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گاه�ي ذي نفع�ان رويه ه�اي اقتص�ادي 
غل�ط، ب�راي اينك�ه آن روي�ه حداق�ل در 
كوتاه مدت تغيي�ر نكند تا راه�كار ديگري 
براي ويژه خواري بيابند، از رس�انه استفاده 
ابزاري مي كنند، البته ش�ايد نقدي به رسانه 
وارد نباش�د چراك�ه ويژه خ�واران صاحب 
ارتباط�ات و اطالع�ات و نف�وذ و البي خاص 
خود هستند، در همين راس�تا به گفته وزير 
اقتص�اد به دلي�ل كم دقتي در خبررس�اني، 
تعيين س�قف و كف تراكنش ب�راي تفكيك 
حساب هاي ش�خصي و تجاري منتفي شد. 
همزمان براي عملياتي كردن طرح هاي اقتصادي 
كه عامه م��ردم در نهايت ذي نفع آن هس��تند، 
حتماً بايد ب��راي عمليات رس��انه اي آن برنامه 
داشت تا به اش��خاصي كه اصالحات اقتصادي 
را به زيان ويژه خواري اقتصادي خود مي بينند، 
فرصت داده نش��ود كه براي توقف يا تأخير در 
اجراي طرح اصالحات اقتصادي فن بدل بزنند و 

براي اين منظور از ابزار رسانه بهره ببرند. 
يكي از طرح هاي خ��وب دولت س��يزدهم كه 
در صورت اج��راي صحيح مي توانس��ت عوايد 

خوب اقتصادي براي كشور داشته باشد، طرح 
تفكيك حس��اب هاي بانكي تجاري و شخصي 
بود، باالخره در فضاي اقتصاد ايران اشخاص به 
دارايي و درآمدهايي دست پيدا مي كنند كه بايد 
به نسبت عايدي خود ماليات پرداخت كنند اما 
از آنجا كه درآمدهاي دولت در دهه هاي گذشته 
عموماً از محل فروش دارايي هاي س��رمايه اي 
چون نفت تأمين مي شده، به شكل سنتي نظام 

مالياتي ايران دچار عقب ماندگي است. 
  عقب ماندگی نظام مالياتی

تحريم هاي اقتصادي ناجوانمردانه اي كه عليه 
حوزه هايي چون صادرات نفت ايران و دستيابي 
به سيس��تم پول��ي و مالي جهاني اعمال ش��د، 
زمينه اي ايجاد كرد تا توجه دولت به دارايي ها و 
درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي موجود در 
فضاي اقتصاد ايران جلب شود و عزم خود را جزم 
كند تا با شناسايي دارايي ها و درآمدها، ماليات 

حقه دولت را دريافت كند. 
بي ش��ك وقتي يك كارگر و كارمن��د با حقوق 
و دس��تمزد غيرمكفي پي��ش از دريافت فيش 
حقوقي خود ماليات خود را كسر شده مي بيند، 

نظام ماليات��ي بايد در اخذ مالي��ات حقه دولت 
توس��عه جدي يابد و پيش زمين��ه اين مهم آن 
است كه تمامی دارايي ها و درآمدها براي دولت 
قابل شناسايي و رصد باش��د، به همين منظور 
دولت تصميم گرف��ت حس��اب هاي تجاري و 
شخصي اشخاص تفكيك شود اما در اين مسير 
به دليل نقيصه اي كه وزير اقتصاد آن را از ناحيه 
خبررساني آسيب شناسي كرد، تغييراتي در طرح 
اوليه دولت ايجاد شد. وزيراقتصاد درباره اقدام 
دولت در حوزه تفكيك حساب هاي شخصي و 
تجاري با انتقاد از كم دقتي در خبررس��اني در 
اين مورد گفت: امسال هيچ حكم قانوني ناظر بر 
تعيين سقف و تعداد گردش نداشته ايم و بناي 
دولت در حوزه تفكيك حساب هاي شخصي و 

تجاري تكيه بر خوداظهاري است. 
  ناكامی خاندوزی در عبوردادن 

طرح مالياتی از هفت خان رسانه
سيداحس��ان خاندوزي در مورد اقدام دولت در 
حوزه تفكيك حساب هاي شخصي و تجاري گفت: 
از نحوه خبرسازي و انتش��ار اخبار مربوط به اين 
اقدام بسيار تعجب كردم، به اين معنا كه مسئله 

