیگری نیز بر قیمت باالی دالر تاثیرگذار است که از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

بی اعتمادی بازار به توافق
طی پنج ماه اخیر نوســان روند تحــوالت، فعاالن 
اقتصادی را به اخبار مذاکرات بی اعتماد کرده است. 
دالر که تا حدود دو هفته پیش، عدد ۲۹ هزار تومان 
را برابر خود می دید و در صرافی ملــی تا ۲۸ هزار 
تومان قیمتش کاهش پیدا کرده بود، در بازار آزاد 
بار دیگر سقف ۳۰ هزار تومان را رد کرد. همچنین، 
افزایش قیمت یورو در بازار آزاد ایران تا آستانه ۳۲ 
هزار تومان، اتفاقی بود که به رغم برابری نرخ دالر و 
یورو در بازار جهانی رخ داد. از ســوی دیگر نیز باید 
دقت کرد حتی در صورت تحقق توافق هم با توجه 
به تجربه پیشین از نتایج برجام، نمی توان خیلی به 

تاثیرپذیری بازار امیدوار بود.

مساله تورم ریالی
با توجه نرخ ۵ درصدی تورم شرکای تجاری ایران 
نظیر روســیه، چین و آلمان، ایــران از این نظر در 
حدود ۴۵% با آن ها اختــالف دارد که طبعا در عدم 
کاهش محســوس نرخ دالر در ایران موثر خواهد 
بود. بر اساس آمارهای رسمی، تورم در ایران برای 
چندمین ماه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و طبق نظر 
کارشناسان، اختالف آن با تورم ۱۰ درصدی ایاالت 
متحده، نرخ واقعی دالر در ایران را به ۳۸ هزار تومان 
رسانده است. مطابق پیش بینی های سال گذشته در 
صورت دخالت نکردن دولت در بازار، قیمت واقعی 

دالر تا ۴۵ هزار تومان هم افزایش پیدا می کند.
نباید فراموش کرد مشکل اصلی پیرامون مذاکرات، 
نه در خود برجام که در ســرعت روند لغو تحریم ها 
است. برجام توافقی اقتصادی است، پس تا زمانی که 

تمامی طرفین منافع مد نظر اقتصادی شــان را از 
این توافق نبرنــد صرف امضای آن بــه رفع کامل 
تحریم ها و بازگشــت ایران به چرخه طبیعی بازار 

منجر نخواهد شد

سایر موانع اقتصادی در داخل
نباید فراموش کرد مشکل اصلی پیرامون مذاکرات، 
نه در خود برجام که در ســرعت روند لغو تحریم ها 
است. برجام توافقی اقتصادی است، پس تا زمانی که 
تمامی طرفین منافع مد نظر اقتصادی شان را از این 
توافق نبرند صرف امضای آن به رفع کامل تحریم ها 
و بازگشت ایران به چرخه طبیعی بازار منجر نخواهد 
شــد. به عالوه در ارتباط با قیمت دالر می توان به 
مســائلی نظیر عدم پذیرش اف اِی تی اف توســط 
ایران، مساله کسری بودجه، تراز تجاری و تراز ارزی 
کشور، بسترهای ضعیف در خدمت پول ملی، اخبار 

منفی حوزه اقتصاد و عدم تامین کاالهای اساسی 
اشاره کرد.

هر چه در پلکان قمیتی خــودرو در بازار ایران 
باالتر می رویــم و بــه رده برندهــای لوکس 
می رســیم این تحوالت قیمتی باز هم ناچیزتر 

خواهد بود

نوسانات دالر و بازار خودرو
با توجه به نکات ذکر شده، حتی در صورت کاهش 
احتمالی قیمت دالر هم نباید بیشتر از یک شوک 
کوتاه مدت بــه آن امید بســت و نمی توان برای 
درازمدت روی ثبات قیمت کاســته شده حساب 
کرد. آنچه بــه دنبال توافق احتمالی هســته ای 
پیرامون قیمت دالر تخمین زده می شود، کاهش 
موقت آن است اما حتی در این صورت هم با توجه 
به خواســت طبیعی جامعه بــرای حفظ ارزش 
دارایی های خود، کاهش قیمت کاالها در حدی 
نخواهد بود که انتظار مــی رود. طبعا خودرو نیز 
به عنوان کاالیی گران قیمت از این قاعده مستثنی 
نیســت. نکته حائز اهمیت دیگر این است که هر 
چه در پلکان قمیتی خــودرو در بازار ایران باالتر 
می رویم و به رده برندهای لوکس می رسیم این 
تحــوالت قیمتی باز هــم ناچیزتــر خواهد بود. 
نوسانات قیمت بازار خودرو در رده های پایین تر 
می تواند متاثــر از جو روانی جامعه باشــد اما با 
توجه به ارزبری باالتر در خودروهای مونتاژی که 
قطعات آن ها وارداتی است قیمت ها به نرخ واقعی 
دالر نزدیک است و طبعا متوجه کمترین میزان 

تالطم خواهد بود.

گزارش

کاهش معامالت مسکن

بازار مسکن بی جان شد
 مردادماه امســال معامالت مسکن در تهران ۳۳ 
درصد در مقایســه با تیرماه و ۵۰ درصد نســبت 
بــه خردادماه کاهش پیدا کرد. ماه گذشــته نیز 
تعدادمعامالت نسبت به خرداد ۲۶ درصد کاهش 
یافته بود. نصف شدن حجم معامالت در صورت 
ادامه دار بودن می تواند حاوی این پیام باشــد که 
به لحاظ پر شدن ظرفیت بازار، نیمه دوم امسال 

بازار ملک در مسیر آرامش نسبی حرکت کند.
اگرچه تورم مســکن در هر دو شــاخص نقطه به 
نقطه و سالیانه کمتر از نرخ تورم عمومی حرکت 
می کنــد، به لحاظ آن که کاالیی درشــت از نظر 
ارزش محســوب می شود تغییرات آن چشمگیر 
اســت و تاثیر زیادی در توان اقتصادی خانوارها 
ایجاد می کند. مرداد امســال تورم ماهیانه، نقطه 
به نقطه و سالیانه بازار مسکن شهر تهران به ترتیب 
۱.۸ درصــد، ۴۴ درصــد و ۲۸ درصد بود. این در 
حالی اســت که تورم عمومی کل کشــور در سه 
شاخص مذکور رشد ۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۱.۵ 

درصد را نشان داد.
با این اوصاف تورم سالیانه بازار مسکن شهر تهران 
۱۳ درصد از تورم عمومی عقب تر است اما به لحاظ 
کاهش شدید قدرت خرید طرف تقاضا و ارزیابی 
عمومی از کاهش ریسک های غیراقتصادی، این 
بــازار پس از رونق نســبی در چهار ماهه ابتدای 
ســال جاری در آســتانه ی ورود به فاز دیگری از 

رکود قرار دارد.
کارشناسان، خریدهای سرمایه ای به منظور حفظ 
ارزش دارایی را مهم ترین عامل رشــد معامالت 
مسکن در ماه های ابتدایی سال جاری می دانند. 
ریســک های غیراقتصادی، انتظــارات تورمی و 
افزایــش قیمت نهاده های ســاختمانی از جمله 
عوامل افزایش قیمت و تعداد معامالت مســکن 

قلمداد می شود.
روند خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران در 
شرایطی طی تیر و مرداد، نزولی شد که در ماه های 
مذکور انتظار می رفت به لحاظ قرار  داشــتن در 
پیک جابه جایی، معامالت رشــد کند و قیمت ها 
تحت تاثیر قرار گیرد. اما رفتار معکوس بازار نشان 
می دهد خریدهای مصرفی به پایین ترین حد خود 
رسیده و هیجانات سرمایه ای نیز در حال خنثی 

شدن است.
از سوی دیگر معموال تحرکات سفته بازان ملکی 
در مناطق شــمالی تهران، شاخصی برای ارزیابی 
وضعیــت خریدهــای ســرمایه ای در این بازار 
محســوب می شــود. طی یک ماه گذشته قیمت 
مسکن در منطقه ۱ تغییر چندانی نداشته اما در 
مناطق ۲ و ۳ با رشد مواجه شده است. مردادماه 
امسال تورم ماهیانه مسکن در منطقه ۱ به میزان 
۲ درصد، منطقه ۲ معادل ۹.۷ درصد، منطقه ۳ 
بالــغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۴ به میزان ۱۸ درصد 
و منطقه ۵ بالغ بر ۳ درصد بوده است. آمار گویای 
آن اســت که در مناطق ۴، ۳ و ۲ با تورم ماهیانه 
ســنگین تری در مقایســه با دیگر مناطق تهران 

مواجه بوده ایم.
طبــق اعالم مرکــز آمار متوســط وزنی قیمت 
آپارتمان های مســکونی شــهر تهران در مرداد 
۱۴۰۱ بــه میزان ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان 
در هر متر مربع بوده که نســبت به ماه قبل ۱.۸ 
درصد و در مقایســه با ماه مشــابه سال قبل ۴۴ 
درصد افزایش یافته است. تعداد معامالت مسکن 
اعم از آپارتمان،  ویالیی و سایر ساختمان ها نیز در 
مردادماه ۶۸۵۲ فقره بوده که کاهش ۳۳ درصد 
را در مقایســه با ماه گذشــته و افزایش ۲۴ درصد 
را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می دهد.

امیدواری به بازار مسکن در نیمه دوم سال
مهدی روانشــادنیاـ  کارشــناس بازار مسکن در 
تحلیل شرایط کنونی این بازار گفت: سال ۱۴۰۱ 
به صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از قیمت 
نهاده های ساختمانی و اصالح نظام یارانه ای منجر 
به ایجاد تورم در بازار  مسکن شد. از طرف دیگر 
وقتــی بازارهــای موازی روند افزایشــی به خود 
گرفتنــد متقاضیان خرید مســکن چه از قشــر 
ســوداگر و چه  مصرف کننده، این  بازار را مستعد 

رشد دیدند.
وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز در کشور گفت: 
هم اکنون تعداد پروانه های ساختمانی و پایان کار 
بسیار محدود شده است. باید تعقلی در وضعیت 
ساخت و ساز بخصوص مسکن متناسب با تقاضا 
به وجود بیاید. نهضت ملی  مســکن تا زمانی که 
وارد بازار نشود و قابل  بهره برداری نباشد اثرگذاری 

چندانی بر قیمت ها نخواهد داشت.
روانشــادنیا خاطرنشان کرد: ما تجربه ی مسکن 
مهر را داشتیم که بعضا می بینیم برخی پروژه ها 
با گذشــت بیش از ۱۰ ســال هنوز آماده تحویل 
نشــده اســت. متقاضی مسکن که امروز به خانه 
نیاز دارد نمی تواند از طریق مســکن دولتی نیاز 
خود را تامین کند، بنابراین نرخ ها در بازار خود را 
نشان می دهد.وی درباره پیش بینی بازار مسکن 
در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: امیدواریم در 
نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ 
رشد قیمت مسکن پایین تر از تورم عمومی  باشد. 
راهکار اصلی کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت 
و ســاز اســت. ثبات بازار در مردادماه را نمی توان 
یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن دانست؛ فقط 
می توان از واژه های ابهام و انتظار برای آن استفاده 

کرد که ان شاءاهلل در آینده برطرف شود.

کرد گار « بازار  سهام را تا آخر  سال بررسی  » روز

کامی دولت در بازار بورس  نا
معاون مالی ســابق حسابرســی کشور 
بــا بیان اینکه وضعیت بازار ســرمایه به 
یک آرامش نســبی رسیده، می گوید که 
وضعیت این بازار تا پایان سال به همین 

منوال خواهد بود.
او می گویــد کــه تصمیماتــی که برای 
بازار گرفته شــده با تاخیر بوده بنابراین 
نتوانسته آن گونه که باید به بازار سرمایه 
رونــق بدهد و همچنین دولت هم برای 
تشــویق مردم جهت سرمایه گذاری در 

بازار برنامه مشخصی ندارد.
در حال حاضر شــاخص کل بازار بورس 
تهــران روز یکشــنبه ۱۳ شــهریور ماه 
تقریبــا بدون تغییر همچنــان بر روی 
عــدد ۱ میلیون ۴۲۶ هــزار قرار دارد و 
شــاخص کل هم وزن نیز با رشــد حدود 
۱۰۰۰ واحدی به ۴۰۸ هزار واحد رسید.

شــاید مهمترین اثر توافــق برجام رفع 
تحریم های بانکی و کســب درآمدهای 
حاصل از فروش نفت باشد که می تواند در 
بلنــد مدت برای صنایع مختلف تاثیرات 
مثبتی داشــته باشد به خصوص صنایع 

که بحث صادرات دارند
دکتــر محمد عبداله پور معاون ســابق 
حسابرســی کشــور در مــورد وضعیت 
کنونــی بــورس گفت: وضعیــت بازار 
ســرمایه در حال حاضر مناسب نیست. 
بازار ســرمایه تابع شــرایط و تصمیمات 
کالن می باشــد که می تــوان دو پارامتر 
نرخ بهره بانکی و ســود بین بانکی را از 
مهمترین عوامل تاثیر گذار در رونق و یا 

عدم رونق بازار سرمایه دانست.
او در مــورد اینکــه آیا تصمیمات دولت 
توانســته شــرایط بازار را بهبود ببخشد 
می گویــد: می توان ادعــا کرد که دولت 
در شــرایط فعلی توانسته وضعیت بازار 
را حفــظ کنــد، البتــه بایــد دقت کرد 

پارمترهــای اصلی در بازار ســرمایه که 
خود، بازیگران بازار محســوب می شوند 
و عمدتا شــامل سرمایه گذاران است، به 
نحوی با خروج ســرمایه از بازار به شدت 
تاثیرات منفی به جای گذاشته، بنابراین 
بایــد ترتیبی اتخاذ کــرد که این حجم 
سرمایه خارج شده از بازار دوباره برگردد.

این اســتاد دانشگاه گفت: شاخص های 
کالن در وضعیــت کلــی اقتصاد دچار 
دستخوش و تغییرات اساسی شده و الزم 
اســت در بخش های مختلف رونق ایجاد 
شــود تا شــاهد بهبود در این شاخص ها 
باشیم که به نظر می رسد در حال حاضر 
این امر سخت است چرا که شرایط برای 
بهبود آن هنوز مهیا نشــده به خصوص 
اصلی ترین موضوع در برگشــت سرمایه 
اعتماد به این بازار است و برگشت اعتماد 
از دست رفته بین جامعه سرمایه گذاران 

به این راحتی نیست.
عبدالــه پور می گوید که ما شــاهد یک 

مدیریت منسجم در بازار سرمایه و بازار 
پولی در جهت هدایت ســرمایه به بازار 
بورس نیســتیم، بنابراین بازار ســرمایه 
در حالــت انفعــال قــرار دارد و در قبال 
سهامداران و سرمایه گذاران خود که در 
بازار در حضور دارند و یا خارج شــدند، 
شــاهد تصمیماتی هســتیم که با تاخیر 
گرفته می شود که طبعتا اثراتش کم رنگ 

و بی اهمیت است.
بازار سرمایه که در بسیاری از کشورها به 
عنوان تابلوی اقتصاد از آن یاد می کند در 
حال حاضر در ایران وضعیت مشــخصی 
ندارند و به نظر می رسد بخشی از وضعیت 
کنونی ناشــی از مشخص نبودن برجام، 
کاهــش و افزایــش نرخ بهــره بانکی و 
همچنین شــرایط عمومی اقتصاد کشور 
باشــد کــه در این مورد عبدالــه پور با 
تاییــد تاثیرات مثبت برجام بر وضعیت 
اقتصــادی گفت: یکــی از عوامل تاثیر 
گذار در این حوزه تصمیمات سیاســی 

در مــورد برجام اســت کــه می تواند بر 
روی روابــط اقتصــادی ایران با کل دنیا 
و در نتیجه مثبت شــاخصهای اقتصادی 
تاثیرگذار باشد. شاید مهمترین اثر توافق 
برجام رفع تحریم های بانکی و کســب 
درآمدهای حاصل از فروش نفت باشــد 
کــه می تواند در بلند مدت برای صنایع 
مختلف تاثیرات مثبتی داشــته باشد به 
خصوص صنایع که بحث صادرات دارند 
که می توان به شــرکتهای پتروشیمی و 

نفتی اشاره کرد.
او در مــورد نرخ بهره بانکی هم گفت: در 
حال حاضر سیاســت ها ظاهرا بر کاهش 
نرخ سود بانکی است و از عوامل دیگری 
مثل نرخ ســود بهره بانکی چشــم انداز 
کاهش نداریم و یا تغییری در سیاســت 
های بانکی را در این حوزه شاهد نیستیم.

