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کاندیداها با فرمایشاتشان بورس را متشنج نکند
وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند:

در این شماره بخوانید
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نجار،معاون وزیر کشور:

در پیشگیري از حوادث 
طبیعی وغیرطبیعی باور 

جدي وجود ندارد

صفحه  ٤

رشد 56 درصدي صادرات 
استان مرکزي

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي:

شهربانو امانى در گفت وگو با ایلنا:جبهه اصالحات ایران:

ایلنــا: جبهه اصالحــات ایــران در اعتــراض به رد 
صالحیت هاى فله اى در ســیزدهمین دوره، انتخابات 

ریاست جمهورى بیانیه صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خدا
 جبهــه ى  اصالحات ایران، تمام تــالش خود را به کار 
گرفت تا انتخاباتى پرشور، رقابتى و مشارکتى با حضور 
نمایندگان جریان هاى متکثر برگزار و زمینه براى حل 
مشکالت اساســى کشــور و وضعیت ناگوار اقتصادى 
و معیشــت مردم فراهم شــود. اما فرآیند رسیدگى به 
صالحیت ها ضربه  ى شــدیدى به اعتماد و امید مردم 

براى اصالح امور از طریق انتخابات و صندوق راى زد. 
 شــوراى نگهبان در اقدامى از پیش زمینه سازى شده 
نمایندگان همه جریان هاى سیاسى مختلف کشور را به 
غیر از یک جریان مشخص حذف کرد. از میان نامزدهاى 
معرفى شــده توســط اعضاى مجمــع عمومى جبهه 
ى اصالحات ایران، 9 نفر ثبــت نام کرده بودند و جبهه 
مى خواست از میان آن ها نامزد نهایى اش را انتخاب کند. 

اما با رد صالحیت همــه ى آن ها، اینک جبهه نامزدى 
براى معرفى به مردم در انتخابات 1400 ندارد. 

 این اقدام ازنظرما فقــط به معناى حذف اصالح طلبان 
نیســت، بلکه پیام اصلــى آن حذف مــردم از فرآیند 
تصمیم گیرى در امور کشــور اســت. اصالح طلبان با 
معرفى طیف گسترده اى از افراد و گرایش ها کوشیدند 
تا از هرگونه تنش در جریان انتخابات جلوگیرى کنند 
اما مشخص شــد که گروهى مصرانه مى خواهند کارى 
کنند که شما مردم و صاحبان سالئق مختلف سیاسى 
در انتخابات شرکت نکنید وانتخابات با حضور حداقلى 
شــرکت کنندگان و یک ســلیقه خاص برگزار شــود. 
این گــزارش را به مــردم بزرگ ایــران مى دهیم تابه 
عنوان مالکان اصلى کشــور، در جریان تالش هاى ما و 

تخریب هاى دیگران باشند.
بیانیــه ى تفصیلى جبهــه دراین زمینــه وهمچنین 
برنامه هایــى که جبهه بــراى اداره کشــور و خروج از 
وضعیت ناگوار کنونى تدوین کرده بود، به زودى منتشر 

خواهد شد.

ایلنا: عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى 
گفت: آقــاى رضایى از محاکمه برخــى وزراى دولت 
ســخن مى گویند در حالى که خود ایشان که درزمان 
تصدى مســئولیت دبیرى مجمع تشخیص مصلحت 
نظام قدمى براى حل مشکالت اقتصادى برنداشته اند و 
باعث کوچک شدن سفره مردم شده اند، به مراتب براى 

پاسخگویى در اولویت قرار دارند.
«شهربانو امانى» درواکنش به اظهارات محسن رضایى 
مبنى بر رفع موانع و تصویب ایرادات FATF در دولت 
خود یا انتقاد ســعید جلیلــى از فیلترینگ توئیتر، در 
پاسخ به این سوال که آیا این افراد تغییر موضع داده اند 
یا اساسا مخالفت با لوایح چهارگانه و آزادى حضور در 

فضاى مجازى گروگان گرفته شده بودند تا نارضایتى 
از دولت فعلى افزایش پیدا کند، گفت:  متاسفانه برخى 
خودشان را به خواب زده اند و منافع ملى را در زمانى که 
مسئولیتى دارند و اثرگذار هستند به گروگان مى گیرند 

و به نوعى نیز به شعور مردم توهین مى کنند. 
وى ادامــه داد: وقتى براى کســى منافــع ملى مهم 
نباشد، بخواهد ســنگ اندازى کند و مواضعش پیش 
از کاندیداتورى یا پیش از احراز صالحیت با مواضعش 
پس از آن متفاوت باشــد؛ قطعا مردم هوشمند و دانا و 
باشعور ایران تشخیص مى دهند. در نظر داشته باشید 
که در برهه هایى از تاریخ هر زمان مردم احســاس نیاز 
کرده اند که در صحنه حاضر شوند، قهرمانانه مملکت 

