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 برای  واردکنندگان

احمدرضا فرشچیان
 عضو اتاق بازرگانی تهران

سرمقاله

در ض��رورت پرداخت 
ارزش  ب��ر  مالی��ات 
افزوده توس��ط فعاالن 
اقتصادی، هیچ ش��ک و ش��بهه ای وجود 
ن��دارد.در هم��ه جای دنیا و در ایران، رویه 
غال��ب چنین اس��ت ک��ه مالیات بر ارزش 
اف��زوده در زمان��ی ک��ه کاالیی به فروش 
می رس��د، اخذ  شود؛ چنانکه، رقم این نوع 

مالیات به ...
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گزارش روز

 رییس سازمان توسعه تجارت
 پاسخ رییس سابق بانک مرکزی را داد؛

 تقابل رسانه ای 
برای حمایت از صادرات

اوپک تولید روزانه  خود را  افزایش می دهد؛
 آمادگی ایران برای

 جهش تولید نفت 
»تجارت« وعده مسئوالن وزارت راه و شهرسازی را  بررسی کرد؛

 افزایش عوارض
 برای رفع خرابی آزادراه ها

گ��روه راه و مس��کن: اواخ��ر هفت��ه گذش��ته ب��ود ک��ه عب��اس بی��ات س��رمدی، 
مدی��رکل آزادراه ه��ای کش��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ن��رخ ع��وارض آزادراه 
 ه��ای کش��ور ک��ه از س��ال ۹۹ تاکن��ون تغیی��ر و اب��اغ نش��ده ب��ود، اع��ام ک��رد: 
با دس��تور وزیر راه و شهرس��ازی نرخ عوارض آزاد راه های کش��ور به طور متوس��ط ۲۸ 
درصد افزایش یافته اس��ت. همان زمان مس��ئوالن وزارت راه اعام کردند که اعام 
نرخ جدید عوارض آزادراه  ها که با تصویب وزیر راه و شهرسازی ...         صفحه 5
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»تجارت« آثار خودبسندگی در اقتصاد ایران را بررسی کرد

دو روی سکه خودکفایی در اقتصاد 
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گ�روه سیاس�ی: رئی��س جمهور با تاکید بر ضرورت همدلی 
دولت و مجلس برای حل مشکات کشور، از کیفیت روابط 
دولت مردمی و مجلس شورای اسامی ابراز خرسندی کرد 
و گفت: همگرایی کامل همه ارکان نظام حکمرانی کشور، 
نه تنها توصیه همیشگی رهبر معظم انقاب اسامی است، 
بلکه پیش نیاز غلبه بر مش��کات مزمن و س��اختاری کشور 
به ش��مار می رود. آیت اهلل دکتر س��ید ابراهیم رئیس��ی روز 

پنجشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان ...

اولین ش��ب مراس��م عزاداری حضرت اباعبداهلل الحس��ین 
علیه الس��ام در حس��ینیه امام خمینی)ره( با حضور رهبر 
انقاب اس��امی برگزار ش��د. در این مراس��م که پنج شنبه 
ش��ب و ش��ب هفتم ماه محرم برگزار ش��د، حجت االسام 
والمس��لمین صدیقی در س��خنانی، بندگی را الزمه تجلّی 
پروردگار در انس��ان دانس��ت و با بیان اینکه حکومت دینی 
الزمه گس��ترش عبودیت و ش��کل گیری جامعه توحیدی 

است، گفت: نقش جاذبه حسینی در ...

فرصت بازارچه های مرزی 
برای رونق اقتصاد

 برگزاری مراسم عزاداری 
 در حسینیه امام خمینی )ره( 

 صفحه2  صفحه 2

روایت دیپلمات روس 
 از مانع جدید توافق

الوروف: طرح آمریکا برای اصالح برجام غیرقابل قبول است

 بازاریابی برای
 محصوالت نوشيدنی

حمیدرضا علوی
فعال بخش خصوصی

یادداشت

 این امید وجود دارد که 
ب��ا رایزنی های صورت 
گرفته بین ایران و عراق 
بتوانیم در ایام اربعین بازار نوشیدنی های 
این کش��ور را تصاحب کنیم. شرکت های 
تولیدکننده برای افزایش مصرف در فصل 
تابس��تان طرح های تشویقی و طرح های 
فروش خاصی در نظر گرفتند و به حداقل 