دولت ناکام
این اســتاد دانشگاه خروج پول حقیقی 
از بازار را عامل تعیین کننده دیگری در 

بازار ســرمایه عنوان کرد و افزود: دولت 
نتوانســته برای تشــویق مردم و ورود به 
بازار ســرمایه برنامه مشــخصی داشته 
باشــد. تصمیمات دولت و شاخص های 
کالن اقتصادی هر دو بر روی بازار سرمایه 
تاثیر گذار هســتند و اگر بازار سرمایه را 
یک تابلو از وضعیت کل کشور تلقی کنیم 
طبیعتا در بخش های شاخص های کالن 

با مشکالتی روبه رو هستیم.
به گفته او وضعیت بازار تا اخر ســال به 
همیــن منوال ادامه پیــدا می کند، هر 
چند باید امیدوار بود که در زمان انتشار 
برگزاری مجامع اخبار و انتشار اخبار در 
مورد شرکت ها هم شاهد اتفاقات مثبتی 
باشــیم و متاســفانه همین موضوع هم 
نتوانسته به رونق بازار سرمایه کمک کند.

همچنین عبداله پور می گوید: وضعیت 
بورس به یک آرامش نسبی رسیده البته 
بعد از تالطم های سال گذشته و نسبت 
ســهام تقریبا در همــه صنایع به یک 
قیمت حداقلی رســیده است و شرایط 
مهیا اســت که دوباره وارد دوره رونق 
شود. طبیعتا اینها تابع شرایط عمومی 
اقتصادی کشــور هم هست از این باب 
کــه پارامترهای اصلــی تاثیر گذار بر 
بازار سرمایه مثل نرخ بهره بین بانکی، 
وضعیت نرخ ارز در کشــور که در رشد 
ســهام و قیمــت آن در بازار ســرمایه 
تاثیرات مهمی دارد، که در حال حاضر 
وضعیت مشــخصی ندارد، بنابراین می 
تــوان نتیجه گرفت این وضعیت ادامه 
خواهد داشــت و بازار ســرمایه شاهد 
رکــود نســبی در کل صنایع مختلف 

خواهد بود.
او می گوید: باید در شــاخص های کالن 
اقتصادی تغییراتی اتفاق بیفتاد تا در بازار 

سرمایه شاهد تغییرات باشیم.

خبر ویژه

استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها کاربرد گسترده ای خواهد داشت.
 پس از بیش از یک سال ممنوعیت، دولت ایران استفاده و استخراج ارز دیجیتال برای واردات کاال از خارج 
از کشور را تصویب کرد، مدت کوتاهی پس از اینکه اعالم شــد تهران اولین محموله وارداتی ارز دیجیتال 

خود را تامین مالی کرده است.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از موفقیت کشورش در پرداخت بهای ۱۰ میلیون 
دالری از طریق ارزهای رمزنگاری شده خبر داده و تاکید کرده است که تا پایان شهریور ماه جاری استفاده 

از ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند به طور گسترده در تجارت خارجی استفاده شود.«
تصویب ماینینگ ارزهای دیجیتال از سوی دولت ایران از جمله اقداماتی است که طی دو ماه گذشته انجام 

داده است، که با دیجیتالی کردن پول ملی خود و سپس اجازه واردات کاال از خارج از کشور به ارز رمزنگاری 
شده آغاز شده است، که ناظران ایرانی آن را طرحی هوشــمند برای دور زدن تحریم های آمریکا توصیف 
کردند. معین صدیقیان، پژوهشگر اقتصادی معتقد است که ایران طی سال های گذشته در نتیجه تحریم ها 
آسیب دیده است و برای خنثی کردن آن ها تالش زیادی کرده است و تصویب استخراج ارزهای دیجیتال 
در همین چارچوب است. صدیقیان با بیان اینکه تحریم های خارجی ایران را با چالش های بزرگی مواجه 
کرده و مبادالت مالی و تجارت خارجی این کشور را با مشکل مواجه کرده است، گفت: بانک مرکزی ایران 
علیرغم استفاده احتمالی از پول ملی در مبادالت مالی، در نهایت برای دور زدن تحریم های آمریکا و کاهش 

فشارها بر اقتصاد ملی، به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

رونق تجارت خارجی با رمزارز ملی
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نفت و انرژی 4

گذاری بودجه برای فروش طالی سیاه محقق نشد 6۰ درصد هدف 

فرصت  سوزی نفتی 

کوتاه از انرژی

بین الملل

 افزایش قیمت روغن پالم
 نیروگاه های ژاپن را 

زمین گیر کرد
بــا توجه به اینکه قیمت های فوق العاده 
بــاالی روغــن پالــم پایانــی نــدارد، 
شرکت های ژاپنی فعالیت نیروگاه های 
خود را که روغن پالم را برای تولید برق 
می ســوزانند، متوقف کرده اند و به نظر 
نمی رسد که آن ها به این زودی ها آماده از 
سرگیری عملیات باشند.تهاجم روسیه 
به اوکراین و برداشــت کمتر روغن پالم، 
ناشــی از رویدادهای آب وهوایی شدید، 
قیمت ها را طی دو سال گذشته افزایش 
داده است.ریوســوکه ساکایزاوا، مشاور 
ارشــد شــرکت فناوری اطالعات ژاپن   
گفت: همه این  مشــکالت کافی است تا 
صنعت نوپا را در معرض نابودی قرار دهد 
و ادامه این تجارت دشــوار شــده است.

کسب و کارهای تولیدکننده برق نه تنها 
در معرض تغییرات قیمت هســتند بلکه 
در معرض بارهای زیست محیطی ناشی 
از تولیــد و توزیع همچنین رویدادهای 
جاری جهان هســتند.هزینه های ناشی 
از تورم در کنار مشکالت روابط عمومی 
اســت که مشــاغل با آن مواجه هستند. 
کاشــت نخل هــای روغنــی به دلیــل 
مخرب بودن فوق العاده محیط زیســت 
مــورد انتقاد شــدید قرار گرفته  اســت 
و عامل دیگری محســوب می شــود که 
شــروع مجدد این پروژه ها را نامشخص 
می کند.کســب و کارها روغن استخراج 
شــده از میوه درختــان نخل روغنی را 
به عنوان ســوخت موتورهای دیزلی که 
ژنراتورهــای برق را تامیــن می کنند، 
می ســوزانند.ژاپن روغــن پالم را یک 
منبــع انــرژی تجدیدپذیر می داند زیرا 
درختان هنگام رشــد دی اکسیدکربن 
را جــذب می کننــد بنابرایــن، تولید 
روغــن پالم مشــمول سیســتم تعرفه 
خوراک )FIT( می شــود که بر اســاس 
آن شــرکت های برق ملزم به خرید برق 
تولید شــده با منابع انرژی تجدیدپذیر 
مانند انرژی خورشــیدی، با قیمت های 
عالی هســتند.تا سپتامبر ۲۰۱۷، دولت 
مرکــزی پروژه هایی را برای تولید ۴.۵۹ 
میلیون گیگاوات برق در سراســر کشور 
تصویب کرد که برای تامین برق حداقل 
۱۰ میلیون خانه کافی است.کارمند یک 
تولیدکننده برق زیست توده مستقر در 
غرب ژاپن ابراز کرد: بسیاری از اپراتورها 
فکر می کردند مدیریت آن آســان است 
زیــرا گمان می کردند که تنها کاری که 
باید انجام دهند این است که موتورهای 
دیزلــی را بــا روغن پالم برای تولید برق 
راه انــدازی کنند اما به زودی ثابت شــد 
که اشتباه می کردند.اکثر پروژه ها امروز 
ناتمام مانده اند. تنها هشــت نیروگاهی 
که توســط پنج شــرکت اداره می شوند 
هنــوز قادر به تولید حدود ۱۴۰ مگاوات 
هستند. این تنها حدود ۳درصد از برنامه 

اولیه است. 

لمان با بحران انرژی سختی  آ
دست وپنجه نرم می کند

سخنگوی وزارت امور اقتصادی آلمان با 
بیان اینکه این کشــور دوران ســختی را 
پشت می گذارد، گفت: برای مقابله با این 
دوران خود را آماده می کنیم.ســخنگوی 
وزارت امور اقتصادی آلمان پس از اینکه 
شرکت دولتی گازپروم روسیه اعالم کرد 
کــه عرضه گاز از طریــق خط لوله نورد 
اســتریم-۱ برای مدت نامعلومی متوقف 
خواهد بود، گفت: آلمان بســیار بهتر از 
گذشته برای توقف عرضه گاز آماده است. 
وی بــدون اظهارنظــری خاص در این باره 
گفت: در هفته های گذشته شاهد غیرقابل 
اعتمــاد بودن روســیه بوده ایم و به همین 
دلیل اقدام هایی را برای تقویت اســتقالل 
خود از واردات انرژی روسیه انجام داده ایم.
ســخنگوی وزارت امــور اقتصادی آلمان 
تصریح کرد: ما نســبت به چند ماه گذشته 
آمادگی بهتری برای قطع انرژی از ســمت 
روسیه داریم، هرچند با زمان های دشواری 
روبــه رو هســتیم، اما ما آمادگــی  خود را 
افزایش خواهیم داد.روســیه ضرب االجل 
را بــرای ازســرگیری انتقــال گاز با خط 
لوله نورد اســتریم-۱، یکی از مســیرهای 
اصلی تأمین گاز به اروپا، لغو کرد.مســکو 
تحریم های غرب را دلیل اختالل در عملیات 
معمــول و تعمیر و نگهداری خط لوله نورد 
استریم-۱ اعالم کرده، اما اتحادیه اروپا آن 
را بهانه جویی مسکو می داند و معتقد است 
روســیه از گاز به عنوان سالحی اقتصادی 

برای مقابله به مثل استفاده می کند.

مرکز ملی رقابت :

 انحصار در بازار برق 
همچنان ادامه دارد

مرکز ملی رقابت اعالم کرد: با وجود انحصار 
در بازار برق، تصویب اســاس نامه تشکیل 
تنظیم گر بخشی برق توسط شورای رقابت 
در ســال ۱۳۹۱ و پیشنهاد آن به دولت در 
سال ۱۳۹۷، هنوز تنظیم گر  بخشی رقابتی 
برق تأسیس نشده است.شورای رقابت تنها 
مرجع رســیدگی به رویه های ضد رقابتی 
اســت و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق 
از مصادیــق موضوع ماده ۵۹ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، 
از سالهای پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند  
تأســیس نهاد تنظیم گر بخشی رقابت برق  
کرده اســت؛ اما در حال حاضر اساس نامه 
مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان  
طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش 
برق  در مجلس اعالم وصول گردیده است 
که محتوای آن با اساســنامه مصوب شورا 
شــباهت حداکثــری دارد. در صورتی که 
مســیر پیش بینی شــده در متن ماده ۵۹، 
برای  تأســیس نهاد تنظیم گر بخشی برق  
از شورای رقابت آغاز، ادامه آن در دولت و 

نهایتاً تصویب در مجلس است.
بنــا بــر این گزارش و بر اســاس آمارهای 
تفضیلی بخش صنعت برق )ســایت وزارت 
نیــرو(، مالکیــت در بخش تولید برق، ۴۳ 
درصد دولتی ،۸ درصد صنایع بزرگ و ۴۸ 
درصد متعلق به بخش خصوصی است و به 
دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو )دو برابر شدن 
حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت سهام 
داری نیــروگاه های برق بخش خصوصی( 
در نهایــت خروجی تولید برق در کشــور، 
انحصاری اســت.انحصار در بخش انتقال 
بازار برق نیز به طور قطعی و صد در صدی 
است. ۱۶ شرکت برق منطقه ای وجود دارد 
کــه به عنــوان مالک تجهیزات انتقال برق 
کشــور بوده و طبق آمارهای ســال ۱۳۹۸ 
حــدود ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال را 
دارا هســتند. این شــرکت ها به طور کلی 
زیر مجموعه وزارت نیرو هستند و بنابراین 
انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در 
بخش توزیع برق ، ۳۹ شرکت توزیع وجود 
دارد کــه حــدود ۶۰ درصد آن خصوصی و 
۴۰ درصــد آن دولتی اســت. این ترکیب 

نیز موجب انحصار در بخش توزیع است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

بازرسان دست صاحبان 
نفوذ را از حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمی کوتاه کنند
رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع 
بازرســان امور نفت سازمان بازرسی از آن ها 
خواســت با شناســایی دقیق بســترهای 
فســاد، انجام آسیب شناســایی های الزم، 
ورود بــه موقع و پرهیز از سیاســی کاری، 
دســت صاحبان نفــوذ را از حوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی کوتاه کنند.ذبیح اهلل خدائیان 
در ادامه سلسله نشست های خود با بازرسان 
سازمان بازرسی پیرامون اجرای برنامه های 
مســئله محور، جلسه ای را با بازرسان امور 
نفت برگزار کرد.خداییان رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشــور از حوزه نفت به عنوان 
یکــی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه های 
این سازمان از نظر اقتصادی یاد کرد و با اشاره 
به شناسایی گلوگاه های فساد و مسائل مهم 
پیرامــون موضوعات مربوط به نفت، تکلیف 
ریاســت عدلیه به ســازمان بازرسی در این 
زمینه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مطابق 
با فرمایشات ریاســت محترم قوه قضاییه، 
معاونان و بازرسان بر احصا مسائل و شناسایی 
بســترهای تولید فساد مکلف شدند که این 
آسیب ها شناسایی و طی جلسات مشترک 
میان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری 
و معاونت پیشــگیری از وقوع جرم در حال 
بررسی جهت ارائه به ریاست محترم دستگاه 
قضایی اســت.وی با اشاره به جایگاه مهم و 
تاثیرگذار سازمان بازرسی کل کشور مطابق 
با قانون اساســی و قوانین موضوعه، توجه 
بازرسان را به انجام درست وظایف نظارتی در 
چارچوب قوانین و مقررات معطوف ساخت و 
از آن ها خواست خود را با سالح ایمان، تقوای 
الهــی و تهذیب و تزکیه نفس تجهیز کنند.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور تصریح 
کرد: رفتار یک بازرس باید قانونمدار و قاطع 
و به گونه ای باشــد که ســایه او در دستگاه 
مربوطه احســاس و پیشگیری از وقوع جرم 
و تخلف و همچنین بازدارندگی را رقم بزند.
عضو شــورای عالی قوه قضاییه با اشــاره به 
گســتردگی موضوعات مرتبط با امور نفت، 
به برخی از آســیب های این حوزه از جمله 
قراردادها اشاره و تاکید کرد که همه بازرسان 
باید به همه قوانین و مقررات حوزه نفت، گاز 
و پتروشــیمی مسلط باشند.وی از بازرسان 
امور نفت خواست با تمرکز بر آسیب شناسی 
مســائل و بسترهای فسادزا، از پرداختن به 

مسائل جزیی پرهیز کنند.