را نجات مى دهند.
وى افزود: آقایــى که در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اســت و ادعا دارد که 100 صفحــه براى اقتصاد 
کشــور راهبرد نوشته و همیشه در مســئولیت بوده، 
راه حل هایــش را در صندوقچه مغــزش قفل کرده و 
معتقد است که براى اجراى برنامه ها فقط خودش باید 
رئیس جمهور باشد و به همین منظور هم کم کارى کرده 
است. ایشان همچنین از محاکمه برخى وزراى دولت 
ســخن مى گوید، در حالى که خود ایشان که در زمان 
تصدى مســئولیت دبیرى مجمع تشخیص مصلحت 
نظام قدمى براى حل مشــکالت اقتصادى برنداشته  
و باعث کوچک شدن سفره مردم شده  به مراتب براى 

پاسخگویى در اولویت قرار دارد.
این فعال سیاسى اصالح طلب گفت: در خصوص بحث 
فضاى مجازى هم شــعر معروفى مى گوید :«واعظان 
کین جلوه در محراب و منبر مى کنند، چون به خلوت 
مى رونــد آن کار دیگر مى کنند» مصــداق دارد. قرار 
نیســت با تکنولوژى بجنگیم؛  رقابت کردن با دنیاى 
مدرن و دانــش روز یعنى جهان آنقدر بــه هم تنیده 
شده و سال هاى سال هم همه گفتند، اما آقایان گوش 
نکردند چرا که وقتى در مسند هستند، گوش هایشان 
نمى شــنود یا خود را به نشنیدن مى زنند و نسل جوان 
کشور بیشترین ضربه را از این فیلترینگ متحمل شد؛ 

مهاجرت نخبگان با همین فشارها شکل مى گیرد.
وى افزود: متاسفانه وقتى انگشت روى دکمه فیلترینگ 
هــم مى گذارنــد، خیلى بــه ســایت ها و محتواهاى 
غیراخالقى توجه نکرده و تمرکزشان بر آگاهى رسانى 

سیاسى و اجتماعى است که خود «آن کار دیگر کرده» 
و با اینترنت بدون محدودیت به این شــبکه ها متصل 

مى شوند. 
امانى گفت: بنیانگذار انقالب اسالمى همواره به نظر و 
آراى مردم تکیه داشتند و همین مردم هشت سال در 
جنگ نابرابر ایستادند و مادران و همسران و مردم این 
سرزمین از جان عزیزانشان گذشتند و در شرایط سخت 
مردم در صحنه حضور داشتند؛ حاال در انتخابات 1400 
هم عده اى همه تالش خود را به کار گرفته اند تا مردم 
را با صندوق راى فاصله دهند و از صحنه خارج شــوند 
و البته این روند از ســال ها قبل آغاز شده که متاسفانه 

برخى اصالح طلبان هم پژواك آن صدا شده اند.
این عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى 
گفت: امروز نیــز با توجه به اتفاقاتى که در روند احراز 
صالحیت ها رخ داده چه بســا دیگر، آقایان خیالشان 
راحت اســت که انتخابات را سروسامان داده اند و اگر 
مى توانســتند، کاندیداى برنده را نیز تا االن معرفى 
کرده بودند، ولى مردم ایران را نشــناخته اند  که اگر 
همت کنند در همین شرایط حداقلى نیز بازى آن ها 

را بهم مى ز نند. 
وى ادامه داد: همین ترس از نقش آفرینى مردم باعث 
شــده که تئوریســین هاى جریانى که خود را پیروز 
انتخابات مى دانند، پشــت صحنه بــه بیان اظهارات 
تهدیدآمیز علیه مــردم بپردازنــد. از االن تهدید به 
خشونت در آینده و بستن فضاى سیاسى و اجتماعى 
کشور را مطرح و براى انتشار این تهدیدها نیز از بودجه 

نهادهاى انقالبى استفاده مى کنند.

جبهه اصالحات ایران نامزدى 
براى معرفى به مردم ندارد

تئوریسین هاى جریان رقیب، از ترس نقش آفرینى مردم، به بیان 
اظهارات تهدیدآمیز روى آورده اند

نظارت بر کنترل کمى و کیفى محصوالت 
تولیدى صادراتى و اتیلن اکساید و معیانات گازى 

جهت مصارف داخلى
www.arpc.ir :مشاهده آگهى در وب سایت شرکت به آدرس اینترنتى

روا�ط ��و�ی و ا�ور ��ن ا�م�ل ��رو���ی شاز�د

آگهى مناقصه عمومى شماره 119-1400

@Atreyasmarkaziی�� روز��

رویدادها را با ما در صفحه اینستاگرام 
عطریاس دنبال کنید

●  شهردارى و تعاون روستایى،غرفه هاى عرضه ى محصوالت را به دست تشکل ها نمى دهند

بررسى دالیل بازار آشفته مرغ در استان مرکزى:
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پاى دالل ها در میان است

صفحه   ٤

پرداخت تسهیالت بانکى هپکو اراك 
مورد موافقت بانک ملى ایران

 قرار گرفت

استاندار مرکزى:

صفحه   ٤
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در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدینوسیله برگهاى دعوت به هیات حل اختالف مالیاتى با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ مى گردد. خواهشمند است در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و مدارك 
الزم در جلسه حل اختالف مالیاتى به نشانى اداره امور مالیاتى شهرستان ساوه حضور بهم رسانید. بدیهى است عدم حضور مودى یا وکیل قانونى مودى در زمان تعیین شده مانع رسیدگى هیات و صدور راى نخواهد بود.