حس��اب ها متعلق به قانون بودجه س��ال1400 
بود و در همان ج��ا مصوب ش��ده و خاتمه پيدا 
كرده ب��ود و در س��ال1401 هيچ حك��م قانوني 
ناظر بر اينكه س��قف و تعداد گردش را بخواهيم 
مصوب كنيم، وجود نداشت و آنچه منتشر شد، 
كم دقتي در خبررساني بود. بناي دولت در حوزه 
تفكيك حساب هاي ش��خصي و تجاري، تكيه بر 
خوداظهاري افراد و قبول آن از سوي دولت است. 
اطالع رساني دقيق تر را دوس��تان شوراي پول و 

اعتبار و بانك مركزي اعالم خواهند كرد. 
  روش پيش�ين شناس�ايي حساب هاي 

تجاري از شخصي 
فارغ از خدمات ويژه بانكي براي حس��اب هاي 
تجاري، نحوه برخورد ش��بكه بانكي با صاحبان 
حساب هايي حائز اهميت است كه تجاري بودن 
خود را اعالم نكرده اند ك��ه در اين زمينه، طبق 
مصوبه شوراي پول و اعتبار اگر حسابي بيش از 
100تراكنش در ماه داشته باشد و ۳۵ميليون 
توم��ان در تراكنش ها جابه جا ش��ود، تراكنش 

تجاري تلقي مي شود. 
در اين زمينه، بانك مركزي توضيح داده است كه 
داشتن 100تراكنش واريزي در ماه فقط مالك 
تجاري تلقي شدن يك حساب نيست بلكه بايد 
به  طور همزمان در يك ماه بيش از 100تراكنش 
و ۳۵ميليون تومان جابه جا شود كه صرفاً تعداد 

واريزي به حساب مالك است نه هر تراكنش. 
  8 ميليون حساب تجاري 

الزم به توضيح است تفكيك حساب هاي تجاري 
در راستاي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و س��امانه مؤديان با ابالغ دس��تورالعمل بانك 
مركزي به ايستگاه آخر نزديك شده كه در پي 
آن حدود ۸ميليون حس��اب تجاري از خدمات 
ويژه بانكي تجاري بهره مند و حساب هايي كه 
چراغ خاموش فعاليت تجاري داشته باشند، زير 

ذره بين ماليات قرار مي گيرند. 
پس از اتصال دستگاه هاي كارتخوان و درگاه هاي 
پرداخت كش��ور ب��ه پرونده ماليات��ي، تفكيك 
حس��اب هاي تجاري از حس��اب هاي شخصي 
دومين همكاري بانك مركزي و س��ازمان امور 
مالياتي براي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه مؤديان اس��ت. به اين منظور، سازمان 
امور مالياتي از اوايل خرداد ماه امسال، تفكيك 
حساب هاي تجاري را آغاز كرد و حدود ۸ميليون 
حساب تجاري از سوي مؤديان در جريان ارائه 
اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي اعالم 
شده و اين ميزان حس��اب در سازمان به عنوان 

حساب تجاري شناسايي و ثبت شده است.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 پاسخ سخنگوي وزارت صمت 
به موضوع افزايش قیمت کارخانه اي خودرو 
مسير صدور مجوز افزايش قيمت ها را ما نبسته ايم و خودروسازان 
مي توانند متناسب با افزايش هزينه هاي توليد درخواست هاي خود 
را به سازمان حمايت ارسال كنند تا در ستاد تنظيم بازار بررسي شود. 
به گزارش تسنيم، س��خنگوي وزارت صمت در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه خودروس��ازان مدام از زيان هاي انباش��ته صحبت مي كنند و 
درخواس��ت هايي براي افزايش قيمت محصوالت دارن��د، آيا در حال 
حاضر تصميمي براي افزايش قيمت خودرو گرفته مي ش��ود يا خير؟ 
گفت: بله خودروسازان درباره زيان انباشته مطالبي را عنوان مي كنند 
اما مهم اين است كه آيا بايد اين زيان انباشته از محل افزايش قيمت ها 
جبران ش��ود! مصرف كننده چه گناهي دارد كه باي��د از جيب او زيان 

خودروسازان پرداخت شود. 
اميد قاليباف افزود: خودروس��ازان امالك مازاد و نيروي انساني مازاد 
زيادي دارند كه همين امر بايد مديريت ش��ود و الزم��ه كاهش زيان 
انباشته اصالح ساختار است، به نحوي كه بدون اصالح ساختار به هيچ 

عنوان نمي توان با افزايش قيمت ها زيان انباشته را جبران كرد. 
س��خنگوي وزارت صنعت تصريح كرد: مس��ير صدور مج��وز افزايش 
قيمت ها را ما نبسته ايم و خودروس��ازان مي توانند متناسب با افزايش 
هزينه هاي توليد درخواست هاي خود را به سازمان حمايت ارسال كنند 
تا در ستاد تنظيم بازار اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد اما بايد اين 

نكته را بدانند كه بايد اصالح ساختارها صورت گيرد. 
........................................................................................................................