صــادرات نفت آنگونه هم که مســئولین نفتی 
ادعا می کنند، شــرایط خوبــی ندارد. این را از 
صحبت های اخیر مســعود میرکاظمی رییس 
ســازمان برنامــه و بودجه به خوبــی می توان 
فهمیــد. او چنــد روز پیش گفته بود که »بخش 
مهمی از درآمدهای نفتی در سال جاری تحقق 
نیافته اســت.« البته این اظهارات تنها ســندی 
برای حال ناخوش صادرات نفت ایران نیســت. 
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ که به تازگی منتشر 
شــده، نشــان می دهد که منابع وصولی حاصل 
از صــادرات نفــت خام، میعانات گازی و خالص 
گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ 
حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رســیده است. به 
عبارتــی دیگر حــدود ۶۰ درصد هدف گذاری 
صــورت گرفتــه در زمینه فــروش نفت محقق 
نشــده اســت.اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت 
ایــران را حــدود ۹۰ دالر )حدود ۱۵ دالر برای 
تخفیف های نفتی ایران کســر شــده اســت( و 
نــرخ دالر را در بودجــه ۲۳ هزار تومان و تعداد 
روزها را ۱۲۴ در نظر بگیریم، می توان ادعا کرد 
کــه صــادرات نفت ایران به صورت روزانه کمتر 
 از ۲۶۰ هزار بشــکه )حدود ۲۵۶ هزار بشــکه( 

بوده است.
حمید حســینی رییس اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی در اینباره به بازار می گوید: 
تنها چالش ما فروش نفت نیست. معضل اصلی 
ما وصول درآمدهای نفتی اســت. شــاید ما بین 
۷۰۰ هــزار بشــکه تا یک میلیون بشــکه نفت 
بفروشــیم اما قادر نیســتیم که تمام پول آن را 
دریافــت کنیم. البته احســان خاندوزی وزیر 
اقتصــاد ایــن گفته ها را قبول ندارد. او پیشــتر 
گفته بود که وصول درآمدهای حاصل از فروش 
نفت خام میعانات در ۴ ماهه نخســت امســال 
۵۸۰ درصد افزایش یافته است.هرچند که طبق 
گزارش تفریــغ بودجه میزان درآمدهای نفتی 
در مقایســه با ســال گذشته حدود ۵ برابر شده 

اما کارشناسان حوزه انرژی مدعی اند که ایران 
نتوانســته از فرصت پیش آمده در بازار جهانی 
نفت استفاده کند. آنها با اشاره به رشد درآمدهای 
نفتی در سایر کشورهای نفت خیز مدعی اند که 
بــدون برجام و لغو تحریم ها نمی توان راجع به 
افزایــش درآمدهــای نفتی صحبت کرد و عمال 
نقش ایران در بازار طالی ســیاه کم رنگ و کم 

رنگ تر می شود.

تنها ۴1 درصد هدف گذاری نفتی محقق 
شد

آمارهــای موجــود در گــزارش تفریغ بودجه 
نشان می دهد که تنها ۴۱ درصد هدف گذاری 
صــورت گرفته در زمینه فروش نفت در بودجه 
امسال محقق شده است. جالب است که بدانید 
درآمدهــای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۸۱ 
هزار میلیارد تومان در نظر گفته شــده اســت. با 
این اوصاف ســهم ۴ ماهه نخســت امسال از این 
هدف گذاری را تقریبا می توان ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومان دانست. این در حالی است که تنها ۶۶ هزار 

میلیارد تومان آن محقق شده است.

ایران با چه قیمتی نفت می فروشد؟
شاید قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین ایران 
تنها کشوری بود که برای فرار از شرایط تحریمی 
ناچار به دادن تخفیف های سنگین برای فروش 
طالی سیاه خود بود. اما حاال دیگر شرایط فرق 
کرده اســت. برخی منابع خبری مدعی اند که 
روس هــا در برخی موارد نفت خود را با تخفیف 
های ۳۰ دالری در بازار عرضه می کنند. حمید 
حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده 
هــای نفتی دربــاره قیمت فرش نفت ایران می 
گوید: ایران به طور معمول نفت خود را ۱۵ دالر 
ارزان تــر از قیمــت بازار جهانی عرضه می کند.
او مــی گویــد: البته قبل از ارزان فروشــی نفت 
ایران برای فرار از دام تحریم ها نرخ تخفیف ها 
کمی کمتر بود. اما حاال ایران ســرانجام مجبور 
شد قیمت نفت تحریمی خود را بازهم پایین تر 
بیاورد تا روسیه بیش از این در معدود بازارهای 

نفت ایران پیشروی نکند.

فرصتی که به راحتی سوخته شد
کارشناسان شرایط بازار را در ۱.۵ سال گذشته کم 

نظیر دانسته و مدعی اند که ایران باید به درستی از 
این فرصت استفاده کند. نرسی قربان کارشناس 
انرژی در اینباره به بازار می گوید: کشورهای نفت 
خیز با تمام قدرت ســعی دارند تا از این فرصت 
پیش آمده به نفع خود استفاده کنند. اما متاسفانه 
ایــران به دلیــل تعلل هایی که در احیای برجام 
اتفــاق افتاده نتوانســته از این فرصت بی نظیر 
استفاده کند.او با اشاره به کاهش قیمت نفت در 
یک ماه گذشته، افزود: معلوم نیست این فرصت 
تــا کی ادامه پیدا کند. به همین دلیل ســرعت 
انجام طرح های نفتی در کشورهای مختلف چند 
برابر شده و نوعی کورس توسعه در منطقه به راه 
افتاده است.فرصت سوزی نفتی در حالی در ایران 
اتفاق افتاده که کشورهای نفتی دیگر توانسته اند 
سودهای هنگفتی را در ماه های گذشته نصیب 
خــود کنند. به عنوان مثال جهش قیمت نفت و 
تقویت تولید و صادرات نفت عربستان را به مازاد 
بودجه رســاند. بر اساس گزارش وبگاه مدیریت 
امــور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، 
وزارت دارایــی عربســتان اعالم کرده که میزان 
مازاد بودجه این کشــور در ســه ماهه اول سال 
۲۰۲۲ به ۱۵.۳ میلیارد دالر رســیده که ریشــه 
اصلــی آن افزایــش قیمت نفت و تقویت تولید و 

صادرات این کشور بوده است.
به جز عربستان، امارات هم درحال حاضر توانسته 
درآمد سرشار نفت خود را در صندوق های ثروت 
سرمایه گذاری کند. این کشور با ذخیره حدود ۷۰ 
درصــد درآمدهای نفتی خود در این صندوق ها 
به دنبال توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور 
خود با پول نفت اســت.عراق هم رکورد فروش 
ماهانه ۱۱ میلیارد دالر نفت را شکســته و موج 
ســرمایه گذاری خارجی را به سمت صنعت نفت 
و گاز خود جلب کرده است.زمانی نه چندان دور، 
ایران پس از عربستان دومین تولیدکننده بزرگ 
اوپک بود، اما نه تنها عراق، بلکه امارات و کویت 

هم ما را پشت سر گذاشته اند.

مدیرکل دفتر توســعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ 
برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ۷ هزار و ۴۰۰ مورد 
سازه تقاطعی غیراصولی در محدوده شهرها و روستاهای کشور که 
فاقد آبگذری سیالب هستند، شناسایی شد.جواد حاجیانی  افزود: 
بعد از ارزیابی سیالب های اخیر، وزارت نیرو تاکنون بالغ بر ۷ هزار 
و ۴۰۰ مورد ســازه تقاطعی غیراصولی را شناســایی کرده و برای 
برنامه ریزی و پیگیری رفع انسداد به متولیان امر )وزارت خانه های 
راه و شهرســازی و کشــور( اعالم کرده که تاکنون کمتر از ۳ درصد 
)۱۸۵ مورد( از این نقاط رفع انســداد شــده اســت.وی ادامه داد: 
این ســازه های تقاطعی غیراصولی به دالیلی چون عدم تناســب 
ظرفیت آبگذری با ریسک سیالب قابل قبول )باتوجه به نوع کاربری 

اراضی مجاور(، انسداد دهانه های پل به دلیل ترسیب رسوبات و یا 
استفاده به عنوان معبر، جانمایی نامناسب نسبت به مقطع رودخانه 
و یا حد بســتر و حریم آن، عدم لحاظ فرســایش عمومی برخی از 
رودخانه ها در طراحی و تثبیت ســازه های تقاطعی فاقد آبگذری 
ســیالب هســتند.این مقام مســئول  بر ضرورت رفع گلوگاه های 
شناســایی شده در آبگذری ســیالب تأکید کرد و گفت: باتوجه به 
تعدد گلوگاه های آبگذری شناســایی شــده و نقش این سازه ها در 
تشدید خسارات ناشی از سیالب به ویژه در سیالب های اخیر، الزم 
اســت به منظور تصمیم گیری در خصوص نحوه حذف، بهســازی و 
اصالح شــرایط فنی هر سازه، موضوع در قالب جلسات کارشناسی 
مشترک فی مابین شرکت های آب منطقه ای، ادارات راه و شهرسازی 

استان ها و شهرداران ذی ربط به تفکیک، بررسی شود.مدیرکل دفتر 
توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: البته این موضوع از سنوات 
گذشــته با محوریت ادارات راه و شهرســازی در تعداد محدودی از 
اســتان ها اجرایی شــده که بایستی به صورت مستمر و با پیگیری، 
تأکید و نظارت حوضه های آبریز انجام شــود.مطابق تبصره ۳ ماده 
۲ قانــون توزیــع عادالنه آب و مــاده ۱۳ آیین نامه مربوطه هرگونه 
دخل و تصرف و ساخت وساز در اراضی بستر رودخانه ها بدون اجازه 
وزارت نیرو ممنوع است و مجریان طرح های عمرانی و ارگان های 
صادرکننــده مجــوز در محدوده رودخانه ها مکلف به اســتعالم از 

وزارت نیرو هستند .

مدیرکل دفتر توسعه بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد؛

کشور شناسایی 7 هزار سازه فاقد آبگذری سیالب در 

خبر  ویژه

یک عضو کمیسیون کشاورزی:

کشور   3۰۰ میلیارد مترمکعب آب در 
هدر می رود

یک عضو کمیســیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: برنامه ریــزی و مدیریت 
صحیح بــرای بهره برداری از ۳۰۰ میلیارد 
مترمکعب آبی که در کشور از طرق مختلف 
به هدر می رود گام نخســت برای دســتری 
به منابع پایدار آب در سطح کشور به شمار 

می رود.
علیرضا عباسی با اشاره به شرایط خشکسالی 
حاکم بر کشور درباره راهکارهای تامین آب 
در ســطح کشــور، بیان کرد: ما برای تامین 
آب در ســطح کشور راه های مختلفی پیش 
رو داریم؛ نزوالت جوی در ســطح کشــور با 
توجه به مساحتی که کشور دارد تقریبا ۴۰۰ 
میلیارد متر مکعب اســت که تقریبا از ۳۰۰ 
میلیارد مترمکعب آن هیچ استفاده ای نمی 
شــود و تنها  از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آن 
در سطح کشور استفاده می شود.وی با بیان 
اینکه از حدود ۸۰ درصد از این ۱۰۰ میلیارد 
مترمکعب آب در حوزه کشاورزی و از مابقی 
آن در حوزه شــرب، صنعت و فضای ســبز 

اســتفاده می شود، تصریح کرد: ما ابتدا باید 
برای بهره برداری از ۳۰۰ میلیارد مترمکعب 
آبی که یا تبخیر شده و یا به صورت سیالب از 
کشــور خارج می شود، برنامه ریزی کنیم. با 
اجرای طرح های آبخیزداری، ســاخت سیل 
بندها، سدسازی و یا سایر طرح های مشابه 
باید از هدر رفت آب در سطح کشور جلوگیری 
کنیم. این اولین گزینه ای است که باید برای 
تامین منابع آبی دنبال شــود. ما اگر در این 
حوزه برنامه ریزی داشــته باشیم می توانیم 
به تامین پایدار آب در ســطح کشــور دست 
پیــدا کنیــم. زمانی که به میزان بارش ها در 
این سالیانی که گفته می شود با خشکسالی 
مواجه هستیم، نگاه کنیم متوجه می شویم 
که شــاید کال ۱۵ میلی متر به طور متوسط 
بارندگی کاهش پیدا کرده است پس مشکلی 
که امروز با آن مواجه هستیم بحث مدیریت 
منابع آب اســت. شیرین کردن و انتقال آب 
دریاهای جنوب نیز یک گزینه اســت که به 
عنــوان راهکار آخر می توان برای اجرای آن 

برنامه ریزی داشت. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد؛

زیان 6۸2 میلیون دالری صنعت پتروشیمی 
گاز به دلیل قطعی 

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ایــران گفت: صنعت پتروشــیمی با قیمت های 
جهانی ســال گذشــته،  ۶۸۲ میلیون دالر یا ۱۶ 
هــزار میلیارد تومــان از محل قطعی گاز زیان یا 
عدم النفع داشــته است.احمد مهدوی ابهر  دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی 
ایران با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱ پتروشیمی 
متانولــی یا اوره ای که خوراک گاز طبیعی متان 
داشــته اند، دچار قطعی گاز یا محدودیت شدند، 
اظهار کرد: متاســفانه بر خــالف تصریح قانون 
که گفته شــده اگر دولت به خواســته خود، گاز 
پتروشــیمی ها را قطع کند، باید از همان محل 
گاز خســارت را تأمین کند و حتی قانون محل 
جبران را هم مشــخص کرده ولی در هیچ کدام 
از سال های اخیر قانون اجرا نشده است.به گفته 
وی، البته این قانون برای این گذاشته شده که گاز 
واحدها حداالمکان قطع نشود، ولی اگر شد، باید 
به همان مقدار در صورت های مالی پتروشیمی ها 
لحاظ شود و هزینه آن دریافت نشود که متاسفانه 
تاکنون اجرا نشده است.مهدوی ابهر دبیر انجمن 
صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایران 

با اشــاره به اینکه ۳۰ درصد از بازار ســرمایه را 
پتروشیمی ها تشــکیل می دهند و این صنعت 
نقش مهمی در این بازار دارد، گفت: اینکه برای 
سنجش خسارتی که قطعی گاز بر بازار سرمایه 
و سهام پتروشیمی های متانولی می گذارد، باید 
دقیقا آمارهای قطعی گاز را بررســی کرد اما به 
طور کلی می توان گفت سهامداران به طور مداوم 
رصــد می کنند و هنگامی که می بینند تولید در 
بــازه ای کاهش می یابد، طبیعتا تقاضای آن نیز 
پاییــن می آید و قیمت افت می کند.دبیر انجمن 
صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایران 
در ادامــه  بــا بیان اینکــه در تمام دنیا اولویت به 
تولید داده می شود و در کشور ما برعکس است، 
افزود: پتروشیمی ها قدمی برای سرمایه گذاری 
در میادین گازی و تشــکیل یک جوینت ونچر 
)شرکت مشارکتی انتفاعی( برداشتند و این کاری 
بلند مدت است و در کوتاه مدت جواب نمی دهد. 
در ســالهای گذشته باید بخش خصوصی برای 
توسعه میادین مشارکت داده می شد و باید از این 
اقدام وزارت نفت برای مشارکت پتروشیمی ها در 

توسعه میادین تشکر کرد.
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5بانک و بیمه

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

 ارائه 3 خدمت رایگان 
 به مشترکان استان سمنان 
از طریق اپلیکیشن برِق من

ســمنان / گروه استان ها: معاون فروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان بیان 
کرد: به مناســبت هفته دولت، سه خدمت رایگان 
به مشترکان برق خانگی استان ارائه شد.محمدرضا 
لشکری گفت: از دوم لغایت هشتم شهریور ماه سال 
جاری، ۲۰۱ مشترک برق از سه خدمت رایگان این 
شــرکت شــامل؛ " تغییر مکان داخلی لوازم اندازه 
گیری انشعاب تک فاز خانگی در صورت دارا بودن 
شــرایط فنی"، " تغییر مالکیت اشــتراک تک فاز 
خانگــی" و " آزمایش لوازم اندازه گیری انشــعاب 
تک فاز خانگی" ، به صورت رایگان و بدون مراجعه 
حضوری و از طریق اپلیکیشــن برِق من بهره مند 
شــدند.وی با اشــاره به این که ۱۷۴ مشترک برای 
تغییرمالکیت اشتراک تک فاز خانگی اقدام نموده 
اند افزود: خدمت رایگان دیگر، آزمایش لوازم اندازه 
گیری انشعاب تک فاز خانگی بوده که ۱۷ مشترک 
در ســامانه بــرِق من اطالعــات را درج نموده و به 
انجام رســیده است.وی اظهارداشت: تغییر مکان 
داخلی لوازم اندازه گیری انشــعاب تک فاز خانگی 
در صورت دارا بودن شرایط فنی به عنوان خدمتی 
رایگان دیگری اســت که ۱۰ مشــترک به صورت 
الکترونیکی و غیرحضوری از آن استفاده نموده اند.
لشــکری اضافه کرد: کلیه خدمات فروش و پس 
از فروش انشــعاب برق در سطح استان سمنان به 
صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه می شود و 
متقاضیان و مشــترکان برق می بایست برای اخذ 
خدمات موردنظر، اپلیکیشــن برِق من را از طریق 
کافه بازار یا وب ســایت شــرکت توزیع برق استان 
دریافت و بر روی گوشــی تلفن همراه خود نصب 
نموده و در قسمت خدمات مشترکین، با ثبت و درج 
مستندات الزم، خدمت مربوطه را به انجام برسانند.