دعوت به هیات حل اختالف مالیاتى مورخ دعوت به هیات حل اختالف مالیاتى مورخ 1400/03/29  اداره امور مالیاتى شهرستان ساوه در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی شهرستان ساوه در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم

در اجراي ماده 208 قانون مالیاتهاي مستقیم بدینوسیله برگ/برگهاي تشخیص مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدي/مؤدیان ذیربط ابالغ می گردد چنانچه مودى نسبت به آن معترض مى باشد مى تواند ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتى شهرستان ساوه مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارك کتبًا تقاضاى رسیدگى مجدد نماید.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی شهرستان ساوه در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم

در اجراي ماده 208 قانون مالیاتهاي مستقیم بدینوسیله برگ/برگهاي تشخیص مالیاتی با مشــخصات زیر به مؤدي/مؤدیان ذیربط ابالغ می گردد چنانچه مودى نسبت به آن معترض مى باشد مى تواند ظرف 30 روز از 
تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتى شهرستان ساوه مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارك کتبًا تقاضاى رسیدگى مجدد نماید.

���د ���دی �� �سا��ی ما�یا�ی ����تان ساوه -  م ا�ف 1143389

���د ���دی �� �سا��ی ما�یا�ی ����تان ساوه -  م ا�ف 1143389

���د ���دی �� �سا��ی ما�یا�ی ����تان ساوه -  م ا�ف 1143389
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دعوت به هیات حل اختالف مالیاتى مورخ 1400/03/26  اداره امور مالیاتى شهرستان محالت در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدینوســیله برگهاى دعوت به هیات حل اختالف مالیاتى با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ مى گردد. خواهشمند است در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و 
مدارك الزم در جلسه حل اختالف مالیاتى به نشانى اداره امور مالیاتى محالت حضور بهم رسانید.  بدیهى است عدم حضور مودى یا وکیل قانونى مودى در زمان تعیین شده مانع رسیدگى هیات و صدور راى نخواهد بود.

در اجراي ماده 208 قانون مالیاتهاي مســتقیم  بدینوسیله برگ/برگهاي هیات بدوى مالیاتى با مشخصات زیر به مؤدي/مؤدیان ذیربط ابالغ می گردد چنانچه مودى نسبت به آن معترض مى باشد مى تواند ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتى شهرستان ساوه مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارك کتبًا تقاضاى رسیدگى مجدد نماید، در غیر اینصورت برگ قطعى صادر میگردد.

����ع�ی آریا��ور ر��س ا�ور �سا��ی ما�یا�ی ����تان �حالت -  م ا�ف 1143392
     

���د ���دی �� �سا��ی ما�یا�ی ����تان ساوه -  م ا�ف 1143389

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی شهرستان ساوه در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم



رشد 56 درصدى صادرات استان مرکزى
عطریاس: معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت خارجى سازمان صمت استان مرکزى گفت: در دوماهه نخست سالجارى 221 میلیون دالر کاال از استان مرکزى صادر که 56 درصد رشد داشته است .«جعفر اصغرى» در حاشیه میز عایق رطوبتى استان ضمن اعالم این خبر گفت: 
چشم انداز صادارت استان براى سال 1400 با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبرى یک میلیارد دالر برآورد شده که در دوماهه ابتدایى سال جارى 177 هزار تن کاال به ارزش 221 میلیون دالر از استان مرکزى به کشورهاى عراق ، افغانستان ، ترکیه ، پاکستان و امارات صادر که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنى 193 درصد و بلحاظ ارزش ریالى 56 درصد رشد داشته است .وى درادامه افزود: با این رشد قابل قبول در دوماهه ابتدایى سال جارى در پایان سال قطعا صادرات استان مرکزى بیش از چشم انداز بینى شده خواهد شد.معاون امور بازرگانى 
و توسعه تجارت خارجى سازمان صمت استان مرکزى در خصوص واردات نیز گفت: در این مدت 81 هزار تن انواع کاال که اغلب مواد اولیه واحدهاى صنعتى بوده و در داخل کشور امکان تولید آنها وجود نداشته به ارزش 22 میلیون دالر وارد شده است .وى در خصوص ثبت سفارشات 

نیز بیان کرد : در دوماه امسال 1143 درخواست ثبت سفارش تبت و 97,5 درصد آنها تائید شده که ارزش ثبت سفارشات تائید شده دراین مدت 305 میلیون یورو بوده است
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بررسى دالیل بازار آشفته مرغ در استان مرکزى:

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى:

پاى دالل ها در میان است

گزارش

نبود تعادل در بازار مرغ، میوه و برخى اقالم اساسى 
به دلیل کمبود و یا قیمت هاى نامتعارف، چالشى 
اســت که طى ماه هاى اخیر بیــش از هر مقطع 
زمانى دیگــرى، مصرف کنندگان را به صف هاى 
عریض و طویل کشــانده و بازار عرضه و تقاضا را 
کامال بر هم زده است.گاها به بهانه انتخابات آتى، 
وعده هایى از سوى برخى عوامل وابسته به برخى 
کاندیداها شنیده مى شود ولى تجربه ثابت کرده 
از حرف و شعار تا عمل همواره فاصله بسیاراست 
و مهم این که زندگى روزمــره افراد جامعه نباید 
آلوده به تصمیمات درست یا غلط سیاسى باشد؛ 
که متاسفانه این روزها، خوراك مرغ نیز وابسته 
به سیاست هایى است که مافیاى قدرت آن را در 

دست دارند. 

شهردارى و تعاون روستایى،غرفه هاى
 عرضه ى محصوالت را به دست

 تشکل ها نمى دهند

رئیس کمیســیون کشــاورزى اتاق بازرگانى 
اراك معتقد اســت: نهادهــاى متولى همچون 
شهردارى و تعاون روستایى،غرفه هاى عرضه 
ى محصوالت را به دســت تشکل هاى فعال در 
حوزه ى تولیدات محصوالت کشاورزى و باغى 
نمى دهند و همین امر منجــر به افزایش نرخ 

محصوالت شده است.
جاللوندى افزود: مگر نه اینکه شهردارى، غرفه 
ها را با هــدف عرضه مســتقیم محصوالت به 
مصرف کننده احداث کرده است؟؛ چگونه است 

که به دست تشکل ها و باغداران نمى رسد؟!
وى تصریح کرد: غرفه هاى شهردارى و تعاون 
روســتایى باید مســتقیما دراختیار تشکل ها 
باشــد؛ اما متولیــان این اقــدام را انجام نمى 
دهنــد؛ مگر از طریق مزایــده و از طریق دالل 
ها به افرادى واگذار مــى کنند که براى تامین 
وجبران هزینه هاى واسطه اقدام کنند، قیمت 
محصوالت در برخى واحدها به مراتب  چندبرابر 

سایر نقاط است. 
وى تاکید کرد: ســازمان هــاى متولى مقصر 
هســتند و تعجب آوراست که خود آن ها نیز به 

گرانى محصوالت معترضند.

 تشکیالت بین تولیدکننده و مصرف 
کننده، شأن نظارتى خود را تا حّد دخالت 

پایین مى آورند

رئیس هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى استان 
مرکزى نیز در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: 
وضعیت بازار تعجب برانگیز نیست ؛چراکه وقتى 
ما تشــکیالتى بین تولیدکننده و مصرف کننده 
قرار مى دهیم واین تشــکیالت، نه فقط به عنوان 
ناظر که دخالت دارد و شأن نظارتى خود را تا آنجا 
پایین مــى آورد که در امورات دخالت  کرده بلکه 
موجب مى شود که در بحث مرغ، میوه و کاالهاى 
اساســى خانوار، مصرف کننده با مشکالت جدى 

مواجه شود.

تا زمانى که دولت کار مردم را به خودشان 
واگذار نکند وضع به همین شکل است

وى افــزود: عواملى کــه در قالب ســازمان ها و 
تشــکیالت بین تولید کننــده و مصرف کننده 
هستند،مى توانند نظارت کنند ولى نباید دخالت 
کنند؛ اکنون کار دولت درعرضه نهاده ها، در حوزه 
تولید و در حوزه توزیع دخالت است و تا زمانى که 
دولت کار مردم را به خودشان واگذار نکند وضع 

به همین شکل است.
 قاسمى گفت: نظام صنفى راهکار حمایتى دارد؛ 
مرغ و ســایر کاالهاى مصرفى خانــوار، راهکار 
حمایتى دارند؛ باید سیستم هاى غلط بین تولید 

کننده و مصرف کننده از بین برود.
 وى تاکیــد کرد: نظــام صنفى حامــى حقوق 
کشــاورزان اســت؛ حمایت از وضعیــت مالى 

کشاورزان بعد از تولید در اولویت است.

شرایطى در اقتصاد کشور حاکم است که 
کسانى که توان مالى دارند در وضعیت 

علفزارى کشور رشد مى کنند 

قاســمى ادامه داد: عواملى که باعث مى شوند در 
بازار میوه با توجه به وفور، گرانى وجود داشته باشد 
براى خودشان تشــکیل دولت داده اند؛ شرایط 
فعلى به گونه اى براقتصاد کشــور حاکم است که 
کســانى که توان مالى دارند در شرایط علفزارى 
کشــور رشــد مى کنند و قارچ گونه فعالیت مى 
کنند و مى شوند مدافع وعامل وصل تولیدکننده 
و مصــرف کننده؛ بــه همین دلیــل هیچ کارى 

نمى شود کرد.