سود رضایت داده اند ...
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گ�روه سیاس�ی: فرمان��ده کل س��پاه ب��ا بی��ان اینک��ه 
صهیونیس��ت ها می فهمن��د »خیبریون« چه کس��انی 
هس��تند، تصریح کرد: کافی اس��ت رژیم صهیونسیتی 
اش��تباه کن��د، یک عملیات بیت المقدس کافی اس��ت. 
سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
هی��چ دلی��ل و بهانه ای برای ترک میدان جهاد در برابر 
مش��رکان و کافران وجود ندارد، گفت: حتی اگر در اوج 
نابرابری قدرت در برابر دش��من از نظر ظاهری باش��یم. 

این حجت عاشورا در مکتب اهل بیت )ع( است.
وی با بیان اینکه فقط نام ها عوض شده اند، افزود: امروز 
هم صف بندی این واقعه پابرجاست. نایب امام زمان )عج 
اهلل( و وارث حسین )ع( ایستاده است و اصحابش، آنها 
که وفادارند، تا آخر در میدان می مانند. عاشورای امروز 
برای آن است که نسبتمان را با امامان روشن کنیم که 
کجای این معرکه هس��تیم. فرمانده کل س��پاه با اشاره 
ب��ه اینک��ه نبرد حق و باطل و نبرد عدالت و ظلم، برقرار 
اس��ت، اضافه کرد: ما هس��تیم که باید تعیین موقعیت 
کنیم. اگر در س��پاِه امام نباش��یم، متعلق به جبهه سومی 
نیستیم، اما ملت ما در امتداد عاشورا ایستاده اند و آن را 
ترسیم کرده اند که امتداد عظمت ها است و نوری است 

که هرگز خاموش نمی شود.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سال های سال است که 
می دانید دش��من آرایش گرفته اس��ت، تصریح کرد: راه 

غلبه بر ایران توسط دشمن وجود ندارد. اگر شما روزی 
در مناطق جنگی دفاع مقدس می جنگیدید، افرادی در 

کنار دریای سرخ راه غلبه را بر دشمن بسته اند.
سرلش��کر س��امی افزود: در یمن ک��ه فکر می کردند 
می توانند آن را شکس��ت دهند آتش بس کرده اند. بین 
دو قدرت نابرابر آتش بس برقرار ش��ده یعنی کش��وری 
ک��ه در ظاه��ر ضعیف تر اس��ت، پیروز اس��ت. در دریای 
عمان و خلیج فارس ش��اهد هس��تیم رزمندگان اسام 
راه را بر دشمن بسته اند و دیگر حضور متراکم دهه های 
گذش��ته را ندارند و از منطقه خارج کرده اند. وی با بیان 
اینکه صهیونیست ها می فهمند »خیبریون« چه کسانی 
هس��تند، تصریح کرد: کافی اس��ت رژیم صهیونسیتی 
اش��تباه کند، یک عملیات بیت المقدس کافی اس��ت. در 
سوریه نیز دیدیم که ابوالفضل انقاب اسامی چگونه 
سفینه نجات امت اسام را در دستان جانباز خود گرفته 

است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه نظام سوریه ایستاد، 
اظهار کرد: ما می خواس��تیم که این نظام بایس��تد، اما 
آمریکا جهان عرب و اروپا نمی خواست و حاال ببینید چه 
کسی در این کشور ایستاده است. در محدوده کوچکی 
که فاقد تأثیر هستند، حاال حضور دارند. سرلشکر سامی 
با بیان اینکه در عراق و ایران که مهد مقاومت اس��ت، 
نیز همین گونه اس��ت، تاکید ک��رد: قدرت، اراده، ایمان 
در کشور برای عبور از چالش ها می جوشد. وی با بیان 
اینکه آمریکا چمدان های خود را بس��ته اس��ت و در حال 
خروج از منطقه است، تصریح کرد: دیگر آنها نمی توانند 
فشار حداکثری اعمال کنند، به دلیل آنکه قدرتی برای 

اعمال این فشار ندارند.
فرمانده کل س��پاه به تحریم دش��من علیه ملت ایران 
اش��اره ک��رد و گفت: فک��ر می کردند این ملت با تحریم 
فلج می شود؛ ملت ایران از تحریم عبور کرده است، البته 
همه جهان مشکل دارند اما ما خدا را داریم. فرمانده کل 
سپاه اضافه کرد: مشکات امروز به تحریم ها ارتباطی 
ندارد و قابل حل اس��ت. سرلش��کر س��امی با اشاره به 
اینکه دشمن تاش می کند زنان و دختران ما را حجاب 
گریز و نماز گریز کند، گفت: آنها می خواهند س��یمای 
معصوم دختران ما را مانند غربی ها کنند؛ نمی دانند زنان 
این سرزمین با وقار هستند و از گوهر حجاب خود مانند 

سنگر دفاع می کنند.