ح شد؛ طی نشستی مطر

 شهرستان نجف آباد 
در مسیر خدمت است

اصفهان / گروه استان ها:  در جلسه ستاد مهر 
که به ریاست عبد الرسول امامی شهردار نجف 
آباد و حضور مدیران شــهری و رییس سازمان 
ها و دیگر بخش های مدیریت شــهری برگزار 
شــد شــهردار نجف آباد ضمن عرض تسلیت 
ایام شــهادت امام حســن مجتبی )ع( با اشاره 
به محدودیت زمانی موجود تا اول مهر و موقع 
بازگشــایی مدارس، تالش مجدانه مسئولین، 
مدیران مناطق و رئســای ادارات را راهگشای 
رفع موانع موجود و مشــکالت این بازه زمانی 
اندک دانست.عبدالرســول امامی با اشــاره به 
دوران کرونا و محدودیت های خاص آن زمان 
گفــت بــا توجه به تعطیلی مدارس در ســال 
های گذشــته، امسال شاهد بازگشایی پرشور 
مدارس هســتیم که شــیرینی این اتفاق ویژه 
تنها با همت جهادی و تالش مسئولین مربوطه 
محقق خواهد شــد.در ادامه شهردار نجف آباد 
طی حکمی مهندس ســید رســول موسویان 
معاونت امور زیربنایی و عمرانی شهرداری نجف 
آباد را به عنوان ریاست ستاد مهر جهت پیگیری 
امور و ســاماندهی این بخش منصوب کرد.در 
ادامه علیرضا خاکســار مدیر عامل ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری نجف 
آباد اقدامات ســتاد مهر را در دو بخش تبیین 
نمود و گفت ارســال و پیگیری تیم بازرســی 
روزانه در سطح شهر و اقدامات فرهنگی نظیر 
فضاســازی مناسبتی شــهر، دیوارنگاره های 
شهری، تدوین و توزیع و نصب پوستر نظام نامه 
ســرویس مدارس، توزیع تراکت های آموزش 
استفاده درست از سرویس های مدارس و تهیه 
موسیقی مهر ویژه آموزش مباحث شهروندی، 
ایمنی مدارس در برابر خطرات احتمالی، نصب 
عالئم شهری و ترافیکی در مسیر دانش آموزان 
و سرویس مدارس، خط کشی معابر و دسترسی 
مدارس، تعریض سازی مسیر و آسفالت خیابان 
هــای منتهی به مــدارس، لکه گیری و اصالح 
آســفالت، نظافت شهری در روزهای نخستین 
مهــر و افزایش تعامل با مدیران مدارس جهت 
رفع امور شــهری در هر منطقه در دســتور کار 
ستاد مهر شهرداری نجف آباد است.خط کشی 
معابر، تعیین مدارس کم برخوردار و مشارکت 
بــا اداره آمــوزش و پرورش جهت تجهیز آنها، 
تســهیل حرکت دانش آموزان، سامان بخشی 
معابر و دسترسی مدارس، رفع موانع ترافیکی 
شــهری جهت تردد بهتر ســرویس مدارس، 
تأمیــن ایمنی رهگذران مســیرهای روزانه از 

دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

مشهد / سمیرا  رحمتی
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: مجموعه 
آســتان قدس رضوی در ایام دهه پایانی ماه صفر بیش از ۱۰۰ برنامه 
محوری را در گســتره حرم مطهر، ســطح شهر، استان، کشور و حوزه 
بین الملل تدارک دیده است.عبدالحمید طالبی  در نشست هماهنگی 
برنامه هــای قــرارگاه دهه پایانی ماه صفر که با حضور مســئوالن اداره 
کل ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی سپاه، معاونت زیارت استانداری، 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، آموزش و پرورش، صدا و ســیما، اداره 
کل تبلیغات اسالمی، شورای هیئت های مذهبی، ، مرکز رسیدگی به 
امور مساجد، بعثه مقام معظم رهبری و جمعی از مدیران آستان قدس 
رضوی در محل دفتر ریاســت ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی برگزار شــد، به محور برنامه های فرهنگی آستان قدس رضوی 
در ایام دهه پایانی ماه صفر اشــاره کرد.وی اثر بخشــی زیارت از  دور و 
نزدیک، بهبود ارائه خدمات به زائران، حمایت از تشــکل های مردمی 

و توجه ویژه به مجاورین را از اهم محورهای برنامه های آستان قدس 
رضوی در دهه پایانی ماه صفر دانست.طالبی همچنین ابعاد میزبانی هر 
چه بهتر در مشهدالرضا، اجرای فعالیت های محتوایی و توجه به زائران 
پیاده را از عرصه های فعالیت های فرهنگی آستان قدس رضوی در این 
ایام برشــمرد و گفت: برگزاری دوره دانش افزایی ادب حضور، برپایی 
۱۱۰ ایستگاه فرهنگی و خدماتی در حریم مطهر رضوی، راه اندازی ۱۳ 
ایستگاه فرهنگی با نگاه کودک و نوجوان، ارائه خدمات ویژه به زائران 

اهل سنت، راه اندازی سامانه خدمت، برپایی موکب های خدمت رسانی، 
احداث بیمارســتان های صحرایی در حرم مطهر رضوی و... برخی از 
برنامه های شاخص در این ایام است.طالبی ضمن اعالم آمادگی برای 
ارائه برنامه های فرهنگی و تامین محتوا به موکب های خدمت رسانی در 
ایام دهه پایانی ماه صفر، گفت: به همت بنیاد کرامت رضوی و موسسه 
جوانان آســتان قدس رضوی دو ســامانه خدمت رسانی به منظور ارائه 
خدمات هر چه بهتر فرهنگی به زائران رضوی راه اندازی می شود.در این 
جلســه همچنین در خصوص برنامه ریزی برای هماهنگی در میزبانی 
هر چه شایسته تر از زائران همچون اسکان زائران در مساجد و مدارس 
ســطح شــهر مشهد، تشویق به مشارکت مردمی در میزبانی از زائران، 
راه اندازی پویش هر خانه یک زائرسرا، برپایی موکب ها و ایستگاه های 
پذیرایی از زائران و ارائه خدمات فرهنگی به میزبانی مردم شهر مشهد، 
تولیدات رســانه ای، برپایی چایخانه، تولید نمایشنامه با محوریت امام 

رضا)ع( و... بررسی و گفت وگو شد.

آستان قدس رضوی خبر داد؛ رئیس سازمان علمی و فرهنگی 

تدارک 100 برنامه ملی و بین المللی ویژه ایام پایانی ماه صفر

5
رشد 365 درصدی گشایش 

 اعتبارات اسنادی داخلی 
و 3۰۴ درصدی ضمانتنامه های 

صادره پست بانک ایران
 اداره کل اعتبارات پســت 
بانــک ایران از رشــد ۳۶۵ 
درصدی گشایش اعتبارات 
اســنادی داخلــی و ۳۰۴ 
مبلــغ  درصــدی 
ضمانتنامه های صادره بانک تا پایان مردادماه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر 

داد.
بر اســاس گزارش اداره کل اعتبارات، با ارزیابی 
ماهانه مدیریت شــعب استان ها و مناطق تهران، 
در پنج ماهه گذشته ۷۹ درصد تعهدات بانک برای 
صدور ضمانتنامه و گشــایش اعتبارات اسنادی 
داخلــی بــر طبق اهداف کمــی، پایش و پویش 
بانک در سال ۱۴۰۱ محقق شده است و تا پایان 
مردادماه بیش از پنج هزار و ۱۸۵ فقره ضمانت نامه 
به مبلغ ۲۹ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال در شــعب 
بانک صادر شــده اســت که نسبت به پایان مرداد 
ماه سال گذشته به ترتیب ۸۶ و ۳۰۴ درصد رشد 

را نشان می دهد.
همچنین در حوزه گشــایش اعتبارات اســنادی 
داخلی نیز طی پنج ماه گذشــته نســبت به مدت 
مشابه سال قبل در تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۸۶ و 
۳۶۵ درصد رشد کرده است و از ۲۲ فقره به مبلغ 
۹۹۷.۵۵۰ میلیون ریال در پایان مرداد ماه سال 
گذشته به ۸۵ فقره و چهار هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال 
در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده 
است. بر اساس این گزارش، مدیریت شعب استان 
اصفهان بــا ۲۲۴ درصد تحقق عملکرد تعهدات 
)صادره( مطابق اهداف کمی، پایش و پویش بانک 
تا پایان سال در صدر مدیریت شعب استان کشور 
قرار دارد و مدیریت شــعب استان های کرمانشاه 
و منطقه شــرق اســتان تهران به ترتیب با ۲۱۸ و 
۲۱۱ درصد در رتبه دوم و سوم کشور قرار دارند.
همچین این گــزارش می افزاید: تعهدات بانک، 
طبق اهداف کمی، پایش و پویش سال جاری در 
این مدت رشد ۱۱۳ درصدی را نشان می دهد که 
منطقه شرق استان تهران با ۲۸۸ درصد تحقق این 
هدف در رتبه نخست کشور قرار دارد و پس از آن 
مدیریت شعب استان های اصفهان و کردستان با 
۲۶۹ و ۲۶۱ درصد جایگاه دوم و ســوم را به خود 

اختصاص داده اند.

اخبار

به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و به منظور رفاه حال 
زائرین ابا عبداهلل الحسین)ع(؛

خدمات رسانی بانک شهر به زائرین 
اربعین حسینی در شهرهای مرزی

 به مناسبت فرا رسیدن 
اربعیــن حســینی و به 
منظور رفاه حال زائرین 
ابا عبداهلل الحسین)ع( ، 
بانک شهر اقدام به خدمات رسانی به زائرین 
اربعین حسینی در شهرهای مرزی مهران و 
شــلمچه کرد. با پیــش بینی عزیمت تعداد 
زیادی از هموطنان به شهرهای کربال و نجف 
اشــرف در ایام اربعین حسینی، بانک شهر با 
تشــکیل ســتاد اربعین و برپایــی موکب و 
اســتقرار خودپــرداز هــای ســیار و اعزام 
همکاران به مناطق مرزی مهران و شــلمچه 
، خدمات رســانی به زائرین اربعین حسینی 

را آغاز کرد.

 ناوگان هواپیمایی آتا 
زیر چتر آرامش آرمان قرار گرفت

با انعقاد قرارداری بین بیمه آرمان و هواپیمایی 
آتا ، ناوگان این شرکت هواپیمایی تحت پوشش 
بیمــه آرمان قرارگرفــت. در این قرارداد ، بدنه 
هواپیما و مســئولیت آن و همچنین فرانشیز ، 
خطــر جنــگ و لوازم یدکی و تجهیزات زمینی 
تحت پوشــش بیمه آرمان قرار گرفت. الزم به 
ذکر اســت که شــرکت هواپیمایی آتا در سال 
۱۳۸۷ به مرکزیت شــهر تبریز تأســیس شد و 
با در اختیار داشــتن ۱۶ فروند هواپیما در انواع 

مک دانل داگالس ام دی-۸۳؛ایرباس ای
۳۲۰ ؛بوئینگ ۷۳۷ و امبرائر ۱۴۵ با ۳۸ مقصد 
پــروازی داخلی و بین المللی یکی از بزرگترین 

شرکت های هواپیمایی کشور است.

انعقاد تفاهم نامه بانک توسعه تعاون با صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان،روستاییان وعشایر

بانک توســعه تعاون به منظور گســترش همکاری های دوجانبه و ارائه 
خدمات بانکی با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر 

تفاهم نامه امضا کرد.
رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون در مراســم امضای این تفاهم 
نامه گفت:۱۳ ســال از تاســیس جوان ترین بانک توســعه ای کشور 
گذشــته اســت.این بانک با ۴۴۸ شعبه و باجه مشغول خدمت رسانی 

به شهروندان است.
ســید باقــر فتاحی افزود:بین وظایف بانــک و صندوق بیمه اجتماعی 
اشتراکات زیادی وجود دارد. به گفته وی، بانک توسعه تعاون به عنوان 
بانک عامل طرح ملی اشتغال روستایی و عشایری تا کنون بیش از ۳۰ 
هزار میلیارد ریال تســهیالت در این ســرفصل پرداخت کرده است که 
از این ناحیه ۵۵ هزار شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد شده است.

رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون اعالم کرد:ســال گذشته ۲۶۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده ایم که از این رقم ۲۰ درصد 

به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی بیــان کرد:ایــن آمادگی در بانک توســعه تعاون وجود دارد که به 

اعضای صندوق و کارگزاری های آن انواع خدمات بانکی ارائه شود.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر نیز 
در مراسم امضای تفاهم نامه گفت:تعاون کارآمدترین مدل برای تولید 

و اشتغال در کشور است.
بیت اله برقراری افزود:صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از سال ۱۳۸۴ 

تاسیس شده و جامعه هدف این صندوق ۳۰ میلیون نفر است.
وی ادامه داد:صندوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال دارد 

و می توان با همکاری بانک توســعه تعاون محصوالت کارآمدی برای 
اعضــا تعریــف کرد. برقــراری ابرازامیدواری کرد که این تفاهم نامه به 
ســرعت وارد مرحل اجرا شــود تا کارگزاری ها و بیمه شدگان صندوق 

از خدمات بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.
ســعید معادی،معاون مدیر عامل در امور اســتان ها و بازاریابی نیز در 
این مراسم گفت:هم بانک توسعه تعاون و هم صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان،روســتاییان و عشــایر اهداف توسعه ای دارند و می توانند 

با طراحی مدل همکاری به جامعه هدف خود خدمت رسانی کنند.
گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه بانک توسعه تعاون انواع خدمات 
بانکی مورد نیاز صندوق در قالب تســهیالت اعتباری و خدمات مالی 
به صورت سرمایه در گردش ،تسهیالت خرید دین،گشایش اعتبارات 
اســنادی ریالی و ارزی ،صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و حدود 
اعتبــاری و تامیــن مالی پروژه های صندوق را در چارچوب مقررات و 

ضوابط بانک مرکزی ارائه می دهد.
در این تفاهم نامه صندوق متعهد شــده اســت نسبت به تقویت منابع 
و گــردش حســاب ها و تمرکز عملیات بانکــی خود در بانک اقدامات 

الزم را انجام دهد.