شهردارى در بیابان هاى بهشت زهرا، 
غرفه مى سازد و آن را 20 میلیارد تومان 

مى فروشد

رئیس هیــات مدیره نظام صنفى کشــاورزى 
اســتان مرکزى در بخش دیگــرى از اظهارات 
خود گفت: در بیابان هاى بهشــت زهرا، غرفه 
مى سازند و شهردارى آن را 20 میلیارد تومان 
مى فروشد؛ یا غرفه ها را به ماهى چند میلیون 
تومــان اجاره مى دهــد؛ چرا نظارتــى بر این 

اقدامات نیست؟!
 وى افزود: شــرایط به وجود آمدن سیســتمى 
که بتواند پادزهر باشــد از دست رفته و سرطان 
اقتصادى ایجاد شــده است؛ یک بستر مریض در 
اقتصاد کشور به وجود آمده است که باید از طریق 

اقتصاد واکسینه شود.

دست اراده اى براى اصالح در دولت نیست 

 قاســمى تصریح کرد: راهکار این وضعیت دست 
صاحبان دولت است؛ دســت اراده اى در رئیس 
دولت نیســت که عواملى کــه زیرمجموعه آن 
هســتند را اصالح کند تا کاالها ارزان تر به دست 
مصرف کننده برسد؛ چرا که انتفاع آن هم به تولید 

کننده وهم به مصرف کننده مى رسد.

باید براى انهدام سیستمى که از تولیدات 
کشاورزى و باغى 400 درصد سود مى برد، 

اقدامى عاجل صورت گیرد

 وى تاکید کرد: باید سیســتم پول ســاز وغلط 
کار و بــدون ارزش افزوده ســاز را حذف کرد؛ 
بایــد براى انهدام سیســتمى کــه از تولیدات 
کشــاورزى و باغى 400 درصد ســود مى برد، 
اقدامى عاجــل صورت گیرد؛ تا ایجاد شــغل، 
فرآورى محصوالت و بهینه سازى صددرصدى 

را به همراه داشته باشد.
قاسمى اظهار تاســف کرد: افرادى که تفکرشان 
محدود اســت در راس این حــوزه مدیریت مى 
کنند؛ ما باید درمســائل حقیقى و حقوقى مردم 
واقع گرا باشــیم؛ نمى توانیم دچــار تصمیمات 
سیاسى شویم. کمبود گندم به خاطر خشکسالى، 

راه حل مى خواهد.

در ایران ما همچنان اندر خم یک کوچه 
براى تامین گوشت مرغ هستیم

وى ادامه داد: در دنیاى متمدن بشرى از مرزهاى 
جنوبى کشــور تا دورترین مرزهــاى غربى دنیا، 
خوراك گوشــت قرمز و دریایــى و غیره پیش پا 
افتاده ترین موضوع است؛ اما درایران ما همچنان 
اندر خم یک کوچه براى تامین گوشت مرغ هستیم. 
هیچکدام از مســئوالن به دنبال راهکار اساســى 

نیستند و برخى فقط به ُمَسِکن فکر مى کنند.

از کاندیداها مى خواهیم در تراز اقتصادى 
کشور، قیمت زحمت کشاورزان را عدد 

قابل قبولى اعالم کنند

قاســمى تاکید کرد: حرف ما حرف کارشناسى 
و اجرایى اســت؛ حرف پروژه و عمل است؛ حرف 
صحنه و میدان اســت؛ از کاندیداها مى خواهیم 
که خط سیر خود را با برنامه اى که شامل بررسى 
علمى و اجرایى باشــد و در تراز اقتصادى کشور، 
قیمت زحمت کشــاورزان را عــدد قابل قبولى 

اعالم کنند.

 ░ زهره صادقى ░
گروه اقتصاد و صنعت

خــبــر

در پیشگیرى از حوادث طبیعى 
وغیرطبیعى باور جدى وجود ندارد

ایرنا : معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: سه هزار 
و 220 میلیارد تومان اعتبار براى کاهش تنش آبى ناشى از کمبود بارش ها 

و خشکسالى پیش رو در کشور اختصاص یافته است.
«اسماعیل نجار» در ستاد پیشگیرى، هماهنگى فرماندهى عملیات پاسخ به 
بحران استان مرکزى در اراك افزود: طرح هاى مربوط به این مهم تعریف 
و فهرست استان ها دریافت شده و در نشست تخصصى کارشناسان مورد 

بررسى قرار گرفته است.
بى  خشکسالى  است  مواجه  کشور  امسال  که  آنچه  داشت:  اظهار  وى 
سابقه اى در 50 سال اخیر است و کشور با کاهش شدید بارندگى و تغییرات 

اقلیمى مواجه است.
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: کاهش بارندگى و خشکسالى براى 
کشاورزى، محیط زیست، حیات وحش، جنگل و مراتع، گرد و غبار، خشکى 