 دولت جلوي فاجعه 
تجزيه شرکت ملي مس را بگیرد

طرح پرحاشيه تجزيه شركت ملي مس كه با مخالفت سهامداران 
و بورس در س�نوات قبل به بايگاني س�پرده ش�ده ب�ود، مجدداً 
روي مي�ز تصميم گي�ري وزارت صم�ت ق�رار گرفت�ه اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، ش��ركت ملي صنايع م��س ايران ب��ا ورود برخي 
نمايندگان مناطق جغرافيايي خاص كه هيچ نگاه س��هامداري و ملي 
به منافع ميليون ها س��هامدار بورسي و دارنده س��هام عدالت ندارند و 
براي دستيابي به برخي اهداف سياسي خود نقشه كشيده اند، در حال 
برنامه ريزي براي تجزيه مجتمع هاي س��ه گانه خود در قالب هلدينگ 
شدن است. طرح پرحاشيه اي كه با مخالفت س��هامداران و بورس در 
سنوات قبل به بايگاني سپرده شده بود، مجدداً روي ميز تصميم گيري 
وزارت صمت و ايميدرو قرار گرفت تا انتخاب كنند شركت ملي و مردمي 

مس تبديل به مجمع الجزايري از شركت هاي بي نام و نشان شود. 
اين تجزيه در حالي پيشنهاد شده است كه در كشورهاي مهم دنيا مثل 
ژاپن و آلمان كه فاقد هرگونه ذخيره معدني هس��تند، فرايند تجميع 
و ادغام يك اصل بديهي اس��ت و عمليات تجزيه ش��ركت مس مانند 
شنا كردن در رودخانه اي اس��ت كه كاماًل با مسير بين المللي مغايرت 
دارد. تقريباً بيشتر پرس��نل مس مي دانند كه تجزيه مس نه به داليل 
اقتصادي، بلكه به دليل فشارهاي سياسي ذي نفعان و صاحبان منافع 
منطقه كه نيت س��وء و انتقال منابع مالي مس به جيب هاي اشخاص 
را دارند، اطالع رس��اني ش��د. نكته قابل توجه اينكه ملي مس در كنار 
فروپاشي شركت اصلي قصد دارد يك مشاركت خيالي با جذب صدها 
نفر در ستاد و احتماالً هزاران نفر در مناطق ديگر بر اساس سفارشات 
فاميلي و مسيرهاي غيرمتعارف كند تا با شعارهاي واهي و عامه پسند به 
هدررفت منابع سهامداران ادامه دهد. اين ارقام نشان مي دهد انتصاب 
مديران سياسي و غيرمتخصص در صنعت مس چه مشكالتي را براي 

كشور ايجاد خواهد كرد. 
آيا كاهش شديد قيمت سهام فملي طي چند ماهه اخير و سقوط بورس 
براي تصميم گيران ارش��د كش��ور كفايت نمي كند كه فروپاشي اين 
صنعت كليدي كشور را متوقف كنند؟ اين سؤالي است كه بسياري از 
سهامداران در شبكه هاي اجتماعي بين خود دست به دست مي كنند و 

هنوز هم هيچ مسئولي پاسخگوي اين اقدامات نيست. 
........................................................................................................................