اخبار

شــرکت بیمه پارســیان گزارش فعالیت یک ماهه خود را در سامانه 
کدال منتشــر کرده که براســاس آن این شرکت از ابتدای امسال تا 
پایــان مردادمــاه، ۲هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان حق 

بیمه در رشته های مختلف تولید کرده است.
ایــن در حالــی اســت که حق بیمه تولیدی این شــرکت در مدت 
زمان مشــابه ســال گذشته برابر با یک هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۱۲۴ 

میلیون تومان بود.
همزمان این شرکت یک هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان 
نیز در پنج ماهه نخســت امســال خسارت پرداخت کرده است. این 
رقم برای مدت زمان مشــابه ســال گذشــته برابر با ۷۷۸ میلیارد و 

۱۴۲ میلیون تومان بود.

ایــن گزارش نشــان می دهد که ۳۸ درصــد )معادل ۹۴۳ میلیارد 
تومــان( از حــق بیمه تولیدی بیمه پارســیان در این مدت مربوط 
به رشــته ثالث اجباری و ۱۹ درصد )معادل ۴۶۷ میلیارد تومان( 

مربوط به رشته درمان بوده است.
این شرکت در پنج ماهه نخست سال قبل، ۴۳ درصد از حق بیمه 
تولیدی خود را در رشــته ثالث اجباری و ۱۴ درصد را در رشــته 

درمان تولید کرده بود.
بیمه پارســیان با با نماد پارســیان در بورس تهران فعالیت می کند، 
در مردادماه امســال ۵۳۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان حق بیمه 
تولیــد کــرده و ۳۳۰ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان نیز خســارت 

پرداخت کرده است.

 در پنج ماهه نخست امسال رقم خورد؛

رشد ۸۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه پارسیان

خبر  ویژه

استانها

کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال
ک استان خراسان رضوی  کل ثبت اسناد و امال اداره 

کاشمر  ک حوزه ثبت ملک  اداره ثبت اسناد و امال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140160306012000789 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاشــمرتصرفات مالکانــه 
ــادره از  ــنامه 16147 ص ــماره شناس ــی بش ــد عل ــاک فرزن ــری ذات پ ــد ضمی ــم محم ــای/ خان ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــر مربــع از پــالک 1237  کاشــمر    در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 104/90 مت
فرعــی از 58 اصلــی واقــع در بخــش ســه کاشــمر بــه آدرس خیابــان قائــم - نســیم 13  خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای/ خانــم  فرزنــدان عباســعلی حیدریــان ) محبوبــه ، عصمــت ،هادی،علی،علــی اکبــر، مهــدی ،زهــرا(  محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰1/۰6/15    تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰1/۰6/3۰
-قائم مقام رئیس واحد ثبتی احمد جهانگیر

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1401/05/11 مــورخ   1401160318021000553 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
حــوزه ثبــت ملــک کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای ســهراب عبادتــی 
رودبارکــی فرزنــد حســن  بــه شــماره شناســنامه 1978 صــادره ازرشــت در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه مشــتمل برمحوطــه بــه مســاحت 571.75 مترمربــع پــالک 560 مفــروز و مجــزی شــده از 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــی خری ــه رودبارک ــع در قری ــی واق ــی از 43 اصل ــای 8 و10 و 15 فرع ــالک ه پ
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی مح ــی رودبارک ــت عبادت ــای دول آق
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــدت  ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/05/31 ونوبــت دوم:1401/06/15
کوچصفهان ک  نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامال

اردبیل / گروه استان ها: در جلسه ای که در محل سالن جلسات شهید سلیمانی شرکت توزیع برق استان 
اربیل با حضور مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری ، مدیران کل کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
بهزیستی، رئیس بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس )ع( و مدیر عامل و تعدادی از مدیران شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل برگزار شد ؛مدیرکل دفتر توسعه سامانه های مقیاس کوچک )ساتبا( گفت : با توجه 
به موقعیت جفرافیایی اســتان اردبیل و با هدف تقویت معیشــت و اشــتغال پایدار برای افراد کم برخوردار۳ 
هزار نیروگاه خورشــیدی ۵ کیلو واتی حمایتی در اســتان اردبیل احداث خواهد شــد .مدیرکل دفتر توسعه 
ســامانه های مقیاس کوچک )ســاتبا( اظهار داشــت : در راستای اهداف دولت سیزدهم درخصوص توسعه 
عدالت اجتماعی با همکاری نهادهای حمایتی اجتماعی )کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی( ، 
سازمان بسیج سازندگی، طرح حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

کوچک ، به منظور ایجاد اشــتغال و توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر )با تکیه به توان داخلی و مشــارکت 
بخش مردمی( اجرایی می شود .محمد نژاد عنوان کرد : ۳ هزار نیروگاه های خورشیدی در استان اردبیل 
با هدف محرومیت زدایی با کسب درآمد پایدار در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار کم برخوردار 
با حفظ کرامت خانواده در اســتان اردبیل احداث خواهد شــد .وی افزود : کمک به افزایش ظرفیت شــبکه 
برق کشور ، کمک به پیک سایی برق در فصول گرم سال ، ارتقای امنیت انرژی و پدافند غیر عامل و ایجاد 
اشتغال پایدار برای افراد کم برخوردار از دیگر مزایای عمده اجرای این طرح می باشد .سپس قدیمی مدیر 
عامل شــرکت توزیع برق اســتان با اشــاره به آمار نیروگاه های خورشیدی در حال بهره برداری و طرح های 
توســعه ای اســتان در حوزه انرژی های تجدید پذیر اســتان اردبیل اظهار امیدواری کرد با هماهنگی خوبی 

که بین نهادهای استان است این طرح با موفقیت در استان اردبیل اجرا خواهد شد .

با احداث 3 هزار نیروگاه  خورشیدی در استان اردبیل محقق می شود؛ 

ایجاد اشتغال برای اقشار کم برخوردار 

توسط مدیر مخابرات منطقه گلستان صورت گرفت؛

حضور در میز خدمت روستاهای توابع شهرستان آق قال  
گلستان / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز خدمت روستاهای توابع شهرستان 
آق قال حضور یافت . دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در روستای صحنه سفلی از نزدیک با اهالی 
روستاهای صحنه سفلی، دوگونجی، آق زبیر، آق قبر ویامپی به گفتگو نشست . وی هدف از حضور 
خویش را شناســایی نیازها در زمینه ارتباط مخابراتی مردم این روســتاها دانســت و گفت : رسیدگی 
به درخواستهای مطرح شده در کوتاهترین زمان اتفاق خواهد افتاد و امیدواریم بتوانیم با همکاری 
دســتگاههای اجرایی مرتبط ارتباط با کیفیت مخابراتی و خدمات وسرویســهای مناســب را در این 
روستاها تامین نماییم .الزم به ذکر است در میز خدمت روستای صحنه سفلی دکتر منتظری نماینده 
مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی ، فرماندار و مدیران این شهرستان نیز حضور داشتند.
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آگهی 6
در اجرای ماده 2۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله برگ/برگهای تشخیص مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدی/مؤدیان ذیربط ابالغ می گردد چنانچه مودی نسبت به آن معترض می باشد می تواند ظرف 3۰ روز از تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک کتبًا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 شماره ملی/ کد نام پدرنام خانوادگینام ردیف
اقتصادی

کد واحد 
سال منبع مالیاتشماره پروندهمالیاتی

شماره ثبت تاریخ صدور برگنوع برگعملکرد
تشخیص

تاریخ ثبت 
محل مراجعهمبلغ مالیات)ریال(ماخذ مشمول)ریال(تشخیص

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         13,636,35۰ ریال           91,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴61۰۰1۴۰1/۰3/2۴تشخیص1395مشاغل۴۴2211۰۰12۴۴2211۸1حسینعبدالهیمرتضی1

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        37,912,۰5۰ ریال         253,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸72۰51۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل1377516۰۴۰۴۴2211766یعقوبفایزی فردنوید2

قاعلیغالمی قراولخانهسلمان3 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,973,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/12/۰112۸۴۴1۴۰1/12/۰1تشخیص1395مشاغل37۸1739953۴۴22117۸1آ

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۸۴,۰9۰,۸۰۰ ریال          5۴6,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/256۴۰21۴۰1/۰3/25تشخیص1395مشاغل۰۰59555۰33۴۴2211۸۰3نداردستوده تبریزحلیمه۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۰,۸61,2۰۰ ریال           72,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰315۰39139۸/۰۴/۰3تشخیص1395مشاغل۰557۸۰۸۴72۴۴2211911احمدقاسمیمنوچهر5

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        73,۰11,۴۰۰ ریال         ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸5331۴۰1/۰3/31تشخیص1395مشاغل۰6۰۰1777۸5۴۴22119۴5محرمعلیبیغمشاه صنم6

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         32,5۸3,6۰۰ ریال          216,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰315۰25139۸/۰۴/۰3تشخیص1395مشاغل۰6۰۰۴۸۸۴۴6۴۴221195۸اشرف علیعربابراهیم7

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴5,7۰۴,25۰ ریال         3۰5,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸71771۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰3۸6۰۴3۰51۴۴221115۴9جمشیدحسنیرضا۸

کبر9 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,53۸,۴5۰ ریال           77,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸71۸51۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰6۰3262۴73۴۴22111699حسنغالمی ا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴۰,939,۰2۰ ریال         273,2۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸77661۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰6۰2۴7569۴۴۴22111۸6۴جعفرفردوسیمحمد1۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        17,۰۸2,9۰۰ ریال         11۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴61۴61۴۰1/۰3/2۴تشخیص1395مشاغل337957569۰۴۴22112199غالمرضامرادیندا11

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        7۴,925,۰۰۰ ریال         5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴615۰1۴۰1/۰3/2۴تشخیص1395مشاغل9۴۴22119۰6۴۴221122۰3نداردنجاتیانمحمد علی12

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        12,۸57,13۰ ریال           ۸5,۸۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸71۸۸1۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰3۸۴۸25796۴۴22113629عباسسهرابیحمزه13

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        5۸,۸31,5۰۰ ریال         39۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴617۰1۴۰1/۰3/2۴تشخیص1395مشاغل۰59۰۰15۴19۴۴22113۸۴5امینمحمودیسعید1۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴7,952,۰۰۰ ریال         32۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰315۰۴۸139۸/۰۴/۰3تشخیص1395مشاغل۰59۰2296۰5۴۴221177۴محمدرضاییمرتضی15

کبر مددیعلی16 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         11,733,26۰ ریال           7۸,3۰۰,۰۰۰ ریال 1397/12/221332951397/12/22تشخیص1395مشاغل61۸9523595۴۴22119۰۸محمد علیا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       27۴,65۰,۰۰۰ ریال       1,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/29۸۰۴۴1۴۰1/۰3/29تشخیص1395مشاغل399۰۰53۴5۰۴۴22111۸62محمد حسینربانیجواد17

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       ۴56,967,5۰۰ ریال       2,13۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸151۴۰1/۰3/31تشخیص1395مشاغل۰5۸9۴553۸9۴۴2211۴13۰یونس علیقربانخانیمحمد1۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         29,26۴,9۰۰ ریال         19۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸756۸1۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰5۸99۴56۰2۴۴2212676اسماعیلحیدریحسین19

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,15۸,37۰ ریال           73,97۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸7۴1۴۰1/۰3/31تشخیص1395مشاغل۰6۰1۴۴1۸3۴۴۴221266۴۰احمدشیخلرمعصوم 2۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         ۴6,61۰,5۰6 ریال          3۰۸,9۸5,۸16 ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸3961۴۰1/۰3/3۰تشخیص1395مشاغل61۸9631266۴۴22126175ماشاهللعطاییآصف 21

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         11,766,3۰۰ ریال           7۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸7۴771۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰6۰2365۴57۴۴22126۰53محمدولیبخشندهجواد 22

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         16,997,7۸۰ ریال          112,6۸۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۴591۴۰1/۰3/31تشخیص-متمم1395مشاغل26316۰۰967۴۴221251۴9یونسمحمدی نژاد طوالرودحسین23

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        19,223,532 ریال         13۸,272,۴۰7 ریال 1۴۰1/۰3/31۸۴5۴1۴۰1/۰3/32تشخیص1395مشاغل۰6۰26۰339۰۴۴22122۸55حسنهوشمندمهدی2۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        1۴,7۰7,۸۸۰ ریال           97,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸75۸۸1۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل2691۴52115۴۴22123671رضاحسین زاده خشکالتفیروز25

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      ۴21,۴۸5,۰۰۰ ریال       1,9۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸759۰1۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل3۸۰16۴۴۴56۴۴22123237بخشعلیآذریطوبی26

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        35,۸۴7,99۰ ریال          237,6۴۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸75۰11۴۰1/۰3/2۸تشخیص1395مشاغل۰6۰۰3۴1712۴۴22123691اسمعیلیاریمهدی27

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         16,17۸,66۰ ریال         1۰7,25۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸771۴۰1/۰3/31تشخیص1395مشاغل۰۰75۸۸3767۴۴2212663۸محمد ابراهیموصف نوریسمیرا2۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         79,۴16,۰۰۰ ریال         52۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰315۰۰۸139۸/۰۴/۰3تشخیص1395مشاغل۰15۴۰3۸31۸۴۴22126171محمدمرادیقدرت اله 29

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         2۸,963,2۰۰ ریال         192,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰۴15221139۸/۰۴/۰۴تشخیص1395مشاغل۰6۰۰۸۴6563۴۴22126166عزیزالهاسمیهحسن 3۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴3,1۴3,1۰۰ ریال          2۸6,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰۴15235139۸/۰۴/۰۴تشخیص1395مشاغل۰۰61151۴2۴۴۴2212616۴محمدصیادیحبیب 31

جمطیعیرشید 32 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       119,977,6۰۰ ریال         722,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰۴1523۸139۸/۰۴/۰۴تشخیص1395مشاغل2679۸57161۴۴2212616۰فر

قامیریسید ابوالفضل 33 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         2۴,136,۰۰۰ ریال          16۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰۴15253139۸/۰۴/۰۴تشخیص1395مشاغل۰6۰132۸۰7۸۴۴22126153محسنآ

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        39,221,۰۰۰ ریال          26۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰۴15259139۸/۰۴/۰۴تشخیص1395مشاغل6۴۰۰127۸11۴۴22126129نداردفداییعلی 3۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         3۸,271,576 ریال          253,7۰6,2۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/1۰5۰21۴۰1/۰3/1۰تشخیص1395مشاغل۰6۰2۴15۸۴5۴۴221266۰۸حسناسمیهمحسن35

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       1۴6,۰۸1,6۰۰ ریال         ۸52,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2562671۴۰1/۰3/25تشخیص1395مشاغل16۰22۸7۸13۴۴22123179ضیادعلیعبداهلل زادهموسی36