تاالب و بخش آشامیدنى معضالت جدى به وجود مى آورد.
طبیعى  حوادث  از  پیشگیرى  زمینه  در  کشور  در  متأسفانه  افزود:  نجار 
وغیرطبیعى باور جدى وجود ندارد و 20 هزار میلیارد تومان در سیل بهار 
سال 98 اعتبار هزینه شد و در زلزله سرپل ذهاب هم دولت 13 هزار میلیارد 

تومان هزینه دولت متقبل شد.
وى اظهار داشت: سال 98 طبق قانون پنج هزار و 480 میلیارد تومان اعتبار 
براى مقوله پیشگیرى اعتبار پیشنها شد که سازمان برنامه و بودجه 300 
میلیارد تومان را پذیرفت و سال گذشته نیز هفت هزار و 500 میلیارد تومان 

پیشنهاد شد که سازمان برنامه و بودجه 600 میلیارد تومان اختصاص داد.
معاون وزیر کشور گفت: خشکسالى در بخش کشاورزى براى بهره برداران 
مشکالت عدیده اى را به وجود آورده است و دولت براى جبران بخشى از 
این خسارت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزى سه هزار و 380 میلیارد 

تومان اعتبار داده است.
نجار افزود: دولت 2 هزار میلیارد تومان براى امهال تسهیالت کشاورزان 
در اجراى بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه اعتبار پیش بینى کرده است و 
همچنین سازمان برنامه بودجه با پیشنهاد سه هزار میلیارد تومان تسهیالت 
طرح هاى  اجراى  براى  تومان  میلیارد   500 و  هزار  یک  و  قیمت  ارزان 

کشاورزى موافقت کرده است.
وى اظهار داشت: عشایر محور تولید هستند و به این بخش نیز 400 میلیارد 
تومان تسهیالت ارزان قیمت و 200 میلیارد تومان هم کمک باالعوض 
در نظر گرفته شده است و نیز یک میلیارد راس دام توسط جهاد کشاورزى 
از دامداران خریدارى مى شود  تا از کشتار دام و حضور واسطه ها جلوگیرى 

به عمل آید.
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت:2 هزار و 800 میلیارد تومان براى بیمه 
اجبارى ساختمان براى 30میلیون خانوار عملیاتى خواهد شد که اولویت با 

نهادهاى حمایتى کمیته امداد امام، بهزیستى و خانواده هاى ناتوان است.
نجار افزود: باید از تمام ظرفیت هاى کشور براى کاهش نیازها استفاده شود  
و در این راستا مدیریت بحران کشور موفق به تهیه 25 فروند بالگرد امداد 

براى کمک به حادثه دیده گان شده است.

نجار، معاون وزیر کشور:

ایسنا: یــک فعال حوزه کار ساماندهى بازار ارز را از 
مهمترین اولویتهاى دولت آینده برشــمرد و گفت: 
تا زمانى که درآمدهایمان بــر مبناى ریال و هزینه 
هایمان بر اســاس دالر باشــد نمى توانیم مسایلى 
مثــل نقدینگى، ثبات اقتصادى و معیشــت مردم را 

ساماندهى کنیم.
عبداله مختارى ، با تاکید بر لزوم ساماندهى بازار ارز 
در چهار ســال آینده درباره وعده هاى کاندیداهاى 

ریاســت جمهورى اظهــار کرد: شــخصا معتقدم با 
شــعارگرایى به جایى نمى رســیم. هر کشورى که 
مبناى سیاســتهاى خود را به جاى عمل در شــعار 
بگــذارد، موضوع معیشــت مردم،  امنیت شــغلى، 
نقدینگــى، ثبــات اقتصــادى و اوضاع بیــن الملى 

هیچوقت در آن سامان پیدا نمى کند.
وى ادامه داد: انتظار داریم دولتى روى کار بیاید که 
به این مسایل توجه جدى نشــان بدهد چون مردم 

از حرف و شــعار خسته شده اند و عمل مى خواهند؛ 
امروز نوســان نرخ ارز و بى ثباتى اقتصاد معیشــت 
خانوارهــا را دچار مشــکل کرده اســت بنابر این تا 
زمانى که بازار پولى خــود را بر مبناى بازارهاى بین 
المللــى پیش نبریم، دخــل و خرجمان را هماهنگ 
نکنیــم و درآمدهایمان بــر مبناى ریــال و هزینه 
هایمان بر مبناى دالر باشــد، نمى توانیم این مساله 

را ساماندهى کنیم.
مختارى تصریح کرد: ما دالر را باال بردیم که صادرات 
رونق بگیرد ولى براى کدام دهک؟ براى آن دهکى که 
مى رود در ترکیه خانه مى خرد و اقامت کشــورهاى 
حاشــیه ایران را مى گیرد؛ یعنى پولى که قرار است 
از محل صادرات به دست آید در داخل کشور هزینه 
نمى شود و ارزآورى تورم دالرى که فکر مى کنیم به 
نفع صادارات است، تنها براى گروههاى خاص است 