گاز صنايع جیره بندي مي شود
دغدغ�ه صناي�ع ب�ا گ�رم ش�دن ه�وا، قط�ع ب�رق كارخانه ها و 
با س�رد ش�دن ه�وا، قط�ع گاز اس�ت. ح�ال ب�ا نزديك ش�دن 
فص�ل پايي�ز، زمزم�ه جيره بن�دي گاز صناي�ع ب�ه گ�وش 
مي رس�د؛ اتفاق�ي ك�ه بيش�تر از ه�ر چي�ز صناي�ع انرژي ب�ر 
مانن�د پتروش�يمي و ف�والد را تح�ت تأثي�ر ق�رار خواه�د داد. 
به گزارش نبض صنعت، افزايش مصرف گاز خانگي و عدم افزايش توليد 
در فصل سرما  باعث شده است هر س��اله شاهد جيره بندي يا قطع گاز 
نيروگاه ها و صنايع باشيم. عضو كميس��يون انرژي مجلس نيز خبر از 
قطعي برق صنايع داده است. مصطفي نخعي در اين مورد گفت: با توجه 
به مصرف روزافزون گاز در بخش خانگي و عدم تغيير در افزايش توليد 

گاز طبيعي است كه گاز صنايع قطع شود. 
وي با بيان اينكه پي��ك مصرف گاز در كش��ور ح��دوداً 1۵0ميليون 
مترمكعب است، افزود: بعيد است بتوان اين رقم را جبران كرد و بيشتر 
بايد مديريت مصرف داشت. اين عضو كميس��يون انرژي تأكيد كرد: 
فكر مي كنم با شرايط فعلي برنامه  جيره  بندي گاز براي صنايع خواهيم 
داشت. اين در حالي است كه سهميه بندي گاز صنايع مي تواند به بدنه 
اقتصاد كشور آس��يب جدي وارد كند. از سوي ديگر با جيره بندي گاز 

صنايع، قيمت توليد و تمام شده محصوالت افزايش پيدا مي كند. 
   صنايع سوخت مايع ذخيره كنند

هفته گذش��ته جواد اوجي، وزير نفت در اين مورد گفت: طي زمستان 
براي آنكه توليد صنايع و نيروگاه ها كاهش نيابد از سوخت مايع به جاي 
گاز طبيعي اس��تفاده خواهد ش��د، از همين رو الزم بود ذخيره سازي 

سوخت مايع به حد كافي موجود باشد. 
با وجود آنكه وزير نفت بر كاهش زيان صنايع تأكيد دارد، اما بر اساس 
آمار و شواهد به نظر مي رسد جايگزيني گاز طبيعي با سوخت مايع آنقدر 
هم بي هزينه نيست و خسارات زيادي را در سال هاي گذشته در كشور 
به جا گذاشته است. در عين حال به گفته كارشناسان، سوخت مايع به 
صنايع ضربه مي زند، البته به جز آسيب به صنايع، مشكل صادرات نيز 

وجود دارد چراكه منافع صادراتي گاز مايع بيشتر است. 
پتروش��يمي به عنوان اولين صنع��ت از جيره بن��دي گاز زيان خواهد 
ديد. در نتيجه با توجه به اينكه بخش عمده اي از صنايع پتروش��يمي 
خوراك گازي دارند و محصول تمام شده را نيز مي توانند صادر كنند اين 

جيره بندي باعث زيان هنگفت صنايع خواهد شد. 
  پيشنهاد اعمال تخفيف مالياتي براي جبران زيان صنايع

محمد ابراهيم سماوي، كارشناس بازار سرمايه در اين مورد معتقد 
اس��ت: دولت به منظور جبران زيان خس��ارت هاي وارده به صنايع 
)ناشي از قطعي برق و گاز( مي تواند راهكارهايي مانند تخفيف هاي 
مالياتي اعم از داخل��ي يا صادراتي و ارائه تس��هيالت ارزان تر جهت 
اجراي طرح هاي توس��عه اي براي اين صنايع در نظر بگيرد. وي در 
رابطه با زيان احتمالي صنايع از قطعي گاز در پاييز و زمستان اظهار 
كرد: با وجود اينكه ايران از ذخاير گاز قابل توجهي برخوردار اس��ت 
اما به سبب عدم سرمايه گذاري در اين حوزه، هدررفت منابع گاز در 
مصارف خانگي به علت قيمت پايين و ساير موارد، بسياري از صنايع 
بورس��ي در فصول زمس��تان و پاييز با قطعي گاز مواجه مي ش��وند. 
سماوي افزود: طي سال هاي اخير، دولت به دليل مالحظات اجتماعي 
در فصل سرما به جاي قطع گاز مصارف خانگي، گازرساني به صنايع 
را محدودتر كرده كه در اين رابطه مي توان به صنايع مادر و ارزآوري 
چون فوالد، سيمان و پتروشيمي ها اشاره كرد. در هر حال، محدود 
شدن منابع انرژي صنايع اتفاقي است كه هر ساله با گرم و سرد شدن 