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        13,۸25,۴91 ریال            91,65۰,572 ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸3931۴۰1/۰3/3۰تشخیص1395مشاغل۰6۰33۰67۸۰۴۴22123363محمدپناهیصالح 37

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۰,۸61,2۰۰ ریال           72,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1397/12/15131۸991397/12/15برگ تشخیص1395مشاغل61۸99557331۴۴22135۴91نداردفروشگاه سمومفرزانه3۸

گرنصرت 39 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,757,25۰ ریال           77,9۴۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2671121۴۰1/۰3/26برگ تشخیص1395مشاغل21۴1529621۴۴22131۸۴9عباسبنا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         2۰,636,2۸۰ ریال          136,۸۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸7۴711۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰25۸617۸۴۴221355۴7نداردعروجیسیدمرتضی۴۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۰,1۰6,95۰ ریال            67,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰7/۰31۴9۸۴139۸/۰۴/۰3برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰235117۰۴۴22131۴9۸۴علیعالیی پورحمیدرضا۴1

قایینعمت اله۴2 جرائم موضوع ۰6۰۰76321۸۴۴22135235یحییآ
ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه    3,22۸,6۴2,۸11 ریال   1۰7,621,۴27,۰5۰ ریال 1۴۰۰/۰7/2527۰۴21۴۰۰/۰7/25برگ تشخیص1395ماده 169

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,973,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸76951۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸619۴671۴۴221۴1167حسنحیدریمرتضی ۴3

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        71,59۰,۸۴۰ ریال          633,75۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸73۸۰1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل5179126۸51۴۴221۴۴1۰۰شعبانعلیشاه نوریلطیف ۴۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۸۰,۴1۴,۴۸۰ ریال          527,6۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰76۴71۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸17۴3۴97۴۴221۴۴1۴3صفدرآیینه زداییرضا۴5

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        27,9۸۴,۴9۰ ریال         3۴2,75۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸73۸۴1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰۰3۴۰5۴6۴۴221۴۴۸۴2ولی الهعابدیداود ۴6

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        27,9۸۴,۴9۰ ریال         3۴2,75۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸73۸۴1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰2۴92769۴۴221۴۴۸۴2عبادالهعابدیولی اله۴7

کبر۴۸ ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         13,1۸6,۸۰۰ ریال           ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3179361۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل61۸9597335۴۴221۴5263عبادالهتقویعلی ا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       113,1۰1,76۰ ریال          691,2۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸777۰1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل6215۰۰۰36۸۴۴221۴5957علیالیاسیابراهیم۴9

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         16,296,19۰ ریال         1۰۸,75۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸76۴21۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰326۰1۴۴۴۴221۴66۰5محمد حسنادیبیاحسان5۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         16,296,19۰ ریال         1۰۸,75۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸76۴21۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل267۸25231۰۴۴221۴66۰5سرتیپرجب زادهحسین51

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴5,779,1۸۰ ریال         3۰5,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸161۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰۰616۰7691۴۴221۴6615گلعلیعزتیمحمد رضا52

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۸,956,۰2۰ ریال          126,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۴621۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل33۴111275۸۴۴221۴6731سلیمانرضاییرضا53

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         3۰,55۰,67۰ ریال         2۰3,۸75,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸77631۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰۰635۴۸259۴۴221۴7326ابوالقاسم ابوالقاسمحمید5۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      1۸5,739,۰۰۰ ریال       1,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸76691۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل5۰293۸2739۴۴221۴753۴سلطانحسینفضل الهیحسین 55

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         36,۸63,1۰۰ ریال          2۴6,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸76751۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰321623۴۴۴221۴7539عباسحسنیاباذر56

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         13,۴۸6,5۰۰ ریال           9۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸73931۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل5۰9۸۸۴313۸۴۴221۴75۴5صاحبعلیآزادغالمرضا 57

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,۴۸6,۴7۰ ریال          176,753,22۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸736۴1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۴9۴93۸1۴15۴۴221۴756۴محمدکرمیجوانمیر5۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         ۸۸,۰56,16۰ ریال          565,۸۴6,65۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸73621۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰29۸1۸2۴۴۴221۴7565علیصفریعادل 59

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        53,۰55,۸9۰ ریال          35۴,۰6۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸776۰1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل39923153۴7۴۴221۴7573محمودجریانبتول6۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        79,175,72۰ ریال         521,۴۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸736۰1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل16392312۰1۴۴221۴757۴عبدالهمحمد زادهجابر 61

کبر62 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      222,2۰2,5۰۰ ریال       1,19۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/29۸۰۴71۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰1516516۴۴221۴7593احمدسخائیعلی ا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴9,9۰۰,۰5۰ ریال         1۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸737۸1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۴6699596۸9۴۴221۴76۴5شهریارمنجیمهدی 63

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       762,2۸6,۸6۰ ریال       3,352,۴99,952 ریال 1۴۰۰/۰2/122۴31۴۰۰/۰2/12برگ تشخیص1395مشاغل2۰63۴6۰965۴۴221۴79۰1محمد صادقشفیع زادهرضا 6۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۸7,1۴7,7۴۰ ریال          561,3۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸۴31۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل32۴361۰117۴۴221۴79۰7محمددجرانحامد65

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         15,۴19,56۰ ریال         1۰2,9۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸۴71۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل26۴۰۰۴2۰92۴۴221۴79۰۸علیزراستگو کجینحامد66

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         16,7۸3,2۰۰ ریال         112,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸561۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل33۴1325۰77۴۴221۴79۰9احمدبهرامیبهمن 67

قامیریسید عباس 6۸ ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        27,۰۸5,39۰ ریال         1۸۰,75۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸691۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰59۰۰۰۴3۰1۴۴221۴791۰سید محمدآ

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         35,96۴,۰۰۰ ریال         2۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸93۰1۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰236669۰۴۴221۴7911علیدلیریانجواد 69

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         7۸,576,32۰ ریال         51۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸9۰91۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰2331۴71۴۴2215۸۸39حسیندوره گردحجت7۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         33,176,79۰ ریال         221,۴۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸9131۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل37317۸6۰36۴۴2215۸۸3۸علی قلیزنگنهنصراله71

قامرسلیعباس72 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         23,6۰1,3۸۰ ریال         157,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸611۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰13۴5797۴۴2215۸۸37میرزاآ

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         33,176,79۰ ریال         221,۴۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸661۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰3۴1۰529۴۴2215۸۸36داودجعفریعلیرضا73

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        17,99۰,99۰ ریال          12۰,۰6۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸271۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰2۸7571۴۴۴2215۸۸35صفت الهمیرزائیفضل اله 7۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴1,95۸,۰۰۰ ریال         2۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸3۸۴1۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۴9۴۰۰۰۰۸26۴۴2215۸۸۰۰رستممرادیان بی نهرییاسر75

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,1۴۸,۸۴۰ ریال           7۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸۰911۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰2537۴2۸۴۴2215۸16۰علی اوسطحقیقت کالمرضا76

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         76,997,9۰۰ ریال         51۰,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸1۴91۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۰۰6۴3۰۴۴26۴۴2215۸1۴9ابوالحسنعباس پورنوید77

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         ۴6,753,2۰۰ ریال         312,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸1۴71۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۴9۴932۴373۴۴2215۸۰6۰علیجانصلح تبارظاهر7۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       1۰5,669,2۰۰ ریال          65۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸1251۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل2۰63777675۴۴2215751۰مسلمعباس پور مرزبالیزینب79

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         76,۰5۸,۸۴۰ ریال         5۰5,۸۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۴351۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰3171۸26۴۴221575۰3محمدنصیریمحسن۸۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         66,233,7۰۰ ریال         ۴۴2,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸۴231۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰۰23۸۴15۴۴22157۴32علیصفارضا۸1

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         53,9۴6,۰۰۰ ریال          36۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸75۴61۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰1139۸11۴۴2236127۸ابراهیم علیبهادریمحمد۸2

ادامه در صفحه 7
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ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        71,17۸,75۰ ریال         ۴75,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸753۸1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰۰7۰116369۴۴2216۸۰۰۰عباسعلیافراسیابیابوالفضل۸3

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        12,137,۸5۰ ریال           ۸1,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸75۴31۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰۰155961۴۴2216۸۰۰2ابوالفضلشمسیتقی۸۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         35,96۴,۰۰۰ ریال         2۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸75321۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰59۰۴۴۰۰۸1۴۴2216۸۰۰3محمودمیرزائیرقیه۸5

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴۰,159,۸۰۰ ریال          26۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸3221۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل3۸5۰۰5۸۰5۰۴۴2216۸۰۰۴علی محمدقادریافشین۸6

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        2۰,979,۰۰۰ ریال         1۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸3191۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل5179125۸55۴۴2216۸۰۰5صفرعلیقربانیعلی۸7

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         65,93۴,۰۰۰ ریال         ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸2791۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۴21۸5۴3۰5۴۴۴2216۸۰۰6مروترئوفیمیرحسین۸۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴۸,551,۴۰۰ ریال         32۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸121۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل273۸61۸۸۰۴۴۴2216۸۰۰7حسنتویهپرویز۸9

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         16,7۸3,2۰۰ ریال         112,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸۴91۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل2۰921۰96۰1۴۴2216۸۰۰۸محمدخادمیآرمان9۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,۰5۸,93۰ ریال           73,۸۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸3۸1۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل11۴۰۴92۸71۴۴2216۸۰۰9عباسعلیکریم پورکریم91

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      25۰,3۴9,32۰ ریال       1,3۰2,7۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸9271۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰۰123۸6391۴۴2216۸۰13محمدجعفری ندرآبادیجواد92

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        53,571,3۸۰ ریال         375,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴61331۴۰1/۰3/2۴برگ تشخیص1395مشاغل۰59۰۰15۴19۴۴221۴765۴امینمحمودیسعید93

کیانی فردمجتبی9۴ ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴9,9۰۰,۰5۰ ریال         333,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴61311۴۰1/۰3/2۴برگ تشخیص1395مشاغل175۰751151۴۴221۴76۴6محمدرا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,973,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸75۴11۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸65365۴6۴۴221۴76۴۴صفدرآینه زداییابوالفضل95

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        1۴,9۸5,۰۰۰ ریال         1۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴612۴1۴۰1/۰3/2۴برگ تشخیص1395مشاغل61۸952۴2۴9۴۴221۴7637خدادادخشک انگبینعلی96

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,973,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۴612۸1۴۰1/۰3/2۴برگ تشخیص1395مشاغل39625۰۰571۴۴221۴7635جعفرجهانیانحسین97

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۴,61۰,3۸۰ ریال           97,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸716۸1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰79۴2۴۴3۴3۴۴221۴762۴محمدتقیبیاتابوالحسن9۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        17,532,۴5۰ ریال         117,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸71621۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل2593۴1155۴۴۴221۴7622احمدبشارتی مردخهآرمین99

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      ۸2۴,177,92۰ ریال       3,6۰۰,312,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸51۰1۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل5۸99537۴93۴۴221۴7617فتح الهمروتیعلیرضا1۰۰

قا1۰1 قاپشوتنعلی آ ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         11,6۸۸,3۰۰ ریال           7۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸71591۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۴۰1۰2۴1۸61۴۴221۴7616میرزآ

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,23۸,75۰ ریال           75,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2979۸۴1۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل61۸9792359۴۴221۴76۰3مشهدی اسماعیلساماسداله1۰2

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      3۴9,575,۰۰۰ ریال       1,7۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸72۴51۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۴21۸5۴5332۴۴221۴76۰۰حیدرکرنوکربشیر1۰3

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      37۴,55۰,۰۰۰ ریال       1,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸72۴۸1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۴21976۸۴۸3۴۴221۴759۸عسگرکرنوکرداود1۰۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        3۰,17۰,۰۰۰ ریال         2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸71511۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰52۰633736۴۴221۴759۴محمدحیدریفیض اله1۰5

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       276,۰5۰,۰۰۰ ریال       1,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/256۴۰61۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل۴219525572۴۴221۴7597عسگرکرنوکرجلیل1۰6

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه       2۸6,۰۸۰,۰۰۰ ریال       1,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2979311۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸6۰67۸31۴۴221۴7576رضابیگ خانیناصر1۰7

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         63,357,۰۰۰ ریال         ۴2۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸361۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰1652371۴۴221۴7575محمدحسینسیاوشیمجید 1۰۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        37,712,5۰۰ ریال         25۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2979331۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل1739۸591۰3۴۴221۴7569ارشدعزیزی کور عباسلوحمید1۰9

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         73,۴26,5۰۰ ریال         ۴9۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸۸21۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۴722۸971۴1۴۴221۴7556سیدکاظمموسویسید جواد11۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,9۸۸,۰۰۰ ریال           ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸511۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰25۸333۰۴۴221۴7553یارمحمدجوکاردین محمد111

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         63,357,۰۰۰ ریال         ۴2۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۰53۴۴1۴۰1/۰3/2۰برگ تشخیص1395مشاغل269۰31۸121۴۴221۴7537یوسفشبانکار فشتمیفرامرز112

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        15,232,۸3۰ ریال         1۰۰,9۸۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸711۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰۰596۰5۴13۴۴221۴6۸99حمزهمیرزاجانیمالک113

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        27,153,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸26۴1۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل129۸55۴2۰9۴۴221۴6736محمدعباسینعمت اله11۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        27,153,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۴۸۸1۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰29۴۰125۴۴221۴6732ابوالقاسمروح بخشحسین115

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه    1,6۸۰,25۰,۰۰۰ ریال       7,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸26۰1۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۰۰55۰76۴۴۰۴۴221۴61۴9حسنخرسندنجاتمحسن116

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        23,21۸,۸3۰ ریال         153,92۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2566361۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل197۰31۸۸31۴۴221۴531۴علیبهزادیرسول117

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        17,9۸2,۰۰۰ ریال         12۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸3271۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰2۸7۰1۰۰۴۴221۴5336محمدابراهیمپروازخلیل11۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      225,9۰۰,۰۰۰ ریال       1,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۰53۴71۴۰1/۰3/2۰برگ تشخیص1395مشاغل3۸721۸5527۴۴221۴۴۸5۴هاشمعلیبیگ خانیاصغر119

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         33,716,25۰ ریال         225,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۰53311۴۰1/۰3/2۰برگ تشخیص1395مشاغل۴96۸979126۴۴221۴۴772علی محمدهزارخانیقباد12۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۸,617,53۰ ریال         137,2۴1,۰۸9 ریال 1۴۰1/۰3/31۸7191۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸5392۸93۴۴221۴2536قربانعلینصیریفاطمه121

کبر122 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        17,72۴,۸۸۰ ریال         117,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2566۴21۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل۰۰53615263۴۴221۴1۰12حسینجعفریعلی ا

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         17,63۴,36۰ ریال          116,9۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸757۴1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰3۰9۰222۴۴221232۰9آرامقرابیگیسورن123

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         67,۸۸2,5۰۰ ریال         ۴5۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2566۸11۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل61۸97797۰۰۴۴22123۰67علیرضابیات سرمدیمهدی12۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         61,13۸,۸۰۰ ریال         ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2566711۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل۰۰39۰96211۴۴221227۴احمدصمصامیهرمز125

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        15,۰۸5,۰۰۰ ریال         1۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/29779۸1۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل5۰29971۸66۴۴22122۴۰مرادعلیعاشوریمهدی126

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,5۴9,6۰۰ ریال          176,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2566111۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰۰176312۴۴22113۸۴۴علی وردیملتزمیمرتضی127