یک عملیات بیت المقدس کافی است؛

ی��ک س��ناتور دموک��رات آمریکای��ی از عملکرد دولت هشدار صریح سرلشکر سالمی به صهونیست ها
کش��ورش در زمینه تحقیق��ات درباره قتل روزنامه نگار 
فلسطینی � آمریکایی شبکه الجزیره به دست نظامیان 

رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
 به گزارش روزنامه القدس العربی، "کریس فن هولن"، 
س��ناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا در سخنانی در 
جریان نشس��ت این مجلس از طفره رفتن دولت بایدن 
از انجام تحقیقات درباره پرونده قتل ش��یرین ابوعاقله، 
خبرنگار فلسطینی � آمریکایی شبکه الجزیره به دست 
نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انتقاد کرد. 

وی در این باره گفت: من نگران هس��تم؛ چراکه دولت 
آنگونه که شایس��ته اس��ت به تحقیقات در این پرونده 

توجه ندارد.

وی افزود: ما پیشتر خواستار بررسی پرونده قتل روزنامه 
نگار آمریکایی شدیم که به ضرب گلوله به قتل رسیده 
اس��ت. ابوعاقله ۱۱ مه گذش��ته در اثر اصابت گلوله ای 
که از کاه ایمنی او عبور کرد، به ش��هادت رس��ید، او در 
حال��ی ک��ه یونیف��رم ویژه خبرنگاران را بر تن داش��ت و 
در حال پوش��ش خبرهای مربوط به عملیات نیروهای 
اسرائیلی در اطراف اردوگاه جنین بود، هدف تیراندازی 
قرار گرفت. ۲۴ ژوئیه کمیس��اریای عالی حقوق بش��ر 
س��ازمان مل��ل اعام کرد ک��ه ابو عاقله به ضرب گلوله 

نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیده است.

انتقاد سناتور آمریکایی از عملکرد دولت بایدن  

خطیب نماز جمعه تهران گفت: در مسئله مذاکره برای رفع تحریم ها انتظار این است که 
دوستان ما با مواجهه عاشورایی و مقاوم از منافع کشور به شکل هوشمندانه پاسداری 
کنند. حجت االسام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 
این هفته پایتخت، طی سخنانی با بیان اینکه وقتی نمازهای جمعه و اجتماعات مومنین 
قوی برگزار شود حاصل جمع آن تقویت تقوای قلبی مومنان خواهد بود، گفت: بدون 
شک صدرنشین شعائر الهی مجالس حسینی و برنامه های حسینی است که از اعظم 
ش��عائر الهی اس��ت و نش��انه های حیات دین و دوام دین اس��ت.  وی گفت: امام حسین 
فرمود اگر کسی حریم خداوند را نگه دارد و  اگر تقوا او را رعایت کند، خداوند نیز او را 
از رنج ها به س��وی آنچه می پس��ندد  متحول خواهد کرد و از آنجا که گمان نمی کند 

رزق خود را شامل او خواهد کرد. 
حاج علی اکبری در خطبه دوم نماز جمعه این هفته پایتخت، طی س��خنانی با اش��اره 
به وقوع س��یل در برخی اس��تان های کش��ور، گفت: اخیرا  ورود پدیده مانسون به کشور، 
بارش های فراوانی در کشور داشت که به تبع آن  در بسیاری از موارد  بارش های سیل 
آسایی در برخی مناطق کشور به وقوع پیوست و دشواری هایی را برای زندگی مردم 
به بار آورد. در کنار ش��کر این نعمت، به عزیزانی که در روزهای اخیر به نحوی داغدار 
ش��دند یا دچار صدمات مالی و معنوی ش��دند تس��لیت عرض می کنیم و امیدواریم که 
رس��یدگی فوری به مش��کات مردم از س��وی مسئوالن انجام گیرد.  خطیب نماز جمعه 
تهران، ضمن تقدیر از حضور مسئوالن عالی در کنار مردم سیل زده کشور، عنوان کرد: 
ایران یکی از شش��مین کش��ورهای آس��یب پذیر دنیا در حوزه بایای طبیعی اس��ت و از 
۴۱ آس��یب طبیعی 3۱ مورد آن در ایران شناس��ایی ش��ده است. بر همین اساس ایجاب 

می  کند که تا با سیاست گذاری و تنظیم قوانین مناسب و داشتن ساختارهای مطلوب، 
آمادگی رویارویی با این حوادث بیش از پیش صورت گیرد. 