هوا دامنگير صنعتگران مي شود.
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در برنامه شش�م توس�عه ۳ ميلي�ون هكتار 
اراضي آبي بايد به سامانه نوين آبياري تجهيز 
مي شدند كه با احتساب س�طح اراضي آبي 
گذش�ته بايد 5/9ميليون هكت�ار اراضي به 
آبياري مدرن مجهز می ش�دند كه متأسفانه 
اين امر به س�بب كمبود اعتبار محقق نشد. 
بنا ب��ر آم��ار ۶۵ درص��د منابع آب��ي در بخش 
كش��اورزي مصرف مي ش��ود چراك��ه كمتر از 
۳0 درصد اراضي به س��امانه هاي نوين آبياري 
تجهيز ش��ده اند. اين در حالي است كه اجراي 
س��امانه آبياري تحت فش��ار در كاهش تبخير 
آب، حفظ منابع آبي، افزايش عملكرد و ارتقاي 

بهره وري تأثير بسزايي دارد . 
طبق قانون برنامه شش��م توسعه ساالنه ۶00 هزار 
هكتار اراضي آبي بايد به سامانه هاي نوين آبياري 
مجهز مي ش��د كه به دلي��ل كمبود اعتب��ار تنها 
۲۵ درصد آن محقق شده است. هر چند معاون امور 
آب و خاك وزارت جهاد اين رق��م را قبول ندارد و 
معتقد است ۵0 تا ۶0 درصد برنامه اجرا شده است. 
ج��الل محم��ود زاده، نايب رئيس كميس��يون 
كش��اورزي مجلس مي گويد: در برنامه شش��م 
توسعه ۳ ميليون هكتار اراضي آبي بايد به سامانه 
نوين آبياري تجهيز مي ش��دند كه با احتس��اب 
سطح اراضي آبي گذشته بايد ۵/9ميليون هكتار 
اراضي به آبي��اري مدرن مجهز می ش��دند كه 
متأسفانه اين امر به سبب كمبود اعتبار محقق 

نشد. 
   اجراي 5۰ تا ۶۰ درصد اهداف س�امانه 

نوين آبياري در برنامه ششم
فريبرز عباسي، معاونت امور آب و خاك وزارت 
جهاد گفت: در برنامه ششم مجموع طرح آب و 
خاك 400 هزار هكتار پيش بيني شد، اين طور 
نبوده كه در برنامه ۳ ميليون هكتار به سامانه هاي 

نوين آبياري مجهز شوند. 
به گفته او، بر اس��اس اعتباراتي كه سامانه هاي 
نوين آبياري در بودجه س��نواتي مصوب كرد، 
س��امانه هاي نوين آبياري از پيشرفت مناسبي 
برخوردار هستند، به طوري كه طي اين سال ها 
بيش از اعتبارات مصوب طرح اجرا شده است. 

عباسي افزود: به رغم آنكه دولت اعتبارات اجراي 
س��امانه هاي نوين را به طور كامل تأمين نكرده 

اس��ت، اما بهره برداران و پيمان��كاران با نظارت 
دولت آن را اجرا كرده اند كه بر اساس اعتبارات 
پرداختي نه تنه��ا عقب ماندگ��ي نداريم، بلكه 

جلو هستيم. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي گف��ت: بنابر آمار 
۵0 تا ۶0 درصد برنامه ششم اجرا شده و مابقي 
به دليل كمب��ود و عدم تخصي��ص اعتبار اجرا 

نشده است. 
بنا بر گفته معاونت آب و خاك، تاكنون در سطح 
۲ ميليون و ۶00 هزار هكتار انواع س��امانه هاي 
نوين آبياري در اراضي آبي اجرا ش��ده اس��ت، 
پتانس��يل ۳ ميليون هكتار ديگر را داريم كه در 

صورت تأمين اعتبار قابليت اجرا وجود دارد. 
بر اساس قانون ۸۵ درصد اعتبارات سامانه هاي 
نوين آبياري بالعوض و 1۵ درصد س��هم آورده 
كشاورز بايد باشد، اما به دليل تورم عماًل بيش از 
اين رقم سهم آورده كشاورزان است چراكه اكثر 
بهره برداران به دليل اثربخشي سامانه ها از مبلغ 

خودياري استقبال كردند. 
با توجه به تورم ساالنه امكان پيش بيني اعتبار 
سامانه هاي نوين آبياري وجود ندارد، چنانچه 
مطابق برنامه توس��عه تأمين اعتبار شود، در 
بازه زماني چندس��اله امكان اج��راي برنامه 

وجود دارد. 

   اجراي ۲5 درصد اهداف س�امانه نوين 
آبياري در برنامه ششم

 جالل محم��ود زاده، نايب رئيس كميس��يون 
كش��اورزي گفت: از مجم��وع ۳ ميليون هكتار 
اراضي آبي كه تحت س��امانه هاي نوين آبياري 
بايد قرار مي گرفت، كمبود تأمين اعتبار موجب 

شد ۲۵ درصد برنامه اجرايي شود. 
به گفته او، بنابر قانون ۸۵ درصد اعتبار سامانه هاي 
نوين بالعوض و 1۵ درصد از طريق تس��هيالت 
ارزان قيم��ت بانك ه��اي عامل باي��د در اختيار 
كشاورزان به منظور اجراي س��امانه هاي نوين 
آبياري تحت فشار قرار بگيرد. به عنوان مثال اگر 
هر هكتار ۳0 ميليون تومان هزينه داشته باشد، 
۸۵ درصداز طريق تسهيالت بالعوض و 1۵ درصد 
آورده كشاورز بايد اجرا شود. محمودزاده افزود: به 
رغم آنكه تعداد زيادي از كشاورزان اعالم آمادگي 
كرده اند كه آبياري سنتي به مدرن تبديل شود، 
اما متأسفانه اعتبارات مورد نياز سازمان برنامه 
و بودجه تخصيص داده نش��ده، به طوري كه با 
گذشت شش ماه از سال مبالغ يارانه در اختيار 

كشاورزان قرار نگرفته است. 
ناي��ب رئيس كميس��يون كش��اورزي گفت: از 
مجموع ۸ ميليون و ۶00 هكتار س��طح اراضي 
آبي تا قبل از برنامه شش��م ۲/۵ميليون هكتار 

اراضي تحت پوشش سامانه قرار گرفت، حدود 
۵/9ميلي��ون هكتار باق��ي ماند كه ب��ا اجراي 
۳ ميليون هكتار برنامه شش��م بايد ۵/۵ميليون 
هكتار تحت سامانه هاي نوين قرار مي گرفت كه 

متأسفانه اين امر محقق نشد. 
بنا بر آمار با احتساب س��االنه ۶00 هزار هكتار 
سامانه هاي نوين آبياري در برنامه ششم حدود 
۵/9ميليون هكتار بايد تحت سامانه نوين قرار 
مي گرفت كه متأس��فانه اين امر  محقق نش��د. 
تاكنون 4 ميلي��ون و ۸00 هزار هكت��ار آبياري 

مدرن اجرا شده است. 
 توسعه سامانه هاي نوين آبياري 

راهي براي كاهش مصرف سم و كود
همچنين قاس��م پيش��ه ور، رئيس نظام صنفي 
كش��اورزي در اين خصوص گفت: ب��ا توجه به 
كشاورزي سنتي و خرده مالكي، اكثر كشاورزان 

با تكنولوژي صنعتي آشنا نيستند. 
به گفته او، بر اس��اس قانون ۸۵ درص��د يارانه 
سامانه نوين آبياري بالعوض است، اما سنددار 
كردن اراضي و پروانه چاه كش��اورزي از جمله 

الزامات آن پرداخت تسهيالت است. 
پيشه ور مي گويد: ابالغ الگوي كشت به استان ها، 
جلوگيري از خرد شدن و سنددار كردن اراضي 
در اجراي سامانه هاي نوين آبياري تأثير بسزايي 
دارد. همچنين انتظار مي رود پرداخت تسهيالت 
به جاي سود 1۸ درصد، 4 درصد باشد يا خدمات 

كشت با تخفيفات ويژه عرضه شود. 
رئيس نظام صنفي كش��اورزي گفت: توس��عه 
سامانه هاي نوين آبياري در مديريت بهره وري 
آب، افزايش عملكرد، كاهش مص��رف نهاده و 

جلوگيري از علف هاي هرز تأثير بسزايي دارد. 
طي س��ال هاي اخير كش��ور با تنش هاي آبي 
زيادي روبه رو بود كه اجراي عمليات آبخيزداري 
و بهره گيري از ش��يوه هاي م��درن آبياري در 
كاهش هدررفت منابع آبي تأثير بسزايي دارد، 
به همين خاطر كش��اورزان انتظار دارند عالوه 
بر تخصيص بودجه ۸۵ درص��د يارانه بالعوض 
اجراي اين سامانه، تس��هيالت ارزان قيمت در 
اختيار آنها قرار بگيرد تا با تجهيز اراضي به اين 
سامانه ها ضمن مديريت بهره وري آب، عملكرد 

در واحد سطح را افزايش دهند.