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         12,۰6۸,۰۰۰ ریال           ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/25661۴1۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل۴۴59325373۴۴22113۸17میرزامحمدامینی زادهعبدالرزاق12۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        21,722,۴۰۰ ریال         1۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸۴11۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل272۰656161۴۴22113673شریفنجفیاحمد129

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         17,6۴9,۴5۰ ریال         117,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸661۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰۴917۸1۸91۴۴2211363۸قربانعلیبوداقیمرتضی13۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,313,75۰ ریال           75,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/25662۰1۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل61۴9967336۴۴22113۴66عربعلیخرامانحسینعلی131

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         29,566,6۰۰ ریال          196,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/29۸۰۸31۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰29۰59۴1۴۴22113199عباساحمدیابوالفضل132

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        52,797,5۰۰ ریال         35۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/297۸7۸1۴۰1/۰3/29برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰۰9۸9267۴۴2211۴۴9براتعلینوریبلقیس133

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        15,73۴,25۰ ریال         1۰5,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰315۰۴2139۸/۰۴/۰3برگ تشخیص1395مشاغل۰59۰1۰۰361۴۴22119۴9علی الهاسماعیلیامید13۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,9۸۸,۰۰۰ ریال           ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1397/12/22133۰۸51397/12/22برگ تشخیص1395مشاغل۰۰36613193۴۴2211771حسنمصدقیبتول135

ع مصطفی 136 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         26,973,۰۰۰ ریال         1۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰315۰36139۸/۰۴/۰3برگ تشخیص1395مشاغل۰5۸1673۴25۴۴221192۰_زار

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         62,937,۰۰۰ ریال         ۴2۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰۴/۰31۴979139۸/۰۴/۰3برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸1695۰77۴۴2211793غفارمددیحجت137

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه      112,3۴7,2۰۰ ریال          6۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2566۸91۴۰1/۰3/25برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰۰15۸9۸5۴۴2211229سیدمحمدمیرسیدرضا13۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        19,۴۸۰,5۰۰ ریال         13۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 139۸/۰6/31۴1۸9۴139۸/۰6/31برگ تشخیص1395مشاغل۰۰۸۰6۰6393۴۴2211923قربانعلیرفیعیامیر 139

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        22,252,72۰ ریال         1۴۸,5۰۰,۰۰۰ ریال 1397/1۰/2612۰9661397/1۰/26برگ تشخیص1395مشاغل۰۰66۴6399۸۴۴22113332رضا زندیانمسعود 1۴۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        23,۰۰7,97۰ ریال         153,5۴۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸361۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل297۰5۴137۸۴۴22137۰۰۴یحییامامی یاریجاناژدر1۴1

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         19,636,3۴۰ ریال         131,۰۴۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2671۰21۴۰1/۰3/26برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰237۰62۰۴۴22131۸59حسینقاسمیالهام)مریم(1۴2

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        32,1۴2,۸2۰ ریال         21۴,5۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/267۰۸۸1۴۰1/۰3/26برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸۴۴9۸31۰۴۴22135۸۴2روشن علی فرهادی گنجهمریم 1۴3

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        52,۴۴7,5۰۰ ریال         35۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸39۸1۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص1395مشاغل3۰6۰11۴۸۴6۴۴22137۰۰2غضنفرصادقی گوغریروح اهلل 1۴۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴1,2۰۸,75۰ ریال         275,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰326711۸1۴۰1/۰3/26برگ تشخیص1395مشاغل۰6۰2336۰۴1۴۴221339۴3علیمعصومیجواد1۴5

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        11,9۴7,5۰۰ ریال            79,65۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰۴/221۰۴231۴۰1/۰۴/22برگ تشخیص1395مستغالت۰59۰137۴51۴۴22171732رضاامیری فردمهسا1۴6

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        39,353,75۰ ریال          26۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸3۰1۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل 292۰۸535۸9۴۴221۸155محمدشکرانه کویچفرهاد1۴7

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         12,۰6۸,۰۰۰ ریال           ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2۸757۰1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخیص1395مشاغل ۰6۰17۰۸۸۴9۴۴22123231فرمان عطاییباباخان 1۴۸

خ لیال 1۴9 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        15,7۰۰,۸92 ریال          165,671,۸35 ریال 1۴۰1/۰3/3۰۸۴261۴۰1/۰3/3۰برگ تشخص 1395مشاغل ۰6۰۰1276۴۸۴۴2212526ابوالفضل گلر

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         1۴,667,15۰ ریال           97,23۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۸331۴۰1/۰3/3۰برگ تشخیص 1395مشاغل۴۰7۰75۸۴۸۸۴۴221۸156جهانگیر دولتشاهعلی15۰

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        3۸,۰1۴,2۰۰ ریال         252,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/267۰۸۴1۴۰1/۰3/26برگ تشخیص1395مشاغل۰3۸3۰۸2۴2۰۴۴2213576۸حسین گلباز صالح رجب 151

ع کاظم 152 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        25,3۴2,۸۰۰ ریال          16۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/31۸۴۴11۴۰1/۰3/31برگ تشخیص1395مشاغل ۰6۰16۰1777۴۴2236۸۴۴1حیدر زار

ع رضا153 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه        ۴7,517,75۰ ریال         315,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/267۰6۴1۴۰1/۰3/26برگ تشخیص 1395مشاغل ۰6۰23۰۸951۴۴22137۰6۴الفزار

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         2۸,51۰,65۰ ریال         1۸9,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/26711۰1۴۰1/۰3/26برگ تشخیص1395مشاغل ۰6۰132۴1۰2۴۴22131۸۴7حسین حسینیحسین 15۴

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه         63,357,۰۰۰ ریال         ۴2۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 1۴۰1/۰3/2671۰61۴۰1/۰3/26برگ تشخص1395مشاغل 9۴۴2211937۴۴22131۸11نداردبختیاریاحسان 155

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه655,32۸,9۴۰ ریال2,92۴,2۴۰,۰۰۰ ریال1۴۰1/۰3/31۸9۰31۴۰1/۰3/31برگ تشخص 1395مشاغل۰6۰27۴5977۴۴2219113۰محمد رفیعشفیعیبیرامعلی 156

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه1۰6,۸6۸,۰۰۰ ریال66۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال1۴۰1/3/2۸75211۴۰1/۰3/2۸برگ تشخص 1395مشاغل۰6۰۰۸19922۴۴2219137۴اسماعیلنعمتیحمید رضا157

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه25,32۴,65۰ ریال169,۰۰۰,۰۰۰ ریال1۴۰1/۰3/3۰۸2921۴۰1/۰3/3۰برگ تشخص 1395مشاغل6۴193975۸۸۴۴2212216۴حسینتهمکعبداله 15۸

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه۴5,55۴,۴۰۰ ریال3۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال1۴۰1/۰3/2۸75761۴۰1/۰3/2۸برگ تشخص 1395مشاغل۰6۰262۸3۸5۴۴22123219محمدفرخیمصطفی 159

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه21,77۸,۸۰۰ ریال1۴5,337,32۰ ریال1۴۰1/۰3/2۸7۴161۴۰1/۰3/2۸برگ تشخص 1395مشاغل۰6۰۰213171۴۴22123669ابوالفضلحبیبیرضا16۰

گرمحمد رضا161 ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه11,23۸,75۰ ریال75,۰۰۰,۰۰۰ ریال1۴۰1/۰3/3۰۸2۸71۴۰1/۰3/3۰برگ تشخص 1395مشاغل۰۰7۰792331۴۴22125999نعمت الهبرز

ساوه،میدان شهدا،اداره امور مالیاتی کد 2 ساوه11,9۸۸,۰۰۰ ریال79,92۰,۰۰۰ ریال1۴۰1/۰3/2۸757۰1۴۰1/۰3/2۸برگ تشخص 1395مشاغل۰6۰17۰۸۸۴9۴۴22123231فرمانعطاییباباخان 162

مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با شماره تماس 1526  آماده پاسخگویی به سؤاالت شما مودیان محترم می باشد

در اجرای ماده 2۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله برگ/برگهای تشخیص مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدی/مؤدیان ذیربط ابالغ می گردد چنانچه مودی نسبت به آن معترض می باشد می تواند ظرف 3۰ روز از تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک کتبًا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 شماره ملی/ کد نام پدرنام خانوادگینام ردیف
اقتصادی

کد واحد 
سال منبع مالیاتشماره پروندهمالیاتی

شماره ثبت تاریخ صدور برگنوع برگعملکرد
تشخیص

تاریخ ثبت 
محل مراجعهمبلغ مالیات)ریال(ماخذ مشمول)ریال(تشخیص

ادامه از صفحه 6

مجید سعیدی مدیر حسابرسی مالیاتی ساوه
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 آبشار گچان ایالم؛ 
جویباری که از آسمان می آید

شــهر پر جاذبه ایالم به دلیل تاریخچه ای که در 
گذشته کسب کرده اســت، مناطق گردشگری و 
تاریخی بسیار زیبا و متنوعی دارد؛ که ساالنه بیشتر 
از صد ها گردشــگر و توریســت برای سفر کردن 
و دیدن آثار های تاریخی و مــکان های دیدنی و 
تفریحی به این استان می آیند. از جمله  سوغاتی 
های معروفی که این استان دارد شامل نان ساجی، 
نان گرده، حلوای بگل، عسل کوهی، کله کنجی، 
گیوه و گلیم و … می شود. استان ایالم در جایگاه 
دوم منابع نفت و جایگاه سوم منابع گاز کشور ایران 
قرار گرفته اســت. امروز می خواهیم یکی از زیبا 
ترین آبشار های استان ایالم یعنی آبشار گچان را به 
شما معرفی کنیم. امروزه این آبشار یکی از معروف 
ترین مکان های گردشگری ایالم شناخته می شود 
و با اینکه دسترسی به این آبشار کمی سخت است، 
ولی همچنان مردم برای دیدن آن به این آبشار زیبا 
سفر می کنند. اگر قصد سفری چند روزه در استان 
ایالم  را دارید به شما پیشنهاد می دهیم حتما از 
آبشــار گچان که در ۱۵ کیلو متری شمال شهر 
ایالم قرار گرفته و یکی از جلوه های زیبای طبیعت 

استان ایالم  است، دیدن کنید.

تاریخچه آبشار گچان
آبشــار گچان در هنگام سرازیر شــدن به سمت 
داخل دره ای پایین می آید که در طول این مسیر 
درختان و گیاهان بسیاری را آبیاری و سیراب می 
کند. همچنین مردم این ناحیــه که به باغداری و 
کشاورزی مشغول هســتند از آب این آبشار برای 
آبیاری باغات میوه خود اســتفاده می کنند؛ تا از 
این طریق میوه ها و محصوالتشــان را به فروش 
برسانند؛ به همین دلیل آبشار گچان دارای اهمیت 
بسیاری است. این آبشار در زندگی و کسب و کار 
مردم اطراف روستا نقش پر رنگی داشته است. در 
اطراف این آبشــار تعداد زیادی درخت گردو قرار 
گرفته، که اهمیت آن را دو چندان کرده اســت. 
جالب است بدانید که آبشار گچان به دلیل اینکه 
طبیعت سرسبز و زیستگاهی مناسب دارد، گونه 
زیادی از جانوران در این محل زندگی می کنند. 
مردم این شهر برای محافظت و آسیب نرسیدن به 

این جانوران بسیار تالش می کنند.

نقشه و معرفی بخش های مختلف
همان طور که قبال گفتیم آبشار زیبای گچان در 
۱۵ کیلومتری استان ایالم و در ابتدای جاده ایالم 
به سرابه شیروان و چرداول در ناحیه گچان واقع 
شده اســت. بعد از عبور از یک تونل بزرگ به این 
آبشــار زیبا خواهید رسید. آبشــار گچان در یک 
ناحیه بسیار سرســبز و آرامش بخش قرار گرفته 
اســت. طبیعت بکر در اطراف آن باعث شده تا به 
زیبایی آبشار اضافه شود و گردشگران زیادی را به 
خود جذب کند و به یک جاذبه توریستی محبوب 
تبدیل شده است.اوج زیبایی آبشار گچان در فصل 
تابستان و بهار است. هوای معتدل و فوق العاده ای 
که در این فصل ها ایجاد می شــود، بهترین زمان 
برای بازدید از آبشار و آبتنی در آن است. همچنین 
در اطراف این آبشار کوه های بلند و مرتفعی قرار 
گرفته، که فرصت بســیار خوبی برای عالقمندان 

کوهنوردی محسوب می شود.

شرایط بازدید
بازدید ازآبشار گچان در استان ایالم در هر فصل و 
ماه از سال امکان پذیر است بهتر است برای سفر 
به این آبشار وسایل مناسب و امکانات کافی مانند 
چادر مســافرتی، لباس مناسب، مواد غذایی و … 
به همراه خود داشته باشید. خوب است که بدانید 
روشــن کردن آتش و ریختن زباله و هر عملی که 
باعث آسیب رسیدن به طبیعت شود ممنوع است 

و حتما از انجام آن ها خودداری کنید.

آدرس و نحوه دسترسی با وسایل مختلف
روش های مختلفی برای رسیدن به آبشار گچان 
وجود دارد. شما می توانید با خودرو شخصی خود 
یا تاکسی و اتوبوس خود را به این آبشار برسانید و از 
آن دیدن کنید. مسیر بازدید از آبشار گچان و کوه و 
چشمه های آن، به همراه ماشین امکان پذیر نمی 
باشد؛ و برای رسیدن به آن باید یک تا یک ساعت و 
ربع پیاده روی کنید. مسیر پیاده روی بسیار آسان 
و هموار است و طبیعت زیبایی که در راه می باشد 
شما را بسیار سرگرم می کند و به هیچ وجه خسته 
نمی شــوید. همان طور که از قبل گفتیم آبشار 
گچان در ۱۵ کیلومتری استان ایالم و در ابتدای 
جاده ایالم به شهرستان سرابه واقع شده است که 

پس از عبور از تونل بزرگ به آن خواهید رسید.