و تاثیرگذارى در سبد معیشت اقشار جامعه ندارد.
این فعال حوزه کار با انتقاد از روند خصوصى سازى 
گفت: وقتى جریان بازار خصوصى سازى به خودمانى 
سازى تبدیل مى شود، بهتر است دولتى باشد؛ چون 
هرگونه درآمدى کــه براى دولت حاصل شــود به 
نوعى در خزانه اندوخته مى شــود در حالى که اکثر 
شرکتهایى که واگذار کردیم هم امنیت شغلى و ثبات 

کارى را از بین برد و هم نیروهاى کار را بیکار کرد.

ایلنا: وزیر اقتصاد اظهار داشــت: درخواســت من از 
کاندیداهاى انتخابات ریاســت جمهورى این است که 
فرمایشــات به گونه اى باشد، نه به توقعات و نه فضاى 
ســرمایه گذارى به ویژه بــورس دامن بزنــد و آن را 

متشنج کند.
فرهاد دژپســند در جمع خبرنگاران با اشــاره به زمان 
پرداخت مرحله دوم سود ســهام عدالت براى سال 98 
اظهار داشت: مرحله اول اواخر سال گذشته پرداخت شد 

و مرحله دوم قبل از عید قربان پرداخت مى شود.
وى درباره دالیل تاخیر پرداخت 50 درصد دوم سود سهام 
عدالت اظهار داشت: موضوع این است که نمى خواهیم 
بر شرکت هاى سرمایه پذیر فشــار وارد آوریم از سوى 
دیگر به دنبال آن هستیم که سریع تر این سود را به دست 
سهامداران برسانیم بنابراین به دلیل اینکه نمى خواهیم 
فشارى به شرکت ها وارد بیاوریم، تند پیش نمى رویم 

اما تا قبل از عید قربان مرحله دوم ســود سهام عدالت 
پرداخت مى شود.

وزیر اقتصاد درباره آزاد سازى 40 درصد باقیمانده سهام 
عدالت گفت: آزادسازى مابقى سهام عدالت بستگى به 
شــرایط بازار دارد و در صورتى که شرایط بازار مناسب 

باشد 40 درصد باقیمانده آزاد خواهد شد.
دژپسند در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه کاندیداهاى 
سیزدهمین دوره ریاست جمهورى وعده هایى از جنس 
افزایش یارانه ها و سقف تســهیالت مى دهند و مردم 
مى گویند اگر این شــعارها واقعى است چرا این دولت 
نمى تواند این اقدامات را عملى ســازد نظر شما درباره 
شــعارهاى اقتصادى کاندیداها چیست؟ گفت؟ برنامه 
وزارت اقتصاد این نیســت که فرمایشات کاندیداها را 
ارزیابى کنند و مردم و سهامداران خودشان باید شعارها 

و برنامه هاى انتخاباتى را ارزیابى و داورى کنند.

وى تاکیــد کرد: اما اگــر کاندیدى نســبت دروغ به 
عملکرد وزارت اقتصاد و دولت بدهد ســریعا پاســخ 

آن را مى دهیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز جامعه هوشمند است و 
مردم شعارها و وعده هاى کاندیداها را ارزیابى مى کنند 
گفت: شاهد آن هســتیم که بالفاصله بعد از این که 
کاندیداها برنامه اى براى بازار سرمایه اعالم مى کنند 
مردم و سهامداران نسبت به آن واکنش نشان مى دهند 

و این واکنش ها مى تواند مبناى صحت سنجى باشد.
دژپســند  تاکید کرد: درخواســت من از کاندیداهاى 
انتخابات ریاست جمهورى این است که فرمایشات به 
گونه اى باشد نه به توقعات و نه فضاى سرمایه گذارى به 

ویژه بورس دامن بزند و آن را متشنج کند.
دژپسند درباره ســهم و جایگاه درآمدهاى مالیاتى در 
بودجه دولت اظهار داشــت: اظهارنظرهایى که در این 

باره صورت گرفته از دقت کافى برخوردار نیست و وقتى 
مقایســه اى صورت مى گیرد باید در شرایط برابر این 

مقایسه ها انجام شود.
وى ادامه داد: وقتى دربــاره مالیات در بودجه صحبت 
مى کنیم باید به طور مشــخص گفته شــود منظور از 
بودجه کل کشور یا بودجه عمومى یا منابع دولت  است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کل درآمدهاى دولت در سال 
گذشته 571 هزار میلیارد تومان بوده که مالیات در آن 
سهم 192 هزار میلیارد تومانى داشته است گفت: امسال 
این عدد به 1200 هزار میلیارد تومان رســیده است و 
بودجه 1,2 برابر شده و آنچه که به عنوان بودجه عمومى 
سال 99 تلقى مى شد در سال 1400 اجزاى دیگرى به آن 
اضافه شده اما نباید انتظار داشته باشیم که سهم مالیات 