كمبود اعتبار مانع اجراي برنامه سامانه نوين آبياري شد
   گزارش 2

 آغاز صادرات کاتالیست ايراني 
به روسیه

وزير نفت از صادرات كاتاليست مورد استفاده در صنعت پتروشيمي 
به روسيه خبر داد. 

به گزارش تس��نيم، جواد اوجي، وزير نفت در حاش��يه ش��انزدهمين 
نمايشگاه بين المللي ايران پالس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به 
لطف و توان شركت هاي فعال صنعت پتروشيمي و همچنين سازندگان 

كاتاليست، براي اولين بار صادرات كاتاليست به روسيه داشته ايم. 
وي افزود: در بح��ث محصوالت پتروش��يمي، به وي��ژه صادرات 
كاتاليست، فعاالن اين حوزه قول داده اند طي چهار سال آينده به 
خودكفايي مي رسيم. وزير نفت تصريح كرد: در شش ماه نخست 
سال جاري، نسبت به مدت زمان مشابه س��ال گذشته هم از نظر 
وزني و هم از نظر ارزش��ي، صادرات محصوالت پتروشيمي ايران 

رشد داشته است. 
اوجي در پاسخ به سؤالي درباره صادرات سوخت به لبنان گفت: سال 
گذشته هم صادرات سوخت به لبنان را داشته ايم و پول هر آنچه صادر 

كرده ايم، دريافت كرده ايم. 
........................................................................................................................

 دستور معاون اول رئیس جمهور 
براي حمايت از مرغداران 

معاون اول رئيس جمهور با ارسال نامه اي به وزير جهاد كشاورزي 
درباره حمايت از مرغداران و واقعي كردن قيمت تخم مرغ دستور داد. 
به گزارش تسنيم، محمد خاني، رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور با 
ارسال نامه اي به وزير جهاد كشاورزي دستور معاون اول را ابالغ كرد. در 
اين نامه كه پاسخ درخواست اتحاديه مرغداران ميهن با عنوان »عمل 
به وعده هاي داده ش��ده در زمينه حمايت از مرغداران و واقعي كردن 
قيمت تخم مرغ خوراكي« است، خطاب به وزير جهاد كشاورزي آمده 
است اقدامات الزم صورت گيرد. بنا بر اين گزارش در حالي كه قيمت 
مصوب هر شانه ۳0 عددي تخم مرغ حدود 7۶ هزار تومان است اما اين 
قيمت ها در بازار آزاد رعايت نمي شود و تخم مرغ باالتر از اين قيمت به 

فروش مي رسد. 
........................................................................................................................

 آغاز احداث پل مشترك مرزي ايران 
و جمهوري آذربايجان

عملي�ات اجراي�ي پ�روژه اح�داث پ�ل مش�ترك م�رزي 
روي رودخان�ه ارس در منطق�ه آغبن�د ب�ا حض�ور رس�تم 
قاس�مي، وزي�ر راه و شهرس�ازي و ش�اهين مصطفي ي�ف، 
مع�اون نخس�ت وزير جمه�وري آذربايج�ان آغ�از ش�د. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، عمليات اجرايي »پروژه احداث 
پل مشترك مرزي روي رودخانه ارس در منطقه آغبند« به صورت 
ويدئوكنفرانس با حضور رس��تم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي و 
ش��اهين مصطفي يف، معاون نخس��ت وزير جمهوري آذربايجان 

آغاز شد. 
اين پروژه بر اساس تفاهمنامه ايجاد مس��ير ارتباطي بين جمهوري 
آذربايج��ان و جمهوري خودمخت��ار نخجوان با عب��ور از خاك ايران 
احداث مي ش��ود. پل مرزي اتومبيل رو روي رودخانه ارس در منطقه 
آغبند ب��ه عن��وان كري��دور جمهوري آذربايجان- اي��ران- نخجوان 
پيش بيني می ش��ود با ۲۲0متر طول و ۲۵متر ع��رض در مدت زمان 

1۸ماه احداث شود. 
........................................................................................................................