وی افزود: سازوکار فعلی در مدیریت سوانح نیاز به بازنگری و اصاح دارد و باید قوی 
تر از امروز باشد که امیدواریم از نقشه جامعه تا مدیریت واحد و ضمانت اجرا اصاح و 
بهبود پیدا کند. بویژه در مورد سیل که اجرای بند چهارم سیاست های کلی مربوط به 
منابع آبی که در ارتباط با آبخیزداری و آبخانداری است باید مدنظر مسئوالن اجرایی 
کشور باشد.  حاج علی  اکبری با اشاره به دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقاب، 
خاطرنشان کرد: رهبر انقاب در این دیدار توصیه های روشن، صریح و غیرقابل تاویلی 
خطاب به ائمه جمعه داشتند که ایجاب می کند ما در نهاد نماز جمعه و همه دوستداران 
نماز جمعه و نهادهای مس��ئول نهایت تاش خود را برای تحقق این توصیه ها به کار 
ببندیم.   خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به گذشت یک سال از عمر دولت 
سیزدهم، گفت: ضمن تشکر از تاش های جدی و شبانه روزی دولت و روحیه مردمی 
و سبک زندگی مردمی و بی تکلفی که مقامات دولت دارند که مصادیق آن در ماجرای 
س��یل اخیر مش��اهده ش��د، توقع داریم که مسئوالن دولتی از دستاوردهایی که طی این 
یک س��ال داش��تند با مردم س��خن بگویند و اقدامات خود در یک س��ال اخیر را  به شکل 
شایس��ته منعکس کنند؛ همچنین مواردی که ناکامی هایی وجود داش��ته نیز با مردم 
در میان بگذارند.  حاج علی اکبری گفت:  رهبر انقاب در مراس��م تنفیذ حکم رئیس 
جمهور، بر مسئله عدالت تاکید زیادی داشتند و فرمودند  که همه برنامه ها و مصوبات 
دولت باید دارای پیوست عدالت باشد تا در همین راستا شاهد کاهش  فاصله طبقانی 

و در نقطه مقابل افزایش مبارزه با فساد  در کشور باشیم.

 خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: 

باید شاهد کاهش فاصله طبقاتی باشیم

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه 30 درصد بازار لوازم یدکی 
خودرو را کاالی قاچاق و بی کیفیت تش��کیل می دهد، گفت : 
براساس برنامه وزارت صمت، سوداگری با جان و مال مردم در 
تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد پایان می یاد.

30 � درصد لوازم یدکی خودرو در بازار جنس قاچاق 
و بی کیفیت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امید قالیباف با اشاره به اینکه از شنبه 
۱5 مرداد، فرصت ثبت شناس��ه کاال و کد رهگیری برای 53 قلم لوازم یدکی به پایان 
می رس��د، گفت: اگر بعد از این تاریخ، بازرس��ان، لوازم یدکی مش��مول طرح را بدون 
شناس��ه در س��طح عرضه مش��اهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به 
جمع آوری آن اقدام خواهد ش��د.  س��خنگوی صمت افزود: برآورد می ش��ود از ارزش 
۱3 میلی��ارد دالری ب��ازار ل��وازم یدکی، س��ی درصد کاالی قاچاق و تولیدات بی کیفیت 
باش��د که به ترتیب س��ه میلیارد دالر س��هم قاچاق و یک میلیارد دالر هم س��هم تولید 

غیر استاندارد است.
  وی بیان داش��ت: این حجم وس��یع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کاالیی که با جان 
مردم سر و کار دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یکی از اولویت های وزارت صمت 
در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم یدکی است که پس از ماهها جلسه هماهنگی با 
بیش از یازده دس��تگاه حاکمیتی و اتحادیه ها و تش��کل های خصوصی، در گام اول، 53 
قلم لوازم یدکی که ۸0 درصد مصرف بازار را ش��امل می ش��ود، از ۱5 مرداد الزام به درج 

شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز 
مشمول درج شناسه کاال و کد رهگیری شده بودند.   قالیباف 
گف��ت: برای نخس��تین بار از ی��ک مدل تعاملی_اقناعی برای 
س��اماندهی یکی از پیچیده ترین بازارها اس��تفاده شده است و 
قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاما رصد کند 
تا عاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار 
مردم برساند.  وی ادامه داد: نتیجه این مدل جدید، آن شده که 
اجماع خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایجاد ش��ود که اجرای طرح را آس��ان 
تر می کند.   سخنگوی صمت، لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، 
بدون منش��اء، تولید داخل، و واردات، تقس��یم بندی کرد و گفت: تکلیف کاالی قاچاق 
محرز که طبق قانون مشخص است اما، اگر در شبکه توزیع، کاالهایی وجود دارند که از 
آن با عنوان" بدون منشاء"  نام می بریم، واحد عرضه کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه 
ذیربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کاال از طریق سامانه جامع تجارت 
اقدام کند.  قالیباف گام دوم س��اماندهی بازار لوازم یدکی را ش��امل ۱50 قلم ذکر کرد که 
پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد ش��د.  وی گفت: روی دیگر س��که 
حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش ۴ میلیارد دالر به قطعه سازان است که 
باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.  وی در عین حال گفت ؛ هدف بزرگ دیگری 
که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال میکند، بروز شدن استانداردها است، چرا که بدلیل 
عدم شفافیت در این بازار گاها استاندارها 50 سال است بروز نشده که این مشکل، عاوه 

بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه بر الودگی هوا نیز موثر است.

 30 درصد لوازم یدکی خودرو در بازار جنس قاچاق و بی کیفیت است

به میزبانی ناحیه دو منطقه ۲۱ برگزار شد؛

نشست مدیران و نمایندگان سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران
  ش��هره حق��ی- روزنام��ه تجارت؛ به منظور بررس��ی 
فرآیند ش��کل گیری جلس��ات و تصمیم سازی، افزایش 
س��هم مش��ارکت ها و مسئولیت های اجتماعی و نقش 
ویژه صنایع و ش��رکت های س��طح منطقه ۲۱ در قالب 
"طرح های نذریاری و محتش��م دل ها"، جلس��ه ای به 
 میزبانی ش��هرداری ناحیه دو منطقه ۲۱ تش��کیل ش��د.
 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ش��هرداری منطقه ۲۱؛ 
نشس��ت هم اندیش��ی مدیران و نمایندگان س��ازمان 
خدم��ات و مش��ارکت ه��ای اجتماع��ی ش��هرداری 
ته��ران، عص��ر روز چهارش��نبه م��ورخ دوازدهم مرداد 
م��اه س��ال ۱۴0۱ در مح��ل دفت��ر ش��هردار ناحیه دو و 

 ب��ه میزبان��ی دیار پیش��رفت و نوآوری تش��کیل ش��د.
 در این جلسه احمدی صدر مدیرعامل سازمان خدمات 
و مش��ارکت های اجتماعی ش��هرداری تهران، رستمی 
مدی��رکل خدم��ات و مش��ارکت ه��ای اجتماعی این 

س��ازمان، شهیدان مدیر اداره مسئولیت های اجتماعی 
ش��هرداری تهران، شمسه ش��هردار ناحیه دو، جاویدنیا 
رئیس اداره آس��یب های اجتماعی منطقه ۲۱ و روس��ای 
 ادارات شهرس��ازی و اجتماعی ناحیه دو حضور داشتند.

 ب��ر پای��ه ای��ن گزارش؛ در این نشس��ت هم اندیش��ی، 
احمدی صدر مدیرعامل س��ازمان خدمات و مش��ارکت 
ه��ای اجتماعی ش��هرداری تهران، کلیات��ی را در باب 
جای��گاه و ظرفی��ت های بالقوه هیئات مذهبی و مجمع 
خیری��ن منطق��ه ۲۱ و بیش از چند ه��زار واحد تولیدی 
و صنعتی فعال در پهنه س��رزمینی این منطقه را مورد 

بررسی قرار داد.

فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( بر عموم شیعیان جهان تسلیت و تعزیت باد