گردشگری

«؛  »بنده داری در عهد قاجار

 بررسی مسئله برده داری
 در ایران

نشــر تاریخ ایران کتاب »بنده داری در عهد قاجار: 
بررسی موقعّیت اجتماعی بندگان و زوال بنده داری 
در ایــران« اثر مرضیه مرتضوی قصابســرایی را با 
شــمارگان هزار نســخه، ۵۵۶ صفحه و بهای ۱۴۰ 

هزار تومان منتشر کرد.
بندگی و بنده داری سابقه ای دیرینه در تمدن بشری 
دارد. این روند از عهد باستان تا قرن بیستم میالدی 
در بسیاری از کشورهای جهان من جمله ایران وجود 
داشــت. در طول تاریخ ایران از عهد باستان تا نیمه 
اول قــرن ۱۴ قمری بندگان جز الینفکی از جامعه 
ایــران بودند کــه در عرصه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، نظامی و سیاسی به ایفای نقش پرداختند. 
این بندگان، اعم از نژادهای ســیاه و ســفید، عمدتاً 
حاصل اسارت در جنگ های برون مرزی بودند که 
پــس از ورود بــه خاک ایران به عنوان کنیز، غالم و 
خواجه برای انجام انواع مشــاغل پســت و خدمات 
خانگی و غیر خانگی به فروش می رسیدند. به غیر 
از این در نزاع ها و نبردهای درون مرزی میان قبایل 
بــا یکدیگــر و یا با نیروهای حکومتی نیز شــماری 
از افــراد بومی به اســارت درآمــده و به عنوان بنده 

فروخته می شدند.
جریــان ورود بنــدگان خارجــی، بویــژه بندگان 
سفیدپوســت به خاک ایران، تا اواســط حکومت 
فتحعلی شــاه با شدت و ضعف هایی ادامه داشت. با 
جدایی قفقاز از خاک ایران، اصلی ترین مرکز تهیه 
بنده ســفید، و توّقف ورود بنده از این ســمت روند 
خرید و واردات بنده سیاه از آفریقا سرعت بیشتری 
گرفت و از این زمان شاهد حضور طیف گسترده ای از 
کنیزان، خواجگان و غالمان سیاهپوست در مشاغل 

خانگی، نظامی و درباری هستیم.
بندگان گرچه یکی از طبقات ضعیف و فرودســت 
جامعه بشمار می رفتند اما در برخی مقاطع تاریخی 
چــون تاریــخ دوره میانه، با حضور پر رنگ خود در 
روند تحّوالت سیاســی و نظامی با مشــارکت در 
قدرت سیاســی موّفق به تشــکیل حکومت هایی 
مســتقل شــدند. اما در مجموع می توان گفت که 
عمــوم بندگان حاضــر در جامعه ایران طی قرن ها 
در یک ســکون و ثبات اجتماعی بسر می بردند که 
ناشــی از اجبار و یا رضایت آنها از وضع موجود بود، 
چه مستندات تاریخی داّل بر شکایت آنان از وضعّیت 
بندگــی خــود الاقل تا دوره قاجار وجود ندارد. اما از 
اواسط این دوره با ارتباطات بیشتر با دنیای غرب و 
ظهور جریان تجّددخواهی که منجر به بروز تحّوالتی 
در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگــی و به دنبال آن ارتقا آگاهی های عمومی 

شد، وضعّیت بندگان نیز تغییراتی کرد.
در این زمان گروهی از روشنفکران ایرانی چون میرزا 
فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا یوسف 
خان مستشــارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی با تأثیر 
از آرای روشــنفکران غربی تلقی جدیدی نسبت به 
انسان، جهان و هستی و نیز مفهوم جدیدی از انسان 
و حقوق بشــر را مطرح کردند که برخالف برداشت 
سنّتی آن، انسان دیگر رعیت و رمه نبود، بلکه فارغ 
از هرگونه قید و بند تحمیلی حق استیفای حقوق 
اولیه و حق قیام برای دگرگونی وضع خویش علیه 

حاکم را داشت.
آنان با طرح مفاهیمی چون حقوق بشریت، آزادی 
بدن و روح، حقوق طبیعی و حّریت طبیعی، مساوات 
و برادری با همنوع خود، نقش تأثیرگذاری در بیداری 
و آگاهی توده مردم، از جمله بندگان نسبت به حقوق 
انسانی خود و ترغیب آنان به تغییر وضعّیت اجتماعی 
خود داشــتند. در راســتای این امر بود که بندگان 
تدریجاً جسارت یافتند تا درصدد استیفای حقوق 
طبیعی خود یعنی دستیابی به آزادی و رهایی از قید 
بندگی برآیند و با مبادرت به اقداماتی چون نگارش 
عریضه و تظلم خواهی، فرار و تحصن در سفارت و 
قونسول گری های روس و انگلیس در سراسر کشور 
و نیز در موارد نادری مشــارکت در جریان انقالب 
مشــروطه )از ســوی برخی از بندگان شاخص( به 
طرح مطالبات خود پردازند. ادامه این روند بویژه با 
الغای رسمی و جهانی برده داری در سال ۱۹۲۶ م. 
منجر به کم رنگ شــدن بنده داری در جامعه ایران 
در واپسین سال های حکومت قاجاریه و نهایتاً زوال 

نظام بنده داری در ایران شد.
نویسنده در کتاب »بنده داری در عهد قاجار« نظام 
بنــده داری در ایــن دوران را طــی پنج فصل مورد 
بحث و بررســی قرار داده اســت. وی در  فصل با 
عنوان »بنده داری در عهد قاجار« مشروحاً به نظام 
بنده داری در دوره قاجار و عوامل خارجی و داخلی 
مؤثّر بر ایجاد تغییرات تدریجی در وضعّیت بندگان 
می پــردازد. در این فصل به موضوعات مهمی چون 
گســترش آرا و آگاهی های جدید در ایران متأثّر از 
اندیشه های متفّکران عصر روشنگری، ورود مدرنیته 
و پیامدهای آن در ایران و نقش روشنفکران در آگاه 
ســازی مردم نســبت به حقوق فردی و اجتماعی 
خــود، سیاســت های دول خارجه و پیامدهای آن 

پرداخته است.

غذاهای فوق فرآوری شده و افزایش احتمال سرطان روده در مردان
تحقیقات نشان می دهد که مصرف بیش از حد غذاهای فوق فرآوری شده 
مانند سوسیس و کالباس می تواند خبر بدی برای روده بزرگ مردان باشد.

 بــه طور خاص، مردانی که بیشــترین میــزان مواد غذایی فوق فرآوری 
شده را مصرف می کنند، در مقایسه با مردانی که مقادیر کمتری مصرف 
می کنند، ۲۹ درصد بیشتر در معرض خطر ابتالء به سرطان روده بزرگ 
هستند. اما خطر افزایشی برای زنانی که مقادیر بیشتری از غذاهای فوق 

فرآوری شده را مصرف می کردند، وجود نداشت.
»لو وانگ«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه تافتس بوستون، گفت: »این 
مطالعه شواهدی از ارتباط بالقوه بین غذاهای فوق فرآوری شده و سرطان 

کولورکتال )راست روده( ارائه می کند.«

وانگ توضیح داد که غذاهای فوق فرآوری شــده سرشــار از قند، روغن / 
چربی و نشاسته تصفیه شده هستند که همگی در افزایش وزن و چاقی 
نقش دارند و چاقی یک عامل خطر شــناخته شــده برای ســرطان روده 

بزرگ است.
دقیقاً اینکه چرا فقط مردان در معرض خطر باالتری قرار دارند، مشخص 
نیست. وانگ گفت: »یک توضیح احتمالی این است که ترکیب غذاهای 
فوق فرآوری شــده مصرف شــده توســط زنان با مردان متفاوت است. با 
تحقیقات بیشــتر باید مشــخص شود که آیا تفاوت جنسیتی واقعاً وجود 

دارد یا خیر.«
به گفته محققان، برخی از مواد شیمیایی مورد استفاده در گوشت های 

فرآوری شده مانند نیترات ها و نیتریت ها که گوشت را تازه نگه می دارند 
یا هتروســیکلیک آمین ها که هنگام پختن گوشــت در دمای باال تولید 

می شوند، عامل سرطان هستند.
محققان توصیه می کنند حدود دو ســوم بشــقاب شــما باید میوه ها، 
ســبزیجات و غالت کامل باشــد و بقیه شامل گوشت های بدون چربی، 
ماهی، مرغ و حبوبات باشــد. گوشــت قرمز را محدود کنید و سعی کنید 

از مصرف گوشت های فرآوری شده اجتناب نمائید.
غذاهای فوق فرآوری شده حاوی مواد شیمیایی هستند که ممکن است 
باکتری های سالم روده را تغییر دهند، می تواند التهاب را تشدید کند و 

منجر به افزایش خطر سرطان روده شود.

دریچه علم

 نگاهی به فیلم »دوزیست«؛

فیلمی که تکلیفش با خودش روشن نیست!
برزو نیک نژاد اگرچه از گونه غم انگیز )درام( می آید، 
اما کارنامه کمدی او پربارتر و خوش اقبال تر از کارهای 
دیگرش است. مهندسی داده ها را در تنوع بخشی به 
فضای داستانی به خوبی می داند. او در تمام ساخته های 
خــود، رگه هایــی از آرمان خواهــی، واپس زدگی، 
ســهم خواهی از خود حقیقی و البته کمدی را با هم 
عجین  کرده و به این ترتیــب، عموما مخاطب خود را 

راضی از سالن های سینما خارج می کند. 
اما آنچه در دوزیســت می بینیم، کم فروغ تر از چیزی 
اســت که حاال دیگر از نیک نژاد پختــه توقع داریم. 
چون اثر، تابع فرم نیســت. بنابراین بــه تکنیک هم 
ورود نمی کند. البته که این مهم، الزمه فیلم نیســت 
و بازخواســتی هم از این بابت متوجه اثر نمی شــود 
اما ضعف سیســتماتیک اثر، بیان کلی آن اســت. با 
فیلمی ضدقصه مواجه نیســتیم امــا عمال قصه ای 
هم برای بازگو کردن وجود نــدارد. چارچوب هایش 
مشتمل بر مکانی است که چند جوان، کنار هم زندگی 
می کنند؛ تعلیق با آمدن دختری مرموز به این جمع، 
نصفه ونیمه شــکل می گیرد و در پایان هم حقیقت 
ماجرا مشخص می شــود. این چارچوب روایت، داده 
ندارد. خرده  داســتانک ها ضریب نمی خورند. تمرکز 
روی همان هسته مرکزی داســتان است و در همین 

مسیر هم کلی گویی می شود.
مخاطب، آدم های دوزیســت را نمی شناســد. گنگ 
هستند و تکلیف شان با خودشــان مشخص نیست. 
فیلم نمی خواهد این آدم ها را عالف نشــان دهد اما 
آنها عمال عالف هســتند و این ســردرگمی آنها که 
در نتیجه نبود هدفی تعیین شــده برای آنهاســت، 
به مخاطب هم منتقــل می شــود. در چنین گنگی 
هنجارشــکنانه ای، طبیعتا صحبت از آرمان خواهی و 
مهم تر از آن، سهم خواهی از خود حقیقی، اشتباه است. 
مانند سکانس باز کردن گاز کپسول ها و سپس انفجار 
مغازه. نه کارکردی دراماتیک دارد و درام را به جلو هل 
می دهد و نه می تواند در نتیجه مقوالتی نظیر انتقام یا 
مواخذه درونی پیرمرد )سعید پورصمیمی( باشد برای 

اینکه چرا تا آن سن برای پسرش کاری نکرده است.

این گــره، به راحتــی و با یک تعریف کوتاه شــده 
)مینی مال( از بــاب شــخصیت پردازی هریک از 
شــخصیت ها )کاراکترها( قابل رفع شدن بود. اما 
همان گونه کــه در فیلم می بینیم، ایــن آدم ها، به 
ظاهر درگیر نشان داده می شوند و دل مشغولی های 
بســیاری دارند اما آن طرف، معادله برای مخاطب 
مجهول اســت. تنها در حد یک یا دو جمله درباره 
علت این مشــغله ها صحبت می شــود، اما کاربرد 
دراماتیک ایــن مشــکالت در فیلم نشــان داده 
نمی شــود. جنس رابطه ها مخدوش است و نوعی 
سبک سری در قوام این دوســتی ها و نوع روابط به 
چشم می خورد که نمی تواند منطق روایی صمیمی 
شــدن این جمع را برای مخاطــب قابل فهم کند. 
خیلی عجیب اســت که در چنیــن فضایی، حتی 
رگه های کمدی هم گم می شــود و اوج بار کمیک 
فیلم، سر کچل کاراکتر پیروز و به اصطالح دوزیست 
فیلم است که بارها محل شوخی شخصیت ها قرار 
می گیرد. نکته عجیــب فیلم امــا تصویربرداری 
آن اســت. دوربین در برخی از ســکانس ها، کلوز، 
اکستریم کلوز یا اینسرت هایی بی دلیل می گیرد که 
استدالل آن مشخص نمی شود. در برخی سکانس ها 
نیز به جای کات، تیلــت می کند و به جای تیلت، از 

کات استفاده می کند که این مهم برای مخاطب عام 
هم قابل فهم است. تمام این موارد را ذکر کردیم اما 
این نکته را هم باید عنوان کنیم که دوزیست، فیلم 
شخصی سازی شده ای است؛ ادا ندارد. اشکاالتش 
همان گونه که عنوان شــد، سیستماتیک است. در 
پی حرف های بزرگ تر از دهان خودش نیست. اتفاقا 
برعکس، اندازه  خود را می داند. در همین دنیایی که 
برای آدم هایش متصور شده، به بیراهه نمی رود. در 
همین محدوده، دست به حادثه آفرینی می زند اما 
چون این حوادث، پشتوانه متقنی از منطق ندارند، 

توجیه پذیر نشان داده نمی شوند.
در همین دنیــای محدود فیلمنامــه، تنوع تیپیکال 
به خوبی شــکل می گیرد اما چون کارکــردی برای 
این تیپ ها مشخص نشده، اســتفاده چندانی هم از 
آنها به عمل نمی آید. به عنوان مثال، مجتبی )پژمان 
جمشــیدی( را درنظر بگیرید. تیپ بــازی او در این 
فیلم، مستعد پرورش تیکه های کمیک و درام است. 
داده های شناسایی اش به خوبی تعبیه شده اما خوراک 
برای بارور کردن این داده ها فراهم نمی شود وگرنه در 
همان فرصت های نیمچه ای مانند درگیری سکانس 
پایانی، ببینید وی تا چه اندازه می تواند نبض روایت 
را در دســت گرفته و فضای داســتانی را به تنهایی 

تغییر دهد.
حاال ایــن کنش منــدی حداقلی را در کنــار انفعال 
آدم هایی چــون نقش عطا )جواد عزتــی( قرار دهید 
تا ببینید از ترکیب این زوج، نفعی به فیلم نمی رسد. 
فیلم اما نمره قبولی در ترســیم جهان بینی آدم های 
داســتان می گیرد. دغدغه مندی هــا روی یک نوار 
ثابت که می خواهد ضروری نشــان داده شود، مطرح 
می شــود اما باز به ماننــد آیکون های دیگــر، برای 
مخاطب باز نمی شود و به اموری شخصی، تنها برای 
آدم های داستان باقی و محدود می ماند. این نزاع روی 
جهان بینــی، در فیلم، خوب درآمده اســت. درواقع 
بهترین مولفه فیلم اســت. ســهم آرمان خواهی در 
وفاداری به جهان بینی آدم هــای فیلم، غیرقابل انکار 
است؛ مخصوصا در مواقعی که آن آدم ها برای پایبندی 
به جهان بینی خود، به جان یکدیگر می افتند و در آخر 
هم کار خودشــان را می کنند. به واقع تمام آدم های 
دوزیست، این کاره هســتند و اشتباه بزرگی است که 
تنها آن زن و مرد خوشحال انتهای داستان را دوزیست 
واقعی بدانیم. در جهان بینی سرخوشــانه آن دو، باید 
چنین پایان رومنســی رقم می خورد و برای بقیه هم 

چیزی شبیه به فاجعه و تراژدی به وجود می  آمد.
فیلم در پرداخت داده های ایدئولوژیکی خود، به  خوبی 
عمل کرده و توانسته تســری حقیقی باورپذیری را 
در نقد شــرایط اجتماعی این سال های کشور داشته 
باشد. درمجموع اما دوزیســت، آن چیزی نبود که از 
سینمای دوست داشتنی برزو نیک نژاد انتظار داشتیم. 
کارگردانی که چه در سینما و چه در تلویزیون، هزاران 
دقیقه فیلمنامه نوشــته که عمده آن کارها، با اقبال 
باالیی مواجه شــده اند. حاال اینکه چــرا کارگردان با 
همان متد کارهای سینمایی و تلویزیونی نتوانسته در 
این فیلم به اتفاق خوبی برســد، پاسخش در البه الی 
این یادداشت آورده شده است. حاال دیگر با قطعیت 
می توان ادعا کرد نام و برند دوزیســت، بسیار باالتر و 
پرپرستیژتر از کیفیت و فحوای فیلم قرار دارد و شاید 
همین، یــک عمل گول زننده برای بــاال رفتن برخی 

انتظارها از فیلم و آدم هایش باشد.

پرده نقره ای 
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