 صادرات گوجه فرنگي و پیاز 
مشمول عوارض مي شود

طبق اعالم معاونت توس�عه بازرگان�ي وزارت جهاد كش�اورزي، 
ص�ادرات گوج�ه فرنگ�ي و پي�از مش�مول ع�وارض ش�د. 
به گزارش ايسنا محسن شيراوند، معاون توسعه بازرگاني وزارت 
جهاد كشاورزي در نامه اي به رئيس سازمان توسعه تجارت اعالم 
كرد كه از اول مهر ماه تا 1۵ دي ماه س��ال جاري مبلغ عوارض 
40هزار ري��ال براي صادرات ه��ر كيلوگرم ان��واع گوجه فرنگي 
تعيين می ش��ود. همچنين به ازاي صادرات ه��ر كيلوگرم پياز، 
مبلغ ۲0هزار ريال عوارض از اول آبان ماه تا آخر بهمن ماه سال 

جاري تعيين مي شود. 
........................................................................................................................

 تا ۱۵  آذر
 اليحه بودجه ۱۴۰۲به مجلس ارسال شود 

رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه گف�ت: ت�الش مي كني�م 
ت�ا۱5 آذر اليج�ه بودج�ه۱4۰۲ را ب�ه مجل�س ارس�ال كني�م. 
به گزارش ايسنا، مس��عود ميركاظمي در حاشيه جلسه هيئت دولت 
درباره پرداختي به بازنشستگان در شهريور گفت: بخشي از تخصيص 
بازنشس��تگان صادر ش��ده اس��ت و خزانه منابع را تأمين كند، بعضي 

پرداخت ها انجام مي شود. 
ميركاظمي درباره آخرين شرايط تهيه برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: 
چارچوب آن تهيه شده است. تالش مي كنيم بودجه140۲ را بر اساس 
سياست هاي ابالغي تهيه كنيم و 1۵ آذر به مجلس برسانيم. همزمان 
تهيه برنامه هفتم را هم در دستور كار داريم كه البته اتفاق خوبي نيست 
كه برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به مجلس 
مي فرستيم و س��پس برنامه هفتم را به مجلس ارسال مي كنيم، چون 

تهيه برنامه توسعه زمانبر است. 
وي با تكذيب اين ادعا كه هيچ پرداختي به پيمانكاران امس��ال 
انجام نش��ده اس��ت، تصريح ك��رد: اينگونه نيس��ت. پرداختي 
داشته ايم، اما پرداخت هاي عمده در نيمه دوم سال است، چون 
درآمدها در نيمه دوم بيشتر محقق مي ش��ود. بالغ بر ۳۵همت 
تاكنون پرداخت شده است. پس از تأمين منابع، ساير پرداختي ها 

هم انجام مي شود. 
........................................................................................................................

  ۵هزار بازرسي براي مقابله با قاچاق کاال
در سطح عرضه

مدي�ركل بازرس�ي و مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كااله�اي س�رمايه اي 
س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليدكنن�دگان گف�ت: 
5 ه�زار و 545 مورد بازرس�ي براي مقابل�ه با عرض�ه، نگهداري 
و ف�روش كاالي قاچ�اق ط�ي مردادم�اه امس�ال انج�ام ش�د. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان، »عليرضا رس��تمي« افزود: در نتيجه اين بازرس��ي ها 
در مدت زمان مورد اشاره ۶۳۶ پرونده تشكيل ش��ده است كه پس از 
تحقيقات تكميلي جهت تعيين تكليف در اختيار تعزيرات حكومتي 

استان ها قرار گرفته است. 
به گفته وي، بيشترين ارزش ريالي كاالي قاچاق كشف شده به ترتيب 
فلزات معمولي، مبلمان و لوازم خانگي، ملزومات ورزشي، وسايل نقليه 

و لوازم يدكي بوده است. 
مدير كل بازرس��ي و امور قاچاق س��ازمان حمايت با تأكيد بر برخورد 
قاطعانه با قاچاق كاال در س��طح عرضه و سرمايه هاي ملي و با اشاره به 
اينكه پديده قاچاق كاال باعث وارد شدن ضربه به اقتصاد كشور مي شود، 
از شهروندان تقاضا كرد اخبار و اطالعات خود را در اين ارتباط از طريق 
تماس با شماره تلفن1۲4 در اختيار بازرسان مس��تقر در ادارات كل 

صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار دهند. 