به همان میزان رشد پیدا کند.
دژپســند تاکید کرد: اگر مالیات در ســال گذشته 191 

هزار میلیارد تومان بوده نباید انتظار داشته باشیم که در 
بودجه امسال با توجه به رشدى که داشته به 404 هزار 
میلیارد تومان برسد یعنى 33 درصد افزایش داشته باشد 

و درآمدهاى مالیاتى 109 درصد باال برود.
کسانى که ادعا آشنایى با اقتصاد ایران را دارند بگویند آیا 
در عرض یکسال مى توان مالیات را 109درصد افزایش 
داد در شرایطى که تمام کسب و کارها با تبعات ناشى از 
کرونا مواجه بودند و برخى از بنگاه هاى کوچک و متوسط 

درخواست معافیت از مالیات را دارند.
دژپسند ادامه داد: درآمدهاى مالیاتى در سال 97 بیش از 
107 هزار میلیارد تومان بود که 23 درصد آن در اسفندماه 
محقق شد. درآمد مالیاتى در سال 98 به 141 هزار میلیارد 
تومان رسید و این عدد در سال گذشته بیش از 192 هزار 
میلیارد تومان بــود بنابراین جهش درآمدهاى مالیاتى 

کامال مشخص است.

یک فعال حوزه کار ساماندهى بازار ارز :

نمى شود درآمدها به ریال، هزینه ها به دالر باشد

وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند:

کاندیداها فرمایشاتى نداشته باشند که بورس را متشنج کند 

خبر

خبر

ایرنا : مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق اســتان 
مرکزى گفت: صدور کارت مدیر انرژى براى نیروهاى 
خدماتى دســتگاه هاى اجرایى این استان در دستور 

کار قرار دارد.
« محمد اله داد» در نشست مدیریت مصرف برق ویژه 
نیروهاى خدماتى و نگهبانان دســتگاه هاى اجرایى 

اســتان مرکزى افــزود: تغییر نگــرش در رفتارهاى 
مدیریت مصرف برق نیروهــاى خدماتى و نگهبانان 
دســتگاه هاى اجرایى در بخش ساختمان هاى ادارى 
کمک شــایانى در کاهش مصرف انرژى و تامین برق 

پایدار براى مشترکان به ویژه در فصل تابستان دارد.
وى بیان کرد: تمام ادارات استان مرکزى به کنتورهاى 

هوشمند برق مجهز هستند و میزان مصرف برق ادارات 
در طول ایام پیک مصرف برق بــا حضور نمایندگان 

استاندارى و کارشناسان برق انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى 
ادامه داد: نیروهاى خدماتى و نگهبانان نقش کلیدى و 
نظارتى در مصرف بهینه آب و انرژى برق در سازمان ها 
و دســتگاه هاى اجرایى دارند و مى توانند با استفاده 
از دور کنــد کولرهاى آبى ، بررســى خاموش کردن 
تجهیزات برقى به هنگام خروج از محل کار توســط 
کارمندان و خاموش کردن ســامانه هاى سرمایشى 
پس از ساعات ادارى نسبت به کاهش بار سرمایشى 
و روشنایى با شــرکت توزیع برق همکارى بیشترى 

داشته باشند.
اله داد بیان کرد: کاهــش مصرف 20 درصدى برق از 
ســاعت 11 تا 15 و کاهش 90 درصدى مصرف برق 
پس از ســاعات ادارى مورد انتظار اســت و نیروهاى 
خدماتى و نگهبانان  ادارات نســبت به کاهش مصرف 
برق خود پاداش دریافت مى کنند و به پیشنهادات برتر 
مدیریت مصرف برق این گــروه از کارکنان نیز هدیه 

تعلق مى گیرد.

مدیرعامل توزیع برق:

صدور کارت مدیر انرژى دستگاه هاى اجرایى استان مرکزى در 
دستور کار است

خبر

●  شهردارى و تعاون روستایى،غرفه هاى عرضه ى محصوالت را به دست تشکل ها نمى دهند

پرداخت تسهیالت بانکى هپکو اراك 
مورد موافقت بانک ملى ایران

 قرار گرفت
عطریاس: استاندار مرکزى گفت: پرداخت تسهیالت بانکى هپکو با 
هدف حمایت از رونق تولید مورد موافقت مدیر عامل بانک ملى ایران 

قرار گرفت.
ملى  بانک  زاده مدیرعامل  با حسین  دیدار  آقازاده در جریان  سیدعلى 
ایران گفت: در این دیدار موضوعات صدور ضمانت نامه بانکى و پرداخت 
تسهیالت بانکى براى حمایت از شرکت هپکو مطرح و مورد موافقت 

مدیر عامل بانک ملى قرار گرفت.
وى افزود: انشاءاهللا در آینده اى نزدیک شاهد رفع آخرین مانع براى تولید 

انبوه در هپکو باشیم.

استاندار مرکزى:


